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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Gwiazda nadziei

Ś

więta Bożego Narodzenia wiążą się z gwiazdami –
słomianymi, papierowymi lub świetlnymi. Gwiazdy pojawiają się wszędzie jako ozdoby świąteczne. Prawdopodobnie pewien katecheta pod koniec
XVIII wieku, aby w internacie umilić swoim podopiecznym
rozłąkę z rodzicami, wpadł na pomysł, aby wykonać gwiazdy, które w czasie świąt zostaną rozwieszone w pokojach
dzieci. Tak miał powstać obyczaj gwiazd świątecznych.
Jasna gwiazda w ciemnej nocy – symbol nadziei – akurat
pasuje do Świąt Bożego Narodzenia. W wyniku narodzin
Jezusa Chrystusa wzeszła gwiazda dająca nadzieję ludzkości: nadzieję na zbawienie, nadzieję na pokój, nadzieję na
bliskość z Bogiem, nadzieję na łaskę, nadzieję na wieczne
życie, nadzieję na bliskie nastanie Królestwa Bożego. Ta
gwiazda nadziei świeci do dziś z niesłabnącą siłą i wskazuje
drogę wyjścia z ciemności grzechu i oddalenia od Boga –
ale tą drogą musimy iść sami.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Ryga – stolica Łotwy

M

alownicza starówka Rygi po zniszczeniach
podczas drugiej wojny światowej została
odbudowana według wzorów historycznych, a w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pieczołowicie odrestaurowana. Pożary, wojny i zniszczenia naznaczają historię miasta, które zostało
założone w 1201 roku przez biskupa Alberta von
Buxhövden i jako miasto Hanzy stało się ważnym
centrum handlowym nad Morzem Bałtyckim. Raz
pod rosyjskim, raz pod polskim, szwedzkim i znowu
pod rosyjskim panowaniem, Łotwa doświadczyła
krótkiego okresu niepodległości od roku 1918 do
wybuchu drugiej wojny światowej. Po zdobyciu
przez Wehrmacht w 1941 roku w Rydze powstało
getto, w którym zamordowano znaczną część miejskiej ludności żydowskiej oraz Żydów deportowanych z Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Czechosłowacji.
Otwarte w 2010 roku muzeum upamiętnia nazwiska
ponad 70 000 ofiar, w tym nazwisko pewnej siostry
w wierze pochodzenia żydowskiego z Niemiec Południowych oraz w oparciu o oryginalne dokumenty,
ukazuje poszczególne losy pomordowanych.
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Nabożeństwo
w Rydze/Łotwa
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powiedzieć, że apostołowie na Łotwie odnoszą szczególne
sukcesy. Mogłaby więc powstać myśl: czy rzeczywiście
w tym Kościele, w tej wspólnocie kościelnej, Bóg przez
Ducha Świętego czyni coś wyjątkowego, coś niezwykłego? W ogóle tego nie widać! A jednak, to właśnie się dzieje
i zawsze się działo.

Bóg jest
potężny w słabości.

Słowo biblijne: I List do Koryntian 1, 26. 27

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to,
co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to,
co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne”.

Nasze powołanie

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry, cieszę
się, że mogę z wami w tym gronie przeżyć nabożeństwo. Zawsze miło jest mieć okazję do
przeżycia nabożeństwa w mniejszym gronie,
a nie z tysiącami wiernych. Moim życzeniem
jest, aby to nabożeństwo przyczyniło się do umocnienia
naszej wiary.
Dzięki działaniu Ducha Świętego ma zostać wzmocniona nasza wiara w Jezusa Chrystusa, Jego ponowne przyjście i w posłannictwo apostołów oraz pewność, że Bóg
przez apostołów przygotowuje oblubienicę Chrystusa. To,
8
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mój bracie, moja siostro, dzieje się w twoim Kościele, bez
względu na to, czy na nabożeństwo zbierają się trzy osoby,
czy trzy tysiące osób. Tego dokonuje Duch Święty poprzez
Apostolat: przygotowuje dusze na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.
Oczywiście z zewnątrz tego nie widać. Gdy widzi się
nowoapostolskie zbory w tym kraju, to wydają się wspólnotami kościelnymi jak wiele innych. Wierni wydają się
jak wszyscy inni, a kazanie nie jest oszałamiające; wydaje się podobne jak u innych. Przebiega bardzo skromnie
i prosto, i nie ma nic, co poruszałoby świat. Nie można

Pomyślmy o wspólnocie kościelnej w Koryncie. To
była mała grupa ludzi. Korynt na ówczesne warunki był
dużym miastem z wieloma wspólnotami religijnymi, a
jedną z tych wspólnot religijnych tworzyli chrześcijanie.
Ludzie, którzy należeli do tej wspólnoty kościelnej, byli
bardzo prostymi ludźmi, w większości biednymi, nawet
niewykształconymi, a niektórzy chrześcijanie w tamtym
czasie myśleli: kazanie jest nieco za proste, właściwie to
powinno zawierać trochę więcej mądrości, trochę więcej
wiedzy. Inni mówili: powinny dziać się cuda, wtedy przyjdą ludzie! Apostoł Paweł powiedział: Nie, Bóg widzi to
zupełnie inaczej. Bóg jest potężny w słabości. W Kościele
nie ma wielu wykształconych, a chrześcijanie nie są szczególnie poważani; ale tak właśnie ma być, Bóg tak chce.
To nie oznacza, że jako chrześcijanin nie można być
wykształconym. Sam Apostoł Paweł w końcu był wysoko wykształconym człowiekiem. Do wspólnoty kościelnej w Koryncie należał też zwierzchnik synagogi; stał się
chrześcijaninem dzięki świadectwu apostołów. On był wykształconym człowiekiem, ale większość pozostałych była
niewykształcona i uboga. Bóg chciał przez to pokazać, że
w ogóle nie o to chodzi. Decydujące jest to, że On nas powołał. Uwierzcie, że jesteście wybrani przez Boga!
Apostoł Paweł wyjaśnił, że Bóg widzi „sukces” zupełnie inaczej. Powiedział do Koryntian: „Pamiętajcie o
Panu Jezusie. Wszyscy Jego uczniowie Go opuścili i został
zabity. Z ludzkiego punktu widzenia poniósł klęskę; ale
jednak, Jezus Chrystus zmartwychwstał.
Bóg po prostu widzi sprawy inaczej. Bóg nie chce przyciągać ludzi cudami, żeby uwierzyli. Byłoby to proste,
gdyby w każdą niedzielę jakiś sparaliżowany zaczął chodzić, a niewidomy przejrzał; to byłby sukces! Bóg jednakże nie chce, aby ludzie uwierzyli dzięki cudom, ale chce,
aby najpierw uwierzyli, aby mogli doświadczyć wielkiego

cudu zmartwychwstania. Po pierwsze potrzebna jest wiara,
a dzięki wierze można przeżyć wielki cud zmartwychwstania. To Apostoł Paweł wyjaśniał Koryntianom.
Następnie Apostoł Paweł powiedział, żeby pamiętali o swoim powołaniu. To dotyczy również nas. Bóg nas
powołał. Apostoł Paweł wyjaśnił, że Bóg powołał nas do
wspólnoty z sobą. Bóg powołał nas do wiekuistego życia
w Jego Królestwie. W tym celu nas wybrał.
Kogo zatem On wybrał? Z pewnością nie najlepszych.
Jestem pewien, że tu w kraju jest wielu lepszych ludzi od
tych tu zgromadzonych. Mogę was zapewnić, że we Francji jest wielu, wielu ludzi, którzy są znacznie lepsi ode
mnie. Ale Apostoł Paweł powiedział: pamiętajcie, Bóg
wybrał również mnie, a byłem wrogiem Chrystusa. Nie
wybrał lepszego, lecz wybrał mnie, zwalczającego chrześcijan.
Bóg chce, abyśmy wszyscy byli świadomi tego, że
jesteśmy tu tylko dlatego, że On obdarzył nas łaską. Nie
zasłużyliśmy na to, żeby być dziećmi Bożymi. Dopóki będziemy świadomi, że nie zasłużyliśmy na to, że Bóg nas
wybrał do wspólnoty z Nim, to Bóg może nam pomóc.
Pozostańmy pokorni wobec Boga. Jesteśmy całkowicie
zależni od Jego łaski.
Bóg nas wybrał i chce nas przygotować, żebyśmy
mogli dojść do wspólnoty z Nim. A my mamy się rozwijać
na podobieństwo Jezusa Chrystusa. W tym względzie jest
podobnie, jak w przypadku wybrania: chodzi o kryteria
Boże, a nie o ludzkie.

Bóg powołał nas
do wspólnoty z sobą.
Przygotowanie oblubienicy Chrystusa, rozwój nowego
stworzenia nie ma nic wspólnego z wiedzą i mądrością.
Apostoł Paweł miał ogromną wiedzę, był dobrze wykształconym człowiekiem, ale mówił, że wszystko, czego się nauczył, jest całkowicie bezużyteczne. Ważne dla niego było
Słowo Boże. Nie ma znaczenia, ile wiemy, lecz chodzi o
naszą bogobojność. Wiem jedno: Bóg wie lepiej ode mnie,
Bóg zawsze wie więcej niż ja. Po prostu robię to, co On mi
mówi, On ma rację. Najważniejsza nie jest ludzka wiedza
ani też to, że znamy Biblię na pamięć albo że przez dwanaście lat studiowaliśmy teologię, ale głęboka Bojaźń Boża.
Bóg wie lepiej, On ma rację, a ja czynię to, co On mi mówi.
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Bóg nas wybrał nie dlatego, że jesteśmy
tacy dobrzy, ale jedynie z łaski.

R

ównież rozwój na podobieństwo Chrystusa nie jest
naszym osiągnięciem. Nie podołalibyśmy temu
tylko własnymi siłami. Apostoł Paweł powiedział:
rozwijacie się, „ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was”. (I Kor 1, 6) Przyjmujmy Słowo
Boże i pozwalajmy jemu w nas działać, a wtedy będziemy
mogli się rozwijać. Nie jest to jednak naszym dokonaniem,
ale czynem Boga.
Jesteśmy świadomi, że ofiara Chrystusa jest najważniejsza: Pan Jezus dokonał wszelkiego dzieła niezbędnego
do zbawienia. My niewiele możemy się do tego przyczynić. Nasz wkład jest bardzo mały. Bóg bogobojnemu i pokornemu udziela łaski i prowadzi do doskonałości.
Doskonałość, to także pewna problematyka. Wszyscy
ludzie, którzy mnie znają, mogą z pewnością powiedzieć,
że nie jestem doskonały. I tak też pozostanie. Z ludzkiej
perspektywy doskonałość oznacza bycie bez skazy. Nie
znam jednak chrześcijanina nowoapostolskiego, który w
tym sensie jest doskonały.
Bóg ma inne kryteria doskonałości. Bycie doskonałym
w Jezusie Chrystusie, to bycie doskonałym w miłości. Doskonałym w miłości jest ten, kto czyni wszystko dla Jezusa
10
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Chrystusa, ponieważ Go miłuje. Nie służy Panu Jezusowi, aby coś zyskać czy odziedziczyć, ale dlatego, że Go
miłuje. Nadal popełnia błędy, jest biednym grzesznikiem,
ale każdy grzech go boli. Jeśli popełni błąd, to jest śmiertelnie nieszczęśliwy, ponieważ wie, że grzech oddala od
Pana Jezusa. Cierpi z powodu swoich grzechów, ponieważ miłuje Pana Jezusa. Tęskni za dniem Pańskim i to nie
dlatego, że nie czuje się dobrze na ziemi, mówiąc: „Mam
nadzieję, że Pan wkrótce przyjdzie, wtedy będę lepszy”.
Tęskni też za dniem Pańskim nie dlatego, bo jest leniwy i
nie chce pracować, myśląc: „Ach, w niebie nie będę musiał już pracować”. Tęskni za dniem Pańskim również nie
dlatego, że boi się śmierci lub przyszłości. Ale tęskni za
dniem Pańskim dlatego, ponieważ nie może się doczekać
wiecznego przebywania z Panem Jezusem, gdyż Go miłuje. Kto ma taką miłość, ten może się stać doskonałym w
Jezusie Chrystusie. Oczywiście tego nie można zobaczyć.
Błędy i grzechy można widzieć i można liczyć, ale żaden
człowiek nie jest w stanie zmierzyć miłości Bożej. Tylko
Bóg może ją widzieć. Również co do doskonałości liczą
się tylko Boże kryteria.
Pomyślmy o naszym powołaniu. Bóg nas wybrał nie

dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy, ale jedynie z łaski. On
chce nas kształtować na podobieństwo Jezusa Chrystusa.
Nie zależy to od naszej wiedzy, ale od naszej bogobojności. Wiemy, że Bóg zawsze wie lepiej. To nie zależy od
naszych dokonań, od tego, co czynimy. Doskonałość nie
jest bezbłędnością, ale doskonałością w miłości. Bóg powołał nas do wspólnoty z Nim i jest wierny. On da nam to,
do czego nas powołał, jeśli pozostaniemy Jemu wierni w
pokorze, bogobojności i miłości.

B

óg nie tylko powołał nas do wspólnoty z sobą, ale
powołał nas też do służby. Mamy Jemu służyć:
już dziś, na ziemi i w przyszłości, w Tysiącletnim
Królestwie Pokoju jako kapłani Boga i Chrystusa. Tu i w
Tysiącletnim Królestwie Pokoju mamy służyć ludziom,
umożliwiając im dostęp do Ewangelii. Bóg jest wierny,
dba o to, żebyśmy mogli pełnić tę służbę, do której nas
wybrał.
Wiem z własnego przykładu – i zakładam, że wszyscy
zdajemy sobie z tego sprawę – że również tu nie wybrał
najlepszych, mających najwięcej darów i zdolności. Apostoł Paweł także to stwierdził.
Wyobrażamy sobie Apostoła Pawła jako potężnego i
utalentowanego sługę Bożego! Ale ludzie w ten sposób go
nie postrzegali. Sam Apostoł Paweł powiedział: wiem, co
o mnie mówicie: „Jego listy są ważkie i mocne, ale kiedy
przybywa, jest bardzo słaby, a jego kazanie jest żałosne”.
Tak było w przypadku Apostoła Pawła. Nie potrafił dobrze

głosić i tego też był świadomy. Wiedział dokładnie, jak
ludzie go postrzegają, ale wierzył w swoje powołanie i to
było dla niego kluczowe. Jego siłą było to, iż wiedział: nie
przychodzę w swoim imieniu, mam polecenie od Pana Jezusa.
Nie możemy powiedzieć miłemu Bogu: nie mogę tego
czynić! Wierzymy w nasze powołanie. Bóg nas wybrał,
abyśmy Jemu służyli. Jeśli do tego nas wybrał, to możemy to czynić. Powinniśmy wykonywać naszą służbę tam,
gdzie Bóg nas postawił. Tutaj także można by było zwyczajnie po ludzku powiedzieć: jeśli mam pełnić tę służbę,
to potrzebuję tego i tamtego, i warunki te muszą zostać
spełnione. Bóg mówi: nie, dziś masz Mi służyć tam, gdzie
cię postawiłem i z tym, co ci daję. Także pod tym względem Apostoł Paweł jest przykładem.
Kilka razy mu się zdarzyło, że trafił do więzienia.
Mógłby powiedzieć: cóż, służyłem Panu, teraz jestem w
więzieniu, teraz mogę odpocząć. Innym razem nakazano
mu nie opuszczać miasta. Mógłby powiedzieć: chciałem,
ale teraz nie mogę, będę się cieszył życiem, zrobię sobie
urlop. Bez względu na to, czy był w więzieniu czy musiał
pozostać w domu, Apostoł Paweł za każdym razem wychodził z założenia: Bóg mnie tu postawił, teraz muszę tu
służyć. W niewoli, gdzie nie można normalnie pracować,
służył, wykonywał wielką pracę, a Bóg go pobłogosławił.
Z ludzkiego punktu widzenia potrzebujemy znacznie
więcej środków i pomocy do wypełniania naszej służby.
Ale bądźmy też pokorni i bogobojni: jeśli Bóg mnie wybrał
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Apostoł
Thomas deubel

do służby i tu mnie posłał, wtenczas mogę tu i teraz wypełniać swoją służbę. Jeśli pomyślicie: „Tak, ale przecież nie
dam rady!”, to pomyślcie o Mojżeszu. On również został
wybrany i powołany przez Boga – i dyskutował z Bogiem:
„Nie, nie dam rady, to się nie uda”. W końcu Bóg powiedział: „Teraz dość! Przecież nie jesteś sam. Dałem ci twojego brata Aarona, z jego pomocą podołasz”.
Apostoł Paweł był świadomy: sam nie dam rady tego
czynić, jestem zdany na pomoc moich braci i sióstr. Sami
nie damy rady wypełniać naszej służby, ale kiedy jesteśmy
jednością w Kościele i jeden drugiemu pomaga, to odnosimy sukcesy. Do służby zostaliśmy wybrani przez Boga!
Pragniemy wypełniać naszą służbę z bojaźnią Bożą i to
tam, gdzie Bóg nas postawił; w jedności dzieci Bożych.
Pragniemy też wypełniać doskonałą służbę. Oczywiście, mamy jakąś ideę, wyobrażenie, jak mógłby wyglądać
sukces. Co powinno być znakiem, że nasza służba odniesie
sukces? Gdyby dwadzieścia procent mieszkańców Łotwy
było chrześcijanami nowoapostolskimi, czy to byłby sukces? W tej chwili wygląda jeszcze nieco inaczej. Ale i tu
nie zapominajmy: jesteśmy tylko sługami. Bóg mierzy
sukces zupełnie inaczej. Bardzo często myślę o Eliaszu i
bardzo często zajmuję się jego przykładem.
Eliasz odniósł spektakularne zwycięstwo nad kapłanami Baala. Pokonał ich i ostatecznie zabił. Wszyscy ludzie
mówili: Bóg Eliasza jest prawdziwym Bogiem! Ależ to był
sukces! Potem Eliasz zszedł z Karmelu i usłyszał: królowa
12
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chce cię zabić, uciekaj. Musiał uciekać na pustynię. Tam
był zupełnie sam, zniechęcony i zrozpaczony. Bóg przyszedł, potrząsnął nim i rzekł do niego: „Eliaszu, wypełniaj
nadal swoją służbę, nadal musisz służyć! Mam jeszcze tysiące wiernych mężczyzn, którzy pozostali przy Mnie. Ja
kontynuuję swoją pracę. Plan zbawienia trwa! Nie twoim
zadaniem jest wykorzenienie zła i zabicie wrogów, to jest
moja sprawa. Po prostu wypełniaj nadal swoją służbę, a Ja
zajmę się wszystkim innym”.

M

isją apostołów nie jest nawrócenie i pieczętowanie całego świata. Misją chrześcijan nie jest
wykorzenienie zła na tym świecie. Misją apostołów nie jest uczynienie całego świata oblubienicą Jezusa Chrystusa. To jest sprawa Boga, On realizuje swój plan.
On po prostu nam mówi: czyń dalej to, co ci mówię. Nie
przestawaj! Wykonuj swoją pracę, a Ja wykonam swoją
pracę. Nie możemy wiedzieć, ile dusz zalicza się do oblubienicy Chrystusa. Ostatecznie Pan Jezus nie przyszedł
do Głównego Apostoła i nie powiedział: „Ty, brakuje mi
jeszcze pięciu”. Nie mam pojęcia, ile dusz potrzebuje w
Tysiącletnim Królestwie Pokoju do królewskiego kapłaństwa. Po prostu mi mówi: „Wykonuj swoją pracę”.
On zadba o to, aby oblubienica była gotowa. On zadba o
wystarczającą ilość kapłanów Boga i Chrystusa w Tysiącletnim Królestwie Pokoju, tak aby Ewangelia mogła być
głoszona wszystkim ludziom. To zdecydowanie nie jest

moją pracą. Miły Bóg tylko do mnie mówi: czyń to nadal,
świadcz o Ewangelii, pieczętuj tych, których wybrałem,
ucz ich przestrzegać tego, co wam powiedziałem, bądź dla
nich wzorem, kochaj ich, pocieszaj ich, wzmacniaj ich;
resztę uczynię Ja.
Mili bracia i siostry, jesteśmy wezwani do służby. Bóg
nas wybrał i my Jemu ufamy. A że On nas posłał, to możemy pełnić tę służbę. Nasze zdolności nie są tu ważne:
Bóg działa przez nas, jesteśmy tylko narzędziami w Jego
rękach. Wykonujemy naszą pracę tam, gdzie nas posłał i
pełnimy naszą służbę aż do końca. Naszego sukcesu nie
można mierzyć liczbami. Naszym sukcesem jest wypełnianie woli Bożej aż do końca. W ten sposób sukces odniósł Pan Jezus; do końca wypełniał wolę Bożą. Bóg błogosławił też działanie Apostoła Pawła, który był wierny aż
do końca. Tak samo Bóg chce błogosławić naszą służbę.
On błogosławi tych, którzy będą Jemu wiernie służyć aż
do końca.
Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

J

esteśmy powołani do tego, aby mieć wspólnotę z Bogiem i Jemu służyć. Teraz Bóg daje nam sposobność
do bliskiej wspólnoty z sobą w obchodzeniu uroczystości świętej wieczerzy. Pragnę, żebyśmy dziś właśnie w
ten sposób obchodzili uroczystość świętej wieczerzy, żeby
była ona prawdziwą uroczystością.

Apostoł Deubel przypomniał
spotkanie Pana Jezusa z celnikiem Zacheuszem. To spotkanie miało taki skutek, że Pan Jezus mógł ostatecznie
powiedzieć: „Dziś zbawienie stało się udziałem domu
tego”. (Łuk 19, 9) Tak samo musi się dziać podczas
spotkania z Panem na nabożeństwie: „Jesteśmy powołani do społeczności z Chrystusem. Tę społeczność
mamy wciąż na nowo. Dzięki mocy, jaką otrzymujemy
z tych spotkań, powinniśmy wzrastać, jak powiedział
Główny Apostoł, w usposobieniu Chrystusa. A to oznacza, że nabożeństwo musi mieć wpływ na to, że na
przykład walczymy z grzechem, w który stale popadamy. Dzięki mocy, jaką dziś otrzymamy, możliwe będzie
zwyciężanie. Wówczas Pan Jezus będzie mógł powiedzieć: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego”.

apostoł
jürgen loy
Apostoł Jürgen Loy podkreślił,
że trzeba przypominać sobie o
swoim powołaniu i misji, i odniósł się przy tym do proroka Jonasza. Jonasz został
powołany, aby udać się do Niniwy i głosić Ewangelię.
Jonasz próbował uciec przed tym poleceniem, ale
wylądował w brzuchu ryby; tam miał czas na przemyślenie swojego powołania. „Nie zapominajmy, co Pan
nam polecił. On nas do tego nie zmusza. Jesteśmy
powołani do służenia, do pójścia do bliźniego i głoszenia czynów Bożych. Piękne przy tym jest to, kiedy sami
jesteśmy też świadomi, jakie dobrodziejstwa nam Pan
wyświadczył”.
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Słyszymy, że Pan Jezus tęskni za nami, czeka na nas,
chce mieć społeczność z nami. Pragnie, abyśmy byli z Nim
w niebie. On czeka na ciebie! Wyobraź to sobie! Czy to nie
jest radością, że Pan Jezus czeka na ciebie i chce mieć z
tobą społeczność! Duch Święty nam mówi: A to nadejdzie
wkrótce! Powodem do radości jest też wiedza, że wkrótce będziemy z Panem, wkrótce będziemy w wiekuistej
wspólnocie z Bogiem! Gdy obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy świętujemy zwycięstwo Jezusa Chrystusa,
wyrażamy swoją radość z tego, że On nas miłuje, za nas
umarł, czeka na mnie, ubogiego człowieka i chce mieć ze
mną społeczność w niebie. To nie nastąpi za tysiąc lat, ale
wkrótce. To jest nasza uroczystość świętej wieczerzy.

Wrażenia
duszy
„Jestem raczej powściągliwym
człowiekiem i nauczyłem się
panować nad swoimi emocjami. W pewnej sytuacji załamał się jednak mój głos, a łzy
same spływały po policzkach”.
Pewien brat w wierze relacjonuje swoje niezrozumiałe dla
niego wzruszenie.

O

d kilku lat mieszkam
w Alzacji, we Francji i
przyjaźnię się z pewną
siostrą w wierze z Niemiec. W minionym roku zaprosiła mnie na siedemdziesiąte
urodziny swojej matki. Razem udaliśmy się też na nabożeństwo. Po podaniu pieśni wstępnej bardzo się ucieszyłem, ponieważ była to moja ulubiona pieśń kościelna, której treść brzmi:
„Mieć z Tobą powiązanie da, że nie jestem sam. Tak w każdym czasie, Panie, Twą miłą bliskość mam”.
Gdy na rozpoczęcie nabożeństwa
zagrały organy, zbór powstał i zaczął
śpiewać, poczułem nagle głębokie wewnętrzne wzruszenie, tak silne, że nie
mogłem dalej śpiewać. Straciłem kontrolę nad sobą. Czegoś takiego jeszcze
nie przeżyłem w całym swoim życiu.
W moim rodzinnym zborze we Francji często śpiewaliśmy tę pieśń, ale
nigdy tak bardzo mnie nie poruszała.
Czy to miało związek z językiem, że
słowa i melodia tej pieśni wywołały
taką reakcję? Ale dlaczego? Nie mogłem tego wyjaśnić. Czułem się jakby przeniesiony do innego świata i pomyślałem, że tak blisko jeszcze nigdy
nie odczuwałem obecności Boga. Intensywnością moich odczuć byłem

bardzo zdziwiony. Jestem raczej powściągliwym człowiekiem i nauczyłem się panować nad swoimi emocjami, tak przynajmniej myślałem do
tamtej chwili; zwłaszcza kiedy byłem
wśród innych ludzi.
Kilka dni później rozmawiałem telefonicznie z moją matką. Po wymianie zdań powiedziałem: „Muszę ci coś
opowiedzieć” i zrelacjonowałem mamie, co przeżyłem na nabożeństwie w
Niemczech. Wysłuchawszy mnie powiedziała: „Ta pieśń była śpiewana na
nabożeństwie żałobnym twojego ojca.
Wówczas przed pięćdziesięciu laty w
Alzacji odbywały się też nabożeństwa
niemieckojęzyczne”.
Mój ojciec zginął w wypadku drogowym. Miał wtedy 24 lata, a osiem
dni wcześniej na świat przyszedłem
ja i mój bliźniaczy brat. Słyszałem
już o tym, że noworodki i małe dzieci
wchłaniają emocje, które głęboko zapisują się w pamięci i niekiedy dopiero po latach się ujawniają. Tym fenomenem nigdy wcześniej jednak się nie
zajmowałem. Zapytałem moją matkę,
czy byłem obecny na tym nabożeństwie żałobnym. Matka odpowiedziała: „No oczywiście”. Nagle zrozumiałem, dlaczego tak mnie poruszyła ta
pieśń śpiewana po niemiecku.

ZasadnicZe myśli
Bóg nas powołał
Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Francja

Jeśli ktoś jest zaproszony na jakąś uroczystość, to zabiega też o odpowiedni wygląd. Kobiety się stroją, chcą
wyglądać pięknie, a my mężczyźni również się staramy,
przy czym kobiety często mówią: „Przyjrzałeś się sobie?
Tak nie możesz pójść, wysil się!”. Przygotowujemy się po
to, żeby pięknie ubrani pojawić się na uroczystości.
Zostaliśmy zaproszeni na uroczystość świętej wieczerzy i mamy się spotkać z Panem Jezusem. Kiedy patrzę
na siebie, muszę powiedzieć: „Tak nie mogę spotkać się z
Panem Jezusem! Bóg najpierw musi mnie oczyścić! Tak
nie mogę mieć społeczności z Panem Jezusem”. Właśnie
dlatego przed uroczystością świętej wieczerzy dostępujemy odpuszczenia grzechów. Przybywamy do Boga i mówimy: „Proszę, oczyść mnie, gdyż tak nie mogę zbliżyć się
do Pana”. A gdy Bóg nam odpuści nasze grzechy, możemy
zbliżyć się do Jezusa Chrystusa.
Mało wiem o historii Łotwy, ale w prawie każdym
kraju są dni, kiedy świętuje się wielkie zwycięstwo. Dziś
świętujemy zwycięstwo Jezusa Chrystusa! Kiedy o tym
myślę, jestem podekscytowany. Zło i piekło były tak potężne i tak dumne: tak, zwyciężyliśmy, Jezus został ukrzyżowany, umarł! Ale Pan Jezus pokazał: nie, Ja zwyciężyłem, Ja jestem najsilniejszy! Zło zostało pokonane, dobro
jest silniejsze. Świętujmy dziś zwycięstwo dobra nad złem,
zwycięstwo miłości nad nienawiścią. To jest powód do
świętowania! Świętujmy, że Pan Jezus umarł za nas. Powodem do radości jest świadomość, że jestem miłowany;
miłość Pana Jezusa do mnie jest tak wielka, że umarł za
mnie! Nikt mnie tak bardzo nie kocha! Świętujmy miłość
Jezusa Chrystusa do nas!

Żyć z wiarą / przeżycia

– do wiecznej wspólnoty z sobą. Z łaski wybrani bogobojnie działamy na rzecz naszego zbawienia i wzrastamy w Jego miłości.
– do swojej służby. Wierzymy w nasze
powołanie i działamy tam, gdzie Bóg nas
posłał, aby wypełniać Jego wolę aż do
ponownego przyjścia Pana Jezusa.
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Fot. Dr. Bahnmüller, Geretsried

Wiedza I WIARA

Święta roku Kościelnego

Czas Adwentu
Cztery tygodnie poprzedzające Święta Bożego Narodzenia to czas Adwentu, czas
oczekiwania. Adwent to nie tylko oczekiwanie kalendarzowe, ale też duchowe jako
oczekiwanie na święto narodzin Jezusa Chrystusa oraz na Jego ponowne przyjście.

P

ochodzące z łacińskiego słowo „adwent”
oznacza przyjście. Rokrocznie obchodzimy
Boże Narodzenie jako święto przyjścia Syna
Bożego, Jezusa Chrystusa, na ten świat: „lecz
gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg
Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi”. (Gal 4, 4) Bóg stał się człowiekiem. Od czasów
pierwotnego Kościoła chrześcijanie wiążą z pojęciem
„adwent” również oczekiwanie na ponowne przyjście
zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Tak więc Apostolskie Wyznanie Wiary świadczy o przyjściu Chrystusa na
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świat w Boże Narodzenie i o Jego ponownym przyjściu:
„Wierzę… w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się
z Marii Panny… wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy
Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić
żywych i umarłych”. (KKN 2.2.1)
Teraz zajmiemy się ucieleśnieniem Syna Bożego i wyjaśnimy, co to oznacza, że Bóg stał się człowiekiem.
„Inkarnacja”, tak brzmi teologiczne pojęcie ucieleśnienia czy wcielenia bóstwa w osobę ludzką. Ucieleśnienie oznacza, że Bóg stał się człowiekiem. Konkretnie Bóg

przyszedł do nas ludzi w Dzieciątku z Betlejem. Budzi
się pytanie: w jaki sposób prawdziwy Bóg może stać się
prawdziwym człowiekiem? W Jezusie Chrystusie, Bóg
Syn staje się człowiekiem, a pomimo to pozostaje Bogiem. Wstępuje do naszej ludzkiej rzeczywistości i historii. Nie dzieje się to przez przypadek, ponieważ Bóg jest
Bogiem dziejów ludzkości. Jest Bogiem innym od bóstw,
jest Bogiem wkraczającym w dzieje i bliski ludziom w
miłości. Przykładem ingerencji Boga w dziejach ludzkości jest relacja biblijna o wyjściu narodu izraelskiego
z niewoli egipskiej. Bóg widział ucisk swego narodu i
zaingerował. Uwolnił lud i zaprowadził do Kanaanu. O
tym świadczą Księgi Mojżeszowe II-V, Księga Jozuego i
Księgi Sędziów.
Gdy czas się wypełnił Bóg w Jezusie Chrystusie wstępuje w dzieje ludzkości, staje się człowiekiem z ciała i
krwi. Można Go dotknąć i z Nim rozmawiać. I List Jana
relacjonuje, że Pana Jezusa można było zobaczyć i dotykać: „Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami
naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze
dotykały, o Słowie żywota – a żywot objawiony został, i
widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot
wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został – 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 Jan 1, 1-3)

Jezus Chrystus – prawdziwy człowiek
Ewangelie również relacjonują, że Pan Jezus dzielił z
ludźmi liczne odczucia cielesne i duchowe. Weselił się
z weselącymi na weselu w Kanie Galilejskiej. Cierpiał z
cierpiącymi i płakał, kiedy umarł Łazarz. Odczuwał głód
na pustyni i pragnienie przy studni Jakuba. Odczuwał
strach w obliczu oczekujących Go cierpień i śmierci. List
do Hebrajczyków 4, 15 podaje wyjątkowość człowieka
Jezusa, podobnego pod każdym względem do innych
ludzi, z wyjątkiem grzechu.

Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg
Pomimo ucieleśnienia pozostaje Bogiem. Zmartwychwstaje trzeciego dnia i wstępuje do nieba. Słowo Boże,

które już na początku było u Boga, zstępuje do ziemskości
w Jezusie Chrystusie, staje się ciałem – wieczne Słowo
Boże staje się prawdziwym człowiekiem. „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę
jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i
prawdy”. (Jan 1, 14) Słowo Boże zwane tu jest jedynym,
czyli jednorodzonym Synem Bożym, który zjawia się i
działa wśród ludzi. Ponadto Jezus Chrystus sam wyjaśnił,
że On jako Syn Boży i Jego Ojciec w niebie są jedno. Syn
Boży może o sobie powiedzieć: „Kto mnie widział, widział Ojca”. (Jan 14, 9)
Tylko jako prawdziwy Bóg Jezus Chrystus mógł wyznać: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. (Jan 10, 30) Podczas
chrztu Jezusa nad Jordanem potwierdził to sam Bóg, kiedy
to słyszalny był głos z nieba: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”. (Mat 3, 17) Jednocześnie
Bóg i człowiek – jak to jest możliwe?

Bóg i człowiek jednocześnie
Na pytanie, jak to jest możliwe, że Jezus Chrystus jest
jednocześnie Bogiem i człowiekiem, Kościół Chrystusa
w pierwszych wiekach swojej historii znalazł odpowiedź.
Ujęta została w dogmacie trynitaryzmu, czyli w wyznaniu
wiary, że Bóg jest Trójjedyny. Ustalono to na soborach
odbywających się w IV w. n.e. Ustalona doktryna wiary
głosi, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są trzema osobami współistotnymi i jednym Bogiem. To stanowisko zostało sformułowane na soborze w Nicei w 325 r.
n.e. i w Konstantynopolu w 381 r. n.e. i stanowi Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary. (KKN 2.2.2)
Na podstawie tego wyznania wiary zgłębiano poznawanie Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka jednocześnie. Pod koniec tego procesu na soborze w Chalcedonie
w 451 r. n.e. orzeczono dogmatycznie, że należy wyznawać, iż Jezus Chrystus, będący jedną osobą, posiada dwie
natury, boską i ludzką (diofizytyzm), a ich zjednoczenie
dokonało się „bez zmiany natur, bez pomieszania, bez
rozdzielenia, bez rozłączenia”. Dogmat ten zwany jest
„unią hipostatyczną”, czyli nauką o podwójnej naturze.
Obydwie natury Jezusa Chrystusa to Boska i ludzka,
Bóg i człowiek nie miesza się w Jezusie Chrystusie, ale
Jezus Chrystus jest jednym i drugim, zupełnie prawdziwym człowiekiem i zupełnie prawdziwym Bogiem.
		

12 / 2018

NASZA RODZINA

17

Fot. © Elizaveta - stock.adobe.com

re fleksja
Prezentya
re alizacj

M

iło jest otrzymywać
prezenty! Zwłaszcza
niespodziewanie. Ale
też dawanie prezentów
sprawia przyjemność i
radość. Pisarz Mark Twain kiedyś powiedział: „Chcąc doznać pełni szczęścia, trzeba je dzielić z kimś drugim”. Pewna mądrość głosi, że „radość dawana, wraca do
własnego serca”.
Człowiek jest istotą, która na długo nie
lubi być samotna. Z tego powodu, zgodnie
z relacją Pisma Świętego, Bóg zadbał o to,
żeby człowiek nie był sam. Żyjemy wśród
ludzi, z którymi możemy się komunikować,
im dawać i od nich otrzymywać prezenty.
Dawanie i otrzymywanie prezentów głęboko są zakorzenione w ludzkości. Nawet
małe dzieci wykazują takie zachowanie.
Bez wzajemnego dawania i otrzymywania
nie może funkcjonować żadna wspólnota
ludzka. A kiedy za dobrowolnym darem
stoi czysta intencja sprawienia bliźniemu
radości, to zarówno u otrzymującego, jak i u
dającego wywołuje to głębokie poruszenie
duszy: uczucie szczęścia, bliskości, bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji.
Jeśli sobie uświadomimy, ile darów
otrzymujemy, to potrzebowalibyśmy całej
wieczności, aby za to wszystko móc podziękować! Rajskie wyobrażenie: wszyscy
ludzie mają tyle powodów do dziękowania,
że już nie myślą o sporach i kłótniach. To
byłoby jak w niebie, gdzie wszystkie serca
są pełne dziękczynienia, gdzie panuje Pan.
Pismo Święte wiele mówi o dawaniu i
otrzymywaniu. Apostołowie Piotr i Jan nie
dali sparaliżowanemu człowiekowi przed
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świątynią tego, czego oczekiwał: srebra i
złota. Dali mu coś zupełnie nieoczekiwanego: zdrowie w imię Pana Jezusa. Cóż za
prezent!
Ubogie wspólnoty kościelne w Macedonii zebrały pieniądze i przekazały je Apostołowi Pawłowi, aby w ten sposób udzielił
pomocy jeszcze biedniejszym w Jerozolimie. Trzej Mędrcy ze Wschodu przynieśli
z sobą cenne dary: kadzidło, mirrę i złoto.
A grzesznica dała Panu cenny olejek nardowy do namaszczenia, który wylała na Jego
głowę. Pan przyjął dar bez uprzedzeń, chociaż wiedział, że pochodzi od grzesznicy.
Prezentu można także odmówić. Niektóre nie spełniają naszych oczekiwań i gustów, są zbyt duże, zbyt małe, nie podoba
się dawca albo też dawca chce nas zmusić
do dobrego zachowania lub odwzajemnienia się jeszcze większym prezentem. Istnieje wiele powodów, aby odmówić przyjęcia daru. Nawet największy dar w historii
ludzkości nie był mile widziany. W Piśmie
Świętym o tym darze jest nawet mowa,
że nie został przyjęty przez większość.
Niektórzy czuli się tak zniesmaczeni tym
darem, że chcieli go radykalnie zniszczyć.
My możemy przyjąć ten dar, Jezusa Chrystusa, o ile chcemy.
Jezus Chrystus, dar Boży, jest także
powodem obdarowywania prezentami naszych bliźnich z okazji Bożego Narodzenia. „Albowiem tak Bóg umiłował świat”,
że obdarzył nas ludzi największym darem,
swoim Synem. Wielką radość i pokój na
ziemi ogłosił anioł pasterzom – narodził się
Zbawiciel! Nikt nie może dać nam lepszego
i cenniejszego daru.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Jan Chrzciciel

Chleb Żywota
Dobrodziejstwa Boże
„Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? [...] Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu jego”. Księga Psalmów 116, 12. 14

N

admieniony Psalm jest osobistą modlitwą dziękczynną. Śluby, o których mowa, mogą dotyczyć osobistej
ofiary dziękczynnej. W świetle naszej wiary mamy na
myśli ślubowanie, które złożyliśmy Panu.
Dobrodziejstwa Boże zawsze powinniśmy mieć przed
oczami, a naszym wyrazem wdzięczności niech będzie pragnienie zachowania wierności Panu.
Zakończenie roku jest dobrą okazją do spojrzenia wstecz
i do wdzięcznego pomyślenia o dobrodziejstwach Bożych.
Wspomnijmy chociażby kilka z nich:
• Łaska Pana, która usuwa nasz grzech i napełnia naszą
duszę pokojem Bożym.
• Błogosławieństwo Boże, które towarzyszy nam we
wszystkich okolicznościach.
• Pomoc Pana i ochrona anielska, których doświadczamy
w wielu sytuacjach.
• Kierowanie Ducha Świętego, które odczuwamy w życiu.
Dobrodziejstwa Boże nie zawsze od razu są dostrzegane.
To wymaga rozwoju poznania i wiary. Przypomnijmy sobie
historię Jonasza. Gdy wzbraniał się przed wypełnieniem woli
Bożej, wpadł w burzliwe okoliczności. Statek, na którym się
znajdował, znalazł się w niebezpieczeństwie. Jonasz został wyrzucony za burtę, ale w cudowny sposób ocalony w brzuchu
ryby. Z pewnością nie było to przyjemne miejsce, ale Jonasz
rozpoznał ingerencję Bożą i był wdzięczny za to ocalenie.
Czy niekiedy nie przeżywaliśmy analogicznych sytuacji?
Być może nie całkiem poważnie traktowaliśmy naszą wiarę,
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lub nawet podążaliśmy niewłaściwą drogą. Wtedy Pan musiał
ingerować. Dobrze, gdy ostatecznie poznaliśmy, że za tym stał
Pan ze swoją wolą. To jest dobrodziejstwem Bożym.
Pomyślmy o uczniach z Emaus, skonsternowanych i zdezorientowanych. Pan przyłączył się do nich i przywołał ich do
porządku. To było dobrodziejstwem Bożym. A kiedy poznali,
że to był Pan, wtedy ich radość była wielka.
Nie zawsze zauważaliśmy w minionym czasie, że Pan nam
towarzyszył, ale On przywołał nas do porządku, kiedy straciliśmy orientację. Dobrodziejstwem Bożym jest, gdy patrząc
wstecz możemy poznać, że to był Pan!
Zacytowany Psalm zawiera pytanie: W jaki sposób możemy odpłacić Panu za Jego dobrodziejstwa? Trzeba stwierdzić,
że odpłacić za dobrodziejstwa Boże w sensie zapłaty, nie możemy. Możemy jednak okazywać Panu naszą wdzięczność i to
zarówno naszymi słowami, jak i czynami.
Pomyślmy o ślubach wierności, które złożyliśmy Panu przy
świętym chrzcie wodnym, przy świętym pieczętowaniu bądź
przy konfirmacji. Nasza wdzięczność niech się uwidacznia
szczególnie poprzez dotrzymywanie ślubowania i przestrzeganie woli Bożej, również w niesprzyjających okolicznościach.
Śluby wierności chcemy wypełniać „wobec całego ludu
jego”, a więc w sposób widoczny wobec wiernych. Nasza
wierność Panu jest widoczna wtedy, gdy pielęgnujemy wspólnotę kościelną. A to oznacza, że uczęszczamy na nabożeństwa,
wspieramy się nawzajem i wnosimy nasze dary. Również
wspólnota jest dobrodziejstwem Bożym, które dał nam Bóg.

„A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć:
Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego”?
Ewangelia Mateusza 11, 2. 3

E

wangelia Mateusza na zasadzie retrospekcji opisuje
pojmanie i stracenie Jana Chrzciciela. (Mat 14, 1-12)
W więzieniu, prawdopodobnie w fortecy „Macheront”, Jan słyszał o mesjańskich czynach Pana Jezusa, które
nie tylko dotyczyły cudów, ale również Jego głoszenia o
Królestwie Bożym. (Mat 8 i 9) Pan Jezus wystawił Janowi
Chrzcicielowi następujące świadectwo słowami: Jan jest największym z proroków i przygotowującym drogę Mesjaszowi. (Mat 11, 7-15)
Według Ewangelii Łukasza Jan urodził się pół roku przed
Panem Jezusem. (Łuk 1, 26-38) W tradycji kościelnej ustanowiono 24 czerwca dniem pamięci o Janie Chrzcicielu.
Jan Chrzciciel wzywał swoich współczesnych do pokuty
i zwrócenia się ku Bogu z uwagi na bliskość sądu Bożego:
„A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie
więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone”. (Mat 3, 10)
Ci, którzy wzięli sobie do serca słowa Jana, dali się
ochrzcić, dlatego też został nazwany „Chrzcicielem”.
Chrzest, którego Jan udzielał, był wyrazem skruchy i gotowości człowieka do postępowania według woli Bożej. W tym
kontekście różni się on zasadniczo od chrztu chrześcijańskiego, podczas którego Bóg działa zbawczo przy człowieku.
Jan ochrzcił również Pana Jezusa, (Mat 3, 13-15) chociaż był bez grzechu i nie wymagał upamiętania. Pan Jezus
jednakże w ten sposób pokazał ludziom, że upamiętanie jest
niezbędne do właściwej relacji z Bogiem.
Jan, podczas chrztu Pana Jezusa, wyjawił coś szczególnego: „Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który
po mnie idzie, […] On was chrzcić będzie Duchem Świętym
i ogniem”. (Mat 3, 11) Jednocześnie wyraził, że postrzegał
Pana Jezusa przede wszystkim jako surowego sędziego: „W
ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze
pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym”. (werset 12)

Pytanie Chrzciciela
Jan krytykował niemoralny styl życia króla Heroda Antypasa i z tego też powodu został wtrącony do więzienia. Tam
usłyszał o dziełach Chrystusa i polecił swoim uczniom zapytać Pana Jezusa: „Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też
mamy oczekiwać innego?”.
Czy nie wygląda to tak, jakoby Jan zaczął wątpić w mesjanizm Pana Jezusa? Jego pytanie z pewnością wyraża, że
Pan Jezus nie odpowiadał obrazowi Mesjasza, jaki sobie nakreślił. Chrzciciel oczekiwał, że Pan Jezus zacznie sądzić i
potępiać, a zamiast tego dokonywał uczynków miłości. Dlatego też odpowiedź Pana Jezusa brzmiała: „Ślepi odzyskują
wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi
słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest
ewangelia”. (Mat 11, 5)
Zadania Mesjasza
Wraz z działalnością Pana Jezusa rozpoczął się czas zbawienia i Królestwa Bożego. Władztwo Boże nie objawia się
jednak karaniem i tępieniem, lecz pomaganiem potrzebującym ludziom. W czynach Pana Jezusa uwidacznia się zbawienie i łaska. Uzdrowienia i wskrzeszenia pokazywały, że w
Jezusie Chrystusie występował Bóg wśród ludzi i miłosiernie
się nimi zajmował.
Zasadniczym znakiem bliskości Królestwa Bożego jest
głoszenie Ewangelii, z której nikt nie jest wykluczony. Miłość Boża, obecna w Panu Jezusie, łamie wszelkie stereotypy
i zwraca się do grzesznika, chcąc go ocalić, a nie zniszczyć.
To jednak nie odpowiadało wyobrażeniom zbawczym
narodu starego przymierza, który wyłącznie siebie widział
jako naród wybrany. Dlatego Pan Jezus zakończył swoją wypowiedź słowami: „…błogosławiony jest ten, kto się mną nie
zgorszy”. (Mat 11, 6)
		

12 / 2018

NASZA RODZINA

21

Katechizm

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XX

3.5.1.1 Duch Święty w jedności z
Ojcem i Synem
Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary
(zob. KKN 2.2.2) mówi, że Duch Święty pochodzi od
Ojca i Syna. Ojciec i Syn w tym samym wymiarze są posyłającymi Ducha Świętego, zgodnie ze słowami Jezusa:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie”. (Jan 15, 26) Duch Święty wychodzi od
Ojca (Jan 14, 26) i jest posyłany przez Syna, czyli wychodzi też od Niego. (Jan 16, 7) Zatem Duch Święty jest
zarówno Duchem Ojca, jak i Duchem Syna. To dochodzi
też do głosu w słowach Jezusa: „On [Duch Święty] mnie
uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co
ma Ojciec, moje jest”. (Jan 16, 14. 15)
Tak więc zważywszy tylko na jedność istoty z Ojcem i z
Synem, otwiera się poznanie, kim jest Duch Święty. Jak Ojciec i Syn, tak też Duch Święty jest „Bogiem prawdziwym
z Boga prawdziwego”. On nie jest stworzony, ale współistotny Ojcu i Synowi, i działa tak jak Oni na wieki wieków.

3.5.1.2 Duch Święty a ucieleśnienie
Syna Bożego
Centralnym wydarzeniem dziejów zbawienia jest ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie. Maria Panna stała
się brzemienna z Ducha Świętego. (Mat 1, 18; Łuk 1, 35)
22
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Ta biblijna wypowiedź ujęta jest w nowoapostolskim wyznaniu wiary: „Wierzę w Jezusa Chrystusa… który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny”.
Duch Święty jest też tym, który poświadcza posłannictwo Syna. Boży autorytet człowieka, którym był ucieleśniony Syn Boży, uwidoczniony zostaje poprzez zstąpienie Ducha przy chrzcie Jezusa nad Jordanem. (Mat 3, 16.
17; Jan 1, 32-34) Przy tym dokonuje się przy Jezusie, przy
Jego ludzkiej naturze, namaszczenie Duchem Świętym,
poprzez które Bóg potwierdza, że Jezus jest Mesjaszem,
„namaszczonym”. Apostoł Piotr nauczał w domu Korneliusza: „Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy
od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan – o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą”. (Dz
Ap 10, 37. 38) To, że w ucieleśnionym Synu Bożym stale
obecny jest Duch Święty, poświadczają Ewangelie. (m.in.
Łuk 4, 1. 14. 18. 21)

Streszczenie
Pismo Święte poświadcza, że poznanie Boga możliwe
jest tylko dzięki Duchowi Bożemu. (KKN 3.5)
Duch Święty jest prawdziwym Bogiem. Wywodzi się
od Ojca i od Syna, i żyje z nimi w wiecznej wspólnocie.
Duch Święty jest osobą Bożą, która wraz z Ojcem i Synem
jest gloryfikowana i uwielbiana jako Pan. (KKN 3.5)
Nowy Testament mówi o Duchu Świętym jako o „pocieszającym” i „wspierającym” jako o „mocy” i „darze

Bożym”. Duch Święty jako moc i jako dar zostaje udzielany podczas świętego pieczętowania. (KKN 3.5)
Do istoty Bożej należy osobowość, która objawia się w
Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. (KKN 3.5.1)
Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Jak Ojciec i
Syn, tak też Duch Święty jest Bogiem prawdziwym z
Boga prawdziwego. On nie jest stworzony, ale współistotny Ojcu i Synowi, i działa tak jak Oni na wieki wieków.
(KKN 3.5.1.1)
Ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie zdziałane
zostało przez Ducha Świętego, gdyż przez Niego Maria
Panna stała się brzemienna. Duch Święty poświadcza
posłannictwo Syna podczas chrztu Jezusa nad Jordanem.
Przy tym dokonuje się przy Jezusie, przy Jego ludzkiej
naturze, namaszczenie Duchem Świętym. W wyniku tego
Bóg potwierdził, że Jezus jest Mesjaszem, „namaszczonym”. (KKN 3.5.1.2)

Ducha Świętego jest przekazywany przez Boga Ojca,
Syna i Ducha Świętego.

3.5.3 Świadectwa działania Ducha Świętego
w czasach starotestamentowych
Z uwagi na wieczne istnienie Ducha Świętego w jedności z Ojcem i z Synem, Duch był i jest działający przy
stworzeniu i w dziejach zbawienia. Działalność Ducha w
czasach starotestamentowych jest wielokrotnie poświadczana w Piśmie Świętym, chociaż w tamtym czasie nie istniało jeszcze poznanie Trójcy Bożej i nie istniała praktyka
udzielania Ducha w sensie nowotestamentowym. Przez
Ducha Świętego w czasach starego przymierza objawiane
były obietnice dotyczące przyjścia Mesjasza i ustanowienia nowego przymierza.

3.5.2 Duch Święty jako moc – dar Ducha
Świętego
Greckie słowo „pneuma” z reguły przekładane jako
„duch”, podobnie jak hebrajskie „ruach” i łacińskie „spiritus” m.in. oznaczają: „wiatr, tchnienie, oddech, duch
życia”. O duchu jako o tchnieniu życia Bożego jest mowa
w I Księdze Mojżeszowej 2, 7. On sprawia ożywienie i
uwydatnia się jako Boska siła życiowa.
W toku dziejów zbawienia Duch Boży jest rozpoznawalny jako moc, która ujmuje człowieka i uzdalnia do
bycia narzędziem Bożym. Ta moc może wpływać na człowieka, go wypełniać, a nawet odnawiać. (Tyt 3, 5)
Jezus Chrystus działał w mocy Ducha, „w nim była
moc Pana”. (Łuk 4, 14; 5, 17) Na krótko przed swoim
wniebowstąpieniem Zmartwychwstały obiecał apostołom: „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na
was”. (Dz Ap 1, 8)
Po swoim kazaniu zielonoświątkowym Apostoł Piotr
przyrzekł tym, którzy dali się ochrzcić, że otrzymają dar
Ducha Świętego. (Dz Ap 2, 38)
Ten dar Bóg daruje poprzez nałożenie rąk i modlitwę
apostoła, tak jak to na przykład ukazuje zdarzenie w Samarii. (Dz Ap 8, 14-17) Wierzący zostaje napełniony Duchem Świętym i zarazem miłością Bożą. (Rzym 5, 5)
Należy rozróżnić pomiędzy Duchem Świętym jako
darem Bożym a Duchem Świętym jako osobą Bożą. Dar
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sa
Narodziny Jezu
wg Ewangelii Łukasza 1, 26-35; 2, 1-20

Anioł Gabriel zostaje wysłany
przez Boga do Nazaretu. Tam
mieszka Maria, która jest zaręczona z Józefem...
Gabriel przychodzi do Marii i
mówi: „Nie bój się, znalazłaś
łaskę u Boga. Będziesz miała
syna, któremu nadasz na imię
Jezus. On jest Synem Bożym”.
Jakiś czas później cesarz August wydaje rozporządzenie,
żeby wszyscy mieszkańcy jego
kraju poddali się powszechnemu spisowi ludności.
W tym celu każdy udaje się
do miasta, z którego pochodzi
jego rodzina. Tam zostaje policzony i spisany. Maria udaje
się z Józefem do jego miasta
urodzenia, do Betlejem.
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Kiedy przybywają do Betlejem,
Maria i Józef nie znajdują miejsca w gospodzie. Miasto jest
pełne ludzi.
Rodzi się Jezus. Maria owija
go w pieluszki i kładzie w żłobie.
Jest noc. Pasterze na polu
strzegą swoich stad. Nagle
robi się tak jasno, jak w dzień.
Przy pasterzach zjawia się
anioł. Pasterze są bardzo
wystraszeni.

Anioł do nich mówi: „Nie bójcie się! Dziś w Betlejem narodził się Zbawiciel, Wybawiciel
świata! Znajdziecie niemowlę
owinięte w pieluszki i położone
w żłobie”.
Teraz do anioła przyłącza się
mnóstwo zastępów niebieskich
chwalących Boga słowami:
„Chwała na wysokościach
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
Aniołowie wracają do nieba.
Pasterze mówią między sobą:
„Chodźmy zaraz do Betlejem i
zobaczmy, co się stało. Poszukajmy Zbawiciela”.

Przybywają do miasta i znajdują Marię, Józefa i Dzieciątko
Jezus w żłobie.
Pasterze wszystkim rozpowiadają o tym, co anioł im powiedział o Dzieciątku.
Potem wracają do swoich stad.
Wychwalają Boga i dziękują
Jemu za to, co usłyszeli i zobaczyli.
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(Australia)
Witam, mam na imię Clint. Mam jedenaście lat i mieszkam w Geraldton,
małym miasteczku w zachodniej Australii.
W Geraldton mieszka tylko około 40 000
ludzi, ale jest 25 kościołów różnych wyznań.
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Chodzę do jedynego w naszym mieście Kościoła
Nowoapostolskiego. Nabożeństwa odbywają się w obiekcie
sakralnym bezpośrednio przy plaży. Moja mama jest
nauczycielką religii. W niektóre niedziele uczy nas również moja siostra Amy. Bardzo lubię te zajęcia.

Poznajcie moją rodzinę: moja mama Merle, mój tata Neville oraz dwie starsze siostry Amy i Kaylee. Mojej babci
nie ma na zdjęciu, ona mieszka w Perth. Do Geraldton
przeprowadziliśmy się w 2007 roku z Kapsztadu, z Południowej Afryki. Mój tata pracuje jako kucharz. Okazało
się, że nasza przeprowadzka była częścią planu Bożego.

A co z moją szkołą? W Australii
uczęszczamy do szkoły od piątego
roku życia. Lekcje zaczynają się o
godz. 9:05 i kończą
o godz. 15:00. U nas
akurat jest lato*. W tym
miesiącu rozpoczynamy
wakacje, a nowy rok
szkolny rozpocznie się
pod koniec stycznia.
bl

ey

*a na półkuli północnej jest zima
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W tym roku zacząłem
grać w klubie piłkarskim i trenuję w każdy
czwartek. Gdy mecze
odbywają się w niedzielę, ale po nabożeństwie, to też gram.
Któregoś dnia chciałbym grać w drużynie
FC Barcelona.
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W październiku dwa lata temu przybył do Perth
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, aby służyć
zborom z zachodniej Australii. Przed nabożeństwem
Głównego Apostoła dzieci zaśpiewały
kilka pieśni. Modlimy się, aby nasz
Główny Apostoł pewnego dnia także
przybył do naszego regionu; chcielibyśmy go zaprosić na barbecue – typowe
australijskie grillowanie.

.b
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W naszym zborze sami mamy cztery instrumenty: flet,
fortepian, skrzypce i w tym roku dołączyłem ja z saksofonem. W domu ćwiczę też na pianinie.

Fot

W nabożeństwach uczestniczy około dwudziestu wiernych, ale często mamy też gości z
Geraldton i okolic. Właśnie dlatego napisałem,
że to był plan Boży – dużo mówimy tu o Panu Jezusie. Mój tata jako kapłan pełni posługę
duszpasterską w naszym
zborze, a raz w miesiącu
przybywa do nas i przeprowadza nabożeństwo
ewangelista okręgowy z
Perth. Zwykle towarzyszą
mu siostry i bracia z Perth;
a często także dzieci, które
grają na fletach.

Fotografie własne

Dla dzieci / Z wizytą u...
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Nasz
adwentowy
zwyczaj
Od czasów mojej prababci w
naszej rodzinie w pierwszą niedzielę Adwentu kultywowano
szczególną tradycję.

M

oja prababcia była
bardzo religijną i
troskliwą kobietą,
pełną życzliwości
i miłości. Chociaż
czasy były trudne, wymyśliła pewien
zwyczaj dla dwójki swoich dzieci
– mojej babci i jej brata. Aby skrócić dzieciom czas do Bożego Narodzenia, powiedziała im, że w nocy w
pierwszą niedzielę Adwentu przybywa adwentowy anioł i przynosi wieniec adwentowy, pierwsze świąteczne ciasteczka i słodycze dla dzieci.
Tę rodzinną tradycję kontynuowała moja babcia dla mojej mamy,
a ona z kolei dla mojego brata i dla
mnie. To było cudowne. Nawet jako
dorośli mój brat i ja trzymaliśmy się
tego pięknego zwyczaju i robiliśmy
sobie małe prezenty z okazji pierwszej niedzieli adwentowej.
Mój ojciec od dziesięciu lat jest w
krainach wieczności. On także kochał
adwentowego anioła. Moja mama zeszłej wiosny również odeszła na tamten świat. Im było bliżej zimy, tym
stawałam się coraz smutniejsza, że
będzie to pierwszy rok w moim życiu
bez adwentowego zwyczaju.

Po nabożeństwie w pierwszą niedzielę adwentową jeden z naszych
kapłanów podarował mi tabliczkę
czekolady. Byłam zdumiona, ale wyjaśnił mi, że jest to małe podziękowanie za to, że od kilku lat pożyczam
mu swój klarnet, aby mógł nauczyć
się grać na tym instrumencie. Byłam
ucieszona z powodu jego uprzejmości.
Po powrocie do domu na regale z płytami szukałam świątecznych
płyt CD, aby zabrać je do samochodu.
Podczas szukania w moje ręce trafiła mała książeczka formatu płyty CD.
Nosiła tytuł: „Dla najlepszej córki na
świecie”. Przejrzałam ją i przypomniałam sobie, że kilka lat temu dostałam tę książeczkę od mojej mamy,
ale zupełnie zapomniałam o jej istnieniu. W tym momencie uświadomiłam
też sobie, że tabliczka czekolady, którą dał mi kapłan, była tego samego rodzaju, jakie co roku dawała nam nasza mama na „adwentowego anioła”.
Z wdzięcznością trzymałam w ręku
małą książeczkę i czekoladę, odbierając te prezenty jako ostatni „adwentowy anioł” od mojej mamy z krain
wieczności.

