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Bogaty w Chrystusie!
Mili Bracia i Siostry,
moim serdecznym życzeniem noworocznym jest przekonanie wiary wyrażone
w 23. Psalmie: „Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie”!
Pomimo naszych trosk, starań i obaw,
możemy śmiało powiedzieć: Bóg jest niezmiernie bogaty,
■■ bogaty w dobroć,
■■ bogaty w cierpliwość,
■■ bogaty w łaskę.
I On chce dzielić się swoim bogactwem
z nami. Możemy mieć udział w tym bogactwie – a więc w Jezusie Chrystusie.
Mili bracia i siostry, zalecam, abyśmy
w roku 2019 koncentrowali się na celu,
jakim jest ubogacanie się w Chrystusie!
Motto bieżącego roku brzmi: „Bogaty w
Chrystusie”!
Czym jest to bogactwo? Jak możemy je
zdobyć? Tymi pytaniami zajmujmy się w
nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Z wielkim napięciem oczekuję, jakie idee
Duch Święty rozwinie w każdym z nas,
w rodzinach, w społeczeństwie i w całym
Kościele. Poza tym jest jeszcze coś, co
ma dla nas szczególne znaczenie: bogactwem w Chrystusie możemy się dzielić
bez stawania się uboższymi. Dzielmy się
więc bogactwem w Chrystusie z naszymi
bliźnimi i niech to nie tylko będzie dla nas
możliwością czy potrzebą, ale naszym powołaniem i zadaniem.
Życzę Wam obficie błogosławionego
2019 roku!

Jean-Luc Schneider
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Warszawa

P

rawie żadne miasto w Europie Środkowej nie
zmienia się tak dynamicznie, jak stolica Polski Warszawa, której rynek nieruchomości
bije wszelkie rekordy. Wszędzie obracają się dźwigi, rozpoczęte są nowe budowy i ku niebu wznoszą
się nowe wieżowce, w tym wieżowiec mieszkalny
„Złota 44”, znany jako najwyższy budynek mieszkalny w Europie, który ze 192 metrami wysokości
góruje nad panoramą Warszawy. Potrzeba powierzchni mieszkaniowych jest ogromna, ponieważ Polska ma nadal najniższy poziom zasobów
mieszkaniowych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej – problem spuścizny gospodarki planowej,
który wciąż jeszcze nie został rozwiązany. Na 1000
mieszkańców przypada 486 mieszkań, a akurat
rozkwitająca stolica przyciąga coraz więcej ludzi.
Warszawa jest dynamicznym i kreatywnym miastem. „To tam wszystko się dzieje” – tak niedawno
orzekła światowa korporacja Google. Właśnie w
Warszawie, a nie w Berlinie czy w Pradze, Google
otworzyła nowy Campus, w którym naukowcy, inżynierowie oprogramowania i młodzi przedsiębiorcy
z trzydziestu pięciu krajów pracują nad pomysłami i
rozwiązaniami dla świata jutra.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski w Polsce

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo w Warszawie
Miejsce: sala konferencyjna Warszawskiego
Domu Technika NOT
Data: 21 października 2018 r.
Pieśń: Przynoszę Ci mą duszę i ciało, ducha też
SŁOWO BIBLIJNE: II List do Tesaloniczan 2, 16. 17
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy
Rüdiger Krause oraz apostołowie: Jens Korbien,
Jeannot Leibfried i Helge Mutschler
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Słowo biblijne: II List do Tesaloniczan 2, 16. 17

„A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz,
który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą
nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi
was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie”.

Pocieszenie i nadzieja
z Ducha Świętego

M

ili bracia i siostry, jesteśmy wdzięczni Bogu, że torował nam drogi, tak iż
mogliśmy się zgromadzić na tej uroczystości. A ja szczególnie się raduję,
że razem z wami mogę przeżyć nabożeństwo tu w Warszawie. Po raz pierwszy jestem w tym
mieście. Wczoraj mieliśmy okazję nieco poznać historię
kraju. Uderzające jest to, że w historii stale były jakieś
wrogie siły, które chciały podzielić naród i zniszczyć
kraj. Ale narodowi wciąż się udawało przywrócić jedność
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i odbudować kraj. Muszę stwierdzić, że wywarło to na
mnie wrażenie, a historia ta uzmysławia nam relację między Bogiem a człowiekiem.
Bóg stworzył człowieka, żeby mieć z nim doskonałą wspólnotę. Wróg zawsze chce oddzielić człowieka od
Boga i zniszczyć tę relację. I to mu się też udaje. Człowiek
popadł w grzech i jest oddzielony od Boga. Odtąd Bóg
działa, aby przywrócić tę relację i naprawić szkody wyrządzone przez złego.
To także jest pracą Boga współcześnie. Poprzez Ducha

Świętego chce nas pocieszać i dodawać otuchy. Wiem,
że Kościołom chrześcijańskim wciąż się zarzuca, że bezwzględnie chcą, żeby ludzie byli nieszczęśliwi, a one
mogły ich pocieszać. Kościół uciska ludzi, a potem może
ich uratować. Myślę, że to jest bardzo niemądre. Trzeba
tylko przyjrzeć się życiu.
Jak wielu ludzi, także pośród nas, cierpi z powodu chorób, odczuwa bóle, cierpi z powodu niesprawiedliwości i
jest w żałobie po utracie ukochanej osoby. Są też ludzie,
również pośród nas, którzy czują się nierozumiani, pogardzani i opuszczeni.
Nie wszystkie nasze życzenia, nie wszystkie nasze
modlitwy są spełniane. Kiedy cierpi się wskutek choroby,
kiedy musi się znosić cierpienie, kiedy czuje się samotnym, kiedy czuje się opuszczonym i pogardzonym, gdy
życzenia się nie spełniają i gdy się jest rozczarowanym,
wtedy potrzebuje się pocieszenia.
Wciąż na nowo zdajemy sobie sprawę, o ile prawidłowo siebie oceniamy, że jesteśmy słabi i niedoskonali. Postanawiamy czynić dobro, a nie możemy temu podołać.
Zawodzimy naszych bliźnich, ponieważ obiecujemy coś,
czego nie możemy dotrzymać. Chcemy dobrze, a jednak
rozczarowujemy naszych bliźnich i to szczególnie tych,
których kochamy. A to wywołuje w nas cierpienie i potrzebujemy pocieszenia.
W naszym życiu mamy jeden cel: chcemy być w
wiecznej wspólnocie z Bogiem. Nie dlatego, że jesteśmy
nieszczęśliwi tu na ziemi, ale dlatego, że kochamy Boga,
ponieważ Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Pragniemy tego, żeby być z Nim na zawsze, żeby być blisko
Niego, żeby mieć z Nim społeczność. Ale wciąż jesteśmy
tu. Pan jeszcze nie przyszedł. Także w tym przypadku potrzebujemy pocieszenia.
Nie jesteśmy tak egocentryczni, by nie patrzeć też na
innych. Gdy się zauważa, przez co ludzie przechodzą, gdy
się widzi ciosy losu, z powodu których cierpią, to nas to
porusza. Cierpimy, gdy widzimy cierpiących bliźnich.
Również w tym wypadku potrzebujemy pocieszenia.
Kiedy myślimy o przyszłości, pojawia się pytanie: co
stanie się z naszymi dziećmi? Co stanie się z Kościołem,
z naszymi zborami? Jak ukształtuje się przyszłość ludzka,
jeśli wszystko tak dalej pójdzie? Co stanie się ze stworzeniem, z naszą ziemią, jeśli wszystko tak dalej pójdzie? Kto
nie jest niemądrym i egocentrycznym, ten się martwi. To
tylko kilka powodów, dla których potrzebujemy pocieszenia. Wtenczas już lepiej się rozumie, o czym mówi tu Apostoł Paweł, że Bóg chce dać nam pocieszenie i nadzieję.

Duch Święty uświadamia nam działanie
Boże w codziennym życiu.
W jaki sposób Bóg to czyni? Daje nam pocieszenie poprzez Ducha Świętego. Duch Święty jest pocieszycielem,
którego Bóg nam zesłał. W jaki sposób Bóg pociesza nas
poprzez Ducha Świętego? Duch Święty pozwala naszym
duszom poznać i doświadczać obecności i działania Boga.
Duch Święty sprawia, że jesteśmy podatni na działanie
Boga.
Bliskości Boga doświadczamy, kiedy się modlimy.
Nic nie dzieje się na podstawie rozumu. Ale że dusza jest
otwarta na Ducha Świętego, to odczuwa: teraz Bóg jest
zupełnie blisko mnie.
Na nabożeństwie przeżywamy Słowo Boże i celebrujemy uroczystość świętej wieczerzy. Dla rozumu nie dzieje się nic szczególnego. Ale dusza odczuwa: teraz tu jest
Bóg. To jest cudowne pocieszenie z Ducha Świętego.
Duch Święty uświadamia nam działanie Boże w codziennym życiu. Wtedy się zauważa, że w danej chwili
Bóg czegoś dokonał. Dla naszych bliźnich jest to czysty zbieg okoliczności: „Och, miałeś szczęście”. Dusza
wszak wie, że to była interwencja Boża. To jest pocieszenie z Ducha Świętego.
Bóg nas pociesza, gdy cierpimy z powodu naszych
słabości. Obdarza nas łaską i odpuszczeniem grzechów.
Naprawia szkody i mówi: twój grzech nie naruszył mojej
miłości do ciebie. Wciąż ciebie miłuję; nawet gdy zrobiłeś
coś bardzo złego. Kocham cię tak, jak wcześniej. Umarzam twoją winę. To jest cudowne pocieszenie.
Cierpimy, ponieważ wciąż jesteśmy na ziemi i tęsknimy za wspólnotą z Bogiem. Duch Święty nam mówi, że
Pan przyjdzie wkrótce. Wkrótce będziemy mieli doskonałą wspólnotę z Nim. To nie jest niejasna obietnica. Pan
Jezus przezwyciężył śmierć i zło. On ciebie zbawi.
Duch Święty pociesza nas i mówi: Droga, na której
cię postawiłem, prowadzi do mnie. Nawet jeśli wydaje ci
się to osobliwe, pozostań na tej drodze, ponieważ jest to
właściwa droga. Jakież wspaniałe pocieszenie.
Kiedy cierpimy, widząc cierpiących ludzi, Duch Święty nas pociesza i mówi, że Bóg miłuje naszego bliźniego
tak, jak nas miłuje. Nawet jeśli nie jesteś w stanie tego
zobaczyć, nawet jeśli twój bliźni nie jest w stanie tego zobaczyć, Bóg działa nad jego zbawieniem. On o nim nie
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Ponowne przyjście Chrystusa
to interwencja Boga w dzieje ludzkości.

zapomina. On go nie opuszcza. Bóg chce go ocalić od
złego. To także jest pocieszeniem z Ducha Świętego.

D

uch Święty nie pociesza jedynie Słowem. Gdy
Bóg pociesza, to On też działa. Bóg nam przypomina: wkrótce realnie zaingeruję w historię. Ponowne przyjście Chrystusa to interwencja Boga w dzieje
ludzkości. Bóg ustanowi swoje Królestwo – Królestwo
Pokoju na ziemi. Stworzy nowe stworzenie, które znów
będzie doskonałe, w którym wszyscy ludzie będą mogli
żyć wiecznie, a ich życie będzie bezpieczne. To również
jest pocieszeniem Bożym, że realnie zaingeruje w historię
ludzkości. W ten sposób Bóg pociesza nas poprzez Ducha
Świętego. Pozwala nam poznawać i doświadczać obecności i działania Boga. Obdarza nas swoją łaską. Daje nam
odwagę i nadzieję na dzień Pański. Zapewnia nas, że Bóg
miłuje naszego bliźniego i również jemu pomaga. Mówi
nam, że Bóg zaingeruje realnie w historię ludzkości.
Bóg nam mówi: pocieszyłem cię i uzdolniłem do dokonywania dobrych uczynków. W wyniku tego pocieszenia,
10
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tego dobra, masz dokonywać dobrych uczynków. Co jest
takim pierwszym dobrym uczynkiem? Co mówi Apostoł
Paweł na ten temat? Powinno się trzymać nauki. Bracia i
siostry, pierwszym dobrym uczynkiem, jakiego Bóg od
nas oczekuje, jest to, żebyśmy nadal wierzyli. To najważniejsza rzecz. Wierzmy, nawet jeśli nie widzimy. Wierzmy, nawet jeśli nie rozumiemy. Po prostu wierzmy, ponieważ ufamy Bogu. Bóg to powiedział, a my w to wierzymy.
Bóg wzmacnia naszą wiarę. On nam wszystkiego nie udowodni, nie pokaże i nie wyjaśni. Wiara jest niezbędna do
otrzymania zbawienia. Bez wiary nikt nie może wejść do
Królestwa Bożego.
Drugim dobrym uczynkiem jest walka ze złem. To jest
częścią wiary. Postanowiliśmy walczyć ze złem. Oczywiście, niekiedy jesteśmy zniechęceni, ponieważ doświadczamy mocy zła. Ale Bóg nam mówi: nie poddawaj się,
czyń tak dalej i zwalczaj zło dobrem. To nie jest daremne,
nawet jeśli tak to wygląda. Proszę, walczcie dalej! To jest
dobry uczynek wiary.
Czekamy na pojawienie się Jezusa Chrystusa. Wiemy,

Dokonujmy dobrych uczynków wiary
i angażujmy się w Kościele.

że zadaniem apostołów i Kościoła jest przygotowanie
dusz na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Dobre dzieło polega na zaangażowaniu się na rzecz Kościoła. Nie
jesteśmy tylko tradycyjnymi chrześcijanami uczestniczącymi w nabożeństwach. Mamy wspierać apostołów
w wypełnianiu ich zadania. Przyczyniajmy się do życia
Kościoła. Współdziałajmy. Nie bądźmy tylko konsumentami – jeśli czegoś potrzebujemy, to idziemy do Kościoła.
Dokonujmy dobrych uczynków wiary i angażujmy się w
Kościele.

C

hcemy też głosić Ewangelię naszym bliźnim oraz
być świadkami Jezusa Chrystusa w słowie i czynie. To jest dobre dzieło. Mówiłem o cierpieniach
naszego bliźniego. Także pod tym względem, bracia i
siostry, chcemy dokonywać dobrych uczynków. Apostoł
Paweł powiedział, żeby czynić dobrze, a zwłaszcza „domownikom wiary”. (Gal 6, 10) Powinniśmy czynić dobrze
wszystkim ludziom, ale zacząć od tych w Kościele. Nie
tylko chcemy modlić się za innych. Pragniemy również

udowadniać nasze współczucie. Pragniemy pocieszać i
motywować.
Nie chodzi o ingerencję w ich sferę prywatności, ale
po prostu im pokażmy i pozwólmy odczuć, że dzielimy z
nimi to, co im się przydarza.
Mili bracia i siostry, znajdźmy trochę czasu na słuchanie i wysłuchanie swojego bliźniego. Byłby to biedny Kościół, gdyby wszyscy przyszli, pomodlili się, pośpiewali,
popracowali razem, a potem odeszli do swoich zajęć. Musimy poświęcać czas na słuchanie i wysłuchiwanie siebie
nawzajem, wyjść z naszej sfery komfortu. Oczywiście
o wiele łatwiej jest pozostać powierzchownym. Każdy
duszpasterz to wie, ile kosztuje, a czasami jak wiele kosztuje uczestniczenie w cierpieniu drugiego. Ale, bracia i
siostry, to jest dobre, gdy opuszcza się sferę komfortu i
dzieli się cierpienie bliźniego. Jeden nosi brzemię drugiego. (Gal 6, 2) Dokonujmy takich dobrych uczynków. Bóg
da nam do tego siły.
Martwimy się o przyszłość. Oczywiście nie możemy
zmienić świata. Ale możemy nieco złagodzić trudności.
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Apostoł
Jeannot Leibfried
Apostoł Leibfried wspomniał w
swoim kazaniu, że apostołowie
otrzymali broszurkę o historii
miasta Warszawy. Między innymi opisana w niej jest
starówka Warszawy, a także rada dla zwiedzającego,
żeby nie tylko obejrzeć ją z bliska, ale także spojrzeć na
nią z drugiej strony Wisły, aby z tej perspektywy uchwycić panoramę starego miasta. Pocieszenie Boże daje
nam możliwość spojrzenia na sprawy z innej, nowej
perspektywy: „Kiedy z Duchem Świętym, którym jesteśmy pieczętowani, spojrzymy na siebie, spojrzymy na
naszego bliźniego, spojrzymy na wspólnotę kościelną,
spojrzymy na dzieło Boże, wtedy widzimy w nich piękną
perspektywę. Widzimy Boga, który chce nam pomóc i
wprowadzić do swego Królestwa”.

Żyjmy w świadomości naszej odpowiedzialności wobec
społeczeństwa. Uwzględniajmy Ewangelię w naszych
osobistych decyzjach w codziennym życiu. Kiedy podejmujemy decyzje jako obywatele, jako członkowie społeczeństwa, to podejmujmy je jako chrześcijanie, ponieważ
nauka Chrystusa jest dla nas wiążąca. Decyzje podejmujmy ze świadomością, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Nie możemy postępować egoistycznie i samolubnie.
Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale mogę powiedzieć,
że w innych krajach istnieje trend, że każdy chce odzyskać tyle, ile wniósł czy zaangażował: zrobiłem to i tamto,
zapłaciłem za to i za tamto – przynajmniej tyle chcę odzyskać! W taki sposób nie może funkcjonować żadne
społeczeństwo. A jako chrześcijanin w ogóle nie można
nawet tak myśleć. Bycie chrześcijaninem oznacza okazywanie solidarności. Nie możemy żyć jak prawdziwi egoiści! Im bardziej mnoży się egocentryzm, tym gorzej dla
społeczeństwa. To powinno być jasne dla wszystkich. Ale
wielu uważa, że to dotyczy innych. Dokonujmy również
tego dobrego uczynku – okazujmy solidarność.
Inną kwestią jest też zdawanie sobie sprawy z naszej
odpowiedzialności społecznej oraz wobec przyszłych
12
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pokoleń. Dbajmy o to, aby następnej generacji żyło się
dobrze. Oczywiście dotyczy to również naszego obchodzenia się ze środowiskiem, z zasobami naturalnymi. Po
części również w naszej gestii jest to, czy następnemu pokoleniu będzie się wiodło lepiej czy gorzej. To są dobre
uczynki, mili bracia i siostry.

D

uch Święty przypomina nam o Jezusie Chrystusie; to chciałbym jeszcze raz podkreślić. Dziełem Ducha Świętego jest przypominanie nam o
Jezusie Chrystusie. Oczywiście, w tym celu musimy znać
Biblię. Jeśli nigdy nie czytałem Biblii, z pewnością Duch
Święty mi nie powie, że Pan Jezus uczynił to i uczynił
tamto. Dlatego musimy coś zrobić w tym kierunku.
Właśnie gdy cierpimy, gdy mamy bóle, gdy czujemy
się niezrozumiani, gdy nasze modlitwy i życzenia nie są
spełnione, gdy jesteśmy słabi wobec mocy złego, gdy cierpimy z powodu cierpienia bliźniego, gdy myślimy o przyszłości, to pocieszenie znajdziemy w życiu Pana Jezusa
– to, czego obecnie doświadczam, On również doświadczył. Jeśli nikt mnie nie rozumie, to On mnie rozumie,
On mi współczuje. Wówczas Duch Święty pozwala nam

poznać bliskość i działanie Boga, który daje nam łaskę,
odwagę i nadzieję. A ponieważ On nam to daje, może od
nas oczekiwać, że zachowamy wiarę, że nie zrezygnujemy z walki ze złem, że współdziałamy w Jego dziele, że
cierpimy wespół z naszym bratem i z naszą siostrą w wierze, że postępujemy odpowiedzialnie w społeczeństwie
i w środowisku. Mamy obietnicę Bożą, że kto do końca
będzie się starał czynić dobrze w sensie Bożym, zyska największe dobro, wieczną wspólnotę z Bogiem.
Po kazaniach apostołów i apostoła okręgowego Główny
Apostoł kontynuował:

D

ziś Bóg chce nas pocieszyć poprzez Ducha Świętego w ten sposób, że odpuści nam naszą winę.
Zakres tego pocieszenia zależy od naszego cierpienia. Kto swojej winy nie traktuje poważnie, ten nie
potrzebuje pocieszenia i nie otrzyma pocieszenia. Kto
jednak cierpi z powodu swoich grzechów, kogo to boli,
że zgrzeszył przeciwko Bogu, kto jest smutny, ponieważ
nie dotrzymał obietnicy, kto cierpi, ponieważ skrzywdził
swojego bliźniego, rozczarował innych i kto ma silną wolę

apostoł
jens korbien
Apostoł Jens Korbien podjął
myśl Głównego Apostoła, że
z pocieszenia pochodzi siła
do czynienia dobra w zamyśle Ducha Świętego i
powiedział: „Oczywiście wiemy, że w tym kraju wiele
dobrego jest czynione w Kościele. Składa się wiele
ofiar, wiele się poświęca i pokonuje dalekie drogi.
Czasami może się pojawić myśl: miły Boże, czynię tak
wiele dobrego, gdzie jest sukces?”. Następnie Apostoł
przypomniał słowa Psalmu: „Ci, którzy siali ze łzami,
niech zbierają z radością!”, (Ps 126, 5) a swoje kazanie
zakończył słowami: „Jeśli nie przestaniemy siać, nie
przestaniemy czynić dobrze, być może nawet ze łzami,
to wiedzmy, że Bóg jest gotowy na żniwo. On wyda
bogaty plon, wielki owoc wszystkich starań, a to będą
słowa: wejdź do radości Pana swego, wierny sługo,
wierna służebnico!”.
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Żyć z wiarą / przeżycia

ApOSTOł OkręgOWy
rüdigEr krAuSE

czynić lepiej, ten otrzyma pełne pocieszenie od Boga. Poprzez swoją zasługę na krzyżu Jezus Chrystus naprawia
szkody i przywraca relacje z Bogiem.
Pamiętam, że Główny Apostoł Leber zawsze martwił
się tym – i to podzielam – czy rzeczywiście cierpimy jeszcze z powodu naszej winy i grzechu.
Nie bądźmy obojętni. Nie stawajmy się powierzchowni, jeśli chodzi o naszą grzeszność, o naszą winę wobec
Boga i bliźniego.
Łaska i odpuszczenie grzechów są pocieszeniem, które
Bóg daje tym, którzy cierpią z powodu swojej winy.
Kiedy celebrujemy Eucharystię, uświadamiamy sobie
zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad złem. Ogromne pocieszenie Boże. Chrystus wstępuje pośród nas i mówi: nie
lękajcie się, pokonałem złego. A jeśli nawet jest silny, nie
jest najsilniejszy. Zwyciężyłem go. To nie tylko jest pocieszeniem, ale również powodem do radości. To wzbudza w nas wspaniałą nadzieję. Pan Jezus nas zapewnia: ze
mną możesz zwyciężyć; jeśli pozostaniesz wiernym aż do
końca, dam ci zwycięstwo nad złem. Oto nadzieja, którą
Jezus Chrystus daje nam w świętej wieczerzy: odniosłem
zwycięstwo, pozostań wiernym, a zwyciężysz ze mną.
Wspaniałe pocieszenie, które daje nam Jezus Chrystus: przyjdę wkrótce! Ono jest również częścią uroczystości świętej wieczerzy. Głośmy śmierć Pana aż do Jego
ponownego przyjścia. Głośmy zwycięstwo Boga nad
złem. Żyje w nas radość: Pan przyjdzie ponownie. Z tego
wynika nasza determinacja do pozostania na drodze naśladownictwa Jezusa Chrystusa, nawet jeśli niekiedy wydaje
się to osobliwe. Wiemy, że ona doprowadzi do naszego
Zbawiciela.
14
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski w Polsce

Apostoł okręgowy Krause wskazał w swoim
kazaniu, że ludzie współcześnie, a zwłaszcza
wspólnota kościelna, potrzebują pocieszenia
i nadziei – zasadnej nadziei: „Patrząc na ziemskie uwarunkowania,
potrzebujemy nadziei, która ma podstawy. Upiększanie nic nie daje.
Jeśli chce się mieć nadzieję, to ona musi być na czymś oparta,
musi mieć mocną podstawę. Słyszeliśmy o dobrej nadziei, która
pochodzi z Ducha Świętego. Podstawą tej dobrej nadziei może być
tylko wielki Bóg. Ważne jest, że to, co przyjmujemy od Boga, rzeczywiście jest fundamentalne i trwałe. Bóg tworzy to, co wieczne.
Dlatego nasza nadzieja i my sami stoimy na dobrym gruncie”.

Bracia i siostry, pozostańmy na drodze naśladownictwa. Mamy pewność, że ona prowadzi do Boga. Dzięki
pocieszeniu i pomocy Bożej, możemy nią iść. Nawet ty,
akurat w swojej sytuacji życiowej, możesz podążać drogą
naśladownictwa Chrystusa. Idź dalej z Jezusem Chrystusem do celu!

ZASAdNicZE myśLi
Pocieszenie i pokrzepienie pochodzą z Ducha
Świętego. To pokrzepienie pozwala nam
dokonywać dobrych uczynków, a to oznacza,
że
– pozostajemy niezłomni w wierze,
– pokonujemy zło dobrem,
– wspieramy pracę apostołów, angażując się
aktywnie w Kościele,
– dzielimy cierpienie naszych bliźnich, zwłaszcza braci i sióstr w wierze,
– jako chrześcijanie dostrzegamy naszą odpowiedzialność w społeczeństwie.

Punkt
zwrotny
Historia niesfornego ucznia w
internacie, który znalazł drogę
do Kościoła.

K

iedy miałem dwa lata, opuścił nas mój
ojciec, a moja matka
wróciła ze mną do domu swoich rodziców.
Jako młoda kobieta na nowo urządzała swoje życie zawodowe i rodzinne,
a mną w tym czasie zajmowała się z
wielką miłością moja cudowna babcia. Często zabierała mnie do Kościoła Ewangelickiego. Regularnie czytała mi biuletyny kościelne, a zwłaszcza
słowa biblijne dedykowane na każdy
dzień. Później ja już mogłem jej czytać te dedykacje, z czego byłem bardzo dumny. Raz w miesiącu chodziła
ze mną od drzwi do drzwi, żeby rozdawać ludziom biuletyn kościelny.
Kiedy miałem sześć lat moja mama wraz z drugim mężem i ze mną
przeprowadziła się do odległego dużego miasta. Tam zostałem zapisany
do szkoły. Ale z powodu zmian zawodowych rodziców spędziłem cztery
lata szkoły podstawowej w czterech
różnych miejscach zamieszkania.
Po drugim rozwodzie matki mój
dziadek zaproponował, żebym poszedł do szkoły z internatem; daleko
od mojej matki. Nie cierpiałem tak
bardzo z powodu rozłąki z mamą, ale

z powodu psychicznego i fizycznego okrucieństwa niektórych wychowawców i innych uczniów w internacie. Moja mama mi obiecała, że zabierze mnie do siebie, gdy nie będę
mógł już tego znieść. Myśl, że w każdej chwili mogę pociągnąć za „hamulec awaryjny”, bardzo mi pomagała w utrapieniach. Ale gdy mama
nie chciała dotrzymać obietnicy, poczułem się skazany na los – bez najmniejszej nadziei na zmianę. Stan taki staje się torturą. Mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś...?
Tymczasem skończyłem szesnaście lat. A żeby nadal nie być ofiarą,
sam stałem się okrutny. Wykazywałem również okropne zachowanie.
W niedziele, kiedy wychowawcy nie interesowali się nami, jeden z
wychowawców oraz pewien ambitny
uczeń zawsze na dłuższy czas wychodzili z internatu. Zazdrościłem temu
chłopcu i też chciałem wyjść. Jak się
okazało, oni wychodzili na nabożeństwa w Kościele Nowoapostolskim.
Ja też chciałem tam pójść, ale nie zabrali mnie z sobą, ponieważ niestety byłem niepoprawnym chłopakiem

i wychowawca się obawiał, że mogę
sprawić kłopot. Jednak po wielokrotnych prośbach i zapytaniach wychowawca ustąpił i wyjaśnił mi, gdzie
podczas ferii będę mógł odwiedzić
zbór nowoapostolski.
Pierwsze nabożeństwo, które
przeżyłem jako nastolatek, było nabożeństwem za zmarłych. Miałem
uczucie, że znalazłem swój dom. Była wtedy mowa o świeżej wodzie, a
ja czułem się jak pustynny wędrowiec, który został ocalony w oazie od
śmierci z pragnienia.
Poczucie bycia otoczonym miłością Chrystusa stało się prawdziwą pewnością: to jest punkt zwrotny.
Wiedziałem, że odtąd wszystko będzie dobrze. I wszystko było dobrze.
Jeszcze w tym samym roku przyjąłem sakrament świętego pieczętowania. Tymczasem upłynęło już prawie
50 lat, ale każdego dnia się cieszę, że
podjąłem ten krok.
Wybaczyłem mojej matce, nawet
jeśli niekiedy wspomnienia powracają. Wtedy wybaczam po prostu na nowo, ponieważ i ja chcę uzyskać przebaczenie wciąż na nowo.

Fot. © Tobias - stock.adobe.com
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Niemcy Północne i Wschodnie / archiwum

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Rüdiger krause

Apostole okręgowy, za co ludzie rzeczywiście
powinni być wdzięczni?
Ludzie powinni być wdzięczni za swobodny rozwój osobowości, wolność wyznania i sumienia, pokój i możliwość
dostatecznego wyżywienia. Kiedy jest to dostępne, wtedy
jest to wielkim, nie na końcu też ziemskim bogactwem.
Co jest twoim ulubionym wspomnieniem z czasów szkolnych?
Moim ulubionym wspomnieniem z czasów szkolnych jest
przede wszystkim czas wolny, z którego można było korzystać popołudniami i w weekendy.
Kto jest dla ciebie wielkim przykładem?
Zrezygnuję tu z wymieniania nazwisk. Dla mnie wzorem
do naśladowania zawsze są tacy ludzie, którzy są szczerzy, konsekwentnie żyją swoją wiarą i są mniej lub bardziej otwarci do przyznawania się do swoich słabości.
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Data urodzenia: 29.12.1960 r.
Zawód wyuczony: Dyplomowany funkcjonariusz policji kryminalnej
Apostoł okręgowy od: 05.12.2010 r.
Obszar działania: Dania, Estonia, Finlandia, Grenlandia, Irlandia, Islandia, Niemcy
Północne i Wschodnie, Norwegia, Polska,
Szwecja, Wielka Brytania

Jak wygląda twój idealny urlop?
Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, czytanie dobrej
książki oraz prowadzenie ciekawych rozmów z żoną, rodziną lub z dobrymi przyjaciółmi. A przede wszystkim
ważne jest dla mnie przeżywanie nabożeństw, których
sam nie muszę przeprowadzać.
Co charakteryzuje prawdziwego przyjaciela?
Dobrym przyjacielem jest dla mnie ktoś, kto trwa przy
kimś również w trudnych sytuacjach życiowych i szczerze
wyraża jemu swoje opinie.

Apostołowie
listy

Fot. środkowa: Główny Apostoł Schneider,
apostoł okręgowy Krause, apostoł
Leibfried i biskup Starosta żegnają się
z wiernymi po uroczystym
nabożeństwie w Warszawie

Razem
W październiku 2018 roku Główny Apostoł służył
naszym braciom i siostrom w Polsce. Na początku nabożeństwa mówił o historii Polski. Obce siły często dzieliły
kraj i wywoływały wiele cierpienia. Dopiero w 1918 roku
Polska odzyskała niepodległość. Znaczące jest, że nasz
Główny Apostoł odwiedził kraj dokładnie w rocznicę stulecia niepodległości. Z pewnością nie zaplanował tego z
powodu wydarzeń historycznych.
Historia ludzkości jest pełna przykładów podziału,
ucisku i bezprecedensowego sprawowania władzy. Ile
cierpienia, trudności i nędzy przeszli ludzie. Często zastanawiam się nad tym, co wielki Bóg myśli o tym wszystkim
i czy już dawno temu nie porzucił ludzi, których kiedyś
stworzył na swój obraz. Tylko dzięki wielkości i mocy
Jego miłości wciąż znajdujemy się w centrum Jego wszelkich starań i nasz Ojciec Niebieski nie zmieni swego planu
zbawienia.
Służę braciom i siostrom w różnych krajach. Zawsze
są to dla mnie szczególne chwile. Przy tym często odczuwam to, o czym jest mowa w Dziejach Apostolskich:
„Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko

wspólne”. (Dz Ap 2, 44) „Bycie razem” nie zależy od wykształcenia, pochodzenia czy języka. Dar Ducha Świętego
kształtuje nas jako dzieci Bożych i daje nam możliwość
razem pielęgnowania wspólnoty w Duchu Chrystusa. Te
predyspozycje do tego wielki Bóg zawarł w darze Ducha
Świętego. Od nas zależy, czy coś z tym zrobimy. Oczywiście z pewnością nie trzeba się udawać do odległych
krajów. Również w Kościele, w naszym zborze i w naszej
rodzinie, dzięki darowi Ducha Świętego i mocy z Nim
związanej, jest możliwa pielęgnacja wspólnoty w Duchu
Chrystusa.
W Niemczech możemy żyć w pokoju od ponad 70
lat. Do tego przyczyniły się starania wielu przywódców
politycznych. Szybko można wytykać „tym na górze”,
jeśli chodzi o zachowanie pokoju. Ale to przecież jest też
naszym zadaniem, szczególnie jako dzieci Bożych. Zachowujmy pokój we własnych sercach, w rodzinach i w
Kościele. Nasz Ojciec Niebieski będzie nam towarzyszył
i ostatecznie da nam niepowstrzymany i nieustanny pokój
w swojej bliskości.
Rüdiger Krause
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Kościół na świecie

Główny Apostoł podczas przeprowadzania
uroczystości świętej wieczerzy za zmarłych

KANada

Wyswobadzająca moc
miłości Chrystusa
Główny Apostoł Schneider wiosną 2018 roku odwiedził Kanadę, aby w Toronto
służyć wiernym ze stanu Ontario. W niedzielę rano nagła burza lodowa uniemożliwiła wielu zaproszonym przybycie na nabożeństwo, w wyniku czego w audytorium
uniwersytetu w Toronto pozostało wiele pustych miejsc.

O

koło 850 osób uczestniczyło w nabożeństwie Głównego Apostoła 15 kwietnia 2018 roku bezpośrednio w audytorium uniwersytetu w Toronto, a kolejne
3000 osób przeżyło nabożeństwo dzięki
bezpośredniej transmisji do kanadyjskich kościołów.
Podstawą nabożeństwa Głównego Apostoła było słowo
biblijne z Ewangelii Jana 8, 36: „Jeśli więc Syn was
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”.
Dzięki kazaniu Pana Jezusa, zgodnie z relacją w
Ewangelii Jana, wielu doszło do wiary. Ale kiedy
mówił do nich o wolności i przedstawiał swoje rozumienie wolności, początkowo Go nie zrozumieli i
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powiedzieli: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy
nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić:
Wyswobodzeni będziecie?”. (Jan 8, 33) Chociaż Żydzi
wówczas żyli pod okupacją Rzymian, to jednak czuli
się wolni, ponieważ dysponowali prawem wolności
wyznania i mogli żyć zgodnie ze swoimi tradycjami i
zasadami wiary. Nie pozwolili sobie na utratę swojej
wiary i tożsamości. Na tym tle Główny Apostoł zadał
pytanie: „Czy jako chrześcijanie jesteśmy również tacy
mocni? Czy również możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, co się dzieje – nawet jeśli jesteśmy pod
rządami obcych duchów – jesteśmy i pozostaniemy
chrześcijanami?”.

Pan Jezus mówił jednak o innej wolności: o wyswobodzeniu z niewoli zła, które jest możliwe tylko poprzez
wiarę w Niego. „Jak więc wygląda to wyswobodzenie?”
– zapytał Główny Apostoł i wskazał na wypowiedź Apostoła Pawła z Listu do Rzymian: „Bo zakon Ducha, który
daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu
grzechu i śmierci”. (Rzym 8, 2) Wolność ta jest darem,
a nie rezultatem własnych osiągnięć: „Cechą Bożą jest
to, że wszystko, czego potrzebujemy do zbawienia, daje
za darmo. Jeśli sobie uświadamiamy, że otrzymaliśmy
wolność przez Jezusa Chrystusa, wówczas z naszej wolnej woli jesteśmy w stanie dać coś Bogu: nasze zaufanie,
nasze posłuszeństwo i tak dalej. To coś dajemy Bogu
bez roszczenia do odpłaty, gdyż jesteśmy wyswobodzeni przez Chrystusa. Służymy Jezusowi Chrystusowi bez
oczekiwania czegoś w zamian”.

Wolni do miłowania bez uprzedzeń
Motywacją naszej służby, podobnie jak w przypadku Jezusa Chrystusa, powinna być miłość: działamy z
miłości do Niego. Tak więc będąc sługami Chrystusa,
nie jesteśmy niewolnikami tego świata i jego roszczeń.
Kolejnym skutkiem wolności w Chrystusie jest zdolność miłowania bez uprzedzeń, powiedział Główny
Apostoł: „Pan Jezus dobrowolnie okazywał swoją miłość. Nikt nie mógł Jemu dyktować, kogo ma miłować,
a kogo nie. Ani pochodzenie ludzi, ani ich błędy, ani ich
zachowanie nie mogły Go przed tym powstrzymać. Miłował wszystkich. Jest to kolejny wspaniały aspekt tej
wolności: miłować bez uprzedzeń. Miłował wszystkich

ludzi i ten dar Ducha został również rozlany w naszych
sercach. Pozwólmy Duchowi Świętemu nas tak kształtować, abyśmy miłowali ludzi bez względu na ich pochodzenie czy błędy, a nawet wtedy, kiedy społeczeństwo mówi: „Tego nie możesz miłować!”. Wówczas
odpowiadamy: „Nie! Jesteśmy wolni. Nie możecie
nam dyktować, kogo mamy miłować, a kogo nie. Miłujemy wszystkich ludzi, jak to czynił Pan Jezus”.

Presja mediów społecznościowych
Na nabożeństwie kazanie wygłosił też apostoł Earl
Buehner (USA) oraz apostołowie okręgowi Enrique
Minio (Argentyna) i Raul Montes de Oca (Brazylia).
Następnie Główny Apostoł zwrócił się jeszcze z
konkretnym przykładem do dzieci i młodzieży: „W
dzisiejszym świecie istnieje wiele, co może ograniczać
naszą wolność, na przykład wpływ mediów społecznościowych. Tam każdy może wyrazić swoją myśl i
nakłonić ogromną liczbę ludzi do jej poparcia. Drogie
dzieci, droga młodzieży, nie pozwólcie, aby w ten sposób odebrano wam wolność daną przez Chrystusa. Nikt
nie może nas zmusić do myślenia i zachowywania się
jak inni. Jeśli ktoś kogoś poniża i ośmiesza, to my tego
nie czynimy. Jeśli ktoś nie respektuje przykazań Bożych, to mówimy: nie możesz nas zmusić do złamania
naszego ślubowania, które daliśmy Bogu: „Wyrzekam
się diabła i wszelkich jego spraw i czynów...”. Naszą
wolą jest bycie wolnym i pozostanie wolnym.
Na zakończenie swojej podróży do Kanady Główny
Apostoł Schneider w poniedziałek 16 kwietnia 2018
roku odbył konferencję ze wszystkimi apostołami okręgowymi Ameryki Północnej i Południowej.
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Wolni od władztwa złego
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Drabina do nieba
„I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba,
po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży”.
I Księga Mojżeszowa 28, 12

Chleb Żywota
Chleb od Pana
„Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy
we mnie, nigdy pragnąć nie będzie”. (Ew. Jana 6, 35)

S

łowo biblijne zalicza się do kategorii tak zwanych słów
„Ja jestem” w Ewangelii Jana. Kto tak przemawia, ten
przemawia autorytetem Bożym. Natomiast pojęcia
„głód” i „pragnienie” odnoszą się do potrzeb egzystencjalnych. Obawa przed niezaspokojeniem tych potrzeb skłaniała ludzi do szukania Boga i Jego pomocy. (zob. Ps 107, 5. 6)
Tak więc bodźcem do wiary w Boga i służenia Jemu nie była
miłość ani wdzięczność należna Stworzycielowi, ale strach
przed niezaspokojeniem głodu i pragnienia.
Apostołowie i tysiące ludzi przeżyli cud nakarmienia.
Naród, będący pod wrażeniem tego wydarzenia, ponownie
szukał Pana. Następnego dnia ludzie Go znaleźli. Pan Jezus
dostrzegł, z jakiego powodu przyszli i wezwał ich do zabiegania o pokarm, który trwa i zaspakaja coś więcej niż tylko
naturalny głód i pragnienie. (Jan 6, 26. 27)
Gdy naród prosił o kolejny znak, to Pan Jezus wskazał na
mannę na pustyni i zacytowanym słowem biblijnym z Ewangelii Jana złamał ludzkie wyobrażenia ukierunkowane wyłącznie
na to, co ziemskie. Chleb był i jest w Palestynie podstawowym
składnikiem pożywienia. Pan Jezus nie mógł użyć bardziej
przemawiającej metafory do wyraźnego podkreślenia swojego
posłannictwa Bożego. Dlatego mówił o sobie jako o „Chlebie
Żywota”, którym jest On sam jako prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, a który przyszedł do ludzi z nieba.
Codzienny pokarm konieczny jest do utrzymania naturalnego życia, jednak nie powstrzymuje naturalnej śmierci. (Jan
6, 49) Wiara w Jezusa Chrystusa jednak przynosi nam żywot
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wieczny, to znaczy niekończącą się wspólnotę z Bogiem oraz
stan radości i wolności. Wiara ta obliguje do całkowitego oddania się Zbawicielowi: „To jest Dzieło Boże: wierzyć w Tego,
którego On posłał”. (Jan 6, 29) Tego właśnie wymaga Bóg
od ludzi.
Ci, którzy chcą otrzymać chleb żywota, muszą przyjść do
Pana, do posłanych przez Niego apostołów i przez nich ustanowionych duchownych oraz przyjąć Słowo Boże i sakramenty,
aby dostąpić łaski życia wiecznego. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że zaproszenie Jezusa Chrystusa do przyjmowania
chleba żywota zostaje odrzucane. Obrazuje to nam przypowieść Pana Jezusa o wielkiej wieczerzy. W Ewangelii Łukasza
14, 18-20 wskazane są różne powody, które sprawiły utratę
zbawienia:
• Pole – zbytnie przywiązanie do dóbr ziemskich.
• Woły – dążenie do materialnego zysku, które łatwo wysuwa się na pierwszy plan i wiele się jemu podporządkowuje.
• Żona – osobiste szczęście jako centrum wyobrażeń o
prawdziwym życiu.
Ta przypowieść dziś nam mówi, że do osiągnięcia celu
wiary i bycia uczestnikiem wielkiego wesela w niebie, niezbędna jest nie tylko wiedza o Panu i Jego propozycji zbawczej, ale konieczne jest naśladownictwo Jezusa Chrystusa,
czyli wzrastanie w Jego usposobieniu. W tym celu potrzebujemy chleba z nieba. Otrzymujemy go na nabożeństwie w
postaci kazania i świętej wieczerzy. A to daje nam siłę w życiu
ziemskim i zapewnia osiągnięcie życia wiecznego.

J

akub w drodze z Beer-Szeby do Haranu miał sen, w
którym widział drabinę do nieba. Na jej szczycie ujrzał Pana, Boga Abrahama i Izaaka. Z Jego ust otrzymał obietnicę, że miejsce, na którym się znajduje, zostanie
dane na własność jego potomstwu. Bóg obiecał mu nie
tylko wspaniałą przyszłość, ale także swoją opatrzność i
ochronę. (I Moj 28, 15)
Drabina do nieba obrazuje tu powiązanie pomiędzy
tamtym i tym światem, pomiędzy sferą Boską i ludzką.

Święte miejsce Betel
Kiedy Jakub się obudził, napełnił go głęboki respekt,
a miejsce, w którym się znajdował, rozpoznał jako miejsce święte. Nazwał je Betel (dom Boży) i postawił tam
pamiątkowy kamień, który miał przypominać jemu i jego
potomstwu o tym, co tam się wydarzyło. Świętość tego
miejsca wyrażała się tym, iż Jakub przeżył tam obecność
Boga, rozpoznał Go jako Najwyższego, otrzymał od Boga
obietnicę i zadanie oraz zaakceptował opatrzność Bożą i
zachętę do życia.
Wszystko to sprawiło, że Jakub zawołał: „O, jakimże
lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży
i brama do nieba”. (I Moj 28, 17) Wyznał swoją wiarę
w Boga i obiecał Jemu dziesięcinę jako znak wyznania
wiary, że cały jego majątek należy do Boga.

• Wyznajemy Boga jako Najwyższego i wyłącznie
Jemu oddajemy chwałę i uwielbienie. W życiu codziennym często nam się zdarza hołdować innym
bożkom. Na uświęconym miejscu jednak uprzytamniamy sobie prawdziwego Boga i z bogobojnością
kierujemy nasze pieśni i modlitwy do Trójjedynego.
• Poprzez Ducha Świętego podtrzymywane są obietnice Boże wobec Jego Kościoła. (Mat 16, 18; Jan 14, 3)
• Bóg objawia swoją wolę i stawia przed nami zadania
i odpowiedzialność za samych siebie i za bliźniego.
W ten sposób Bóg nas błogosławi, a my możemy być
błogosławieństwem dla innych.
• Bóg, zwłaszcza w błogosławieństwie na zakończenie nabożeństwa, daje nam otuchę i zachętę.
Miejsca objawiania się Boga są święte, bowiem tam
przeżywamy obecność Boga i rozpoznajemy Jego jako
Najwyższego. Poprzez Jego Słowo otrzymujemy Boże
obietnice, zadania oraz pocieszenie, a także wyznajemy
naszą wiarę w Boga i Jemu składamy naszą dziesięcinę.

Święte miejsce dziś
Bóg również dziś daje ludziom święte miejsca, w których się z nimi spotyka. Miejsca te nie zawsze są jako takie
rozpoznawane, a człowiek, podobnie jak Jakub, musi wyznać: „Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem”! (I Moj 28, 16)
Boga możemy różnorodnie przeżywać na nabożeństwach, gdzie świętość wyraża się w ten sposób:
• Bóg jest obecny. Trynitarna proklamacja na początku nabożeństwa jest wezwaniem Boga i zapewnieniem Jego obecności.
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Katechizm

czasów Mojżesza, sędziów i królów Izraela. Duch Święty
działał również w prorokach. (KKN 3.5.3.1; 3.5.3.2)

3.5.4 Duch Święty obiecany przez Jezusa
Chrystusa
Jezus Chrystus przed powrotem do Ojca zapowiedział
swoim apostołom Ducha Świętego jako „Pocieszyciela” i
„Ducha Prawdy”. Obiecał Ducha Świętego również jako
wsparcie Boże i moc z wysokości dla swoich.
Pan Jezus mówił o tym, że Jego odejście z tego świata
jest warunkiem przyjścia Ducha Świętego jako Pocieszyciela. (Jan 16, 7) Przekaz Ducha Świętego jako daru również
nastąpił dopiero po gloryfikacji Jezusa Chrystusa po Jego
śmierci, zmartwychwstaniu i powrocie do Ojca. (Jan 7, 39)

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XXI

3.5.3.1 Duch Boży
„A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była
nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią
wód”. (I Moj 1, 2) Te słowa wskazują, że Trójjedyny Bóg,
Ojciec, Syn i Duch Święty, rozwija działanie twórcze. (por.
I Moj 1, 26)
Kiedy Stary Testament mówi o „Duchu Bożym”, wtedy
chodzi o Ducha Świętego. Nie jest jeszcze przedstawiany
w swojej osobowości, ale jest opisywany jako moc dająca
życie.
Przykłady działania Ducha Bożego są przekazane
z czasów Mojżesza (II Moj 31, 3; IV Moj 11, 25-29) i z
czasów sędziów Izraela, (Sdz 3, 10; 6, 34; 11, 29; 13, 25)
kiedy to mężowie pochwyceni przez Ducha Bożego, pełni
odwagi i mocy prowadzili lud Pański do boju przeciwko
swoim wrogom.
Także królowie narodu izraelskiego byli napełnieni
Duchem Bożym. Przykładem tu jest Saul (I Sam 10, 6)
oraz Dawid. (I Sam 16, 13) Na działanie Ducha Świętego
poprzez króla Dawida wskazywał później Jezus Chrystus:
„Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym: Rzekł
Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę
nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich?”. (Mar 12,
36) W tym, jak i w innych miejscach Nowego Testamentu
(m.in. Dz Ap 1, 16; 4, 25) widać, że już Dawid, dzięki inspiracji Ducha Świętego, wskazywał na Jezusa Chrystusa.
W czasach starotestamentowych Duch Święty
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napełniał ludzi tylko okresowo, a nie tak jak w nowym
przymierzu w sposób trwały jako dar sakramentalny. (I
Sam 16, 14; Ps 51, 13)

3.5.3.2 Działalność Ducha Świętego w
prorokach starotestamentowych
Zarówno Stary, jak i Nowy Testament poświadczają, że
Duch Święty działał w prorokach i przez nich przemawiał.
(Ezech 11, 5; Mich 3, 8; Zach 7, 12; Dz Ap 28, 25) Nowy
Testament mówi o tym, że prorocy wskazywali na Jezusa
Chrystusa: „Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie”. (Dz Ap 3, 18)

Streszczenie
Jezus Chrystus działał w mocy Ducha. Przed swoim
wniebowstąpieniem obiecał apostołom, że zstąpi na nich
moc Ducha Świętego. (KKN 3.5.2)
Dar Ducha Świętego Bóg daruje przez nałożenie rąk i
modlitwę apostoła. Należy rozróżnić pomiędzy Duchem
Świętym jako darem Bożym a Duchem Świętym jako osobą
Bożą. (KKN 3.5.2)
W czasach starotestamentowych Duch Święty napełniał
ludzi tylko okresowo, a nie tak jak w nowym przymierzu w
sposób trwały jako dar sakramentalny. (KKN 3.5.3.1)
Przykłady działania Ducha Bożego są przekazane z

3.5.4.1 Pocieszyciel
Jezus Chrystus jest towarzyszem i orędownikiem swoich. (Mat 28, 20; I Jan 2, 1) W mowach pożegnalnych przed
swoim pojmaniem i ukrzyżowaniem obiecał innego Pocieszyciela, „Parakleta” (gr. Parakletos: towarzysz, orędownik,
pomocnik, pocieszyciel): „Ja prosić będę Ojca i da wam
innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – […] Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim,
nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co
wam powiedziałem”. (Jan 14, 16. 26) Duch Święty jest tym
„innym” stałym wsparciem i pocieszycielem w Kościele.
Składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego gloryfikuje.
(Jan 16, 14)
Od wniebowstąpienia Pana i zesłania Ducha Świętego w
Zielone Świątki wśród naśladowców Chrystusa Duch Święty zachowuje Ewangelię i ich wspiera. (Mat 10, 19. 20)

3.5.4.2 Duch Prawdy
Jezus Chrystus określił Ducha Świętego też jako „Ducha
Prawdy”. (Jan 15, 26) Duch ten wyjaśnia, co podoba się
Bogu i co nie odpowiada woli Bożej: „Gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie”. (Jan
16, 8) Duch Święty ukazuje prawdę i kłamstwo. (Dz Ap 13,
9. 10)
Podczas swej ziemskiej działalności Pan nie udzielił obszernych wyjaśnień na temat wszelkiej prawdy i biegu dziejów zbawienia, ale wskazał na przyszłe objawienia Ducha
Świętego: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale
teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie

mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co
ma przyjść, wam oznajmi”. (Jan 16, 12. 13) W ten sposób
Duch Święty działa też w teraźniejszości. (KKN 1.3)
Wszystko, co objawia Duch Prawdy, związane jest z
usposobieniem i dziełem Chrystusa. Tak więc poświadcza
panowanie Syna Bożego. (I Kor 12, 3) Wyznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele (I Jan 4, 2) oraz daje poznanie, że
On jako Syn przyszedł od Ojca i przyjdzie ponownie.

3.5.4.3 Moc z wysokości
Przed wniebowstąpieniem zmartwychwstały Pan obiecał swoim apostołom: „A oto Ja zsyłam na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie
przyobleczeni mocą z wysokości”. (Łuk 24, 49) Tym samym
zapowiedział zesłanie Ducha Świętego, tak jak to już Bóg
obiecał przez proroka Joela. (Joel 3, 1. 2) Ta obietnica wypełniła się w Zielone Świątki; z nią związany był początek
publicznej działalności apostołów.
Zwrot „Moc z wysokości” (gr. „dynamis” = „moc”) pozwala poznać ożywioną, poruszającą, wzmacniającą działalność Ducha i wskazuje na potężną ingerencję Bożą. Jak
Ojciec i Syn objawiają się w historycznym świecie, tak też
następuje samoobjawienie Boga w Duchu Świętym jako
wydarzenie dziejów zbawczych w Zielone Świątki. Duch
Święty wzmacnia Kościół Chrystusa w Jego staraniu życia
według upodobania Bożego oraz w przygotowaniu na ponowne przyjście Chrystusa.

Streszczenie
Jezus Chrystus, towarzysz i orędownik swoich uczniów,
obiecuje innego Pocieszyciela. Ten Pocieszyciel składa
świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego gloryfikuje, zachowuje Ewangelię wśród naśladowców Chrystusa i wspiera
Kościół. (KKN 3.5.4; 3.5.4.1)
Jezus Chrystus określił Ducha Świętego też jako „Ducha
Prawdy”. Duch Święty ukazuje prawdę i kłamstwo. (KKN
3.5.4.2)
Pan Jezus wskazał na przyszłe objawienia Ducha Świętego. One związane są z usposobieniem i dziełem Chrystusa.
(KKN 3.5.4.2)
Zwrot „Moc z wysokości” wskazuje na potężną ingerencję Bożą poprzez działalność Ducha Świętego. (KKN
3.5.4.3)
Samoobjawienie Boga w Duchu Świętym nastąpiło w
Zielone Świątki. Z tym związany był początek publicznej
działalności apostołów. (KKN 3.5.4.3)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Wieża Babel
wg I Księgi Mojżeszowej 11, 1-9

Potop się zakończył. Ludzie
znów się rozmnażają. Wszyscy
mówią tym samym językiem.
Jeden drugiego może rozumieć.
Ludzie wraz ze swoimi namiotami przemieszczają się z miejsca na miejsce. Pewnego dnia
dochodzą do żyznej okolicy,
gdzie płyną dwie rzeki: Eufrat
i Tygrys. Tu zamieszkują. Tworzą i wypalają cegły. Dzięki nim
mogą budować domy i mury.
Ludzie zaczynają budować
miasto, które ma się nazywać
Babel. W mieście ma być też
wieża i to tak wysoka, żeby jej
wierzchołek sięgał nieba.
Cały świat ma zobaczyć, co
ludzie tutaj zbudują. Wszędzie
mówi się o mieście Babel, jego
mieszkańcach i jego słynnej
wieży, której wierzchołek ma
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sięgać nieba. Ludzie wypalają
z gliny tysiące cegieł. Budowa
wieży może się rozpocząć.
Etap po etapie powstaje potężna budowla.
Bóg widzi, jaki zamiar mają ludzie: chcą stać się sławni.
A wieża jest dopiero początkiem egoizmu. To wszystko nie
podoba się Bogu.

Miesza więc ludziom języki,
jeden drugiego już nie rozumie. Wieża nie może zostać
ukończona. Ludzie opuszczają
Babel, a Bóg rozprasza ich po
całym świecie.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Pozdrawiam was! Nazywam się Sofja i mam
dziesięć lat. Mieszkam w Republice Baszkortostanu na południu Uralu. Moim miastem rodzinnym jest Sterlitamak.

Fotografie własne

(Rosja)

Nasza republika słynie z rzek górskich, jaskiń,
gęstych lasów i jezior. W Baszkortostanie
znajduje się największe źródło wody pitnej w
Rosji, która jest drugim co do wielkości państwem na świecie. W pobliżu naszego miasta
wznosi się góra Shihan. Ma wiele milionów lat i
powstała ze skamieniałych raf koralowych pramorza. Na zboczach można odkryć skamieliny
starożytnego życia morskiego. Góra składa się z
czterech części, które mają własne nazwy: Tratau, Juraktau, Kushtau i Shakhtau.

Od stuleci Baszkortostan znany jest z miodu, którego szczególny smak i właściwości lecznicze są
dobrze znane.

Moja rodzina składa się
z taty Aleksieja, mamy
Natalii i mojej starszej
siostry Iriny. Mój tata
jest starszym okręgowym, a mama pracuje w firmie, która
zajmuje się naprawą
sprzętu gazowego.
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Irina studiuje na trzecim roku na uniwersytecie w Jekaterynburgu. W przyszłości
będzie programowała urządzenia medyczne. Gdy Irina przyjeżdża do domu
na wakacje, dużo razem spacerujemy,
oglądamy filmy i spędzamy miło czas.

Zeszłego lata pojechaliśmy do
Soczi i zatrzymaliśmy się w Wołgogradzie. Na zdjęciu jestem z
moją mamą przed pomnikiem
„Matka ojczyzna wzywa”.
Jestem w czwartej klasie. W naszej klasie
jest 25 uczniów. Staram się ze wszystkimi
dobrze porozumiewać. Uczę się grać na
flecie w szkole muzycznej i biorę lekcje
śpiewu.
Co lubię? Lubię moją kotkę, która reaguje
na imię Musia. Musia uwielbia, gdy wożę ją
w wózku po naszym domu i też lubi leżeć
na moim ramieniu, gdy ją głaszczę.
Lubię też sushi, dlatego często je jemy
podczas dni wolnych. Wtedy cała rodzina pomaga w przygotowaniu.

Tego lata odwiedziłam moją przyjaciółkę Ljubę ze zboru w Tujmazach.
Razem pomagałyśmy w sprzątaniu
kościoła.

W naszym mieście jest duży
kościół nowoapostolski. W każdą niedzielę i środę
udajemy się tam na nabożeństwo. Jak
mama i Irina, tak i ja śpiewam w chórze,
a podczas uroczystych nabożeństw my
dzieci gramy też na instrumentach muzycznych. Po nabożeństwie odbywają się
jeszcze zajęcia religii.

Ilustracje: https://de.freepik.com/
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??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Jak brzmiało imię żony Abrahama, nadane przez Boga?
A
B
C
D

Sara
Saraj
Sahra
Sarah

2.	Ilu zwiadowców wysłał Mojżesz do Kanaanu na polecenie Boga?
A
B
C
D

dwunastu
siedmiu
dwudziestu
trzech

3. Kto jest autorem Listu do Rzymian?
A
B
C
D

Jan
Paweł
Piotr
Jakub

4. 	Która księga biblijna opisuje rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa?
A
B
C
D

List do Rzymian
Ewangelia Jana
Ewangelia Marka
Dzieje Apostolskie

5.	Których uczniów – według Ewangelii Marka – powołał Pan Jezus jako pierwszych?
A
B
C
D

Jana i Jakuba
Filipa i Natanaela
Tomasza i Andrzeja
Szymona i Andrzeja

6. 	Jak nazywała się egipska służąca Abrahama i matka Ismaela?
A
B
C
D

Sara
Hagar
Ketura
Elżbieta

7. Skąd pochodził Apostoł Paweł?
A
B
C
D

z Jerozolimy
z Damaszku
z Tarsu
z Antiochii

8. Kto był ojcem Izaaka?
A
B
C
D

Abraham
Mojżesz
Noe
Laban

9. 	Jakie miasto pokutowało na skutek zwiastowania Jonasza?
A
B
C
D

Syjon
Niniwa
Rzym
Babel

10. 	Nad brzegiem której rzeki został porzucony Mojżesz jako dziecko?
A 	Nilu
B 	Tygrysu
C Jordanu
D Eufratu

Rozwiązanie testu: 1A, 2A, 3B, 4D, 5D, 6B, 7C, 8A, 9B, 10A
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