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W okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodze-
nia w naszej szerokości geograficznej za-
zwyczaj leży śnieg. Pokrywa białego puchu, 
obok ozdób, stroików, świec, wypieków i 

muzyki, podnosi nastrój przedświąteczny. Czy jednak na-
strój zależy tylko od tych akcentów zewnętrznych? Jeżeli 
tak, to żaden chrześcijanin, który nie ma pięknego i udeko-
rowanego mieszkania ani nawet domu dającego mu bez-
pieczeństwo i schronienie, nie miałby szansy przeżywania 
nastroju przedświątecznego, radości bożonarodzeniowej, 
pokoju i głębokiej refleksji. 

To nam uświadamia, że nastrój przedświąteczny nie za-
leży od tego, co zewnętrzne, ale jest pochodną działalności 
Ducha Świętego i występuje tam, gdzie jest wiara. Podobnie 
jest z radością i pokojem bożonarodzeniowym wzbudzonym 
przez Ducha Świętego w duszy pełnej wiary. Nastrój przed-
świąteczny i radość bożonarodzeniowa, które nas ogarniają, 
nie mają swego źródła w uwarunkowaniach zewnętrznych, 
ale w oczekiwaniu na ponowne przyjście Pana. 

Nadzieja na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, zgod-
nie z Jego przyrzeczeniem: „Przygotuję wam miejsce, przyj-
dę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i 
wy byli”, (Jan 14, 3) oraz na zabranie tych, którzy na Jego 
przyjście czekają i się przygotowują, jest dziełem Ducha 
Świętego i na szczęście nie jest uzależniona od określonej 
pory roku.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Nastrój świąteczny
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Występują prawie na wszystkich pięciu konty-
nentach. W Europie zachodniej istnieje jednak 
tylko jedno. Położone jest ono w 3700-hekta-

rowym Parku Krajobrazowym de La Mata y Torrevieja. 
Park ten graniczy bezpośrednio z hiszpańskim miastem 
Guardamar del Segura. Różowe jezioro nosi nazwę La-
guna Salada de Torrevieja. Nazwa zdradza szczególną 
właściwość jeziora. Jest silnie zasolone. W regionie Parku 
Krajobrazowego występują minimalne opady deszczu, w 
ciągu roku poniżej 300 mm/m2. Słońce świeci tam ponad 
3000 godzin rocznie. W wyniku tego nad brzegiem jezio-
ra tworzą się solne skorupy. Te, jak i pływające po jezio-
rze solne grudy, przypominają raczej krę lub wybrzeże 
lodowe i pozwalają zapomnieć, że to jezioro leży w ciepłej 
Hiszpanii. Wydobyte z jeziora góry solne przypomina-
ją góry lodowe. Biel soli nadzwyczaj kontrastuje z kolo-
rem jeziora. Z powodu glonów wytwarzających barwnik, 
woda, przy odpowiednim kącie padania światła, wydaje 
się różowa. 

Różowe jeziora
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NABOŻEŃSTWO 
W GuArdAmAr dEl SEGurA/
HiSzpANiA

dATA: 17 września 2017 r.
piEśŃ: Bóg wśród nas obecny
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okręgo-
wi: Markus Fehlbaum, Enrique Minio i Rainer Storck, 
apostoł okręgowy pomocniczy Jürg Zbinden oraz 
apostołowie: Philipp Burren, Rolf Camenzind, Tho-
mas Deubel, Manuel Luiz i Franz-Wilhelm Otten
uczESTNicy: ok. 350
iNfOrmAcjA: Iberyjskie Dni Młodzieży dla młodzieży
z Hiszpanii i Portugalii. Gościnnie zaproszone też były 
grupy młodzieżowe z Angoli, Argentyny i Urugwaju.
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Podstawą tego nabożeństwa jest bardzo stare słowo 
biblijne z Księgi Mojżeszowej. Gdy Mojżesz wy-
powiadał te słowa do narodu, to mówił z mocy 

ducha proroczego, ponieważ wskazywał na czasy, gdy 
naród izraelski będzie rozproszony wśród innych narodów 
i pozostanie tylko mała liczba. Powiedział do nich: cho-
ciaż będziecie rozproszeni i będziecie nieliczni, to jednak, 
jeśli będziecie szukać Pana całą duszą, znajdziecie Go.

O młodzieży z Hiszpanii i Portugalii można też po-
wiedzieć, że jesteście rozproszeni po wielkim Półwyspie 
Iberyjskim i w waszych zborach stanowicie tylko małe 
grupy. Ale to nie ma znaczenia! Ważne jest, że aby prze-
żywać Pana, trzeba Go szukać całym sercem i całą swoją 
duszą, gdziekolwiek się jest. Jeśli to zrobisz, wtedy znaj-
dziesz i doświadczysz Boga. Co to konkretnie oznacza? 
Kilka przykładów.

W naszym życiu, szczególnie w młodości, często 
mamy wiele pytań: dlaczego to, dlaczego tamto? Wiele 
rzeczy nie możemy zrozumieć i chcemy wyjaśnienia. Ist-
nieje wiele sposobów, aby odpowiedzieć na te pytania. 
Rezultaty nauki i badań już dają nam odpowiedzi na wiele 
pytań. Często bardzo imponujące jest obserwowanie po-
stępów badań w miarę rozwoju nauki. Kiedy przestudiu-
jemy tę wiedzę, otrzymujemy odpowiedzi na wiele pytań. 
Wiemy też, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na 
wszystko. Na wiele pytań można również otrzymać od-
powiedzi, jeśli skorzystamy z mądrości i doświadczenia 
naszych bliźnich. Mamy naszych rodziców, ludzi wokół 
nas z dużą mądrością i doświadczeniem. Ale nawet oni nie 
potrafią odpowiedzieć na wszystkie pytania. Kiedy spoj-
rzymy na sferę duchową, to jeden zawsze chce odpowie-
dzieć na nasze pytania – a to jest duch z niskości. On za-
wsze ma gotową odpowiedź i nam wyjaśnia: „Bóg o tobie 
zapomniał! On cię nie kocha, chce cię tylko karać, jest 
niesprawiedliwy”. Albo: „Ten drugi jest odpowiedzialny 
za wszystko. Twój sąsiad jest przyczyną twojego proble-
mu”. Odpowiedzi te powodują tylko niepokój i niezgodę.

Dlatego odpowiedzi na nasze pytania szukamy u Boga. 
Wierzymy, że Bóg jest wszechwiedzący. Wierzymy, że 

Bóg mówi prawdę. On nigdy nas nie okła-
mie. Dlatego szukamy odpowiedzi u Boga. 
Dlatego Jego odpowiedź zawsze ma prio-
rytet. Bóg nie może nam wszystkiego wyja-
śnić, ponieważ jesteśmy tylko małymi ludź-
mi, a On jest Bogiem wszechmocnym. Ale 
On nam mówi: „Mówię ci prawdę! Miłuję 
ciebie, miłuję ludzi. Zaufaj mi”. 

Ponieważ wierzymy, że Bóg jest prawdą i miłością, 
ufamy Jemu. Kto w ten sposób szuka odpowiedzi, znajdu-
je Boga i ma pokój, jak i pocieszenie, a Bóg wciąż dodaje 
mu odwagi. Zaufaj Bogu, On nigdy nie powie ci kłam-
stwa. Zaufaj Bogu, z Nim wszystko zawsze będzie do-
brze, nawet jeśli nie wszystko zrozumiesz.

W naszym życiu są chwile, kiedy jesteśmy w wielkiej 
potrzebie i mamy trudności. Wówczas szukamy pomocy. 
Często jesteśmy zdani na pomoc naszych bliźnich. Żaden 
człowiek nie może żyć sam dla siebie. Jesteśmy zależni 
od innych i jesteśmy wdzięczni za pomoc, którą dają nam 
inni. Ich moc jest jednak ograniczona. Nie mogą rozwią-
zać wszystkich problemów. Wtedy przychodzi ktoś, kto 
zawsze chce dać nam rozwiązanie. To jest duch z nisko-
ści. Ten mówi: „Mam rozwiązanie dla ciebie. Ułatw sobie 
i idź drogą grzechu, to rozwiąże twój problem i wszyst-
ko będzie łatwiejsze”. Ale my chcemy szukać pomocy u 
Boga, ponieważ wierzymy, że Bóg jest wszechmocny i że 
nie ma u Niego nic niemożliwego. Bóg może mi pomóc 
w każdej sytuacji. Szukamy Jego pomocy całym sercem 
i całą duszą. Kiedy pozwalamy przemówić naszej duszy, 
wtedy ona nam mówi, jak mamy szukać pomocy.

Dusza ma jeden priorytet: nasza potrzeba i nasz 
problem nie powinny oddzielić nas od Boga, nie-
zależnie od tego, jakie są wielkie. Pomyślmy o 

młodzieńcach w piecu ognistym. Król chciał ich zabić za 
to, jeśli nie będą oddawać mu czci. Oni pozwolili prze-
mówić swojej duszy i powiedzieli: „Bóg może nas urato-
wać, jeśli chce, a jeśli tego nie chce, to i tak nie będziemy 
ubóstwiać króla”. Ich priorytetem było, żeby nie dać się 
oddzielić od Boga. Bóg im pomógł.

Miła młodzieży, mili bracia i siostry! 
Najpierw chciałbym w waszym imie-
niu podziękować obydwu apostołom 
okręgowym, którzy zorganizowali ten 
dzień. Wszyscy korzystamy ze wspól-

noty w gronie młodzieży. Takie dni, w których jesteśmy 
razem, nie tylko są piękne, ale również bardzo ważne dla 
Kościoła. Stwierdzenie, że młodzież jest przyszłością 
naszego Kościoła, jest czymś więcej, niż tylko ulotnymi 
słowami, oznacza głęboką prawdę. Jak dziś obchodzimy 
się ze sobą w Kościele, tak też będziemy się traktowali 
w przyszłości. Sposób, w jaki dziś służycie Panu i to, jak 

Szukać Boga całym sercem

dziś angażujecie się w Kościele, ma decydujące znaczenie 
dla przyszłościowej służby w Kościele. Przy tym z pew-
nością odgrywa rolę osobisty rozwój, działanie Ducha 
Świętego i wasza duchowa dojrzałość. Dlatego też zadam 
pytanie: jaki chcecie mieć Kościół w przyszłości? Dziś go 
kształtujecie. Jeśli wzajemnie traktujecie się z miłością, 
jeśli wzajemnie sobie przebaczacie, jeśli służycie w dziele 
Bożym z miłości do Pana, to mogę wam zagwarantować, 
że w Kościele będzie coraz piękniej. To, co widziałem w 
minionych dniach, napełniło mnie optymizmem. Czyńcie 
tak nadal, droga młodzieży! Wówczas i w przyszłości bę-
dzie pięknie w Kościele Nowoapostolskim.

Sposób, w jaki dziś służycie Panu i to, jak dziś
angażujecie się w Kościele, ma decydujące zna-
czenie dla przyszłościowej służby w Kościele.

„I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. 
Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym 
swoim sercem i całą swoją duszą”.

Słowo biblijne: V Mojżeszowa 4, 29

Zaufaj Bogu, z Nim wszystko
zawsze będzie dobrze, nawet jeśli

nie wszystko zrozumiesz.
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W ten sposób pragniemy szukać pomocy Boga, 
całym sercem i całą duszą. Nasza wiara nam 
mówi: Bóg jest wszechmogący. On jest moim 

Ojcem. Da mi to, czego potrzebuję i jestem zadowolony z 
tego, co mi daje. Moją pierwszą troską jest nieoddzielenie 
się od Boga.

My, którzy jesteśmy nieco starsi, możemy zaświad-
czyć, że kto szuka Boga, ten Go przeżywa. Bóg usuwa 
wszelkie przeszkody, które stają na drodze do twojego 
zbawienia i które mogą ci przeszkodzić w dojściu do 
Niego. On da ci siłę do zwyciężania. To jest pomoc Boga! 
Nie usuwa wszystkiego z drogi, ale to, co uniemożliwi-
łoby ci zbawienie. Do wszystkiego da ci siłę, by iść dalej 
pomimo przeszkód.

Czego jeszcze szukamy? Chcielibyśmy odnosić suk-
cesy w naszym życiu i być szczęśliwi. W tym celu musimy 

się uczyć i pracować; bez wysiłku nie jest to możliwe. 
Wszyscy jednak jesteśmy świadomi, że nasz wysiłek nie 
gwarantuje sukcesu. Nie wszyscy, którzy dużo pracują, 
odnoszą sukces. Wiemy również, że sukces niekoniecznie 
oznacza szczęście. Są ludzie, którzy odnoszą sukcesy i są 
bogaci, ale także bardzo nieszczęśliwi.

Jako dzieci Boże chcemy czegoś więcej niż tylko suk-
cesu. Szukamy błogosławieństwa Bożego, błogosławień-
stwo to coś więcej niż sukces. Błogosławieństwem jest to 
wszystko, co uszczęśliwia i zadowala duszę. Jak możemy 
otrzymać to błogosławieństwo? Klucz do błogosławień-
stwa znacie wszyscy. Po pierwsze jest to modlitwa, a po 
drugie posłuszeństwo oraz służba Bogu i Kościołowi. Kto 
się modli, kto jest posłuszny i służy Kościołowi, ten otrzy-
muje błogosławieństwo Boże. To chcemy czynić całym 
sercem i całą duszą. Kiedy się modlimy, to wierzymy w 

to, o co się modlimy, a kiedy się poświęcamy i służymy, 
czynimy to z miłości do Boga.

Pismo Święte mówi o pewnym wydarzeniu, które w 
zasadzie nie jest piękną historią. Jest to historia o Anania-
szu i Safirze, dwojgu wierzących z pierwotnej wspólnoty 
kościelnej. Sprzedali pole i zrobili tak, jakby przekazali 
wszystkie pieniądze wspólnocie, ale potajemnie zacho-
wali część dla siebie. Apostoł Piotr ich przejrzał. Zapytał 
Safirę: „Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? 
Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką”. (Dz Ap 5, 8) Bóg zare-
agował bardzo surowo i ją ukarał. W czym tkwił problem? 
Im nie chodziło o służbę Bogu, ale szukali poważania w 
Kościele. Myśleli, że jeśli tak zrobią i dadzą pieniądze 
Bogu i Jego dziełu, to będą mieli dobrą reputację w Ko-
ściele. To był grzech, a tego Bóg nie mógł pobłogosławić.

Droga młodzieży, szukajmy błogosławieństwa, a w 

tym celu składajmy ofiary i służmy Panu oraz tym, którzy 
do Niego należą. Ale nie po to, żeby promować własny 
honor i być dobrze przyjętym, ale z czystej miłości do 
Boga i Jego dzieła. Bardzo ważne jest dla mnie, aby nasza 
młodzież miała właściwą motywację do służenia Panu. 
Służmy z miłości. Wówczas Bóg będzie odpowiadał 
swoim błogosławieństwem. Wówczas będziecie mieli za-
dowoloną duszę też w wieku młodzieńczym. Tego życzę 
wam wszystkim.

Szukajmy błogosławieństwa Bożego całym sercem i 
całą duszą.

Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, mogę to powiedzieć 
z własnego doświadczenia. Wciąż robimy coś nie tak. Nie 
reagujmy po ludzku i nie zaprzeczajmy własnej winie: 
„To nie moja wina, to wina tego drugiego”. Pomyślmy o 
Adamie, tak to się zaczęło: „To nie ja, to Ewa, to jej wina”. 

Kto się modli, kto jest posłuszny i służy Kościołowi, 
ten otrzymuje błogosławieństwo Boże.
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Pod tym względem niewiele się zmieniło po dziś dzień. 
Nie szukajmy wymówek, aby zaprzeczyć lub zmniejszyć 
własną winę. Nie kwestionujmy też prawa Bożego, tak jak 
to dziś jest modne. Ludzie nie chcą przestrzegać przyka-
zań Bożych, po prostu mówią, że prawo Boże jest złe, a 
nie ich własne zachowanie.

Miła młodzieży, szukajmy łaski Bożej. Jesteśmy świa-
domi, że jesteśmy niedoskonali. Popełniamy błędy i nie 
szukamy wymówek, nie kwestionujemy prawa Bożego, 
lecz szukamy łaski całym sercem i całą duszą. Nasze serce 
powinno być pełne uczciwej skruchy i chcemy pokazać 
Bogu, że szukamy łaski całym sercem. Łaska jest dla nas 
bardzo ważna, tak że jesteśmy gotowi zapłacić każdą 
cenę. Przebaczamy naszemu bliźniemu, ponieważ łaska 
jest dla nas tak ważna. Pokazujmy Bogu: „Potrzebuję 
Twojej łaski i tęsknię za nią. A że odpuszczenie grzechów 
jest dla mnie takie ważne, jestem gotów wybaczyć moje-
mu bliźniemu”. Kto w ten sposób szuka łaski Bożej, ten ją 
znajdzie i będzie miał pokój w swoim sercu.

Miła młodzieży, to tylko kilka przykładów, w 
jaki sposób wszyscy możemy szukać i znaj-
dować Boga całym sercem. U Niego szukamy 

odpowiedzi. Jego odpowiedź jest dla nas miarodajna i 
autorytatywna, i ufamy Jego miłości. U Niego szukamy 
pomocy, a to, co On mówi, chcemy czynić – to jest roz-
wiązanie dla nas.

Naszym priorytetem jest: chcemy pozostać z Bogiem. 
Z doświadczenia mogę was zapewnić, że Bóg pomoże. 
Nawet jeśli jesteście rozproszeni i tylko w małych gru-
pach, zawsze będziecie w stanie znaleźć i przeżywać 
wszechmogącego i miłościwego Boga.

Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

Pozwólcie, że coś powtórzę, co jest dla mnie bardzo 
ważne. Kiedy podejmujesz decyzję, wtedy szu-
kaj Boga i odpowiedzi u Boga. Nie jestem fanem 

znaków, aby upraszać znak od Boga i wtedy wiedzieć, co 

robić. Doświadczenie pokazuje, że z tego powodu było 
już wiele rozczarowań. Szukanie Boga nie oznacza, że idę 
do kapłana i pytam: „Co mam robić? A co mi powiesz, to 
uczynię i będę błogosławiony”. To również nie zawsze 
jest gwarancją sukcesu.

Pozwólcie, że udzielę rady: szukaj odpowiedzi u Je-
zusa Chrystusa! To znaczy, zajmuj się Jego nauką i Jego 
Ewangelią. Zajmuj się Jego ofiarą i Jego miłością oraz 
przyszłością, którą przygotowuje dla ciebie. Niech w 
twoim sercu będzie to, czego Jezus nauczał, co On dla 
ciebie uczynił i czego od ciebie oczekuje oraz jaki ma 
zamiar wobec ciebie. Mogę cię zapewnić, że im bardziej 
będziesz się tym zajmował, tym większe pragnienie bę-
dzie w twoim sercu: chcę służyć Panu, i tym jaśniejsza 
będzie odpowiedź. Jeśli szukasz drogi, która przybliży cię 
do Jezusa Chrystusa, jeśli szukasz sposobu, w jaki lepiej 
możesz służyć Bogu i lepiej wypełniać Jego przykazania, 
wtenczas znajdziesz właściwą drogę. Możesz zasięgnąć 
rady swoich braci, ale nie oczekuj od nich, że za ciebie 

ApOSTOł OkręgOWy 
ENriquE MiNiO
 
Bóg daje ci bezpieczeństwo w 
twoim życiu. Mówi ci: „Chcę być 
twoim towarzyszem, wybierz 

Mnie dla siebie. Przy każdej decyzji pytaj najpierw Mnie”. 
Kiedy przychodzimy do domu Bożego, wtedy znajduje-
my odpowiedzi na nasze pytania. I szukamy błogosła-
wieństwa Bożego. Błogosławieństwo oznacza, że Bóg 
będzie naszą pomocą w każdej sytuacji życiowej.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOMOcNiczy 
Jürg zBiNdEN

Niektórzy szukają, ale daremnie. 
Kto szuka u Boga, ten znajduje: 

prawdziwą wolność, prawdziwe szczęście, prawdziwą 
prawdę. Gdy spoglądam w wasze serca i w wasze 
rzędy, to wzrasta we mnie zachwyt. Widzę, że nasta-
wiliście swoje życie tak, aby Bóg mógł was błogosławić.

ApOSTOł OkręgOWy 
rAiNEr STOrck

Szukanie a szukanie całym
sercem – robi różnicę. Przyjmij 
Pana Jezusa do swojego serca

i duszy, a wtedy znajdziesz odpowiedź, pomoc, błogo-
sławieństwo i łaskę.
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podejmą decyzję. Oni mogą ci pomóc tylko zrozumieć 
wolę Bożą. Ale odpowiedź zostanie ci dana do serca przez 
Ducha Świętego, kiedy całym sercem będziesz powiąza-
ny z Jezusem Chrystusem.

Być może ktoś z was ponownie przeczyta sobie 
słowo biblijne. Zauważycie, że Mojżesz umieścił 
je w szczególnym kontekście. Powiedział do na-

rodu, że jeśli nie będzie posłuszny Bogu i odwróci się od 
Niego, zostanie rozproszony na obczyźnie. Rozproszenie 
i nieliczni, którzy pozostali, to była kara Boża i konse-
kwencja nieposłuszeństwa. Oczywiście nie chcę, żebyście 
pomyśleli, iż Główny Apostoł powiedział, że jesteśmy 
rozproszeni, tylko małe grupy w Portugalii i Hiszpanii, 
i że to jest karą Bożą, ponieważ nie jesteśmy tak dobrzy, 
jak ci w Szwajcarii, Niemczech czy w Angoli. Droga mło-
dzieży, bardzo ważne jest dla mnie, żeby powiedzieć, że 
tak nie jest. Pozwolę sobie użyć innego przykładu. Jeśli 
jakaś firma chce otworzyć oddział za granicą, wtedy wy-
syła pracowników do obcego kraju, aby ten oddział tam 
utworzyć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wysyła 
złych pracowników, lecz dobrych. Ale jeśli ten, który 
został wydelegowany do obcego kraju, mówi: „Czuję się 
zdegradowany”, to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli jednak 
wychodzi z założenia, że firma ma do niego zaufanie, wy-
słała go, żeby założył oddział, to wtenczas mu się to uda.

Jezus Chrystus nas wybrał, ciebie i mnie, i posłał nas 
tam, gdzie dzisiaj żyjemy, i do nas powiedział: „Wierzę 
w ciebie. Pracuj dla mnie i buduj moje dzieło”. Nie wy-
chodźcie z założenia, że jesteście zdegradowani, ponie-
waż jesteście małą grupą w Hiszpanii i Portugalii. Po-
strzegajcie to zupełnie inaczej i zaufajcie mi, wiem o czym 
mówię. We Francji sytuacja nie jest inna. Droga młodzie-
ży, przyjmujcie, że Bóg w was wierzy. Jezus Chrystus po-
słał was tutaj, aby kontynuować swoje dzieło. Szukajcie 
Jego, a Go znajdziecie.

Dziś rano mamy okazję wspólnie świętować wiecze-
rzę Pańską. Do przygotowania się wspólnie zmówimy 
modlitwę „Ojcze nasz”. Powrócę jeszcze raz do tego, 
że jesteście przyszłością dzieła Bożego. Wasza postawa 
serca określa przyszłość Kościoła Nowoapostolskiego. 
Gdy teraz młodzież razem pomodli się do Boga, a Bóg 
objawi to, co jest w jej sercu, wówczas modlitwa „Ojcze 
nasz” będzie miała szczególną wagę. Młodzież na Półwy-
spie Iberyjskim chce, aby Bóg w swoim dziele był czczo-
ny i honorowany. Święć się imię Twoje. Pragniemy, żeby 
Jego wola urzeczywistniała się również w przyszłości. 
Pragniemy, żeby Jego Królestwo było dziś i w przyszło-
ści! Chcemy przebaczać; w naszym Kościele musi być 
przebaczenie. Miła młodzieży, to wyrażamy w naszej 
modlitwie. A jeśli teraz cała młodzież wspólnie się pomo-
dli całym sercem i powie do Boga: „To jest nasza wizja 
Kościoła na przyszłość”, to tak będzie. Bóg z pewnością 
zareaguje i pobłogosławi ten zamiar w szczególny sposób. 
To powinniście przeżyć i doświadczyć.

zASAdNiczE Myśli

Bóg odpowiada tym, którzy zwracają się ku 
Niemu z wiarą i zaufaniem.

On pomaga tym, dla których priorytetem jest 
zbawienie.

On błogosławi tych, którzy szczerze Go miłują.

On udziela swojej łaski pokornym.
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słowo i wiara  /  KonteKst

Przypomnienie wydarzeń na Horebie

9. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapo-
mniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie 
odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, 
ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich 
synów
10. O dniu, w którym stanąłeś na Horebie przed Panem, 
twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi 
lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać 
się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby 
nauczali tego swoich synów.
11. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry – a góra 
ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, 
chmurach i mgle.
12. I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów sły-
szeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko 
sam głos.
13. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam 
zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch ka-
miennych tablicach.
14. Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was 
ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdąża-
cie, aby ją wziąć w posiadanie.

ostrzeżenie przed bałwochwalstwem

15. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście 
żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spo-
śród ognia,
16. Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie 
podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy 
kobiety,
17. Czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest 
na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego 
ptaka, który lata pod niebem,
18. Czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy 
w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod 
ziemią,
19. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i uj-
rzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, 
nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył 

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

V Księga Mojżeszowa 4, 9-31

im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom 
pod całym niebem.
20. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, 
z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest 
dzisiaj.
21. Na mnie zaś rozgniewał się Pan z powodu was i przy-
siągł, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej pięknej 
ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie na własność.
22. Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przekroczę Jorda-
nu, wy zaś przekroczycie go i weźmiecie w posiadanie tę 
piękną ziemię.
23. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu 
Pana, waszego Boga, które zawarł z wami, i nie sporzą-
dzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał 
Pan, twój Bóg.
24. Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest 
Bogiem zazdrosnym.
25. Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej 
ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podo-
biznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, 
co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go 
do gniewu,
26. To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciw-
ko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, 
do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w 
posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie 
całkowicie wytępieni.
27. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie 
tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was 
Pan zaprowadzi.
28. A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk 
ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie sły-
szą, nie jedzą i nie wąchają.
29. I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz 
go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą 
swoją duszą.
30. Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko 
u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i bę-
dziesz słuchał jego głosu,
31. Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie 
opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu 
z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.
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Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole, jakie masz wspomnienia związane z 
ordynacją na urząd apostoła?
Ogromny respekt.

Czy sprawując urząd apostoła ma się jeszcze 
czas na pielęgnowanie kontaktów i interesów 
pozakościelnych?
Apostołem jestem dopiero od 23 lipca 2017 roku. Potrze-
buję więc nieco czasu do wdrożenia się w zadania urzędu.

Czy działasz przy jakichś projektach kościel-
nych, jeśli tak, to w jakim zespole?
Działam w zespole roboczym „Ekumenizm” przy teryto-
rialnym Kościele Nowoapostolskim Szwajcaria.

Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowe-
go i uszczęśliwiającego?
Spotkania z braćmi i siostrami, którzy pochodzą z wielu 
różnych krajów i mówią różnymi językami.

Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsłu-
gujesz duszpastersko?
Do mojego obszaru działania należy okręg Ticino we wło-
skojęzycznej Szwajcarii, gdzie też mieszkam oraz Wło-
chy, Hiszpania, Gibraltar i Kuba. Wiąże się to z tym, że 
przez większość weekendów, od dwóch do pięciu dni w 
tygodniu, jestem w podróży. Co przyniesie przyszłość, to 
się okaże. Ale najpierw muszę intensywnie poznać po-
trzeby duszpasterskie duchownych i wiernych.

Jak daleko musisz jechać do najbardziej oddalo-
nego zboru w twoim obszarze działania?
Jechać albo lecieć? Zależnie od sytuacji i okoliczności 
jadę samochodem, pociągiem lub podróżuję samolotem. 
Samochodem pokonuję około 700 kilometrów do Rzymu. 
Do najbardziej oddalonego zboru na Sycylii musiałbym 
pokonać 1600 kilometrów, gdybym jechał samochodem. 
Tam jednak lecę. Samolotem lecę też na oddalone o 2800 
kilometrów Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania). Do zboru 
La Habana na Kubie, który odwiedzę dopiero w przy-
szłym roku, odległość w linii lotniczej wynosi około 8300 
kilometrów.

Czego życzysz zborom, które obsługujesz 
duszpastersko?
Wszędzie możliwie błogosławionego rozwoju oraz wiary 
u  dzieci i młodzieży.

Czy miałeś kiedyś – na przykład jako młody czło-
wiek – jakiś problem z wiarą? Jeśli tak, to jak 
sobie z tym poradziłeś?
Z wiarą nie, ale z duchownymi owszem...

Apostole, gdybyś miał się z kimś zamienić na 
jeden dzień, to z kim?
Z naszym kotem, który robi, co chce. Gdy ma ochotę, 
idzie na świeże powietrze, gdy chce jeść, to znajduje sobie 
kogoś, kto się nim zajmie. Gdy chce być głaskany, to jest 
głaskany. A kiedy chce odpocząć, to po prostu to robi.

Apostoł
Rolf cAmenzind

Pełniona przeze mnie służba apostolska wiąże się z 
częstymi podróżami samochodem, pociągiem lub samo-
lotem. W ten sposób docieram wszędzie w moim obsza-
rze działania, aby przeprowadzać nabożeństwa, spotkania 
duszpasterskie i seminaria. Podróże trwają przez week-
end, zależnie od odległości i przewidzianego programu, 
od dwóch do pięciu dni. Przeżywam dużo pięknych rze-
czy, ale też dzielę troski i zmartwienia wiernych. Niektó-
rzy pochodzą z wielu różnych krajów, najczęściej z Ame-
ryki Południowej i z różnych powodów przeprowadzili się 
do Hiszpanii lub Włoch. Niejeden opowiada mi o swojej 
tęsknocie za dawną ojczyzną, inny się cieszy, że w nowej 
ojczyźnie znalazł pracę i może żyć bezpiecznie. Napraw-
dę konfrontowany jestem z licznymi zróżnicowanymi sy-
tuacjami i warunkami życiowymi. 

Udając się w podróż powrotną przepełniony jestem 
wrażeniami i zabieram z sobą zarówno radości, jak i troski 
wiernych. O ile piękna jest wymiana myśli i poglądów z 
braćmi i siostrami, to jednak zawsze cieszę się z podróży 
powrotnej do domu. Zdarza się jednak, że te podróże są 
opóźnione. Zdarza się też, że loty zostają odwołane i ko-
nieczne są kolejne noclegi. Muszę stwierdzić, że w takich 
sytuacjach nie skaczę z radości!

Wszyscy znajdujemy się w podróży życiowej, także 
w sensie duchowym. Zależnie od sytuacji przeżywamy 
przyjemności, ale też troski, a czasami wielki ból. Co nam 
pomaga uporać się z takimi sytuacjami? Dzięki naszej 
wierze mamy liczne środki pomocnicze, a są to nabo-
żeństwa, modlitwy, wspólnota i spotkania z wiernymi, a 
także tęsknota za osiągnięciem celu naszej wiary i bycie 
na wieki u Pana.

Pomimo rozczarowania, jakie odczuwam, kiedy moja 
podróż powrotna się wydłuża lub nawet opóźnia o kolejne 
dni, jeszcze nigdy nie przyszło mi na myśl, aby przerwać 
podróż powrotną i pozostać tam, gdzie akurat jestem, aby 
stamtąd rozpocząć kolejną podróż. Zbyt duża jest tęsknota 
za rodziną i chęć zobaczenia się.

Życzyłbym sobie, żeby wszyscy wierni, niezależnie 
od radości i cierpień na swojej ziemskiej drodze życia, 
świadomie przygotowywali się na swoją podróż powrotną 
do domu Ojca Niebieskiego i konkretnie się o to starali. 
Związane z osiągnięciem celu ponowne zobaczenie się z 
wieloma duszami, wzbudzi szczególne uczucie szczęścia 
nieporównywalnego z żadną ziemską radością.

Życzę wszystkim dobrej podróży powrotnej do domu 
naszego Ojca. Rolf Camenzind

Apostoł Rolf Camenzind z duchownymi
z Włoch i Ticino (Szwajcaria) oraz
z duchownymi z Hiszpanii i Kuby

DATA uRoDzeniA: 17.04.1963 r.
zAWóD: Dyspozytor operacyjny
ApoSToł oD: 23.07.2017 r.
obSzAR DziAłAniA: Ticino (Szwajcaria), 
Włochy, Hiszpania, Gibraltar, Kuba

opóźnienie
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Zanim naród izraelski wszedł 
do ziemi obiecanej, do Ka-
naanu, Bóg powiedział, 
żeby swoją wdzięczność 
wyrażał poprzez dzielenie 

się z innymi. Z wdzięczności wobec 
Boga Izraelici mieli oddawać ze swo-
ich dóbr zarówno potrzebującym, jak i 
obcym.

Bóg nakazał: „A gdy będziecie żąć 
zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął 
przy żniwie swoim pola swego do samego 
końca i nie będziesz zbierał pokłosia po 
swoim żniwie, pozostaw je dla ubogiego 
i dla obcego przybysza”. (3 Moj 23, 22)

Ideę dzielenia się znajdujemy też w 
Ewangelii. Apostołowie podchwycili tę 
ideę i propagowali. Należy dzielić się z 
ubogimi i obcymi z powodu tego, że sa-
memu coś się otrzymało od Boga. Dzie-
lenie się z innymi jest stałą składową 
wiary chrześcijańskiej i bardzo dobrze 
pasuje do naszego współczesnego czasu.

Dzieląc się z innymi, my chrześcija-
nie tym samym tworzymy przeciwwa-
gę dla powszechnego trendu maksy-
malizacji zysku, polegającego na tym, 
żeby maksymalnie zdobyć wszystkie-
go tyle, ile tylko możliwe – pieniędzy, 
czasu, przywilejów, korzyści, uznania i 
prestiżu.

Typowa postawa współczesnego spo-
łeczeństwa charakteryzuje się tym, że 
każdy chce maksimum dla siebie. Doty-
czy to jednostki, społeczeństwa, gospo-
darki, kraju itd. Zapomina się przy tym o 
bliźnim, o ubogim, o obcym.

Świadomi jesteśmy, że to, co mamy, 
pochodzi od Boga. Bóg oczekuje od nas, 

abyśmy ofiarowali należną część nie 
tylko Jemu, ale też mieli coś do daro-
wania bliźniemu, czyli temu, który jest 
w potrzebie. Dlatego, że miły Bóg daje 
nam tak wiele, to nam mówi: „Chcę, abyś 
dzielił się z innymi tym, co Ja ci daję: 
czasem, siłą, pieniędzmi, darami. Za-
troszcz się o potrzebującego, o bliźnie-
go, o tych, którzy są w potrzebie”. To jest 
wiara chrześcijańska wcielona w czyn.

Wymowna jest pewna historia o 
zniszczeniu wrogów:

Pewien król wydał swojemu dowód-
cy polecenie ruszenia z armią na wojnę i 
nakazał: „Idź i zniszcz wszystkich moich 
nieprzyjaciół!”.

Upłynęło wiele czasu, a król nie miał 
żadnych wieści. Wysłał więc posłańca, 
żeby się dowiedział, co się dzieje.

Kiedy posłaniec dotarł na terytorium 
nieprzyjaciela, wtedy natknął się na 
obóz, z którego już z daleka dochodziły 
odgłosy wesołej zabawy i wielkiej uczty. 
Żołnierze króla i nieprzyjaciela wspól-
nie ucztowali, wiwatowali i rozgrywali 
igrzyska, a przy jednym stole razem sie-
dzieli dowódca wojsk królewskich i do-
wódca wojsk nieprzyjacielskich.

Zdumiony posłaniec stanął przed do-
wódcą swego króla i ostro skarcił: „Nie 
wypełniłeś rozkazu królewskiego, mia-
łeś zniszczyć nieprzyjaciół!”. Dowódca 
spokojnie podniósł wzrok i odpowie-
dział: „Wypełniłem królewskie pole-
cenie: nie ma już nieprzyjaciół królew-
skich. Z wrogów uczyniłem przyjaciół!”.  

„Jeśli można, o ile to od was zależy, 
ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie”. 
(Rzym 12, 18)
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Chleb Żywota

Gdy Jezus narodził się w Betlejem, pasterzom, któ-
rzy niedaleko paśli swoje trzody, ukazał się anioł. 
Zwiastował im, że narodził się Zbawiciel, Chrystus i 

wskazał, gdzie znajdą Dzieciątko. Pojawiły się też wojska nie-
bieskie, zwiastując pokój na Ziemi. Pasterze postanowili pójść 
do Betlejem, a tam zastali wszystko tak, jak powiedział anioł.

Narodzinom Jezusa towarzyszyły wielkie rzeczy: anioł 
Pana mówił o wielkiej radości, gdyż narodził się Zbawiciel, 
Jezus Chrystus. Do tego dołączyły wojska niebieskie zwia-
stujące pokój ludziom. Pasterze, słysząc to, zareagowali w 
szczególny sposób. Powiedzieli: „Pójdźmy do Betlejem i 
zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. 
Poznali: teraz zadziałał Pan i to oznajmił! Natychmiast zde-
cydowali się działać i udali się do Betlejem, by zobaczyć i 
przeżyć to, o czym Pan powiedział przez anioła: narodził się 
Zbawiciel, którym jest Chrystus – Słowo Boże ciałem się 
stało. Syn dziewicy zawinięty w pieluszki leżał w żłobie.

Nie inaczej powinno być w naszym przypadku; ilekroć 
słyszymy Słowo Boże, to powinniśmy po pierwsze poznać, 
że działa Pan. Po drugie działać, a więc przyjąć i zamienić w 
czyn to, co słyszymy. Po trzecie: zobaczyć i przeżyć.

Najpierw pojawia się poznanie. Na nabożeństwie działa 
Pan. Nie chodzi o to, że za ołtarzem stoi człowiek i wygła-
sza bardziej lub mniej ciekawe kazanie. Chodzi o to, że to 
działa Bóg poprzez swoje Słowo. Pan działa również przez 

sakrament: chleb i wino nie są podawane dla zaspokojenia 
cielesnych potrzeb, lecz w ciele i krwi darowane są siły z ofia-
ry Jezusa Chrystusa. 

Działanie zaś oznacza zamienianie w czyn usłyszanego 
Słowa Bożego. Nie konsumujmy tego Słowa tylko okazjonal-
nie i nie przechodźmy następnie do porządku dziennego, ale 
sprawiajmy, aby ono się urzeczywistniało w naszym życiu. 

Gdy wcielamy w czyn Słowo Boże, wówczas możemy 
widzieć i przeżyć, jak Pan kieruje sprawami i jak działa. Ja-
kimże błogosławieństwem jest możliwość przeżywania tego!

Gdy pasterze usłyszeli to pierwsze „kazanie bożonarodze-
niowe” z nieba, bardzo się przestraszyli. Anioł jednak rzekł 
do nich: „Nie bójcie się!”. My również przeżywamy sytuacje 
życiowe, w których mamy obawy, a nawet jesteśmy przestra-
szeni. Strach przed utratą pracy lub obawy o zdrowie – o to 
faktycznie można się bać! Poselstwo Słowa Bożego jednakże 
głosi: nie bój się! Innymi słowy – uwolnij się i niech obawa 
nie przepełnia cię całkowicie. Zwróć się do Boga! Zaufaj 
Panu! Wówczas strach ani nie zniewala, ani nie paraliżuje. 
Można spokojnie żyć i przeżywać Pana w Jego działaniu. 

Kiedy staramy się o to, żeby nasza radość z powodu naro-
dzin naszego Zbawiciela nie została przytłumiona sprawami 
doczesnymi, wtedy mamy siły i działamy, podobnie jak nie-
gdyś pasterze. Wówczas mamy też świadomość: Pan działa 
we wszystkim ku dobremu i On jest z nami!

„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się 
tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.
Ewangelia Łukasza 2, 15

Poznać, działać i przeżyć

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego pana w górę?
A on odpowiedział: Ja też to wiem, lecz wy milczcie!”

II Księga Królewska 2, z 3

Werset biblijny pochodzi z wydarzenia związane-
go z uniesieniem Eliasza. Zawiera rozmowę po-
między Elizeuszem a uczniami prorockimi. Ci 

uczniowie mieli dar prorokowania, dlatego też mogli coś po-
wiedzieć o przyszłości Eliasza, któremu Elizeusz towarzy-
szył. Mówili o tym, że Eliasz będzie uniesiony przez Pana, a 
to oznacza, że nie mówili o śmierci Eliasza, ale o zakończe-
niu jego działalności i o jego życiu u Boga.

Elizeusz też był prorokiem i dlatego nie było to dla niego 
nic nowego!

Przekazanie pełnomocnictwa

Elizeusz już wcześniej został powołany na następcę 
Eliasza. Było więc do przewidzenia, że wielki prorok 
Eliasz nie będzie dłużej działał wśród ludzi. Eliasz nie 
powołał Elizeusza na swojego następcę z własnej woli i 
z własnej mocy, ale to sam Bóg dał mu to zadanie. Spo-
sób, w jaki Elizeusz został powołany na następcę proroka, 
wydaje się dziwny: Eliasz narzuca płaszcz na Elizeusza. 
Płaszcz jest symbolem proroctwa i jego pełnomocnictwa. 
(I Król 19, 19-21)

Imię „Elizeusz”, oznaczające „Bóg pomógł”, uwidacz-
nia bliskość Boga. W proroku uwidacznia się więc pomoc 
Boża, jak i otrzymane pełnomocnictwo prorockie. Dzięki 
temu zaznawana jest moc Boża. Elizeusz działa stosow-
nie do tego powołania, zwalczając bałwochwalstwo, tak 
jak Eliasz. Wciąż na nowo wzywa do zwracania się ku 
żywemu Bogu, przestrzegania Jego zakonu i modlenia się 
tylko do Niego. Również pod tym względem jest godnym 
następcą Eliasza.

Uniesienie Eliasza

Eliasz został zabrany do nieba w Jerycho na rydwanie 
ognistym, ciągniętym przez konie ogniste. (II Król 2, 11) 
Elizeusz wziął płaszcz Eliasza. „Duch Eliasza spoczął 
na Elizeuszu”. (II Król 2, 15) Tak więc był wyposażony 
we wszystko, co jest potrzebne do kontynuowania dzieła, 
które Bóg nakazał Eliaszowi. 

Co nam to mówi? Co dla nas oznacza pełnomocnictwo 

i polecenie ewangelizacyjne? Co dla nas oznacza unie-
sienie?

Pełnomocnictwo Jezusa Chrystusa

Ewangelie wielokrotnie mówią o Boskim pełnomoc-
nictwie Pana Jezusa, na podstawie którego mógł działać i 
wyjaśniać wolę Boga. (Mar 1, 22 i kolejne wersety)

Pan Jezus dał swoim apostołom udział w swoim pełno-
mocnictwie. On nałożył pełnomocnictwo na swoich apo-
stołów jak „płaszcz”. Tak zaopatrzeni mogą we właściwy 
sposób głosić Ewangelię i udzielać sakramentów.

Współcześni apostołowie działają całkowicie jak 
pierwsi apostołowie i dalej przekazują to, co głosili ów-
cześni. W pewnym stopniu odzwierciedla się tutaj relacja: 
Eliasz – Elizeusz.

 
Uniesienie

Uniesienie Eliasza nasuwa myśl o wniebowstąpieniu 
Chrystusa, a także wskazuje na zabranie przygotowanych 
podczas ponownego przyjścia Pana zgodnie z Jego obiet-
nicą, (Jan 14, 2. 3) czyli zabranie zboru oblubieńczego. 
(Obj 19, 7; 20, 4-6) To imponujące, niewyobrażalne wy-
darzenie obiecane jest tym, którzy pozwolą się przygo-
tować przez apostołów na ponowne przyjście Chrystusa. 
Stąd też kazania apostołów nieodzownie zawierają posel-
stwo o zabraniu zboru oblubieńczego.

Eliasz – Elizeusz
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3.4.3  Jezus Chrystus, prawdziwy człowiek i 
prawdziwy Bóg

Poznanie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym człowie-
kiem i prawdziwym Bogiem, a więc nauka o dwóch naturach, 
została doktrynalnie przyjęta i zapisana na soborze chalcedoń-
skim w 451 roku. Nauka o podwójnej naturze Jezusa przekra-
cza horyzont doświadczeń i wyobrażeń człowieka; chodzi o 
misterium.

Ucieleśnienie Syna Bożego zostaje opisane jako samouni-
żenie w Liście do Filipian 2, 6-8: „...który chociaż był w posta-
ci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym 
Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał 
się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 
uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do 
śmierci krzyżowej”.

Pan Jezus dzielił z ludźmi całe spektrum odczuć cielesnych 
i duchowych. Będąc człowiekiem posiadał ciało i odpowied-
nie potrzeby. W Ewangelii Łukasza 2, 52 jest mowa o tym, że 
Jezusowi „przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga 
i u ludzi”. Radował się z weselnikami na weselu w Kanie Ga-
lilejskiej. Cierpiał z żałobnikami i płakał, gdy umarł Łazarz. 
Odczuwał głód, będąc na pustyni. Odczuwał pragnienie przy 
studni Jakuba. Odczuwał ból, będąc bitym przez wojowni-
ków. W obliczu swojej śmierci na krzyżu wyznał: „Smętna 
jest dusza moja aż do śmierci”. (Mat 26, 38)

To, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest prawdziwym czło-
wiekiem, poświadcza List do Hebrajczyków 4, 15. Zarazem 

„w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”; (Kol 2, 9)
• wypowiedź I Listu Jana 5, 20: „My jesteśmy w tym, który 
jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest 
tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”;

• stwierdzenie: Bóg „objawił się w ciele”. (I Tym 3, 16)

3.4.4  Wskazania na Jezusa Chrystusa w Starym 
Testamencie

Już w Starym Testamencie występują wskazania na przyj-
ście Mesjasza, Zbawiciela i Odkupiciela. Tak więc przeklęcie 
węża bezpośrednio po upadku w grzech zawiera już wskazanie 
na nadejście Zbawiciela. (I Moj 3, 15)

Autor Listu do Hebrajczyków w działaniu króla i kapłana 
Melchizedeka, który przynosi Abrahamowi chleb i wino oraz go 
błogosławi, widzi wskazanie na Jezusa Chrystusa.

Bóg Syn towarzyszył narodowi izraelskiemu w jego histo-
rii. Apostoł Paweł wyraźnie poświadcza obecność Chrystusa 
w czasie wędrówki pustynnej: „Ojcowie nasi […] wszyscy ten 
sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im 
towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”. (I Kor 10, 1-4)

Starotestamentowi prorocy wskazywali na konkretne szcze-
góły związane z pojawieniem się Zbawiciela:

• Izajasz opisuje Go imionami podkreślającymi Jego jedno-
razowość: „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest 
nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: 
Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Ksią-
żę Pokoju”. (Iz 9, 5)

• Micheasz zapowiada miejsce narodzenia Pana: „Ale ty, 
Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z cie-
bie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki 
jego od prawieku, od dni zamierzchłych”. (Mich 5, 1)

• Malachiasz prorokuje nadejście kogoś, kto przygotuje 
drogę Synowi Bożemu: „Oto Ja posyłam mojego anio-
ła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle 
przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest 
anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie 
– mówi Pan Zastępów”. (Mal 3, 1) Zapowiadanym wy-
słannikiem jest Jan Chrzciciel. (Mat 11, 10)

• Zachariasz opisuje wjazd Pana do Jerozolimy: „Wesel 
się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalem-
ska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on 
i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu 
oślicy”. (Zach 9, 9)

Zatem w Starym Testamencie zostało zapowiedziane ucie-
leśnienie Syna Bożego oraz Jego droga na ziemi.

3.4.5  Jezus Chrystus – Zbawiciel

Imię Jezus oznacza: „Pan zbawia”. Gdy anioł Gabriel zapo-
wiedział narodzenie Jezusa, równocześnie też podał Jego imię: 

„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud 
swój od grzechów jego”. (Mat 1, 21) Zatem już w wyniku poda-
nia imienia stało się jasne, że Jezus jest obiecanym Odkupicie-
lem i Zbawicielem.

W swoich dziełach Jezus Chrystus objawia się jako posła-
ny przez Boga Zbawiciel i Odkupiciel: „Ślepi odzyskują wzrok 
i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, 
umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia”. 
(Mat 11, 5) Zbawienie przez Jezusa Chrystusa jednakże wykra-
cza daleko poza wymiar widzialny i czasowy, i sięga do sfery 
niewidzialnej i wiecznej. Pozbawia diabła prawa wobec czło-
wieka oraz wyprowadza z grzechu i śmierci.

Zbawienie człowieka ugruntowane jest na ofierze Jezusa 
Chrystusa. (Efez 1, 7) Wyłącznie w Nim dane jest ludziom zba-
wienie. (Dz Ap 4, 12)

Streszczenie

Bóg Syn jest drugą osobą Trójcy Bożej. W Jezusie Chrystu-
sie Bóg Syn stał się człowiekiem i zarazem pozostał Bogiem i 
wstąpił do rzeczywistości historycznej. (KKN 3.4)

Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem i prawdzi-
wym Bogiem. On ma dwie natury. Według swej natury ludzkiej 
Jezus Chrystus jest równy innym ludziom – jednakże bezgrzesz-
ny. Według swej natury Bożej, także podczas swego uniżenia na 
ziemi, jest niezmiennie prawdziwym Bogiem. (KKN 3.4)

Jezus nazwany jest jednorodzonym Synem Bożym. Syn 
Boży, „jednorodzony”, od Ojca zrodzony, a nie stworzony. 
On jest wieczny, bez początku i bez końca, współistotny Ojcu. 
(KKN 3.4.1)

Ponadświatowe Boże Słowo („Logos”), które na początku 
jest w Bogu, teraz w Jezusie wstępuje do sfery ziemskiej i ludz-
kiej. Ono staje się ciałem – wieczne Słowo staje się prawdzi-
wym człowiekiem. Chwała Ojca z zaświatów staje się chwałą 
Syna w świecie doczesnym, bezpośrednio doświadczalną rze-
czywistością historyczną. (KKN 3.4.2)

Podwójna natura Jezusa Chrystusa jako prawdziwego czło-
wieka i prawdziwego Boga jest misterium. Jako prawdziwy 
człowiek Pan Jezus dzielił z ludźmi całe spektrum odczuć ciele-
snych i duchowych. Jako prawdziwy Bóg Jezus Chrystus swoją 
równość z Ojcem wyraził stwierdzeniem: „Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy”. (KKN 3.4.3)

Stary Testament wskazuje na przyjście Mesjasza. Starotesta-
mentowi prorocy wskazywali na konkretne szczegóły związane 
z pojawieniem się Zbawiciela. Tak więc w Starym Testamencie 
zostało zapowiedziane ucieleśnienie Syna Bożego oraz Jego 
droga na ziemi. (KKN 3.4.4)

W swoich dziełach Jezus Chrystus objawia się jako posłany 
przez Boga Zbawca. Wybawienie ze śmierci i grzechu ugrunto-
wane jest na ofierze Jezusa Chrystusa; wyłącznie w Nim dane 
jest ludziom zbawienie. (KKN 3.4.5)

zostaje tam podkreślona różnica w stosunku do wszystkich 
ludzi: On był bez grzechu.

Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem.
Zarówno Synostwo Boże, jak i Boskość Jezusa Chrystusa 

poświadczane są w Piśmie Świętym. Podczas chrztu Jezusa 
nad Jordanem słyszalny był głos z nieba: „Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem”. (Mat 3, 17) Także 
podczas przemienienia Ojciec podkreślił Synostwo Boże Je-
zusa wskazaniem, że należy Jego słuchać. (Mat 17, 5)

Słowa Pana Jezusa: „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli 
go nie pociągnie Ojciec” (Jan 6, 44) oraz „Nikt nie przychodzi 
do Ojca, tylko przeze mnie” (Jan 14, 6) poświadczają tenże 
sam Boży autorytet Boga Ojca i Boga Syna. Ojciec ciągnie 
ludzi do Syna, a Syn prowadzi ludzi do Ojca.

Tylko jako prawdziwy Bóg Jezus Chrystus mógł stwier-
dzić: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”, (Jan 10, 30) a tym samym 
w prosty sposób wyznać swoją równość z Ojcem.

Kolejnymi świadectwami biblijnymi na to, że Jezus Chry-
stus jest prawdziwym Bogiem, są:

• postępowanie apostołów po wniebowstąpieniu: „Oni 
zaś oddali Mu [Jezusowi Chrystusowi] pokłon”; (Łuk 
24, 52)

• wypowiedź z Ewangelii Jana 1,18: „Boga nikt nigdy nie 
widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, 
objawił go”;

• wyznanie Apostoła Tomasza po spotkaniu ze Zmar-
twychwstałym: „Pan mój i Bóg mój”; (Jan 20, 28)

• świadectwo o istocie Jezusa w hymnie Chrystusowym: 

Trójjedyny Bóg
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Pewnego dnia przypada kolej kapłana 
Zachariasza na złożenie Bogu ofiary z 
kadzidła. Gdy wchodzi do świątyni uka-
zuje się mu anioł Gabriel. Zachariasz  
jest zaskoczony i przerażony.
Gabriel do niego mówi: „Nie bój się, 
Zachariaszu, twoja modlitwa została 
wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi 
ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie 

napełniony Duchem Świętym 
już w łonie matki. Nawróci 

do Boga wielu z narodu 
izraelskiego”.

Zachariasz pyta 
anioła: „Jak to 
będzie moż-
liwe? Moja żona 
Elżbieta i ja 
jesteśmy już 
starzy. W jaki 
sposób mamy 
mieć jeszcze 
dziecko?”.

Gabriel odpowiada: „Dlatego że 
mi nie uwierzyłeś, to do dnia na-
rodzin Jana nie będziesz mógł 
mówić”.
Ludzie, modląc się przed świąty-
nią, czekają na Zachariasza. Dzi-
wią się, że tak długo przebywa w 
świątyni.
Kiedy w końcu wychodzi na ze-
wnątrz, nie może mówić. Po tym 
ludzie poznają, że w świątyni coś 
się wydarzyło. Zachariasz odsyła 
ich kiwnięciem ręki, a po dniach 
swojej służby świątynnej wraca do 
domu.
Wkrótce po tym wydarzeniu Elż-
bieta spodziewa się dziecka. Cie-
szy się i dziękuje za to Bogu.
Sześć miesięcy później anioł Ga-
briel przybywa też do Marii, która 
jest krewną Elżbiety. Maria jest 
przestraszona. Anioł do niej mówi: 
„Nie bój się, Mario, gdyż znala-
złaś łaskę u Boga. Urodzisz syna i 
dasz mu na imię Jezus. On będzie 
Królem, a Jego królestwo nie bę-
dzie miało końca”.
Maria pyta Gabriela: „Jak mam 
urodzić syna? Przecież nie znam 
męża”.

Anioł jej odpowiada: „Duch Święty 
zstąpi na ciebie i zadziała w tobie 
moc Boża. Dlatego też twoje 
dziecko będzie również nazwane 
Synem Bożym”. Następnie Gabriel 
dodaje: „Pomyśl o Elżbiecie, two-
jej krewnej. Ona także urodzi syna, 
pomimo że jest już stara. Wszyscy 
myśleli, że już nie urodzi dziecka, 
ale u Boga żadna rzecz nie jest nie-
możliwa”.
Na to Maria mówi: „Niech wszystko 
się stanie tak, jak powiedziałeś”. 
Anioł opuszcza Marię.
Maria śpiesznie udaje się do 
Elżbiety. Gdy wita się ze swoją 
krewną, porusza się dzieciątko w 
łonie Elżbiety. 
Duch Święty napełnia Elżbietę, 
a ona woła donośnym głosem: 
„Mario, błogosławiona jesteś wśród 
kobiet i błogosławione jest twoje 
dziecko! Wielkim zaszczytem jest 
dla mnie, że przyszła do mnie 
matka Pana mego! Gdy mnie po-
witałaś, to z radości poruszyło się 
dziecko w moim łonie. Jesteś bło-
gosławiona, ponieważ uwierzyłaś 
Słowu Bożemu! Wszystko się wy-
darzy tak, jak przewidział Bóg”.

Po pewnym czasie Elżbieta rodzi syna. 
Sąsiedzi i krewni cieszą się razem z nią. 
Wszyscy chcą nazwać chłopca Zacha-
riasz, tak jak ma na imię jego ojciec. 
Ale Elżbieta mówi: „Nie, on ma się na-
zywać Jan”.
„Nikt w twojej rodzinie nie ma tak na 
imię”, sprzeciwiają się ludzie. Wołają 
Zachariasza i pytają, jakie imię ma 
otrzymać chłopiec. Zachariasz pisze na 
tabliczce: „On będzie miał na imię Jan”.
Wszyscy się dziwią.
W tej samej chwili Zachariasz odzy-
skuje mowę i zaczyna chwalić Boga.

W Judei panuje król Herod. W tej kra-
inie mieszka też kapłan Zachariasz ze 
swoją żoną Elżbietą. Oboje są bogo-
bojni i żyją zgodnie z przykazaniami Bo-
żymi. Zachariasz i Elżbieta są już starzy 
i nie mają dzieci.

Kapłani byli podzieleni do pełnienia 24 różnych służb w określonej kolejności w świątyni w Jero-zolimie. Najwyższym kapłanem był arcykapłan, który mógł wejść do części najświętszej raz do roku, w Dzień Pojednania.

Narodziny             

(Ewangelia Łukasza 1)
Jana Chrzciciela
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DLA DZiECi  /  OpOwiEśCi bibliJNE



My, to moja mama Roxana, 
mój tata Izrael i ja. Jak mój 
tata, tak i ja mam znane imię 
biblijne ze Starego Testamentu, 
ponieważ nazywam się Noe.

Mam sześć lat, a moim ulubio-
nym kolorem jest niebieski. Nie-
bieski jak niebo i jak morze. 

Meksyk leży pomiędzy dwoma oceanami 
– Spokojnym i Atlantyckim. My mieszkamy 
w Tijuanie, w północno-zachodnim regio-
nie Meksyku, oddalonej tylko o dziesięć 
minut jazdy od Oceanu Spokojnego.

Mariana, moja nauczycielka re-
ligii, ma urodziny w tym samym 
dniu września, co ja.

W domu lubię grać na komputerze. Ale naj-
bardziej lubię spędzać czas z moją rodziną, na 
przykład, gdy razem jemy lub coś razem robimy. 
Moim ulubionym jedzeniem jest grillowany kur-
czak. A tak przy okazji, wkrótce będzie nas 
czworo. Cieszę się, że będę miał siostrzyczkę... 

Niedawno rozpocząłem naukę gry 
na perkusji. Poza tym chętnie gram
w minigolfa, kręgle i koszykówkę.

w Tijuanie (Meksyk)

u Noego 

Bracia i siostry przed obiektem kościelnym.  
Do zboru Loma Bonita chodzę na zajęcia 
religii. Ekscytujące jest dla mnie dowiady-
wanie się coraz więcej o Bogu.

Czasami na religii przedstawiamy historie 
biblijne. Gdy na przykład chodzi o wieżę 
Babel, to budujemy wieżę z klocków 
Lego. W mojej klasie religijnej mam faj-
nych przyjaciół: Fernandę, Erickę, Ángela, 
Chava i Naomi.

Chodzę do pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej. Moim ulubionym przedmiotem 
jest etyka, ponieważ chcę jak najwięcej się 
dowiedzieć o pokoju, uczciwości, poważa-
niu innych ludzi i dzieleniu się z innymi. Tu 
widzicie mnie z moim najlepszym przyjacie-
lem Héctorem w naszej sali lekcyjnej.

Fotografie własne
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DLA DzIECI  /  Z wiZyTą u...
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W grudniu, przed trzydziestoma laty, mia-
ło przyjść na świat nasze trzecie dziec-
ko. Termin porodu przypadał w ten spo-
sób, że na święta z naszym noworod-
kiem miałam być już w domu. Święta 

jednak się zbliżały, a nasze dziecko nie kwapiło się z przyj-
ściem na świat. Dwa dni przed Wigilią nareszcie urodziłam 
naszą najmłodszą córeczkę.

Zalecenia bezpieczeństwa w tamtych czasach były dość 
restrykcyjne. Dzieci mogły przebywać w szpitalach lub kli-
nikach tylko jako pacjenci, a nie jako odwiedzający, z uwagi 
na niebezpieczeństwa zarażenia chorobami. Czas obowiąz-
kowego pobytu po porodzie wynosił wówczas od pięciu do 
sześciu dni. W tym czasie tylko jedna osoba dorosła mogła 
za zgodą lekarza jednorazowo odwiedzić młodą matkę. Na-
rodzone dziecko leżało w sali noworodków i było przyno-
szone przez położną do matki tylko na czas karmienia, a na-
stępnie natychmiast odnoszone. Ojciec dziecka mógł tylko 
raz krótko zobaczyć dziecko przez szklaną szybę.

Chociaż powinnam była być szczęśliwa z narodzin na-
szej małej córeczki, to jednak byłam niezmiernie smutna, 
ponieważ bardzo tęskniłam za moimi starszymi dziećmi – 
wtedy w wieku czterech i pięciu lat – oraz za moim mężem. 
A poza tym, jak mieli spędzić święta w domu beze mnie? W 
tamtym czasie nawet nie było telefonów, więc nie było też 
mowy o porozmawianiu i złożeniu sobie życzeń.

Nadeszła Wigilia. Trzy młode matki, z którymi od 
dwóch dni dzieliłam salę, ze swoimi pociechami rano zo-
stały wypisane do domu. Pozostałam sama. Poczułam się 
samotna i opuszczona. Pragnęłam słuchać pieśni bożonaro-
dzeniowych, ale wówczas w klinice nie było radia ani tym 
bardziej telewizora. Na całym oddziale było niewiarygod-
nie cicho, ponieważ prawie nie było młodych matek.

Gdy wczesnym popołudniem na dziedzińcu szpitalnym 
kościelna grupa instrumentalna zagrała melodie: „Dzia-
teczki, dziateczki o śpieszcie się wraz!” i „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze”, wtedy nie wytrzymałam. Roniłam tyl-
ko łzy. Jeszcze nigdy dotąd tak bardzo nie byłam wzruszona 
Bożym Narodzeniem. W tamtej chwili rozmyślałam o wie-
lu ludziach, którzy żyją samotnie i nie mają żadnych krew-
nych albo dopiero co stracili kogoś bliskiego. Jak się czują? 
Jak im się wiedzie? Ja miałam przecież jeszcze wszelkie 
powody do radości…

W podarunku świątecznym moja córka została mi przy-
niesiona na kilka godzin, a wyjątkowo z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia mógł mnie dodatkowo odwiedzić mój mąż. 
Na czas wizyty zaprowadził nasze starsze dzieci do rodziny 
kapłana. Pół godziny po wyjściu męża usłyszałam z dzie-
dzińca jego wołający głos. Leżałam na pierwszym piętrze. 
Podeszłam do okna, a na dole zobaczyłam męża z dwójką 
naszych dzieci, które do mnie kiwały. Dopiero po świętach 
zostałam wypisana z córką do domu.

Tego Bożego Narodzenia w szpitalu nie chciałabym za-
pomnieć. Było dla mnie wartościowym doświadczeniem. 
Nauczyło mnie zrozumienia dla innych. Uczucie osamot-
nienia zwłaszcza w Wigilię, wewnętrzne wzruszenie melo-
diami bożonarodzeniowymi oraz poznanie, że jest wielu in-
nych jeszcze bardziej osamotnionych ode mnie, przyczyniło 
się do tego, że postanowiłam w przyszłości w Wigilię spra-
wiać radość przede wszystkim ludziom samotnym i chorym.

Od tamtego czasu praktykuję to rokrocznie i jest to dla 
mnie właściwym nastrojeniem świątecznym. Przy tym we 
wszystkich tych latach sama zaznałam wiele radości, ale 
też przeżyłam, że łaska Boża nie zawsze jest oczywistością.

Z pewnością dopóki tylko będę mogła, w każdą Wigilię 
będę chodzić śpiewać dla innych; radość sprawiana innym, 
powraca do mojego serca.

Boże Narodzenie w szpitalu
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