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Z jakiego powodu?

Po co?Jak to?

Na co?

Dlaczego?
„Zwyciężać z Chrystusem” to motto 2016 roku. 
Ono dotyczy też, a może nawet przede wszyst-
kim naszego codziennego życia. To jedno zdanie 
zawiera wiele aspektów. Chciałbym przytoczyć 
jeden z nich: do zwycięstw z Chrystusem należy 
bogobojność i zaufanie. Bogobojność to respekt 
i szacunek wobec Boga, naszego Stworzyciela i 
Ojca Niebieskiego. Ufamy Jemu przez całe życie, 
także w naszych złych dniach. Odnośnie tego kilka 
przykładów z Pisma Świętego:

■■ Józef mógł przezwyciężyć grzech dzięki bogo-
bojności. Jako pobożny mężczyzna był świa-
domy, że Bóg go widzi i jest z nim. Oparł się 
pokusie, nie zadał się z obcą kobietą i nawet 
w więzieniu, przez wszystkich zapomniany, 
pozostał wierny Bogu. Ostatecznie nadeszła 
chwila, gdy z pomocą Bożą został uwolniony. 
  Dziś również wiemy, że Bóg wszystko widzi 
i wszystko wie. Dlatego też unikajmy grzechu i 
ufajmy Jemu. On o nas nie zapomni!

■■  Mojżesz był mężem, który miał całkowite za-
ufanie do działania Bożego. Toczył z faraonem 
walkę, która początkowo wydawała się bezna-
dziejna. Pomimo to Mojżesz nie stracił zaufania 
do Boga, nawet gdy egipski król dziewięć razy 
wzbraniał się przed wypuszczeniem narodu 
izraelskiego. Ostatecznie polecił Mojżeszowi 
przygotować wyjście z kraju – wszyscy go po-
słuchali i Bóg ich uwolnił. 
  A dzisiaj? Jakże często doświadczyliśmy już 
mocy Bożej! Pomimo wszelkiej wrogości złego 

ufajmy Bogu i bądźmy Jemu posłuszni. Wkrót-
ce ostatecznie ujdziemy przed złym.

■■  Apostoł Paweł musiał całkowicie się zmienić. 
Wszystko, co wcześniej było dla niego świętoś-
cią, nagle zostało zakwestionowane i stało się 
nieważne. Pomimo to on wierzył i ufał Bogu, i 
niebawem był narzędziem Bożym, prowadząc 
Kościół Pana ku zbawieniu. Sam Syn Boży po-
słał go jako apostoła i głosiciela ewangelii na 
świat.
  Tak też jest dzisiaj w naszym przypadku. Bóg 
posyła nas na cały świat, abyśmy podtrzymywa-
li radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana Je-
zusa, Jego wniebowstąpieniu i Jego ponownym 
przyjściu oraz o tym głośno świadczyli. Chrystus 
przyjdzie ponownie – to zostało obiecane!

Z głębokiego szacunku do Boga bądźmy Jemu po-
słuszni we wszystkich sytuacjach życiowych, za-
wsze i przez całe życie. Wiemy, że On wszystko 
widzi i wie. Możemy ufać Jego mocy. Wówczas 
przeżyjemy zwycięstwo z Chrystusem!

Pozdrawiam serdecznie, razem ze wszystkimi apo-
stołami świata, Wasz

Jean-Luc Schneider
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SŁOWO I WIARA  /  Miejsce

Pomarańczowe kamizelki ratunkowe, niektóre pokryte jeszcze błotem,  
w weekend 14 lutego 2016 roku przysłoniły kolumny Gmachu Kon-
certowego na Placu Żandarmerii w Berlinie. Dzięki tej niezwykłej 

akcji chiński artysta Ai Weiwei chciał zwrócić uwagę w samym sercu stoli-
cy Niemiec na los uchodźców, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym.   
Szacuje się, że każdego roku podczas próby dostania się drogą morską do 
Europy giną tysiące ludzi, w tym wiele dzieci. Wykorzystane w akcji kamizelki 
pochodzą z greckiej wyspy Lesbos, gdzie zostały wyrzucone przez morze na 
brzeg lub pozostawione na brzegu po przybyciu łodzi – potężny symbol zapo-
mnianych, nieznanych ofiar tej niekończącej się ludzkiej tragedii.

„Bóg o tobie nie zapomni” – tymi słowami pocieszenia Bożego w niedzielę  
w ten sam weekend Główny Apostoł wzmocnił wiernych na nabożeństwie 
w Berlinie, w trakcie którego wykonano również frazy z imponującego dzieła 
Franza Schuberta „Deutsche Messe”.

Przez Boga niezapomniani
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Często mówi się o krzyżu, jaki 
Bóg nałożył. Widzi się w tym 
ciężar, który trzeba dźwigać: 

„Ach, to jest ciężko, ach, to obciążenie 
jest niesprawiedliwe!”. Takie wyobra-
żenie nie jest zasadne. Ja widziałbym 
to inaczej. Jeśli Bóg dopuszcza jakąś 
próbę, wówczas daje nam jakieś za-
danie: „Pokaż teraz, jak w tej sytuacji 
możesz pozostać wiernym i naśladow-
cą Pana. To jest teraz twoim zadaniem. 
Teraz poprzez przykład masz być bło-
gosławieństwem dla swojego bliźnie-
go. Powierzam teraz tobie szczególną 
odpowiedzialność”. A zatem postrze-
gajmy próby w takim aspekcie, nie 
jako krzyż, jako obciążenie.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 14.02.2016 r.
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Syn Boży chce, żebyśmy byli tam, gdzie On jest. On 
chce, żeby Jego oblubienica była przygotowana. 
Bóg chce mnie zabrać do siebie i ciebie również. 

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. On chce, żeby 
wszyscy ludzie mieli możliwość bycia zbawionymi. A 
kiedy to wiem, wtedy nie martwię się tym niepotrzebnie.

Na nabożeństwie Duch Święty objawia nam wolę 
Boga. Naszą sprawą jest przyjąć Słowo Boże i wierzyć. 
A sprawą Boga jest realizowanie swojej woli i swoich za-
miarów.

W dzisiejszym słowie biblijnym chodzi o pocieszenie 
Boże w utrapieniach. Gdy Apostoł Paweł mówił o utra-
pieniach, udrękach i ucisku, to wiedział, o czym mówi, 
ponieważ tego doświadczał. On wiedział, co to znaczy 
przechodzić przez utrapienie, udrękę czy ucisk.

Jako chrześcijanom nowoapostolskim nie idzie nam 
ani lepiej, ani gorzej niż innym ludziom. Jesteśmy naraże-
ni, tak jak wszyscy inni ludzie, na cierpienia, niesprawie-
dliwości i trudy życia. Tak samo jesteśmy często chorzy 
i mamy do czynienia z wojną, chorobą, śmiercią i wszel-
kiego rodzaju trudnościami. To jest pierwsza rzecz, kiedy 
myśli się o utrapieniu.

Apostoł Paweł myślał jednak o utrapieniu, ucisku, 
jakiego doświadcza wierzący. Jako wierzący niekiedy 
mamy jeszcze nieco trudniej, ponieważ pomimo choroby, 
śmierci, cierpienia, niesprawiedliwości i trudności wal-
czymy o to, żeby pozostać wiernym Bogu. Już to jest pew-
nym uciskiem, że trzeba walczyć. Na szczęście idzie nam 
relatywnie dobrze, nie jesteśmy prześladowani z powodu 
naszej wiary; gdzieś indziej wygląda to zupełnie inaczej. 
Ale dlatego, że staramy się naśladować Pana, czynić Jego 
wolę, czynić dobro, to mamy trudności, których inni być 
może nie znają. Kiedy stara się miłosiernie traktować dru-
giego i czynić dobro, to się zauważa, że to w ogóle nie jest 
takie proste. Wówczas pojawiają się myśli, że w zasadzie 
byłoby wygodniej, gdybym troszczył się tylko o własne 
sprawy, zamiast pomagać innym. Tak jest w rodzinie, tak 
jest w Kościele. Nieco obojętności, nieco powierzchow-
ności i można żyć lżej…

Bóg wie, że musimy przeżywać ucisk i chce nas w tym 

ucisku pocieszyć. Pan Jezus obiecał zesłać Pocieszyciela, 
Ducha Świętego. Ten Pocieszyciel, Pomocnik i Doradca 
się nie narzuca. Pocieszyciel przychodzi i nas pociesza 
tylko wtedy, gdy jesteśmy tego świadomi, że potrzebu-
jemy pomocy i pocieszenia, i pokornie się o to modlimy. 
Bóg pociesza przez Ducha Świętego. Zadaniem Ducha 
Świętego jest wskazywanie na Jezusa Chrystusa. Na czym 
polega pocieszenie Ducha Świętego?

On pociesza w ten sposób, że łagodzi ból. Bóg poprzez 
proroka obiecał swemu ludowi: „Jak matka pociesza 
syna, tak ja będę was pocieszał”. (Iz 66, 13) Gdy dziecko 
upadnie, matka od razu nie może wyleczyć rany, ale stara 
się złagodzić ból. 

W jaki sposób Pocieszyciel łagodzi nasz ból w utrapie-
niu i w ucisku? On łagodzi nasz ból, wskazując na Jezusa 
Chrystusa i mówiąc: „Nie martw się niepotrzebnie, Bóg 
o tobie nie zapomni, Bóg ciebie nie pozostawi. Patrz na 
Pana Jezusa. Ojciec miłował swego Syna, ale pomimo to 
On przechodził ucisk, pomimo to musiał walczyć, pomi-
mo to musiał cierpieć. Bóg wszakże miłował swego Syna 
i wciąż Go miłuje”. A wskazując nam na Jezusa Chrystu-
sa, mówi do nas: „Nawet jeśli teraz idzie ci bardzo źle, 
nie jesteś ani zapomniany, ani opuszczony, ani odrzucony 
przez Boga. Pomimo to Bóg ciebie miłuje. On ciebie tak 
miłuje, jak miłował swego Syna, kiedy był na ziemi”. To 
łagodzi ból.

Główny Apostoł Fehr częstokroć mówił: „Tak 
nie pozostanie”. Nadejdzie czas, kiedy będziesz 
uwolniony i wybawiony od wszelkiego bólu. 

Duch Święty daje nadzieję i do nas mówi: „Bądź cierpli-
wy, to nie będzie trwało wiecznie”.

Duch Święty łagodzi nasz ból także tym, że pozwala 
nam odczuwać obecność Boga. Tego doświadczyliśmy już 
wszyscy. Właśnie w czasie utrapień i cierpień się odczuwa, 
że Bóg jest z nami, że jest zupełnie blisko. Poprzez wiele 
małych znaków, poprzez niejedno małe przeżycie odczu-
wa się bliskość Boga. To jest pocieszenie. Duch Święty 
pociesza nas również, nam pomagając i nas wzmacniając. 
Pomaga nam w ten sposób, że nas uczy. Pokazuje nam, jak 

Serdecznie umiłowani bracia i siostry, wielką 
radością jest dla mnie przeżywać tę niedzielę 
razem z wami. Niedziela – dzień, w którym 
zgromadzamy się jako zbór Pana, żeby wspól-
nie czcić Boga.

Nabożeństwo rozpoczyna się od czczenia Boga. Jeśli wspól-
nie czcimy Boga, to jesteśmy świadomi Jego doskonałości. 
Bóg jest doskonały pod każdym względem. Co mnie przy 
tym zawsze fascynuje, to jeden z aspektów doskonałości 
Boga: u Boga nie ma żadnej różnicy pomiędzy wolą a czy-
nem, pomiędzy zamiarem a realizacją. Muszę przyznać, że 
u mnie wygląda to nieco inaczej. U Boga jednakże jest to 

Pocieszenie Boże
jedność. Dla nas jest to ważne, ponieważ z tego wynika, że 
dla nas ludzi wystarczające jest zajmowanie się wolą Bożą 
i poznanie woli Bożej. To, jak On to czyni, kiedy to czyni i 
w jaki sposób, nie jest dla nas ważne. Wiemy, że jeśli Bóg 
coś chce, to to czyni. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy Jego 
wolą a czynem, pomiędzy Jego zamiarem a realizacją tego 
zamiaru. Dlatego też nie przysparzajmy sobie niepotrzeb-
nych zmartwień i nie zadawajmy zbędnych pytań: W jaki 
sposób miły Bóg to czyni? Jak to jest możliwe? – Bóg jest 
doskonały, co On chce, to realizuje.

Dla mnie wystarczy, żeby wiedzieć to, czego Bóg chce. 
A czego On chce? Bóg chce mojego zbawienia.

U Boga nie ma żadnej różnicy
pomiędzy wolą a czynem,

pomiędzy zamiarem a realizacją.

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy,
który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są
w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza”.

Słowo biblijne: II List do Koryntian 1, 3. 4

Bóg wie, że musimy przeżywać ucisk
i chce nas w tym ucisku pocieszyć.



 10 NASZA RODZINA 05 / 2016   05 / 2016 NASZA RODZINA 11

Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

mamy się modlić, żeby Bóg wysłuchał naszą modlitwę. To 
także należy do zadań Ducha Świętego. On nam też mówi, 
jak mamy znosić krzyż i jak powinniśmy się zachowywać 
w czasie prób. Także tu wskazuje na Jezusa Chrystusa: 
„Uczyń tak, jak Pan Jezus, wtedy będzie lżej”. Wtenczas 
też nas wzmacnia, dając nam siłę, jakiej potrzebujemy do 
tego, żeby postępować tak, jak Pan Jezus.

Na każdym nabożeństwie poprzez działanie Ducha 
Świętego otrzymujemy siłę ze świętej wieczerzy. 
Duch Święty sprawia, że do chleba i wina dostę-

puje ciało i krew Chrystusa. Poprzez przyjęcie z wiarą wy-
święconej hostii, przyjmujemy siłę, której potrzebujemy 
do modlenia się, do wytrwałości, do walczenia i postępo-
wania jak Jezus Chrystus. W wyniku tego stajemy się silni.

Duch Święty pociesza nas też poprzez uświadamianie 
nam, co właściwie jest sednem rzeczy. On nam mówi: 
„Wiesz, Bóg ciebie teraz potrzebuje w tej szczególnej 

chwili próby. Masz być błogosławieństwem. Masz być 
teraz świadkiem Boga. Masz teraz udowodnić, że można 
być wiernym Bogu, że można być Jemu posłusznym, że 
można Jego naśladować także w tej sytuacji”.

Często mówi się o krzyżu, jaki Bóg nałożył. Widzi się 
w tym ciężar, który trzeba dźwigać: „Ach, to jest ciężko, 
ach, to obciążenie jest niesprawiedliwe!”. Takie wyobra-
żenie nie jest zasadne. Ja widziałbym to inaczej. Jeśli Bóg 
dopuszcza jakąś próbę, wówczas daje nam jakieś zadanie: 
„Pokaż teraz, jak w tej sytuacji możesz pozostać wiernym 
i naśladowcą Pana. To jest teraz twoim zadaniem. Teraz 
poprzez przykład masz być błogosławieństwem dla swo-
jego bliźniego. Powierzam teraz tobie szczególną odpo-
wiedzialność”.

A zatem postrzegajmy próby w takim aspekcie, nie 
jako krzyż, jako obciążenie, ale jako zadanie Boże, któ-
rym powierza nam odpowiedzialność. Jeśli w ten sposób 
rozumie się próby, to wszystko wygląda inaczej. Duch 

Święty nam pomoże i nas wzmocni.
Teraz inny aspekt pocieszenia: Gdy Bóg w Starym Te-

stamencie mówił: „Pocieszajcie mój lud” albo „Ja chcę 
pocieszyć mój lud”, to zawsze miało to związek z wy-
bawieniem. Kiedy Bóg pociesza, to oznacza, że zmienia 
okoliczności. Pocieszenie Boże jest też wybawieniem. 
Pierwszym krokiem ku temu jest akt łaski.

Pomyślmy o Apostole Piotrze, który zaparł się Pana. 
Pan Jezus darował mu łaskę. Jak gdyby nic się nie 
stało. Być może dla Piotra było to wybawieniem, 

które sprawiło, że cała sprawa stała się dla niego łatwiej-
sza. Tak samo jest z nami.

Bóg udziela nam swojej łaski i mówi: „Wszystko 
znowu jest dobrze”. Jak gdyby nic się nie stało. To jest 
imponujące pocieszenie. Pan pokonał złego i odniósł 
zwycięstwo. Jego zwycięstwo umożliwia nam to, że sami 
jesteśmy w stanie przezwyciężać złego.

To jest zbawcze działanie Boga. Decydująca część już 
się dokonała, Pan przezwyciężył złego. A teraz pomaga 
nam, żeby z Nim osiągać zwycięstwa. To również jest ele-
ment pocieszenia Bożego. On nas wybawia i nam pomaga 
przezwyciężać zło. Wielkie, ostateczne wybawienie jest 
jeszcze przed nami. Ono nastąpi, kiedy wejdziemy do 
Jego Królestwa, kiedy Bóg otrze wszelką łzę. Wówczas 
zostaniemy ostatecznie wybawieni z wszelkiego obciąże-
nia i ucisku, z każdej trudności.

Apostoł Paweł mówi: „Bóg […] pociesza nas we 
wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w ja-
kimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli”. Co Bóg czyni 
dla nas, to możemy czynić dla naszego bliźniego. Kiedy 
nasz bliźni ma utrapienia, to powinniśmy go pocieszyć i 
złagodzić jego ból. W jaki sposób możemy to uczynić?  
Nie oskarżać i nie osądzać: „Sam jesteś sobie winien. Za-
wdzięczasz to swojemu zachowaniu, swoim decyzjom, a 
to są skutki” – być może to się zgadza, a być może też 

Kiedy Bóg pociesza, to oznacza, że zmienia okoliczności. 
Pocieszenie Boże jest też wybawieniem.
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nie. Pewne jednak jest, że zarzuty nie pomagają nikomu. 
Kiedy chcemy złagodzić ból i pocieszyć, to po pierwsze 
nie sądzimy, ale wysłuchujemy i współczujemy. To nie 
odbiera bólu, ale go łagodzi.

Pocieszać też możemy, gdy z silną wiarą mówimy: „Nie 
martw się, tak nie pozostanie. Pan zmieni twoją sytuację”.

Co jeszcze możemy zrobić? Możemy pomóc bliź-
niemu, modląc się za niego. To nic nowego. Ale 
chciałbym raz jeszcze przywołać do świadomo-

ści: Módlmy się za bliźniego z serca i z duszy, z wiarą 
do wszechmocnego Boga, a Bóg miłości zawsze pomoże. 
Nawet jeśli ten drugi nie wie, że modlimy się za niego. Je-
stem mocno przekonany, że wstawiennictwo w modlitwie 
zawsze jest pomocne. Nie bądźmy ociężali w modlitwie 
wstawienniczej za bliźniego, przeżywającego zgryzoty i 
cierpienia! Modlitwa pomaga!

Bliźniemu możemy też pomóc i go pokrzepić, świad-
cząc, że Bóg nam pomógł. Nikomu nie pomożemy, jeśli 
damy mu do zrozumienia, że potrafimy lepiej! Wiemy, jak 

to się robi. Nie pouczaniem, ale po prostu poświadczaniem: 
„Bóg tak wspaniale mi pomógł, a co zrobił dla mnie, to 
może też zrobić dla ciebie! Też byłem w takiej strasznej sy-
tuacji”. Po prostu mówić o pomocy Bożej, jakiej doświad-
czyliśmy. To pomoże bliźniemu w trudnych chwilach. Nie 
pouczać, ale świadczyć o miłości i wszechmocy Boga.

Chciałbym też nadmienić trzeci punkt, o którym nie-
kiedy zapominamy. Dla bliźniego będzie bardzo pomoc-
ne i go wzmocni, gdy podejdziemy do niego i powiemy: 
„Muszę tobie po prostu podziękować. Wiesz, jesteś dla 
mnie przykładem. Widzę, jak to robisz. Jak dajesz sobie z 
tym radę”. Wówczas uświadomimy drugiemu, że ma do 
wypełnienia pewne zadanie i że może być błogosławień-
stwem dla swojego bliźniego.

Po prostu podziękować, to przecież możemy uczynić, 
prawda? To pomoże bliźniemu w trudnych chwilach.

Bóg nas pociesza, zbawiając nas. Nie możemy zba-
wić naszego bliźniego, ale możemy przyczynić się do 
jego zbawienia poprzez pracę nad własnym udoskonale-
niem. Co to ma z tym wspólnego? To proste: Im bardziej 

upodabniam się do usposobienia Pana Jezusa, tym bar-
dziej przezwyciężam zło w swoim sercu, a tym mniej je-
stem przeszkodą dla innych. Bliźni cierpi właśnie z po-
wodu złego. Zatroszczmy się o to, żeby nie dokładać jemu 
innych powodów. Jeśli już ma ciężko, to postarajmy się, 
żeby sprawy nie pogorszyć. Im bardziej stajemy się po-
dobni do Pana Jezusa, tym mniej trudności przysparzamy 
naszemu bliźniemu. Proszę, przemyślcie to!

W zborze czasami pojawiają się myśli: „W porządku, 
ale nawróć się, to będziesz miał łatwiej!”. Tak, wszyscy 
jesteśmy tylko ludźmi i mamy do czynienia z niedosko-
nałymi ludźmi i zawsze będą jakieś zajścia. Temu nie da 
się zapobiec. Ale w Kościele staramy się zło zwyciężać 
dobrem. A gdy w zborze coś się dzieje, co nie jest miłe, 
to od razu powinniśmy spróbować czynić więcej dobre-
go. Zwalczajmy zło dobrem, czyńmy więcej dobrego w 
zborze, a zło zniknie z pola widzenia. Nie możemy bez-
względnie zmienić sytuacji, ale możemy czynić trochę 
więcej dobra, aby przywrócić równowagę. Dobro musi 
być ważniejsze od zła. Ono ma triumfować w zborze.

ApOSTOł OkręgOWy 
MArkuS FEhlBAuM

Prawdziwym pocieszeniem jest, 
kiedy dowiadujemy się, co bę-
dzie dalej, co przyszłość przygo-
towała dla ciebie i dla mnie.

ApOSTOł  
Jörg STEiNBrENNEr 

Pocieszenie oznacza też 
niedociekanie winy. Bóg ciebie 
miłuje. Wierz w to nadal.

ApOSTOł hANS- 
JürgEN BErNdT

Bóg jest godny zaufania. On 
czyni to, co obiecał. Kiedy 
brakuje nam pocieszenia, to 
wiedzmy, że Bóg nie jest dale-
ko, tego bądźmy pewni.
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A teraz ostatni aspekt: Jak możemy się przyczynić do 
pocieszenia bliźniego? Modląc się serdecznie o skrócenie 
czasu, żeby Pan wnet przyszedł. Nie ustawajmy się mo-
dlić: Panie, przyjdź wnet, zabierz nas wszystkich do siebie!

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła, Główny 
Apostoł przystąpił do celebrowania uroczystości świętej 
wieczerzy:

Dziś również Bóg daruje nam pocieszenie poprzez 
swoją łaskę. Słyszeliśmy o naszej niedoskonało-
ści. Teraz Bóg przychodzi do ciebie i do mnie, i 

do nas mówi: „Odpuszczam wam waszą winę. Dla mnie 
jest to tak, jak gdyby nic się nie stało. Daję ci szansę na 
nowy początek”.

Powinniśmy częściej myśleć o odpuszczeniu grze-
chów jako o szansie na nowy początek. Czy to nie jest po-
cieszeniem? Dzięki wszechmocy Boga i zasłudze Jezusa 
Chrystusa darowana nam jest taka możliwość.

Wspólnie doświadczamy odpuszczenia grzechów. Cały 
zbór przystępuje do Boga i prosi o łaskę. To również jest 
pocieszeniem. Tym samym w istocie wyznajemy bliźnie-
mu: „Nie jestem lepszy od ciebie. Ja także jestem grzeszni-
kiem. Żyję również tylko dzięki łasce”.

Być może dziś rano są wśród nas dusze, które sobie 
wiele zarzucają. Im chciałbym powiedzieć: „Nie jesteśmy 
lepsi od ciebie. Bez łaski Bożej my również bylibyśmy 

niczym! Bylibyśmy na wieki oddzieleni od Boga”. To 
także jest częścią pocieszenia, którym zbór może promie-
niować. To jest wiara chrześcijańska. Wspólnie będziemy 
obchodzić uroczystość świętej wieczerzy. Poprzez Ducha 
Świętego otrzymamy siłę Jezusa Chrystusa, aby czynić to, 
czego Bóg od nas oczekuje: wykonywać swoje zadania – 
właśnie w czasie prób. Niech każdy podejmie w swoim 
sercu mocne postanowienie: Chcemy przezwyciężać zło. 
Nie poddamy się. Walka toczy się dalej. Z Chrystusem 
zwyciężymy.

Wspaniałym pocieszeniem jest to, jeśli każdy odczu-
wa, że jako zbór mamy zamiar dalej naśladować Jezusa 
Chrystusa i dalej walczyć o odniesienie zwycięstwa z 
Chrystusem. Z Nim zwyciężymy! Niechby to pocieszenie 
napełniło nasze serca i sprawiło, że ból zostanie zastąpio-
ny radością.

ZasadnicZe myśli

W utrapieniu i ucisku Bóg pociesza nas 
poprzez swego Ducha, który łagodzi ból, 
pomaga, wzmacnia i wybawia. Dzięki temu 
możemy pocieszać naszych bliźnich.

Przemowa Głównego Apostoła przed przeniesieniem
w stan spoczynku apostoła Hansa-Jürgena Berndta
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Kilka miesięcy przed 
moją konfirmacją na-
sza pięcioosobowa ro-
dzina została przymu-
sowo wysiedlona z 

Polski do Niemiec Zachodnich. W na-
szej dotychczasowej ojczyźnie na Po-
morzu Zachodnim, koło Koszalina, dla 
nas dzieci nie było zajęć religii, nabo-
żeństw dla dzieci czy zajęć konfirma-
cyjnych. Nabożeństwa mogły odby-
wać się tylko nieregularnie i to ukrad-
kiem w małych gronach rodzinnych, z 
obawą przed represjami ze strony służb 
i władz, a nasz piękny kościół został 
nam zabrany. Praktyka przeczyła kon-
stytucyjnej wolności wyznania.

W moim nowym miejscu zamiesz-
kania uczęszczałam na zajęcia konfir-
macyjne. Dla mnie wszystko było no-
we i nieznane. Mój nauczyciel z wielką 
cierpliwością przekazywał mi niezbęd-
ną wiedzę. I wtedy nadszedł czas – zbli-
żał się dzień mojej konfirmacji. Mia-
łam, ale też chciałam być konfirmo-
wana. Byliśmy bardzo biedni i moi 
rodzice mieli wielkie zmartwie-
nie: W jaki sposób swo-
jej córce sprawić 
piękny i 

niezapomniany dzień?
Pewnego dnia zadzwonił dzwonek 

u drzwi. Otworzyła moja matka, a przed 
drzwiami stała siostra w wierze. Chcia-
ła porozmawiać z moją matką i ze mną 
o mojej konfirmacji, bowiem wiele o 
tym rozmyślała i chciała pomóc. Zwra-
cając się do mnie, powiedziała: „Potrze-
bujesz sukienki konfirmacyjnej. Znam 
dobrą krawcową”. Razem poszłyśmy 
kupić materiał i w ten sposób otrzyma-
łam od niej piękną sukienkę. Moja mat-
ka i ja nie mogłyśmy tego pojąć. Z rado-
ści i wdzięczności brakowało nam słów.

Kilka dni później inna siostra do nas 
powiedziała, że chętnie kupi mi nowe 
buty. Zabrała mnie po lekcjach do skle-
pu i dostałam czarne lakierki. Znowu 
ogarniała nas radość i wdzięczność.

Na tym się nie skończyło. Kolejna 
siostra poszła ze mną do fryzjera. Za-
miast długich warkoczy miałam koń-
ski ogon i grzywkę – moja nowa fryzu-
ra bardzo mi się podobała. Miłość bliź-
niego była wielka i nieopisana. Bracia i 
siostry przyczynili się nawet do małej 
uroczystości w ścisłym gronie rodzin-

nym. Zamówili ciasta, dostarczyli 
pieczeń i niejeden drobiazg, który 

jeszcze brakował. W ten sposób 
mogłam przeżyć z moimi 
bliskimi radosną i niezapo-

mnianą konfirmację.
Mój obecny przewodni-

czący zboru często mówi 
na kazaniach o anio-
łach, które nam towa-
rzyszą. Zawsze, kiedy 

jest konfirmacja, posy-
łam serdeczne pozdro-

wienie do wieczności, po-
nieważ „aniołowie”, którzy 
przyczynili się do mojego 

pięknego święta konfirmacyjne-
go, są teraz tam. Dzisiaj staram się od-
dawać nieco z tej miłości, jaka wów-

czas mnie została okazana.

Moja
konfirmacja
Nasi tegoroczni konfirmanci 
cieszą się na swój szczególny 
dzień. Moje myśli powracają 
do roku 1958 – do „mojej 
konfirmacji”.
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole, co w swojej służbie uznajesz za coś 
wyjątkowego i uszczęśliwiającego?

Bardzo mnie uszczęśliwia, pomimo moich błędów i niedo-
ciągnięć, że sprawując swój urząd, doświadczam miłego 
Boga. Na przykład na kazaniu podczas nabożeństwa chcę 
przedstawić pewną myśl, ale w wyniku pieśni chóru moja 
uwaga zwrócona jest na coś zupełnie innego i nawet nie 
wspomnę mojej pierwotnej myśli. A po nabożeństwie ktoś 
mi mówi, że skierowane z ołtarza słowa były dokładnie 
dla niego.

Czego sobie życzysz dla zborów, które obsługu-
jesz duszpastersko?

Życzę zborom, nawet jeśli stają się mniejsze i nie mają już ta-
kiej posługi, jak dawniej (brak organisty, dyrygenta czy też 
sług Bożych), żeby pomimo to każdy uczestnik nabożeństwa  
czuł się dobrze i przeżywał miłego Boga, żeby nigdy nie 
ustała radość w Panu i w Jego dziele.

Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś z kimś o wierze, 
kto nie należy do naszego Kościoła?

Sporadycznie rozmawiam o naszej wierze z naszą sąsiad-
ką. Ona stale się dziwi, kiedy o różnych porach dnia wy-
jeżdżam w sprawach kościelnych. Czasami pyta mnie o 
szczegóły moich zadań. Wydaje mi się, że jest zdziwio-
na, kiedy jej mówię o tym, że duchowni naszego Kościoła 

obsługują duszpastersko wiernych, z chorymi obchodzą 
uroczystość świętej wieczerzy, a na podstawie wiary ofe-
rują pomoc w konfliktach lub pocieszają w szczególnych 
utrapieniach.

W jaki sposób relaksujesz się po wytężonym 
dniu?

Przy pięknej pogodzie jeżdżę na długie wycieczki rowe-
rowe; przy innej pogodzie albo w dni pochmurne schodzę 
do piwnicy. Tam znajdują się urządzenia sportowe (bież-
nia, ergometr, rower stacjonarny), na których mogę się 
zrelaksować.

Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego 
zboru w twoim obszarze działania?

Zarówno na południe (Spremberg, Hoyerswerda, 
Weißwasser czy Lauta), jak i na północ (Schwedt/Oder) 
jadę od mojego domu, przy normalnym ruchu samocho-
dowym, około dwóch godzin. To jest najdalsza odległość.

Apostole, czy masz jakiś wzór, który ciebie 
ukształtował jako sługę Bożego?

Sądzę, że bardzo ukształtował mnie jako sługę Bożego 
apostoł okręgowy Steinweg. On był wspaniałym wzorem 
w swoim jasnym i doskonałym zwiastowaniu ewangelii. 
Apostoł okręgowy Klingler kontynuował tę tradycję.

Apostoł 
KlAus KAtens

W tym wydaniu naszego czasopisma kościelnego jest 
relacja z uroczystego nabożeństwa naszego Głównego 
Apostoła z 14 lutego 2016 roku w Berlinie.

Nasz Główny Apostoł mówił o pocieszeniu, jakie Bóg 
daje nam wierzącym we wszelkich utrapieniach, a jako po-
cieszeni przez Boga mamy zadanie pocieszać tych, którzy 
znajdują się w utrapieniu.

W pocieszeniu Bożym objawia się Jego troskliwość i 
miłość. 

Bóg oczekuje, aby ten, kto został przez Niego obda-
rzony, nie zachował tej przychylności dla siebie, ale był 
gotowy okazywać ją innym, tak jak Bóg ją jemu okazał. 
Poprzez to przemawia miłość bliźniego.

Co to jest pocieszenie i jak można pocieszać?
Pocieszenie jest czymś, co dodaje otuchy w cierpieniu, 

strachu, zmartwieniach czy w ucisku, a nawet rozwesela, 
rozszerza ograniczony zmartwieniami horyzont oraz daje 
uczucie szczęścia: jestem rozumiany, nie jestem sam.

Oczywiście nie ma sprawdzonego rozwiązania, które 
dawałoby pocieszenie w każdym utrapieniu. Istnieją sy-
tuacje, w których milczenie sprawi więcej pocieszenia niż 
wszelkie ważkie słowa. 

Pocieszenie może być przekazywane słowami, ale też 
gestami: nawet mały, delikatny dotyk może sprawić duże 

pocieszenie; podobnie też ciepłe spojrzenie.
W przeciwieństwie do tego jakie straszne jest, kiedy 

potrzebujący pocieszenia zauważa, że się mu schodzi z 
drogi i się go omija z powodu tego, że się nie wie, jak nale-
żałoby się z nim obejść i co mu powiedzieć. 

W jaki sposób pociesza Jezus Chrystus?

■■ Gdy Pan Jezus przybył do Betanii, to Łazarz już nie żył. 
Pan, widząc będących w żałobie i płaczących Żydów, 
„rozrzewnił się w duchu i wzruszył się”. (Jan 11, 33) 
Zapytał, gdzie został pochowany „i zapłakał”. (Jan 11, 
35) Pan Jezus nic więcej już nie mówił, tylko płakał z 
płaczącymi żałobnikami.

■■ Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa dwóch uczniów szło 
do Emaus. Byli smutni. (Łuk 24, 17) Przyłączył się do 
nich domniemany wędrowiec – i początkowo się tylko 
przysłuchiwał. Dopiero później na podstawie Pism wy-
jaśniał im zależności i okazał wyrozumiałość. To ich 
pocieszyło i poprosili, żeby pozostał z nimi.

Życzę nam wszystkim zdolności do rozpoznawania 
pocieszenia Bożego i przekazywania go we właściwy 
sposób bliźniemu. Klaus Katens

Po jednym z nabożeństw dla sług w Berlinie-
-Lichtenberg. Apostoł Klaus Katens (2. od pra-
wej) i apostoł okręgowy Wolfgang Nadolny 
(pośrodku) z innymi sługami BożymiDAtA uroDzeniA: 23.09.1955 r.

zAWóD: funkcjonariusz policji kryminalnej
Apostoł oD: 05.02.2006 r.
oBszAr DziAłAniA: Berlin-Brandenburg

pocieszenie Boże
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ŻYĆ Z WIARĄ

Posłuszeństwo – 
cnota albo głupota?

Pojęcie „posłuszeństwo” częstokroć 
intryguje słuchaczy. Zwłaszcza 
przytaczane podczas kazania wy-
wołuje kontrowersje. Posłuszeń-
stwo jest pojęciem drażliwym. 

Można w nim ukryć niebo i piekło. Znaczenie 
pojęcia jest bardzo różnorodne. Można być po-
słusznym ludziom przewrotnym, przed czym 
przestrzega już Księga Mądrości Syracha, a 
jeszcze dobitniejsze ostrzeżenia przed posłu-
chem i okazywaniem posłuszeństwa złoczyń-
com zawarte są w Księdze Mądrości Salo-
mona. Natomiast okazywanie posłuszeństwa 
Bogu pochwala chociażby List do Hebrajczy-
ków: „Przez wiarę usłuchał Abraham…”.

Dwuznaczne są poglądy filozofów i po-
etów, zwłaszcza na temat posłuszeństwa chrze-
ścijan. Dla jednych posłuszeństwo z wiary 
chrześcijańskiej jest cnotą dla innych głupotą.

Dla niektórych ludzi śluby posłuszeństwa 
są nie do zniesienia, a dla innych posłuszeń-
stwo jest ozdobą chrześcijańską. Niekiedy 
dobry czyn chrześcijanina przynosi jemu oso-
bistą niekorzyść tylko dlatego, że jest to niemi-
le widziane.

Przypomina to nam rozprawę Pana Jezusa 
z faryzeuszami, kiedy w szabat – wbrew obo-
wiązującemu zakazowi – uzdrowił chorego. 
Pan Jezus stawia miłość bliźniego ponad po-
słuszeństwo. Dyktowane miłością uzdrowie-
nie chorego w szabat, w dzień święty, jest do-
zwolone, podobnie jak uratowanie osła, który 
wpadł do studni.

Tak postrzegane posłuszeństwo oznacza, 
że nie jest ono wymogiem absolutnym i bez-
względnym. W miejsce posłuszeństwa, jako 
zasady nadrzędnej, Pan Jezus stawia miłość. 
Przy tym jednakże nie dewaluuje posłuszeń-
stwa, bowiem podkreślił: „Kto pełni wolę Ojca 
mojego, który jest w niebie…”, temu obiecane 

są wielkie rzeczy. Nadrzędną wolą Bożą jed-
nakże jest miłość, a nie drobiazgowe i bezdusz-
ne trzymanie się martwej litery zakonu.

Bez posłuszeństwa nie może przetrwać 
żadna wielka wspólnota. Kiedy każdy czyni 
tylko to, co akurat chce i to, co mu się podo-
ba, wtedy panuje anarchia, prawo silniejszego, 
cwańszego, pozbawionego skrupułów, wtedy 
szerzy się samowola, bezprawie i bezbronność. 
Jeżeli natomiast ktoś wymaga ode mnie posłu-
szeństwa i nakazuje, abym wyskoczył z okna 
wieżowca lub zabił innego człowieka, to ten 
nakazujący i żądający ode mnie tegoż posłu-
szeństwa, może być kim chce, a ja powinienem 
się dobrze zastanowić, czy chcę za to przejąć 
odpowiedzialność i ponieść skutki. Człowiek 
o zdrowych zmysłach nie jest zwolniony od 
zaangażowania swojego rozumu i zapytania 
swego sumienia zanim okaże posłuszeństwo.

Wymownym i kluczowym wyjaśnieniem 
pojęcia „posłuszeństwo” w rozumieniu chrze-
ścijańskim jest odpowiedź Apostoła Piotra i 
współapostołów: „Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi”. Arcykapłan i Rada Najwyż-
sza zagrozili im śmiercią i zażądali, żeby już 
więcej nie rozmawiali o Panu Jezusie. Apo-
stołowie jednak okazali im nieposłuszeństwo. 
Słowa ówczesnego wysokiego duchowieństwa 
ocenili jako ludzkie, mając świadomość, że 
za to mogą zostać skazani na śmierć. Dobrze 
temu, kto zawsze Boskie słowa potrafi odróż-
nić od ludzkich.

Dla chrześcijanina posłuszeństwo oznacza 
naśladowanie Chrystusa z pokorą i z miłością. 
Posłuszeństwem jest wiara w Jezusa Chrystusa 
i w ewangelię. Bóg daje nam swobodę posłu-
szeństwa – człowiek nie zawsze. Posłuszeń-
stwo może być największą cnotą albo najwięk-
szą głupotą. Zawsze to zbadajmy!
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Chleb Żywota

zakończeniem 16. rozdziału Ewangelii Marka są  opisy 
licznych faktów ukazywania się Zmartwychwstałego. 
U wszystkich, poza Marią Magdaleną, wydarzenia te 

spotkały się z niewiarą. W końcu Pan pojawia się w gronie swo-
ich apostołów, których po skarceniu za ich niewiarę posyła na 
cały świat, aby głosili ewangelię, zapewniając ich, że ich działa-
niu będą towarzyszyły znaki.

Wniebowstąpienie było widocznym znakiem mocy Zmar-
twychwstałego. Już zmartwychwstanie w Wielkanoc ukazało, 
że Jezus Chrystus jest Panem nad śmiercią. A gdy wstępował do 
nieba, apostołowie ponownie byli świadkami mocy Bożej. Wy-
wyższenie i panowanie Jezusa Chrystusa są znakami nie tylko 
Jego mocy, ale też Jego łaskawego działania. Wywyższony Pan 
jest naszym obrońcą, rzecznikiem wstawiającym się za nami 
przy tronie Boga. Na to wskazuje Apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian: „Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwych-
wstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za 
nami”. (Rzym 8, 34) Jak obrońca ujmuje się za oskarżonymi, 
tak też Pan wstawia się za nami i nas broni. Wskazuje przy tym 
na to, że pomimo naszej grzeszności staramy się wykazywać 
Jego usposobienie i zgodność z Jego wolą. Wniebowstąpienie 
Jezusa Chrystusa i zajęcie miejsca po prawicy Boga jest też zna-
kiem łaski dla wierzących i Kościoła!

Wniebowstąpienie przypomina nam również o obietnicy, 

która została dana uczniom po wniebowstąpieniu Pana Jezu-
sa: „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak 
przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”. (Dz Ap 1, 11) 
Dlatego też Wniebowstąpienie wskazuje także na przyszłość: 
Pan przyjdzie ponownie! To przesłanie Pan przypomina nam 
stale poprzez głoszone Słowo Boże na nabożeństwach.

Dla apostołów wniebowstąpienie było sygnałem do bycia 
aktywnym i wypełniania posłannictwa. Przy tym przeżyli, że 
Pan był z nimi i wzmacniał ich działanie poprzez „znaki towa-
rzyszące”. Jakie to pocieszające, że Pan nie pozostawił ich sa-
mych, lecz działał „z nimi”.

Dziś również są „znaki towarzyszące”. Pan potwierdza i 
wzmacnia kazania swoich apostołów. On stale na nowo daje 
wskazówki, że to On jest tym, który działa poprzez nich.

Co obecnie może być takim „znakiem towarzyszącym”?
• Pokój, który otrzymujemy w domu Bożym. Znak mocy i 

siły Słowa Bożego, które niweczy wszelki niepokój!
• Pocieszenie, które wywodzi się ze Słowa Bożego i nawet 

w najtrudniejszych okolicznościach daje siłę!
• Słowo Boże, którym jesteśmy dogłębnie poruszeni i od-

czuwamy, że dotyczy nas osobiście!
„Znakiem towarzyszącym” jest też to, że poznajemy, jak Pan 

wszystko trzyma w swoim ręku i decyduje o wszystkim oraz 
przygotowuje nas do naszego wniebowstąpienia.

„A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.

Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły”.

Ewangelia Marka 16, 19. 20 

Wniebowstąpienie
– znaki wywyższonego Pana

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

Apostoł Piotr szczegółowo opisuje drogi błędnowier-
ców, słusznie posądzając ich o zuchwałe nauki. Ich 
poglądy obrażają Boga, a owi fałszywi nauczyciele 

bluźnią i oddają się rozpuście. Oczywiście, zostaną oni srogo 
ukarani. A oni sami – pohańbieni. Mówi się też o rozpuście 
tych pseudoproroków i gonieniu przez nich za zyskiem. 
Opuszczają oni drogę prawdy, prąc ku zagubieniu i zepsuciu. 
W podsumowaniu Apostoł stwierdzał: „Lepiej byłoby dla nich 
w ogóle nie znać drogi sprawiedliwości niż poznawać ją po to, 
by następnie odchodzić od podanego im świętego przykaza-
nia. Swoim postępowaniem potwierdzają słuszność przysło-
wia, które mówi: Wrócił pies do tego, co sam zwymiotował, a 
świnia obmyta – do swojego błota”. (II Ptr 2, 21-22)

Kolejną sprawą – doniosłej wagi – jest paruzja, czyli po-
nowne przyjście Pana. Apostoł Piotr prezentuje w tym kontek-
ście naukę, która zasadza się na tym, aby nie ulegać zwątpie-
niu i wierzyć w cierpliwość Chrystusa. Ta pierwsza kwestia 
porusza moment decydujący w dziejach świata i zachowanie 
człowieka w obliczu bliskości Pana. Bardzo ważna okazuje 
się w tej sytuacji pamięć o przeszłości, o wzorach etycznych 
poprzedników i o ich przesłaniach. Wśród paralelnych frag-
mentów znajdziemy tutaj Dzieje Apostolskie (3, 19-24) oraz 
List Judy 17. Zostały w nich zanotowane takie oto słowa: „Po-
kutujcie więc i nawróćcie się, abyście mogli dostąpić odpusz-
czenia waszych grzechów, aby i dla was przyszły od Pana dni 
ochłody, aby i do was mógł być posłany zapowiedziany już Me-
sjasz, Jezus, który musi jednak pozostać jeszcze w niebie aż do 
czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co zresztą zapowiedział 
już Bóg przez swoich świętych proroków. Mojżesz powiedział 
przecież: Pan, Bóg wasz, wzbudzi wam spośród braci waszych 
proroka podobnego do mnie. Słuchajcie go, cokolwiek wam 
powie. Kto zaś nie będzie słuchał tego proroka, zostanie wy-
kluczony ze wspólnoty Bożego ludu. Zresztą pozostali proro-
cy, prorokujący od czasów Samuela i jego następców, wszyscy 
zapowiadali również nadejście tych dni” i „Wy zaś, najmilsi, 
pamiętajcie o tym, co zapowiadali apostołowie Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”.

Bliskość dni ostatnich musi opierać się na wierze, która nie 

tylko wypływa z nauki Mesjasza, ale i tych, którzy go zapo-
wiadali (Stary Testament) lub bezpośrednio się z Nim zetknęli 
(Nowy Testament). Obie te nauki nie wykluczają się wzajem-
nie, lecz odwrotnie – doskonale się uzupełniają. Nieodległy 
czas paruzji skłania chrześcijan do zrozumienia własnej toż-
samości, utwierdzenia w sobie modelu życia nadanego przez 
samego Jezusa Chrystusa. Człowiek musi ciągle pamiętać o 
własnym przeznaczeniu, o tym, co go determinuje. Czymś, 
co mu zagraża, jest na pewno zwątpienie. Pojawia się ono w 
nauce fałszywych nauczycieli, drwiących i wyśmiewających 
fakt nieodległego przyjścia Pana. O tych zachowaniach mówią 
też inne teksty: I Tym 4, 1. 2; Przyp 24, 9 i Judy 18. 19. Głoszą 
one to samo przesłanie, dowodząc tym samym, że zagrożenie 
ze strony bezbożników istniało bezustannie.

Czytamy zatem: „Duch mówi bardzo wyraźnie, że w cza-
sach ostatecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a pod-
dadzą się działaniu mocy uwodzicielskich i pokusom demo-
nów. Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowanych 
sumieniach”, „O grzechach ciągle myśli głupi, pyszałek jest 
odrazą dla ludzi” oraz „Oni to ostrzegli was, że w ostatnich 
czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według 
własnych, grzesznych pożądliwości. Są to ludzie, którzy po-
wodują rozłamy, są uwikłani w sprawy tylko materialne i nie 
posiadają w sobie nic z Ducha Bożego”.

Nietrudno wskazać przyczynę ludzkich ułomności i sze-
rzących się dylematów. Są to wątpliwe autorytety, ci, którzy 
odwodzą innych od prawdy, która jest przecież dana przez 
Zbawiciela. Łatwo jest od niej odpaść, idąc za głosem ludz-
kim, a nie Bożym. Naczelną kategorią, oczekujących na Jezusa 
Chrystusa, jest cierpliwość. Ona powinna dominować w na-
szym życiu, ponieważ opiera się na logicznym przeświadcze-
niu, że Zbawiciel przyjdzie jeszcze raz, aby wziąć wybranych 
do nieba. Interesująca wydaje się w tym momencie wskazana 
przez Apostoła chronologia: „Szczególnie jednak powinniście 
pamiętać, o tym, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a 
tysiąc lat jak jeden dzień”. (II Ptr 3, 8) Jest to wyraźne nawią-
zanie do Psalmu 90, 4: „Bo tysiąc lat to dla Ciebie dzień, który 
wczoraj minął, lud jak zaledwie jedno nocne czuwanie”.

Chleb Żywota
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13.3.5 Obowiązki dzieci

Obowiązki dzieci wobec rodziców wynikają z czwartego przy-
kazania. (zob. KKN 5.3.5) Powinny okazywać rodzicom należny im 
szacunek i poważanie. To uwidacznia się w zachowaniu cechującym 
się wdzięcznością, miłością, zaufaniem i posłuszeństwem. Rodzi-
com należy się szacunek i przychylność również wtedy, kiedy dzieci 
już nie mieszkają we wspólnocie domu rodzinnego. Jeżeli w rodzi-
nie jest więcej dzieci, to jako rodzeństwo w braterskiej i siostrzanej 
relacji powinny przyczynić się do harmonijnego życia rodzinnego.

Streszczenie

Dzieci są darem Bożym, dlatego też rodzicie nie tylko w wysokim 
stopniu ponoszą odpowiedzialność wobec dzieci i społeczeństwa, ale 
przede wszystkim wobec Boga. (KKN 13.3.4) Zadaniem rodziców 
jest wychowywanie swoich dzieci w wierze i w bogobojności, w celu 
stworzenia podstaw ku temu, żeby dzieci prowadziły swoje życie jako 
przekonani i głęboko wierzący chrześcijanie oraz przygotowywały 
się na ponowne przyjście Chrystusa. (KKN 13.3.4) Obowiązki dzieci 
wobec rodziców wynikają z czwartego przykazania. (KKN 13.3.5)

13.4 Wypełnianie obowiązków zawodo-
wych i społecznych 

Z więzi religijnych, socjalnych i zawodowych, w których znajdu-
je się człowiek, wynikają różne zobowiązania do działania. Punktem 

współodpowiedzialny za dobro powszechne. (Rzym 13, 7)

13.5 Kościół Nowoapostolski jako część 
społeczeństwa

W Kościele Nowoapostolskim zostaje zwiastowana ewangelia 
Chrystusa. Z tym związane jest to, że wierni wezwani są do naśla-
downictwa Jezusa Chrystusa, postępują według Jego wzoru i z całe-
go serca miłują Boga i bliźniego jak siebie samego. (Mar 12, 30. 31) 
Oznacza to dla wyznawców Kościoła, aby wszystkich ludzi, nieza-
leżnie od ich pochodzenia socjalnego, wieku, języka i innych różnic, 
traktować z poważaniem i tolerancją. W ramach swoich możliwo-
ści i zgodnie ze swoim poleceniem Kościół jako instytucja wspiera 
dobro powszechne i jest integracyjną częścią społeczeństwa. Ko-
ściół Nowoapostolski wstawia się za pokojem na świecie, nawołuje 
do pojednania i napomina do przebaczania. Kościół odrzuca wszel-
ki rodzaj przemocy. Chrześcijanie nowoapostolscy udzielają się w 
życiu publicznym. Kościół nie wywiera wpływu na polityczne po-
glądy i działalność swoich wyznawców.

13.5.1 Stanowisko wobec państwa

Kościół Nowoapostolski przywiązuje wagę do otwartych i 
konstruktywnych relacji z rządami, urzędami i społecznościami 
religijnymi. Kościół jest neutralny polityczno-partyjnie. W swoich 
działaniach kieruje się ustawami danego kraju z uwzględnieniem 
przesłania z Listu do Rzymian 13, 1: „Każdy człowiek niech się pod-
daje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a 
te, które są, przez Boga są ustanowione”. (por. Tyt 3, 1 i I Ptr 2,13) 
Nie oznacza to jednak, że od Boga są wszystkie zarządzenia pocho-
dzące od władzy zwierzchniej, ponieważ ona może uchybiać swoim 
zadaniom, a nawet rozmijać się ze swoim powołaniem. Także wła-
dza państwowa musi się weryfikować i pozwolić się oceniać przez 
przykazania Boże.

Kościół wypełnia swoje zobowiązania wynikające z ustaw i 
rozporządzeń danego kraju; oczekuje też, aby w swojej pozycji był 
respektowany i uznawany. Od swoich wyznawców Kościół oczeku-
je wypełniania ustaw i obowiązków obywatelskich swego kraju na 
tyle, na ile są zgodne z przykazaniami Bożymi. W rozpoznawaniu 
tego pomocne może być to, o czym jest mowa w 4. rozdziale Dzie-
jów Apostolskich na temat Apostoła Piotra i Jana. Gdy im zakazano 
nauczać w imieniu Pana Jezusa respektowali swój obowiązek po-
słuszeństwa wobec Boga wyżej aniżeli wobec władzy państwowej: 
„Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli 
Boga”. (Dz Ap 4, 18. 19) Później przed Radą Najwyższą stwierdzi-
li: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. (Dz Ap 5, 29) Na pod-
stawie tego można poznać, że chrześcijanin zasadniczo jest oddany 
władzy państwowej, jednakże władza państwowa poddana jest pra-
wom Bożym. To stanowisko formułuje dziesiąty artykuł wyznania 
wiary: „Wierzę, że jestem zobowiązany do posłuszeństwa wobec 

władzy świeckiej, jeżeli temu nie sprzeciwiają się prawa Boże”. 
Pomiędzy prawem ziemskim a Bożym może zaistnieć konflikt. 
Każdy indywidualnie w ramach osobistej odpowiedzialności musi 
wówczas zadecydować, czy powołując się na swoje przekonanie w 
wierze przeciwstawi się regulacji, która narusza prawo Boże. Przez 
regulacje należy rozumieć zarządzenia instancji nadrzędnych.

13.5.2 Stosunek do innych religii i wspólnot 
wyznaniowych

Kościół Nowoapostolski i jego wyznawcy szanują praktyki re-
ligijne innych ludzi i powstrzymują się od dewaluujących uwag i 
wypowiedzi na temat innowierców, innych religii i wspólnot wy-
znaniowych. Starają się o dobre, pokojowe relacje na bazie wza-
jemnego respektu i poszanowania. Kościół odrzuca wszelki rodzaj 
fanatyzmu religijnego. Stosunek Kościoła Nowoapostolskiego do 
innych Kościołów chrześcijańskich, przy zachowaniu każdorazo-
wej samoświadomości, jest otwarty i podkreśla to, co wspólne w 
wierze chrześcijańskiej. (zob. KKN 6.5)

13.5.3 Zaangażowanie społeczne

Kościół Nowoapostolski jest zobowiązany wobec ewangelii i 
przykazań etyki chrześcijańskiej. Widzi swoje zadanie między inny-
mi w „praktykowaniu miłości bliźniego” dla dobra ludzi bez wzglę-
du na płeć, wiek, karnację, narodowość i religię. W ramach możli-
wości niesie pomoc ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach 
życiowych. Misja ta jest realizowana poprzez zaangażowanie licz-
nych wolontariuszy w zborach oraz przez pomoc materialną. Ko-
ściół planuje, propaguje i wspiera, tak dalece jak możliwe, projekty 
charytatywne, pożytku publicznego i służące dobru powszechnemu, 
a także wspiera instytucje i akcje pomocowe na całym świecie, rów-
nież we współpracy z organizacjami humanitarnymi.

Streszczenie

Przy wypełnianiu obowiązków zawodowych i społecznych 
orientację daje dziesięć przykazań. (KKN 13.4) Wierni są zobowią-
zani do przestrzegania przepisów państwowych. Ponad wszystkim 
jednakże stoi podstawowa norma z Dziejów Apostolskich 5, 29: 
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. (KKN 13.4) W ramach 
swoich możliwości i zgodnie ze swoim poleceniem Kościół jako 
instytucja wspiera dobro powszechne. (KKN 13.5) Kościół No-
woapostolski jest neutralny polityczno-partyjnie. (KKN 13.5.1) 
Praktyki religijne innych ludzi należy szanować. Kościół odrzuca 
wszelki rodzaj fanatyzmu religijnego. (KKN 13.5.2) Kościół No-
woapostolski jest zobowiązany wobec ewangelii i przykazań etyki 
chrześcijańskiej. W ramach możliwości – także we współpracy z 
organizacjami humanitarnymi – wspiera projekty charytatywne, 
pożytku publicznego i służące dobru powszechnemu. (KKN 13.5.3)

wyjścia do wypełniania tych obowiązków dla chrześcijanina jest 
wiara w Boga, który porządek ustala, zaprowadza i zachowuje. Na-
kładanie obowiązków i żądanie ich wypełniania to zasadnicze zna-
mię Zakonu Mojżeszowego. W nowym przymierzu człowiek także 
nie jest zwolniony z obowiązków. Ich wypełnianie rozumiane jest 
jako wyraz wiary w ewangelię.

Przy wypełnianiu obowiązków orientację daje dziesięć przy-
kazań. Tak na przykład z czwartego przykazania wynika obowią-
zek poważania i wdzięczności dzieci wobec rodziców, podobnie 
jak obowiązek odpowiedzialności rodziców za dzieci. Ostatecznie 
chodzi o to, aby respektować i akceptować autorytety aż do auto-
rytetu Bożego. Trzecie przykazanie również zawiera wskazania co 
do zachowania w życiu codziennym. Trzecie przykazanie nakazuje 
święcić święto; tekst biblijny głosi: „Sześć dni będziesz pracował i 
wykonywał wszelką swoją pracę”. (II Moj 20, 9) Wobec tego jed-
nostka jest zobowiązana zaangażować swoje siły dla dobra własne-
go i rodziny oraz dla dobra państwa i społeczeństwa. (I Moj 2, 15; 3, 
17) Bóg chce dać ludziom chleb powszedni, ale oni do tego muszą 
wnieść swój wkład. Dla chrześcijanina obowiązkiem jest sumienne 
wypełnianie stawianych mu zadań w życiu codziennym.

Wypełnianie obowiązków powinno odbywać się w określo-
nych granicach. Nie może się stać dążeniem do kariery, które 
stoi ponad powodzeniem własnym lub otoczenia. Apostoł Paweł 
podkreśla obowiązek wiernych do przestrzegania przepisów wła-
dzy państwowej. (Rzym 13, 1 i kolejne) Ponad wszystkim jed-
nakże stoi podstawowa norma: „Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi”. (Dz Ap 5, 29) Apostoł Paweł dodaje, że każdy jest 

Chrześcijanin nowoapostolski
i jego życie w wierze

katechizm
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Zakon Mojżeszowy nakazywał,
żeby właściciel pola podczas żniw
nie zbierał wszystkiego z każdego

zakątka pola, także pokłosia.
Wdowy i biedni mogli zebrać pozosta-

wione pokłosie, żeby nie głodować.

Noemi wyrusza z powrotem 
do Betlejem, ponieważ po-
dobno ma tam być znowu 
wystarczająco żywności. To-
warzyszą jej obie synowe. Po 
drodze Noemi postanawia 
odesłać swoje synowe z po-
wrotem do domu, do ich ludu. 
Orpa płacze, całuje swoją te-
ściową i żegna się z nią, ale 
Rut mówi: „Idę z tobą. Twój 
lud jest także moim ludem, a 
twój Bóg jest także moim Bo-
giem”. I dalej wędruje z Noemi.

Rut
(Księga Rut)

W  Betlejem jest czas żniw. 
Biednym ludziom wolno zbie-
rać pozostawione na polach 
podczas żniw kłosy. Rut idzie 
zbierać pokłosie na pole 
Boaza, który jest bogatym go-
spodarzem i krewnym Noemi. 
Boaz pyta swojego sługę: 
„Kim jest ta dziewczyna?”.
Sługa odpowiada: „To jest Rut, 
która przyszła z Noemi”.
W przerwie obiadowej Rut 
spożywa posiłek razem z Bo-
azem, jego służącymi i słu-
gami. Boazowi się podoba, 
że Rut troszczy się o Noemi, 
ponieważ nie musiała przyjść 
ze swoją teściową do obcego 
dla niej kraju. Mogła zostać 
w domu ze swoją rodziną. 

Wieczorem Rut ma wiele na-
zbieranych kłosów. Noemi 
bardzo się z tego cieszy, ale 
też zauważa, że to Bóg jej po-
mógł. Do zakończenia żniw 
Rut codziennie chodzi na pole 
Boaza.
Po pewnym czasie Boaz po-
ślubia Rut. Rodzi się im syn, 
któremu nadają imię Obed. 
Noemi bardzo się cieszy, po-
nieważ Obed jest dla niej jak 
własne dziecko.

Noemi z mężem i dwoma sy-
nami mieszka w obcym kraju, 
ponieważ w ich rodzinnym Be-
tlejem nic nie ma do jedzenia. 
Jej mąż umiera, a synowie do-
rastają i się żenią.

Kiedy umierają także jej sy-
nowie Noemi zostaje sama w 
obcym kraju. Są z nią tylko jej 
dwie synowe, Orpa i Rut.
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Z wiZytą
U Karoliny w antiochii,  w tUrcji

Witam w Antiochii (tur. Antakya). W starożytności dzisiejsza Turcja 
należała do Mocarstwa Rzymskiego. Dawniej miasto nazywało 
się Antiochia nad Orontesem (rzeka) i było jednym z największych 
miast na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zaraz po 
Zielonych Świątkach była tu głoszona ewangelia, najpierw Żydom, 
a później poganom. Antiochia była centrum judeochrześcijan. 

Apostołowie Paweł i Barnaba nauczali tu 
przez cały rok, a Apostoł Paweł podejmo-
wał stąd swoje podróże misyjne.

Również Apostoł Piotr był tutaj. Jego imie-
niem został nazwany pierwszy kościół 
skalny na świecie, w którym, zgodnie 
z przekazem, zgromadzał się pierwotny 
zbór chrześcijański. Uczniowie Pana Je-
zusa tutaj po raz pierwszy zostali nazwani 
chrześcijanami.

Statystycznie chrześcijanie stanowią 
dzisiaj jeden procent ludności turec-
kiej; a więc chrześcijaninem jest tylko 
jedna na sto osób. Prawie wszyscy 
Turcy są muzułmanami. Moja rodzina
i ja jesteśmy chrześcijanami nowoapo-
stolskimi. Mój dziadek, Melki Çağan, 
był pierwszym przewodniczącym 
zboru nowoapostolskiego w Antiochii. 
Obecnie jest w stanie spoczynku. 

Z okazji szczególnych świąt, jak Boże Narodzenie,
przyozdabiamy nasz kościół i wspólnie świętujemy;
bracia i siostry przynoszą ciasta i różne słodkości.

Najpopularniejszy deser z mojego miasta nazywa 
się kunafa. Przygotowuje się go na bazie niesolo-
nego sera i ciasta makaronowego, polewa się syro-
pem i posypuje orzechami pistacjowymi.

To jest moja rodzina: mama, tata, Melki i ja. Melki 
jest moim starszym bratem, ma 13 lat. Ja mam 10 lat 
i nazywam się Karolina, chociaż wszyscy nazywają 
mnie Karola.

Rano o godzinie siódmej idę do szkoły; chodzę do 
czwartej klasy. Kiedy wracam do domu, najpierw od-
rabiam lekcje. Tak przygotowuję się na kolejny dzień 
szkolny. Potem pomagam mojej mamie w pracach
domowych. Moimi ulubionymi przedmiotami szkol-
nymi są: matematyka, przyroda i nauka o społeczeń-
stwie.

Po południu wolny czas najczęściej spędzam
z moją przyjaciółką Esterą. Gramy w różne gry.
Bardzo lubię z nią śpiewać w kościele. W niedzielę 
razem chodzimy na nabożeństwo.

Kiedy mój tata wieczorem wraca
z pracy, wspólnie się modlimy i spo-
żywamy posiłek. Później czytamy 
Pismo Święte, przy czym mój brat i ja 
zadajemy pytania. Czy wiecie, że Łu-
kasz, który napisał jedną z Ewangelii 
i Dzieje Apostolskie, urodził się w An-
tiochii? Po czytaniu Biblii modlę się
i idę do łóżka.

Fotografie własne

Antiochia odgrywała ważną rolę w dziejach chrze-
ścijaństwa z uwagi na podjętą regulację na Konfe-
rencji Apostolskiej w Jerozolimie: Duch Święty i my 
apostołowie postanowiliśmy, że poganochrześci-
janie są równoprawni jak judeochrześcijanie. Nikt 
nie musi najpierw przyjąć religii żydowskiej, aby 
naśladować Chrystusa. Wszyscy ludzie mogą dać 
się ochrzcić i stać się chrześcijanami.

Fot. GeniusMinus/Fotolia.com

Fot. Kybele/Fotolia.com
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1.    Którego króla dotyczył „napis na ścianie”, 

podany w Księdze Daniela?   

A  Baltazara 
B  Belsazara 
C  Beliala
D  Belzebula 

2.   Gdzie ludzie budowali wieżę Babel? 

A  w krainie Synear 
B  w mieście Erech 
C  w Egipcie 
D  na górze Synaj

3.   Która  Ewangelia mówi o uzdrowieniu 
przez Pana Jezusa sparaliżowanego      
przy sadzawce, zwanej Betezdą?

A  Ewangelia Łukasza 
B  Ewangelia Marka 
C  Ewangelia Jana 
D  Ewangelia Mateusza

4.   Jak miał na imię brat, wymieniony przy 
pozdrowieniach Apostoła Pawła w Liście 
do Rzymian? 

A  Kwiryniusz
B  Quintus
C  Propercjusz
D  Kwartus

5.  Skąd pochodził prorok Eliasz?  

A  z Syrii 
B  z Izraela 
C  z Egiptu 
D  z Babilonii

6.  Gdzie pochowano Abrahama i Sarę? 

A   w jaskini Machpela 
B  w dolinie Jezreel 
C  w jaskini Adullam 
D  na górze Moria 

7.  Kim określił siebie prorok Jonasz? 

A  Izraelczykiem
B  Judejczykiem 
C  Hebrajczykiem
D  Galilejczykiem

8.   Gdzie Filistyńczycy przejęli Skrzynię    
Przymierza? 

A  w Eben-Emael 
B  w Eben-Haezer 
C  w dolinie Jezreel 
D  pod Sychem

9.   Gdzie ukazał się Abrahamowi Bóg            
w postaci trzech mężów?  

A  w dąbrowie Mamre 
B  w jaskini Machpela
C  na pustyni Synaj 
D  w mieście Magdala

10.   Kto przemienił się w słup soli?  

A  siostra Mojżesza 
B  żona Lota 
C  synowa Abrahama 
D  teściowa Noego 

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