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Moi Mili Bracia i Siostry,
upłynęło już kilka miesięcy 2015 roku. Przyniosły one szczęście i nieszczęście, 
cierpienia i smutek, radość i zadowolenie. Motto tego roku brzmi: „Radość w 
Chrystusie”. Na początku roku nawet nie domniemywaliśmy wieloznaczno-
ści tego motta. Niektórzy być może myśleli o szczęściu ziemskim – któż już 
się nie raduje z niego całym sercem? Motto jednak nie ogranicza się tylko do 
tego, ale ma znaczenie uniwersalne: Radość z nabożeństwa, radość z rozgrze-
szenia, radość ze świętej wieczerzy. Czy nie przeżywaliśmy takich pięknych 
chwil wspólnoty, wsparcia, pocieszenia? Nasze motto żyje i jest czymś więcej 
niż tylko hasłem. 

Spójrzmy głębiej na to, co składa się na motto „Radość w Chrystusie” i dostrze-
gajmy w przyszłości dodatkowe powody do radości: 

■■ Nasze serca mogą się radować z pięknej wspólnoty kościelnej, w  której żyje-
my. Jesteśmy częścią Kościoła – Bóg sprawił, że nie musimy jako samotnicy 
kroczyć naszą drogą wiary.

■■  Pan Jezus nas miłuje i za nas umarł. Nam są odpuszczane grzechy. Bóg 
wzywa nas do swego ołtarza, aby mieć z nami społeczność. Na każdym na-
bożeństwie przeżywamy obecność Pana. On przychodzi i jest pośród nas.

■■ Jezus Chrystus chce przyjść ponownie. Obiecał to i też spełni. Czy nie jest 
to w ogóle naszą największą radością? Pan przyjdzie, żeby zabrać do siebie 
dusze oblubieńcze – tych, którzy czekają i przygotowują się na Jego ponowne 
przyjście. My Jego oczekujemy. Powiedzcie sami, czy nie jest to cudowne?

To są powody do naszej wspólnej radości. Przywołujmy sobie w pamięci każ-
dego dnia na nowo słowa Psalmu 103, 2: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie 
zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego”!

Życzę Wam radosnych dni
Wasz

Jean-Luc Schneider
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Nabożeństwo 
26 kwietNia 2015

Miejsce: Tønder/Dania
Pieśń: Cudowna miłość mnie obrała
osoby towarzyszące: Apostoł okrę-
gowy Krause oraz apostołowie: Deubel, 
Loy i Steinbrenner
UczestNicy: ok. 200

Słowo i wiara  /  Miejsce

O  małym, duńskim miasteczku Tønder niewątpliwie słyszał już każdy, kto 
interesował się meblami. Kto już kiedyś siedział na wygodnych, drew-
nianych krzesłach, fotelach czy fotelach bujanych, ten prawdopodob-

nie siedział na wyrobach zaprojektowanych przez Hansa Wegnera – słynnego 
projektanta i mieszkańca Tønder, którego meble, galanteria, lampy stały się 
uosobieniem skandynawskiego designu i w milionowych nakładach występują 
na całym świecie. W Tønder, najstarszym mieście Danii, występuje też najstar-
szy zbór nowoapostolski tego kraju. Założony został w 1922 roku przez Głów-
nego Apostoła Niehausa i od tamtego czasu gościł już niejednego Głównego 
Apostoła. Tym razem był nim Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, który od-
wiedził ten bogaty w tradycje zbór, znajdujący się w mieście z pięknymi uliczka-
mi i starymi patrycjuszowskimi domami. Radość 200 duńskich wiernych była 
wielka. Głównego Apostoła przywitali własnymi wypiekami.

Tønder – najstarszy zbór duński
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SŁOWO I WIARA  /  PUNKT WIDZENIA

Świątynia jest obrazem naszej du-
szy. Mamy być świątynią Bożą. 
Plan tej świątyni pochodzi od 

Boga. On wybrał nas przed założe-
niem świata. Nasze zbawienie bazuje 
na ofierze Jezusa Chrystusa, bez niej 
ta budowla byłaby niemożliwa. Bóg 
jednakże wezwał nas do tego, żeby 
także wnieść swój wkład – w budowę 
Kościoła Chrystusa i w nasze własne 
zbawienie. W tym celu powinniśmy 
składać ofiary, ochotnie i z radością.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 26.04.2015 r.
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serca i wszystko przygotował. Był bardzo bogaty i przez 
lata wszystko zbierał i przygotowywał. Kiedy władzę 
objął król Salomon wszystko było przygotowane do budo-
wy świątyni. Dawid był mądrym królem. On chciał, żeby 
również lud uczestniczył w budowie świątyni. Dlatego też 
wezwał książęta i zarządców: „Jeśli chcecie, to także mo-
żecie coś przekazać na budowę świątyni”. Tak więc chęt-
nie składali ofiary, oddając coś ze swojego bogactwa na 
budowę świątyni.

Świątynia symbolizuje Kościół Chrystusa, dzieło zba-
wienia. Tu także Bóg dał swój plan zbawienia. On ustalił, 
jak ma się dokonać zbawienie. On zdecydował, że Kościół 
ma być założony na ziemi. Pan Jezus, Król, złożył 
swoją ofiarę. Bez tej ofiary nic nie doszłoby do skut-
ku. On przekazał bogactwo, swoją ewangelię. W ten 
sposób mógł powstać Kościół Chrystusa. Potem my 
zostaliśmy wezwani: „Jeśli chcesz, to również mo-
żesz się do tego przyczynić”.

Świątynia jest obrazem naszej duszy. Mamy być 
świątynią Bożą. Plan tej świątyni także pochodzi 
od Boga. On wybrał nas przed założeniem świata. Nasze 
zbawienie bazuje na ofierze Jezusa Chrystusa, bez niej ta 
budowla byłaby niemożliwa. Bóg jednakże wezwał nas do 
tego, żeby także wnieść swój wkład – w budowę Kościoła 
Chrystusa i w nasze własne zbawienie. W tym celu powin-
niśmy składać ofiary, ochotnie i z radością. Spokojnie, nie 
chodzi dziś tylko o pieniądze.

Co więc powinniśmy ofiarować?
Po pierwsze powinniśmy unicestwić „starego Adama”, 

a więc naszą starą naturę. Kto chce zyskać zbawienie, musi 
porzucić „starego Adama” i stać się nowym stworzeniem 
w Chrystusie. Innymi słowy musimy odłożyć wszystko, co 
nie podoba się Bogu.

Co jest naszym bogactwem, które powinniśmy ofiaro-
wać? Każdy z nas jest takim małym księciem. Może de-
cydować tak, jak chce. Jest panem swojego życia. Każdy 
człowiek może decydować, co uznaje za dobre i co ocenia 
jako złe. To jest nasze wielkie bogactwo, nasza wielka wol-
ność. Możemy czynić to, co chcemy. Ale kto chce zbawie-
nia w Chrystusie, ten musi oddać się Bogu w wierze i w 
posłuszeństwie. Ten nie może już mówić: „Sam decyduję, 
co jest dla mnie dobre, a co nie”. Nie! Ten musi oddać się 
Bogu i powiedzieć: Moim wyznacznikiem jest Chrystus. 
On mi mówi, co jest dobre i co jest niedobre. W to wierzę 
i to czynię. Chcę być posłusznym. Teraz można by powie-
dzieć: „Ale to jest straszne! Jesteś jak niewolnik! To jest 
frustrujące. W ogóle nie jesteś wolny”! – Ach, mili bracia i 

siostry, takie „ofiary” przecież składamy ochotnie, dobro-
wolnie, a nawet z radością, ponieważ chcemy tak czynić, 
jak Jezus Chrystus. Z pewnością nie zawsze jest proste 
unicestwienie „starego Adama”. Ale to sprawia radość. 
Pragniemy stać się podobnymi do Pana Jezusa. On jest na-
szym wzorem. Nie jesteśmy sfrustrowani, wręcz przeciw-
nie. Przecież to sprawia radość stawać się takim, jak Jezus 
Chrystus. Ludzie mogą do nas mówić: „Gdy rezygnujesz 
z grzechu, to życie nie sprawia już w ogóle przyjemności. 
W ogóle nie możesz korzystać z życia. Wszystko jest takie 
rygorystyczne. Musisz powstrzymywać swoje żądze i nie 
możesz już robić tego, co chcesz”.

Mili bracia i siostry! Nie wyrzekamy się grzechu z 
przymusu, z czystego strachu. Wyrzekamy się grzechu 
dobrowolnie i z radością, ponieważ odkryliśmy coś waż-
niejszego i wartościowszego niż przyjemności tego świa-
ta i zaspokajanie naszych żądz. Odkryliśmy największe 
bogactwo, pokój w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Kto wy-
rzeka się grzechu i jest posłuszny Panu, ten ma pokój z 
Bogiem. To jest dla nas o wiele bardziej wartościowe niż 
wszystko inne.

Poza tym niekiedy musimy zrezygnować z naszych 
idei, wyobrażeń i życzeń. Nie zawsze to jest proste. Po-
myślmy o Apostole Piotrze. On też miał swoje wyobraże-
nia. Gdy Pan Jezus obwieścił uczniom, że będzie musiał 
cierpieć i zostać zabity, Piotr do Niego powiedział: „Miej 
litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie”. (Mat 
16, 22) Dla niego było to za dużo, że Pan Jezus teraz będzie 
musiał cierpieć – to nie może się stać.

Również uczniowie z Emaus mieli swoje wyobrażenia. 
Myśleli, że Pan Jezus wybawi Izraela i wszystko będzie 
inaczej. Jednakże zarówno Apostoł Piotr, jak i uczniowie z 
Emaus musieli skorygować swoje poglądy. Pan im wyjaś-
nił, że droga do krzyża musi nastąpić.

Jesteśmy dziećmi Bożymi i czasami sobie wyobraża-
my, że gdy jesteśmy wierni, to Pan zawsze musi nam po-
magać i nas błogosławić. Wyobrażaliśmy też sobie, że im 
bardziej dzieło Boże będzie zbliżało się do udoskonalenia 
i dokończenia, tym będzie większe. Myśleliśmy też, że 

Serdecznie umiłowani bracia i siostry! Jestem 
wdzięczny miłemu Bogu, że dziś jestem tu u 
was. Cieszę się, że mogę poznać braci i sio-
stry w Danii i wraz z wami przyjąć błogosła-
wieństwo Boże.

Jestem też tutaj jako Główny Apostoł i mam potrzebę 
wyrazić moją wdzięczność i głęboki respekt. Nie mówię 
tego ze względów dyplomatycznych. Nie jestem dyplo-
matą. Jednakże jestem świadomy, że nie jest łatwo w kra-
jach, w których jest niewielu wiernych, gdzie zbory raczej 
są małe, a odległości bardzo duże, gdzie Kościół No-
woapostolski nie jest tak znany. Jestem bardzo wdzięczny, 
że pomimo tych uwarunkowań i sytuacji jesteście wierni 
i pozostaniecie wierni. Mówię to, bo jestem realistą i jako 

Z radością składać ofiary
taki was podziwiam, mili bracia i siostry. Nie robię tego 
często, ale teraz muszę to powiedzieć: Miejcie świado-
mość tego, że podziwia was Główny Apostoł i podziwia 
was Kościół. Pod tym względem jesteście przykładem dla 
wielu braci i sióstr, i to mówię poważnie. Bądźcie świa-
domi i pewni, że miły Bóg o was nie zapomni, że błogo-
sławieństwo, które wciąż na nowo dla was przygotowuje, 
jest tak samo wielkie, jak w innych obszarach, innych kra-
jach i że oblubienica w Danii zostanie przygotowana na 
dzień Pana.

Słowo biblijne, które usłyszeliście, pochodzi z relacji 
o przygotowaniach do budowy świątyni przez Dawida. 
Bóg dał Dawidowi plan budowy świątyni i dokładnie mu 
opisał, co ma robić i jak ma robić. Dawid wziął to sobie do 

Kto chce zyskać zbawienie, musi porzu-
cić „starego Adama” i stać się nowym 
stworzeniem w Chrystusie.

„A kto miał drogie kamienie, składał je w skarbcu 
świątyni Pana do rąk Jechiela, Gerszonity. A lud 
radował się z tego, że tak ochotnie składali oni 
swe dary, gdyż z całego serca składali te dary 
Panu; również i Dawid, król, wielce się radował”.

Słowo biblijne: I Księga Kronik 29, 8. 9
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wszyscy w zasadzie muszą poznać, że to jest dzieło Boże i 
że wszyscy muszą poznać, że to są prawdziwi chrześcija-
nie. Tak jednak nie jest, gdyż droga do udoskonalenia nie 
jest przechadzką do nieba. Pan Jezus całkiem jasno to spre-
cyzował: „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś 
ich zachował od złego”. (Jan 17, 15) Droga do udosko-
nalenia i dokończenia jest i pozostanie związana z bojem, 
strapieniem i uciskiem.

Teraz można byłoby powiedzieć: „Co to jest za 
przesłanie! To jest przerażające”. To jednak nas 
nie niepokoi, ponieważ jak Apostoł Paweł je-

steśmy przekonani, że nasz ucisk, który jest chwilowy i 
lekki, przyniesie nam „przeogromną obfitość wiekuistej 
chwały”. (II Kor 4, 17) Pewne jest: Przeżywamy ucisk i 
strapienia, ale radujemy się już dzisiaj na wiekuistą chwa-
łę, wiekuistą wspólnotę z Bogiem. To jest nasza radość w 
Chrystusie. Wiemy, że wkrótce będziemy u Pana i wtedy 
wszystko będzie inaczej. Tak, do końca będziemy musieli 
walczyć, żeby zachować wiarę, ale z tego powodu nie je-
steśmy smutni. Radujemy się na wiekuistą chwałę.

Apostoł Piotr był pobożnym Żydem, kształtowanym 
przez kulturę i tradycję swojego narodu, z którym czuł się 
związany. Był przekonany: „Jesteśmy ludem wybranym. 
Żyjemy według przykazań Bożych. Ten lud Boży ma do-
stąpić zbawienia”. A teraz przychodzi do niego Pan i mówi: 
„Idź do Korneliusza! Poganie również mają dostąpić zba-
wienia”. To nie było takie proste dla Apostoła Piotra. Ale 

on nie tylko to przyjął, lecz z radością to zaakceptował i 
zabiegał o to, żeby wszystkim powiedzieć, że Bóg także 
poganom daruje łaskę: „On chce wam dać to, co i nam dał”. 
On był zachwycony tą wiadomością. Kiedy przybył do 
Jerozolimy, cały zbór wiernych chwalił Boga,że poganie 
mieli otrzymać to, co oni. (Dz Ap 11, 18)

Wszyscy należymy do pewnego narodu. Wyrośliśmy 
w naszym kraju. I to jest uzasadnione, że życzymy sobie, 
żeby ludzie z naszego kraju, z naszego narodu, z nasze-
go kręgu kulturowego także dostąpili zbawienia. W każ-
dym kraju, do którego przybywam, bracia i siostry mają 
takie życzenie, żeby dzieło Boże u nich rosło. Wszędzie 
się troszczą o to, aby doszły kolejne dusze. To też jest w 
porządku i niekiedy to życzenie się spełnia. Gdy myślę 
o krajach afrykańskich, to tam są miliony nowoapostol-
skich. We Francji ta praca nie była taka owocna i również 
w Danii grono chrześcijan nowoapostolskich jest bardzo 
małe. To jest bolesne. Można zadać sobie pytanie: Dla-
czego to się udaje w Afryce, a w naszym kraju nie? Takie 
zmartwienie mogę dobrze rozumieć. Podzielam je. Ale, 
mili bracia i siostry, taka myśl nie powinna nas obciążać. 

W 1. rzędzie od lewej: apostoł okręgowy Rüdi-
ger Krause, apostoł Thomas Deubel i apostoł 
Jörg Steinbrenner

Niebezpieczeństwo jest wielkie, że wtedy można popaść w 
rezygnację, że będzie się smutnym, straci się zaufanie do 
Boga, a nawet zwątpi się w Boga i w Jego dzieło. Zapobie-
gając temu, trzeba powiedzieć: Stop! Od owoców mojej 
pracy nie chcę uzależniać mojego stosunku do Boga, po-
nieważ dla Niego te ludzkie różnice są bez znaczenia. To, 
czy ktoś jest z Francji, Niemiec czy z Danii, czy pochodzi 
z Konga lub Afryki Południowej, albo czy zalicza się do 
tego czy innego narodu, to dla Boga nie ma w ogóle zna-
czenia. Apostoł Paweł powiedział: „W odnowieniu tym 
nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cu-
dzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest 
wszystkim i we wszystkich”. (Kol 3, 11) Dla Pana istnieje 
tylko jedno: Wybrałem dusze, powołałem je, one przyszły, 
wierzą i naśladują. Nie jest decydujące skąd pochodzą. 
Stąd też nie zniechęcajmy się, gdy nasze życzenie się nie 
spełnia. Radujmy się w Chrystusie, a mamy powód do ra-
dości. Na całym świecie jeszcze nigdy dotąd nie było tyle 
dzieci Bożych, jak w naszych czasach.

Starajmy się nadal o to, żeby dzieło Boże w różnych 
krajach jeszcze rosło. Musimy być jednak świadomi, że nie 
tylko chodzi o ilość. Ważne jest, że ja idę za wezwaniem 
Bożym i że oblubienica z tego i tamtego świata zostaje 

przygotowywana. A ja chcę w tym uczestniczyć.
Angażujmy się na rzecz dzieła Bożego i wnośmy sie-

bie do niego oraz przyczyniajmy się do tego, żeby rosło. 
Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby służyć Bogu, 
wyznawać naszą wiarę i doprowadzać dusze do Pana. Ale 
i pod tym względem musimy odstawić nasze idee i wyob-
rażenia. Pomyślmy o Piotrze. On z zawodu był rybakiem. 
Znał się na tym. Całą noc łowił, ale nic nie złowił. Rankiem 
przychodzi Pan i mówi: „Nic nie złowiliście? Zarzućcie 
sieci po drugiej stronie”. Jako rybacy natychmiast wiedzie-
li: To nie zadziała. To jest wbrew naturze, wbrew naszemu 
doświadczeniu. Jednakże byli wystarczająco mądrzy, żeby 
odstawić na bok swoje doświadczenie i po prostu zrobić to, 
co Pan im polecił. A to zadziałało.

Staramy się rozwijać dzieło Boże, składać świadectwo 
wiary i pozyskiwać dusze. Zastanawiamy się, jak to naj-
lepiej można czynić. Niekiedy to działa, a niekiedy nie. 
Ale Pan Jezus zawsze nam mówi to samo. To wszystko 
jest dobre i piękne, ale moja metoda to: Przyznawaj się do 
swojej wiary i wyznawaj ją. Prowadź swoje życie zgodnie 
z ewangelią, miłuj swojego bliźniego i przyciągaj ludzi 
swoim osobistym oddziaływaniem jako chrześcijanin no-
woapostolski. To jest metoda ewangelii. Tak, już słyszę 
głosy: „Ale to przecież nie działa”. Podobnie mógł powie-
dzieć Piotr: „Och, to przecież nie zadziała”. On jednak to 
uczynił pomimo swojego doświadczenia, umiejętności i 
wiedzy. A to przyniosło skutek.

Starajmy się znajdywać najlepsze metody, ale nie 

Droga do udoskonalenia i dokoń-
czenia jest i pozostanie związana z 
bojem, strapieniem i uciskiem.
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zaniedbujmy metody Jezusa Chrystusa: Przyznawaj się do 
swojej wiary! Żyj zgodnie z ewangelią! Miłuj swoich bliź-
nich prawdziwą miłością Chrystusa! Wówczas będziesz 
oddziaływał na innych i będziesz mógł być narzędziem w 
ręku Boga. Tego Piotr musiał się nauczyć, tego również 
my musimy się nauczyć. Nie dlatego, że wszystko inne 
nie zadziałało i jesteśmy zrezygnowani. Teraz zastosu-
jemy metodę Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystko inne 
nie przyniosło rezultatu. Próbowaliśmy wszystkiego. Nic 
nie zadziałało. Nie, mili bracia i siostry, metodę Chrystusa 
stosujemy z wewnętrznego przekonania, ponieważ po-
chodzi od Jezusa Chrystusa. Jesteśmy pewni, że ta metoda 
zadziała, ponieważ pochodzi od Boga.

Apostoł Paweł także ochotnie stawił się do służby Pana, 
ale miał pewne życzenie. Chciał pozostać w Jerozolimie i 
służyć Żydom, a Panu wyjaśniał: „Panie, oni sami wiedzą, 
że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w cie-
bie wierzyli; a gdy lała się krew Szczepana, świadka twoje-
go, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat 
tych, którzy go zabijali”. Miał całą listę argumentów. Pan 
jednakże do niego powiedział: „Idź, bo Ja cię wyślę daleko 

do pogan”. (Dz Ap 22, 19-21) On przyjął to polecenie z 
entuzjazmem. Jego siłą było przeświadczenie: Bóg posłał 
mnie do pogan. Zatem idę do nich.

My również mamy nasze życzenia i wyobrażenia, jak 
wszystko powinno wyglądać, żebyśmy mogli służyć Panu 
– co moglibyśmy czynić, gdzie moglibyśmy czynić, jak 
moglibyśmy czynić. Jeśli sprawy będą zgodne z moimi 
życzeniami i wyobrażeniami, to mogę służyć Panu. A Pan 
powiedział: „Ja posłałem ciebie tutaj, dzisiaj, abyś służył 
mi teraz, tam, gdzie dziś żyjesz”. Wówczas odstawiamy 
na bok nasze życzenia i z przekonaniem idziemy do pracy: 
Pan mnie posłał, żebym tu i teraz pracował. To daje siłę.

Powrócę do obrazu świątyni. To jest ważne pojęcie. 
Świątynia musi być solidna. Kościół musi być jednoś-
cią. Dla tej jedności musimy niejedno ofiarować. Apostoł 
Paweł powiedział, że musimy zrezygnować z tego, co 
rani naszego bliźniego. Wszyscy chcielibyśmy mieć coś 
do powiedzenia. Wszyscy mamy swoje przyzwyczajenia, 
swoje tradycje. Kiedy jednak zauważymy, że to może ranić 
bliźniego, wtedy zrezygnujmy z tego. Nie z przymusu, ale 
dlatego, że jedność dzieci Bożych jest dla nas największym 

dobrem. Cieszymy się, gdy panuje jedność. Dlatego też 
dobrowolnie odstępujemy od tego, co zagrażałoby jed-
ności. Jesteśmy też gotowi do przebaczania i pojednania. 
Ale proszę, nie z przymusu czy strachu. Przebaczajmy z 
radością. Czy wiecie, co jest radością? Radość ze zwycię-
żania. Diabeł próbuje nas poróżnić, ale my jesteśmy silni. 
Nie daje rady nas rozerwać. My przebaczamy i się godzi-
my. Pozostajemy jedno. Pokazujemy diabłu, że jesteśmy 
silniejsi od niego. Pod tym względem przebaczanie jest 
niemal przyjemne. A to dlatego, że mamy radość ze zwy-
ciężania. Zwyciężamy to, co rozdziela.

Tak, mili bracia i siostry! To są ofiary, które możemy 
składać: „stary Adam”, nasze wyobrażenia, nasze idee, 
nasze życzenia. Idźmy tam, gdzie Pan nas postawił; za 
przykładem, jaki nam pokazał. Bądźmy też gotowi skła-
dać te ofiary ochotnie i z radością, żeby zapewnić sobie 
jedność. W słowie biblijnym jest mowa: „również i 
Dawid, król, wielce się radował”. Jeśli coś czynimy, to 
czyńmy dobrowolnie i całym sercem, wtedy nasz Pan, 
Król Jezus, może się radować. A Jego radość będzie dla 
nas błogosławieństwem.

Cieszymy się, gdy panuje jedność. 
Dlatego też dobrowolnie odstę-
pujemy od tego, co zagrażałoby 
jedności.

ApOSTOł 
ThOmAS DEuBEl

Dla serca pełnego miłości ofiara 
nie jest żadnym wyrzeczeniem. 
Gdy dajemy szczerym serem, to 
jesteśmy najszczęśliwsi.

ApOSTOł 
JüRgEN lOy

Dla dobra wspólnoty niejedno 
poświęcamy. Abraham zrezyg-
nował kiedyś z własnych korzy-
ści. To wyrzeczenie przyniosło 
pokój. 

Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO
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Po współsłużbie apostołów Główny Apostoł kontynuował:

Na początku kazania powiedziałem, że świątynia 
Boża została zaplanowana przez Boga. Budowa 
duchowej świątyni była możliwa tylko dlatego, że 

Jezus Chrystus złożył ofiarę. To było decydujące. W prze-
ciwnym razie nie byłoby Kościoła Chrystusa, nie byłoby żad-
nego zbawienia dla nas. Bóg nie uśmiercił Jezusa. Pan Jezus 
sam powiedział: „Oddaję życie dobrowolnie”. On uczynił 
to z czystej miłości, gdyż On jest miłością. Apostołowie są 
posłańcami, sprawującymi poselstwo w miejsce Chrystusa. 
Obrazowo to oznacza, że reprezentują Chrystusa. W ramach 
tego jako posłaniec Chrystusa odczuwam niekiedy smutek 
mego Pana, ponieważ czasami mamy o Nim negatywny 
obraz. Dlaczego? Mili bracia i siostry! Każdego razu, kiedy 
jest mowa, że musimy się poddać woli Boga, to z reguły wi-
dzimy to negatywnie: „Ach tak, musimy akceptować próby. 
Musimy nosić krzyż. W porządku, nie chcemy robić Bogu 
awantury, więc bierzemy to na siebie”. A w związku z tym 
ze łzami modlimy się i prosimy: „Miły Boże, niech będzie 
wola Twoja”. Bracia i siostry, to nie jest wolą Tego, który 
mnie posłał. Naprawdę nie! Czy wiesz, czego chce Bóg? Czy 
wiesz, czego chce Jezus Chrystus? On chce, żebyś na wieki 
był szczęśliwy! On chce ciebie zbawić. On chce ci darować 
wiekuiste zbawienie. Tego On chce – nic poza tym. On chce 
ocalić twoich bliźnich. On chce dokończyć swoje dzieło. 
Wolą Boga jest miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Nie chcę 
teraz uczłowieczać Pana Jezusa. On jest oczywiście daleko w 
górze. On nie reaguje tak, jak my. Ale zagadnienie, które poru-
szyłem, jest ważne dla nas. Nie możemy negatywnie widzieć 
i odbierać obowiązku poddania się woli Bożej. Przedstawi-
łem to, wypełniając moje polecenie, ponieważ z takim sta-
nem rzeczy musimy walczyć. Kiedy się modlimy: „Ojcze... 
bądź wola Twoja”, wtedy to oznacza: Bóg chce mnie ocalić. 

A ja też tego chcę. To oznacza: Bóg chce pomóc człowieko-
wi. A ja też tego chcę. To jest wola Boża. Jeśli w ten sposób się 
modlimy: „bądź wola Twoja”, wtedy będzie to źródłem siły, a 
nie wyrazem rezygnacji i pogodzenia się z sytuacją. Gdy Pan 
Jezus się modlił: „…wszakże nie moja, lecz twoja wola niech 
się stanie”, to dokładnie wiedział, co to oznacza. Wolą Pana 
Jezusa było: „Ach, jeśli jest to możliwe, zaoszczędź mi tego”. 
Pan Jezus jednakże wiedział: Wolą Ojca nie jest, żebym teraz 
cierpiał na krzyżu. Wolą Ojca jest, żebym pozostał wierny 
pomimo bólów. Wolą Boga jest, żebym udowodnił, że można 
być posłusznym aż do końca. Tego chce Bóg. Pan Jezus nie 
powiedział: „Dobrze, będę cierpiał”, ale wolą Pana Jezusa 
było: Kiedy tak ma być, wtedy chcę dowieść, że z Bożą po-
mocą można pozostać wiernym aż do końca.

Mili bracia i siostry! Dostrzegajmy wolę Bożą zawsze w 
pozytywnym sensie. Bóg jest miłością – nic poza tym. Jego 
wola ostatecznie wyraża się Jego miłością. A kiedy jesteśmy 
świadomi tej miłości, wówczas jesteśmy gotowi do ofiarności 
i rezygnacji z niejednego i to ochotnie i z radością, ponieważ 
naszą wolą jest mieć społeczność z Bogiem.                                  ■

ZasadnicZe myśli 

Nasze ofiary i dary na budowę świątyni skła-
damy z radością.

Wyrzekamy się wszystkiego, co burzy jed-
ność i podporządkowujemy się woli Bożej. 

Wyrzekamy się starej, ludzkiej natury i przyob-
lekamy się w nową naturę w Chrystusie.

Pieśń przed uroczystością świętej
wieczerzy dla zmarłych
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Po około roku od narodzin 
naszego syna zdecydowa-
liśmy się z mężem na ko-
lejne dziecko. Tym razem 
nasza cierpliwość również 

została wystawiona na trudną próbę, ale 
w końcu, w lutym 2014 roku, otrzyma-
liśmy pozytywną wiadomość i byliśmy 
ponad miarę ucieszeni i wdzięczni, że 
nareszcie będziemy mogli mieć drugie 
dziecko. Serdecznie też dziękowaliśmy 
naszemu Ojcu Niebieskiemu za wysłu-
chanie naszych niezliczonych modlitw.

W pewien marcowy piątek nagle 
wystąpiły krwawienia. Niezwłocznie 
udałam się do lekarza. Po badaniu le-
karz powiedział, że wszystko jest w 
porządku, ale oczywiście potrzebna 
jest dalsza obserwacja. Miałam zgło-
sić się ponownie w poniedziałek. Ten 
weekend przeżywaliśmy z mężem ze 
szczególną trwogą.

W poniedziałek rano byłam bar-
dzo niespokojna. Szukając otuchy ot-
worzyłam Biblię. Przeczytałam słowa 
z  Psalmu 126, 5: „Ci, którzy siali ze 

łzami, niech zbierają z radością”! Nie 
mogłam jednak pojąć tych słów. W 
głowie stale miałam jedną i tylko jedną 
myśl: „Miły Bóg przecież nie po to dał 
nam tak długo czekać na dziecko, żeby 
teraz zabrać je do siebie”!

Gdy byłam badana przez lekarza, to 
już nie wyczuwał bicia serca dziecka. 
Łzy płynęły mi po policzkach. Jeszcze 
tego samego dnia zostałam ambulato-
ryjnie operowana.

Wciąż na nowo przychodziły mi do 
głowy przeczytane tamtego ranka sło-
wa Psalmu: „Ci, którzy siali ze łzami, 
niech zbierają z radością”! Słowa te są 
niczym przyrzeczenie, ale w tamtych 
dniach po poronieniu nie potrafiłam 
zrozumieć całego biegu wydarzeń.

Tygodnie mijały, a mój mąż i ja 
uczyliśmy się przyjąć i zaakceptować 
to przeżycie. Przy tym stale towarzy-
szyły nam słowa Psalmu, ale też oba-
wa, że znów potrwa tak długo zanim 
zajdę w ciążę. Jednakże po urlopie w 
maju 2014 roku okazało się, że ponow-
nie spodziewamy się dziecka.

Z tego powodu, że ciąża nastąpiła 
tuż po poronieniu, nasza radość po-
czątkowo była stonowana. Ciąża jed-
nak zasadniczo przebiegała bez kom-
plikacji aż do listopada, kiedy badania 
kontrolne wykazały, że może dojść do 
przedwczesnego porodu. Musiałam się 
oszczędzać i kilka tygodni spędziłam 
w szpitalu. W połowie grudnia przy-
szedł na świat nasz drugi syn. Chociaż 
urodził się pięć tygodni przed termi-
nem, to jednak był zdrowy. Punktual-
nie w Wigilię zostaliśmy wypisani do 
domu. Cała rodzina była w komplecie.

Bardzo wdzięczni jesteśmy nasze-
mu Ojcu Niebieskiemu, że mamy dziś 
dwóch zdrowych synów i że każdego 
dnia na nowo Pan jest z nami. Nie za-
pominamy też o naszym drugim dzie-
cku i cieszymy się, że kiedyś zobaczy-
my je w wieczności.

Nasze 
dzieci
W 2011 roku przyszedł na 
świat nasz pierwszy syn.
To radosne wydarzenie spra-
wiło, że w zapomnienie po-
szedł długi czas oczekiwania 
na ciążę i związane z nią liczne 
wzloty i upadki. Naszemu Ojcu 
Niebieskiemu byliśmy bardzo 
wdzięczni za naszego syna.
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole okręgowy, czy działasz przy jakichś 
projektach kościelnych, a jeśli tak, to w jakim 
zespole?

Aktualnie jestem referentem zespołu koordynacyjnego 
naszego Kościoła. Zespół ten zajmuje się wynikami prac 
różnych grup roboczych i komisji naszego Kościoła.

Jak często spotykasz Głównego Apostoła?

Z Głównym Apostołem widzę się około dziesięciu razy 
w roku.

Czy często podróżujesz? Jakie kraje i regiony 
obsługujesz duszpastersko?

Podróże nieodzownie wiążą się ze sprawowanym przeze 
mnie urzędem kościelnym. Poza regionem Niemiec Pół-
nocnych do mojego obszaru działania należą kraje Skan-
dynawii, Estonia Finlandia, Grenlandia, Islandia, Irlandia 
i Wielka Brytania.

Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak wi-
dzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi 
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia 
publicznego?

Żyjemy w Europie ze skutkami sekularyzacji i demogra-
ficznymi. Coraz więcej ludzi odwraca się od Kościołów, a 
społeczeństwo się starzeje. Dostrzegając ten stan rzeczy, na-
leży domniemywać, że będzie mniej zborów i że one będą 
mniejsze. Czy ten trend zostanie zmieniony przez wpływ 
wydarzeń, które dziś trudno sobie wyobrazić, to leży w rę-
kach Boga. Musimy pozostać elastyczni i całkowicie zdać 
się na prowadzenie Boże oraz impulsy z Ducha Świętego. 
Ja nie mam żadnych obaw o przyszłość naszego Kościoła.

Z jakiem urzędem sprawowanym przez ciebie, 
zanim zostałeś powołany na apostoła, masz naj-
lepsze wspomnienia z perspektywy czasu?

Z urzędem kapłana. W naszym rodzimym zborze było nas 
dziesięciu kapłanów i mieliśmy pasterza jako przewodni-
czącego zboru. Chętnie wraz z diakonem obsługiwałem 
duszpastersko braci i siostry w moim obwodzie kapłań-
skim. Przy tej liczbie urzędów kapłańskich, to tylko od 
czasu do czasu było się powoływanym do współsłużby, 
nie mówiąc już o przeprowadzaniu nabożeństw.

Apostole okręgowy, ile czasu pozostaje ci dla 
twojej rodziny?

Staram się jeden wieczór w tygodniu spędzić w domu.

Apostoł okręgowy  
rüdiger krAuse 

Nasz Główny Apostoł w kwietniu 2015 roku odwie-
dził wiernych w Danii. Przeprowadził nabożeństwo w 
zborze Tønder, w małej miejscowości tuż przy granicy z 
Niemcami. Tønder jest najstarszym miastem Danii i cie-
szy się długą historią. Obecnie, licząc około 8000 miesz-
kańców, jest raczej niepokaźne.

Chociaż miasto jest niepokaźne, to jednak odegrało 
wielkie znaczenie w dziejach Kościoła Nowoapostolskie-
go. W Tønder znajduje się jeden z pięciu zborów Danii. 
Gdy Główny Apostoł odwiedził ten zbór, to w drogę wy-
ruszyło 200 spośród 400 wiernych Danii.

Przy tej okazji wspominaliśmy pamiętny dzień 15 grud-
nia 1968 roku. W tym dniu w Tønder przeprowadził nabo-
żeństwo apostoł okręgowy Karl Weinmann. Poza dziećmi 
i dorosłymi została też pieczętowana nasza siostra Angel 
Robinson z Indii. Siostra Robinson była w ogóle pierwszą 
pieczętowaną Duchem Świętym obywatelką Indii.

Niebawem też powróciła do swojej ojczyzny. Tam 
radośnie składała świadectwo o naszym Kościele, o 
działającym Apostolacie i bliskim ponownym przyjściu 
naszego Pana i Zbawiciela. Jej syn John Robinson był 

późniejszym apostołem. Siostra Angel Robinson odeszła 
do wieczności w styczniu 1970 roku.

Ewangelista Herbert Mauritz ze zboru Hanower-
-Wülfel usłuchał raczej żartobliwej rady swojego apo-
stoła okręgowego Arno Steinwega, żeby urlop spędzić w 
Danii. Apostoł okręgowy zauważył, że wielu mieszkań-
ców Danii wyjeżdża na urlop do Niemiec, więc akurat 
wygodnie można spędzić urlop w Danii.

Ewangelista podchwycił tę myśl i razem z rodziną 
udał się do Danii. Tam odwiedził swojego byłego angiel-
skiego partnera biznesowego, u którego to w domu pra-
cowała Angel Robinson, nasza późniejsza siostra. Partner 
biznesowy wyjaśnił ewangeliście Mauritzowi, że ich go-
spodyni bardzo interesuje się zagadnieniami chrześcijań-
skimi. Wówczas ewangelista zaprosił ją na nabożeństwo 
do Kopenhagi. Przybyła do kościoła i w nim też pozosta-
ła, dostępując świętego pieczętowania.

Nasz Ojciec Niebieski z małych początków stworzył 
coś wielkiego, abyśmy wszyscy poznali, że nasze czyny 
i działanie są tylko skromnym dodatkiem do Jego Bożej 
woli zbawczej. Rüdiger Krause

Apostoł okręgowy Rüdiger Krause na Między-
narodowych Dniach Kościoła 2014 (z lewej)
i z młodzieżą (5. stojący od prawej)

DAtA uroDZeNiA: 29.12.1960
ZAwóD wyuCZoNy: Dyplomowany admi-
nistrator policji
Apostoł oKręGowy oD: 05.12.2010
obsZAr DZiAłANiA: Niemcy Północne,  
Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Estonia,  
Finlandia, Skandynawia i Grenlandia

Boża wola zbawcza
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ŻYĆ Z WIARĄ

Samotnie siedzi pomiędzy drapieżni-
kami. Głodny patrzy lwom w oczy, 
spodziewając się, że lada chwila 
rzucą się na niego. Jest to młodzie-
niec Daniel – bohater w Babilonie. 

Nagle ktoś staje na skraju lwiej jamy i przynosi 
mu posiłek. Daniel cieszy się i mówi: „Boże, 
pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy 
Cię kochają”. On całkowicie zawierzył się 
Bogu, a teraz czuł się opuszczony pomiędzy 
bestiami.

Wstrząśnięty i opuszczony czuje się Psal-
mista, kiedy zauważa, że bezbożnym wiedzie 
się bardzo dobrze, a jemu bardzo źle. Właśnie 
jemu, który zawsze kierował się wolą Boga. 
Nie może tego pojąć. Dopiero gdy przybył do 
domu Pańskiego, rozszerzył się jego horyzont 
widzenia.

Samotnie modli się do Boga, samotnie wisi 
na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił”. Czuje się opuszczony, zdradzony i 
sprzedany. On, Jezus Chrystus, który całym 
swoim jestestwem polegał na swoim Ojcu 
Niebieskim.

My wierzymy w Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Częstokroć już doświadczyliśmy 
Jego pomocy. Gdy jednakże dni życia stają 
się ciemne i jesteśmy konfrontowani z nie-
sprawiedliwościami, wtedy czasami wstrząsa 
to naszym zaufaniem, które pokładaliśmy w 
Bogu. Polegaliśmy na Nim, a teraz czujemy 
się opuszczeni. Wątpliwości targają duszą: 
„Gdzie jesteś teraz Boże”? „Ile jeszcze dla 
Ciebie znaczę”? „Czy o mnie zapomniałeś”?

Takie myśli zwątpienia i uczucie opuszcze-
nia przeżywał już naród izraelski przy wyjściu 
z Egiptu. Bóg uratował ich przed elitarnym 
wojskiem faraona i bezpiecznie przeprowa-
dził przez Morze Czerwone. Kilka dni później 
jednak odczuwali głód i pragnienie. Wtenczas 

najchętniej powróciliby z powrotem do niewo-
li, zamiast przebywać na pustyni. Obce otocze-
nie, nieznane niebezpieczeństwa, brak jasnego 
wyobrażenia o swoim celu i o swoim Bogu. W 
tej sytuacji bardziej sensowne wydawało im 
się powrócenie do niewoli i raczenie się mierną 
strawą, niż branie na siebie ryzyka wędrówki 
do wolności, do pełnej niebezpieczeństw i nie-
znanej przyszłości.

Sensowne zależności wydają się dla nas 
ludzi niesamowicie ważne. Dla uczniów do-
piero przy wniebowstąpieniu nabrały sensu 
wszystkie wstrząsające wydarzenia związane 
z ich Nauczycielem. „Wtedy otworzył im umy-
sły, aby mogli zrozumieć Pisma”, czytamy w 
Ewangelii Łukasza. Od tej chwili się radowali i 
razem szli do Jerozolimy, chociaż ich Pan osta-
tecznie ich opuścił.

Kilka tygodni wcześniej, zgodnie z Ewan-
gelią Łukasza, ich odczucia były zupełnie inne. 
Gdy Pan Jezus przedstawił uczniom swoją przy-
szłość, to czytamy, że „nie zrozumieli tego słowa 
i było ono zakryte przed nimi, tak że nie pojęli 
go”. Skutki tego niepojmowania były widocz-
ne po pojmaniu Pana Jezusa: wszechobecne 
zamieszanie. Uczucie opuszczenia przez Tego, 
na kim polegali. Opresja, lęk egzystencjalny, 
agresywność, zdrada, ucieczka, to wszystko 
charakteryzowało zachowanie uczniów.

Radość powróciła dopiero wtedy, kiedy 
Pan Jezus otworzył im oczy, tak że pojęli 
motyw przewodni i sens wszystkiego.

Wielu już doświadczyło czegoś podobne-
go w swoim życiu – uczucia opuszczenia przez 
kogoś, na kim polegali. Okropne uczucie. Pro-
śmy Pana, aby zawsze na nowo dawał nam 
zrozumienie, żebyśmy pojmowali zależności i 
poznawali głęboki sens tak dalece, jak to tylko 
jest możliwe. Wówczas doświadczymy tego, 
co uczniowie – powrotu radości do serca.
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Chleb Żywota

Prorok Malachiasz mówi w imieniu Boga o ofierze, która 
ma być przynoszona do spichlerza świątyni. Natomiast 
okna niebieskie obrazują błogosławieństwo, które w ów-

czesnym czasie pod względem naturalnym polegało na deszczu.
Żydzi, powracający z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, 

musieli usłyszeć od proroka Malachiasza, że oszukiwali Boga, 
ponieważ nie przynosili całej dziesięciny do domu Pana. Dzie-
sięcina służyła też do utrzymywania kapłanów: Jeżeli pełna 
dziesięcina będzie przynoszona przez lud do domu Pana, a 
kapłani nie będą mieli materialnego niedostatku, to Bóg odpo-
wiednio pobłogosławi lud.

Składanie ofiar jest wyrazem naszej wiary i jest błogosła-
wione przez Boga. Jeśli pragniemy błogosławieństwa Bożego, 
wtenczas przy składaniu ofiary musimy też zadbać o właściwą 
postawę. Należy zwrócić uwagę na kilka związanych z tym 
aspektów:

• Bogobojność. Ona jest niezbędna. Dostrzegamy ją na 
przykład u Józefa. Gdy w domu egipskiego Potyfara był 
napastowany przez jego żonę, Józef nie uległ grzechowi. 
On był bogobojny i ostatecznie doświadczył błogosła-
wieństwa Bożego: Został ustanowiony władcą nad Egip-
cjanami, dzięki czemu mógł uratować swoich braci przed 
klęską głodową. (I Moj 39, 9)

• Wiara i zaufanie do Pana. Pod tym względem stale jeste-
śmy wystawiani na próby. To nie jest proste, szczególnie 

w ciężkich sytuacjach i gdy sprawy rozwijają się inaczej 
niż chcielibyśmy. Jeżeli w takich sytuacjach życiowych 
wykazujemy wiarę i zaufanie, to Pan może błogosławić. 
Nasza ofiara winna być znakiem zaufania do Pana i Jego 
dzieła.

• Ochoczość do składania ofiar, a nawet radość z ofiaro-
wania. Jeśli z radością składa się Panu ofiary, wtedy jest 
się przy tym całym sercem. Prorok Malachiasz wyjaśnił 
ówczesnemu narodowi Bożemu, że gdy ochotnie składa 
się ofiary, wtedy Bóg w pełni błogosławi. Ofiara powinna 
być też wyrazem wdzięczności za już otrzymane błogo-
sławieństwo Boże!

Przykładem dla nas niech będzie postępowanie wdowy. 
(Mar 12, 41-44) Ona konsekwentnie składała ofiary mimo tego, 
że cierpiała niedostatek. Całkowicie podporządkujmy się woli 
Bożej i przynośmy nasze ofiary do Jego domu.

Ofiara i błogosławieństwo są ze sobą związane. Co jest bło-
gosławieństwem? Błogosławieństwem jest to, gdy Bóg nadal 
wzmacnia nam wiarę i pomaga znosić opresje i kłopoty. W szer-
szym znaczeniu błogosławieństwem jest także to, że ewangelia 
może być roznoszona na cały świat. Pamiętajmy o tym, że także 
do tego konieczna jest nasza ofiara!

Błogosławieństwo, jak mówi prorok Malachiasz, nie każe 
na siebie długo czekać; pod tym względem możemy sprawdzać 
naszego Pana i się przekonać, że na Nim można polegać!

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! 

– mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę”.

Księga Malachiasza 3, 10

Ofiara – sprawa wiary

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

W ramach cyklu historycznego kolejna część pracy naukoWej prof. dr hab. krzysztofa 
bilińskiego z instytutu filologii polskiej uniWersytetu WrocłaWskiego

Nie da się zaprzeczyć, iż istotą wzajemnych relacji mię-
dzy mężczyzną i kobietą powinien być wzajemny 
szacunek, daleko idąca troska i nade wszystko – spa-

jająca to wszystko – miłość. Podległość żon nie oznacza wbrew 
pozorom jakiejś bezgranicznej dominacji mężów, lecz raczej od-
zwierciedla hierarchiczny układ, który panuje również w innym 
świecie. Dopełniające się relacje wpisują niejako małżeństwo w 
święty związek oparty na prawie ziemskim i zarazem niebieskim. 
Rola żony polega tutaj na przyciągnięciu innych i pozyskaniu ich 
dla wiary, dzięki Słowu, czyli Jezusowi Chrystusowi. Dzieje się 
tak dzięki nie pięknu zewnętrznemu (zbytkowne szaty, kosztow-
ności, wyszukane fryzury), lecz wartościom duchowym (piękno 
wewnętrzne, spokój, łagodność ducha). Te właśnie cechy powin-
ny być najbardziej pociągające i stanowić o prawdziwie chrześci-
jańskim paradygmacie wiary.

Równie ważne w działalności chrześcijańskiej jest prowadze-
nie uczciwego życia. Ma ono polegać na wspólnocie myśli, wza-
jemnym współczuciu, miłosierdziu i pokorze. Dodatkowo mówi 
się tutaj o odpłacaniu dobrem za zło i błogosławieniu wszystkim 
ludziom, niezależnie od ich intencji. O tym wszystkim pisał także 
Apostoł Paweł. Czytamy zatem u niego: „Przeto upominam was, 
bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w 
zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego 
ducha i jednej myśli”, (1 Kor 1, 10) a następnie (Flp 2, 1. 2): „...
jeżeli istnieje jakieś współczucie jednych do drugich, to [proszę 
was:] zechciejcie być dla mnie powodem do radości! Niech za-
istnieje wśród was jedność dążeń, tożsamość miłości, wspólnota 
ducha i zbieżność pragnień”.

Dla Apostoła Piotra, podobnie jak i Apostoła Pawła sprawą 
nadrzędną jest niewątpliwie jedność. Ma ona szerokie znaczenie, 
obejmuje bowiem wszelkie przejawy indywidualnej i grupowej 
egzystencji. Padają tutaj słowa o cementowaniu wzajemnych re-
lacji i o uczuciach, które powinny być widoczne na co dzień. Wza-
jemne relacje mają być oparte na usposobieniu Jezusa Chrystusa, 
wzajemnym zrozumieniu i identycznym celu, tak aby dążyć do 
jednego celu. Podobne fragmenty znajdujemy też w Rzym 12, 
10 i Kol 3, 12. 13: „Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi 

i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem szacunek” oraz 
„Tak więc jako wybrani, uświęceni i umiłowani przez Boga po-
winniście się przyodziać w prawdziwe miłosierdzie, w dobroć, w 
pokorę, w cichość i w cierpliwość. Znoście jedni drugich i wyba-
czajcie sobie nawzajem, gdyby ktoś miał jakiś żal do drugiego. 
Jak Pan wybaczył wam, tak i wy wybaczajcie jedni drugim”.

Z tych słów wynika jasno, jakimi kryteriami powinni się kie-
rować prawdziwi chrześcijanie. Powinna ich zespalać miłość 
jako znamię wybraństwa, mało tego, to właśnie oznacza nie-
wątpliwy znak ich heroiczności, który wyróżnia niewątpliwie 
spośród innych ludzi. Czynienie dobra uwidacznia też specyfikę 
dążeń i niezatarty stygmat przywiązania do Jezusa Chrystusa. Z 
tego wypływa szereg innych zachowań, wśród których są takie 
wartości, jak łagodne, tkliwe nastawienie do innych, chęć niesie-
nia pomocy, bycie oparciem dla potrzebujących.

Z innych tekstów paralelnych dowiadujemy się też o innych 
szczegółach, wyróżniających chrześcijan. Są to Rzym 12, 17. 18 
i I Tes 5, 15: „Nikomu nie odpłacajcie złem za złe; przeciwnie, 
wszystkim ludziom dobrze czyńcie. Dokładajcie wszelkich starań, 
aby, o ile to od was zależy, z wszystkimi żyć w zgodzie” i „Pa-
miętajcie, żeby nikt nie odpłacał złem za złe starajcie się zawsze 
świadczyć dobro, nie tylko sobie nawzajem, lecz także wszystkim 
ludziom”. Chrześcijański punkt widzenia na pewno dowodzi 
pochylania się nad bliźnimi, uczy trudnej sztuki przebaczania i 
puszczania w niepamięć przewinień i grzechów. Niełatwo jest, co 
trzeba podkreślić, oddalić od siebie myśl o rewanżu czy zemście, 
jednak w uczciwym życiu nie może być miejsca na jakikolwiek 
element odwetu. Warto wreszcie przyjrzeć się ostatnim nawiąza-
niom do I Listu Apostoła Piotra i zwrócić się do Rzym 12, 14-16 i 
I Kor 4, 12. 13: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Bło-
gosławcie ich, a nie złorzeczcie im. Radujcie się z tymi, którzy się 
radują, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Żyjcie we wzajemnej zgo-
dzie, nie wynoście się jedni ponad drugich, lecz bądźcie skromni. 
Nie uważajcie się za zbyt mądrych” oraz „Błogosławimy, gdy 
nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem 
odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem 
tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili”.

Chleb Żywota
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6.4.3 Kościół Jezusa Chrystusa i urząd 
kościelny

Czwarty artykuł wyznania wiary mówi o spójni Kościoła 
i urzędu apostolskiego: „Wierzę, że Pan Jezus rządzi swoim 
Kościołem i do tego posłał swoich apostołów i jeszcze posyła 
aż do swego ponownego przyjścia, z poleceniem, aby naucza-
li, w Jego imieniu odpuszczali grzechy oraz chrzcili wodą i 
Duchem Świętym”.

Jezus Chrystus rządzi swoim Kościołem. W czasie Jego 
założenia i w czasie przygotowania oblubienicy Pana na Jego 
ponowne przyjście ustanowił apostołów na ziemi, przez któ-
rych dostrzegalne mają być Jego rządy. Urząd apostolski jest 
dany dla całego Kościoła Chrystusa z poleceniem działania 
we wszystkich sferach Kościoła.

Apostołowie są posłani do wszystkich narodów, aby ich 
nauczać i chrzcić. Wzywają wszystkich, zarówno niechrze-
ścijan, jak i ochrzczonych, wierzących w Jezusa Chrystusa 
i wyznających Go jako swego Pana, do tego, aby dali się 
ochrzcić Duchem Świętym i przygotować na ponowne przyj-
ście Chrystusa.

Apostołowie poświadczają Jezusa Chrystusa jako Tego, 
który jest, który był i który przyjdzie. Tym samym wskazu-
ją też na przyszłe wydarzenia zbawcze. Ukierunkowanie na 
przyszłość, związaną z bezpośrednią społecznością z Bo-
giem, stanowi ważny element istoty Kościoła Chrystusa. 
Priorytetowym zadaniem apostołów jest głoszenie bliskiego 

6.4.4 Kościół Jezusa Chrystusa i sakra-
menty 

Wszędzie, gdzie rytualnie, to znaczy wodą i w imię Boga 
Ojca, Syna i Ducha Świętego, zostaje udzielany chrzest, tam 
wierzący ludzie dzięki łasce Bożej mogą zostać włączeni do 
Ciała Chrystusa. Święty chrzest wodny jest powierzony całe-
mu Kościołowi. Poświadcza to szósty artykuł wyznania wiary: 
„Wierzę, że święty chrzest wodny jest pierwszym krokiem do 
odnowienia człowieka w Duchu Świętym i że w wyniku tego 
chrzczony zostaje przyjęty do społeczności tych, którzy wie-
rzą w Jezusa Chrystusa i wyznają Go jako swego Pana”.

Pełne zarządzanie sakramentami, to znaczy udzielanie 
świętego chrztu wodnego, świętej wieczerzy i świętego pie-
czętowania, powierzone jest urzędowi apostolskiemu. Apo-
stołowie udzielają tych trzech sakramentów również zmarłym.

Sakrament świętej wieczerzy, w którym obecne są ofiara 
Chrystusa oraz ciało i krew Pana, we właściwy sposób obcho-
dzony jest w społeczności z apostołami. O tym jest mowa w siód-
mym artykule wyznania wiary: „Wierzę, że święta wieczerza 
została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa na pamiątkę Jego 
jednorazowej, pełnowartościowej ofiary gorzkiego męczeństwa 
i śmierci. Godne spożywanie świętej wieczerzy zapewnia nam 
społeczność życiową z Jezusem Chrystusem, naszym Panem. 
Święta wieczerza zostaje uroczyście spożywana w postaci nie-
kwaszonego chleba i wina, które muszą być błogosławione i 
wydawane przez urząd upełnomocniony przez apostoła”.

Sakrament świętego pieczętowania może być udzielany 
wyłącznie przez apostołów, o czym świadczy ósmy artykuł 
wyznania wiary: „Wierzę, że ochrzczeni wodą muszą poprzez 
apostoła przyjąć dar Ducha Świętego, aby stać się dzieckiem 
Bożym i spełnić warunki pierworodztwa”.

Streszczenie

Wszędzie, gdzie rytualnie zostaje udzielany chrzest, tam 
wierzący ludzie mogą zostać włączeni do ciała Chrystusa – 
święty chrzest wodny jest powierzony całemu Kościołowi. 
(KKN 6.4.4)

Pełne zarządzanie sakramentami powierzone jest urzędo-
wi apostolskiemu. Apostołowie udzielają trzech sakramentów 
również zmarłym. (KKN 6.4.4)

Święta wieczerza, w której obecne są ofiara Chrystusa oraz 
ciało i krew Pana, we właściwy sposób obchodzona jest w spo-
łeczności z apostołami. (KKN 6.4.4)

Święte pieczętowanie może być udzielane wyłącznie przez 
apostołów. (KKN 6.4.4)

6.4.5 Kościół Jezusa Chrystusa i przy-
szłość

Wiara w przyszłościowe wydarzenia zbawienne wyznawana 
zostaje w dziewiątym artykule wyznania wiary: „Wierzę, że Pan 
Jezus przyjdzie ponownie tak pewnie, jak do nieba wstąpił i zabie-
rze do siebie pierworodnych z umarłych i żywych, którzy na Jego 
przyjście pokładali nadzieję i zostali przygotowani, że po weselu w 
niebie powróci z nimi na ziemię, ustanowi swoje Królestwo Poko-
ju, a oni z Nim rządzić będą jako królewskie kapłaństwo. Po zakoń-
czeniu Królestwa Pokoju wyda Sąd Ostateczny. Następnie Bóg 
stworzy nowe niebo i nową ziemię, i będzie mieszkał ze swoim 
ludem”. Kościół nie tylko ma wymiar teraźniejszy, ale też przyszły. 
Kościół, zgodnie ze swoim wyznaniem oczekiwania ponownego 
przyjścia Jezusa Chrystusa, jest ukierunkowany na przyszłość. 
Wielbienie Boga i czczenie Jego Majestatu nigdy nie ustanie; Jego 
słudzy będą Mu służyli „na wieki wieków”. (Obj 22, 3-5)

Przy ponownym przyjściu Chrystusa Kościół ukaże się takim, 
jakim jest, to znaczy z całym swoim zbawieniem, jak również ze 
swoimi brakami. Ujawni się dwojakie życie w Kościele, a miano-
wicie oblubienicy, jak i „niewiasty odzianej w słońce”. (Obj 12) 
Podczas gdy jedna część Kościoła Chrystusa zostanie porwana, 
druga część pozostanie na ziemi i będzie musiała sprawdzić się 
w ucisku antychrześcijańskim. Przyszłościowe objawienie się 
Kościoła uwidacznia się także w obietnicy, że pierworodni, któ-
rzy wybrani są na królewskie kapłaństwo, będą mieli udział we 
władztwie Chrystusa. W Królestwie Pokoju będą bezpośrednio 
włączeni do pośredniczenia w zbawieniu (Obj 20, 6) i posłańcami 
Chrystusa dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli.

Obrazem Kościoła udoskonalonego we wszystkich obsza-
rach jako wyraz zbawiennego i twórczego działania Boga, jest 
nowe Jeruzalem opisane w Objawieniu Jana 21 i 22. Tam będzie 
wieczne wielbienie i niekończące się czczenie Boga.

Streszczenie

Kościół ma wymiar teraźniejszy i przyszły. (KKN 6.4.5)
Przy ponownym przyjściu Chrystusa Kościół ukaże się 

z całym swoim zbawieniem, jak również ze swoimi brakami: 
jedna część Kościoła Chrystusa zostanie porwana, druga część 
pozostanie na ziemi i będzie musiała sprawdzić się w ucisku an-
tychrześcijańskim. (KKN 6.4.5)

Przyszłościowe objawienie się Kościoła uwidacznia się 
także w obietnicy, że pierworodni, którzy wybrani są na kró-
lewskie kapłaństwo, w Królestwie Pokoju będą włączeni do po-
średniczenia w zbawieniu. Oni będą posłańcami Chrystusa dla 
wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. (KKN 6.4.5)

ponownego przyjścia Chrystusa i doprowadzenie oblubienicy 
do Pana. (zob. KKN 10.1.2)

Oblubienicą Pańską – „społecznością świętych w ścisłym 
sensie” – są ci wierzący, którzy zostali na nowo narodzeni z 
wody i z Ducha, i dali się przygotować przez apostołów Jezu-
sa Chrystusa na dzień Pana oraz zostali przyjęci przez Niego.

Pierwotnym urzędem jest urząd apostoła. Tylko ten urząd 
został ustanowiony przez samego Pana Jezusa. Wszystkie 
inne urzędy kościelne wywodzą się z urzędu apostolskiego. 
Na ten temat mówi piąty artykuł wyznania wiary: „Wierzę, że 
przez Boga przewidziani do urzędu kościelnego zostają usta-
nowieni tylko przez apostołów oraz że z urzędu apostolskiego 
wywodzi się pełnomocnictwo, błogosławieństwo i święcenie 
do sprawowania służby”.

Streszczenie

Jezus Chrystus rządzi swoim Kościołem. W czasie Jego 
założenia i w czasie przygotowania oblubienicy Pana na Jego 
ponowne przyjście posłał apostołów. Priorytetowym zada-
niem apostołów jest głoszenie bliskiego ponownego przyjścia 
Chrystusa i doprowadzenie oblubienicy do Pana. (KKN 6.4.3)

Urząd apostolski jest dany dla całego Kościoła Chrystusa 
z poleceniem do działania we wszystkich sferach Kościoła. 
(KKN 6.4.3)

Pierwotnym urzędem jest urząd apostoła. Z niego wywo-
dzą się wszystkie inne urzędy kościelne. (KKN 6.4.3)

Kościół Jezusa Chrystusa

katechizm

Rozdział 6 − część VI
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OpOwieści biblijne Pojęcie „naśladować” w dosłownym sensie oznacza iść za kimś.  
Biblia mówi, że wielu ludzi przez długi czas naśladowało Pana Jezusa,

ale nie wszyscy ci ludzie stali się Jego uczniami. Bycie uczniem Pana Je-
zusa oznaczało częstokroć porzucenie swojego zawodu i pozostawienie 

swojego dobytku i rodziny. Pierwszymi, których Pan Jezus wezwał do na-
śladownictwa, byli rybacy i późniejsi Apostołowie Szymon Piotr i Andrzej, 

Jan i Jakub. Natomiast z kobiet, które naśladowały Pana Jezusa,  
najbardziej znana jest Maria Magdalena. Ona zaliczała się do
uczennic Pana Jezusa, które wspierały Go swoim dobytkiem.

Do Pana Jezusa podszedł pe-
wien młodzieniec. Upadł przed 
Nim na kolana i zapytał: „Na-
uczycielu dobry! Co mam czy-
nić, aby odziedziczyć żywot 
wieczny”?
Pan Jezus mu odpowiedział: 
„Czemu mię nazywasz do-
brym? Nikt nie jest dobry, 
tylko jeden Bóg”. 
A następnie dodał: „Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie 

cudzołóż, nie kradnij, nie mów 
fałszywego świadectwa, nie 
oszukuj, czcij ojca swego i 
matkę”.
Wtedy młodzieniec powiedział: 
„Nauczycielu, tego wszyst-
kiego przestrzegałem od mło-
dości mojej”.
Pan Jezus spojrzał na niego 
z miłością i powiedział: „Jed-
nego ci brak; idź, sprzedaj 

Niebezpieczeństwo bogactwa
(ewaNgelia Marka 10, 17–27)

wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb 
w niebie, po czym przyjdź i 
naśladuj mnie”!
Po tych słowach młodzieniec 
sposępniał i odszedł zasmu-
cony, gdyż miał wiele boga-
ctwa.
Wtedy Pan Jezus rozejrzał się 
wokoło i rzekł do swoich ucz-
niów: „Jakże trudno będzie 
tym, którzy mają bogactwa, 
wejść do Królestwa Bożego”!
Uczniowie zdziwili się tą wy-
powiedzią.
Wtedy Pan Jezus kontynuo-
wał: „Dzieci, jakże trudno tym, 

którzy pokładają nadzieję w 
bogactwach, wejść do Króle-
stwa Bożego! Łatwiej jest wiel-
błądowi przejść przez ucho 
igielne niż bogatemu wejść do 
Królestwa Bożego”. 
Wówczas uczniowie mówili 
między sobą: „Któż więc 
może być zbawiony”?
Pan Jezus spojrzał na 
nich i powiedział:
„U ludzi to rzecz 
niemożliwa, ale 
nie u Boga; al-
bowiem u Boga 
wszystko jest 
możliwe”.

Pan Jezus szedł przez kraj
i mówił o Królestwie Bożym. 
Wielu się do Niego przyłączyło
i Jego naśladowało.
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Z wiZytą

Nazywam się Harry, tak mówią do mnie wszyscy, ale w zasa-
dzie mam jeszcze drugie imię: Kodjo. Tutaj w Ghanie poza uży-
wanym imieniem każdy ma jeszcze imię ghańskie. Ja nazywam 
się Kodjo, ponieważ urodziłem się w poniedziałek.

Moi dwaj bracia urodzili się w czwartek, dla-
tego ich drugim imieniem jest Yaw. Razem z 
naszą mamą i babcią mieszkamy w mieście 
Ho. William ma 13, a Steven 16 lat. Obaj są 
już konfirmowani. Niedługo i ja będę należał 
do młodzieży! No dobrze, ale to za kilka lat, 
ponieważ dopiero mam jedenaście. 

Do szkoły chodzę na pieszo. Zajęcia odbywają 
się w języku angielskim. To jest jedyny język, 
który rozumie się wszędzie w Ghanie. Oprócz 
tego jest jeszcze ponad 70 dalszych języków. 
W moim regionie poza angielskim mówimy też 
w języku ewe. W szkole najbardziej lubię naukę 
o przyrodzie. To jest mieszanka biologii, chemii 
i fizyki. Ławkę szkolną dzielę z moim najlep-
szym przyjacielem Amosem.

Na przerwie kupujemy sobie coś do jedze-
nia na którymś z wielu stoisk, które znajdu-
ją się na dziedzińcu szkolnym. 
Gdy przerwa się kończy, zwołu-
jemy się na dalsze zajęcia, po-
nieważ u nas nie ma dzwonka 
szkolnego tylko bębny szkolne.

Po lekcjach często gram w piłkę 
nożną z moim drugim przyjacie-
lem Delą.

Region administracyjny, w 
którym mieszkam, nazywa się 
„Region Volta”. Nazwa regionu 
pochodzi od nazwy jeziora Volta,
które jest trzecim, największym 
sztucznym zbiornikiem wodnym
na świecie. Tu zawsze jest gorąco i 
wilgotno, idealnie dla owoców, jak 
np.: banany, kakao, ananasy, me-
lony, papaje czy mango. 

Ale gdybyście mnie zapytali, to po-
wiem, że najlepsze są lody. Jemy 
je z torebek: po prostu odgryzamy 
rożek i wysysamy – pyszne! 

Fot. Daniela Moschberger
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Na razie chodzę na zajęcia religii dzieci szkol-
nych młodszych. Nas jest tak dużo, że ko-
nieczne było utworzenie trzech klas. Z powodu 
tego, że nie posiadamy własnej sali na zajęcia 
religii, spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 
8.00, półtorej godziny przed rozpoczęciem nabo-
żeństwa. W ogóle to nasz kościół pęka w

szwach, niektórzy bracia i siostry pod-    
czas nabożeństwa muszą siedzieć
na zewnątrz. Dlatego budujemy obok 
drugi obiekt. Za dwa lata powinien

być gotowy.

My Ghańczycy chętnie nosimy ubrania uszyte z 
kolorowych materiałów. Kto chce się szczególnie 
wystroić, ten na nabożeństwo zakłada ubranie z 
kościelnymi symbolami.
Na mojej koszuli z przodu znajduje się krzyż ze 
wschodzącym słońcem, a z tyłu napis: „Child of 
God”, to znaczy dziecko Boże. Do kościoła jeź-
dzimy taksówką, ponieważ nie mamy własnego 
samochodu. Przejazdy taksówką są u nas po-
wszechne i niezbyt drogie. 

U Harrego w Ho, w gHaNie
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1.   Gdzie Daniel widział męża o obliczu ja-

śniejącym jak błyskawica?

A  nad rzeką Tygrys 
B  na pustyni Paran 
C w dolinie Achor
D  nad jeziorem Genezaret

2.   Na dworze którego króla kształcił się Da-
niel?

A  Nebukadnesara
B  faraona
C  Chirama
D  Melchisedeka

3.   W jakiej Ewangelii jest mowa o umyciu 
nóg przez Jezusa?

A  w Ewangelii Mateusza
B  w Ewangelii Marka
C  w Ewangelii Jana
D  w Ewangelii Łukasza

4.   Czyje klepisko kupił król Dawid, aby zbu-
dować na nim ołtarz?

A  klepisko Jonatana
B  klepisko Arawny
C  klepisko Natana
D  klepisko Salomona

5.   Kogo pokonał Dawid jako chłopiec?

A  Goliata
B Saula
C  Jonatana
D  Jana

6.   Po ilu dniach od wejścia do arki nastał 
potop?

A  czterdziestu
B  siedmiu
C  trzech
D  czternastu

7.   Ile osób, według I Listu Piotra, zostało 
ocalonych w arce Noego?

A  cztery
B  osiem
C  siedem
D  czterdzieści

8.  Gdzie jest położone miasto Tyberiada?

A  nad Morzem Śródziemnym
B  nad Morzem Czerwonym
C  nad Morzem Martwym
D  nad Morzem Tyberiadzkim

9.   Jak nazywał się hetman wojska Saula?

A Abiszaj
B Absalom
C Abner
D Abiasz

10.   Jakim słowem, według Ewangelii Marka, 
zwrócił się Pan Jezus do swojego Ojca 
Niebieskiego?

A  Abana
B Abarim
C Abba
D Abiatar
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