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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Kogo oczekujemy?
ostatnią niedzielę listopada ponownie rozpoczął
się Adwent. Zwiastuny tego szczególnego okresu
z reguły widać we wszystkich miejscowościach:
oświetlenie świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe oraz odpowiednia oferta świąteczna obwieszczają rozpoczynający się czas Adwentu. Adwent – czas oczekiwania, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, świąt narodzenia Jezusa
Chrystusa, a w szerszym sensie czas oczekiwania, czas przygotowania na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.
Jeśli się kogoś oczekuje i przygotowuje na jego przybycie, jeśli
chce się kogoś przyjąć, to trzeba wiedzieć, kto przybędzie! Pan,
Jezus Chrystus, który przyjdzie ponownie, przedstawił się w Objawieniu Jana następującymi słowami: „Jam jest pierwszy i ostatni”.
To oznacza: zawsze byłem i zawsze będę. On był dla ciebie wczoraj, On jest dla ciebie dziś i On też będzie dla ciebie jutro.
On dla ciebie jest obecny swoją miłością, którą już nam okazywał od wszech czasów – On nas nigdy nie opuści. On dla ciebie
jest obecny swoją łaską – niezmiennie aż do końca. On dla ciebie
jest obecny swoją pomocą – zawsze i we wszelkich okolicznościach, dopóki będziemy jej potrzebować, a jako ludzie potrzebujemy jej w każdej chwili. A gdy kiedyś wolno nam będzie być
tam, gdzie On jest, wtedy nie będzie już nic innego, jak tylko On
i Jego chwała. Teraz jest czas, żeby się do tego przygotować. A w
jaki sposób? Po prostu, będąc obecnym również dla Niego. Obecni
dla Niego jesteśmy wtedy, gdy On również w naszych sercach jest
„pierwszy i ostatni”.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Mönchengladbach

N

a zachodzie kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia leży miasto
Mönchengladbach należące do rejencji Düsseldorf. Jest ono wymownym
przykładem przemiany restrukturyzacyjnej metropolii Nadrenii i Zagłębia
Ruhry. W połowie XIX wieku region ten stał się centrum przemysłu włókienniczego
i maszynowego. W okresie koniunktury w Mönchengladbach, jak i w najbliższej
okolicy było ponad 650 przedsiębiorstw tekstylnych. Budynki fabryk, przędzalni
i tkalni z mechanicznymi krosnami, z wysokimi, niegdyś kopcącymi kominami są
zabytkowym reliktem przeszłości. W latach 70-tych XX wieku doszło do załamania dawniej kwitnącej gałęzi przemysłu. W ciągu kilku lat znikał jeden zakład po
drugim, w tym też te cieszące się tradycyjną marką. Władze miasta nie przespały
jednak tej przemiany, ale przekształciły upadające fabryki w muzea i zagospodarowały przemysłowe tereny w parki sztuk plastycznych. Dzięki temu miasto
stało się interesującym centrum kulturowym przyciągającym turystów. Koncepcja
turystyki przemysłowej okazała się sukcesem i jest źródłem dochodów i wartości
miasta wraz z otwartym w 1982 roku muzeum Abteiberg. Na zdjęciu taras dachowy muzeum z rzeźbą „Pointes et Courbes” Alexandra Caldera.
Natomiast wartości niematerialne były treścią nabożeństwa w hali miejskiej w
Mönchengladbach, które Główny Apostoł przeprowadził dla wiernych z podokręgu kościelnego Krefeld we wrześniu 2016 roku.

Nabożeństwo
18 września 2016
Miejsce: Mönchengladbach/Niemcy
Pieśń: Światło, któreś na świat przyszło
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy Rainer Storck oraz apostołowie: Paweł
Gamow, Wilhelm Hoyer, Peter Klene, Franz-Wilhelm Otten, Dieter Prause, Martin Schnaufer, Walter Schorr i Wolfgang Schug
Uczestnicy: ok. 25 000
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

„…a ducha prawego odnów we
mnie”. Te słowa rozumiemy jako
wskazówkę na zesłanie Ducha Świętego. Bóg zesłał Ducha Świętego i
od Zielonych Świątek On stale jest
obecny, stale działa na ziemi. On nie
opuścił ziemi ani ludzi. On działa z
większym lub mniejszym skutkiem,
ale tu jest. Ten Duch jest stale, nigdy
nie jest niemy. W każdej sytuacji,
jaką przeżywa człowiek, to zawsze
ma coś do powiedzenia Duch Święty
jako pocieszyciel czy doradca.
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 18.09.2016 r.
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jej mąż został zabity. To nie spodobało się Bogu. Posłał
do króla proroka Natana, aby mu wyjaśnił, iż obarczył się
ciężkim grzechem. Dawid poznał swoją winę i błagał o
łaskę. Psalm 51 wyraża prośbę Dawida i tęsknotę za łaską.
Bóg wysłuchał modlitwy i darował mu łaskę. Dawid jednak musiał ponieść skutki swego błędnego postępowania.
Syn, który urodził się ze związku z Batszebą, umarł; to
było karą dla Dawida. Bóg jednakże obdarzył go łaską i go
nie odrzucił. Tyle na temat historii Dawida.
Psalm jest inspirowany z Ducha Świętego i proroctwem wskazującym na Nowy Testament, na Ewangelię.
Bóg dał możliwość odpuszczenia grzechów, aby zostało
oczyszczone serce i został darowany nowy duch: Duch
Święty.

Słowo biblijne: Księga Psalmów 51, 12

„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
a ducha prawego odnów we mnie!”

Bóg tworzy, Bóg działa

M

ili bracia i siostry, najpierw chciałbym podziękować chórowi za pieśń:
„Stwórz Boże we mnie czyste serce”.
Wychodzę z założenia, że większość z
was zauważyła, że pieśń nawiązuje do
słowa biblijnego nabożeństwa. To nie jest przypadek, ale
też nie jest przeżyciem w tym sensie, żeby można było powiedzieć: Główny Apostoł wybrał słowo biblijne, a chór
to samo zaśpiewał.
Jako Główny Apostoł muszę znaleźć słowo biblijne
na każde nabożeństwo i coraz trudniej jest wybrać werset
biblijny, który by nie był już użyty w ostatnich miesiącach. Tak mi się przydarzyło w piątek. Nic nie mogłem
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znaleźć. Nagle przyszła mi myśl, żeby zajrzeć do programu muzycznego, który przekazał mi apostoł okręgowy.
Tam widziałem tę pieśń, którą przed chwilą zaśpiewał
chór i wszystko stało się dla mnie jasne: ten Psalm będzie
słowem przewodnim tego nabożeństwa. Dlatego chciałbym podziękować dyrygentowi i chórzystom: już przed
nabożeństwem byliście narzędziem w ręku Bożym. Miły
Bóg poprzez was darował słowo biblijne, które dzisiaj
mamy. To jest bardzo piękne słowo, chociaż jego tłem
jest nieładna historia króla Dawida. On zakochał się w kobiecie, która miała na imię Batszeba i która była mężatką.
Dawid jednakże chciał koniecznie ją mieć, a kiedy zaszła
w ciążę, powstał problem. Dawid tak ustawił sprawy, że

T

eraz przejdźmy do współczesności, do nas: dlaczego powinniśmy dziś się modlić: „Serce czyste
stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów
we mnie”? W gruncie rzeczy Bóg już wysłuchał tej modlitwy. On zesłał Ducha Świętego. Psalmista powiedział: „…
stwórz we mnie, o Boże”. To słowo jest wypowiedziane
zupełnie świadomie. Dawid wiedział, że to może sprawić
tylko Stwórca, że to może sprawić jedynie Bóg. Tego nie
może uczynić żaden człowiek, do tego potrzebujemy Boga.
Spójrzmy na stworzenie Boże i zobaczmy, co uczynił
Bóg, żeby wysłuchać tej modlitwy.
Ażeby serce zostało oczyszczone z grzechu pierworodnego, Bóg posłał na ziemię swego Syna, który głosił
Ewangelię i złożył w ofierze swoje życie. To mógł uczynić tylko Bóg, człowiek nie mógłby tego uczynić. To była
moc stwórcza. Bóg poprzez Jezusa Chrystusa stworzył coś
nowego. Już tylko na podstawie tego można by było przeprowadzić wiele nabożeństw. To jednak nie miałoby nic
wspólnego z tym, że Jezus Chrystus przyniósł Ewangelię,
że oddał swoje życie w ofierze. A żeby zostać uwolnionym od grzechów, muszę o tym wiedzieć. Bóg zatroszczył
się o to, żeby poselstwo Ewangelii było rozpowszechniane. Pomimo wszystkich wojen, pomimo wszelkich niesprawiedliwości, pomimo przeciwnych okoliczności i
strasznych wydarzeń, a także pomimo wszelkich ludzkich
niedociągnięć Bóg zadbał o to, żeby przez wszystkie stulecia było szerzone poselstwo: Syn Boży przyszedł na ziemię i oddał swoje życie. Zawsze, kiedy się tym zajmuję,
jestem zdumiony, jak Bóg to uczynił. Ludzkość tak wiele
przeszła, wydarzyło się tak wiele okrucieństwa, ale mimo
to wciąż istnieli ludzie, którzy szerzyli Ewangelię – aż do
dzisiejszych czasów. Jeżeli byśmy o tym nie wiedzieli, nie

Bóg zatroszczył się o to,
		
żeby poselstwo Ewangelii
było rozpowszechniane.

moglibyśmy zostać uwolnieni od grzechów. Bóg zadbał o
to i stworzył drogę, żeby poselstwo było szerzone, a także
zatroszczył się o to, żebyśmy ty i ja mogli być ochrzczeni
i wierzyli w to poselstwo.
Zajmijmy się kiedyś swoją osobistą historią: jak nasi
dziadkowie, nasi rodzice doszli do wiary, jak doszło do
tego, że zostaliśmy ochrzczeni i przyjęliśmy łaskę obmycia z grzechu pierworodnego, aby móc mieć społeczność
z Bogiem. To, co Bóg tworzy, jest czymś fantastycznym!
Bóg poprzez proroka Ezechiela obiecał: „Ja dam im
nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z
ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich
praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im
Bogiem”. (Ezech 11, 19. 20) Tu również Bóg stworzył coś
nowego przez Jezusa Chrystusa. Serce w znaczeniu biblijnym jest centrum decyzji, centrum woli. Chodzi więc o
naszą motywację.

W

Starym Testamencie Bóg powiedział do ludzi:
to jest prawo, które macie wypełniać. Ludzie
mieli dwie możliwości: błogosławieństwo
albo przekleństwo, sukces albo klęskę, nagrodę albo
karę. Tym się kierowali. To jednak nie funkcjonowało.
Wtedy przyszedł Jezus Chrystus. Kamienne serce – prawo
na kamiennych tablicach – zostało zastąpione motywacją miłości. Od tamtej chwili Bóg już niczego nie nakazuje człowiekowi – masz to czynić, a kiedy to uczynisz,
to będziesz błogosławiony, jeśli nie, będziesz przeklęty;
już nie chodzi o sukces i niepowodzenie – ale okazuje ludziom swoją miłość i to wciąż na nowo. On czyni to nawet
wtedy, gdy ludzie się od Niego oddalają, gdy popełniają
ciężkie grzechy.
Co czyni Bóg? Okazuje ludziom swoją miłość. Z doświadczania miłości Bożej wzrasta motywacja do naśladowania Pana i bycia Jemu posłusznym. W ten sposób
Bóg tworzy coś zupełnie nowego. To być może brzmi teoretycznie, ale zastanówmy się, co Bóg tworzy. Mógł przecież kontynuować dotychczasowy zamysł i nadal żądać:
to jest mój zakon, jeśli czynisz według niego, będziesz
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Z doświadczania miłości Bożej wzrasta motywacja
do naśladowania Pana i bycia Jemu posłusznym.

nagrodzony, jeśli nie, będziesz ukarany – albo niebo,
albo piekło. Bóg stworzył coś zupełnie innego, co pozwala człowiekowi wciąż na nowo odczuwać Jego miłość.
Nawet gdy człowiek zrobi coś złego, przychodzi Bóg i
okazuje mu swoją miłość. W ten sposób chce motywować
ludzi i daruje nowe serce.

B

óg stworzył możliwość, że również nam mogą
być odpuszczane grzechy, że serce zostaje
oczyszczone z grzechu powszedniego. On zadbał
o możliwość odpuszczenia grzechów. Wcześniej jednak
coś musi nastąpić: musimy słuchać Jego Słowa. Do Dawida Bóg posłał Natana, który mu powiedział: „Słuchaj,
tak nie wolno było czynić”. Bez tego napomnienia, nie
mielibyśmy skruszonego Dawida ani Psalmu. Dzisiaj jest
podobnie, aby nasze grzechy mogły zostać nam odpuszczone, Bóg najpierw musi dać nam swoje Słowo i do nas
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powiedzieć: „Słuchaj, to jest właściwe, a to jest błędne,
tutaj zgrzeszyłeś”. Nie wiedzielibyśmy o tym bez Słowa
Bożego. Do procesu oczyszczania z grzechu najpierw potrzebne jest Słowo, Bóg musi dać nam swoje Słowo, żebyśmy wiedzieli i byli świadomi: tu zrobiłem błąd, tu dopuściłem się grzechu. Bez Słowa Bożego w ogóle byśmy o
tym nie wiedzieli. Bóg zatroszczył się o to, żebyśmy Jego
Słowa słuchali, według niego się kierowali i byli świadomi, że zgrzeszyliśmy.
Zostali nam posłani apostołowie, którzy z pełnomocnictwa Bożego zwiastują nam odpuszczenie grzechów.
Co się dzieje podczas rozgrzeszenia? Grzechy zostają
obmyte i przestają istnieć przed Bogiem. Oczywiście my
również musimy wziąć na siebie skutki naszego błędnego
postępowania. Jeśli coś zrobiliśmy niewłaściwie, to ma to
swoje konsekwencje, które musimy ponieść, a rozgrzeszenie tego nie zmieni. To jest normalne.

C

o jednak sprawia odpuszczenie grzechów? Ono
sprawia, że nasza społeczność z Bogiem pozostaje nienaruszona. To nie jest nic nowego, ale proszę, pomyślmy nieraz o tym. U wszechmogącego Boga, u
którego wszystko jest teraźniejszością, On wie dokładnie
o wszystkim, nie ma u Niego wczoraj ani dziś. On nie zapomina, ale podczas odpuszczenia grzechów mówi: teraz
wszystko obmywam, pomiędzy nami jest tak, jakby nigdy
nic się nie stało. On usuwa to, co się wydarzyło, tak aby
nasza wspólnota z Nim nie była niczym obciążona. Mamy
łaskę, mamy szansę zacząć od nowa, tak jakby nic się nie
stało. Powiem raz jeszcze: chodzi tutaj o naszą relację z
Bogiem. Czyż nie jest to cudowne działanie Boże? On,
wszechmogący Bóg, który wszystko wie, który wszystkich zna i widzi, tylko mówi: „Odpuszczam tobie, pomiędzy nami jest tak, jakby nic się nie wydarzyło. Możesz
wszystko zacząć od nowa”. Jakaż łaska! W ten sposób
Bóg tworzy czyste serce.
W tekście biblijnym dalej jest mowa: „…a ducha prawego odnów we mnie”. Te słowa rozumiemy jako wskazówkę na zesłanie Ducha Świętego. Bóg zesłał na ziemię

swego Ducha, o którym mówił Pan Jezus: „…aby był z
wami na wieki”. (Jan 14, 16) Bóg zesłał Ducha Świętego
i od Zielonych Świątek On stale jest obecny, stale działa
na ziemi. On nie opuścił ziemi ani ludzi. On działa z większym lub mniejszym skutkiem, ale tu jest. Ten Duch jest
stale, nigdy nie jest niemy. W każdej sytuacji, jaką przeżywa człowiek, to zawsze ma coś do powiedzenia Duch
Święty jako pocieszyciel czy doradca. Ludzie częstokroć
są niemi. Często jesteśmy oniemiali i myślimy: nie wiem,
co mam powiedzieć. Duch Święty zawsze ma coś do powiedzenia, zawsze daje pocieszenie, zawsze udziela rady.
Co On czyni? Wskazuje na Chrystusa i mówi: „Spójrz
na Jezusa Chrystusa!”. To jest radą i pocieszeniem, jakie
może dać Duch Święty, a one są ważne i skuteczne w każdej sytuacji życiowej. Spójrz na Pana Jezusa Chrystusa!
To jest odpowiedź, rozwiązanie i wyjaśnienie.
„…a ducha prawego odnów we mnie”. To jest też
wskazanie na dar Ducha Świętego, a nie tylko na zesłanie Ducha. Poprzez dar Ducha Świętego Bóg stworzył
coś nowego, czego wcześniej nie było. Aktem stwórczym
Stworzyciela jest również to, że dał nam nowe życie,
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Apostoł martin
schnaufer
Poznanie tego, co tworzy Bóg,
nam uświadamia, że nie chodzi
o to, abyśmy pasywnie się temu
poddali, ale aktywnie współdziałali z miłością Bożą.
Miłość potrafi zdziałać, że w sercu może powstać coś
zupełnie nowego.

apostoł
dieter prause

nową istotę; staliśmy się nowym stworzeniem. W trakcie naszego świętego pieczętowania poprzez dar Ducha
Świętego otrzymaliśmy nowe życie. Staliśmy się nowym
stworzeniem, kimś, kto nie jest już przywiązany do ziemi.
„…a ducha prawego odnów we mnie”. W innych przekładach jest mowa „Ducha niezwyciężonego”, „Ducha
mocy”. Chodzi tutaj o Ducha silnego, mocnego, a to wskazuje na to, jaki jest i co czyni Duch Święty. Apostoł Paweł
powiedział: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni,
lecz mocy…”. (II Tym 1, 7) Duch Święty jest Duchem
mocy, który wciąż na nowo daje nam siłę do naśladowania
Pana Jezusa, który stale daje nam siłę do przezwyciężania
starego usposobienia. On jest Duchem mocy i Duchem
siły.
To jest twórczość Boża.
„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!” Dlaczego chór śpiewał dzisiaj
ten Psalm? Przecież ta prośba została już wysłuchana.
Stało się to dlatego, ponieważ możemy nim wiele wyrazić: po pierwsze wdzięczność za zdziałanie naszego zbawienia. Dziękujmy Bogu, chwalmy i czcijmy Go za Jego
12
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działanie zbawcze.
Następnie wyrażamy nim nasze pragnienie. Tak jak
Dawid jesteśmy świadomi, że całkowicie jesteśmy zależni od Boga, bez Niego nic nie idzie. Potrzebujemy Jego
łaski. Potrzebujemy odpuszczenia naszych grzechów.
A żeby uzyskać odpuszczenie grzechów, potrzebujemy
Jego Słowa. „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże” oznacza: daj mi Twoje Słowo, abym poznał siebie. Daj mi
Twoje Słowo, żebym wiedział, co uczyniłem dobrze, a
co źle. Bez Słowa Bożego tego nie dostrzegę. Panie, daj
mi Słowo, które mnie oczyści. Obdarz mnie swoją łaską.
Postępowałem błędnie, ale proszę, nie odrzucaj mnie,
pozwól mi pozostać w społeczności z Tobą. Taką prośbę
Bóg spełnia.
Gdy mówimy: „Ducha prawego odnów we mnie”,
to wyrażamy tym samym, że pragniemy rozwijać w nas
nową istotę. Pragniemy zwyciężyć starego Adama. Tego
również nie zdołamy bez Boga, także pod tym względem
jesteśmy całkowicie zależni do Boga. Bez Boga nie jest
dla nas możliwe przezwyciężanie zła, ale z Bogiem, z Jezusem Chrystusem możemy zwyciężać.

Po kazaniach apostołów Główny Apostoł kontynuował:

W

iecie, że jestem Francuzem. Niekiedy jest to
przywilej. Gdy czytam o „stworzeniu”, to w
języku niemieckim oznacza „zrobić, uczynić”. Natomiast w języku francuskim termin ten oznacza
akt stworzenia, czyli uczynienie czegoś z niczego. Bóg
tworzy coś, co jest nowe, co jest doskonałe, czego wcześniej nie było. To jest działanie Boże, którego może dokonać tylko On, tworząc coś nowego. My ludzie, jak mówi
Apostoł Paweł, musimy pracować i walczyć. Bóg jednak
tworzy coś zupełnie nowego i daje to nam.
Robotnik nie tworzy, on coś zmienia, przekształca,
on bierze coś dostępnego i z tego robi coś innego. Zadaje
sobie trud i wtedy powstaje inny produkt. Bóg tworzy. On
daje swoje Słowo, stwarza coś i nam mówi: „Teraz z tym
działaj! Zadaj sobie trud!”. Apostoł Paweł nadmienia, że
musimy też walczyć, ponieważ zły dokładnie widzi, co
dał nam Bóg. On chce nam to odebrać i dlatego musimy
walczyć, żebyśmy mogli zatrzymać to, Bóg nam dał, co
On stworzył i z czym mamy działać.

Tworzyć zawsze coś nowego
jest w stanie tylko miłość. Bóg
jest miłością, a Jego miłość się
nie kończy. On daje, On tworzy.

apostoł
walter schorr
Czyste serce jest czymś ambitnym. Stworzyć je może Bóg. Na
podstawie kazania Głównego
Apostoła zrozumieliśmy, że to jest proces udoskonalania naszej duszy, który możemy zrealizować tylko z
Bogiem.

		

12 / 2016

NASZA RODZINA

13

Żyć z wiarą / przeżycia

Fot. Frank Schuldt

Panie Jezu,
pomóż
zwyciężyć
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wierzącym wmówić: „Spójrzcie na nasz czas i na to, co
się dzieje, na niedoskonałości ludzi, Kościołów i chrześcijan; przecież mając to wszystko na uwadze, nie można
już dłużej wierzyć”.
Czy to, co jest współcześnie, jest rzeczywiście najgorszym z tego wszystkiego, co przeżyli chrześcijanie
w ciągu 2000 lat? Jeśli nasze pokolenie teraz straci siły
wiary, to Radosna Nowina nie będzie dalej przekazywana. Zatem musimy działać i wyznawać wiarę. Ważne dla
mnie jest, żebyśmy to czynili. Zawsze można znaleźć
jakąś wymówkę i odwołać się do tych lub innych sytuacji, do tego, co się niemiłego przeżyło itd. Zawsze można
powiedzieć: „Zostałem rozczarowany w moim Kościele,
zostałem rozczarowany w moim zborze, a tamten brat
był wobec mnie taki niemiły…” itp. Czy z tego powodu chcesz zrezygnować z wiary w Jezusa Chrystusa? Czy
z tego powodu chcesz utracić związek z Bogiem? Czy z
tego powodu chcesz oddalić się od Kościoła? Mili bracia
i siostry przystąpmy dziś do Pana Jezusa i powiedzmy:
„Chcę działać, chcę szerzyć wiarę, daj mi czyste serce i
odnów we mnie prawego Ducha. Potrzebuję tego, abym
mógł rozpowszechniać Ewangelię”! Taką postawą, taką
decyzją sprawimy największą radość Panu Jezusowi.

yłam w sanatorium na
leczeniu w dość odległej
miejscowości od mojego
miejsca zamieszkania.
Bracia i siostry z tamtejszego zboru przyjeżdżali i zabierali
mnie na każde nabożeństwo. W pewną
środę zanim po mnie przyjechali miałam jeszcze nieco czasu. Otworzyłam
śpiewnik, żeby przygotować się do nabożeństwa. Moją uwagę przykuła pieśń
nr 394: „Jezu, zwycięstwo daj”. To, co
przeczytałam, bardzo mną wstrząsnęło,
a zwłaszcza wielki niepokój wzbudziły
słowa drugiej strofy: „Jezu, zwycięstwo
daj w walce z żądzami, ciała zwodniczą
moc w sercu mym złam. Duszę mą obdarz jutrzenki skrzydłami, lot jej ku niebu skierować chciej sam. Panie, Twój
obraz racz we mnie odnowić, ciało i

życzenia i wręczaliśmy drobne upominki. Tym razem w całym domu panowała
grobowa cisza.
W naszym zborze panuje zwyczaj
spotykania się w Wigilię w kościele na
świąteczne ciasto i herbatę. Chętnie w
tym uczestniczę. Spieszyłam się, żeby
nie spóźnić się na spotkanie. Gdy już
miałam wychodzić z domu, nagle stało się coś niezwykłego. Nawet nie mogę tego wyjaśnić. Odczułam głęboki
wewnętrzny pokój i ulgę. Ustała wszelka udręka. Czułam wręcz, jakby ktoś
trzymał mnie za rękę. Wzięłam stroik
świąteczny, który wcześniej przezornie kupiłam dla sąsiadów, zeszłam piętro niżej i zadzwoniłam do drzwi. Wręczyłam upominek z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Przeogromnego
zdumienia na twarzy sąsiada nie można było nie zauważyć. Dla mnie w tym
momencie zaczęło się Boże Narodzenie. W sercu na dobre zagościł pokój.
Radośnie i z ulgą szłam do kościoła.
Dziękowałam Bogu, że darował mi siłę do przebaczenia. Wzmocnił mi moją
wiarę oraz pewność, że wie o wszystkim i wciąż jest blisko mnie. Muszę tylko Jemu ufać.
Tymczasem sytuacja w naszym domu się znormalizowała. Nigdy już więcej nie rozmawiano o tamtej „sprawie”.

ZASAdNicZE myśli
Trójjedyny Bóg jest Stwórcą naszego zbawienia:
uwolnił nas z grzechu pierworodnego, okazuje nam swoją miłość
i obdarza nas swoją łaską.
Posłał Ducha Świętego, żeby nas pocieszać i
odnawiać.

Fot. © Kathleen Rekowski - Fotolia.com

Na dzisiejszym nabożeństwie ponownie mamy łaskę
przyjęcia odpuszczenia grzechów. Psalmista mówi:
„Wybaw mnie od winy […] a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!”. (Ps 51, 16. 17) To
Bóg uczyni: wybawi nas z win i grzechów. Wysławiajmy
Jego sprawiedliwość i obwieszczajmy Jego sławę. Obchodźmy też uroczystość świętej wieczerzy z wdzięcznością. Po prostu dziękujmy z całego serca Panu Jezusowi.
Dziękujmy Bogu Ojcu z całego serca, że darował nam
łaskę i zatroszczył się o to, że ludzie mogą być ochrzczeni i pieczętowani, że możemy słuchać Słowa Bożego i
że staliśmy się nowym stworzeniem, nową istotą. Z tym
jest wiele związane. Wiem, że to, co powiedziałem, nie
jest czymś nowym, ale jest czymś o wiele większym niż
wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Bądźmy za to
wdzięczni.
Teraz powróćmy do wcześniejszej myśli, iż Bóg zatroszczył się o to, że Ewangelia, Radosna Nowina – Jezus
Chrystus jest Bogiem, dzięki Jego ofierze jesteśmy ocaleni – była szerzona przez wszystkie stu- i tysiąclecia.
Wciąż o tym myślę, gdy zajmuję się dziejami ludzkości i
chrześcijaństwa, i tym, co wszystko się wydarzyło: okrucieństwa, wojny, mordy, niesprawiedliwości, trzęsienia
ziemi, klęski żywiołowe itd. że pomimo to ludzie nadal
wierzą w Jezusa Chrystusa. Wciąż byli chrześcijanie, którzy dalej wierzyli w Jezusa Chrystusa i tę wiarę przekazywali swoim potomnym.
Teraz przejdźmy do naszych czasów i cóż widzimy:
tutaj, w naszej dobrej, starej Europie, wiara chrześcijańska staje się coraz słabsza. Nie jest tak w Kościele Nowoapostolskim ani w innych Kościołach, żeby ludzie
mówili: ta wiara, ten Kościół już mi się nie podoba, teraz
stworzę sobie inny „kościół” chrześcijański. To jeszcze
nie byłoby najgorsze, ale dramatyczne jest to, że ludzie
oddalają się od Kościoła, że ludzie tracą wiarę w Jezusa Chrystusa. Tracą powiązanie z Jezusem Chrystusem,
tracą prawdziwą wiarę. Nie chodzi przy tym o utratę tradycji religijnej, ale o utratę wiary, że Jezus Chrystus jest
prawdą, że jest Odkupicielem, że jest naszym Zbawicielem, którego mamy naśladować. Współcześnie stara się

Adwent zmącony przez nieporozumienie sąsiedzkie.

duszę, i ducha uzdrowić”. Z powodu niepokoju zamknęłam śpiewnik z
nadzieją, że kazanie na nabożeństwie
przywróci mi pokój.
W kościele zajęłam miejsce, zmówiłam modlitwę i spojrzałam w kierunku ołtarza; zobaczyłam nr pieśni wstępnej: 394. Nie wiedziałam, co to ma
oznaczać ani też dlaczego treść tej pieśni tak bardzo mną wstrząsnęła. Cała ta
sytuacja bardzo mnie wzruszyła.
Po powrocie z sanatorium do domu
wszystko stało się jasne. Nie chcę przytaczać szczegółów. Powiem krótko:
wyrządzono mi wielką niesprawiedliwość. Sprawa dotyczyła sytuacji w naszej wspólnocie mieszkaniowej. Byłam
zszokowana. Obciążenie było tak wielkie, że nocami nie mogłam spać. Pomówienia bardzo bolały. Jedynie Bóg wie,
ile modlitw posyłałam do Niego do góry, żeby otrzymać pomoc i siłę: „Panie
Jezu, pomóż zwyciężyć”! Było mi bardzo trudno uczynić to, co właściwe i odnaleźć pokój. Czułam się strasznie.
Kiedy dzięki pomocy Bożej nieco
ochłonęłam, zaakceptowałam tę niesprawiedliwość na rzecz pokoju.
Nadszedł Adwent. Nic się nie zmieniło. Sąsiedzi mnie omijali. Nastało Boże Narodzenie. Zwykle w naszej wspólnocie mieszkaniowej składaliśmy sobie
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SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Rainer Storck
Apostole okręgowy, jakie masz wspomnienia związane z ordynacją na urząd apostoła?
Na urząd apostoła zostałem ustanowiony 12 kwietnia 2009
roku. Była to niedziela wielkanocna, a na nabożeństwie
Główny Apostoł wspomniał o kobietach, które udały się do
grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało. Martwiły się, w
jaki sposób podołają odtoczyć wielki kamień. Tę myśl przekazał mi też Główny Apostoł podczas przemowy ordynacyjnej: „Bądź takim, który będzie odtaczał kamienie”. To do dziś
pozostało moim zadaniem i wyzwaniem.
Jak często spotykasz Głównego Apostoła?
Będąc członkiem zespołu koordynacyjnego spotykam się z
Głównym Apostołem cztery razy w roku. Do tego dochodzą
dwie międzynarodowe i dwie europejskie Konferencje Apostołów Okręgowych. Cztery do pięciu razy w roku Główny
Apostoł odwiedza kraje należące do obsługiwanego przeze
mnie obszaru działania, a dodatkowo raz lub dwa razy w roku
towarzyszę jemu w podróżach. Stąd nasz kontakt jest dość
częsty. To mnie cieszy i wzmacnia społeczność. Do tego dochodzą rozmowy telefoniczne i korespondencja mailowa.
Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsługujesz duszpastersko?
Tak, dużo podróżuję, ponieważ na wszystkich kontynentach,
łącznie z Australią znajdują się kraje lub regiony, które obsługujemy duszpastersko. Ważne jest przede wszystkim wzmacnianie wspólnoty z apostołami i biskupami oraz przeprowadzanie nabożeństw.
16
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Data urodzenia: 24.01.1958 r.
Zawód wyuczony: Dyplomowany inżynier
budownictwa
Apostoł okręgowy od: 23.02.2014 r.
Obszar działania: Albania, Angola, Antyle
Holenderskie (Aruba, Bonaire, Curaçao), Armenia,
Azerbejdżan, Gruzja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwinea-Bissau, Holandia, Kosowo, Litwa,
Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy (Nadrenia Północna-Westfalia), Portugalia, Republika Zielonego
Przylądka, Surinam, Timor Wschodni oraz Wyspy
Świętego Tomasza i Książęca

Jaka jest odległość, którą możesz pokonać samochodem, do najbardziej oddalonego zboru w twoim
obszarze działania?
Mój obszar działania w Niemczech to Nadrenia Północna-Westfalia. Do tego dochodzi Holandia. Z domu do północnej
części Holandii jest ok. 300 kilometrów. Podobna odległość
jest do peryferyjnych zborów w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Z jakim urzędem sprawowanym przez ciebie, zanim
zostałeś powołany na apostoła, masz najlepsze
wspomnienia z perspektywy czasu?
Gdy zostałem powołany na urząd starszego okręgowego,
skutkowało to zmianą podokręgu. To było bolesne cięcie, ale
poznanie nowych zborów i duchownych było interesujące i
owocne. Czas działania w podokręgu Krefeld był dla mnie
bardzo piękny i sądzę, że przyczynił się do mojego dalszego
rozwoju w wierze.
Apostole okręgowy, ile czasu pozostaje tobie dla
rodziny?
Niestety nie pozostaje zbyt wiele czasu dla rodziny. Wszystko
musi być dobrze zaplanowane. Choć nasze dzieci mieszkają
w różnych regionach Niemiec, to jednak od czasu do czasu się
widzimy, a te spotkania tym bardziej są serdeczne i piękne.

Apostołowie
listy

Apostoł okręgowy Rainer Storck w sklepie spożywczym pewnego duchownego w Timorze
Wschodnim i podczas nabożeństwa wyświęcającego w Neukirchen-Vluyn/Niemcy

Radość z ponownego zobaczenia
W niedzielę 18 września 2016 roku nasz Główny Apostoł Jean-Luc Schneider odwiedził podokręg kościelny
Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii. W latach 20012008 w tym podokręgu pełniłem służbę starszego okręgowego, a później, gdy objąłem urząd biskupa, ten podokręg
również należał do mojego obszaru działania. Stąd też
wizyta Głównego Apostoła była dla mnie piękną okazją i
radością do ponownego zobaczenia się z wieloma znanymi
wiernymi. Przy tym, w trakcie krótkich rozmów, wzbudziło się niejedno wspomnienie. Jednym słowem piękna
radość z ponownego zobaczenia!
Nie zawsze ponowne zobaczenie wiąże się z radością.
Kiedy miało się do czynienia z nieprzyjaznym człowiekiem, to czasami się myśli: obym tego kogoś już nigdy
więcej nie spotkał! Stąd pochodzi kolokwialne powiedzenie „do niezobaczenia”. Wszyscy jesteśmy ludźmi z błędami i słabościami, więc takie odczucia i emocje mogą też
powstać w ramach zboru lub w gronie duchownych. Czasami sytuacje są zagmatwane i każdy idzie swoją drogą.
Często zadawałem sobie pytanie, czy rzeczywiście nie ma
już żadnego rozwiązania na pielęgnowanie wspólnoty?
Sądzę, że tak!
Przykładem może być trudna relacja między bliźniakami Ezawem i Jakubem. Obaj bardzo się różnili swoją
postawą i charakterem. Podstępnie Jakub wyłudził błogosławieństwo pierworodztwa, które należało się jego bratu.
Oszukał swego ojca Izaaka i przyjął błogosławieństwo
pierworodztwa. Gdy Ezaw się o tym dowiedział był do
tego stopnia oburzony, że chciał zabić Jakuba. Z obawy

przed bratem Jakub uciekł do Charanu, do swojego wujka
Labana. Tam żył i pracował przez czternaście lat. Założył
dużą rodzinę i wypracował wielki majątek.
Z biegiem czasu coraz gorętsze stawało się życzenie
Jakuba zobaczenia swoich bliskich w domu rodzinnym.
Pewnego dnia postanowił wyruszyć w strony rodzinne.
Ezaw, dowiedziawszy się o tym, wyruszył naprzeciw z
orszakiem 400 uzbrojonych mężów. Gdy Jakub się o tym
dowiedział, wtedy bardzo się przestraszył, ale pragnienie
ponownego zobaczenia i pojednania się było większe niż
strach. W przededniu spotkania się obu braci Jakub sam
poszedł w odosobnione miejsce, gdzie spędził całą noc.
Podczas tej nocy zmagał się z nim pewien mąż, ale nie
mógł go pokonać i chciał odejść wraz z nastaniem świtu.
Jakub odczuł, że był to Bóg, więc zmagał się z Nim i zawołał: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz”.
(I Moj 32, 26) Bóg zareagował na to zawołanie i pokrzepił
Jakuba. Rankiem doszło do ponownego zobaczenia obu
braci. Gdy Jakub zobaczył Ezawa z jego zbrojnym orszakiem, wyszedł mu naprzeciw i ukłonił się siedem razy aż
do ziemi. Wówczas Ezaw przybiegł do niego, serdecznie
uścisnął i ucałował. Obaj bracia płakali. Raczyli się szczęściem z ponownego zobaczenia i się pojednali. W celu
doświadczenia tego żaden z nich nie musiał pertraktować
i zawierać układów. Dla mnie był to rezultat modlitwy Jakuba i jego prośby o błogosławieństwo.
Być może jest to sposób także w naszych zborach lub
rodzinach, jeśli zachodzi potrzeba zaznania szczęścia z poRainer Storck
nownego zobaczenia i pojednania.
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re fleksja
Święto światłości
re alizacj
a

ŻYĆ Z WIARĄ

L

ud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad
mieszkańcami krainy mroków
zabłyśnie światłość. Udzielisz
mnóstwo wesela, sprawisz
wielką radość”. Podłoże wielkiego święta światłości prorok Izajasz przedstawia
słowami: „Albowiem dziecię narodziło się
nam…”. Wśród ciemności, najkrótszych
i najciemniejszych dni na półkuli północnej, święto światłości? Święto, które pozwala doświadczyć słońca miłości, ciepła
schronienia wszystkim ludziom, wielkim
i małym, młodym i starym? Święto światłości w ciemności? Na pierwszy rzut oka
wydaje się to absurdalne. Podobnie jak na
pierwszy rzut oka wydaje się niedorzeczne
świętowanie 2016 narodzin dziecięcia w
świecie głodu, wojen, ucieczki, żądzy władzy i pieniądza.
„Na ziemi pokój”, słowa te z ust anielskich wydają się nie na miejscu i bezsilne
w obliczu przemocy i intryg w sprawach
małych i wielkich. Jeżeli tylko porównamy
nakłady wydawane rocznie na zakup broni,
która może i ma zgasić życie ludzkie z nakładami na rzecz umożliwienia głodującym
ludziom godnego życia, a dzieciom uczęszczania do szkoły, to staje się jasne, że na
ziemi niejedno biegnie na opak, a pokój jest
dosadnie poszarpanym gołębiem.
Tylko wydatki militarne w 2015 roku na
świecie wyniosły 1 471 000 000 000 euro
(1,471 biliona), a liczba głodujących dzieci poniżej piątego roku życia wynosiła 160
milionów. Przy tym tylko 20 centów wyniósłby koszt jednego szkolnego posiłku,
zawierającego ważne witaminy i składniki
odżywcze, których potrzebuje dziecko do
zdrowego wzrostu.
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Czy w obliczu tej nędzy i niesprawiedliwości należy jednak obchodzić święto światłości, podczas którego wielu ludzi będzie
odczuwać słońce miłości Bożej oraz schronienie i ciepło wspólnoty?
To jest pytanie, ale błędnie zadane. To
święto światłości i miłości ma nam wszystkim uzmysłowić, że Bóg nas bogato obdarzył: dał nam swego Syna. Wszyscy mają
żyć. Wszyscy mają zostać obdarzeni. Wszyscy mają poznać miłość Boga do ludzi.
Wszyscy, którzy zwą się chrześcijanami,
są wezwani do bycia światłością w swoim
środowisku i stosownie do swoich możliwości obdarzać innych swoim dobrem i w
ten sposób sławić imię Boga. Stąd nie jest
pytaniem, czy obchodzić święto światłości,
ale jak je obchodzić.
Akurat w czasach wielkiej przedsiębiorczości i sukcesów gospodarczych z jednej
strony oraz niepojętej nędzy ludzkiej z drugiej strony, to święto światłości w ciemnej
porze roku jest wielkim darem. „Syn jest
nam dany…”, te słowa Izajasza rozbrzmiewają nad świętem światłości niczym fanfary. Syn miłości Bożej, Zbawiciel świata
oraz radosne poselstwo łaskawego wsparcia Bożego mają być przeżywane, a to jest
zadaniem każdego chrześcijanina. „Błogosławieni miłosierni” i „błogosławieni pokój
czyniący”. Pan Jezus w „Kazaniu na górze”
podkreślił: „Wy jesteście światłością świata” i wezwał swoich słuchaczy: „Niechaj
świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie”.
Cudowną okazją do czynienia tego jest
Boże Narodzenie, święto światłości i pokoju. Nie chowajmy naszego światła pod
korcem.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Wąska droga – ciasna brama
„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich,
którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.
Ewangelia Mateusza 7, 13. 14

Jezus Chrystus – Książę Pokoju
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą
go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój
bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości,
odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów”. Księga Izajasza 9, 5. 6

T

ekst biblijny mówi o narodzinach Mesjańskiego
Dzieciątka. Dla chrześcijan ten tekst jest zapowiedzią narodzin Jezusa Chrystusa. Poza tym daje wgląd
w Mesjańskie Królestwo Pokoju, które nastaje wraz z narodzinami Chrystusa. W Królestwie tym panuje zupełnie inny
pokój niż w czasach przed narodzinami Jezusa, w których to
pokój miał gwarantować cesarz rzymski.
Prorok Izajasz najpierw mówi o tym, że narodziło się
dziecię. Jest to dziecię królewskie, ponieważ spoczywa
„władza na jego ramieniu”. Władcy temu nadane zostały
szczególne imiona, które wyrażają istotę Jego panowania:
„…nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”. Dziecię, o którym mówi Izajasz,
to Jezus Chrystus. (Łuk 1, 31-33)
Zajmijmy się imieniem „Książę Pokoju”.
• „...On zbawi lud swój od grzechów jego”. (Mat 1, 21)
Wrogość pomiędzy człowiekiem a Bogiem, która nastała na świecie z powodu grzechu, zostanie przezwyciężona. W Królestwie Księcia Pokoju, które powstanie przez Jezusa Chrystusa, grzech utraci swoją moc z
powodu odpuszczenia.
• „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój
ludziom, w których ma upodobanie”. (Łuk 2, 14)
Pan obiecuje swój pokój ludziom, w których ma
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upodobanie. Pokój ten jest trwały i prowadzi do wiecznej społeczności z Nim; „...pokój bez końca”. Pan jest
drogą do prawdy i do żywota wiecznego. (Jan 14, 6)
Królestwo Księcia Pokoju można przeżywać tu i teraz.
W jaki sposób? W Jego Słowie, które przyjmujemy z pragnieniem na nabożeństwie! W nim ukazuje Bóg swemu narodowi, czym jest „prawo i sprawiedliwość”. Jedno i drugie
charakteryzuje rządy w Jego Królestwie.
Boże prawo różni się od ludzkich wzorców i kryteriów:
nie jest ukierunkowane na zemstę lub odpłatę, lecz ugruntowane jest na łasce. Wyrazem tej łaski jest odpuszczenie
grzechów, które należy przyjmować z sercem pełnym pokory. W ten sposób Bóg okazuje nam, grzesznikom, swoje
upodobanie.
Boża sprawiedliwość ma swój wyraz w miłosierdziu,
uczciwości, łasce i miłości. Właśnie to stale i niezawodnie
daruje Bóg ludziom dla ich zbawienia. To wszystko możemy
przeżywać dzięki wierze, jeżeli z pokorą przyjmujemy łaskę
Bożą oraz wykazujemy gotowość do pojednania z bliźnim.
W ten sposób upodobanie Boże pozostaje z nami!
Królestwo Księcia Pokoju osiągnie doskonałość podczas ponownego przyjścia Chrystusa i ostatecznie w nowym
stworzeniu. Jakaż perspektywa dla tych, którzy przyjęli to
poselstwo pokoju zarówno niegdyś, jak i dzisiaj!

kroczyć „wąską drogą”, a więc zważać na naukę Jezusa
Chrystusa, nie być bezmyślnym wobec bliźniego i chętnie
wypełniać wolę i prawo Boga. (Ps 40, 9) Wąska droga jest
także trudną drogą naśladownictwa, a więc cechuje się udręką prześladowań z powodu Chrystusa.
Przemowa Pana Jezusa o dwóch drogach nie tylko zawiera obraz dwóch „bram”, przez które dochodzi się do żywota lub zatracenia, lecz wskazuje także na drogi, które tam
prowadzą: obraz różnorodnego trybu życia. Wąska droga,
wręcz niewygodna droga, prowadzi do zbawienia – zatem
zbawienia nie osiągnie się bez strapień i ograniczeń.

Szeroka – ciasna brama

Droga do bramy niebieskiej

Obraz „ciasnej bramy”, jakiego użył Pan Jezus w „Kazaniu
na górze”, zapożyczony jest od wejść do miasta otoczonego murami. Obok głównych bram, przez które w ciągu dnia
przechodzą wszyscy ludzie i transportowane są towary, występują też małe i ciasne bramy boczne. W nocy, gdy główne
bramy są zamknięte, może być używana tylko mała, łatwiej
strzeżona brama boczna, tzw. „ucho igielne”. Jest ona tak
mała, że człowiek musi się schylić, żeby przez nią przejść.
Jeżeli człowiek chce uzyskać dostęp do Królestwa Bożego, to nie jest to dla niego wygodne. Musi się pochylić,
uniżyć przed Wszechmocnym, Wszechwiedzącym, Wiekuistym – musi być gotowy do poddania się woli Bożej.
W Ewangelii Mateusza 19, 24 Pan Jezus ostrzega: „Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do Królestwa Bożego”. Niebezpieczeństwem bogacza jest zarozumiałość i pycha. Niemożliwe jest, żeby bezkrytyczny wobec siebie i zarozumiały człowiek mógł wejść
do Królestwa Bożego. To wyraźnie pokazuje ten obraz.

Do Królestwa Bożego nie dojdzie się więc szeroką drogą
i nie przejdzie się przez szeroką bramę, lecz wąską drogą
i przez ciasną bramę. Nie zewnętrzna prawość zapewnia
dostęp do Królestwa Bożego, ale prawdziwe odnowienie
umysłu i serca, tak jak to naucza Pan Jezus.
Pan Jezus znalazł wiarę tylko u niewielu w Izraelu, tylko
niewielu Go naśladowało. Dlatego powiedział: „niewielu
jest tych, którzy ją znajdują”.
Wykorzystujmy nasze życie do tego, żeby stale iść tą
drogą aż do celu, do wiecznej wspólnoty z Bogiem.

Szeroka – wąska droga
Porównania związane z drogą są nam znane z życia codziennego. Im węższa droga, tym większa czujność jest wymagana, żeby się nie potknąć, nie stawiać nieuważnych kroków,
czy też nie zboczyć z drogi. W przeciwieństwie kroczenie
szeroką drogą charakteryzuje się nieostrożnością, bezmyślnością i powierzchownością. Naśladowca Pana Jezusa ma

Ciasna brama, prowadząca do Groty
Narodzenia w Betlejem; trzeba bardzo
się schylić i uniżyć,
żeby wejść do miejsca, które prawdopodobnie było
miejscem narodzin
Jezusa Chrystusa
Fot. Dr. Bahnmüller

Chleb Żywota

J

uż w starym przymierzu Bóg przedstawił poprzez Mojżesza alternatywę, przed którą musi stanąć każdy człowiek:
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i
zło”. (V Moj 30, 15) Na tę alternatywę wskazał również prorok Jeremiasz: „Oto Ja daję wam do wyboru: drogę życia albo
drogę śmierci”. (Jer 21, 8)
W „Kazaniu na górze” (Mat 5 – 7) Pan Jezus stawia swoich słuchaczy przed wyborem prowadzenia swojego życia z
Bogiem lub bez Boga. Tym samym człowiek opowiada się
za Bogiem albo za złym. Kompromisu pomiędzy jednym a
drugim Bóg nie akceptuje. (Obj. 3, 16)
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Katechizm

katechizm

Objawienia Boże
Rozdział 1 − część I
Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, objawia się w różny sposób w przyrodzie i w historii. Tak więc
przyroda może być rozpoznawana jako Jego stworzenie, a historia jako dzieje zbawienia.
W wyjątkowy sposób Bóg objawił się w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Do zachowania tego objawienia Wiekuisty w Zielone Świątki zesłał Ducha Świętego, który objawia Boga jako Trójjedynego –
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Objawienie Boże będzie doskonałe dla tych, którzy zostaną zabrani
przy ponownym przyjściu Chrystusa, ponieważ będą widzieć Boga takim, jakim jest. (I Jan 3, 2)

1.1. Samoobjawienie Boga w stworze- 1.1.1 Bóg objawia się jako Stworzyciel
niu i w historii
Człowiek sam z siebie nie może poznać Jestestwa i
Istoty Boga, Jego panowania i woli. Bóg jednak się nie
ukrywa, ale objawia się ludziom.
Objawienie jest oznajmieniem Istoty Bożej, prawdy
Bożej i woli Bożej; należy je postrzegać jako znak przychylności Boga do ludzi.
Przez „samoobjawienie Boga” należy rozumieć, że
Bóg udostępnia ludziom wgląd w swoją Istotę i usposobienie. Bóg uzewnętrznia się jako Stworzyciel nieba i
ziemi, jako Wybawiciel Izraela, jako Pojednawca ludzi
i jako Stworzyciel nowego. Objawienie nie jest jednak
tylko samoobjawieniem i przekazem woli Bożej, ale też
spotkaniem, które Bóg umożliwia w swojej miłości ludziom w Słowie i sakramencie.
22
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Samoobjawienie Boga w widzialnym stworzeniu jest
dostępne wszystkim ludziom. Człowiek od zarania postrzega doniosłość przyrody i pyta się o jej pochodzenie
i Stwórcę. Zajęcie się tym pytaniem powinno prowadzić
do wiary: Bóg jest Stworzycielem i Zachowawcą świata
materialnego, do którego należy też człowiek.
Świat materialny jest wyrazem woli i działania Bożego. W nim więc rozpoznawalne jest samoobjawienie
Boga. Widzialne stworzenie poświadcza Jestestwo Boga,
Stworzyciela oraz Jego mądrość i moc: „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego”.
(Ps 19, 2)
Apostoł Paweł również wskazuje na to, że Bóg objawia się w swoim stworzeniu i może być poznany przez
wszystkich ludzi: „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć

można, jest dla nich jawne [dla pogan niewierzących w
Boga], gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem”.
(Rzym 1, 19. 20)
Niewierzący nie poznają, że Bóg objawia się przez
swoje widzialne stworzenie i dlatego z samoobjawienia Boga wyciągają błędne wnioski, czcząc to, co Bóg
stworzył. Chwałę, która wyłącznie należy się Stworzycielowi, oddają więc Jego stworzeniu, czyniąc z niego
bożki. Stąd też w Księdze Mądrości bałwochwalstwo jest
krytykowane: „Wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga;
[…] patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, […] uznali je
za bóstwa, […] Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za
bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich
Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich
moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich
poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z
wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”. (Mdr 13, 1-5)
Nawet jeśli człowiek dostrzega cudowność naturalnego stworzenia, to sam z siebie nie musi odnosić tego
do żywego Boga. Niezależnie od tego może z fenomenu
stworzenia wywnioskować istnienie żywego Boga. Dopiero w powiązaniu z samoobjawieniem Boga w dziejach,
a więc przez Jego Słowo skierowane do ludzi, Bóg w swojej Istocie i woli staje się poznawalny dla ludzi.

1.1.2 Bóg objawia się w historii Izraela
Historia narodu izraelskiego, poświadczona w Starym
Testamencie, uwidacznia, że Bóg objawia się w dziejach.
Bóg, nawiązując do historii, przy swoim samoobjawieniu
w gorejącym krzewie ciernistym wskazał, że objawił się patriarchom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (II Moj 3, 6)
Centralnym wydarzeniem zbawiennym dla narodu
izraelskiego jest uwolnienie z niewoli egipskiej. Bóg
towarzyszył swemu narodowi w postaci słupa obłoku i
słupa ognia. (II Moj 13, 21. 22) W Starym Testamencie
wciąż na nowo jest mowa o tym uwolnieniu; prorocy nawiązują do tego dobrodziejstwa Bożego, a w Psalmach
jest ono opiewane.
Poza wyprowadzeniem z Egiptu objawieniami

Bożymi o szczególnym znaczeniu są: obietnica, że naród
Boży otrzyma w Kanaanie własny kraj oraz postanowienie na Synaju. Bóg sam określił kraj, w którym miał zamieszkać Jego naród, a na Synaju, poprzez ustanowienie
zakonu, dał reguły i normy dla życia Izraela.
Wiara Izraela oparta jest na objawieniach Bożych
w dziejach narodu, które doświadczane są jako wyraz
wsparcia Bożego, w szczególności karcącego osądu.
To, że Bóg ujawnia się w historii i ją kształtuje, w wymowny sposób poświadczają Psalmy 105 i 106. Również
wydarzenia z czasów sędziów, królów Izraela i Judy, niewoli babilońskiej i powrotu z wygnania są przykładami na
to, że Bóg ingeruje w historię.
Poza tym Bóg objawiał się przez swoich proroków:
„Przemawiałem do proroków, Ja też zsyłałem wiele widzeń, a przez proroków przedkładałem przypowieści”.
(Oz 12, 11) On jest tym samym Bogiem, który prowadził
swój lud i udzielał zaleceń: „Bo Ja, Pan, jestem twoim
Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie
nie powinieneś znać i poza mną nie ma zbawiciela”. (Oz
13, 4) Podobnie przez proroków Bóg obiecał mającego
przyjść Mesjasza. (Iz 9, 5. 6; Mich 5, 1)

1.1.3 Bóg objawia się w swoim Synu
Ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie jest historycznym samoobjawieniem Boga, które przewyższa
wszelkie wcześniejsze. (Jan 1, 14; I Tym 3, 16) Narodziny
Syna Bożego w Ewangelii Łukasza 2, 1. 2 są jednoznacznie przedstawione w ujęciu historycznym: „I stało się w
owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano
cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był
namiestnikiem Syrii”.
Historyczność ucieleśnienia Boga podkreśla też I List
Jana. Zwraca się przeciwko grupom w pierwszych zborach
chrześcijańskich, które zaprzeczają, że Jezus Chrystus
rzeczywiście „przyszedł w ciele” (I Jan 4, 2) i kontynuuje:
„Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi
widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota […] – co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i
wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli.
A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem
jego, Jezusem Chrystusem”. (I Jana 1, 1-3)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Mesjasz i Jego
Królestwo
Pokoju
(Księga Izajasza 11)

Ponad 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, w
Jerozolimie żył pewien prorok. Nazywał się Izajasz. Bóg
poprzez niego obwieszczał
przyjście Mesjasza. Izajasz
też opisał, jak to będzie, kiedy
tenże Król Pokoju ustanowi
swoje Królestwo:

I wyrośnie różdżka z pnia Isajego [ojca Dawida], a pęd z
jego korzeni wyda owoc.

I będzie sprawiedliwość
pasem jego bioder, a prawda
rzemieniem jego lędźwi.

I spocznie na nim Duch Pana;
Duch mądrości i rozumu,
Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.
I będzie miał upodobanie w
bojaźni Pana.

I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał
obok koźlęcia, cielę i lwiątko,
i tuczne bydło będą razem, a
mały chłopiec je poprowadzi.

Nie według widzenia swoich
oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu
rozstrzygał, lecz według
sprawiedliwości będzie sądził
biednych i według słuszności
rozstrzygał sprawy ubogich
na ziemi.
Rózgą swoich ust będzie
chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.

Krowa będzie się pasła z
niedźwiedzicą, ich młode
będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół.
Niemowlę bawić się będzie
nad jamą żmii, a do nory
węża wyciągnie dziecię
swoją rączkę.
Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej
górze, bo ziemia będzie
pełna poznania Pana jakby

wód, które wypełniają morze.
I stanie się w owym dniu, że
narody będą szukać korzenia
Isajego, który załopocze jako
sztandar ludów; a miejsce
jego pobytu będzie sławne.

Gdy w Biblii jakiś człowiek zwany jest
prorokiem, to chodzi o człowieka powołanego przez Boga do obwieszczania
ludziom woli Bożej. Prorocy napominali
naród izraelski i ostrzegali przed zagładą,
ponieważ Izraelici i ich władcy lekceważyli wolę Bożą i modlili się do bożków.
Wielu proroków mówiło o przyszłości.
Przede wszystkim prorok Izajasz wciąż
na nowo wskazywał na Jezusa Chrystusa
i na dzień Pana. Izajasz opisał narodzenie, działalność i cierpienie Syna Bożego,
a także jak to będzie w przyszłości pod
absolutnym panowaniem Pana.

25
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
U Suhani w Raipurze, w Indiach
Tu widzicie mnie – lubię kwiaty!
Na imię mam Suhani i mam dziewięć
lat. Mieszkam w Raipurze, stolicy stanu
Chhattisgarh w Indiach. Raipur jest miastem, w którym szczególnie lubi się jazdę
na rowerze. Ja również chętnie jeżdżę;
obejrzyjcie mój rower.
Mój tata ma na imię Daniyal i jest właścicielem sklepu odzieżowego. Chętnie ubieram się elegancko, ale niestety w sklepie
mojego taty sprzedaje się tylko męskie
ubrania. Moja mama ma na imię
Janki. Zajmuje się naszym domem
i nami dziećmi. Mój starszy brat
nazywa się Aryan i ma dwanaście
lat. Mamy bardzo dużą rodzinę.
Na fotografii widzicie niektórych z
moich wujków, cioć, kuzynów i kuzynek. Ale to jest tylko rodzina mojego taty. Wyobraźcie sobie sesję
zdjęciową z wszystkimi krewnymi!

Witamy w naszym domu. Jak wiele
rodzin w Indiach mieszkamy w jednopiętrowym domu. W czwórkę dzielimy
jedną sypialnię, a także mamy przedpokój, małą kuchnię i łazienkę.

Moim ulubionym jedzeniem jest makaron włoski
i makaron-instant – to jest
takie pyszne!

Tu jestem przed bramą mojej
szkoły. Większość przedmiotów
w tej szkole prowadzona jest w
języku angielskim, ale w domu mówimy w języku hindi. Hindi jest
w Indiach językiem narodowym.
Tutaj pokazuję wam niektóre z
moich rysunków, jakie narysowałam
w szkole lub w domu. Lubię rysować
i malować.
Gdy mój tata ma dzień wolny, to czasami chodzi ze mną do centrum handlowego na zakupy. Szczególnie się
cieszę, kiedy przy tej okazji w strefie
gier mogę pojeździć samochodem
wyścigowym.

Na tym zdjęciu widzicie mnie przed kościołem
z moim bratem, moimi rodzicami i moimi dziadkami. W Raipurze nie mamy własnego obiektu
kościelnego i dlatego od 35 lat nabożeństwa
odbywają się w wynajmowanym pomieszczeniu.
Zajęcia z religii prowadzi z nami na zmianę pięcioro nauczycieli; jedną z nauczycielek jest moja
mama. Zajęcia odbywają się w niedzielę rano, a
potem wszyscy bierzemy udział w nabożeństwie.

Fotografie własne
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Świąteczne życzenie

T

o było w Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia 1956
roku w moich dawnych
stronach rodzinnych na
Pomorzu Zachodnim.
Nasza nowoapostolska rodzina: mój
ojciec, moja matka i my troje dzieci
(wówczas 1, 7 i 11 lat), mieszkała w
miejscowości oddalonej około dwunastu kilometrów od Koszalina.
Mój ojciec się dowiedział, że w Koszalinie można kupić pomarańcze. Te
owoce poznał podczas przebywania
w niewoli wojennej w Południowo-Wschodniej Europie. Miał tylko jedno życzenie: żeby nabyć trzy pomarańcze jako prezent gwiazdkowy dla
swoich dzieci.

W tamtym czasie żyliśmy w bardzo
ubogich warunkach, a nasz tata chciał
nam sprawić wielką radość i podarować coś wyjątkowego; od zrealizowania tego zamiaru nie można go było powstrzymać.
Prowizoryczne ubrania, które mama
szyła nam wszystkim z resztek tkanin,
nie dawały zbyt wiele ciepła. Buty, które miał nasz ojciec, były dla niego o wiele za duże – więc musiał owijać stopy
onucami, żeby buty były wypełnione.
Ojciec nie miał innego środka
transportu jak tylko rower, który zmontował jako rzemieślnik ze starych, zardzewiałych części rowerowych. Przy
trzaskającym mrozie przed południem
tego dnia wsiadł na rower i pojechał do

Koszalina. Godziny mijały.
Nasza ciekawość nowych, nieznanych nam owoców wkrótce ustąpiła i
pojawiło się uczucie niepokoju.
Był środek zimy, a z powodu zasp
śnieżnych i lodu droga była prawie niewidoczna. O tym dobrze wiedziałyśmy
nawet my dzieci. A im dłużej czekałyśmy, tym serdeczniejsze były nasze
modlitwy do Ojca Niebieskiego. One
zawierały tylko jedną prośbę, żeby
nasz tata zdrowy powrócił do domu.
To były niespokojne i straszne godziny
oczekiwania.
Późnym popołudniem nasz ojciec
w końcu stanął w drzwiach – wyczerpany, przemarznięty na wskroś i z odmrożonymi palcami. Mój siedmioletni brat i ja podbiegliśmy do
niego, objęliśmy go i ucałowaliśmy; chcieliśmy go
ogrzać.
Wtedy ze smutkiem
spojrzał na nas i powiedział, że kiedy w długiej
kolejce ludzi w końcu nadeszła jego kolej, pomarańczy
już nie było. Dla nas dzieci
to już nie było ważne, przecież nawet nie wiedziałyśmy jak wyglądają i smakują pomarańcze. Po prostu
byłyśmy wdzięczne, że możemy spędzić Wigilię z naszym ojcem.
Przy ozdobionej tylko
odrobiną waty choince, bez
prezentów, ale za to w gronie najbliższej rodziny, obchodziliśmy Wigilię i Boże
Narodzenie – byliśmy tacy
Fot. © Christian Jung - Fotolia.com
szczęśliwi i wdzięczni.
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