
Rok 31  |  Nr 9  |  Wrzesień 2019  |  PL ISSN 0860-8474

C z a s o p i s m o  k o ś C i o ł a  n o w o a p o s t o l s k i e g o

Rodzina
Nasza

tU Jestem – HieR Bin iCH – HeRe i am 
Międzynarodowe Dni Młodzieży 2019



SŁOWO I WIARA  /  IMPULSY

  9 / 2019 NASZA RODZINA 3 2 NASZA RODZINA 9 / 2019

Wszyscy o tym mówią, częstokroć też poważnie, ale niko-
mu się nie udaje stworzyć równych szans dla wszystkich. 
Niektóre kraje są zamożniejsze, inne mniej, stąd też szanse 
są zróżnicowane. Ktoś może być bardzo utalentowany lub 

bardzo pilny, a jednak w życiu niewiele osiąga, ponieważ nie ma szans. 
Czy w Kościele nie jest podobnie? Istnieją milionerzy, istnieją tacy, którzy 
radzą sobie bardzo dobrze. Ale są też wierni, którzy mają bardzo mało albo 
nic. Nawet nie mają bieżącej wody. Niektórzy są dobrze wykształceni, a 
inni nie mają możliwości nawet nauczenia się czytania i pisania. Skrajne 
różnice. Podobnie odnośnie przyszłości i zbawienia ten i ów pyta samego 
siebie: czy mam jakąś szansę wzięcia udziału w Dniu Pańskim?

Bóg nie patrzy na to, kto ma najtrudniej w życiu i zabierze go do sie-
bie z powodu tego, że wiele musi cierpieć. Bóg zbawi wszystkich, którzy 
pragną mieć z Nim wieczną wspólnotę, bez względu na to, gdzie i jak żyją, 
co posiadają i jak wygląda życie w ich zborze. Ważna jest miłość do Boga 
i wierne naśladownictwo Pana. Nie martw się niepotrzebnie, wykorzystaj 
swoją szansę, a Pan obdarzy cię łaską i zbawieniem.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Równe szanse
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Stolica kraju związkowego Nadrenia Północna-
-Westfalia, Düsseldorf, jest uważana za młodą i 
nowoczesną metropolię, która przyciąga wiele 

kreatywnych talentów i to nie tylko od czasu budowy 
portu medialnego w latach 90-tych XX wieku, który 
wraz z charakterystycznymi budynkami szybko stał się 
wizytówką miasta. „Bardzo mi się tu podoba” – napi-
sał młody Mendelssohn Bartholdy, gdy w wieku zale-
dwie 24 lat objął stanowisko dyrektora muzycznego w 
Düsseldorfie. Mieszkał tu również i dyrygował młody 
Johannes Brahms, podobnie jak Robert Schumann i 
jego żona Clara, która od 1850 roku mieszkała na Bol-
kerstraße – naprzeciwko domu, w którym w 1797 roku 
urodził się poeta Heinrich Heine. Robert Schumann 
udźwiękowił wiele wierszy Heinego, m.in. w cyklu 
„Dichterliebe” opus 48, prezentujący duchową zbież-
ność obydwu artystów. Festiwal Schumannfest 2019 
w Tonhalle w Düsseldorfie poświęcony jest wirtuozce 
fortepianu i kompozytorce Clarze Schumann, niezwy-
kłej i bardzo utalentowanej artystce, której 200. uro-
dziny przypadają we wrześniu. Matka ośmiorga dzieci 
była uroczyście przyjmowana jako pianistka w wielkich 
salach koncertowych Europy. Stworzyła ponad czter-
dzieści własnych kompozycji i wraz ze swoim przyja-
cielem Johannesem Brahmsem zaaranżowała wyda-
nie dzieł swojego zmarłego w młodym wieku męża. 
Clara Schumann zagrała swój ostatni koncert w wieku 
71 lat 12 marca 1891 roku we Frankfurcie nad Menem.

Düsseldorf
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NABOŻEŃSTWO 
W DüSSElDOrfiE/NiEmcy

miEjScE: stadion w Düsseldorfie
DATA: 2 czerwca 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Ewangelia Jana 13, 34. 35
PiEśŃ: Niech jest Twoje życie me
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okręgo-
wi: Michael Deppner, Michael Ehrich, Joseph Opem-
ba Ekhuya, Edy Isnugroho, Leonard R. Kolb, Rüdiger 
Krause, John Leslie Kriel, Enrique Minio, Wolfgang 
Nadolny, Charles Ndandula, Peter Schulte, Rainer 
Storck, Tshitshi Tshisekedi, Mark Woll i Jürg Zbin-
den; apostołowie okręgowi pomocniczy: David Deva-
raj, Frank Dzur, John Fendt, Arnold Mhango, João 
Uanuque Misselo, Patrick Mkhwanazi, Robert Nsamba 
i Kububa Soko oraz 45 apostołów
iNfOrmAcjA: Międzynarodowe Dni Młodzieży 2019
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poznać, że jesteście moimi uczniami. W swojej modlitwie 
Pan Jezus powiedział: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, 
Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby 
świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”. (Jan 17, 21) Tak więc 
głoszenie Ewangelii rozpoczyna się od tego, że miłujemy 
się nawzajem. Gdzie miłość nie jest obecna wśród uczniów, 
krzewienie, głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, traci 
swój skutek.

Chcemy się wzajemnie miłować i to powinno być 
naszym pierwszym świadectwem dla Jezusa Chry-
stusa. Nie chodzi tu o ludzką miłość. Ludzka mi-

łość jest czymś bardzo pięknym. Jeśli się kogoś kocha, po-
nieważ darzy się go sympatią, to oczekuje się od ukochanej 
osoby, że odwzajemni miłość. To jest ludzka miłość – coś 
bardzo pięknego. Ale miłość, o której mówi Pan Jezus, jest 
czymś zupełnie innym, jest miłością Bożą. Jej doświadcza-
my w Jezusie Chrystusie. Miłość Boża objawiła się w Jezu-
sie Chrystusie i tej miłości możemy doświadczać. Bóg jest 
dla nas, On nas kocha! Bóg włożył w nas tę miłość poprzez 
Ducha Świętego. Bóg jest miłością i Jego życie, życie Boże, 

włożył w nas poprzez dar Ducha Świętego. A że żyje w nas 
Jego życie, to żyje też w nas Jego miłość. Miłość, miłość 
Boża, jest cechą charakterystyczną nowego stworzenia – 
daru, który dał nam Bóg.

Teraz Bóg nam mówi: „Doświadczyłeś mojej miłości, 
dałem ci ją, a więc przekazuj ją dalej”.

Miłujcie się wzajemnie – nie ludzką miłością, ale 
moją miłością. Nie chodzi o to, żeby pokazywać 
naszemu bliźniemu, jak go miłujemy. Nie cho-

dzi o to, żeby pokazywać naszemu bliźniemu, co możemy 
i co chcemy dla niego zrobić. Chodzi o to, żeby pokazywać 
bliźniemu, jak Bóg go miłuje i pokazywać bliźniemu, co 
Bóg dla niego robi. Zatem nie chodzi o nas, ale o Jezusa 
Chrystusa! Miłujmy się nawzajem, pokazując w ten sposób 
bliźniemu, jak Bóg go miłuje i co dla niego czyni, i co Bóg 
chce dla niego uczynić. Jesteśmy bogaci w Chrystusie, więc 
chcemy dzielić się tym bogactwem. Chcemy, aby miłość 
Boża była doświadczana przez naszego bliźniego. Jak mo-
żemy to czynić? 

Pan Jezus powiedział: „Miłujcie się wzajemnie”. A więc 
powinniśmy zacząć w naszym gronie: w gronie młodzieży, 
w gronie zboru, w Kościele. Powinniśmy wzajemnie się 
miłować, tak jak Jezus Chrystus nas miłuje.

Co czynił Jezus Chrystus? Przyjmował wszystkich ludzi 
takimi, jakimi byli: małych i dużych, dobrych i złych, boga-
tych i biednych. Akceptował również obcych. On po prostu 
miłuje wszystkich, ponieważ jest miłością. Miłuje bezwa-
runkowo. Tak samo chcemy też miłować w naszym gronie. 
Akceptujmy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Mi-
łuję cię, jaki jesteś, ponieważ żyje we mnie miłość Boża. 
Chcę przyczynić się do tego, żebyś doświadczył miłości, 
jaką Bóg ma dla ciebie. Chcę działać tak, abyś doświadczył 
tego, co Bóg chce dla ciebie uczynić. Przyjmujmy siebie 
nawzajem, tak jak Jezus Chrystus nas przyjmuje.

W jaki sposób jeszcze miłował Pan Jezus? Wszystko 
dzielił z ludźmi. Syn Boży przyszedł na ziemię, aby dzielić 
przeznaczenie, los, życie ludzkie. Całkowicie to dzielił: do-
świadczył wszystkiego, czego ludzie muszą doświadczać. 
Dzielił ich radość i cierpienie. Płakał, gdy umarł Łazarz.

Serdecznie umiłowani młodzi bracia i siostry, 
przeżywamy naprawdę wspaniałe dni tu w 
Düsseldorfie i przede wszystkim dziękujemy 
Bogu za to, że dał nam ku temu powodzenie 
i wiele błogosławieństwa. Chciałbym też być 

głosem apostołów i z całego serca wam, miła młodzieży, 
podziękować i pogratulować! Dużo pracowaliście, żeby 
te dni przygotować. Razem pracowaliście, pociliście się 
i cierpieliście, a Pan pobłogosławił waszą pracę. Sposób, 
w jaki to razem zrobiliście, uważam za bardzo piękny. 
Waszą obecnością w Düsseldorfie wypełniliście to spo-
tkanie życiem.

Zauważyliśmy również, że bardzo identyfikowa-
liście się z mottem: „Tu jestem”. Wykorzystaliście je, 

Tu jestem – umiłowany przez Boga

pracowaliście z nim i wspaniale je rozpowszechnialiście. 
Działał w was Duch Święty. Uważam to po prostu za coś 
fantastycznego!

„Tu jestem”. Jeśli podsumuję to bardzo krótko: tu je-
stem – mówi Bóg. Tu jestem – dla ciebie, miłuję cię! Do-
świadczyliśmy tego: Bóg tu jest dla mnie! Teraz Bóg nam 
mówi: „Powiedz swojemu bliźniemu, że jestem również dla 
niego!”. A my mówimy: Panie, tu jestem i chcę to czynić! 
Chcę powiedzieć mojemu bliźniemu: „Bóg jest również dla 
ciebie”. Naszą misją jest rozpowszechnianie Ewangelii.

W wielu miejscach obecnie pojawia się pytanie: jak to 
mamy zrobić w naszych czasach? Pan Jezus daje nam bar-
dzo jasną odpowiedź: macie być moimi świadkami, a jeśli 
będziecie się wzajemnie miłowali, wtedy będzie można 

Głoszenie Ewangelii oznacza
przybliżanie bliźniemu miłości Bożej.

„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie mi-
łowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajem-
nie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie”.

Słowo biblijne: Ewangelia Jana 13, 34. 35

Przyjmujmy siebie nawzajem, tak
jak Jezus Chrystus nas przyjmuje.
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W świecie, w którym coraz bardziej dominuje ego-
centryzm, zwracajmy się do drugiego i szczerze 
dzielmy jego cierpienie i radość. Śmiejmy się, 

gdy on się śmieje i płaczmy, gdy on płacze. Pocieszajmy 
się nawzajem i módlmy się jeden za drugiego. To jest druga 
kwestia: dzielimy z drugim to, co go spotyka.

Jak Pan Jezus jeszcze wyrażał swoją miłość? Pomagał 
realnie. Kiedy widział, że ludzie są głodni, to postarał się 
o chleb. Gdy widział, że nie mają wina, to zatroszczył się 
o wino. Konkretnie pomagał w codziennym życiu. Czyń-
my tak samo: pomagajmy – w gronie młodzieży, w zborze, 
w Kościele. Nie tylko pięknymi słowami pocieszenia, nie 
tylko modlitwą, ale całkowicie realnym czynem, czymś 
bardzo konkretnym, przyczyniając się w ten sposób do zła-
godzenia potrzeb naszego brata, naszej siostry.

W I Liście Jana jest napisane: „Jeśli zaś ktoś posiada 
dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed 
nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?”. 
(I Jan 3, 17) Słowa, pocieszenie, modlitwy... wszystko pięk-
ne, ale zrób coś, aby złagodzić potrzebę!

Kiedy przyglądamy się Kościołowi na całym świecie, 

to widzimy wielkie różnice. Widzimy braci i siostry, któ-
rym nie powodzi się zbyt dobrze, którzy mają problemy z 
życiem w wierze. W takich przypadkach możemy pomagać 
finansowo i okazywać solidarność, tak aby nasi bracia i sio-
stry na całym świecie mogli żyć wiarą. A więc pomoc finan-
sowa na całym świecie. Nie chodzi jednak przy tym o to, że 
wkłada się coś do skrzynki ofiar i w ten sposób wszystko 
jest załatwione. Zróbmy też coś konkretnego w naszym śro-
dowisku, aby pomóc naszemu bratu, naszej siostrze.

Jak jeszcze Pan Jezus okazywał swoją miłość? Nie-
ustannie szukał społeczności ze swoimi uczniami. Czuł 
potrzebę bycia z nimi, modlenia się z nimi, rozmawiania z 
nimi, spożywania posiłków z nimi i radowania się z nimi. 
Przed powrotem do Ojca powiedział: przyjdę znowu, pra-
gnę z wami ponownie spożywać wieczerzę w Królestwie 
Bożym. (Mat 26, 29; Mar 14, 25) Nieustannie szukał 
wspólnoty z uczniami. Miłujmy się nawzajem w taki spo-
sób. Bądźmy razem i pracujmy razem. Miejmy potrzebę 
spotykania się i rozmawiania ze sobą – nie tylko przez In-
ternet, nie tylko przez smartfon, ale rozmawiania ze sobą 
jak żywi ludzie. Mamy potrzebę zbierania się i wspólnego 

modlenia! Mamy potrzebę spotykania się i w gronie wier-
nych w zborze wspólnego przeżywania nabożeństwa i ob-
chodzenia uroczystości świętej wieczerzy. To jest nasza 
potrzeba. Chcemy być razem. Chcemy razem pracować w 
Kościele, w gronie młodzieży, aby rozpowszechniać mi-
łość Bożą. Chcemy razem pracować, aby bliźni mógł do-
świadczać miłości Bożej. Chcemy być razem i w tym celu 
jesteśmy również gotowi do ofiar i poświęceń. Działajmy 
razem, nawet gdy niekiedy nie sprawia to nam radości, ale 
po prostu po to, aby pokazać innym, że ważne jest dla nas 
przebywanie razem.

Kolejnym punktem w kwestii, jak Pan Jezus poka-
zywał swoją miłość, jest to, że wciąż wybaczał 
uczniom i skłaniał do pojednania. W naszym 

gronie również wciąż będą się pojawiać konflikty. Zawsze 
coś pójdzie nie tak, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały, 
i wciąż będzie dochodzić do tego, że będziemy się ranić 
wzajemnie, ale wybaczajmy sobie nawzajem, gódźmy się i 
pokazujmy bliźniemu, że Bóg go miłuje.

Nie mówię, że już tego nie robimy, absolutnie. To po-
świadczyliście w minionych dniach. Ale dla mnie bardzo 
ważne jest, aby przekazać to wam jako młodemu pokoleniu 

przyszłości, że Bóg was kocha i oczekuje, żebyście mówi-
li to również bliźniemu. Głoszenie Ewangelii rozpoczyna 
się od miłowania siebie nawzajem, przyjmowania i akcep-
towania siebie nawzajem, dzielenia się, pomagania sobie, 
pragnienia przebywania razem i współpracowania, prze-
baczania sobie nawzajem i pragnienia pojednania się ze 
sobą. Jest to warunek, jeśli chcemy krzewić Ewangelię na 
świecie, w naszym gronie młodzieży, w naszym zborze, w 
naszym Kościele. Let’s go! (ruszajmy!)

Oczywiście nie kończy się to na Kościele Nowoapo-
stolskim, ale idzie dalej i jest skierowane do wszystkich 
chrześcijan. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak bardzo 
się cieszymy, że mamy dobre relacje z innymi Kościołami. 
Nie jesteśmy tymi, którzy mówią: inni są naszymi przeciw-
nikami, my jesteśmy konkurentami na „chrześcijańskim 
rynku”. Nie, mamy zdrową relację: widzimy siebie nawza-
jem jako chrześcijan w służbie Nauczyciela Jezusa Chry-
stusa, a ta służba polega na pokazywaniu człowiekowi, że 
Bóg go kocha, pokazywaniu człowiekowi, co Bóg chce dla 
niego uczynić. To jest nasze „powołanie” jako chrześci-
jan. Nie chodzi o rezygnację ze wszystkiego, co nas różni, 
aby stać się wielkim „megakościołem”, w którym wszy-
scy są równi. Proszę, akceptujmy innych takimi, jakimi są 

Miłość okazuje się nie tylko pięknymi słowami,
ale także konkretną pomocą w życiu codziennym.
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gdy będziemy obchodzili uroczystość świętej wieczerzy. 
On czeka na ciebie! On chce mieć z tobą społeczność. Być 
może wśród nas jest jeden czy dwoje konfirmantów, któ-
rzy już nie przychodzą lub przychodzą tylko okazjonalnie 
na nabożeństwa. Inni co prawda są obecni, ale w swoich 
sercach są daleko od wspólnoty kościelnej. Przypomnijmy 
sobie biblijną historię o synu marnotrawnym. Syn zażądał 
spadku, dostał pieniądze i odszedł. Odszedł bardzo dale-
ko i wszystko wydał, wszystko roztrwonił. Zachował się 
bardzo źle, ale ojciec nigdy o nim nie zapomniał. Czekał 
na niego, chciał, żeby jego syn wrócił. A kiedy syn wrócił, 
ojciec był i powiedział do niego: wciąż jesteś moim synem 
i cię kocham.

Mój drogi bracie, moja droga siostro, cokolwiek 
zrobiliście, dokądkolwiek odeszliście, mówię 
wam: Pan Jezus tu jest i czeka na ciebie. Z mi-

łości chce mieć z wami wspólnotę. Po prostu przyjdźcie, a 
doświadczycie miłości Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tu jest, 
w swoim Kościele, we wspólnocie swoich dzieci. Wszyscy 

– ponieważ powiedział to Pan Jezus, a nie ja – że nada to 
szczególny charyzmat Kościołowi, chrześcijaństwu i że w 
ten sposób możemy wzmocnić atrakcyjność naszego Ko-
ścioła, naszych zborów. Podejmijmy ryzyko: czyńmy to! 
Bóg nas pobłogosławi.

Po kazaniach apostoła i apostoła okręgowego Główny 
Apostoł powiedział:

Teraz chciejmy się przygotować, abyśmy mogli do-
świadczyć odpuszczenia grzechów i mogli obcho-
dzić uroczystość świętej wieczerzy. Pragniemy, 

aby każdy mógł doświadczyć, że motto Międzynarodo-
wych Dni Młodzieży „Tu jestem” nie jest tylko mottem, 
ale iż jest prawdą, że Bóg naprawdę tu jest! Będzie obecny, 

i szanujmy ich wiarę oraz bądźmy świadomi tego, że mamy 
wspólne zadanie: przybliżać ludziom miłość Bożą, tak aby 
mogli jej doświadczyć.

Nie jestem marzycielem, nie jestem fantastą, ale mocno 
stąpającym po ziemi i realistą, i wiem – i wy też to wiecie – 
że w przyszłości nie będzie tak łatwo w gronie młodzieży, 
w zborze, w Kościele, w chrześcijaństwie. Stale będziemy 
napotykać opór, będziemy musieli liczyć się z ludzkimi 
niedoskonałościami i ich doświadczać, i tak pozostanie do 
końca. Zawsze będą rozczarowania. Ale chcemy tak miło-
wać, jak miłuje Jezus Chrystus. On nigdy się nie poddaje, 
po prostu wciąż miłuje i dalej działa z miłością. A ponieważ 
dał nam tę miłość i ona w nas żyje, to pokonujemy rozcza-
rowania, pokonujemy opór i czynimy to dalej. Miłujmy się 
nawzajem, tak jak miłuje nas Pan Jezus. Jestem przekonany 

ApOSTOł  
SAmuEl TANSAhTikNO

Apostoł Tansahtikno opisał 
doświadczenie, które skłania do 
przemyśleń: na Filipinach wiele 

osób mieszka na wsi. Młodzi ludzie wyjeżdżają do 
miasta na studia lub edukację. Gdy tam przybywają, 
do tamtejszych zborów, to po raz pierwszy zdają sobie 
sprawę, że są ze wsi, a teraz są w mieście. „Są zastra-
szeni, boją się i siedzą zupełnie z tyłu w kościele. W 
swoim zborze na wsi byli aktywni, ale tu nikt ich nie za-
uważa, nikt nie zwraca na nich uwagi i czują się obco. 
Przychodzą na nabożeństwa i odchodzą, a w pewnym 
momencie już w ogóle nie przychodzą”. Apostoł zwrócił 
się do młodzieży z apelem, aby zauważać drugiego, 
aby nikogo nie wykluczać, aby każdego przyjmować
i dać mu odczuć: należysz do nas!

ApOSTOł OkręgOWy 
michAEl dEppNEr

Apostoł okręgowy Deppner po-
wiedział, że młodzież z Konga, 
która bardzo chciała przyjechać 

do Düsseldorfu, nie otrzymała wiz i nie mogła udać się 
w podróż. On i apostoł, który mu towarzyszył, stanęli 
zupełnie sami w hali przeznaczonej dla wiernych z Kon-
ga i zadali sobie pytanie: jak to zniesiemy przez dwa 
dni? Ale potem przyszła jedna osoba, druga, kolejna, a 
w końcu cały chór, który śpiewał z nimi i ich pocieszał. 
Ostatecznie przeżyli tyle radości, że przy pożegnaniu 
płynęły łzy. „Gdy ktoś ci coś daje, to ty rób to samo”, 
tak apostoł okręgowy opisał zasadę „kampanii miłości”.

Polegać na Panu przede wszystkim
oznacza polegać na Jego Słowie.
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z nas, jako wierni i jako duchowni, chcemy wam pomóc to 
odczuć. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, abyście 
mogli doświadczyć, że Bóg was kocha i coś dla was czyni.

Oczywiście jesteśmy też świadomi tego, że jesteśmy 
grzesznikami. I nawet jeśli mamy dobre intencje, to cza-
sami zawodzimy. Czasami nawet my apostołowie czy du-
chowni jesteśmy przeszkodą w przeżywaniu Boga. Z po-
wodu naszych słabości być może nie możecie tak naprawdę 
doświadczać tego, co Bóg chce dla was czynić i jak bardzo 
was miłuje. Za to chcemy przeprosić: wybaczcie nam! To 
nie jest dyplomatyczny frazes, naprawdę za tym stoimy. 
Nawet gdyby dotyczyło to tylko jednej osoby tu na stadio-
nie – to trzeba to powiedzieć, ponieważ każda dusza jest 
ważna dla Boga i dla nas. Nie opuszczaj Jezusa Chrystusa 
z naszego powodu. Obiecujemy wam, że i w nas będziecie 
mogli doświadczać Jezusa Chrystusa!

Kiedy teraz będziemy celebrować świętą wieczerzę, po-
wiedzmy również do Jezusa Chrystusa: tu jestem. Chcesz, 
żebyśmy pomogli bliźniemu, żebyśmy jemu pokazali, że 
Bóg go kocha. Tu jesteśmy! Tu jestem, chcę wypełniać tę 
misję – i chcemy to też czynić razem. Chcemy wzajemnie 
się miłować, tak jak Ty to powiedziałeś.

ZASAdNicZE myśli

Pan Jezus pokazał ludziom miłość Bożą,

–  przyjmując każdego takim, jakim był,

– dzieląc los z ludźmi,

– konkretnie pomagając,

– szukając wspólnoty ze swoimi uczniami,

–  wciąż wybaczając uczniom.

Kiedy to czynimy, umożliwiamy bliźniemu 

odczuwanie miłości Bożej.
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wort und glaube  i  Kontext

Wyjaśnienia
Tematem przewodnim Ewangelii Jana jest miłość: mi-
łość Pana Jezusa do swego Ojca, miłość Pana Jezusa 
do swoich i wzajemna miłość uczniów Pana Jezusa. 
Ta miłość jest w pełni przedstawiona w nowym przy-
kazaniu Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana mówi, że 
Pan Jezus był razem ze swoimi uczniami przed Pas-
chą. (Jan 13) Pan Jezus myje nogi uczniom, okazując 
im swoją miłość. (Jan 13, 1-20) Następnie Pan Jezus 
wskazuje Judasza jako zdrajcę. (Jan 13, 21-30) Wer-
sety poprzedzające i następujące po słowie biblijnym 
nabożeństwa zawierają mowę pożegnalną Pana Je-
zusa, (Jan 13-17) która wyróżnia się miłością wza-
jemną oraz gloryfikacją Jezusa i Ojca. Słowo biblijne 
jest zatytułowane „Nowe przykazanie miłości”, które 
jest powtórzone niemal dosłownie przez Pana Jezusa 
w Ewangelii Jana 15, 12, a więc ma wielkie znacze-
nie dla uczniów i tych, którzy poprzez ich świadectwo 
wierzą w Jezusa Chrystusa. Fragment biblijny, w któ-
rym występują zacytowane wersety, rozpoczyna się 
od odejścia Judasza, którego Pan Jezus wskazał jako 
zdrajcę. (Jan 13, 30) Judasz zdrajca opuszcza gro-
no uczniów w nocy. Nie jest przypadkiem, że opusz-
czenie wspólnoty uczniów jest utożsamione z nocą. 
Zapadająca noc wskazuje również na ciemność męki 
Pana Jezusa, ale która kończy się Jego zwycięstwem 
na krzyżu. Pan Jezus mówi o swoim uwielbieniu w 
wersecie 31: On, Syn Człowieczy, jest uwielbiony, a 
Bóg Ojciec jest uwielbiony przez uwielbienie Syna. 
Pan Jezus przed swoim pożegnaniem z uczniami po-
wiedział, że oni nie mogą iść tam, dokąd On idzie. 
(Jan 13, 33) Co oznacza „uczniostwo”, jest wyjaśnione 
przez Pana w słowie biblijnym nabożeństwa: ucznio-
stwo oznacza zachowanie miłości wzajemnej. Wzo-
rem tej miłości jest miłość Pana Jezusa do swoich. 
Apostoł Piotr, który nie do końca rozumie, co oznacza 
pożegnanie Pana Jezusa, chce wszędzie podążać za 
Panem. Ale Pan Jezus wskazuje Piotrowi, że będzie 
mógł pójść za Nim dopiero później i że zaprze się Go 
trzy razy zanim kur zapieje.

Słowo i wiara  /  KonteKst

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

Słowo BiBlijne    w KonteKście

31A gdy wyszedł [Judasz], rzekł Jezus: Teraz został 
uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony 
w nim. 32Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg 
uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. 33Dziateczki! 
Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będzie-
cie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy 
przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię.

noWe PRZyKaZanie MiŁośCi

34Nowe przykazanie daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście 
się i wy wzajemnie miłowali. 35Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wza-
jemną mieć będziecie.

jeZUs ZaPoWiaDa ZaPaRCie siĘ PiotRa

36Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? 
Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść 
nie możesz, ale potem pójdziesz. 37Rzekł mu Piotr: 
Panie! Czemu nie mogę teraz iść za tobą? Duszę 
swoją za ciebie położę. 38Odpowiedział mu Jezus: 
Duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam ci: Zanim kur zapieje, trzykroć się 
mnie zaprzesz.

Ewangelia Jana 13, 31–38
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Kościół na świecie

Zróżnicowany program

Oficjalne otwarcie MDM nastąpiło w piątek rano. 
Motto Międzynarodowych Dni Młodzieży podczas 
ceremonii otwarcia zostało przedstawione w formie 
spektaklu, a cała młodzież ze świecącymi bransolet-
kami była częścią programu. Główny Apostoł Jean-
-Luc Schneider po modlitwie inauguracyjnej nacisnął 
czerwony przycisk, sygnalizując tym samym otwarcie 
Międzynarodowych Dni Młodzieży.

Młodzi ludzie, zgodnie ze swoimi zainteresowania-
mi rozeszli się po terenie targowym. Uczyli się, dysku-
towali, prezentowali, tańczyli, śpiewali lub słuchali. Na 
centralne wydarzenia zbierali się na stadionie. I tak w 
piątkowy wieczór odbyła się prapremiera musicalu „Tu 
jestem” w języku angielskim. A w sobotni wieczór w 
pokazie świetlnym zatytułowanym „Tu, tam, wszędzie” 

Akt wiary dla całego świata
Radość i oczekiwania były wielkie! Teraz to już przeszłość. Międzynarodowe Dni Młodzieży 
(MDM) Kościoła Nowoapostolskiego odbyły się w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2019 roku 
w Düsseldorfie, w których uczestniczyło ponad 30 000 młodych chrześcijan nowoapostol-
skich z całego świata. Retrospekcja:

targowych: na wystawach, warsztatach, wykładach, 
koncertach oraz we wszelkiego rodzaju projektach 
partycypacyjnych. Międzynarodowe Dni Młodzieży 
2019 oferowały uczestnikom ponad 250 wydarzeń oraz 
około 300 godzin informacji i rozrywki.

Atmosfera była wspaniała. Szczególnie w hali spo-
tkań nr 6; było kolorowo i głośno. Ale też cicho i spo-
kojnie z refleksją przy wspólnym czczeniu Pana Jezusa 
i Boga w hali nabożeństw nr 8.

 Szczególnymi wydarzeniami były dwa nabożeń-
stwa. W dniu przyjazdu, w Święto Wniebowstąpienia, 
nabożeństwo świąteczne odbyło się równocześnie w 
różnych językach w trzech miejscach na terenie targo-
wym. Natomiast nabożeństwo Głównego Apostoła w 
niedzielę 2 czerwca na stadionie było punktem kulmi-
nacyjnym i równocześnie zakończeniem Międzynaro-
dowych Dni Młodzieży 2019 roku.

Zradosnym oczekiwaniem na nadchodzące 
dni w czwartek 30 maja uczestnicy Mię-
dzynarodowych Dni Młodzieży przybyli 
do Düsseldorfu: pociągami specjalnymi, 
rowerami crossowymi, autokarami. Po-

wiewające flagi zdradzały pochodzenie grup: młodzież 
nowoapostolska z Afryki, Ameryki Północnej i Połu-
dniowej, Australii i krajów azjatyckich mieszała się z 
uczestnikami z Europy. Udział wielu młodych ludzi był 
możliwy dzięki sponsoringowi kosztów podróży.

„Tu jestem”

Młodzi ludzie identyfikowali się z mottem MDM 
„Tu jestem”. Występowało ono na niebieskich koszul-
kach oraz znalazło odzwierciedlenie w urozmaico-
nym programie uroczystości kościelnej na terenach 

MDM 2019 w DüsselDorfie

Po prawej: Główny Apostoł Schneider otwiera 
Międzynarodowe Dni Młodzieży 2019 w Düssel-
dorfie; po lewej: tętniąca życiem hala spotkań

Uczestnicy MDM mogli wyrazić swoje życzenia, troski i 
prośby na określonej ścianie. Ci, którzy przechodzili, byli 
wzywani do wstawiennictwa w swoich modlitwach.

Dla uczestników MDM było zapewnione 
pełne wyżywienie, a dla chętnych również 
hale noclegowe. 

W „Ogrodzie Przykazań”, zaprojektowanym przez młodzież 
z dziewięciu okręgów Hesji i Nadrenii-Palatynatu, goście 
byli zachęcani do przemyśleń i współdziałania.
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Kościół na świecie

Transmisja internetowa

Transmisja internetowa została zorganizowana po 
to, aby młodzi ludzie, którzy z powodów osobistych, 
finansowych, wizowych lub innych nie mogli być 
bezpośrednimi uczestnikami, mieli możliwość na ca-
łym świecie śledzenia wydarzeń Międzynarodowych 
Dni Młodzieży. Informacje z centralnych wydarzeń 
przekazywane przez Internet, YouTube i Facebook, 
wzbudziły entuzjazm nawet daleko od Düsseldorfu. 
Relacje i filmy są stale dostępne na kanałach „Inter-
national Youth Convention 2019” (MDM 2019) obu 
platform.

aktorzy, tancerze, orkiestra i chór zaprezentowali różno-
rodność krajów z ich kulturowymi osobliwościami, w 
których żyją młodzi nowoapostolscy chrześcijanie.

Z wielkim zainteresowaniem uczestników MDM 
spotkała się dyskusja panelowa z Głównym Apo-
stołem. Ale również mniejsze grupy dyskusyjne na 
tematy związane z wiarą były aktywnie odwiedzane 
i współkształtowane: Jaki wpływ ma moja wiara na 
partnerstwo? Jak można organizować zajęcia dla mło-
dzieży? Jak ci, którzy nie są entuzjastycznie nastawie-
ni do muzyki, mogą zaangażować się w życiu kościel-
nym? Ponadto przedstawiane też były porady życiowe 
dla młodzieży, np. jak napisać CV itp.

Dzięki możliwości uczestniczenia na żywo w 
transmisji centralnych wydarzeń Międzynarodowe 
Dni Młodzieży w Düsseldorfie były aktem wiary dla 
całego świata.

Podziękowania dla wolontariuszy

Cztery dni programu dla 30 000 młodych ludzi 
wraz z organizacją pełnego zaopatrzenia i wyżywie-
nia od śniadania, przez obiad, kolację do przekąski o 
północy były wyzwaniem możliwym do zrealizowa-
nia dzięki wielu pomocnikom. Ponad 3 000 wolon-
tariuszy pełniły dyżury między środą a niedzielą: w 

dziale technicznym, jako tłumacze, wydający posiłki, 
jako przewodnicy czy obsługujący stoiska. Pomocni-
cy byli wszędzie. Główny Apostoł serdecznie im po-
dziękował na zorganizowanej dodatkowo małej uro-
czystości w niedzielne popołudnie.

Apostoł okręgowy Rainer Storck, gospodarz MDM, 
życzył wszystkim wolontariuszom i ich rodzinom ob-
fitego błogosławieństwa Bożego za ich zaangażowa-
nie, którego nie da się zmierzyć w czasie i godzinach.

Natomiast pozostali uczestnicy MDM w tym sa-
mym czasie byli już w drodze powrotnej do domu, 
mając w swoim bagażu entuzjazm i ogromne wraże-
nia z czterech Międzynarodowych Dni Młodzieży.

Centralne wydarzenia, takie jak dyskusja panelowa z Głów-
nym Apostołem, można było również przeżyć w plenerze na 
terenie targowym, ale także na całym świecie, dzięki trans-
misji internetowej na żywo.

Zdjęcie z prawej jest ujęciem z prapre-
miery musicalu „Ja jestem”.

Na MDM było dużo muzyki: czy to na ceremonii 
otwarcia (po lewej), czy też na wielu koncertach. 

Wiele przygotowań i wysiłku wymagały wy-
stawy dotyczące wydarzeń biblijnych, takich 
jak np. Męka Pańska.

Ponad 3000 wolontariuszy za-
pewniły sukces Międzynaro-
dowych Dni Młodzieży. 

Różnorodność kultur w świecie nowoapo-
stolskim stała się widoczna w pokazie
„Tu, tam, wszędzie”. 
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Chleb Żywota

List Jana w 3 rozdziale mówi o stanie dziecka Bożego. 
Ci, którzy wierzą w Chrystusa już teraz są dziećmi Bo-
żymi. Pozostawanie w Chrystusie chroni dzieci Boże 

przed grzechem. (I Jan 3, 1-6) Stan dziecka Bożego jednakże 
zagrożony jest działaniem złego. Na przykładzie Kaina i Abla 
wyraźnie widać, jak rozróżniać dobre i złe dzieła. (I Jan 3, 10-
12) Rozdział ten kończy się zasadniczym tematem I Listu Jana, 
mianowicie opisem braterskiej miłości.

Dzieło złego polegało na tym, aby Adama i Ewę oddzielić od 
Boga. Upadek w grzech uczynił ludzi obcymi Bogu. Wpłynął 
również negatywnie na wzajemne relacje ludzi (I Moj 3, 12; 4, 8) 
oraz na ich stosunek do stworzenia. Syn Boży przyszedł na ten 
świat, by zwyciężyć złego i zniweczyć jego dzieła. Pan Jezus, 
złożywszy swą ofiarę, stworzył ludziom możliwość powrotu do 
wspólnoty z Bogiem. Spójrzmy na niektóre dzieła złego.

Zły usiłuje sprawić, abyśmy wątpili w Słowo Boże. (I Moj 
3, 1) Syn Boży przyszedł na ziemię i złożył świadectwo o wier-
ności Boga i prawdzie Jego obietnic. Pan Jezus pokazał, iż 
Słowo Boże jest prawdą i ważne na wieki. Wiara w Pana Jezusa 
pozwala nam przezwyciężać wątpliwości.

Wąż sprawił, iż Adam i Ewa uwierzyli, że mogą otrzymać 
więcej niż Bóg im dał. Pan Jezus zniweczył treść tego kłam-
stwa. Dał nam wszystko, oddając swoje życie w ofierze i chce, 
abyśmy na wieki byli u Niego. (Jan 14, 3) Zaufajmy Bogu: nikt 
nie może nam dać więcej niż On!

Diabeł nakłania człowieka do przeciwstawiania się Bogu i 

Jego woli. Pan Jezus triumfował nad złem, okazując posłuszeń-
stwo Bogu. Pomaga temu, kto zachowuje Jego Słowo i uwalnia 
go od złego. (Jan 8, 51; 14, 21)

Adam i Ewa obawiali się tego, że Bóg ukarze ich za popeł-
niony grzech. Próbowali się ukryć i w końcu usprawiedliwić. 
(I Moj 3, 12. 13) Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł, żeby 
sądzić, lecz ocalić. Gdy jesteśmy pokorni, wyznajemy nasze 
grzechy i pokutujemy. Pan Jezus wymaże nasze grzechy i w ten 
sposób zniweczy dzieła diabelskie.

Od upadku w grzech zły działa, żeby siać wśród ludzi nie-
zgodę, zazdrość i nienawiść. Natomiast Pan Jezus daruje wie-
rzącym możliwość bycia w jedności z Nim.

Zło obciąża stosunek do stworzenia. Ludzie w nieuzasad-
niony sposób wykorzystują zasoby naturalne. Obchodźmy 
się ze stworzeniem z głębokim szacunkiem. Pan Jezus ponad-
to nas uczy, żeby najpierw szukać Królestwa Bożego i jego 
sprawiedliwości.

Przez grzech śmierć dotknęła wszystkich ludzi. (Rzym 5, 
12) Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Bóg uczynił nas nowym 
stworzeniem, które może odziedziczyć życie wieczne. Umoż-
liwiajmy rozwój temu nowemu życiu w nas!

Niedługo Pan Jezus ponownie się pojawi, aby zabrać do sie-
bie pierworodnych. Zniweczy ostatecznie dzieło diabła. (Rzym 
16, 20) Swoim wybranym pozwoli wejść do swego Królestwa, 
gdzie nie będzie już zła i śmierci. Tym samym wszystkie dzieła 
diabła zostaną ostatecznie zniweczone! (I Kor 15, 26)

„A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”.
I List Jana 3, 8

Pan Jezus odniósł zwycięstwo

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść”.
Księga Jozuego 6, 1

W 6. rozdziale Księgi Jozuego przedstawione jest 
zdobycie Jerycha. To zwycięstwo jest kamie-
niem milowym w ramach przejmowania Kana-

anu przez Izraelitów. 
Po wielu latach wędrówki przez pustynię, Izraelici byli 

tuż przed osiągnięciem celu: Jozue miał doprowadzić ich 
do Kanaanu, obiecanego kraju. Teraz jednak stanął przed 
Jerychem, mocno ufortyfikowanym miastem i z ludzkie-
go punktu widzenia niemożliwe wydawało się pokona-
nie murów i zajęcie miasta. Ale przez dziesięciolecia na 
pustyni Bóg prowadził swój lud przez opresje i ratował 
go w niejednej walce. Tak więc wśród Izraelitów wzrosło 
wielkie zaufanie do potężnej pomocy Bożej.

Bóg wspiera i zachowuje

Wieść, że Bóg wspiera swój naród, rozprzestrzeniła się 
i zaniepokoiła wrogów. (Joz 2, 9-11) Izraelici, postępując 
zgodnie ze wskazaniami Bożymi, nieustraszenie w ciszy 
obchodzili miasto ze Skrzynią Przymierza raz dziennie 
przez sześć dni, nie obawiając się ataku ze strony swo-
ich wrogów. Byli pewni, że Bóg zamknął miasto dla ich 
ochrony i że wrogowie nie mogą im zaszkodzić.

To jest także metafora naśladowców Chrystusa w na-
szych czasach. Wprawdzie jesteśmy tuż przed osiągnię-
ciem naszego celu wiary, ale jesteśmy zagrożeni pokusa-
mi, atakami złego i musimy wykazać się w boju wiary. (I 
Ptr 5, 8) Pomimo to idziemy odważnie naszą drogą. Nasze 
zaufanie do opatrzności Bożej opiera się na tym, że Chry-
stus modlił się za swoich. (Jan 17, 15) Chrystus obiecał, 
że Jego Kościół, a właściwie każdy wierny naśladowca, 
zostanie ochroniony. (Jan 10, 27-29) Zły wie, że w wyniku 
ofiary Chrystusa jego klęska jest przesądzona. (I Jan 3, 8)

Zaufanie do Boga i czyny człowieka

Pismo Święte mówi o zwycięstwach narodu izraelskie-
go, odniesionych czy to dzięki mądrej taktyce Gedeona, 
(Sdz 7, 15) czy umiejętnościom Dawida,  (I Sam 17, 45. 49. 

50) ale zawsze w powiązaniu z mocnym zaufaniem do Boga.
Tak i dziś dzieło Boże jest budowane w zaufaniu do po-

mocy Bożej. Ale również dary i umiejętności tych, którzy 
w nim pracują, są wykorzystywane na wiele sposobów.

Podczas zwycięstwa nad Jerychem Bóg jednakże po-
stawił wyraźny znak: miasto nie zostało zdobyte dzięki 
ludzkiej sztuce walki Jozuego, ale dzięki działaniu Boga. 
Tego doświadczył naród izraelski siódmego dnia. (Joz 6, 
15. 16. 20) Lud postępował według wskazówek Pana, a 
Bóg swoim działaniem odpowiedział na zaufanie swojego 
ludu. Wiara, która umożliwiła zwycięstwo nad Jerychem, 
sławiona jest też w Liście do Hebrajczyków. (Hebr 11, 30)

Zwycięstwo nad złem jest wyłącznie czy-
nem Bożym

Z tego wydarzenia możemy również wyciągnąć wnio-
ski dla obecnego czasu: zwycięzcy nad złem dotyczą wiel-
kie obietnice. (Obj 21, 7) Ale człowiek nie może uzyskać 
odkupienia swojej duszy poprzez wielkie uczynki lub 
szczególne zdolności i w ten sposób uzyskać życie wiecz-
ne. Tylko dzięki wierze w Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
dzięki zaufaniu do pomocy Bożej, można uzyskać pokój i 
ocalenie. Trzeba jednak wykazać się cierpliwością w uci-
sku. (Rzym 5, 1-5)

Dziękujemy i chwalimy Boga, który daje nam zwycię-
stwo przez Jezusa Chrystusa, a dziękczynienie to okazuje-
my niewzruszoną wiernością. (I Kor 15, 57-58)

Wydarzenie związane z zajęciem miasta Jerycha uczy 
tego, że:

•  Bóg obiecał ochronę swojemu ludowi i na tym może 
polegać Jego Kościół;

• zwycięstwo nad przeciwnikiem Boga odbywa się 
bez interwencji człowieka – to jest czyn Boży;

•  Chrystus zwyciężył zło swoją śmiercią ofiarną i daje 
zwycięstwo tym, którzy Jemu ufają.

Jerycho – zwycięstwo przez wiarę
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Katechizm

4.6.1  Błogosławieństwo Boże w stworzeniu

Podczas tworzenia Bóg pobłogosławił stworzenie i 
ustanowił prawo rozmnażania stworzonemu życiu. Bóg 
powierzył stworzenie człowiekowi i udzielił do tego swo-
jego błogosławieństwa, (I Moj 1, 28-30) które odnowił po 
potopie. (I Moj 9, 1. 11) To, co obejmuje błogosławień-
stwo, wyrażają słowa: „Dopóki ziemia istnieć będzie, nie 
ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i 
noc”. (I Moj 8, 22)

Błogosławieństwo Boże, które na początku spoczy-
wało na stworzeniu, zostało ograniczone w swojej sku-
teczności przez przekleństwo grzechu, ale nie zostało 
uchylone: „Albowiem ziemia, która piła deszcz często na 
nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją 
uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga”. (Hebr 
6, 7) To błogosławieństwo przynosi korzyści wszystkim 
ludziom. (Mat 5, 45)

4.6.2  Błogosławieństwo Boże w starym przy-
mierzu

Przyrzeczenie błogosławieństwa dla Izraela jest czę-
ścią przymierza, które Bóg zawarł ze swoim wybranym 
narodem. To błogosławieństwo uzależnione było od 
wypełniania przez Izraelitów zobowiązań przymierza. 
Naród miał służyć tylko Bogu i przestrzegać Jego przy-
kazań. Gdyby naród postępował inaczej, to skutkowałoby 

4.6.3  Błogosławieństwo Boże w nowym przy-
mierzu

W Jezusie Chrystusie nastąpił przekaz błogosławień-
stwa Bożego w nowym przymierzu. Pan błogosławił po-
przez swoje Słowo, poprzez swoje cuda, poprzez swoje 
działanie. Dzieci błogosławił przez nałożenie rąk, grzesz-
nikom odpuszczał grzechy. Jego błogosławieństwo zo-
stało ukoronowane ofiarą na krzyżu Jego bezgrzesznego 
życia jako ofiarą pojednania dla wszystkich ludzi. Tym 
samym wziął na siebie przekleństwo ciążące na grzesz-
nikach.

Błogosławieństwo objawione w Jezusie Chrystusie 
może być rozumiane jako wszechobejmujące. W Liście 
do Efezjan 1, 3 jest mowa: „Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas 
ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosła-
wieństwem niebios”. To błogosławieństwo rozpoczęło się 
wraz z wybraniem przed założeniem świata. (werset 4) 
Zawiera też w sobie odkupienie i odpuszczenie grzechów, 
(werset 7) prowadzi do poznania woli Bożej, (werset 9) 
zawiera przeznaczenie do odziedziczenia przyszłej chwa-
ły, (werset 11) udostępnia udział w Ewangelii (werset 13) 
i umożliwia pieczętowanie darem Ducha Świętego, będą-
ce rękojmią dziedzictwa zbawienia. (wersety 13. 14)

Wierzący wie, że w wybraniu dokonanym przez Je-
zusa Chrystusa zawarte jest powołanie do dziedziczenia 
błogosławieństwa. (I Ptr 3, 9) Okazuje swoją wdzięczność 
za błogosławieństwo Boże poprzez życie naznaczone bo-
gobojnością, posłuszeństwem w wierze i bezinteresow-
nością.

Błogosławieństwo wiąże się również z ofiarą; (zob. 
KKN 13.2.4) jest to podstawowe doświadczenie życia 
chrześcijańskiego.

Liczne błogosławieństwa Boże udzielane są wierzące-
mu na nabożeństwie. (zob. KKN 12.1 i 12.2)

Pełnię błogosławieństwa stanowi wieczny udział w 
chwale Bożej.

Streszczenie

Błogosławieństwo jest przychylnością Boga, na którą 
nikt nie może sobie zasłużyć. Błogosławieństwo jest toż-
same ze zbawieniem Bożym, sprawczym i zbawczym 

działaniem na rzecz człowieka i stworzenia. (KKN 4.6)
Bóg często przekazuje swoje błogosławieństwo po-

przez upoważnionych ludzi. Nikt nie może sam siebie 
błogosławić. Błogosławieństwo rozwija się, gdy istnieje 
wiara. (KKN 4.6)

Podczas tworzenia Bóg pobłogosławił stworzenie i 
ustanowił prawo rozmnażania stworzonemu życiu. Bóg 
powierzył stworzenie człowiekowi i udzielił do tego swo-
jego błogosławieństwa. Błogosławieństwo Boże zostało 
ograniczone w swojej skuteczności przez przekleństwo 
grzechu, ale nie zostało uchylone. (KKN 4.6.1)

W starym przymierzu błogosławieństwo Boże prze-
jawiało się przede wszystkim w dobrodziejstwach ziem-
skich, ale też miało wymiar poza nie wykraczający. (KKN 
4.6.2)  

Jezus Chrystus błogosławił poprzez Słowo i czyn. 
Największym błogosławieństwem jest oddanie Jego bez-
grzesznego życia jako ofiara pojednania dla wszystkich 
ludzi. (KKN 4.6.3)

Błogosławieństwa Boże udostępniane są wierzącym 
na nabożeństwie. (KKN 4.6.3)

Pełnię błogosławieństwa stanowi wieczny udział w 
chwale Bożej. (KKN 4.6.3)

to przekleństwem. Decyzja ta była w rękach ludu: „Oto ja 
kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. 
Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań 
Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; a przekleń-
stwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga 
waszego”. (V Moj 11, 26-28) Słowa te uzmysławiają, że 
odwrócenie się od Boga i Jego przykazań pociąga za sobą 
przekleństwo.

W starym przymierzu błogosławieństwo Boże prze-
jawiało się przede wszystkim w bezpośrednio doświad-
czalnym świecie człowieka i rozciągało się na wszystkie 
obszary, na przykład: zwycięstwo w walce z wrogami, 
długie życie, bogactwo, liczne potomstwo, płodność 
ziemi. (V Moj 28, 3-6) Ale nawet w starym przymierzu 
błogosławieństwo ma już wymiar, który wykracza poza 
dobrodziejstwa ziemskie. Uwidacznia się to w Bożej 
obietnicy danej Abrahamowi: „A uczynię z ciebie naród 
wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, 
tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił 
błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać 
będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona 
ziemi”. (I Moj 12, 2. 3) To błogosławieństwo znacznie 
wykracza poza przyrzeczenie osobistego dobrobytu; ono 
uzdolniło Abrahama do stania się błogosławieństwem też 
dla innych. Błogosławieństwo Boże miało obejmować 
też wszystkie przyszłe pokolenia. To błogosławieństwo 
stało się dostępne dla wszystkich narodów poprzez Jezusa 
Chrystusa. (Gal 3, 14)

Człowiek potrzebujący zbawienia

katechizm

Rozdział 4 − część VII



miasta Jerycha

Obaj zwiadowcy zatrzymują się 
u Rachab – kobiety, która nie 
ma dobrej reputacji. Król jej na-
kazuje: „Wydaj mężów, którzy 
przyszli do ciebie i weszli do 
twojego domu, gdyż przyszli, 
aby przeszukać całą tę ziemię”. 
Ryzykując życiem, Rachab 
ukrywa obu mężczyzn. Pozwala 
zwiadowcom wejść na dach, 
gdzie się ukrywają.
Kobieta wchodzi do nich na 
dach i mówi: „Wiem, że Pan dał 
wam tę ziemię, gdyż padł na nas 
strach przed wami i wszyscy 
mieszkańcy tej ziemi drżą przed 
wami. Słyszeliśmy bowiem, że 
Pan wysuszył przed wami wodę 
Morza Czerwonego, gdy wycho-
dziliście z Egiptu”.
Następnie dodaje: „...ja okaza-

łam wam łaskę, tak wy również 
okażcie łaskę domowi mojego 
ojca, i dajcie mi porękę, że po-
zostawicie przy życiu mojego 
ojca i moją matkę, i moich braci, 
i moje siostry, i wszystkich 
ich bliskich i ocalicie nas od 
śmierci”.
Zwiadowcy obiecują kobie-
cie. Wtedy Rachab przez okno 
spuszcza ich po sznurze, po-
nieważ jej dom jest wbudowany 
w mury miejskie. Radzi im też 
ukrywać się w górach przez trzy 
dni, aż pościg wróci do miasta. 
Na pożegnanie zwiadowcy 
mówią do Rachab: „Kiedy więc 
wejdziemy do tej ziemi, przywią-
żesz ten sznur z czerwonej nici 
do okna, przez które nas spu-
ściłaś, a swego ojca i matkę, i 
braci, i całą rodzinę swego ojca 
zbierzesz u siebie w domu”. To 
obietnica, że nic im się nie sta-
nie.
Rachab przywiązuje sznur w 
oknie. Zwiadowcy wracają do 
Jozuego i wszystko mu opowia-
dają. 
Po kilku dniach lud izraelski 

wyrusza. Kapłani niosą Skrzy-
nię Przymierza nad Jordan, a 
Izraelici podążają za nimi w 
odległości jednego kilometra. 
Gdy kapłani wchodzą do rzeki 
ze Skrzynią Przymierza, woda z 
jednej strony się zatrzymuje, a z 
drugiej odpływa. Dokładnie tak, 
jak przepowiedział Jozue.
Lud izraelski suchą stopą prze-
chodzi przez Jordan. Następnie 
Bóg mówi do Jozuego: „Wy-
dobądźcie ze środka Jordanu, 
stamtąd, gdzie stały nogi kapła-
nów, dwanaście kamieni”.
Izraelici podnoszą dwanaście 
kamieni ze środka Jordanu i 
składają je w obozie na pa-
miątkę tego cudu.
Jerycho wydaje się nie do zdo-
bycia. Nikt nie może wejść ani 
wyjść z miasta. Ale Bóg mówi 
do Jozuego: „Oto oddaję w 
twoje ręce Jerycho, jego króla 
i wszystkich jego wojowników.
Obejdziecie miasto wokoło, wy, 
wszyscy wojownicy, okrąża-
jąc je jeden raz. Tak będziesz 
robił przez sześć dni. Siedmiu 

kapłanów nieść będzie przed 
Skrzynią siedem trąb z baranich 
rogów. W siódmym dniu zaś 
obejdziecie miasto siedem razy, 
a kapłani będą trąbić na bara-
nich rogach. A gdy będą prze-
ciągle trąbić na baranich rogach 
i wy usłyszycie głos trąb, niech 
cały lud wzniesie głośny okrzyk 
bojowy. Wtedy mur miasta roz-
padnie się w miejscu, a lud 
wkroczy do niego, każdy prosto 
przed siebie”.
Wtedy Jozue mówi do dwóch 
zwiadowców: „Idźcie do domu 
Rachab i wyprowadźcie ją, tak 
żeby ocalała, jak to jej przyrze-
kliście”.

Jozue potajemnie wysyła dwóch 
zwiadowców do Jerycha. Mają 
się dowiedzieć, jak Izraelici 
mogą zdobyć miasto. Król Jery-
cha się dowiaduje, że w mieście 
są szpiedzy wroga.

Rachab i zdobycie

wg Księgi Jozuego 2 – 6
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Moje ulubione potrawy to: pizza, pączki, poffertjes (ho-
lenderskie naleśniki) i frytki.

Holandia jest bardzo małym krajem w Europie Zachod-
niej. Pewnie znacie nasze wiatraki, tulipany i drewniaki. 
W drewniaku siedzę z Daanem i babcią w skansenie nie-
daleko Amsterdamu. Być może znacie mój kraj, ponieważ 

wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji 
2019.

Bardzo często słucham muzyki, 
lubię też śpiewać i tańczyć. Przez 
dwa lata byłam w grupie teatral-
no-muzycznej. Lubię też uczyć się 
nowych rzeczy; w zeszłym roku po-
myślnie ukończyłam kurs maszynopi-
sania.

Szkoła podstawowa trwa u nas osiem 
lat. Szkołę rozpoczynamy w wieku czterech lat. Teraz 
należę do grupy 8, takie są u nas określenia klasowe. Po 

Kolacja na wyspie Kos: w zeszłym 
roku byliśmy na rodzinnych waka-
cjach w Grecji. My, to tata Vincent 
(47), mama Esther (42), brat Daan 
(13) i ja Britt (11).

wakacjach letnich pójdę do szkoły średniej. To zdję-
cie zostało zrobione, gdy byłam na campingu z moją 
klasą. 

Mam dwie najlepsze przyjaciółki, znamy się od 
czwartego roku życia. Chociaż nie jesteśmy już 
w tej samej klasie, nadal razem w coś gramy i 
planujemy wspólne noclegi. Tu jestem z jedną 
z przyjaciółek podczas jazdy na łyżwach po 
małym jeziorku w pobliżu naszego domu. 

Gram w siatkówkę. W zeszłym roku moja dru-
żyna wygrała turniej.

Tu jestem z innymi dziećmi z mojego zboru. 
Poza regularnymi nabożeństwami mamy też 
specjalne spotkania, na których omawiamy 
określone tematy.

Moje króliczki Nijn 
(po lewej) i Ko (po 
prawej). Niestety Ko 
od roku już nie żyje. 
Na szczęście kupili-

śmy innego królika; nazwaliśmy go Peter Rabbit (powyżej). 
Króliki mieszkają w naszym ogrodzie. Peter Rabbit jest bar-
dzo ciekawy, skacze po naszych meblach ogrodowych, a 
jeśli zostawimy otwarte tylne drzwi, to nawet wchodzi do 
domu, aby wszystko obejrzeć.

Na koniec pozwolę wam jeszcze zaj-
rzeć do mojego świeżo wyremonto-
wanego pokoju. Trzymajcie się!

u Britt w Alkmaarze 

(Holandia)
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To było w 1998 roku, kie-
dy mój ojciec z powodu 
dolegliwości w klatce 
piersiowej musiał udać 
się na badania diagno-

styczne do szpitala. Ojciec twierdził, 
że nie jest tak źle i był dobrej myśli, 
że wkrótce powróci do swojej pracy 
zawodowej oraz służby kapłańskiej 
w Kościele.

Po różnych badaniach postawio-
no diagnozę. Lekarz prowadzący mi 
oznajmił, że mój ojciec ma nowo-
twór płuc w stadium końcowym. Wy-
jaśnił mi też wyraźnie, że życie moje-
go ojca jest ograniczone do kilku dni, 
a maksymalnie do kilku tygodni oraz 
że chemioterapia lub radioterapia ni-
czego nie zmienią. Na koniec dodał: 
„Pozwólmy ojcu umrzeć w spokoju”.

Świat dla mnie się zawalił. Zaczą-
łem wątpić w miłość Boga.

Mój ojciec jednak widział sprawę 
inaczej i bezgranicznie ufał Bogu. Z 
takim przekonaniem postanowił pod-
dać się chemioterapii i radioterapii, 
mimo że lekarze uznali to za bezna-
dziejne.

Po leczeniu szpitalnym przeszedł 

na dalsze leczenie ambulatoryjne.
Dla mnie było tragedią, gdy wi-

działem, jak mój ojciec cierpi z po-
wodu chemioterapii, jak mu było nie-
dobrze, a fizycznie był tak słaby, że 
stojąc, musiał się mocno trzymać.

Coraz bardziej wątpiłem w miłość 
Boga, ale pewnego dnia przypomnia-
łem sobie historię króla Hiskiasza. 
Wziąłem do ręki Biblię i przeczyta-
łem fragment zatytułowany „Choro-
ba i uzdrowienie Hiskiasza”. W 20. 
rozdziale II Księgi Królewskiej jest 
mowa o tym, jak Bóg wysłuchał mo-
dlitwy i błagania nieuleczalnie chore-
go Hiskiasza i dodał mu jeszcze pięt-
naście lat życia.

Po przeczytaniu tego wydarzenia, 
modliłem się serdecznie do Boga i 
błagałem Go o pomoc dla ojca.

Nie mogłem uwierzyć, kiedy po 
pewnym czasie stan zdrowia mojego 
ojca się poprawił. To był cud nie tylko 
dla mnie, ale także dla lekarzy, którzy 
czuli się bezradni i przygotowywali 
na najgorsze.

Mój ojciec przeżył jeszcze 21 lat 
(w większości pięknych), zanim od-
szedł do wieczności.

Wątpić
w Boga
„To przeżycie w wierze dotyczy 
mojego ojca i mnie”, tymi sło-
wami rozpoczyna relację pe-
wien brat w wierze.
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