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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Drzazga
ydaje się, że jedną z cech człowieka jest
bycie zawsze bardziej wspaniałomyślnym dla siebie niż dla innych. Szybko
dostrzega się błędy u innych, bezlitośnie
rejestruje się nawet najdrobniejsze rzeczy, ale nie jest
się świadomym własnych przewinień i złego zachowania. Pan Jezus drastycznie zilustrował tę dysproporcję na
przykładzie drzazgi w oku brata i belki we własnym oku.
Jeśli jednak zdaję sobie sprawę, że Bóg ostatecznie
wybrał mnie i uczynił swoim dzieckiem, abym był błogosławieństwem, abym czynił dobrze drugiemu, wówczas nie patrzę na drugiego bardziej krytycznie niż na
siebie. A wręcz przeciwnie. Wtenczas patrzę na drugiego ze współczuciem i z refleksją, jak mogę mu pomóc.
Wtenczas wykorzystuję zbawienie, które otrzymałem,
łaskę, którą Bóg mi dał i nieustannie daje, i działam, okazując ze swojej strony zrozumienie, łaskę, współczucie
i wybaczenie. Wybaczam wszystko i to nie tylko tym,
którzy są daleko, także duszom na tamtym świecie, ale
przede wszystkim temu, kto dziś jest tak blisko mnie, że
nie mogę przeoczyć drzazgi w jego oku.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Fellbach

P

rzez pewien czas w Fellbach mieszkał i tworzył znany poeta
i pisarz Eduard Mörike. Jednym z jego najbardziej znanych
wierszy jest: „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern
durch die Lüfte…”. (wiosna opuszcza swoją niebieską wstęgę,
znów trzepocząc w przestworzach). Mörike ponadto był znany z
tego, że stale zmieniał miejsce zamieszkania; ponad trzydzieści
razy w swoim życiu. Parafia Fellbach w XIX wieku była najbogatszą
wioską w Wittenberdze. Dziś Fellbach jest miastem liczącym około
45 000 mieszkańców w gęsto zaludnionym obszarze podmiejskim
Stuttgartu. Gabinet Mörike w muzeum miejskim w Fellbach (fot.)
przypomina o pobycie poety latem 1873 roku. Wówczas w Fellbach 69-letni Mörike przeżywał trudny czas. Jego wydawca sprzedał prawa autorskie jego dzieł. Jego baśń pt. „Historie von der
schönen Lau” (historia o pięknej nimfie wodnej Lau) po długotrwałych negocjacjach w końcu została wydana przez wydawnictwo
Göschen i sprzedawała się źle; ludziom nie podobały się zawarte
w niej oryginalne ilustracje wykonane przez Moritza von Schwinda,
przyjaciela poety. Poza tym rozpadło się jego małżeństwo z Margarethe. Mörike ze swoją chorowitą córką Marią i swoją siostrą
Klarą przeprowadził się do tzw. Breyersche Landhaus, okazałej
posiadłości, która do zburzenia w 1972 roku należała do obszaru
miejskiego Fellbach. Mörike nie zatrzymał się jednak zbyt długo w
Fellbach i w październiku 1873 roku przesiedlił się do Stuttgartu,
gdzie zmarł w 1875 roku.
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Niemcy Południowe
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Nabożeństwo za zmarłych
w fellbach/Niemcy
Data: 4 listopada 2018 r.
Pieśń: Ręce swe wyciągam, Panie, tęsknię za bliskością Twą
Słowo Biblijne: Ewangelia Jana 2, 5
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy Michael Ehrich
oraz apostołowie: Herbert Bansbach, Hans-Jürgen Bauer,
Anatolij Budnik, Klaus Katens, Volker Kühnle, Jürgen Loy,
Martin Schnaufer, Manfred Schönenborn, Jörg Steinbrenner
i Wolfgang Zenker
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patrzymy w przeszłość. Nabożeństwo zorientowane jest
całkowicie na przyszłość. Dla dusz, które otrzymują
chrzest wodny, chrzest duchowy, jest to nowy początek,
początek nowego życia, życia w Jezusie Chrystusie. Dla
nich zaczyna się to właśnie teraz i razem jesteśmy zorientowani na przyszłość, ponieważ wspólnie przygotowujemy się na ponowne przyjście Pana. A więc powód do
radości, wspólnej radości. Powód do pewności w wierze.
Razem przygotowujemy się na przyjście Pana. Oczywiście jest to też wielkie pocieszenie, ponieważ na takim
nabożeństwie szczególnie staje się dla nas jasne, że choć
niedola na tym, jak i na tamtym świecie jest wielka, to
jednak Bóg jako nasz Pomocnik jest większy niż niedola!

Bracia i siostry, twój Pomocnik
jest większy niż twoja niedola
i tak zawsze będzie!

Słowo biblijne: Ewangelia Jana 2, 5

„Rzekła matka jego do sług:
Co wam powie, czyńcie!”

Pomocnik jest większy
niż niedola

M

ili bracia i siostry, jest to zawsze
szczególny dzień, w którym jako
wspólnota Kościoła zbieramy się na
nabożeństwo za zmarłych. Z pewnością nie jest to smutny dzień i nie jest
to tylko dzień, w którym upamiętniamy zmarłych. Niewątpliwie każde nabożeństwo jest okazją do zebrania się
zarówno żyjących, jak i umarłych. Naszym przekonaniem
w wierze jest to, że na każdym nabożeństwie obecny jest
nie tylko widzialny, ale też niewidzialny zbór. Wszędzie
tam, gdzie służy apostoł okręgowy lub Główny Apostoł
zmarli przyjmują też świętą wieczerzę.
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Dziś jest to wyjątkowy dzień, ponieważ dusze, które
zostały przygotowane, mogą dostąpić świętego chrztu
wodnego i świętego pieczętowania. Gdy jakieś dziecko
bądź dorosły zostaje ochrzczony lub pieczętowany, to
jest to szczególnym świętem dla zboru. Kiedy coś takiego ma miejsce, to raduje się zarówno zbór żyjących, jak i
zbór umarłych. Dziś jest odwrotnie: dusze z niewidzialnej
części Kościoła otrzymują święty chrzest wodny, święte
pieczętowanie, a my, żyjący, cieszymy się z tego, nawet
jeśli nie możemy tego zobaczyć. Możemy to uchwycić
przez wiarę.
Nie chodzi więc o to, że dziś jesteśmy smutni i

K

iedy przygotowuje się na nabożeństwo za zmarłych, to być może zwraca się nieco więcej uwagi
na to, co dzieje się na świecie, ile ludzi musiało
umrzeć i w jakich okolicznościach musiało umrzeć. Gdy
jednak widząc tę niedolę, ostatecznie dochodzi się do
wniosku, że Pomocnik jest większy niż niedola, to jest to
wspaniałym pocieszeniem! I rzeczywiście, bracia i siostry, twój Pomocnik jest większy niż twoja niedola i tak
zawsze będzie!
Przewodni werset biblijny dzisiejszego nabożeństwa
pochodzi z wesela w Kanie Galilejskiej. To wydarzenie
jest znane. Pan przyszedł na wesele w Kanie Galilejskiej.
Wino się skończyło i Pan Jezus przemienił wodę w wino.
Uczynił to całkiem świadomie, ponieważ chciał dać jakiś
znak na początku swojej działalności. Każdy wierzący
Żyd wiedział, że Izajasz już wieki wcześniej przepowiedział, że ludzie będą zbawieni i ujrzą Zbawiciela, który
ich zbawi, i to nie tylko lud izraelski, ale wszystkich ludzi,
i że przygotuje im wspaniałą wieczerzę z wystałym, czystym i wybornym winem. Każdy wierzący Żyd wiedział
o obietnicy proroka Izajasza, że gdy Zbawiciel przyjdzie,
ocali ludzi i wyprawi ucztę z tłustych potraw i z wystałego wina. (Iz 25, 6) I oto na początku swojej działalności
przychodzi Jezus Chrystus i czyni ten znak; przemienia

wodę w wino. W ten sposób chciał pokazać: jestem Zbawicielem, który przyszedł zbawić ludzi. Tyle odnośnie tła
tego wydarzenia. To jest głęboki sens tego znaku: teraz tu
jestem jako Zbawiciel, jako Wybawiciel!
W tej historii szczególną rolę odgrywa Maria, matka
Pana Jezusa. Była tam z Jezusem i uczniami. Kiedy wino
się skończyło, to ona to zauważyła. Fakt ten musiał być
bardzo żenujący. Wyobraźcie sobie – nie wiem, ile osób
tam było, ale pewnie całkiem sporo – a w trakcie wesela
się mówi: nie ma więcej wina! To było bardzo kłopotliwe.
Maria zauważyła tę niedolę. Nie dochodziła i nie sprawdzała, kto zrobił coś nie tak? Kto ponosi winę? Przypuszczam, że pojawiły się komentarze. Można to sobie wyobrazić w takim towarzystwie. Byli pewnie tacy, którzy
krytykowali, inni czynili wyrzuty, a jeszcze inni chcieli
wiedzieć, kto coś zaniedbał? Ale nie Maria! Ona była
wrażliwa i zauważyła, że teraz dla tych ludzi jest to bardzo
trudne, że jest to kłopotliwe i przykre! Rozpoznała niedolę
i po prostu chciała pomóc. Dokładnie też wiedziała, gdzie
uzyska pomoc. Zwróciła się do Jezusa: „Wina nie mają”.
(Jan 2, 3) Dlaczego akurat do Jezusa? Przecież nie miał nic
wspólnego z winem. Ale ona wiedziała, że jeśli ktoś może
pomóc, to tylko On.
Maria w tradycji chrześcijańskiej, także dla nas, jest
symbolem Kościoła. Jeśli patrzy się na to w ten sposób,
wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia.
Kościół Chrystusa, a więc wierni, powinni być szczególnie wyczuleni i dostrzegać niedolę bliźnich, dusz na
tym, jak i na tamtym świecie. Nie tylko dostrzegać niedolę, ponieważ ludzie cierpią z powodu bólu, ponieważ
żyją w ubóstwie, ponieważ trwa wojna. Trzeba mieć
nieco głębsze poznanie i widzieć, w czym tkwi rzeczywista niedola: nie mają pokoju, nie mają radości, żyją z dala
od Boga i dlatego wiedzie się im tak źle. Chrześcijanie,
członkowie Kościoła Chrystusa, zwłaszcza my jako nowonarodzeni, powinniśmy mieć rozeznanie i widzieć, że
tym ludziom czegoś brakuje! Potrzebują zbawienia, żyją
z dala od Boga, są ubodzy, nie mają pociechy, nie mają
prawdziwej radości, nie mają pokoju. Nie jesteśmy obojętni i nie mówimy: oni po prostu mają pecha albo oni nie
chcą! Nie, w naszej duszy jest współczucie i litość. Nie
mówimy: „Gdyby to uczynili, co Pan mówi, doświadczaliby tego, co my”. Nie oskarżamy, nie chcemy wiedzieć
dlaczego, z jakiego powodu. Stwierdzamy, że te dusze
żyją w oddaleniu od Boga. Chcemy im pomóc! A w jaki
sposób pomagamy? Modlimy się za nich i prosimy Boga:
„Panie, Ty możesz pomóc! Możesz ich ocalić! Możesz
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Nasza modlitwa jest z jednej strony wyrazem naszej miłości
bliźniego, a z drugiej strony naszego zaufania do Boga.

darować zbawienie! Nikt nie może tego uczynić, ale Ty
możesz! Dlatego przystępujemy do Boga i modlimy się
za naszych bliźnich, bez względu na to, czy są jeszcze na
ziemi, czy na tamtym świecie, i nie przestajemy się za nich
modlić, ponieważ jest nam bardzo przykro. Modlimy się
za nich, aby znaleźli zbawienie!

G

dy Maria przyszła do Jezusa, to On bardzo szorstko jej odpowiedział: „Czego chcesz ode mnie,
niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
(Jan 2, 4) Chciał postawić sprawę jasno: nie możesz mi
narzucać, co mam robić, to jest moja sprawa! Maria to
zaakceptowała. Bardzo pokornie. Nie denerwowała się z
tego powodu. Ona wiedziała: tak, to Jego sprawa!
My również przystępujemy do Pana z pokorą. Przecież nie możemy narzucać Bogu, co ma czynić. To nie
jest tak, że Bóg musi działać, kiedy za kogokolwiek się
modlimy. Bóg jest wolny w swojej decyzji. Nie możemy
Jemu nakazać, komu, kiedy i jak ma zaoferować zbawienie. Nie wolno nam myśleć, że z powodu tego, że jesteśmy
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chrześcijanami nowoapostolskimi, to umarli, za których
się modlimy, muszą zostać zbawieni. To Bóg o tym decyduje! W tym względzie pozostajemy całkowicie pokorni.
Teraz można by powiedzieć: „To dlaczego się modlimy?”. Nasza modlitwa z jednej strony jest wyrazem naszej miłości bliźniego, a z drugiej strony naszego zaufania
do Boga. Dlatego że ufamy Bogu i miłujemy bliźniego,
modlimy się o zbawienie ludzi, wiedząc, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Ale kiedy je oferuje, komu oferuje i w jakiej formie, to jest Jego sprawa. My tylko wyrażamy swoją miłość bliźniego. Chcemy, żeby bliźniemu
została udzielona pomoc; modlimy się: „Miły Boże, Ty
możesz to uczynić! Proszę, uczyń to!”. Prosimy całkowicie pokornie, jak Maria!
Potem poszła do sług i powiedziała: „Co wam powie,
czyńcie”. To było już pierwsze poznanie i przekonanie.
Maria była świadoma, że On pomaga poprzez swoje
Słowo, że sam nic nie będzie robił, aby skądś zdobyć
wino. Pomoc przynosi Jego Słowo. Jeśli uczynicie według
tego Słowa, wtedy zaznacie pomocy.

To, co mnie w tym fascynuje, to, że ta prosta kobieta coś
powiedziała, a słudzy tak uczynili. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że Maria była tak przekonująca. Jej głębokie przekonanie przekonało służbę.

M

ili bracia i siostry, czy takie przekonanie jest
również w nas, że możemy mówić do ludzi:
czyń to, co Bóg ci mówi, żyj według Ewangelii, a otrzymasz pomoc. Ten, kto wprowadza Ewangelię w
czyn, otrzymuje pokój, otrzymuje łaskę, ma radość, osiąga
zbawienie. To działa wobec wszystkich. To nie jest tylko
dobra rada, jakiej się udziela: „Ach, wiesz, kiedyś słyszałem, że to może zadziałać. Spróbuj kiedyś, może się sprawdzi”. W ten sposób to nie działa! Rzeczywiste przekonanie
należało do natury Marii. Pomyślcie o tym, że trzydzieści
lat wcześniej powiedziała do anioła: „Niech mi się stanie
według słowa twego”. (Łuk 1, 38) W niej żyła taka postawa, że jeśli czynisz to, co Bóg ci mówi, to wszystko będzie
dobrze”. Kiedyś powiedziała: „Niech mi się stanie według
słowa twego”. A teraz: „Co wam powie, czyńcie”.

Mili bracia i siostry, mam nadzieję, że takie przekonanie również w nas żyje, że ludzie nie tylko zauważają, że jesteśmy wierzącymi, ale że są w stanie rozpoznać
nasze głębokie przekonanie, że naprawdę wierzymy, że
Ewangelia jest drogą, że Jezus Chrystus jest zbawieniem,
że jesteśmy o tym całkowicie przekonani. A jeśli będziemy o tym świadczyć słowem i czynem, wówczas jeszcze
niejednego pozyskamy dla Pana.
Maria potrafiła przekonać służbę, a potem się wycofała. Jej zadanie zostało wykonane. Reszta była sprawą
pomiędzy Jezusem a sługami. Pan Jezus do nich powiedział: „Napełnijcie stągwie wodą”. Stągwi Żydzi potrzebowali do obrządku oczyszczania. Z pewnością wiecie, że
musieli się umyć przed każdym posiłkiem. Kiedy słudzy
napełnili stągwie wodą, Pan powiedział: „Zaczerpnijcie
teraz i zanieście gospodarzowi wesela!”. I oto stała się
woda wybornym winem. Pierwszym wezwaniem Jezusa
Chrystusa do człowieka jest: czyń coś!
Człowiek zawsze oczekuje od Boga interwencji:
„Boże, jeśli istniejesz, spójrz, co się dzieje na tej ziemi!
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Apostoł
jörg steinbrenner
Apostoł Steinbrenner podczas
kazania powiedział, że w dniach
poprzedzających nabożeństwo
myślał o pewnym nauczycielu. Wtenczas w szkole jako
uczeń przechodził trudny okres, a tamten nauczyciel
uznał go za „przypadek beznadziejny” i spisał go na
straty. „Na szczęście byli jeszcze inni nauczyciele, którzy
okazywali mi zrozumienie i wspierali. Być może jakaś
dusza w wieczności także myśli: „Jestem przypadkiem
beznadziejnym!”. Do mnie stale mówiono: „Nie masz
żadnych szans, jesteś taki zły!”. Popełniłem wiele błędów!
A Pan jednak mówi: dla mnie nie jesteś przypadkiem
beznadziejnym. Żaden człowiek nie jest dla mnie przypadkiem beznadziejnym. Masz możliwość zwrócenia się
do mnie, a ja dam ci zbawienie, pokój i radość!”. Słowo o
krzyżu, powiedział apostoł, niech będzie też dla dusz na
tamtym świecie źródłem mocy Bożej.

Apostoł
klaus katens
Powinieneś coś zrobić. Zainterweniuj i zmień sytuację!”.
Wyobrażam sobie, że tak samo jest na tamtym świecie:
„Boże, zobacz, jak nam idzie! Musisz to zmienić! Zainterweniuj! Musisz dać nam pocieszenie, musisz nam dać to
i tamto, uczynić to i uczynić tamto!”. A Bóg mówi: „Tak,
mogę ci pomóc! Ale musisz coś zrobić! A kiedy to zrobisz, wtedy otrzymasz pomoc”.
Pozostając przy duszach na tamtym świecie, oczekujemy od Boga, że ich zbawi, że pocieszy, że naprawi szkody
poniesione w swoim życiu ziemskim, że zrekompensuje
ból i niesprawiedliwość. A Pan Jezus mówi: „Nie! Nic
nie uczynię! To wy powinniście coś uczynić!”. Trzeba to
zaakceptować i wprowadzić w czyn.
Dzięki Bogu słudzy w tamtym czasie to zrobili. Dzięki Marii nabrali przekonania i to uczynili. Uczynili to też
dosłownie. Oni nie mówili: „No dobrze, ale dlaczego?
Co chcesz zrobić z tą wodą? Potrzebujemy wina! Wody
mamy pod dostatkiem. Daj nam wino!”. Nie, oni przynieśli wodę i jak jest napisane, napełnili stągwie aż po brzegi.
12
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(Jan 2, 7) Nie napełnili na przykład tylko cztery z sześciu
stągwi, nie tylko do dwóch trzecich, ale napełnili je aż po
brzegi i wtedy wydarzył się cud.
Pan Jezus chce nam pomóc, chce pomóc ludziom,
chce pomóc duszom na tamtym świecie i co mówi? On
przychodzi ze swoją Ewangelią, uczy i mówi: „Walcz
przeciwko grzechowi, przeciwko złu! Musisz ponownie
się narodzić z wody i z Ducha! Aby mieć życie wieczne,
potrzebujesz świętej wieczerzy! Aby osiągnąć cel wiary,
podążaj za apostołami”.
Oczywiście mogą się też pojawić myśli: czy Bóg nie
zrozumiał o co nam chodzi? To nie ma nic wspólnego z
naszą sytuacją? Niezależnie czy tu na ziemi, czy w krainach wieczności! To przecież nie o to chodzi! Co to
ma wspólnego z przykazaniami? Co to ma wspólnego
ze świętą wieczerzą, z chrztem, z pieczętowaniem? Jest
nam źle! Mamy cierpienia i biedę! Musisz coś uczynić!
Niejeden uważa, że Bóg nie jest świadomy jego sytuacji,
że Bóg przechodzi obok jego potrzeb, ponieważ zawsze

przychodzi z Ewangelią i z kazaniem, a on potrzebuje czegoś zupełnie innego! Wielu ludzi wini za to Boga. Zawsze
to samo, wciąż Ewangelia, Ewangelia, Ewangelia, a przechodzi obok aktualnej potrzeby.
Z pewnością tak też jest na tamtym świecie. Wielka
wiara jest potrzebna, żeby wcielić w czyn słowa Marii:
To, co teraz Pan mi mówi, jest pomocą! A jeśli postąpię
według Jego Słowa, to zostanę zbawiony. Jeśli wyrzeknę się złego, jeśli będę postępował według Ewangelii,
jeśli zostanę ochrzczony i pieczętowany Duchem Świętym, jeśli będę podążał za apostołami, jeśli będę godnie
przyjmował świętą wieczerzę, wtenczas otrzymam pokój,
radość i zbawienie! Nawet dziś nie ma wielkich fajerwerków na tamtym świecie.
Wcześniej powiedziałem, że to jest początek nowego życia. Kiedy dusze stopniowo zamieniają Słowo w
czyn, otrzymują coraz więcej pokoju, coraz więcej radości, coraz więcej zbawienia, tak samo, jak my. Im więcej
zamieniamy Słowo w czyn, tym bardziej Bóg może nas

Apostoł Katens scharakteryzował współczesność jako czas, w
którym człowiek najpierw myśli o
sobie: „Najpierw ja! Ja muszę być pierwszy na skrzyżowaniu. Ja muszę ruszyć jako pierwszy, gdy zapali się zielone światło itd. Można by przytaczać wiele przykładów
z różnych dziedzin życia. Natura chrześcijanina powinna
być taka, że mówi: zbawienie, które otrzymałem, jest tak
wielkie, tak wyjątkowe, że nie mogę go zatrzymać tylko
dla siebie. Życzę go każdemu z całego serca! Wówczas
się pytamy: jak wiedzie się mojemu bliźniemu?”. Nie
pozostajemy obojętni, gdy pomyślimy, że mamy zbawienie od Boga, a jeszcze nie mają go nasi sąsiedzi, bliźni i
wielu na tym i na tamtym świecie. Apostoł powiedział, że
z serdecznego życzenia umożliwienia innym tego, co my
otrzymaliśmy, wynika nasze wstawiennictwo za duszami
na tamtym świecie.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Apostoł
manfred schönenborn
Apostoł Schönenborn wskazał na to,
że gdy się coś wydarzy, jako rzecz
pierwszą często stawia się pytanie o
winę. Kto ponosi odpowiedzialność? Kto poniesie konsekwencje? Kto musi ustąpić? Także podczas wesela w Kanie
Galilejskiej można byłoby zapytać, kto był odpowiedzialny za
to, że zabrakło wina. „Pan Jezus nie pytał, tylko działał. Nie
włączajmy się w głosy pytających o winę, celem znalezienia
winnego. Bóg dziś również o to nie pyta”. W takim dniu jak
dziś do wszystkich skierowane jest zaproszenie: „O, ze mną
idź! Wprowadzę cię… gdzie duszę swą napoisz; przy źródle
łaski wodę bierz dla niej…”. (pieśń nr 197)

Wypełnij swoje życie
całkowicie Ewangelią!

błogosławić, tym więcej zbawienia możemy osiągnąć.
Tak to działa!
Wówczas zobaczymy, że jest tak samo na tamtym, jak i
na tym świecie, tak samo na tym, jak i na tamtym świecie.
Trzeba wierzyć w Boga, trzeba po prostu wierzyć, że Jego
Słowo jest pomocą. A ten, kto realizuje Jego Słowo, ten
doświadcza pomocy i osiąga zbawienie.
Zdarza się, że w życiu mamy takie fazy, w których nie
doświadczamy zbyt dużo radości. Pokój owszem jest, ale
jest bardzo kruchy i wciąż na nowo tracony. Po prostu nie
można już tak prawdziwie radować się w Kościele. Coś
idzie nie tak. I wówczas powinniśmy sprawdzić samego
siebie: Czy ja – trzymając się tego przykładu – wypełniłem stągiew aż po brzegi? Czy są w moim życiu jeszcze
takie części, w których nie praktykuję Ewangelii? Czy są
jeszcze aspekty Ewangelii, które do tej pory trochę zostawiłem na boku, ponieważ coś mi się niezbyt podoba?
Przypuszczam, że tak jest! Zakładam, że każdy ma problem z pewnymi aspektami, o których mówił Pan Jezus: z
ciągłym wybaczaniem, z biednymi, z aktywną miłością i
z wieloma innymi.
Spróbujmy to uczynić! I to dokładnie w tych częściach
swego życia, w których do tej pory jeszcze nie w pełni
14
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realizowaliśmy Ewangelię, w tych aspektach Ewangelii,
którymi tak intensywnie się nie zajmowaliśmy. Spróbuj
tego! Uczyń to, co Pan mówi i napełnij stągiew aż po brzegi. Wypełnij swoje życie całkowicie Ewangelią! A wtedy
wydarzy cię cud! Twoja radość wzrośnie. Twój pokój stanie się głębszy, a twoje zbawienie doskonalsze. To odnosi
się do tamtego świata, to odnosi się do ciebie i to odnosi
się do mnie! Czyńmy to, co Pan nam mówi!
Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział:

M

ili bracia i siostry, apostołowie wielokrotnie
to podkreślili, że dla Jezusa Chrystusa nie ma
przypadku beznadziejnego. On zasadniczo
może pomóc każdemu. Pierwszą pomocą, jakiej może
udzielić, jest odpuszczenie grzechów. On może odpuścić
każdy grzech każdemu grzesznikowi. Zasługa, którą zdobył na krzyżu, jest tak wielka, że może odpuścić wszystko.
Wiem, że jeden lub drugi może teraz powiedzieć:
„Owszem, ale Biblia mówi, że istnieje grzech, którego
nie można odpuścić, a jest to grzech przeciwko Duchowi
Świętemu”. Jaki to jest grzech? (por. Mat 12, 32) Nie chcę
i nie mogę udzielić szczegółowej odpowiedzi. Ale jedno

wyjaśnienie jest już dla mnie jasne. Jakie jest zadanie
Ducha Świętego? On ma świadczyć o Jezusie Chrystusie.
Ma mówić ludziom, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że
Jezus Chrystus jest Zbawicielem! Kto nie akceptuje tego
przesłania Ducha Świętego, a więc nie akceptuje, że Jezus
Chrystus jest Bogiem, że Jezus Chrystus złożył ofiarę,
ten popełnia grzech. I ten grzech nie może być odpuszczony. Bez wiary w Jezusa Chrystusa nie może otrzymać
odpuszczenia grzechów w Jezusie Chrystusie. Pod tym
względem jest jasne, że jeśli nie wierzę w Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus nie może odpuścić moich grzechów.
To nie jest możliwe. Jedynym przypadkiem, kiedy Jezus
Chrystus nie może pomóc, jest nieprzyjęcie Go jako Syna
Bożego. Ale kto wierzy w Syna Bożego, w Jezusa Chrystusa, ten może znaleźć łaskę.
Oczywiście nie jest to całkiem proste i dotyczy to zarówno dusz na tamtym świecie, jak i nas w doczesności.
Nie ma „pralki automatycznej” w niedzielę rano lub w
tygodniu wieczorem, że się przychodzi na nabożeństwo,
naciska przycisk i wszyscy są znowu czyści i świeży. To
jest niemożliwe!
Główny Apostoł Leber wielokrotnie zwracał uwagę
podczas swojej kadencji – i ja też to chętnie czynię – że

pierwszym warunkiem do uzyskania odpuszczenia jest
wyznanie swoich grzechów. Trzeba wyznać: to zrobiłem
źle! Tak, to w zasadzie jest jasne. A może i nie. Nie jest
to takie proste stale się przyznawać: to było złe! Ale czy
mogę coś przypomnieć? Bez takiego wyznania, bez takiej
świadomości, nie ma odpuszczenia grzechów.

D

rugim warunkiem jest skrucha! To oznacza, że
trzeba być świadomym, że przez popełniony błąd
naruszyłem relację z Bogiem. To jest fakt. I jest
nam przykro. Gdzie nie ma skruchy, tam nie ma odpuszczenia. Ponadto musi istnieć poważny zamiar: „Chcę czynić lepiej! Chcę się zmienić! Chcę w przyszłości iść inną
drogą!”. Gdzie takiego poważnego zamiaru nie ma, tam
grzechy nie mogą być odpuszczone.
Poza tym musi być też wola: chcę przebaczyć drugiemu
i pogodzić się z nim. Podkreślam: musi być wola, bo nie
zawsze jest łatwo w każdej sytuacji. Zdarzają się przypadki, kiedy to mijają dziesiątki lat zanim dochodzi do przebaczenia. Nie wyobrażam sobie, że miły Bóg mówi: „Poczekaj dwadzieścia lat, wtedy też tobie odpuszczę”. Bóg
oczekuje stanowczego zamiaru: chcę przebaczyć! A jeśli
jeszcze tego nie zrobiłem, to chcę tego, chcę o to walczyć!
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Z

rozumienie, pokuta, poważny zamiar zmiany, wola do przebaczenia i pojednania – jeśli to
wszystko istnieje i jest ukoronowane przez wiarę
w Jezusa Chrystusa, to każdy grzech, na tym i na tamtym
świecie, może być odpuszczony na dzisiejszym nabożeństwie. Pomocnik jest większy niż niedola! Zbawiciel jest
większy od grzechu!
Razem z naszymi bliskimi z tamtego świata, będziemy obchodzić uroczystość świętej wieczerzy. Czynimy to
w świadomości, że Bóg wybrał nas do specjalnej służby:
jesteśmy w służbie Pana i powinniśmy Jemu pomagać.
Dziś już podejmujmy działania, tak jak Maria i to z przekonaniem, które wyznajemy podczas uroczystości świętej
wieczerzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego!
Jego Słowo jest prawdą. To głębokie przekonanie musi
być coraz bardziej widoczne.
Ponadto musimy być świadomi, że jesteśmy powołani do pomocy ludziom, zarówno współcześnie, jak i w
Tysiącletnim Królestwie Pokoju. Niesienie pomocy trwa
nadal! Pozwólcie, że jeszcze raz podkreślę, iż usposobienie Marii: „Panie, Ty musisz pomóc, a ja chcę pomagać
Tobie”, będzie cechowało oblubienicę Pana i królewskie
kapłaństwo w Tysiącletnim Królestwie Pokoju. Chcemy
być obecni w dniu Pańskim, ponieważ bardzo ważne jest
dla nas, aby wszyscy ludzie w Tysiącletnim Królestwie
Pokoju mogli otrzymać pomoc. Dlatego też chcemy
wnieść swój wkład. To jest nasz cel.
Nie myślimy egoistycznie: zostaliśmy ocaleni, a inni
niech radzą sobie sami! Przeciwnie, właśnie dlatego, że
dostrzegamy niedolę, że istnieje wiele dusz, które pod
każdym względem są daleko od Boga, to już dziś chcemy
pomagać, dając świadectwo, promieniejąc przekonaniem
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i przygotowując się na nasze przyszłe zadanie bycia pomocnikami Jezusa Chrystusa, aby wszyscy doświadczyli
pomocy Bożej. Sądzę, że to wszystko pięknie się sumuje.
Mili bracia i siostry, zadbajmy o to, aby nasze grzechy
mogły być na dzisiejszym nabożeństwie całkowicie odpuszczone. Nadal też bądźmy narzędziem w służbie Pana
dla zbawienia ludzi.

ZasadnicZe myśli
W tradycji chrześcijańskiej, Maria, matka
Jezusa postrzegana jest jako symbol Kościoła
Chrystusa. Jej działanie na weselu w Kanie
Galilejskiej, kiedy zauważyła, że zabrakło wina
dla gości, pokazuje nam, jak możemy się
przyczynić do zbawienia innych:
– Maria była wrażliwa na niedole gospodarza i chciała pomóc;
– nie szukała odpowiedzialnego za ten brak
i nie czyniła żadnych wyrzutów;
– wstawiła się u Jezusa z prośbą o pomoc
dla gospodarza, będąc przekonaną, że On
może pomóc.

Biała róża
Dusza raduje się z chwil,
gdy odczuwa bliskość
tamtego świata.

M

ój mąż odszedł do
wieczności na początku ubiegłego roku. Pół roku
później skończyłby osiemdziesiąt lat. W dniu jego urodzin nasza rodzina postanowiła szczególnie o nim pamiętać. Kiedy moja
córka tego dnia stanęła w drzwiach,
zatkało mi dech w piersiach. Miała z
sobą trzy białe róże pięknie zapakowane z pewnej kwiaciarni.
Wzięłam ją za rękę i zaprowadziłam do pokoju, gdzie niedawno na stoliku kawowym obok zdjęcia mojego
męża położyłam wydany do czasopisma „Nasza Rodzina” książkowy kalendarz na rok 2013, gdzie na otwartych stronach 122 i 123 widniały trzy
białe róże, pochodzące z artykułu zatytułowanego „Trzy białe róże”, wydanego w jednym ze starszych numerów „Naszej Rodziny”. Treść tego
artykułu w tamtym czasie bardzo poruszyła mnie i mojego męża. Pewna
siostra w wierze relacjonowała w nim,
jak przeżyła bliskość tamtego świata i
jak się przekonała, że wszyscy się kiedyś ponownie zobaczymy.
Teraz obie miałyśmy gęsią skórkę.
Moja córka opowiedziała, że sprzedawczyni odradzała jej białe róże, ponieważ były zbyt mocno rozwinięte i
proponowała w innym kolorze. Córka jednak obstawała przy białych różach, chociaż nie były aż tak świeże.
To przeżycie było dla nas pozdrowieniem z wieczności.

Fot. © hofi777 - stock.adobe.com

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Niemcy Południowe

Żyć z wiarą / przeżycia

Cmentarz w górach
Nie ma nabożeństwa za zmarłych, w którym
bym nie pamiętał o pewnym przeżyciu.

J

ako dziecko cierpiałem na astmę. Kiedy skończyłem dwadzieścia lat, moje dolegliwości
astmatyczne były tak ostre, że
musiałem się udać na sześciotygodniową kurację sanatoryjną w wysokich Tatrach w Polsce.
Zajmując się tamtym regionem dowiedziałem się, że tam w górach jest
symboliczny cmentarz z około 300 tabliczkami i z 60 ręcznie wystruganymi
z drewna krzyżami, upamiętniającymi
wszystkich tych, którzy stracili życie
w górach. Na tym cmentarzu stoi też
mała kapliczka. Koniecznie chciałem
zwiedzić ten cmentarz.
W trakcie mojego pobytu pokrywa śnieżna wzrosła do dwóch metrów. Coraz trudniej było wyjść na
dłuższe górskie spacery. Kiedy rozmawiałem o moim zamiarze zwiedzenia cmentarza, stanowczo mi odradzano. Pomimo to pewnego dnia, krótko przed nabożeństwem za zmarłych,
sam ruszyłem w drogę, ponieważ mój

współmieszkaniec, z którym zawsze
chodziłem na spacery, tym razem nie
chciał mi towarzyszyć. Dziś muszę powiedzieć, że ówczesna decyzja była
bardzo lekkomyślna.
Gdy po kilkugodzinnym brnięciu
przez śnieg dotarłem do celu, to wystawała tylko wieżyczka znajdująca się na
dachu kapliczki, ale byłem szczęśliwy
i wdzięczny, że udało mi się tam dotrzeć i zrealizować mój zamiar.
Przy kolacji opowiedziałem mojej sąsiadce przy stole, pochodzącej z
Czech, jakie miejsce odwiedziłem w
ciągu dnia. Ze wzruszeniem opowiedziała mi, że jest tam też tabliczka pamiątkowa jej syna i jego całej szkolnej
klasy. Zginęli wraz ze swoim wychowawcą podczas zejścia lawiny.
Teraz wiedziałem, dlaczego na
krótko przed nabożeństwem za zmarłych miałem takie silne pragnienie udania się na to miejsce pamięci. Odtąd
wstawiam się w swoich modlitwach za
wszystkimi, którzy zginęli w górach.
2 / 2019
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SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 20.04.1956 r.
Zawód wyuczony: lekarz
apostoł od: 08.02.2009 r.
Obszar działania: Ukraina

Apostołowie
listy

Apostoł Budnik podczas przemowy przed
sakramentem świętego pieczętowania
(z lewej) oraz z wiernymi w Zaporożu/Ukraina (pośrodku)

Apostoł
Anatolij budnik
Apostole, jakie wspomnienie z dzieciństwa
chciałbyś przeżyć jeszcze raz?
Pomimo trudnych czasów, jakie przeżywała moja rodzina, chętnie wracam myślami do mojego dzieciństwa. Pamiętam, jak matka zabierała mnie do sklepu po kilogram
makaronu lub bochenek chleba. W tamtym czasie taki
przydział był ustalony dla jednej osoby. Jako dziecko nie
widziałem w tym problemu i świat wydawał mi się piękny. Chętnie też wspominam moich rodziców i dziadków,
którzy dali mi dużo miłości i ciepła. Wtedy chciałbym,
żeby czas się zatrzymał.
Wierzę w ponowne przyjście Pana Jezusa i spotkanie z
Ojcem Niebieskim i tu budzą się we mnie uczucia, jakich
doświadczyłem w dzieciństwie: uczucie miłości, radości i
bezpieczeństwa... i one nigdy się nie skończą.

rozmawia z Bogiem w modlitwach i aktywnie uczestniczy
w życiu kościelnym, jego serce jest wypełnione życiem.
Pomimo problemów, potrzeb i trudności, można wówczas
doświadczać Bożej pomocy i radości.
Kto jest dla ciebie dobrym przykładem?
W dzieciństwie człowiek szuka wzorca do naśladowania i
chce osiągnąć w swoim życiu to, co ta przykładna osoba.
Obieramy sobie za wzór np. aktora, sportowca, muzyka
czy pisarza. Chcemy go naśladować i usilnie jemu dorównać. Z czasem jednak się okazuje, że też są tylko ludźmi
z błędami. To może spowodować rozczarowanie. Pan nas
uczy, żebyśmy nie czcili idoli, ale zabiegali o upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus może
być dla nas dobrym przykładem.
Jak można duszpastersko wzmocnić człowieka?

W której epoce chciałbyś żyć?
Nie chciałbym żyć w innej epoce. Jestem wdzięczny
Bogu, że żyję w epoce, w której wolno mi żyć. Dzięki
Bogu urodziłem się w tej epoce i zostało mi zlecone wielkie zadanie. Marzę – jak każdy chrześcijanin – o życiu w
epoce przyszłego Królestwa Bożego.
Kiedy można mówić o spełnionym życiu?
Prawdziwie spełnione życie może istnieć tylko z Bogiem. Kiedy człowiek regularnie chodzi na nabożeństwa,
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Jako duszpasterze, moim zdaniem, powinniśmy zajmować się wiernymi. Trzeba zdawać sobie sprawę z niedoli.
Trzeba próbować wyjaśnić cierpiącemu, że kiedy Bóg coś
dopuszcza, to chcemy to zaakceptować z ufnością, nawet
jeśli tego nie rozumiemy. Ufajmy, że Bóg zna wyjście dla
nas i nie wątpmy w Jego pomoc – z pewnością da ją nam
we właściwym czasie, według Jego woli. Trzeba zawsze
mieć cierpliwość i wytrwać do końca. To samo dotyczy
osobiście duszpasterza: powinien mieć dużo współczucia
i cierpliwości, ponieważ problemów duchowych nie da
się szybko rozwiązać.

Do ponownego
		
zobaczenia w Chrystusie!
Na świecie prawie nie znajdziemy człowieka, który by
nie utracił kogoś bliskiego. Wielka liczba dusz, których
nie znaliśmy, odeszła do wieczności. Wiemy, że na ziemi
nie ma ponownego zobaczenia. Pocieszenia zaznajemy
tylko dzięki nadziei, którą daruje nam wszechmocny Bóg,
że możliwe będzie ponowne zobaczenie się w dniu Pana!
Ceną za zbawczą nadzieję, zarówno dla dusz na tym,
jak i na tamtym świecie, jest cierpienie i śmierć ofiarna
Syna Bożego z miłości do wszystkich ludzi. Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią oraz
stworzył możliwość zbawienia grzesznemu człowiekowi.
Zbawienie to jest warunkiem życia wiecznego we wspaniałości Bożej.
Bóg chce pomóc wszystkim ludziom, aby mogli osiągnąć zbawienie poprzez Jego Słowo i sakramenty. Tylko
Słowo Boże zdziała wiarę w to, co niewidzialne. Do Apostoła Tomasza Pan kiedyś powiedział: „Że mnie ujrzałeś,
uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (Jan 20, 29) Wiarę w zbawczą miłość Bożą Pan chce
zobaczyć, gdy przyjdzie ponownie. Dzięki naszej wierze i
modlitwom możemy pracować nie tylko nad naszym zbawieniem, ale też nad zbawieniem licznych niezbawionych
dusz z doczesności i wieczności, i w ten sposób wypełniać
uczynki miłości. Liczne dusze musiały znosić cierpienia, niesprawiedliwości i niedole. Pomyślmy o mnóstwie

nienarodzonych dzieci, pomyślmy o poległych w konfliktach i rozruchach, o zamordowanych itd. Naszym zadaniem jest wstawianie się za nimi wszystkimi w modlitwach, aby również mogli poznać i doświadczyć miłości
i łaski Bożej. Wówczas będą też w stanie odwzajemniać
doświadczoną miłość i odpuścić tym, którzy wyrządzili
im niesprawiedliwość oraz okazać im miłosierdzie.
W mojej pracy zawodowej jako lekarz wydarzył się
kiedyś wymowny przypadek. Młody człowiek wskutek
ciężkiej choroby nadspodziewanie szybko zmarł. Jego
ciało nie wykazywało już żadnych oznak życia. Wezwano
mnie jako ordynatora oddziału szpitala wojewódzkiego
do potwierdzenia zgonu pacjenta. Po przybyciu natychmiast podjąłem próbę reanimacji tego młodego człowieka. Po pewnym czasie wrócił puls, chory zaczął oddychać
i otworzył oczy. Do dziś żyje wraz ze swoją rodziną.
Wiele dusz na tamtym świecie nie wykazuje już oznak
życia. Serce miłości już nie pulsuje, brakuje oddechu społeczności z Bogiem i pozornie nie ma już żadnej nadziei.
Ale udzielane im sakramenty są niczym działanie reanimacyjne. Naszą wiarą i naszymi modlitwami przyczyniamy się do tego, żeby te działania były skuteczne. Oby nam
wszystkim dodawało to pewności wiary i żywej nadziei
do bliskiego ponownego zobaczenia w Chrystusie!
Anatolij Budnik
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Gorejący krzew
„Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu;
i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął”.
II Księga Mojżeszowa 3, 2

Chleb Żywota
Objawienie się Chrystusa
„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał,
lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli”. (Ewangelia Jana 1, 9-11)

W

ersety biblijne powiązane są z prologiem Ewangelii Jana. Wersety 6-8 są wstawką odnoszącą się
do Jana Chrzciciela; pod względem treści werset 9
bezpośrednio powiązany jest z wersetem 5.
W prologu Ewangelii Jana opisany jest największy do tej
pory cud w historii zbawienia: „A słowo ciałem się stało... i
ujrzeliśmy chwałę jego...”. (Jan 1, 14)
Z podziwem patrzymy na to właściwie niepojęte wydarzenie: prawdziwe Światło, które oświeca wszystkich ludzi, świeci w ciemności i oświeca ciemność oddalenia od Boga. Patrząc
wstecz musimy stwierdzić, że Ten, który współuczestniczył
w stworzeniu świata (Kol 1, 15. 16) był na świecie i nie został rozpoznany. Przy tym prorocy przepowiedzieli nadejście
prawdziwego Światła z całą wyrazistością. (Iz 9, 1; 60, 1. 2)
Nawet bezpośrednio przed Jego przyjściem prorokował o Nim
Zachariasz. (Łuk 1, 78. 79)
Pan przyszedł na ten świat do oświecenia wszystkich ludzi.
Jego posłannictwo było wyrazem wielkiej miłości Bożej. (Jan
3, 16) Ale tylko niewielu odwzajemniło tę miłość i zwróciło
się ku Niemu i Go naśladowało. Pana szczególnie zasmucało
to, że nie przyjęli Go również ci, którzy zaliczali się do narodu
starego przymierza. (Jan 8, 37)
Jezus Chrystus powracając do Ojca, nie pozostawił ludzi
w ciemności, lecz posłał im Ducha Świętego, który im towarzyszy i wprowadza we wszelką prawdę. (Jan 16, 13) Ażeby
ta prawda była głoszona całemu światu i wszystkim narodom,
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Pan upełnomocnił i posłał swoich apostołów. (Mat 28, 19. 20)
Pan poprzez Ducha Świętego również dziś jest obecny
wśród swojej własności. Z łaski możemy zaliczać się do narodu nowego przymierza, do „ludu nabytego”. (I Ptr 2, 9) Uczmy
się także na błędach narodu starego przymierza:
• szukajmy zbawczej łaski Bożej. Okazujemy się jej godni,
żyjąc „na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie” i oczekując „objawienia chwały...
Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa”; (Tyt 2, 11-13)
• pomagajmy innym znaleźć łaskę Bożą. Przyjmowanie
Pana oznacza dla nas przyjmowanie bliźnich i w różnorodny sposób okazywanie im pomocy. (Mat 25, 34-40)
To jest naszym codziennym zadaniem do wypełnienia,
które obejmuje wiele dziedzin życia.
Nad wszystkim góruje obietnica ponownego przyjścia
Chrystusa po swój zbór oblubieńczy. Tym, którzy zachowali
wiarę w dobrym boju, obiecana jest szczególna łaska. A od
tych ułaskawionych Pan oczekuje, żeby „umiłowali przyjście
jego”, (II Tym 4, 8) a więc za Nim tęsknili. Wyjątkową cechą
tych, którzy będą się zaliczać do zboru oblubieńczego, jest
codzienne oczekiwanie ponownego przyjścia Pana i nieustanne modlenie się o to. To jest szczególny wyraz umiłowania
przyjścia Jego.

W

trzecim rozdziale II Księgi Mojżeszowej jest
mowa o powołaniu Mojżesza na proroka. Po
ucieczce z Egiptu Mojżesz strzegł owiec swojego teścia. Pewnego dnia przyszedł do góry Horeb, zwanej też Synaj i uważanej za miejsce objawień Bożych. Na
niej później nastąpiło ogłoszenie dziesięciu przykazań.
Werset 2 mówi, że „anioł Pański” pojawił się w gorejącym krzewie. „Anioł Pański” jest jedną z manifestacji
Boga. W tradycji chrześcijańskiej anioł ten często jest
utożsamiany z Bogiem Synem.

Bóg objawił się Mojżeszowi
Mojżesz kilkakrotnie przeżył objawienie się Boga:
• Bóg objawił się w gorejącym krzewie na górze
Horeb jako Wszechmogący, dla którego nie ma nic
niemożliwego: krzew płonął, ale się nie spalał. Mojżesz usłyszał z krzewu głos posłańca Bożego. Bóg
polecił mu wyprowadzić Izraelitów z niewoli.
• Na tej samej górze później Bóg objawił się w postaci grzmotu i błyskawicy jako prawodawca i dał
Mojżeszowi kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami.
Pomimo tych objawień Mojżesz nie mógł ujrzeć Boga
w Jego chwale. Prosił Boga o to, ale odpowiedź była jednoznaczna: „…nie może mnie człowiek oglądać i pozostać
przy życiu”. (II Moj 33, 20)
Bóg obiecał Mojżeszowi, że pośle proroka, któremu
lud izraelski powinien być posłuszny. (V Moj 18, 18) To
spełniło się w Jezusie Chrystusie; w Nim Bóg objawił się
w wyjątkowy sposób.

Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie
• Już w poczęciu i narodzinach Jezusa Bóg objawia
się jako Wszechmogący, dla którego nie ma rzeczy

niemożliwych. (Łuk 1, 37) Cud gorejącego krzewu
jest znacznie przewyższony.
• W „Kazaniu na górze” Pan Jezus pojawia się jako
nowy ustawodawca, który pogłębia znaczenie dziesięciu przykazań. Pan Jezus przewyższa prawo i proroków; całkowicie wypełnił prawo (Mat 5, 17) i wolę
Ojca. On wpisał prawo miłości do serc ludzkich.
Podczas przemienienia Pana Jezusa byli obecni Mojżesz i Eliasz oraz apostołowie: Piotr, Jan i Jakub. Tam
Mojżesz ponownie usłyszał głos Boży, który wskazał
jemu – a wraz z nim całemu staremu i nowemu przymierzu – Jezusa Chrystusa: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!”. (Mat 17, 1-5)

Bóg objawia się dziś
Dziś głos Boga, Ojca i Syna jest słyszalny poprzez
Ducha Świętego w Kościele Chrystusa. Ogień Ewangelii,
który rozpalił Pan Jezus, nadal płonie. Jego posłańcy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Jak Mojżesz, pomimo wszelkich przeciwności, zaprowadził lud do ziemi obiecanej, tak i Chrystus zaprowadzi
nas do chwały i wspaniałości Bożej. Dzięki ofierze Chrystusa, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, dostęp do
Boga jest otwarty.

Bóg objawi się podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa
Poprzez dar łaski, z wiarą przyjęte sakramenty i konsekwentne wypełnianie woli Bożej coraz bardziej zbliżamy
się do celu wiary.
Kiedy Pan ponownie przyjdzie, wtedy Bóg ponownie
się objawi. On sprawi, że ci, którzy do Niego należą i będą
Jemu podobni, poprzez zmartwychwstanie i przemienienie będą zrównani z Nim i będą udoskonaleni w chwale!
(zob. I Jan 3, 2)
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Katechizm

Pełnowartościowa święta wieczerza – prawdziwa obecność ciała i krwi Chrystusa – jest wtedy, kiedy działa moc
Ducha Świętego poprzez wyświęcenie (konsekrację)
składników świętej wieczerzy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez apostoła. (KKN 8.2.12)
Udzielenie daru Ducha Świętego przez apostoła następuje w sakramencie świętego pieczętowania – w chrzcie
duchowym. Przy tym człowiekowi darowana zostaje moc
Boża, życie Boże i miłość Boża. Duch Święty poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha sprawia, że Bóg zamieszkuje w człowieku. (Rzym 8, 9)

katechizm

Trójjedyny Bóg
Rozdział 3 − część XXII

3.5.5 Duch Święty i Kościół
Listy nowotestamentowe wyrażają, że Duch Święty był obecny w Kościele pierwotnego chrześcijaństwa.
Swoim uczniom Jezus Chrystus obiecał i posłał Ducha
Świętego jako orędownika i pocieszyciela. Kościół określany jest „domem Bożym”, „mieszkaniem Bożym” albo
„świątynią Bożą”. (I Tym 3, 15; Efez 2, 22; II Kor 6, 16)
W starym przymierzu świątynia jest mieszkaniem
Bożym pośród Jego ludu. (I Król 8, 13) Ten obraz propagowany jest w Nowym Testamencie oraz wykorzystywany do uzmysłowienia trwałej obecności Bożej, a tym
samym też obecności Ducha Świętego w Kościele. Wierni
mają się budować „jako kamienie żywe… w dom duchowy”. (I Ptr 2, 5)

3.5.5.1 Zesłanie Ducha Świętego w Zielone
Świątki
W wyniku zesłania Ducha Świętego w Zielone Świątki
się objawiło, że Bóg jest Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch
Święty. (KKN 3.1.1) Od Ojca i Syna posłany Duch Święty
napełnił apostołów i wszystkich, którzy byli z nimi.
W ten sposób Kościół Chrystusa (KKN 6.4.2) pojawia
się w historii. To wydarzenie pokazuje, że Duch Święty
22
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jest niezbędnym warunkiem istnienia Kościoła: Kościół i
Duch Święty są w ścisłym związku ze sobą.
W Kościele prowadzonym przez apostołów Duch
Święty jest stale obecny. W tym Kościele jest życie Boże,
które uwidacznia się w działalności i w słowie apostołów
oraz ma się ujawniać w słowie i czynie każdego wiernego.
(Rzym 8, 14)
Dzięki przyjęciu daru Ducha Świętego człowiek jako
dziecko Boże ma wspólnotę z Trójjedynym Bogiem. Ta
wspólnota udoskonali się dla tych, którzy zostaną zabrani
do Pana przy ponownym przyjściu Chrystusa.

3.5.5.2 Działalność Ducha Świętego w sakramentach
W sakramentach zawarta moc zbawcza ma swoją podstawę w tym, że w czynnościach sakramentalnych działają wszystkie trzy osoby Boże.
W świętym chrzcie wodnym mocą działającą jest więc
też Duch Święty. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty wyprowadzają chrzczonego z oddalenia od Boga. (KKN 8.1)
Wyświęcenie chleba i wina na świętą wieczerzę
jest możliwe tylko dlatego, że podczas tej czynności
działa Duch Święty. Moc Ducha Świętego za pośrednictwem słów ludzkich sprawia Bożą rzeczywistość.

3.5.5.3 Działalność Ducha Świętego w urzędzie apostolskim
Z mocy Ducha Świętego sprawują swój urząd apostołowie. Działalność Ducha Świętego nadaje ich czynnościom szczególny autorytet. To ujawnia się we właściwym
zarządzaniu i udzielaniu sakramentów, we właściwym
głoszeniu Ewangelii na podstawie Pisma Świętego, w
ożywianiu i zachowywaniu obietnicy ponownego przyjścia Chrystusa, a w wyniku tego w przygotowaniu oblubienicy na ponowne przyjście Pana. Poprzez apostołów
współczesnego czasu Duch Święty działa w tej samej
pełni, jak w czasie pierwszych apostołów.

Streszczenie
Duch Święty był obecny w Kościele pierwotnego
chrześcijaństwa. Kościół określany jest „domem Bożym”,
„mieszkaniem Bożym” albo „świątynią Bożą”. W wyniku
tego uzmysławiana jest obecność Ducha Świętego w Kościele. (KKN 3.5.5)
Duch Święty jest niezbędnym warunkiem istnienia
Kościoła: Kościół i Duch Święty są w ścisłym związku ze
sobą. (KKN 3.5.5.1)
Udzielenie daru Ducha Świętego przez apostoła następuje w sakramencie świętego pieczętowania – w chrzcie
duchowym. Duch Święty jest mocą działającą także w sakramentach świętego chrztu wodnego i świętej wieczerzy.
(KKN 3.5.5.2)
Z mocy Ducha Świętego sprawują swój urząd apostoKoniec rozdziału 3
łowie. (KKN 3.5.5.3) 
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Wielka uczta
wg Ewangelii Łukasza 14, 15-24

Jest szabat. Pan Jezus jest
zaproszony na kolację do wybitnego faryzeusza. Ktoś z
współbiesiadników mówi do
Pana Jezusa: „Błogosławiony
ten, który będzie spożywał
chleb w Królestwie Bożym”.
Na to Pan Jezus opowiada
wszystkim przypowieść:
Pewien człowiek przygotował
wielką ucztę i zaprosił wielu
gości. Kiedy uczta ma się rozpocząć, wysyła swego sługę
do zaproszonych, żeby powiedział: „Przyjdźcie, bo już
wszystko gotowe”.
Jeden po drugim jednak ma
swoją wymówkę.
Pierwszy z nich mówi: „Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mnie
za wytłumaczonego”.
Drugi mówi: „Kupiłem pięć par
wołów i idę je wypróbować;
proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego”.

24
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Trzeci mówi: „Żonę pojąłem i
dlatego nie mogę przyjść”.
Sługa wraca i mówi to
wszystko swemu panu.
Rozgniewany gospodarz mówi
do sługi: „Wyjdź prędko na
place i ulice miasta i sprowadź
tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych”.
Sługa wszystkich sprowadza i
mówi: „Panie, tak się stało, jak
rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce”.
Pan jeszcze raz wysyła swego
sługę i mówi: „Wyjdź na drogi
i między opłotki i przymuszaj,
by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem
mówię wam, że żaden z owych
zaproszonych mężów nie
skosztuje mojej wieczerzy”.
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Dla dzieci / Z wizytą u...
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(Kostaryka)
Na imię mam Mariangel i uwielbiam śniadanie w
niedzielę, ponieważ wtedy spotykamy się z całą
rodziną i w spokoju razem jemy. Moje ulubione potrawy to: spaghetti z serem, zupa mięsna i frytki.
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To zdjęcie jest pamiątką
z wizyty naszego apostoła okręgowego
Leonarda R. Kolba.
On mieszka w USA,
ale duszpastersko
obsługuje też Amerykę
Środkową, w tym Kostarykę.

: XXX

Fot.
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Lubię jeździć na łyżwach i chciałabym nauczyć
się grać na skrzypcach. Miałam lekcje gry
na organach, a w szkole uczyłam się gry
na flecie prostym. W domu lubię bawić
się klockami Lego i lalkami. Moim ulubionym kolorem jest fuksja. Myślę, że
jest to bardzo radosny kolor.
Fot. © Patrick Betts - stock.adobe.com

Fot. © Simon Dannhauer - stock.adobe.com

Po śniadaniu w niedzielę jedziemy do kościoła w Tirrases
na nabożeństwo. Od ubiegłego roku uczęszczam na zajęcia religii. Lekcje prowadzi mama oraz ciocia Fania. Obie
są z wykształcenia nauczycielkami: mama uczy w szkole
podstawowej w San José, a ciocia Fania w przedszkolu. Na
religię chodzą ze mną moi przyjaciele: Mathew, Mateo, Ema
i Dominick. Lubię śpiewać. Mój wujek Fabio od dziecka gra
na organach i uczy nas nowych piosenek.

Foto

W maju skończę 11 lat.
Chodzę do czwartej klasy szkoły
podstawowej,
imieniem bohatera narodowego Kostaryki:
Juana Santamaríí.
Służył jako dobosz w
wojsku Kostaryki. Dzięki
niemu wojsko wygrało bitwę,
a kraj zachował niepodległość.
Moim ulubionym przedmiotem jest
matematyka; uwielbiam rozwiązywać
problemy matematyczne i równania. Poza
tym chcę wziąć udział w festiwalu sztuki dla
uczniów. W tym roku zgłoszę się w kategoriach: maska, rysunek kolorowy i fotografia.

Fotografie własne

Moi rodzice nie mogą
się mną zajmować, więc
mieszkam z dziadkami.
Moja babcia ma na imię
Lena, a mój dziadek Oscar
Adolfo; ja nazywam ich
mamą i tatą.

Fot. Vera Latozki

Kostaryka leży pomiędzy Oceanem Spokojnym a Morzem Karaibskim. Kraj zawdzięcza
swoją nazwę odkrywcy Krzysztofowi Kolumbowi. Kiedy żeglarz przybył do wybrzeża,
zobaczył, że mieszkańcy noszą złotą biżuterię. Dlatego też Kolumb nazwał kraj Kostaryka (bogate wybrzeże). Mieszkamy w
kostarykańskiej stolicy San José.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. Który z uczniów zdradził Pana Jezusa?
A
B
C
D

Jan
Judasz Iskariot
Tomasz
Piotr

2. 	Kto w miejsce Judasza został powołany
na apostoła?
A
B
C
D

Szymon
Jakub, brat Jezusa
Maciej
Filip

3. 	Kto napisał List do Filipian?
A
B
C
D

Apostoł Jan
Apostoł Paweł
Apostoł Piotr
Apostoł Jakub

4. 	Gdzie m.in. występuje wołanie „Abba,
Ojcze”?
A
B
C
D

w Liście do Galacjan 4, 6
w Liście do Hebrajczyków 1, 4
w Liście do Rzymian 3, 24
w Liście do Filipian 3, 2

5. Kto był ojcem Noego?
A
B
C
D

Nimrod
Lamech
Sem
Tubal

6. 	Jak miała na imię żona Mojżesza?
A
B
C
D

Zylpa
Naama
Ketura
Syppora

7. 	Który z apostołów został nazwany „niewiernym”?
A
B
C
D

Jan
Paweł
Tomasz
Piotr

8. 	Kto napisał List do Filemona?
A
B
C
D

Apostoł Jakub
Apostoł Jan
Apostoł Judasz
Apostoł Paweł

9. 	Od którego protoplasty wywodzą się Edomici?
A
B
C
D

od Eliasza
od Ezawa
od Elizeusza
od Jakuba

10. 	Kto był ojcem Achaba?
A
B
C
D

Omri
Symeon
Eliasz
Obadiasz

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