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w listach nowotestamentowych znajduje-
my wiele wskazówek, jak można zwyciężać 
z Chrystusem. Zawarty jest tam też bilans 
życia Apostoła Pawła: „Dobry bój bojowa-
łem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; 
a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedli-
wości”. (II Tym 4, 7. 8) W wierze pojęcie 
„zwyciężać” nie oznacza więc być lepszym 
od wszystkich, ale wytrwać, pozostać i osią-
gnąć cel.

Listy: I do Koryntian (9, 25. 26), do He-
brajczyków (12, 1) i do Filipian (3, 13.14) 
również używają obrazów sportowców i za-
wodów. Obrazy te są pomocne w trenowaniu 
naszej wytrwałości. Zatem kto chce wytrzy-
mać aż do celu, ten musi 

■■ znać cel; chcemy wejść do wiecznej 
wspaniałości. Dlatego też musimy 
stawać się coraz bardziej podobnymi 
do Chrystusa. Czy zajmujemy się tym 
wystarczająco?

■■ zachować cel w polu widzenia; nie 
dajmy się zwieść z drogi przez okrzyki 
zadowolenia bądź niezadowolenia ze 
skraju drogi. 

■■ podzielić drogę na etapy; nie musi nas 
zniechęcać bycie jeszcze tak daleko 
od usposobienia Pana Jezusa. Wciąż 
na nowo możemy sobie obierać jedną 
konkretną właściwość i przez jakiś czas 
świadomie według niej żyć.

■■ rozłożyć siły; dla kogo wymagania zwią-
zane z życiem w wierze stają się zbyt 
uciążliwe, ten może się ograniczyć w 
ziemskich sprawach i koncentrować się 
na tym, co duchowe.

■■ zrzucić balast; obwinianie i nieprze-
jednanie utrudniają posuwanie się do 
przodu. Zabiegajmy o przebaczenie i 
przebaczajmy!

■■ utrzymywać dietę; jaki posiłek wzmac-
nia nas w biegu wiary? Podawajmy 
duszy tylko to, co ją na długo wzmacnia, 
a jest to przede wszystkim: Słowo Boże i 
święta wieczerza.

Wystarczy być – brzmi znana dewiza 
olimpijska. Dla biegu w wierze obowiązuje: 
wystarczy pozostać! Dajmy się dopingo-
wać wezwaniem z I Listu do Tymoteusza 
6, 12: „Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się 
żywota wiecznego, do którego też zostałeś 
powołany”.

Serdeczne pozdrowienia, Wasz

 

Jean-Luc Schneider
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Posąg Apostoła Pawła ze zwojem pism i mieczem 
– na placu Świętego Piotra w Rzymie

Mili Bracia i Siostry,
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Nabożeństwo 
15 maja 2016

miejsce: Frankfurt nad Menem/Niemcy
Pieśń: Duchu prawdy
osoby towarzyszące: apostołowie 
okręgowi i apostołowie z Europy
UczestNicy: ok. 152 000
iNformacja dodatkowa: w nabo-
żeństwie uczestniczyli też będący w stanie 
spoczynku: Główny Apostoł Leber, apostoło-
wie okręgowi: Brinkmann, Nehrkorn, Schuma-
cher, Studer, Wend, apostołowie okręgowi po-
mocniczy Bezgans i Higelin oraz apostołowie
Kreuzberger i Sommer.

SŁOWO I WIARA  /  miejsce

Po Zielonych Świątkach 1987 z Głównym Apo-
stołem Hansem Urwylerem i 1993 z Głównym 
Apostołem Richardem Fehrem po raz trzeci 

Frankfurt nad Menem był miejscem wydarzeń zielo-
noświątkowych i wielkiego nabożeństwa, które tym 
razem celebrował Główny Apostoł Jean-Luc Schne-
ider. Zielonym Świątkom 2016 przewodziło motto „Żyć 
według Ducha”.

Uroczystości jednakże niezupełnie rozpoczęły się 
zgodnie z planem, ponieważ bardzo zła pogoda z sil-
nymi opadami deszczu po południu 13 maja stała się 
przyczyną licznych odwołań lotów i korków na auto-
stradach wokół Frankfurtu. Stąd też niektórzy aposto-
łowie nie przybyli na czas i nie uczestniczyli w oficjalnej 
inauguracji uroczystości przez Głównego Apostoła. 
Dopiero późnym wieczorem przybyli ostatni z grona 43 
apostołów okręgowych i apostołów Europy. W ramach 

uroczystości zielonoświątkowych w sobotę przed po-
łudniem miała miejsce Konferencja Apostołów, a po 
południu w Domu Zdrojowym Wiesbaden, odbył się 
koncert orkiestry kameralnej Filharmonii Hesji Połu-
dniowej, chóru koncertowego Hesji Południowej oraz 
chóru dziecięcego wraz z gośćmi z RPA. Dzień zakoń-
czył się w kameralnej atmosferze kolacją w Römerhalle 
we Frankfurcie n/M.

Nabożeństwo niedzielne odbyło się w Centrum Kon-
gresowym, w którym wzięło udział około 2 000 uczest-
ników, a wśród nich wielu gości honorowych. Kazanie 
Głównego Apostoła było tłumaczone na 21 języków i 
transmitowane na żywo do zborów w całej Europie.

Zgodnie z zapowiedzią Głównego Apostoła nabo-
żeństwo w Zielone Świątki 2017 roku odbędzie się w 
Wiedniu/Austria i zostanie transmitowane satelitarnie 
na cały świat.

Frankfurt nad Menem
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SŁOWO I WIARA  /  PUNKT WIDZENIA

Naszą wspólnotą poświad-
czamy, że Jezus Chrystus 
jest obecny i działa w swo-

im Kościele. Bracia i siostry wyko-
rzystajcie tę myśl w swoim życiu. 
Jakość i intensywność naszej wspól-
noty jest świadectwem i dowodem 
na to, że Jezus Chrystus jest obecny 
i działa w Kościele.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 15.05.2016 r.
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wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą 
synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia 
mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny; nawet i na sługi 
moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha 
mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na nie-
bie, i znaki na dole na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. 
Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim 
przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, 
kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie”.

Mili bracia i siostry, jak każde święto kościelne, 
tak też Zielone Świątki przede wszystkim są 
świętem dziękczynienia; okazją do zgroma-

dzenia się wierzących i szczególnego dziękowania Bogu: 
w Boże Narodzenie za ucieleśnienie Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, w Wielki Piątek za ofiarę Jezusa Chrystusa, 
w Wielkanoc za zmartwychwstanie, a w Święto Wniebo-
wstąpienia za obietnicę ponownego przyjścia Chrystusa.

W Zielone Świątki wierzący się zbierają, aby podzięko-
wać Bogu za zesłanie Ducha Świętego.

Pomyślmy o czasach uczniów Pana Jezusa. Uczniowie 
mogli przeżywać Boga w szczególny sposób: poznali Boga 
w Jezusie Chrystusie. Dziś nawet nie można sobie wyobra-
zić, co to dla nich oznaczało. Oni przeżywali, że Bóg był im 
bliski w swoim Synu. Rozmawiał z nimi, przemawiał do 
nich, nauczał ich i pocieszał, a także modlił się z nimi. On 
ich bronił, gdy byli atakowani i krytykowani. Przeżywanie 
bliskości Boga było dla uczniów czymś szczególnym. A 
kiedy właściwie to pojęli, Pan Jezus powiedział: „...znowu 
opuszczam świat i idę do Ojca”. (Jan 16, 28) Ale potem 
cała miłość Ojca wyraziła się w obietnicy Pana Jezusa: „Ja 
prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był 
z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo prze-
bywa wśród was i w was będzie”. (Jan 14, 16. 17) Dlatego 
że Bóg zesłał Ducha Świętego, to zarówno uczniowie, jak 
również my dzisiaj możemy przeżywać bliskość Boga. W 
przeciwnym wypadku bylibyśmy w starych czasach, gdzie 
Bóg jest w niebie, całkiem daleko.

Poprzez Ducha Świętego Pan Jezus żył dalej w sercach 
uczniów. Poprzez Ducha Świętego nadal mogli przeży-
wać, jak Pan Jezus modlił się z nimi, jak ich pocieszał, jak 
był im bliski, jak do nich przemawiał, jak ich nauczał.

A ponieważ Bóg zesłał Ducha Świętego na świat, 
możemy dzisiaj przeżywać bliskość Boga. Bóg mówi do 
nas, pociesza nas, broni nas i pomaga nam poprzez Ducha 
Świętego. Sądzę, że jest to powód do wdzięczności.

Zielone Świątki są również dniem, w którym po raz 
pierwszy uwidocznił się Kościół założony przez Jezusa 
Chrystusa. Można było zobaczyć Kościół Chrystusa, w 
którym możemy znaleźć zbawienie. Również za to mo-
żemy być wdzięczni. Gdzie w przeciwnym razie mogli-
byśmy znaleźć zbawienie? To jest możliwe jedynie w Ko-
ściele Chrystusa.

Kościół Chrystusa jest też wspólnotą wierzących. Bra-
cie, siostro, czy wyobrażasz sobie być całkiem samym, 
być samotnikiem w wierze? Kim bylibyśmy bez wspólno-
ty wierzących? Kim bylibyśmy bez wspólnoty dzieci Bo-
żych, tej cudownej wspólnoty, jakiej wciąż na nowo może-
my doświadczać? To jest przecież powód do wdzięczności, 
czyż nie? Dziękujemy Bogu, że zesłał swego Ducha, dzię-
kujemy Bogu, że dał nam Kościół Chrystusa, wspólnotę 
wierzących. A dzisiaj całkiem szczególnie podziękujmy 
Bogu Duchowi Świętemu.

Apostoł Paweł pisze: „Jeśli według Ducha żyjemy, 
według Ducha też postępujmy”. W innych języ-
kach jest to wyrażone jeszcze dobitniej: „Jeśli 

dzięki Duchowi żyjemy…”. To oznacza, że możemy żyć 
tylko dzięki Duchowi Świętemu. On jest sprawcą tego, że 
mamy życie od Boga. Za to chcemy dziś wspólnie dzięko-
wać Bogu Duchowi Świętemu. Dzięki niemu mamy życie 
z Boga. Początkiem tego jest to, że Duch Święty nam obja-
wił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Poprzez ludzkie 
rozważania, poprzez studiowanie bądź czytanie Biblii nikt 
nie dojdzie do wiary w Jezusa Chrystusa. To może obja-
wić tylko Duch Święty, który daje człowiekowi możliwość 
poznania, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. To 

jest dzieło Ducha Świętego.
Dzięki Duchowi Świętemu 
mamy życie z Boga. To życie 
Bóg włożył w nas poprzez no-
wonarodzenie z wody i z Ducha. 
To jest dzieło Ducha Świętego. 
Za to jesteśmy wdzięczni. Duch 
Święty obdarza nas też tym 

Mili bracia i siostry obecni tutaj i w zbo-
rach uczestniczących w transmisji 
nabożeństwa! Z okazji tegorocznych 
Zielonych Świątek najpierw posłu-
chamy czytania Biblii z 2. rozdziału 

Dziejów Apostolskich od 1 do 4 wersetu oraz od 12 do 21 
wersetu:

„A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy 
razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, 
jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, 
gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które 
się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni 

Żyć według Ducha
zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch poddawał.

Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, 
mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? Inni zaś 
drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. Na to powstał 
Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił 
do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie 
w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też 
posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, 
jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale 
tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: 
(Joel 3, 1-5)  I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że 

„Jeśli według Ducha żyjemy,
według Ducha też postępujmy”.

Słowo biblijne: List do Galacjan 5, 25

A ponieważ Bóg zesłał Ducha Świętego na świat,
możemy dzisiaj przeżywać bliskość Boga.
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wszystkim, czego potrzebujemy, aby to życie w nas mogło 
się rozwijać. On daje nam potrzebny pokarm, żeby odży-
wiać życie z Ducha. Pan Jezus powiedział, że człowiek 
żyje „każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mat 
4, 4) i wskazał: „Błogosławieni są raczej ci, którzy słucha-
ją Słowa Bożego”. A to oznacza, że nie wystarczy tylko 
czytać Słowo Boże; trzeba go słuchać. Ażeby życie Boże 
mogło się rozwijać, potrzeba kazania. To nie jest wynala-
zek Kościoła, to jest prawda Boża. To określił Pan Jezus 
– błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego!

W celu zrozumienia zapisanego Słowa Bożego w 
Biblii, potrzebujemy Ducha Świętego. Biblia 
jest inspirowana Duchem Świętym i może być 

wykładana tylko przy pomocy Ducha Świętego.
Jest wielu ludzi studiujących Pismo Święte. Ale kiedy 

Duch Święty ich nie inspiruje, nie mogą pojąć sensu Pisma 
Świętego. To nie jest możliwe dla człowieka. Do tego jest 

niezbędne działanie Ducha Świętego. Co Duch Święty in-
spirował, to Duch Święty musi też wyłożyć.

Ale to nie wystarcza. Nie wystarcza czytać Biblię. 
Trzeba słuchać Słowa Bożego. Trzeba słuchać kazania, a 
kazanie także musi być inspirowane przez Ducha Świę-
tego. Dawniej często słyszeliśmy o „słowie zdziałanym z 
Ducha”. Jestem świadomy, że nie każde słowo kazania jest 
prawdą Bożą. To wiem z osobistego niedawnego doświad-
czenia.

W ogóle to muszę przeprosić naszych braci i siostry w 
Lörrach: W Święto Wniebowstąpienia z całą mocą i en-
tuzjazmem głosiłem, że Mojżesz i Eliasz zostali zabrani 
do nieba. Oczywiście to był błąd. Henoch i Eliasz zosta-
li zabrani do nieba. Mojżesz musiał umrzeć. Sam Bóg 
go pochował, a jego grobu nie znaleziono. Ale on musiał 
umrzeć. Henoch i Eliasz zostali zabrani do nieba, a nie 
Mojżesz i Eliasz. Zatem nie każde słowo, które jest gło-
szone przy ołtarzu, jest Słowem Bożym.

No cóż. Ale jak to jest z inspiracją Ducha Świętego? 
Duch Święty nadaje głoszonemu Słowu szczególną moc. 
Działanie Ducha Świętego prowadzi też do tego, że słu-
chacz, który jest wierzący, rozpoznaje w głoszonym sło-
wie moc i ją przyjmuje. To jest działanie Ducha Świętego 
i za to jesteśmy wdzięczni.

Podczas uroczystości świętej wieczerzy Duch Święty 
działa w ten sposób, że do chleba i wina dostępuje ciało i 
krew Pana Jezusa.

Tylko w ten sposób możemy celebrować uroczystość 
świętej wieczerzy i przyjąć siłę, pokarm, jakiego potrze-
bujemy, żeby mogło się w nas rozwijać życie.

Nadmienię jeszcze jedno działanie Ducha. Duch 
uświęca apostołów i ordynowanych braci, żeby 
mogli wykonywać swoją służbę. Bez tego uświę-

cenia nic nie byłoby możliwe. Jak mieliby ci niedoskonali 
ludzie czynić coś, co przynosiłoby zbawienne skutki? To 
może czynić tylko uświęcony sługa Boży, którego uświę-
cił Duch Święty.

To było kilka impulsów, żeby się zastanowić, dla-
czego żyjemy dzięki Duchowi i za co możemy być Jemu 
wdzięczni.

Pięknie jest, kiedy śpiewamy pieśni pochwalne i dzięk-
czynne. Każda matka mówi dziecku: „Pięknie, że mi 

dziękujesz, ale oczekuję czegoś więcej”.
Jak możemy dziękować Duchowi Świętemu za to, że 

darował nam życie z Boga oraz pożywienie, umożliwia-
jące nam rozwój tego życia? Pozwalając się żywić przez 
Ducha. On przygotowuje nam pokarm w słowie kazania i 
w świętej wieczerzy. Przynajmniej należy słuchać głoszo-
nego słowa i je przyjmować oraz spożywać świętą wiecze-
rzę. Już wielokrotnie to mówiłem i powtórzę raz jeszcze: 
nie chodzi tu tylko o uczestnictwo w nabożeństwie, ale o 
nasze zbawienie!

Nie jest możliwa społeczność z Bogiem bez słuchania 
głoszonego Słowa Bożego, bez przyjmowania świętej wie-
czerzy. Nie ja to wynalazłem, to jest prawda Boża, nie-
zależnie czy ją się akceptuje, czy nie. Jestem tylko sługą 
Bożym i mogę głosić tylko to, co Bóg mi mówi. A co On 
mi mówi, to mówię wiernym. Okazujmy naszą wdzięcz-
ność Duchowi Świętemu w ten sposób, że przyjmujemy 
pokarm, który On nam przygotowuje.

Jak jeszcze możemy okazywać naszą wdzięczność? 
Modląc się w Duchu Świętym. To jest również coś bardzo 
ważnego. Pan Jezus modlił się ze swoimi uczniami. Potem 
zesłał Ducha Świętego, który nam pomaga się modlić. 
Duch Święty modli się z nami i nam mówi, jak mamy się 
modlić. W Piśmie Świętym jest mowa: „wzięliście ducha 
synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!”. (Rzym 8,15) 

 Co Duch Święty inspirował,
    to Duch Święty musi też wyłożyć.
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oddał życie swoje na okup za wielu”. (Mat 20, 28) Jeśli 
zostaliśmy włączeni przez Ducha Świętego do Ciała Chry-
stusa, to mamy podobne zadanie. Nie staliśmy się człon-
kami Ciała Chrystusa, żeby nas obsługiwano. Niektórzy 
wierni postrzegają Kościół jako centrum usługowe. Kiedy 
się czegoś potrzebuje, to się puka, jestem tu, jestem człon-
kiem Kościoła, składam swoje ofiary, więc mi się należy... 
Nie chcę dalej tego rozwijać.

Służmy i czyńmy dobro. Dlaczego? Z jednego po-
wodu: chcemy wrastać w Jezusa Chrystusa. Służę, 
ponieważ Pan Jezus również to czynił, a ja chcę być 

do Niego podobnym. Dlaczego to czynię? Ponieważ Pan 
Jezus mnie miłuje, więc chcę odwzajemniać tę miłość. 
Wszystko, co czynimy, niech będzie służbą wskazującą 
na Jezusa Chrystusa. To dotyczy każdego jednego, ale je-
steśmy też częścią wspólnoty wiernych. Również Kościół 
Chrystusa jest po to, żeby służyć Chrystusowi.

Nasza służba jest świadectwem tego, że Jezus Chrystus 

„Abba” jest słowem aramejskim i po prostu oznacza „oj-
ciec”. Wyraża niczym nieograniczone, zupełne zaufanie 
do Boga.

Kiedy mówimy: „Miły Ojcze Niebieski”, to ta forma 
oznacza, że to, co teraz mówimy, kształtuje zupełne za-
ufanie do Boga: „Wiem, że mnie kochasz. Wiem, że je-
steś Wszechmogący, mogę Ciebie nie rozumieć, ale ufam 
Tobie całkowicie!”. To jest wyrazem modlitwy w pełni 
inspirowanej przez Ducha Świętego.

Duch Święty oczywiście potrzebuje czasu do dzia-
łania. Modlimy się regularnie, a niekiedy czyni-
my to z czystego przyzwyczajenia. Z pewnością 

nie jest to złe, ale czy zawsze modlitwa jest inspirowana 
przez Ducha, tego nie jestem całkiem pewny, jeśli chodzi 
o mnie.

Pięknie jest, gdy nasze modlitwy są inspirowane przez 
emocje. Odczuwa się coś szczególnego i z emocji modli się 
spontanicznie. To absolutnie jest w porządku. Ale pięknie 

jest też, gdy na modlitwę bierzemy sobie trochę więcej 
czasu i pozwalamy działać Duchowi, przygotowujemy się 
do modlitwy i potem, inspirowani przez Ducha Świętego, 
wyznaczamy priorytety i rozmawiamy z Bogiem, mówiąc 
Jemu, co jest naszym priorytetem, co jest na drugim miej-
scu, a co jest na trzecim miejscu.

Kiedy modlitwa zmawiana jest w Duchu, wtedy prio-
rytety są jasne. Nie można tego robić każdego ranka przed 
czy po śniadaniu, ale od czasu do czasu, to mogę tylko 
polecić, należy wziąć sobie czas i zmówić modlitwę w 
Duchu, gdzie priorytety są jasno zdefiniowane i gdzie z 
pełnym zaufaniem rozmawia się z Bogiem.

Toczmy też bój wiary w Duchu Świętym. Jesteśmy 
ochrzczeni, jesteśmy pieczętowani, a tym samym wyzna-
liśmy naszą wolę do naśladownictwa Jezusa Chrystusa i 
przezwyciężania zła. Duch Święty nas uzdalnia do rozróż-
niania duchów. Ważne jest, abyśmy prowadzili właściwą 
walkę, zwalczali właściwego wroga.

Gdy mówimy, że chcemy osiągnąć zwycięstwo nad 

światem, to mogłoby powstać wrażenie, że nie czujemy 
się dobrze na tej ziemi; wszystko jest tutaj złe, wszystko 
nieładne, wszystko brudne i tęsknimy za niebem, gdzie 
wszystko jest cudowne! W takim przypadku toczylibyśmy 
błędną walkę. To, co ziemskie, nie jest automatycznie nie-
dobre i złe. My nie pogardzamy życiem na tej ziemi. Na 
ziemi jest też pięknie, przyjemnie i wzniośle. Pan Jezus 
również nie pogardzał życiem ziemskim; On miał przyja-
ciół i korzystał z ich przyjaźni; On jadł, pił i świętował, i z 
pewnością się tym delektował.

Nie pogardzamy życiem na ziemi. Cenimy je i korzy-
stamy z niego. Walka, jaką toczymy, jest inną walką. My 
walczymy ze złem. Tę walkę można zreasumować jed-
nym zdaniem: my zwalczamy wszystko, co sprzeciwia się 
przykazaniu miłości do Boga i bliźniego. To jest właściwa 
walka.

Poprzez Ducha Świętego zostaliśmy włączeni do Ciała 
Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział o sobie: „Syn Czło-
wieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i 

Duch Święty nas uzdalnia do rozróżniania duchów.
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostołów, Główny 
Apostoł powiedział:

Dzisiaj również możemy doświadczyć działania 
Ducha Świętego w uroczystości świętej wiecze-
rzy. Święta wieczerza jest wieczerzą wyznania. 

W formule konsekracyjnej jest mowa: „Ilekroć to spoży-
wać będziecie, zwiastujecie śmierć Pańską aż przyjdzie”. 
To jest wyznanie śmierci, zmartwychwstania i ponownego 
przyjścia Jezusa Chrystusa. Chrystus jest Bogiem, On jest 
drogą, prawdą i życiem.

W dzisiejszym świecie wielu ludzi obwieszcza pu-
blicznie swoje zdanie. Każdy myśli, że cały świat musi 
wiedzieć, co on myśli i co sądzi. Ja pochodzę z kraju, w 
którym, jak wiadomo, chętnie się demonstruje; wychodzi 
się na ulice i pokazuje się władzy, co się o niej myśli.

Znacie moją „miłość” do mediów społecznościowych; 
„głośnik” dla wszystkich, którzy muszą powiadomić cały 
świat o tym, co myślą i co sądzą. Jednocześnie się wytyka 
i narzeka, że wiara chrześcijańska maleje i zatraceniu ule-
gają wartości chrześcijańskie. W przeciwieństwie do tego 

rządzi w swoim Kościele, że jest obecny w zborze i w nim 
działa. Naszą wspólnotą poświadczamy, że Jezus Chrystus 
jest obecny i działa w swoim Kościele. Bracia i siostry wy-
korzystajcie tę myśl w swoim życiu. Jakość i intensywność 
naszej wspólnoty jest świadectwem i dowodem na to, że 
Jezus Chrystus jest obecny i działa w Kościele.

Ostatni punkt: pragniemy wzrastać również w 
Duchu. Staliśmy się dziećmi Bożymi, aby być 
obecnym w dniu Pana i z Panem jako Jego oblu-

bienica wejść do Jego Królestwa.
Niekiedy słyszy się zarzut, że myślimy egoistycznie: 

wy chcecie zostać ocaleni, a to, co się stanie ze wszystkimi 
innymi ludźmi, jest wam obojętne! Tak to można widzieć. 
Chciałbym tę sprawę wyjaśnić w świetle Ducha.

Co jest celem planu zbawienia Bożego? Bóg nie chce 
zbawić tylko mnie, On nie chce zbawić tylko ciebie, on 
chce wszystkich ludzi ze wszystkich czasów ocalić przed 
złem, uwolnić ich od cierpienia i śmierci. Celem jest nowe 
stworzenie, gdzie nawet śmierci nie będzie. Taki jest Jego 
plan zbawienia. Kolejnym punktem w tym planie jest 

ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przyjdzie 
ponownie i zabierze swoją oblubienicę. Ona zalicza się 
do królewskiego kapłaństwa, które będzie działać u boku 
Chrystusa w Tysiącletnim Królestwie Pokoju. To jest 
nasza wiara i z tego wyciągam dla siebie wniosek.

Oczywiście chcemy pomagać ludziom również złago-
dzić ich zmartwienia. Ale najlepszą drogą do definityw-
nego uwolnienia ich od wszelkich zmartwień, najlepszą 
służbą, jaką w zasadzie można czynić dla ludzkości, jest 
samemu się przygotować na ponowne przyjście Pana i 
współdziałać przy realizacji Jego planu zbawienia.

Bóg chce pomóc wszystkim ludziom. Jego celem jest 
ocalenie od śmierci w nowym stworzeniu. Stąd kolejnym 
punktem w Jego planie jest ponowne przyjście Chrystusa. 
Wzrastajmy w Duchu, wówczas będziemy przygotowani, 
jak Pan przyjdzie. To nie tylko nam jest służebne, ale jest 
to służbą również dla ludzkości.

W ten sposób pragniemy dzisiaj dziękować Bogu, Du-
chowi Świętemu, za Jego działanie, za życie, które nam 
dał, za pożywienie, które nam daje i wsparcie, którego 
nam udziela.

ApOSTOł OkręgOWy 
WilfriEd kliNglEr

Przypomnijmy sobie chwi-
lę świętego pieczętowania. 
Podczas każdego świętego 

pieczętowania jest mowa: „miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych”. (Rzym 5, 5) Na co zwraca 
nam uwagę ta miłość? Na godność brata i siostry w 
Kościele. Bóg wskazał na ciebie i chce mieć ciebie        
w swoim Kościele takiego, jakim jesteś, i ciebie roz-
wijać, żebyś wzrastał w usposobieniu Chrystusa.

ApOSTOł  
VOlkEr kühNlE

Pan Jezus powiedział: „Moim 
pokarmem jest pełnić wolę 
tego, który mnie posłał”. (Jan 

4, 34) Czynienie woli Bożej nie zawsze jest proste, 
gdyż wola Boża nie zawsze zgadza się z naszą wolą. 
Gdy mamy siłę, przyjąwszy pokarm duchowy, ugiąć 
się i z pokorą zaufać Bogu, wówczas możemy u 
Niego pozostać na wieki. 

ApOSTOł  
Jürg ZBiNdEN

Duch Święty niekiedy wskazu-
je na nas. Co wówczas czyni-
my? Czy otwieramy się na tę 

wskazówkę? Nawet gdybyśmy chcieli się sprzeciwić 
i powiedzieć: „Ja? Nie”, to jednak mówmy: „Ależ tak, 
kiedy mnie wzywasz, chcę być narzędziem w Twoim 
ręku”. Wówczas Duch może działać i być skuteczny – 
tam, gdzie miły Bóg nas postawił.
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wyraźnie zaakcentujmy, że nam zależy na tym, żeby war-
tości chrześcijańskie nie utraciły na znaczeniu w naszym 
środowisku. To oczywiście zaczyna się od nas, od naszego 
dnia powszedniego i ukazuje się na przykład w tym, jak 
się zachowujemy. To jest jedna strona. Ale też możemy 
dawać znaki publicznie. To czynimy, uczestnicząc w na-
bożeństwach, a w szczególności w uroczystości świętej 
wieczerzy.

Wyznawaniem i głoszeniem wiary jest to, kiedy 
zbór, kiedy wierni się zgromadzają i wspól-
nie obchodzą uroczystość świętej wieczerzy, 

kiedy dziękują Chrystusowi za Jego ofiarę i tym samym 
wyznają: Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą, jest na-
szym pomocnikiem, jest Zbawicielem. Byłoby niedobrze, 
gdyby ten aspekt uroczystości świętej wieczerzy się zatra-
cił. „Ilekroć to spożywać będziecie, zwiastujecie śmierć 
Pańską aż przyjdzie”. – Gdy wierzący pozostaje w domu 
i nie obchodzi uroczystości świętej wieczerzy, wtenczas 
Jezus Chrystus ma o jednego świadka mniej. Jeden głos 
wygasły, który by mówił: ja wierzę w Jezusa Chrystusa, ja 
wyznaję, że Bóg jest prawdą w Jezusie Chrystusie!

Właśnie to jest sposób dany przez Jezusa Chrystusa do 
publicznego wyznawania swojej wiary w świecie, w któ-
rym tak wielu ludzi, zadaje sobie tyle trudu, żeby obwiesz-
czać swoje zdanie. Jeśli chcesz wyznawać, że Jezus Chry-
stus jest Synem Bożym, że On jest drogą do zbawienia, 
wówczas uczestnicz w uroczystości świętej wieczerzy!

Powiem raz jeszcze, nie chodzi mi o to, żeby poprawiła 
się frekwencja na nabożeństwach. To nie jest moją inten-
cją, naprawdę nie. Tu chodzi o wizję z Ducha Świętego; 

pokazujemy, w co wierzymy i co jest dla nas ważne. Świę-
ta wieczerza jest uroczystością wspólnoty z Chrystusem. 
Podczas uroczystości świętej wieczerzy Jezus Chrystus 
jest pośród swego zboru. Waszym życzeniem jest, moim 
życzeniem jest, żeby obecność Chrystusa w zborze była 
coraz bardziej widoczna i to jest naszą sprawą. Jestem 
pewien, że każdy wie, co w tym celu konkretnie należy 
zrobić. W tym sensie przystąpmy teraz do uroczystości 
świętej wieczerzy.

Myśli ZASAdNicZE

Dzięki Duchowi Świętemu mamy życie z 
Boga. Dziękujemy Jemu za to, postępując 
według Ducha;

… przyjmując pokarm duchowy,

… modląc się w Duchu Świętym,

… służąc w Duchu Świętym,

… walcząc w Duchu Świętym,

… wzrastając w Duchu Świętym.

Główny Apostoł przeprowadza uroczystość
świętej wieczerzy dla zmarłych
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Z malowniczego południa 
kraju, gdzie mieszkamy, 
trzy lata z rzędu ciągnęło 
nas na północ, nad Mo-
rze Północne i Bałtyc-

kie. Tamte okolice, ludzie, słonawy za-
pach powietrza morskiego, a także od 
czasu do czasu porządny podmuch, to 
wszystko nam się podobało.

Zatrzymaliśmy się na kempingu w 
pobliżu duńskiej granicy, skąd w pew-
ną niedzielę 2010 roku chcieliśmy 
udać się na nabożeństwo do Tønder. 
Kiedy w sobotę analizowaliśmy trasę 
dojazdu, to się okazało, że nazajutrz 
będzie tam festyn miejski i część ulic 
została wyłączona z ruchu. Tak więc 
udaliśmy się na nabożeństwo do na-
szego kościoła w Flensburgu. Przeży-
liśmy błogosławione chwile w gronie 
tamtejszych braci i sióstr. Nabożeń-
stwo przeprowadzał akurat pasterz, 
który przybył z innego zboru. Jego 
spokojny sposób bycia od razu przy-
padł nam do gustu.

W kolejnym roku wspólnie z przy-
jaciółmi ponownie wyruszyliśmy 
na urlop samochodami kempingo-
wymi. Tym razem spędziliśmy kilka 
dni na pięknym kempingu we Fryzji 
Północnej. W okolicy mieliśmy trzy 

możliwości do uczestnictwa w na-
bożeństwie: w Heide, w Hussum i w 
Sankt Peter-Ording. Wybraliśmy ko-
ściół w Hussum. Gdy rozpoczęło się 
nabożeństwo, a przeprowadzający 
je sługa Boży stanął przy ołtarzu, po-
znaliśmy pasterza z minionego roku z 
Flensburga. Bardzo nas to ucieszyło i z 
uwagą słuchaliśmy jego kazania.

W 2012 roku na urlop ponow-
nie wyruszyliśmy na północ, z mo-
imi rodzicami i naszym młodszym sy-
nem. Po drodze już doświadczyliśmy 
cudownej pomocy Bożej. Zawcza-
su zauważyliśmy usterkę techniczną 
przyczepy kempingowej mojego oj-
ca i mogliśmy dojechać do warszta-
tu. W przeciwnym razie utknęlibyśmy 
gdzieś po drodze. Szczęśliwie więc do-
tarliśmy do znanego już nam miejsca 
kempingowego we Fryzji Północnej.

Tym razem chcieliśmy wziąć 
udział w nabożeństwie w zborze Sankt 
Peter-Ording. Wielu wczasowiczów 
również przybyło do tamtego kościoła. 
Rozpoczęło się nabożeństwo i musia-
łam dwa razy „przetrzeć oczy”. Któż 
stanął przy ołtarzu? – „nasz pasterz” z 
Flensburga i z Hussum. Obecny też był 
jeszcze kapłan. Ze szczególnym wzru-
szeniem na tym nabożeństwie przyj-
mowałam Słowo Boże.

Przy pożegnaniu powiedziałam 
obu sługom Bożym, że już po raz trzeci 
braliśmy udział w nabożeństwie paste-
rza i to w trzech różnych miejscowo-
ściach. Obaj się roześmiali, a kapłan 
powiedział: gdziekolwiek nie będzie-
cie, pasterz jest obecny!

Tę wypowiedź odniosłam do na-
szego życia w wierze. Przecież jest tak, 
że dokądkolwiek się udajemy, to nasz 
Pasterz, Jezus Chrystus, jest obecny!

W tym roku wczesną jesienią znów 
planujemy wyjazd na północ kraju. 
Być może znowu spotkamy „naszego 
pasterza”.

Pasterz jest 
obecny
Wczesną jesienią razem z 
mężem chętnie podróżujemy 
samochodem kempingowym. 
Dbamy przy tym nie tylko o na-
branie nowych sił cielesnych, 
ale też duchowych. Dlatego 
wybieramy miejscowości, w 
których nie tylko są dobre 
kempingi, ale też są nasze 
kościoły.
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kirche weltweit

odpowiadają „We are children of the light and of the 
day” (Jesteśmy dziećmi światła oraz dnia) kompozycji 
Marka Hayesa. Utwór ten pięknie wpisuje się w mu-
zyczną tematykę koncertu.

Główny Apostoł Schneider na zakończenie koncer-
tu jeszcze raz wchodzi na scenę i dziękuje wszystkim 
wykonawcom. „Jestem pod wrażeniem! To było piękne 
nastrojenie na jutrzejszą niedzielę” – stwierdza między-
narodowy zwierzchnik Kościoła, a swoją wdzięczność, 
zwracając się do wykonawców, inicjuje aplauzem, na 
który długotrwale odpowiada cała sala.

Następnie prosi jeszcze o zabranie głosu Głównego 
Apostoła w st. sp. Wilhelma Lebera, który mówi, że jako 
niepełniący aktywnej służby jest nastawiony na słucha-
nie. Szczególnie podobał mu się charakter programu: 
„Różnorodność stylistyczna – ukierunkowana na Ducha 
Świętego”, a swoją ocenę konkluduje słowami: „W ten 
sposób przeżywajmy uroczystość zielonoświątkową – 
w jedności Ducha Świętego”.

Bisowym utworem wszystkich wykonawców koń-
czy się koncert w sobotni wieczór poprzedzający Zielo-
ne Świątki 2016.

Felix Mendelssohn-Bartholdy jest twórcą wielkiego 
oratorium „Paulus”. Prapremiera odbyła się w 1836 roku 
z okazji 18 nadreńskiego festiwalu muzycznego w Düs-
seldorfie właśnie w niedzielę zielonoświątkową. Uwer-
turę do tego dzieła oraz dwa chorały wykonuje orkiestra 
kameralna Hesji Południowej wraz z chórem koncerto-
wym Hesji Południowej pod batutą swego dyrygenta 
Burkharda A. Schmitta. Rozbrzmiewają też inne dzieła 
epoki baroku i romantyzmu. Chór jest wyćwiczony i sta-
wia czoła każdemu wyzwaniu barwnym, wywołującym 
wrażenie brzmieniem. Tak też wykonany zostaje utwór 
Petera Corneliusa „Chcę cię miłować, korono moja”.

We are children of the light

W połowie koncertu, teraz w niebieskich strojach, 
dziesięć dziewcząt i dwóch chłopców wchodzi na 
scenę; pod przewodnictwem Anthei Rohde występuje 
chór dziecięcy z Kapsztadu. Wrażenie robi, z jaką ele-
gancją i dyscypliną młodzi wykonawcy przystępują do 
dzieła. „Come, Spirit, come” – rozbrzmiewa prosta, ale 
jakże emocjonalnie wykonana pieśń, zaś chór i orkiestra 

Różnorodność stylistyczna – 
ukierunkowana na Ducha Świętego
Koncerty zielonoświątkowe są legendarne. Tegoroczną osobliwością było to, że w Wiesba-

den wystąpił chór dziecięcy z Kapsztadu i wspólnie z chórem dziecięcym z Hesji Południowej 

nastroił słuchaczy na Zielone Świątki 2016.

początek: perkusja, kotły, fortepian – ponad 100 dzieci 
chóru dziecięcego Hesji Południowej w pomarańczo-
wych T-shirtach wchodzi na scenę. Rozbrzmiewa „Afri-
can Alleluia” Jaya Althouse. Kompozytor ten urodził się 
w 1951 roku, jest Amerykaninem i mieszka w Karolinie 
Południowej.

Zaangażowanie sprawia radość

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider zwraca się do 
publiczności. Mówi o zaangażowaniu, ale też o radości 
i wsparciu Bożym. Zaangażowaniu na rzecz ewangelii 
towarzyszy radość z Ducha Świętego. Ważne jest odłą-
czenie się od spraw dnia powszedniego i nastrojenie na 
nabożeństwo zielonoświątkowe – tego też życzy Głów-
ny Apostoł sobie i uczestnikom koncertu.

Dom Zdrojowy Wiesbaden – godne 
miejsce na uroczysty koncert. Wielkie 
wrażenie wywiera już foyer z wysoką, 
21-metrową kopułą, zaś najokazalszą i 
największą spośród dwunastu sal i salo-

nów jest sala Friedricha von Thierscha z 1350 miejsca-
mi i wyposażona w najnowocześniejszą technikę. „Taka 
przepiękna sala, jaki zaszczyt tu wystąpić” – cieszyły 
się szczególnie dzieci z chóru z Południowej Afryki. 
Swój pierwszy udział w koncercie miały już w piątek 
wieczorem w kościele Gießen Południe, gdzie wystą-
piły wspólnie z okręgowym chórem dziecięcym i okrę-
gową orkiestrą dziecięcą pod przewodnictwem Beaty 
Lindemann.

Program koncertu zielonoświątkowego obejmuje 
utwory starych mistrzów, a także nowe aranżacje. Na 

Koncert zielonoświątKowy w Domu zDrojowym wiesbaDen

Fot. u góry: Główny Apostoł Jean-Luc Schneider dziękuje
wszystkim wykonawcom za imponujący koncert

Pełna przepychu sala koncertowa Friedricha von 
Thierscha w Domu Zdrojowym Wiesbaden zapewniła 
godne ramy koncertowi zielonoświątkowemu

Wiesbaden
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Chleb Żywota

Ciało i duch są symbolami tego, co stare i nowe, przemi-
jające i przyszłe. Duch Boży w teraźniejszości działa 
dla przyszłości. Dzięki Niemu i sprawiedliwości daro-

wanej przez Boga już teraz staje się zrozumiałe życie wieczne.
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian wymienia zasadni-

cze postawy ludzkie, które spotykane są również obecnie. 
Kto jest usposobiony cieleśnie, tego dążenie ukierunkowane 
jest ostatecznie na teraźniejszy i ziemski pożytek. Dlatego, 
że jego pierwszoplanowe dążenie nie jest ukierunkowa-
ne na Boga i Jego wolę, to skutkiem takiego usposobienia 
jest śmierć, a więc odłączenie od Boga. (Rzym 8, 7) Takim 
ponurym perspektywom Apostoł przeciwstawia nadzieję 
usposobionych duchowo. Ci poznają wprawdzie, że są słabi 
i grzeszni, jednak nie muszą popaść w beznadziejność, o któ-
rej jest mowa w Liście do Rzymian 7, 24. Apostoł wskazu-
je na zmianę, która ugruntowana jest na Chrystusie i Jego 
Duchu. Usposobieni duchowo napełnieni są mocą i życiem 
Chrystusa, czerpią poznanie z woli Bożej i starają się odpo-
wiednio do niej postępować. Ich pierwszoplanowe dążenie 
życiowe ukierunkowane jest na Boga i Jego wolę.

Przed wniebowstąpieniem Chrystus nakazał swoim ucz-
niom pozostanie razem, dopóki nie zostaną wyposażeni w 
„moc z wysokości”, w moc Ducha Świętego. Uczniowie wy-
konali polecenie i oczekiwali tej mocy. Gdy Pan w Zielone 
Świątki wyposażył ich w tę moc, to od tego czasu określała 
ich życie. W kim Duch Boży działa i zdobywa przestrzeń, ten

• poddaje się Jego impulsom i czyni to, co odpowiada 
woli Bożej. Filip bez zwłoki skutecznie zwiastował 
ewangelię Chrystusa. (Dz Ap 8, 34. 35) My również 
powinniśmy głosić  naszą wiarę i ewangelię.

• nie zważa na uprzedzenia i gotowy jest do wstawiania 
się za bliźnim. Barnaba usposobiony duchowo nie od-
wrócił się od Apostoła Pawła i wprowadził go do zboru 
niezależnie od wszelkich uprzedzeń. (Dz Ap 9, 27) My 
również nie odwracajmy się od tych, co do których tu i 
tam występują pewne uprzedzenia.

• w żadnej sytuacji swego życia nie zapomina czynów 
Bożych. Dlatego Paweł i Sylas nawet w więzieniu wy-
chwalali Boga i się modlili. Ich zachowanie tak bardzo 
współgrało z ich słyszalną modlitwą, że ich usposobie-
nie stało się błogosławieństwem również dla innych. 
(Dz Ap 16, 25. 31) Nasze zachowanie powinno być 
przykładem zarówno dla tych w podobnej sytuacji ży-
ciowej, jak i dla przełożonych.

Życie w Duchu jest również życiem w oczekiwaniu na 
ponowne przyjście Chrystusa. Być razem z Panem, być za-
branym przez Niego do przygotowanej wspaniałości (Rzy-
mian 8, 17; Jan 14, 3) jest i pozostaje celem życia. Niech 
„moc z wysokości” napełnia nas i sprawi, abyśmy jako uspo-
sobieni duchowo trwali niezłomnie przy Panu i to wyznawa-
li  naszym regularnym uczestnictwem w nabożeństwie i w 
świętej wieczerzy.

„Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie 
ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego”.
List do Rzymian 8, 9

Życie w Duchu

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

Bóg jawi się człowiekowi jako władca wszystkiego, toteż 
wymaga od niego posłuszeństwa i doskonałej czci. Jego 
dbałość to chęć pomocy, ale warunkowanej oddaniem 

się osoby ludzkiej. Tylko w takim przypadku można liczyć na łaskę 
Najwyższego. Zadaniem każdego wierzącego, jak podkreśla to Apo-
stoł Paweł jest niewątpliwie dążenie do doskonałości. O nią wypada 
się modlić i o nią prosić. Uwypukla się ona z kolei w sprawiedliwych 
uczynkach, w takim postępowaniu i zachowaniu, które wyznacza 
droga zbawienia założona przez Pana. Innym ważnym czynnikiem jest 
zapewne wytrwałość w przestrzeganiu Słowa Bożego, w realizowaniu 
tego wszystkiego, co nakazuje Stwórca. 

Trzeba pamiętać, że propozycje Apostoła Piotra, choć też i Pawła, 
skłaniają do działań ekstremalnych: parafrazując słowa Jezusa Chrystu-
sa, chodzi o to, aby zaprzeć się siebie samego i naśladować Zbawiciela. 
Nic więc dziwnego, że pojęciem nadrzędnym musi być doskonałość. 
Obejmuje ona wszelką aktywność ludzką i wszelkie siły, jakimi się 
dysponuje, a objawia się nade wszystko w miłości, w praktycznym wy-
kazywaniu usposobienia Jezusa Chrystusa. To nie tylko wzajemny sza-
cunek i wybaczanie win, ale również tolerancja do inaczej myślących, 
jak i modlitwa o pokój i za wszystkich ludzi. Miłość zatem ma rozlewać 
się na wszystkich ludzi, darząc ich pełnią usposobienia Chrystusa.

Współgra z tym mądrość i zrozumienie, tak aby w tym charak-
terystycznym zespoleniu czekać z ufnością na dzień Pana. Całość 
przywołanych czynników i ich wierne realizowanie otwiera przed 
chrześcijanami prawdziwe i jedyne zbawienie w Panu naszym – Je-
zusie Chrystusie. Apostoł Piotr doskonale zdawał sobie z tego sprawę, 
dlatego zdecydowanie przestrzegał przed przekłamywaniem jedynej, 
nieskazitelnej nauki, ufając, iż dzięki temu Pan zastanie osobę ludzką 
bez winy i jakiejkolwiek zmazy.

Podkreśla się też opieranie się na wielkoduszności Boga, który z 
właściwą sobie racją kocha człowieka i liczy na jego właściwe kroki w 
postępach duchowych. Inaczej mówiąc, autentyczna wartość zbawie-
nia zasadza się na właściwym, prawidłowym rozeznaniu, co jest, a co 
nie jest potrzebne w pielgrzymowaniu ku Panu. Poświadczeniem tego  
musi być porzucenie  grzechów, odejście od priorytetowego traktowa-
nia spraw tego świata i wyrzeczenie się zła. W to miejsce powinna się 
pojawić skrucha, dążenie do wielkich spraw, które wykraczają poza do-
stępną rzeczywistość. Liczenie na Boskie zmiłowanie znajduje oparcie 

w dobrych uczynkach i wierze. 
Na zakończenie chciałbym przypomnieć, iż zadaniem mojej pracy 

było przedstawienie ideału życia chrześcijańskiego w Listach Apostoła 
Piotra. Nadają się one doskonale do tego, ponieważ w wyraźny spo-
sób mówią o pierwotnych zborach chrześcijańskich i ich problemach. 
Na plan pierwszy wysuwa się tutaj zagadnienia moralne, czyli takie 
wypełnianie obowiązków etycznych, aby przypodobać się Bogu. Na-
jistotniejsza wydaje się wiara, gdyż to właśnie ona prowadzi do nowej 
postawy, do nowego usposobienia, a tym samym do nowej egzystencji 
i w konsekwencji do zbawienia.

Według I Listu dzięki ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa otwo-
rzyła się przed nami perspektywa niebiańska, która jest wiecznym, 
niezniszczalnym i nieskalanym dziedzictwem, przeznaczonym wie-
rzącym. Trzeba więc cieszyć się niezmąconą radością i szczęściem, 
bo przejściowe cierpienia nie są w stanie tego wszystkiego w żaden 
sposób zmącić. W eschatologicznej i soteriologicznej wizji oznacza 
to wypróbowanie wyznawców tak, aby w dniu objawienia Jezusa 
Chrystusa przynieść Jemu chwałę, cześć i sławę. Trzeba jednak przy 
tym pamiętać o godnym ziemskim życiu, które co prawda jest pełne 
chwilowych wyrzeczeń, ale nabierze ostatecznego kształtu już w nie-
odległej przyszłości. Istota wychowania chrześcijańskiego zasadza się 
na trzeźwości i pokładaniu nadziei w łasce, którą obdarza sam Jezus 
Chrystus, posłuszeństwie, odrzuceniu, dążeniu ku świętości na wzór 
naszego Zbawiciela.

Posłuszeństwo Słowu Bożemu, to jest najwyższej Prawdzie, pro-
wadzi w konsekwencji do gorącej miłości do Boga i wzajemnej, wy-
pływającej z czystego serca, a osiągnięty w ten sposób stan prowadzi w 
linii prostej do nowego usposobienia, a mianowicie do niesfałszowa-
nego i niezniszczalnego umocnienia się w Dobrej Nowinie, która zwia-
stuje byt wieczny. Pozostaje więc odrzucić zło, fałsz, obłudę, zazdrość i 
wszelką obmowę, to bowiem oddala wyznawców od życia prawdziwie 
chrześcijańskiego.

Przekonanie o oddaniu się Jezusowi Chrystusowi stanowi istotną 
wartość, ponieważ to On właśnie jest kamieniem węgielnym, odrzu-
conym przez budujących, na którym powstanie nowa społeczność – 
wybrane królewskie kapłaństwo, naród święty, lud odkupiony, a więc 
społeczność tych, którzy zostali przez Boga otoczeni szczególną łaską, 
miłosierdziem, powołani do nowego życia, odmienionego i cennego.

Chleb Żywota
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2.4.2 Drugi artykuł wyznania wiary

Wierzę w Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, na-
szego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii 
Panny, został umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowany, 
umarł, został pogrzebany, zstąpił do krain umarłych, trzeciego dnia 
zmartwychwstał, wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Boga, Wszech-
mogącego Ojca, skąd ponownie przyjdzie.

Drugi artykuł mówi o Jezusie Chrystusie, o fundamencie i treści 
wiary chrześcijańskiej. Każda wypowiedź tego artykułu ma bezpo-
średnie odniesienie nowotestamentowe. Już określenie „Jezus Chry-
stus” jest wyznaniem wiary w Jezusa z Nazaretu, obiecanego przez 
Boga i przez Izraela oczekiwanego Mesjasza (hebr. Namaszczony, 
gr. Chrystus). Jezus nie tylko jest Mesjaszem, ale też jednorodzonym 
Synem Bożym. (Jan 1, 14. 18) Tym sformułowaniem do głosu do-
chodzi istota stosunku między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. Co 
oznacza formuła „jednorodzony Syn” uwidacznia Nicejsko-Konstan-
tynopolitańskie Wyznanie Wiary: Syn „który z Ojca jest zrodzony 
przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg 
prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współ-
istotny Ojcu”. Ten „jednorodzony Syn” jest „naszym Panem”. Słowo 
„Pan” w Starym Testamencie jest określeniem Boga, a w Nowym Te-
stamencie jest określeniem Jezusa Chrystusa, aby tym samym uwi-
docznić Jego Bożą istotę. „Pan” oznacza też, że Jezus Chrystus panuje 
nad niebem i nad ziemią. (Flp 2, 9-11)

Kolejne wypowiedzi dotyczą Bożego pochodzenia człowieka Je-
zusa i Jego cudownych narodzin. Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. 
(Łuk 1, 35; Mat 1, 18) Zatem nie pochodzi z naturalnego spłodzenia 
przez mężczyznę. Maria była dziewicą, gdy urodziła Jezusa. (Łuk 1, 27) 
Urodzenie Jezusa przez Marię dziewicę nie jest czymś podrzędnym lub 
tylko wyobrażeniem mitologii starożytnej, ale stanowi podstawowe 

jako Zmartwychwstałego. Jego wniebowstąpienie oznacza powrót do 
Ojca i Jego wywyższenie, które znajduje swój wyraz w wypowiedzi: 
„…siedzi Chrystus po prawicy Bożej”. (Kol 3, 1)

Na końcu drugiego artykułu zostaje wyznana wiara, że wywyższo-
ny Pan przyjdzie ponownie, aby zabrać swoich do siebie. (Jan 14, 3)

2.4.3 Trzeci artykuł wyznania wiary

Wierzę w Ducha Świętego, w jeden, święty, powszechny i apostol-
ski Kościół, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, zmar-
twychwstanie i żywot wieczny.

Na początku trzeciego artykułu zostaje wyznana wiara w Ducha 
Świętego. Duch Święty jest trzecią osobą Bożą. Boską istotę Ducha 
Świętego, Jego jedność z Ojcem i Synem, wyraża Nicejsko-Konstan-
tynopolitańskie Wyznanie Wiary: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana 
i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem 
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków”. 
Wierzący wyznaje więc wiarę w Ducha Świętego i w Jego Boskość.

Dziełem Ducha Świętego jest Kościół. Kościół nie jest czymś wy-
wodzącym się lub stworzonym przez ludzi, ale jest postanowieniem 
Bożym. Kościół jest zgromadzeniem ochrzczonych, którzy prowa-
dzą swoje życie w naśladownictwie Chrystusa i wyznają Jezusa Chry-
stusa jako swego Pana. Przeznaczeniem Kościoła Jezusa Chrystusa z 
jednej strony jest udostępnienie ludziom zbawienia i wiecznej spo-
łeczności z Trójjedynym Bogiem, a z drugiej strony jest uwielbienie 
i chwalenie Boga.

Kościół Jezusa Chrystusa ma stronę ukrytą, czyli niewidoczną, jak 
i objawioną, czyli widoczną. W tym względzie odpowiada podwój-
nej naturze Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym człowiekiem i 
prawdziwym Bogiem. Ukryta strona Kościoła, (zob. KKN 6.3) jest 
nie do zbadania przez rozum ludzki, ujawnia się jednak przez wiarę, 
a jej istnienie staje się dostrzegalne w sakramentach i w głoszonym 
Słowie Bożym, a więc w znakach Bożego zbawienia i Bożej blisko-
ści. Objawiona strona Kościoła Chrystusa wskazuje na prawdziwie 
ludzką naturę Jezusa Chrystusa. Jak człowiek Jezus, tak też Kościół 
jest częścią historii ludzkości. Człowiek Jezus jednakże był bez grze-
chu. Inaczej to jest w przypadku widocznej strony Kościoła, ponie-
waż z powodu ludzi działających w Kościele ma udział w ich grzesz-
ności. Dlatego też w Kościele występują błędy i wady właściwe dla 
dziejów ludzkości. 

W Apostolikum jest mowa o świętym Kościele powszechnym, 
a sformułowanie: „jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” 
pochodzi z Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary. To 
sformułowanie prezentuje zasadnicze kryteria Kościoła Chrystusa. Ko-
ściół ten jest „jeden”, jest „święty”, jest „powszechny”, jest „apostolski”.

Kościół jest „jeden”: to, że Kościół Jezusa Chrystusa jest jeden, ma 
swoją podstawę w wierze w jednego Boga. Bóg Ojciec jest Stwór-
cą. Jezus Chrystus jest jedyną Głową Kościoła, jest jednym Panem. 
Jeden Duch Święty działa w tym Kościele i napełnia wierzących po-
znaniem prawdy.

Kościół jest „święty”: świętość darowana jest Kościołowi przez 

Boga. Świętość w Kościele staje się widoczna przez sakramenty i 
działanie w nim Ducha Świętego.

Kościół jest „powszechny” (gr. „katolicki”): powszechność albo 
katolickość Kościoła oznacza, że jest wszechobejmujący i dalece wy-
kracza poza to, co jest doświadczalne przez ludzi. W Kościele znajduje 
swój bezpośredni wyraz Boża uniwersalna wola zbawienna, obejmu-
jąca ten i tamten świat, przeszłość i teraźniejszość. Sięga również w 
przyszłość i znajdzie swoją finalizację w nowym stworzeniu.

Kościół jest „apostolski”: apostolskość Kościoła ma aspekt treścio-
wy i personalny. Kościół jest apostolski po pierwsze dlatego, że w nim 
zostaje głoszona ewangelia o śmierci, zmartwychwstaniu i ponow-
nym przyjściu Chrystusa, tak jak to głosili apostołowie pierwotnego 
chrześcijaństwa. Po drugie Kościół jest apostolski dlatego, że w nim 
historycznie urzeczywistnia się urząd apostolski we współcześnie 
działających apostołach.

W swoim historycznym urzeczywistnieniu Kościół nie całkowicie 
spełnia wymogi jedności, świętości, powszechności i apostolskości. 
Uzależnione to jest m.in. również od grzeszności ludzi działających 
w Kościele. Pomimo tych niedociągnięć Kościół Chrystusa nie pozo-
staje ukryty i niedostępny. Kościół jest najwyraźniej tam zauważalny, 
gdzie występuje urząd apostolski, gdzie udzielane są sakramenty ży-
jącym i umarłym oraz gdzie właściwie zwiastowane jest Słowo Boże. 
Tam jest ustanowione dzieło zbawienia Pana 1, w którym oblubienica 
Chrystusa przygotowywana jest na wesele w niebie.

Chociaż wierzący mają ogólny udział w świętości Kościoła, to 
jednak „społeczność świętych” w ścisłym znaczeniu jest wielkością 
eschatologiczną. Tworzą ją ci, którzy zaliczają się do oblubienicy. 
Zatem objawi się dopiero przy ponownym przyjściu Chrystusa. W 
szerszym sensie „społeczność świętych” jest także współczesną wiel-
kością i należą do niej wszyscy, którzy zaliczają się do Kościoła Chry-
stusa. Ostatecznie „społeczność świętych” w swojej doskonałości 
ukaże się w nowym stworzeniu.

Możliwość „odpuszczenia grzechów” stworzona przez ofiarę 
Chrystusa również jest składową wyznania wiary. Fundamentalne 
uwolnienie spod panowania grzechu następuje w świętym chrzcie 
wodnym, w którym obmyty zostaje grzech pierworodny.

Trzeci artykuł wyznania wiary kończy się dwiema nadziejami 
eschatologicznymi, a mianowicie związanymi ze zmartwychwsta-
niem i żywotem wiecznym. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa i w 
tym ugruntowane zmartwychwstanie umarłych należy do najistot-
niejszych pewności chrześcijańskich. „Zmartwychwstanie” oznacza, 
że umarli w Chrystusie otrzymują ciało niebieskie, w wyniku czego 
mogą mieć udział we wspaniałości Bożej. (I Kor 15, 42-44)

Trzeci artykuł wyznania wiary kończy się perspektywą „żywo-
ta wiecznego”, niekończącą się społecznością z Bogiem w nowym 
stworzeniu.

1  Przez pojęcie „dzieło zbawienia Pana” powszechnie rozumie się do-
konany czyn zbawczy Pana Jezusa. Przez użycie tego pojęcia w niniejszym 
kontekście rozumie się tę część Kościoła, w której działają apostołowie i 
udzielają tych darów zbawczych, które służą do przygotowania pierworod-
nych, oblubienicy Chrystusa.

przekonanie chrześcijańskie. Nadmienienie Marii w Ewangeliach po-
kazuje, że Jezus był prawdziwym człowiekiem i miał matkę.

Historyczność Jezusa pokazana zostaje przez wymienienie Poncju-
sza Piłata, który w latach 26-36 n.e. był rzymskim namiestnikiem w 
Palestynie. Na czas jego panowania przypadły cierpienia Pana Jezusa. 
(Jan 18, 28 i kolejne)

Następnie wspomniane są trzy ważne wydarzenia dotyczące Je-
zusa, a mianowicie, że został ukrzyżowany, że umarł i że został po-
grzebany. To jeszcze raz podkreśla, że Jezus był prawdziwym czło-
wiekiem. Jezus musiał cierpieć i znieść najokrutniejszą śmierć na 
krzyżu. Umarł i został pogrzebany. Tym samym dzielił ogólny los 
ludzi. To, co jest szczególne, zostaje dopiero wyrażone określeniem 
„trzeciego dnia zmartwychwstał”. Tu chodzi o coś, co zostawia da-
leko z tyłu świat ludzkich doświadczeń i tylko przez wiarę może być 
wyrażone i zrozumiane. Za tym sformułowaniem stoi wyznanie, które 
już znajduje swój wyraz w I Liście do Koryntian 15, 3. 4: „Najpierw 
bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grze-
chy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego zo-
stał z martwych wzbudzony według Pism”. Podwójne podkreślenie 
„według Pism” pokazuje, że nie chodzi tu o dowolne wydarzenia, ale 
o nieodzowności zbawcze. Jezus Chrystus zmartwychwstał, a Jego 
zmartwychwstanie jest warunkiem i obietnicą zmartwychwstania 
umarłych. 

Apostolskie Wyznanie Wiary pomiędzy wypowiedziami „pogrze-
bany”, a „trzeciego dnia zmartwychwstał” podaje jeszcze, że „zstąpił 
do krain umarłych”. Nowotestamentowe potwierdzenie tego wystę-
puje w I Liście Piotra 3, 19, gdzie jest mowa, że Jezus po swojej śmier-
ci krzyżowej „zwiastował duchom będącym w więzieniu”.

Po wyznaniu, że Jezus „zmartwychwstał”, następuje wyznanie, że 
Jezus Chrystus „wstąpił do nieba”. (por. Dz Ap 1, 9-11) Tym samym 
skończyło się na ziemi życie Jezusa i Jego bezpośrednia obecność 

katechizm
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Uczniowie usiłowali nie dopu-
ścić dzieci do Pana Jezusa. 
Sądzili, że jest zbyt obciążony.
Myśleli, że dzieci przeszka-

dzają Panu Jezusowi, nie 

wiedząc, jaką miłością On je 
darzy.
Pan Jezus zauważył, że 
uczniowie chcieli odprawić 
dzieci i powiedział: „Zostaw-
cie dzieci w spokoju i nie za-
braniajcie im przychodzić do 
mnie; albowiem do takich na-
leży Królestwo Niebios”. 
Następnie wkładał na dzieci 
ręce i je błogosławił.
Innym razem uczniowie chcieli 
się dowiedzieć od Pana Je-
zusa, kto jest największy w 
Królestwie Niebios.
Wtenczas Pan Jezus przywołał 

Pan Jezus
Błogosławi dzieci
(ewangelia Mateusza 18 i 19)

do siebie dziecko, postawił 
wśród nich i powiedział: „Jeśli 
się nie nawrócicie i nie stanie-
cie jak dzieci, nie wejdziecie 
do Królestwa Niebios. Kto się 
więc uniży jak to dziecię, ten 
jest największy w Królestwie 
Niebios”. Po czym Pan Jezus 
powiedział: „A kto przyjmie 
jedno takie dziecię w imię 
moje, mnie przyjmuje. Kto zaś 

zgorszy jednego z tych ma-
łych, którzy wierzą we mnie, 
lepiej będzie dla niego, 
aby... utopiono go w głębi 
morza.
Baczcie, abyście nie gardzili 
żadnym z tych małych, bo 
powiadam wam, że anioło-
wie ich w niebie ustawicznie 
patrzą na oblicze Ojca mo-
jego, który jest w niebie”.

Pewnego dnia ludzie przypro-
wadzili swoje dzieci do Pana 
Jezusa. Chcieli, żeby Pan po-
błogosławił ich dzieci.

W czasach biblijnych potomkowie byli bardzo ważni, 
ponieważ musieli się troszczyć o rodziców, gdy byli w 
starszym wieku. Jednakże tak długo, jak dzieci były 
małe, w starożytnym społeczeństwie nie były zbyt 

ważne. Nie mogły przyczyniać się jeszcze do utrzymania 
rodziny i nie mogły jeszcze przestrzegać przepisów reli-
gijnych. A ponieważ nie istniała wówczas prawie żadna 

opieka medyczna, wiele dzieci umierało.
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Z wiZytą
U Jessiki w CinCinnati,  w Usa

Witamy w zborze nowoapostolskim w Cincinnati.

U góry na fotografii nasz kościół, a obok: mama, tata, 
Jeremy i ja. Jeremy w tym dniu był konfirmowany. On już 
jest w ósmej klasie, ja chodzę dopiero do piątej. Na imię 
mam Jessica.

W naszym zborze jest dużo dzieci i wspólnie robimy 
wiele rzeczy. Jeśli chcecie, to możecie nas zoba-
czyć na Facebooku naszego zboru: www.facebook.
com/New-Apostolic-Church-Cincinnati-Congrega-
tion-291017677516. W tygodniu przed Dniem Matki 
na przykład rozdawaliśmy w Domu Seniora samo-
dzielnie wykonane kartki i śpiewaliśmy pieśni.

Nasza wycieczka na 
tor zjazdowy była 
wspaniała. Na sport 
zawsze jestem go-

towa! W tej chwili trenuję biegi długie 
na dystansie 5000 metrów.

Razem z moim tatą brałam udział w wyścigu na 100 
mil. Przy tej okazji były zbierane pieniądze na szpital 
dziecięcy. Jechaliśmy na rowerze, a nie na motocy-
klu, jak obok na fotografii.

Moim innym hobby jest jazda konna 
i rodeo. A że podczas jazdy na byku 
można odnieść obrażenia, dzieci i mło-
dzież muszą mieć specjalne kaski.
Lubię zwierzęta i mam dwa zwierzątka
domowe, węża i psa.

Lato spędzam na pływaniu i uczę się gry
na trąbce.

Ostatniego lata byłam na obozie cheerle-
aderskim, gdzie razem z innymi
cheerleaderkami uczyłam się kroków
i podskoków tanecznych, którymi za-
grzewa się do walki drużyny sportowe.

Z moją ciocią Susan byłam na koncercie  
One Direction; to jest brytyjsko-irlandzki 
boysband. Mam nawet T-shirt tego ze-
społu.

W ferie wiosenne ubiegłego roku razem 
z rodziną byłam w Waszyngtonie. Tam 
jeden z kongresmenów zorganizował 
dla nas prywatne oprowadzenie po Kapi-
tolu.

Waszyngton jest stolicą Stanów Zjedno-
czonych. Miasto zostało nazwane na cześć 
George’a Washingtona, pierwszego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych.

Kapitol jest siedzibą rządu, Senatu i Izby 
Reprezentantów. Położony jest na obrze-
żach Waszyngtonu, na wzgórzu. Ażeby 
zawsze był dobrze widoczny, w Waszyng-
tonie nie są budowane żadne wieżowce. 
Tylko dwa budynki są wyższe, ponieważ 
już istniały, gdy Kapitol był budowany.
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1.     Ilu ludzi doszło do wiary po kazaniu zielo-

noświątkowym Apostoła Piotra?  

A  5 000 
B  4 000 
C  3 000
D  144 000 

2.   Przeciwko jakiemu bożkowi występował 
Eliasz na górze Karmel? 

A  Baalowi 
B  Milkomowi 
C  Kemoszowi 
D  Thorowi

3.   Kto został zabrany do nieba?  

A  Mojżesz i Aaron 
B  Henoch i Eliasz 
C  Adam i Ewa 
D  Saul i Dawid 

4.   Czyjego autorstwa jest „Pieśń nad Pie-
śniami”? 

A  Marcina Lutra 
B  Apostoła Pawła 
C  Króla Salomona 
D  Proroka Izajasza 

5.   Gdzie w Biblii znajduje się przypowieść
 o miłosiernym Samarytaninie?  
 
 A  w Ewangelii Jana 4
 B  w Ewangelii Łukasza 10
 C  w Ewangelii Łukasza 17
 D  w II Księdze Królewskiej 17 

6.    W której Ewangelii występuje podobień-
stwo o zamożnym gospodarzu? 

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

7.   Jak miał na imię znaczący sędzia Izraela?

A  Izajasz 
B  Jozue
C  Gedeon 
D  Abraham 

8.   Jak nazywał się naród olbrzymów w Sta-
rym Testamencie?  

A  Edomici 
B  Moabici 
C  Anakici
D  Fenicjanie 

9.   Skąd pochodzi frazeologizm „rzucać perły 
przed wieprze”? 

A  z Ewangelii Mateusza 7, 6 
B  z Przypowieści Salomona 3, 15 
C  z Objawienia Jana 21, 21 
D  z Księgi Hioba 28, 18 

10.   Gdzie w Biblii znajduje się podobieństwo 
o faryzeuszu i celniku?

  
 A  w Ewangelii Łukasza 18, 9-14
 B  w Ewangelii Marka 13, 1-23
 C  w Ewangelii Mateusza 21, 18-22
 D  w Ewangelii Jana 6, 1-14

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