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Mili Bracia i Siostry,

	 tegoroczne	motto	„Chwała	Bogu,	naszemu	
Ojcu”	zawiera	trzy	zadania	poznawcze,	jakie	
musimy	podejmować	w	2017	roku.	Na	samym	
początku	jest	poznanie	chwały	Boga	i	Jego	
twórczości.	Poznanie	chwały	Boga	w	Jego	
wielkości	jest	bardzo	wymagające.	Z	pomocą	
Ducha	Świętego	możemy	jednak	poznać	dzia-
łania	Boga.	Cóż	więc	możemy	poznać?
	 Bóg	stworzył	widzialny	świat.	Wszystko	
pochodzi	od	Niego.	Jego	wola	jest	początkiem	
wszystkiego.	Uznajmy	Boga	jako	Stworzycie-
la	i	nie	miejmy	żadnych	wątpliwości	co	do	Jego	
stworzenia: „A jeśli ich moc i działanie wpra-
wiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, 
o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z 
wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez 
podobieństwo ich Stwórcę”.	(Mdr	13,	4.	5)
	 Bóg	stworzył	też	niewidzialny	świat.	Poza	
widzialnym,	materialnym	stworzeniem,	Bóg	
stworzył	również	świat	duchowy.	Do	tego	
świata	należy	żywa	dusza	człowieka.	Bóg	
stworzył	drogę,	na	której	człowiek	może	dojść	
do	wspólnoty	z	Nim.	„Albowiem tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny”.	(Jan	3,	16)	To	jest	ta	
droga!	Tak	mówi	nam	Duch	Święty.
 

Bóg	udostępnił	stworzenie	człowiekowi,	
ale	On	jest	i	pozostaje	Panem	i	właścicielem	
swego	stworzenia.	On	też	troszczy	się	o	to,	
żeby	w	Jego	stworzeniu	wszystko	 trwało.	
Nam	ludziom	powierzył	odpowiedzialne	ob-
chodzenie	się	z	widzialnym	światem:	„…i 
czyńcie ją [ziemię] sobie poddaną”. (I Moj 
1,	28)	Traktujmy	ostrożnie	Jego	stworzenie	i	
odpowiedzialnie	obchodźmy	się	z	zasobami.
	 Chcemy	Boga	poznać	i	uznać	jako	Stwórcę.	
Widzialne	i	niewidzialne	stworzenie	zostało	
stworzone	dla	wszystkich	ludzi.	To	poznanie	
jest	punktem	wyjścia	do	naszego	chwalenia	
i	dziękowania,	a	także	podstawą	mówienia	o	
Bogu	i	obwieszczania	Jego	chwały.
	 W	tym	sensie	życzę	nam	imponującego	
wglądu	w	wymiary	Boże.

Serdecznie	pozdrawiam,
Wasz

Jean-Luc	Schneider	 

Poznać	Boga
i	Jego	stworzenie
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Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja – to droga 
do wyjścia z ubóstwa tam, gdzie państwa próbują 
przerwać błędne koło ubóstwa i niedorozwoju. To 

znane też jest w Togo, ale realizacja tego jest trudna. 
Stopień analfabetyzmu w Togo sięga 47%. Do eduka-
cji przede wszystkim nie mają dostępu kobiety i dziew-
czyny. 60% z nich nie potrafi ani czytać, ani pisać. Co 
prawda państwowe, kościelne i prywatne szkolnictwo, 
w szczególności w regionach miejskich, jest dobrze roz-
winięte, to jednak rodzice wysyłają swoje dzieci raczej do 
pracy, a nie do szkoły. Praca zawodowa dzieci w Togo 

nie jest wyjątkiem, lecz regułą, gdyż ubóstwo, zwłasz-
cza ludności wiejskiej, jest wielkie. Około 70% ludności 
dysponuje mniej niż dwoma dolarami amerykańskimi 
dziennie. Stąd dzieci częstokroć po roku lub dwóch la-
tach przerywają naukę w szkole, ponieważ rodzice są 
zdania, że dwa lata edukacji im wystarczą i lepiej, żeby 
ponownie wrócili do pracy. Kampanie uświadamiające, 
wspierane także przez UNESCO, powoli przynoszą re-
zultaty. Niemniej każde dziecko, które ze świadectwem 
ukończenia szkoły wraca do domu, jest iskierką nadziei 
na kontynencie afrykańskim!

Togo – trudna droga wyjścia z ubóstwa
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NABOŻEŃSTWO W lOmé/TOgO

DATA: 15 stycznia 2017 r.
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okręgowi Michael Ehrich 
i Joseph Ekhuya, apostoł okręgowy pomocniczy Robert Nsamba, 
apostołowie: Komlan Abalo, Kotei Afutu, Timothey Akubia, Kodjo 
Anika, Samuel Arthur, Robert Asambong, Herbert Bansbach,
Andrew Boakye, Benjamin Darko, Wilson Dzattah, Robert Kotei, 
Paul Kyeremeh, Benjamin Nketiah, Anom Northey, Geoffrey Nwogu, 
Hayford Nzimah, Kouessivi Olou, Samuel Oppong-Brenya, Ayarkwa 
Otchere, Benjamin Pidah, George Sam i Vincent Yedenou
UczESTNicy: ok. 3 000
iNfOrmAcjA: Główny Apostoł ordynował dwóch apostołów dla 
Togo i dwóch apostołów dla Ghany; natomiast apostołowie Kotei Afutu, 
Kodjo Anika i Benjamin Nketiah zostali przeniesieni w stan spoczynku.
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nastawienie. Właściwe nastawienie serca ujawnia się, 
zgodnie ze słowami Pana, w czynieniu woli Ojca. Stąd też 
ważne jest wiedzieć, czego Bóg Ojciec chce. Pan Jezus po-
wiedział: Ojciec chce, żeby zostali ocaleni wszyscy, którzy 
w Niego wierzą. Ojciec chce, żebyśmy wierzyli w Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego. Co to oznacza wierzyć w Jezusa 
Chrystusa jako Syna Bożego?

To oznacza wierzyć, że Bóg w swoim Synu przyszedł 
na ziemię, żeby zbawić ludzi i uwolnić ich od grzechu. Pan 
Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby poprawić warunki ży-
ciowe i rozwiązać wszystkie problemy. On nie przyszedł 
na ziemię, żeby już nie było żadnych biednych i chorych. 
On przyszedł, żeby ludzi doprowadzić do Boga i umożli-
wić im dojście do Królestwa Bożego. Wierzenie, że Pan 
Jezus może uzdrawiać chorych, nie prowadzi do Kró-
lestwa Bożego. My wierzymy, że Pan Jezus chce ocalić 
dusze i wprowadzić do swego Królestwa. To jest powód, 
dla którego przyszedł Pan Jezus. To jest nasza wiara.

Bóg chce, żebyśmy mieli wiarę.  A więc musimy ufać 
Bogu. Wierzyć w Jezusa Chrystusa, oznacza wierzyć, że 
Bóg Ojciec był ze swoim Synem również wtedy, gdy On 
wisiał na krzyżu. Mieć wiarę oznacza ufać Bogu, tak jak to 
czynił Jezus Chrystus. Wierzymy, nawet gdy nie widzimy, 
ponieważ ufamy Bogu.

Pan Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto was 
przyjmuje, mnie przyjmuje”. (Mat 10, 40) A zatem Bóg 
chce, żebyśmy wierzyli posłańcom Jezusa, apostołom. 
Tym samym osiągamy pierwszy punkt. Ażeby zostać oca-
lonym, trzeba czynić wolę Bożą, a wolą Boga jest, żeby-
śmy wierzyli w Jego Syna, który przyszedł po to, żeby dać 
nam życie wieczne. My wierzymy w Jezusa Chrystusa. 
Ufamy jemu, nawet jeśli Go nie widzimy. Wierzymy, że 
Pan Jezus posłał swoich apostołów, aby doprowadzić nas 
do siebie.

Czynienie woli Boga oznacza też przestrzeganie Jego 
przykazań. Bóg dał ludowi izraelskiemu przykazanie: 
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej”. (Mat 
22, 37) Wiemy, że Bóg wybrał naród izraelski i go umiło-
wał. A skoro go miłował, to uwolnił go z niewoli egipskiej. 
Obiecał też narodowi uczynić go świętym narodem i kró-
lestwem kapłańskim. (II Moj 19, 6) Izrael nic nie uczy-
nił, żeby sobie na to zasłużyć. Stanowiło to nic innego, jak 
wyraz miłości Boga, który darował mu uwolnienie i obiet-
nicę. Bóg jedynie oczekiwał od Izraela odwzajemniania tej 
miłości, ujawnianej w posłuszeństwie Jego przykazaniom. 
W tym celu dał narodowi dziesięć przykazań.

Bóg Ojciec nas miłuje. On posłał swego Syna, a 
On oddał za nas swoje życie, żeby wybawić nas 
od grzechu. On uczynił nas swoimi dziećmi, dał 

nam obietnicę wejścia do swego Królestwa. A teraz od 
nas oczekuje odwzajemniania miłości. Miłość okazujemy 
Jemu w ten sposób, że przestrzegamy dziesięciu przyka-
zań. Miły bracie, miła siostro, to jest wola Boża.

Dziesięć przykazań jest czymś innym niż ustawy obo-
wiązujące tu w Togo. Dziś rano patrzyłem przez okno na 
ulicę. Znajdowała się tam sygnalizacja świetlna i każdy, 
kto przechodził przez ulicę na czerwonym świetle był za-
trzymywany i musiał zapłacić mandat, ponieważ prawo 
mówi, że gdy świeci się czerwone światło, to trzeba się za-
trzymać i stać. Kto tego nie przestrzega, ten zostaje ukara-
ny mandatem. To jest prawo, które ustanowili ludzie, które 
jest dobre i pożyteczne. Jeśli ludzie nie chcą płacić kary, to 
są posłuszni temu prawu. Bóg jednakże ma inne intencje. 
On chce, żebyśmy poznali Jego miłość, żebyśmy poznali, 
że On chce nas zbawić poprzez swego Syna, żebyśmy byli 
za to wdzięczni i odwzajemniali Jego miłość. Okazujemy 
Jemu naszą miłość, przestrzegając dziesięciu przykazań i 
to każdego dnia przez całe życie. Jeśli będziemy przestrze-
gać przykazań, to z pewnością oszczędzimy sobie niepo-
trzebnych nieprzyjemności i przykrości. Gdyby wszyscy 
ludzie na świecie przestrzegali dziesięciu przykazań, to 
życie na ziemi byłoby o wiele lepsze. My wszakże prze-
strzegamy przykazań, ponieważ miłujemy Boga. W ten 
sposób wypełniamy wolę Boga.

Wolą Boga jest więc po pierwsze wierzenie w Jezusa 
Chrystusa. Po drugie przestrzeganie dziesięciu przykazań. 
A teraz przejdę do trzeciej kwestii – do naszego uświęce-
nia. Apostoł Paweł mówi: „Taka jest bowiem wola Boża: 
uświęcenie wasze”. (I Tes 4, 3) Pragniemy wypełniać wolę 
Bożą, dlatego się uświęcamy. Bóg chce nas ocalić, chce 
nas wprowadzić do swego Królestwa. Czynimy wszystko, 
aby wypełniła się Jego wola.

Pomyślmy o Noem. Bóg zamierzał ocalić Noego. Ale 
w tym celu Noe musiał zbudować arkę, a gdy nastał czas, 
musiał wejść do arki. Noe musiał pracować, aby wobec 
niego wypełniła się wola Boża.

Mili bracia i siostry, cieszę się, że zaraz 
na początku nowego roku jestem u 
was w Lomé i wspólnie możemy czcić 
Boga, naszego Ojca. Znacie „program” 
tego roku: poznawać wielkość i chwa-

łę Boga, dziękować Bogu za wszystko, co nam daje oraz 
czcić i gloryfikować Boga.

Pan w dzisiejszym słowie biblijnym nam mówi, jak 
mamy czcić Boga. Pan Jezus mówi, że do Królestwa Nie-
bios nie wejdą ci, którzy mówią: „Panie, Panie!”. Tym 
samym chciał powiedzieć, że nie wystarczy śpiewać „Al-
leluja!” i wołać: „Panie, jaki jesteś wielki!”, żeby wejść 

Pełnić wolę Bożą
do Królestwa Niebieskiego. Z pewnością chętnie śpiewa-
my ku czci Boga. Ale nie wystarcza zbierać się w każdą 
niedzielę, żeby oddać cześć Bogu. Nie wystarcza też pra-
cować dla Boga, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. 
Pan mówi, że będą tacy, którzy pracowali w Jego imieniu, 
a nawet czynili wiele cudów, uzdrawiali innych w Jego 
imieniu, i nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. (Mat 7, 
22. 23) Apostoł Paweł mówi, że choćby całe swoje mie-
nie rozdał ubogim, to nie zapewni to wejścia do Królestwa 
Bożego. (I Kor 13, 3) Decydujące jest nasze nastawienie 
serca, a nie to, co czynimy lub mówimy, ale to, co mamy w 
sobie. Ażeby uzyskać zbawienie, trzeba mieć odpowiednie 

„Nie każdy, kto do mnie mówi:
Panie, Panie, wejdzie do Królestwa 
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę 
Ojca mojego, który jest w niebie”.

Słowo biblijne: Ewangelia Mateusza 7, 21

Decydujące jest nasze
  nastawienie serca, a nie to,
   co czynimy lub mówimy,
                 ale to, co mamy w sobie.
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Bóg chce, żebyśmy weszli do Jego Królestwa. Na-
szym zadaniem jest troszczyć się o to, żeby wy-
pełniła się wola Boża. Do naszego zbawienia Bóg 

daje nam swoje Słowo i sakramenty. Musimy zadbać o to, 
żebyśmy korzystali ze Słowa Bożego i z sakramentów.

Jeśli w niedzielę rano pozostanę w domu, ponieważ je-
stem zmęczony, wówczas nie mogę się uświęcić. Ode mnie 
zależy, czy pójdę do kościoła, żeby przyjąć Słowo Boże, 
żeby przyjąć sakramenty, żeby pracować tymi darami. Bóg 
chce naszego uświęcenia. Uświęcenie oznacza rezygnację 
na rzecz woli Bożej. Bóg oczekuje od nas rezygnacji ze 
wszystkiego, co jest sprzeczne z Jego wolą. Naszym za-
daniem jest porzucenie idei, poglądów i przyzwyczajeń, 
które nie podobają się Bogu. Bóg chce naszego uświęce-
nia. To jest Jego wola. Od nas zależy, czy słyszymy w nas 
głos Ducha Świętego. Od nas zależy, czy przyznajemy 
pierwszeństwo sugestiom z Ducha Świętego. Troszczmy 
się o to, żeby Duch Święty był coraz większą siłą napędo-
wą w naszym sercu. W ten sposób również oddajemy cześć 
Bogu, naszemu Ojcu.

Wdzięczni jesteśmy za to, że Bóg chce nas zbawić. Bar-
dzo wdzięczni jesteśmy za zbawienie, które nam daruje. 

Wdzięczni jesteśmy za to, że możemy być dziećmi Bo-
żymi. Cześć Bogu, naszemu Ojcu, oddajemy wtedy, gdy 
przestrzegamy Jego przykazań, pokazując w ten sposób, 
że Jego miłujemy. Dzieci Boże czczą swego Ojca Niebie-
skiego w ten sposób, że respektują Jego przykazania. Prio-
rytet dajemy temu, co Bóg daje nam poprzez swoje Słowo 
i Ducha Świętego, i co służy nam ku zbawieniu.

A teraz ostatni punkt. Czego jeszcze chce Bóg? Pan 
Jezus powiedział: Bóg chce, żeby nikt nie uległ zatraceniu. 
Wolą Ojca jest ocalenie wszystkich. Także w tej kwestii 
czynimy to, co służy wypełnieniu Jego woli. Zadbajmy o 
to, żeby Jego wola się urzeczywistniała. Stąd też Bóg nam 
mówi: miłuj bliźniego swego, jak siebie samego! (III Moj 
19, 18) Bóg chce nas ocalić, a skoro miłujemy naszego 
bliźniego, to chcemy, żeby również został ocalony. Wolą 
Bożą jest życzenie bliźniemu zbawienia.

Uczniowie pewnego dnia przyszli do Pana Jezusa i 
chcieli, żeby spadł ogień z nieba, by ukarać i uśmiercić 
tych, którzy nie przyjęli Pana. Jezus im wyjaśnił, że to nie 
jest wolą Ojca.

Nie chcemy, żeby Bóg karał grzeszników: „Ach, oni 
są tacy źli, oni nie mogą wejść do Królestwa Bożego!”. 

Naszym zadaniem nie jest oskarżanie grzeszników. My 
mamy dbać o to, żeby wola Boża się wypełniła. Nie przy-
czyniajmy się do porażki i upadku naszego bliźniego.

Wiecie, że gdy mówi się ludziom o tym, że Jezus Chry-
stus jest Zbawicielem, że On chce, abyśmy weszli do Jego 
Królestwa, że to jest treścią Ewangelii, a oni widzą, jak 
zachowują się chrześcijanie, to w tych okolicznościach 
muszą stwierdzić: „Ci dużo mówią o Ewangelii, o miło-
ści, o szczerości, o przebaczeniu, ale to są tylko słowa, za 
którymi nic nie stoi”. W takim przypadku ludziom bardzo 
trudno jest uwierzyć w Ewangelię.

Niekiedy chrześcijanie sami są zgorszeniem dla in-
nych, ponieważ nie czynią tego, co mówią. My mówimy, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy apostołów, którzy 
nas nauczają, którzy udzielają nam daru Ducha Świętego, 
którzy zwiastują nam odpuszczenie grzechów. To jednak 
musi się odzwierciedlać w naszych zborach. Jeżeli w ja-
kimś zborze jest problem, który od dziesięcioleci nie został 
rozwiązany, ponieważ sobie nawzajem jeszcze nie prze-
baczono, to nie jesteśmy wiarygodni, ponieważ to, co się 
widzi, różni się od tego, co się mówi lub głosi na kazaniu.

Wolą Boga Ojca jest również ocalenie mojego 

ApOSTOł OkręgOWy  
JOSEph EkhuyA 

Wolą Bożą jest, żebyśmy się 
zmienili, żeby nasze życie się 
zmieniło. Jeśli się uświęcamy, 
wówczas nie pozostajemy taki-
mi, jakimi jesteśmy albo jakimi 
byliśmy.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNiczy 
rOBErT NSAmBA

Ażeby wypełniać wolę Boga, 
musimy mieć zaufanie do Boga, 
zaufanie do Jezusa Chrystusa – 
a także zaufanie do tych, których 
On posłał i którzy nam zwiastują 
Jego wolę. 

bliźniego. Chcę, żeby wola Boga się wypełniła. Nie chcę, 
żeby grzesznik został ukarany i nie chcę być dla niego 
zgorszeniem. Wręcz przeciwnie! Z miłością chcemy słu-
żyć jeden drugiemu, tak jak to powiedział Apostoł Paweł. 
(Gal 5, 13) Pragniemy wspierać naszego brata i pomagać 
naszej siostrze, żeby mogli zachować wiarę w każdej sytu-
acji. W ten sposób oddajemy cześć Bogu, naszemu Ojcu.

Po kazaniach apostołów okręgowych i apostoła okręgowe-
go pomocniczego Główny Apostoł powiedział:

Dziś rano również chcemy wypełnić wolę Boga. 
Bóg chce naszego uświęcenia. W tym celu chce 
nas oczyścić z grzechów. On chce, żebyśmy coraz 

bardziej odpowiadali podobieństwu Jezusa Chrystusa.
Gdy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane, to się mo-

dlił: „Wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty”. (Mat 26, 39)  
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Mówi się: „Jakie to jest straszne, Bóg przecież chciał, 
żeby On umarł!”. Bóg jednakże nie chciał, żeby Pan Jezus 
umarł, ale On chciał, żeby Jezus pozostał wierny i powró-
cił do Niego, do Jego Królestwa. Bóg chciał, żeby Jezus 
Chrystus złożył ofiarę ku zbawieniu wielu. W tamtej chwi-
li wolą Pana Jezusa nie było to, żeby nie cierpieć. Wolą 
Ojca nie było też zadanie Jemu cierpienia, ale żeby pozo-
stał wierny, przezwyciężył diabła i znowu do Niego po-
wrócił, i żeby wszyscy ludzie mogli być zbawieni. O tym 
wiedział Pan Jezus. Dlatego też powiedział: „...nie moja, 
lecz twoja wola niech się stanie”. On wypełnił wolę Ojca. 
Był wierny aż do końca, a tym samym wola Ojca mogła się 
stać rzeczywistością i ludzie mogą być zbawieni.

Modlimy się wspólnie „Ojcze nasz”, mówiąc: 
„Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. 
(Mat 6, 10) Miły bracie, miła siostro, pomyśl o 

tym, że twój Ojciec Niebieski nie chce twojego cierpie-
nia. On chce, żebyście nie zboczyli z drogi do Niego. A 
wspólnie chcemy czynić wszystko, żeby wola Boża się 
urzeczywistniła. Gdy się modlimy: „Bądź wola Twoja”, 
to tym samym mówimy: „Tak Panie, chcę wejść do Twego 
Królestwa i wszystko ku temu czynić”.

Wolą Boga jest też ocalenie naszego bliźniego. W nie-
bie powziął plan, że wszystkim ma być darowana pomoc. 
A my mówimy: „Tak Panie, my razem chcemy czynić 
wszystko, żeby stała się wola Twoja i w tej kwestii”. 

Pragniemy uczynić wszystko ku temu, żeby nasz bliźni 
został ocalony. Nie chcemy być dla niego przeszkodą, nie 
chcemy być odpowiedzialni za jego upadek. Wręcz prze-
ciwnie. Chcemy ułatwić jemu dojście do wiary.

Widzicie, jakim cudownym przygotowaniem do uro-
czystości świętej wieczerzy jest to małe zdanie w modli-
twie „Ojcze nasz”. Ciało i krew Jezusa jest dane za każ-
dego jednego z nas do całkowitego zbawienia, do naszej 
wiekuistej wspólnoty z Bogiem, naszym Ojcem.

zASAdNiczE myśli

Wolą Boga jest, żebyśmy 

– wierzyli w Jezusa Chrystusa,

– przestrzegali dziesięciu przykazań

– i się uświęcali.

Przemowa Głównego Apostoła przed ordynacją duchownych
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słowo i wiara  /  KonteKst

12. A więc wszystko, cobyście chcieli, 
aby wam ludzie czynili, to i wy im czyń-
cie; taki bowiem jest zakon i prorocy.

13. Wchodźcie przez ciasną bramę; al-
bowiem szeroka jest brama i przestronna 
droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu 
jest takich, którzy przez nią wchodzą.

14. A ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do żywota; i niewielu jest 
tych, którzy ją znajdują.

15. Strzeżcie się fałszywych proroków, 
którzy przychodzą do was w odzieniu 
owczym, wewnątrz zaś są wilkami dra-
pieżnymi!

16. Po ich owocach poznacie ich. Czyż 
zbierają winogrona z cierni albo z ostu 
figi?

17. Tak każde dobre drzewo wydaje 
dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe 
owoce.

18. Nie może dobre drzewo rodzić złych 
owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych 
owoców.

19. Każde drzewo, które nie wydaje do-
brego owocu, wycina się i rzuca w ogień.

20. Tak więc po owocach poznacie ich.

21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, 
Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; 

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

Ewangelia Mateusza 7, 12-29

lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca moje-
go, który jest w niebie.

22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, 
Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imie-
niu twoim i w imieniu twoim nie wypę-
dzaliśmy demonów, i w imieniu twoim 
nie czyniliśmy wielu cudów?

23. A wtedy im powiem: Nigdy was nie 
znałem. Idźcie precz ode mnie wy, któ-
rzy czynicie bezprawie.

24. Każdy więc, kto słucha tych słów 
moich i wykonuje je, będzie przyrów-
nany do męża mądrego, który zbudował 
dom swój na opoce.

25. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały 
rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów 
dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowa-
ny na opoce.

26. A każdy, kto słucha tych słów moich, 
lecz nie wykonuje ich, przyrównany bę-
dzie do męża głupiego, który zbudował 
swój dom na piasku.

27. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały 
rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów 
dom, i runął, a upadek jego był wielki.

28. A gdy Jezus dokończył tych słów, 
zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

29. Albowiem uczył je jako moc mający, 
a nie jak ich uczeni w Piśmie.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Moja konfirmacja odbyła 
się 71 lat temu. Wów-
czas była to pierwsza 
konfirmacja po dru-

giej wojnie światowej. Wtedy nie by-
ło świadectwa konfirmacyjnego albo 
listu konfirmacyjnego ze zdjęciem 
Głównego Apostoła. Wszystko by-
ło bardzo skromne. Cały dorobek ro-
dzinny straciliśmy podczas wojny, ale 
zachowaliśmy wiarę.

Za każdym razem, kiedy w na-
szym kościele odbywa się uroczy-
stość konfirmacyjna, to wspominam 
szczególnie słowa z Listu do Hebraj-
czyków 13, 7: „Pamiętajcie o swych 
przełożonych, którzy głosili wam sło-
wo Boże”. Myślę przy tym o moim 

nauczycielu religii konfirmacyjnej, 
o moim ojcu. Udało się jemu zapalić 
we mnie radość w Panu. Tak więc ra-
dośnie mogę być aktywna w Bożym 
dziele zbawienia i działać dla sprawy 
naszego Pana.

Na pogrzebie mojego ojca na jed-
nym z wieńców była szarfa z napi-
sem: „Twoja wierność – nasz cel”. Do 
dziś naszym celem i dążeniem jest za-
chowanie wierności. To dotyczy też 
mojego syna, mojego wnuka i jego 
dzieci. Naszym stałym staraniem jest 
posiadanie dobrej relacji z duszpaste-
rzami i pozostanie na wąskiej drodze, 
która prowadzi do spotkania z Jezu-
sem Chrystusem podczas Jego po-
nownego przyjścia.

Pamiętajcie o swoich nauczycielach
Niejedno wspomnienie i życzenie ożywia się podczas 
uroczystości konfirmacyjnej.

Tak też się stało. Po tym, kiedy po 
raz pierwszy współsłużyłem w moim 
wielkim zborze macierzystym, dwa 
miesiące później zostałem przewi-
dziany w grafiku do przeprowadze-
nia nabożeństwa w sąsiednim zborze. 

Kiedy w pewną środę wieczorem 
starszy okręgowy w zakrystii wyda-
wał grafik nabożeństw, to do mnie 
powiedział: „W niedzielę przepro-
wadzisz swoje pierwsze nabożeń-
stwo. To przyjdzie ci szczególnie ła-
two. Będę o tobie pamiętał w modli-
twie!”. Czułem się, jakby uderzył we 
mnie piorun, ale przecież kiedyś mu-
siało to nastąpić.

Moje myśli wciąż krążyły wokół 
tego, co miało nadejść. Mogłem je 
jakoś odsuwać do sobotniego popo-
łudnia, ale później już nie. Moje zaj-
mowanie się słowem biblijnym nabo-
żeństwa z I Listu Piotra 2, 9: „Ale wy 
jesteście rodem wybranym, królew-
skim kapłaństwem, narodem świę-
tym, ludem nabytym, abyście rozgła-
szali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności do cudownej swojej świa-
tłości”, a to pamiętam do dziś, było 
tragedią. W mojej sytuacji nawet spe-
cjalnie nie mogłem się skupić. Pląta-
ły mi się wszystkie wątki. W nocy źle 
spałem, a w kościele, w drodze z za-
krystii do ołtarza niemal zwymioto-
wałem – tak źle się czułem.

Gdy jednak po pieśni wstępnej roz-
począłem modlitwę słowami prokla-
macji: „W imię Boga, Ojca, Syna i Du-
cha Świętego”, zniknął wszelki niepo-
kój i strach. Od tej chwili i to przez całe 
nabożeństwo opanowywał mnie we-
wnętrzny pokój, co dla mnie było nie-
wytłumaczalne. Czasami miałem wra-
żenie jakbym stał obok i słyszał siebie 
przemawiającego. Nie tylko miałem 
dostateczną ilość myśli do wysłowie-
nia, ale mogłem tego dokonać w spo-
sób strukturyzowany, że nabożeństwo 

miało motyw przewodni.
Patrząc wstecz mogę powiedzieć, 

że przeprowadzenie każdego kolej-
nego nabożeństwa nie przyszło mi 
tak łatwo, jak tego pierwszego. Słowa 
mojego starszego okręgowego speł-
niły się dosłownie.

Uświadomiłem też sobie, że wy-
powiedź z Ewangelii Mateusza 10, 
20: „Bo nie wy jesteście tymi, któ-
rzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, 
który mówi w was” ma znaczenie dla 
sług Bożych, o ile mają właściwe we-
wnętrzne nastawienie.

Drugie nabożeństwo, które prze-
prowadziłem kilka tygodni później, 
też było dobitnym doświadczeniem, 
ale innego rodzaju.

Słowem biblijnym nabożeństwa 
był werset z Objawienia Jana 21, 4: „I 
otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci 
już nie będzie; ani smutku, ani krzy-
ku, ani mozołu już nie będzie; albo-
wiem pierwsze rzeczy przeminęły”. 
Ta wypowiedź biblijna zawsze by-
ła dla mnie bardzo wymowna, a pod 
wrażeniem pierwszego nabożeństwa 
całkiem spokojnie podszedłem do 
wypełnienia swojego zadania.

Na początku tego nabożeństwa 
wszystko przebiegało dość dobrze, 
ale po pięciu minutach głoszenia 
kazania, nagle poczułem absolut-
ną pustkę w głowie. Po kilku powta-
rzających się zdaniach poprosiłem 
w końcu do współsłużby obecnego 
jeszcze kapłana.

Po tym nabożeństwie byłem do-
szczętnie wykończony, ale przesła-
nie dobrze zrozumiałem. Wszechmo-
gący Bóg jasno mi dał do zrozumie-
nia: „W ten sposób nie!” i zakręcił mi 
„kurek”.

Pojąłem, że nie idzie bez inten-
sywnej modlitwy, uświęcenia się i 
dogłębnego zajęcia się słowem bi-
blijnym.
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Lekcja
„z wysokości”

Przez wiele lat, sprawując 
różne urzędy kościelne, prze-
prowadzałem nabożeństwa. 
Teraz, będąc w stanie spo-
czynku, siedzę sobie wygodnie 
w ławce kościelnej i z uwagą 
słucham kazania. Dobrze jed-
nak wiem, co odczuwają bra-
cia przy ołtarzu. Dwa pierwsze 
nabożeństwa, które przepro-
wadziłem, stały się dla mnie 
dominującą lekcją. 

Kiedy zostałem wezwany 
przed ołtarz, aby przyjąć 
urząd kapłana – a było to 
jeszcze w tych czasach 

kiedy nie pytano wcześniej o akcep-
tację powołania, dopiero na nabożeń-
stwie przed całym zborem – to prze-
żyłem szok.

Odrzucenie powołania Boże-
go dla mnie nie wchodziło w rachu-
bę, więc powiedziałem „tak”, ale z 
głęboką wewnętrzną obawą, ponie-
waż wiązało się to dla mnie z czymś 
strasznym: trzeba było się liczyć z 
tym, że na nabożeństwie zostanie się 
wezwanym do współgłoszenia kaza-
nia albo nawet do przeprowadzenia 
samemu nabożeństwa.
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Drogi apostole, czy działasz w jakichś kościel-
nych zespołach roboczych, jeśli tak, to przy ja-
kich projektach?

Od 1999 roku m.in. pracuję w zespole ekumenicznym 
ds. kontaktów z innymi Kościołami i religiami. Chodzi 
przede wszystkim o wzajemne kształtowanie tolerancyj-
nych relacji pomiędzy Kościołami i wyznaniami.

Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowe-
go i uszczęśliwiającego?

Rozmaite wyzwania w kontaktach z ludźmi różnych kul-
tur wciąż na nowo uświadamiają mi wielkość i wszechmoc 
Boga, jak i Jego miłość do tego, co stworzył. Uszczęśliwia 
mnie odczucie silnej wiary i  niewzruszonego zaufania do 
Boga u wielu wiernych akurat w trudnych okresach ich 
życia i wiary.

Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsłu-
gujesz duszpastersko?

Działanie w zespole ekumenicznym już wiąże się z wielo-
ma podróżami. Ponadto od trzech do czterech razy w roku 
udaję się na dwutygodniowe podróże do obsługiwanych 

przeze mnie duszpastersko Gwinei Równikowej (od 
1988), Kamerunu (od 1990) i Gabonu (od 1999).

Apostole, masz kontakty z przedstawicielami in-
nych Kościołów i wspólnot religijnych. Jakie przy 
tych okazjach zebrałeś doświadczenia?

Działalność w zespole ekumenicznym wiąże się z wielo-
ma intensywnymi rozmowami z teologami różnych kon-
fesji. Imponujące jest to, że początkowo raczej zdystanso-
wana relacja rozwinęła się do pozytywnego wzajemnego 
zrozumienia i postępowego współistnienia. Znacząco 
przyczynił się do tego rozwój naszej nauki wiary, tak jak 
jest ujęta w naszym katechizmie.

Czy miałeś kiedyś – na przykład jako młody czło-
wiek – jakiś problem z wiarą? Jeśli tak, to jak 
sobie z tym poradziłeś?

Chociaż byłem uspołeczniony „po nowoapostolsku”, to by-
wały otwarte pytania i wątpliwości. Za to jestem wdzięcz-
ny, ponieważ to pomogło mi utwierdzić moją wiarę i to 
dzięki wyrozumiałym duszpasterzom, którzy moje kwe-
stie traktowali poważnie i życzliwie mnie wspierali, pomi-
mo że niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi.

Apostoł
Volker kühnle

Na początku roku w gronie duszpasterzy okręgowych w 
Gwinei Równikowej i w Kamerunie zajmowaliśmy się te-
gorocznym mottem „Chwała Bogu, naszemu Ojcu!”. Obfi-
tość wzbudzonych myśli i impulsów wywarła na nas wra-
żenie, ale też byliśmy zgodni co do tego, że skutki ujawniają 
się wtedy, gdy teoria staje się praktyką. Do wcielenia motta 
w czyn przydatne są trzy wskazania znajdujące się w Liście 
do Hebrajczyków 10, 24: „Baczmy jedni na drugich w celu 
pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków”. Tak więc:

■■  „Baczmy jedni na drugich…”. To nie jest żadne we-
zwanie do wzajemnego kontrolowania się lub pilnowa-
nia, a raczej wezwanie do uważnego, wyrozumiałego i 
życzliwego wzajemnego traktowania się i to niezależnie 
od pochodzenia, płci, orientacji seksualnej, przekonań 
religijnych lub światopoglądowych. Do takiej postawy 
odnosi się „złota reguła”, na którą Pan Jezus wskazuje w 
Ewangelii Mateusza 5, 7. Podstawowe prawo człowieka 
mówi, że godność człowieka jest nienaruszalna. W tra-
dycji chrześcijańsko-judaistycznej godność człowieka 
ugruntowana jest na tym, że każdy człowiek jest stwo-
rzony przez Boga i że Bóg sprawia, iż słońce wschodzi 
nad dobrymi i złymi, sprawiedliwymi i niesprawiedli-
wymi. (Mat 5, 45)

■■  „…w celu pobudzenia się do miłości…”. W społeczeń-
stwie ukierunkowanym na sukcesy i powodzenie często 
powstaje wrażenie, że prawo silniejszego jest normą 
wszelkiego działania, a działanie z miłości postrzega-
ne jest przez niektórych jako znak słabości. Apostoł 

Paweł wzywa jednak do tego, aby wszystko działo się 
w miłości! (I Kor 16, 14) Miłość nie kieruje się normą 
„własnego ja”, miłość nie chce drugiego wykorzystać, 
miłość nie chce drugiego oszukać. Miłość nie jest zna-
kiem słabości, prostoty czy naiwności, a już na pewno 
nie głupoty. Kto działa z miłości, ten kieruje się właści-
wymi priorytetami.

 Niechaj stale będzie dla nas zachętą postępowanie zgod-
nie z podwójnym przykazaniem Pana i miłowanie Boga 
ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. (Mat 22, 
29) Często absorbuje mnie wypowiedź naszego Głów-
nego Apostoła: „Moja miłość do Boga nie może być 
większa od mojej miłości do bliźniego”!   

■■ „…i dobrych uczynków”. Pod naciskiem wydarzeń na-
szego czasu i wpływu świata, częstokroć zaostrzonych 
przez wielkie wyzwania i potęgujące się obciążenia w 
rodzinie i w pracy zawodowej, szybko może wzbudzić 
się myśl: „Muszę bardziej myśleć o sobie”. Oczywiście 
w uzasadnionym wymiarze jest to konieczne. Jednakże 
każda wspólnota, czy to małżeńska, rodzinna, zawodo-
wa, hobbistyczna, czy też nasza zborowa, żyje ze wspól-
nego działania. To wspólne działanie niech będzie takie, 
aby przy wszelkich różnicach talentów, charakterów i 
interesów jednostek, wiązała nas miłość do Jezusa Chry-
stusa i obietnica Jego ponownego przyjścia. Wówczas 
różnice nie dzielą, ale wzbogacają wspólnotę i mobilizu-
ją do wzajemnego służenia sobie i pobudzają do dobrych 
uczynków w aktywnej współpracy.   Volker Kühnle

Apostoł Volker Kühnle na Dniu Dziecka oraz
z członkami zespołu ekumenicznego podczas
wizyty w Watykanie u kardynała Kocha

DAtA uroDzeniA: 15.04.1953 r.
zAwóD: dyplomowany administrator
Apostoł oD: 17.06.1990 r.
obszAr DziAłAniA: Gabon, Gwinea Rów-
nikowa, Kamerun, Niemcy Południowe

teoria – praktyka
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Wiedza i WiaRa 

Wiara w odpuszczenie grzechów (zwane 
również „rozgrzeszeniem”) jest za-
sadniczym elementem wiary chrze-
ścijańskiej. O odpuszczeniu grzechów 
jednoznacznie jest mowa w staroko-

ścielnych wyznaniach wiary – w Apostolikum i w Nicej-
sko–Konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary – oraz w 
trzecim artykule Nowoapostolskiego Wyznania Wiary.

Jednorazowo i wciąż na nowo
Możliwość odpuszczenia grzechów stworzona zosta-
ła przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Zasadnicze uwolnie-
nie spod panowania grzechu następuje poprzez święty 
chrzest wodny, podczas którego zostaje obmyty grzech 
pierworodny. Na każdym nabożeństwie apostoł lub 

■■ wyznać Bogu nasz grzech. To oznacza nie tylko po-
znać własne błędy, ale także naszą winę;

■■ żałować grzechów, wyrażając w ten sposób nasze zde-
cydowanie do poprawy;

■■ z determinacją pojednać się z bliźnim.

Jeśli w ten sposób będziemy postępować, to niewątpliwie 
przyczynimy się do naszego uświęcenia!

Pokój z Bogiem
Dzięki rozgrzeszeniu nie tylko anulowane zostają nasze 
grzechy, ale równocześnie darowany jest nam pokój 
Zmartwychwstałego.

■■ Pan zapewnia nas, iż nie porzuci nas pomimo naszego 
grzechu i że Jego miłość do nas jest niezmienna.

■■ Jezus Chrystus przypomina nam, że przezwyciężył zło. 
Wprawdzie szatan może nas doprowadzić do upadku, 
jednak nie może nas oddzielić od miłości Bożej.

■■ Możemy odważyć się na nowy początek.

Wspólnota dzieci Bożych
Odpuszczenie grzechów ponadto przyczynia się do wza-
jemnego zbliżenia się dzieci Bożych i wzmocnienia jed-
ności, której Pan sobie życzy.

■■ Poprzez modlitwę „Ojcze nasz”, zmawianą przed od-
puszczeniem grzechów, zbór wyznaje swoje grzechy 
– każdy z nas publicznie wyznaje swoje błędy i przy-
znaje, że nie jest lepszy od swojego bliźniego.

■     To wspólne wyznanie powiązane jest z prośbą: „…ale 
nas zbaw ode złego” – prośba ta podkreśla solidarność 
zboru w walce przeciw grzechowi: „Wyznawajcie tedy 
grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, 
abyście byli uzdrowieni”. (Jak 5, 16)

■      Odpuszczenie grzechów zwiastowane jest wszystkim 
– każdy może usłyszeć skierowane do bliźniego słowa 
odpuszczenia i z tego się cieszyć.

Godnie do świętej wieczerzy
Ważkość odpuszczenia grzechów wynika z bezpośred-
niej relacji z uroczystością świętej wieczerzy. Godne 
spożywanie świętej wieczerzy jest nieodzowne dla życia 
w Chrystusie. Natomiast odpuszczenie grzechów jest 
niezbędne do godnego przyjęcia świętej wieczerzy i to z 

kilku powodów.
■■ Musimy być oczyszczeni, aby móc mieć sakramental-

ną społeczność z Jezusem Chrystusem;
■■ Udział w świętej wieczerzy jest zastrzeżony dla 

ochrzczonych: dla tych, którzy starają się odwrócić 
od złego, żeby móc naśladować Chrystusa. Okazując 
żal, celem uzyskania odpuszczenia grzechów, poka-
zujemy, że pomimo wszelkich wad jesteśmy zdecy-
dowani dotrzymać przyrzeczenia złożonego podczas 
chrztu. (Podczas chrztu dziecka przyrzeczenie za-
chowania wiary w Jezusa Chrystusa i życia według 
Ewangelii składają rodzice, a później zostaje ono przez 
młodego chrześcijanina potwierdzone ślubowaniem 
konfirmacyjnym.)

■■ Podczas świętej wieczerzy komunikuje się zbór – Ko-
ściół („komunia” jest społecznością z Chrystusem i 
wzajemną członków Kościoła). Prawdziwa społecz-
ność jest możliwa tylko wtedy, gdy przebaczyło się 
sobie wzajemnie.

Odpuszczenie grzechów wprawdzie nie jest sakramen-
tem, to jednak ma wielkie znaczenie dla naszego przygo-
towania się do godnego spożycia świętej wieczerzy, a tym 
samym również na ponowne przyjście Pana.
 Jean-Luc Schneider

upełnomocniony przez niego duchowny w imię Jezusa 
Chrystusa zwiastuje rozgrzeszenie. Sprawia ono, o ile zo-
staje przyjęte z wierzącym sercem, anulowanie indywi-
dualnych grzechów i win względem Boga. Jednakże ani 
święty chrzest wodny, ani rozgrzeszenie nie uwalniają od 
skłonności do grzechu (konkupiscencja). Zaledwie zosta-
liśmy uwolnieni z aktualnego grzechu, to pomimo wszel-
kich starań grzeszymy ponownie.

Przygotowanie do rozgrzeszenia
Uzyskanie odpuszczenia grzechów uwarunkowane 
jest wcześniejszym intensywnym przygotowaniem się. 
Musimy

■■ dokonać gruntownej samooceny i uświadomić sobie 
własne błędy;

Łaska Boża jest bezpośrednio doświadczalna poprzez odpuszczenie grzechów. Jak można uzyskać 
odpuszczenie grzechów? Jaki skutek wywołuje odpuszczenie grzechów?

Odpuszczenie grzechów –  
warunek i skutek
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Wiedza i Wiara
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Chleb Żywota

W Księdze Izajasza zawarte są „Pieśni Sługi Pań-
skiego”, w których mowa jest o tym, że Sługa 
Boży bierze na siebie choroby i cierpienia. (Iz 42, 

1-9; 49, 1-6; 50, 4-11; 52, 13 – 53, 12) To są wskazania na 
mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Nadmienione słowo biblij-
ne jest proroctwem pasji, męki Pańskiej. Mowa jest o Słudze 
Bożym, który nosił nasze choroby, wziął na siebie nasze cier-
pienia, cierpiał za nasze występki i winy.

Chociaż Jezus Chrystus jako Syn Boży został posłany 
przez swego Ojca, to był też prawdziwym człowiekiem; jako 
ubogie dziecko położony w żłobie; jako dorosły wzgardzo-
ny przez Jemu współczesnych. (Mar 6, 1-3) To że był praw-
dziwym człowiekiem oznacza, że znał chorobę i ból, tak jak 
każdy inny człowiek.

Księga Izajasza idzie jednak jeszcze dalej i mówi, że Jezus 
Chrystus odczuwał nie tylko swoje choroby i bóle, ale do tego 
jeszcze nosił nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia. 
Tak też w zastępstwie nas Pan Jezus cierpiał na krzyżu. To nie 
oznacza, że nie musimy znosić bólu i chorób, ale że poprzez 
Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie położona jest podwalina 
końca wszelkiego cierpienia i bólu. (Obj 21, 4)

Chociaż popełniamy nasze grzechy, a więc właściwie po-
winniśmy być za to ukarani, to Jezus Chrystus bierze je na sie-
bie. Pierwszą wskazówkę na to zbawcze działanie poznajemy 
na początku Pisma Świętego, gdzie Jezus Chrystus staje się 
wrogiem węża. (I Moj 3, 15) Mimo naszej grzeszności moc 

grzechu została złamana.
Musimy być świadomi tego, że nasza obecna radość ze 

zbawczego działania Jezusa Chrystusa ugruntowana jest na 
Jego bólu, cierpieniach i śmierci. Wszystko, co dzisiaj może-
my otrzymać w Jego Kościele, jest drogo okupione. Tylko jeśli  
stale będziemy o tym pamiętać, dojdziemy do głębszej i praw-
dziwej radości.

• Cierpienie i śmierć Pana Jezusa oznaczają zwycięstwo 
nad piekłem i śmiercią. To jest powód do radości!

• Moc grzechu jest złamana. W rozgrzeszeniu, które mo-
żemy przyjmować na każdym nabożeństwie, są nam od-
puszczane grzechy. To jest powód do radości!

• Cierpiący za nas Pan został zabrany do Ojca i przyjdzie po-
nownie, aby nas zabrać do siebie. To jest powód do radości!

Radość ze zbawczego działania Pana wywołuje w nas głę-
boką potrzebę:

• szukania bliskości Zbawiciela i uczestnictwa w nabo-
żeństwach, ponieważ tam są obecne Jego czynności 
zbawienne;

• głoszenia Jego śmierci, Jego zmartwychwstania i Jego 
ponownego przyjścia;

• zwracania się bez uprzedzeń do bliźniego;
• trzymania się Jego Kościoła i bycia w nim aktywnym 

członkiem.
Radość ze zbawczych czynów Pana będzie doskonała wtedy, 

gdy będziemy mogli się cieszyć wiecznym bytem u Boga.

„Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy 
uleczeni”. Księga Izajasza 53, 4. 5

Dręczony i bity

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały.
I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy”.

Ewangelia Jana 13, 10

Umycie nóg jest opisane tylko w Ewangelii Jana, a jest 
związane z uniżeniem Syna Bożego, o czym też jest 
mowa w Liście do Filipian 2, 7. 8. W rozdziale 13 

Ewangelii Jana rozpoczynają się „mowy końcowe Pana Je-
zusa”.

Pan jako sługa

Pan Jezus, siedząc razem ze swoimi uczniami przy 
wieczerzy, nagle wstał i zaczął myć im nogi. Wykonywał 
służbę, która była zadaniem niewolników. Dlatego Apostoł 
Piotr sprzeciwił się tej czynności. Pan Jezus wszak wyjaś-
nił, że jeśli nie przyjmie tej służby, nie będzie miał działu 
z Nim. (Jan 13, 8) Na te słowa Apostoł Piotr chciał, żeby 
umył mu też ręce i głowę. Pan mu wyjaśnił, że wystarczają-
ce jest umycie nóg, a więc przyjęcie służby swojego Pana, 
tak jak to czyni. (Jan 13, 10) Uczniowie są czyści na tyle, 
na ile przyjęli Słowo Boże w Jezusie Chrystusie. (Jan 15, 
3) Nie wszyscy jednak w Niego wierzą i odpowiednio po-
stępują – to jest wskazanie na Judasza Iskariota, który nie 
przyjął Słowa Bożego i zdradził Pana.

Pan Jezus się uniżył

Umycie nóg było symboliczną czynnością, którą Pan 
Jezus obwieścił swoje cierpienie i śmierć. Pan, któremu 
dana była „wszelka moc na niebie i na ziemi”, (Mat 28, 18) 
gotowy był zaznać za wszystkich ludzi haniebnej śmierci 
na krzyżu, aby wszystkim umożliwić wieczne zbawienie.

Tej zależności Apostoł Piotr nie potrafił jeszcze zro-
zumieć, dlatego Pan Jezus do niego powiedział, „ale się 
potem dowiesz”. (Jan 13, 7) Uczniowie wkrótce przeżyli, 
że ich Nauczyciel został pojmany, upokorzony, osądzony 
i zabity. Szedł drogą poniżenia, całkowicie poddany woli 
swojego Ojca.

Pan Jezus dał przykład

Umyciem nóg Jezus Chrystus pokazał także swoją po-
korną postawę, nie tylko wobec swego Ojca, ale też wobec 
swoich uczniów. To powiązał z zadaniem: „...byście i wy 

czynili, jak Ja wam uczyniłem”. (Jan 13, 15) Obiecał, że po-
przez odpowiednie postępowanie będą błogosławieni. (Jan 
13, 17) Panu Jezusowi nie chodziło o uwypuklenie procesu 
oczyszczania, ale o przedstawienie działania zbawczego 
swoim czynem i bycie przykładem dla tych, którzy chcą 
Jego naśladować. Wydarzenie to podkreślają także Jego 
słowa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze same-
go siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie”. (Mar 8, 34)

Być pokornym naśladowcą

Jako wierzący chrześcijanie zdecydowaliśmy się naśla-
dować Jezusa Chrystusa i możemy się uczyć z wydarzenia 
umycia nóg: Pozostańmy pokornymi i

• poddawajmy się woli naszego Ojca Niebieskiego tak, 
jak Pan Jezus.

• bądźmy gotowi niekiedy odstawić na dalszy plan 
własną osobę i własne wymagania.

• bądźmy świadomi potrzeby zbawienia przez Chrystu-
sa, a Jego pomoc przyjmujmy tak, jak On nam propo-
nuje.

• traktujmy z miłością naszych bliźnich i wyciągajmy 
do nich naszą pomocną dłoń.

Umycie nóg przez Pana Jezusa
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Umycie nóg przez Chrystusa po ostatniej wieczerzy.
Olej na płótnie. Sycylia, początek XVIII wieku.
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Katechizm

1.4  Wiara jako odpowiedź człowieka na ob-
jawienia Boże

Wiara należy do podstawowych właściwości życia 
ludzkiego. Zasadniczo nie chodzi przy tym o określoną 
naukę lub światopogląd, ale o mniej lub bardziej uza-
sadnione przekonanie, przeświadczenie, różniące się od 
sprawdzalnej wiedzy. Wiara w sensie niereligijnym ozna-
cza subiektywną postawę zaufania do kogoś. 

Każdy człowiek wierzy, niezależnie od tego, czy wy-
znaje jakąś religię, czy nie. Kształtując swoje życie w 
głównej mierze kieruje się tym, w co wierzy. Stąd indy-
widualna wiara człowieka kształtuje też jego osobowość.

Wiara w sferze religijnej uwidacznia się w tym, że 
człowiek wiąże się z Boskością, zwłaszcza z duchowymi 
zasadami.

Podstawą i treścią wiary chrześcijańskiej jest Trójje-
dyny Bóg. Wiara w Boga jako Ojca, Syna i Ducha Święte-
go została udostępniona ludziom przez Jezusa Chrystusa.

W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków znajdują się 
zasadnicze wypowiedzi dotyczące wiary: „A wiara jest 
pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadcze-
niem o tym, czego nie widzimy”. (werset 1) Wiara zostaje 
uwypuklona jako nieodzowność do osiągnięcia bliskości 
z Bogiem: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; 
kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On 

W starym przymierzu chodziło o wiarę w Boga, Stwo-
rzyciela, Żywiciela i Wyzwoliciela, który też już się ob-
jawiał jako Ojciec. Tak więc w księdze proroka Izajasza 
czytamy: „Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, 
wspaniałego przybytku! […] Ty, Panie, jesteś naszym 
ojcem”. (Iz 63, 15. 16; por. V Moj 32, 6)

1.4.2  Wiara w Boga, Syna

Wraz z ucieleśnieniem Boga Syna wypełniają się sta-
rotestamentowe obietnice wskazujące na przyjście Mesja-
sza. Jezus Chrystus wzywa: „Wierzcie w Boga i we mnie 
wierzcie!” (Jan 14, 1) Tym samym wymagana jest wiara 
w Boga, który objawia się w swoim Synu, a nie tylko 
wiara w Boga jako wszechmocnego Stworzyciela nieba 
i ziemi, który zawarł przymierze z narodem izraelskim. 
Ta wymagana wiara obejmuje teraz przestrzeganie słów 
Jezusa Chrystusa. (Jan 8, 51; 14, 23)

„Bóg Ojciec” w starym przymierzu jest wyrazem 
opatrzności Bożej nad swoim ludem. Przez Jezusa Chry-
stusa się ujawniło, że Bóg jest Ojcem jednorodzonego 
Syna od wieków.

Jezus Chrystus udostępnia człowiekowi poprzez no-
wonarodzenie z wody i z Ducha, czyli poprzez przyjęcie 
świętego chrztu wodnego i świętego pieczętowania, stan 
dziecka Bożego i możliwość pierworodztwa. (zob. KKN 
10.1.3) Jedno i drugie nie opiera się na pochodzeniu od 
Abrahama, ale na wierze w Zbawiciela i na przyjęciu 
wszystkich sakramentów. (Rzym 3, 22. 29. 30; Efez 2, 11-
18) Uzyskanie pierworodztwa znajduje swój bezpośredni 
wyraz w zabraniu przez ponownie przychodzącego Pana. 
Pierworodnemu zapewniona będzie na wieki bezpośred-
nia wspólnota z Bogiem.

1.4.3 Wiara w Boga, Ducha Świętego

W Starym Testamencie już zostaje poświadczona 
działalność Ducha Świętego: królowie i prorocy byli kie-
rowani przez Ducha Świętego. (m.in. Ps 51, 13; Ezech 
11, 5) Nowotestamentowa działalność Ducha Świętego, 
zgodnie ze słowami Pana, jest objawieniem Bożym. (Jan 
14, 16. 17. 26) Także tu wiara jest jedyną właściwą odpo-
wiedzią człowieka: wiara w Ducha, który obecnie wpro-
wadza we wszelką prawdę i objawia wolę Boga.

1.4.4 Wiara i kazanie

Jezus Chrystus uświadamia, że wiara w Niego i w Jego 
Ewangelię została zdziałana przez przyjęcie Słowa po-
słańców, Jego apostołów: „Jak mnie posłałeś na świat, 
tak i ja posłałem ich na świat; […] A nie tylko za nimi 
proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we 
mnie”. (Jan 17, 18. 20)

Głoszenie Ewangelii rodzi wiarę: „Wiara tedy jest ze 
słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”. (Rzym 
10, 17)

Zmartwychwstały polecił swoim apostołom głosić 
Ewangelię na całym świecie i przestrzegać Jego słów. (Mat 
28, 19. 20) Zważywszy na zbawienie, przyszłościowe oca-
lenie, fundamentalną koniecznością jest przyjęcie głoszo-
nej Ewangelii z wiarą; odnośnie tego w Ewangelii Marka 
16, 16 jest mowa: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, bę-
dzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”.

Streszczenie

Wiara należy do podstawowych właściwości życia 
ludzkiego. (KKN 1.4)

Podstawą i treścią wiary chrześcijańskiej jest Trójje-
dyny Bóg. (KKN 1.4) Zawsze, kiedy Bóg się objawia, 
wzywa człowieka do wiary. (KKN 1.4.1) Darem łaski 
Boga jest wiara, którą człowiek realizuje w toku swojego 
życia. (KKN 1.4)

W starym przymierzu chodziło o wiarę w Boga Ojca, 
który objawiał się jako Stworzyciel, Żywiciel i Wyzwoli-
ciel. (KKN 1.4.1)

Wraz z ucieleśnieniem Boga Syna wypełniają się sta-
rotestamentowe obietnice dotyczące przyjścia Mesjasza. 
Odtąd wymagana jest wiara w Boga, który nie tylko jest 
Stworzycielem, ale objawia się w swoim Synu. Jezus 
Chrystus udostępnia człowiekowi poprzez nowonarodze-
nie z wody i z Ducha stan dziecka Bożego i możliwość 
pierworodztwa. (KKN 1.4.2)

Wiara w Boga Ducha Świętego jest wiarą w Ducha, 
który obecnie wprowadza we wszelką prawdę i objawia 
wolę Boga. (KKN 1.4.3)

Kazanie posłańców Pana Jezusa rodzi wiarę. W celu 
ocalenia koniecznością jest przyjęcie Słowa Bożego po-
przez kazanie. (KKN 1.4.4)  Koniec rozdziału 1

istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają”. (werset 6)
Przy tym dowodem łaski Boga jest to, gdy człowiek 

znajduje Go poprzez wiarę. Wierzący powinien poznać 
wiarę jako dar i realizować ją w toku swojego życia. (zob. 
KKN 4.2.1.5)

1.4.1  Wiara w Boga, Ojca

Pismo Święte poświadcza, że Bóg objawiał się we 
wszystkich czasach i w różny sposób. (zob. KKN 1.1)

Objawieniami, poprzez które Bóg staje się pozna-
walny dla ludzi, są najpierw dzieła stworzenia. (Rzym 1, 
18-20) Wychwalane są na przykład przez wierzących w 
Psalmach.

Dalej Bóg objawia się poprzez swoje Słowo człowie-
kowi i potężnie ingeruje w jego życie. Bóg na przykład 
wezwał Abrahama do opuszczenia swojej ojczyzny. On 
posłuchał Boga i z nieograniczonym zaufaniem postąpił 
zgodnie z Jego wskazaniem. (I Moj 12, 1-4) Tym samym 
pokazał, że uwierzył Bogu.

Zawsze, kiedy Bóg się objawia, wzywa człowieka do 
wiary, a jedyną właściwą odpowiedzią, jakiej człowiek 
może udzielić na wezwanie Boga, jest uwierzenie, czyli 
otworzenie się i przyjęcie tego objawienia. Poza tym wie-
rzący dobrowolnie i bezwarunkowo wiąże się z Bogiem i 
w posłuszeństwie Jemu stara się prowadzić swoje życie.

Objawienia Boże

katechizm

Rozdział 1 − część V



Pan Jezus jest prowadzony 
na Golgotę. Wraz z nim mają 
zostać straceni dwaj inni męż-
czyźni. Pan Jezus zostaje przy-
bity do krzyża. Z lewej i prawej 
strony rzymscy żołnierze też 

stawiają krzyże dla dwóch 
złoczyńców.
Pod krzyżem, rzucając losy, 
żołnierze dzielą się szatami 
Pana Jezusa. Lud stoi i się 
przygląda. Natomiast arcy-
kapłani i uczeni w Piśmie się 
wyśmiewają, mówiąc: „Innych 
ratował, niechże ratuje samego 
siebie, jeżeli jest Chrystusem 
Bożym, tym wybranym”.
Pan Jezus, wisząc na krzyżu, 
mówi: „Ojcze, odpuść im, bo 
nie wiedzą, co czynią!”.
Na krzyżu Jezusa Chrystusa 
widnieje napis: „Jezus z Naza-

retu Król Żydów”.
Żołnierze, czytając ten napis, 
szydzą z Pana Jezusa: „Jeżeli 
Ty jesteś królem żydowskim, 
ratuj samego siebie!”.
Również jeden z wiszących 
złoczyńców urąga Panu Jezu-
sowi, mówiąc: „Czy nie Ty je-
steś Chrystusem? Ratuj siebie
i nas!”.
Na te słowa drugi złoczyńca 
gromi tamtego słowami: „Czy 
ty się Boga nie boisz, choć taki 
sam wyrok ciąży na tobie? Na 
nas co prawda sprawiedliwie, 
gdyż słuszną ponosimy karę za 
to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic 
złego nie uczynił” i zwraca się z 
prośbą do Pana Jezusa: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy wej-
dziesz do Królestwa swego”. 
Na to Pan Jezus mu odpo-
wiada: „Zaprawdę, powiadam 

ci, dziś będziesz ze mną w raju”.
Jest około szóstej godziny (wg 
naszego czasu godzina 12.00).
Przez trzy godziny ziemię ogar-
nia ciemność. Nie świeci słońce, 
a zasłona w świątyni rozrywa się 
na dwie części.
Pan Jezus woła donośnym gło-
sem: „Ojcze, w ręce twoje pole-
cam ducha mego!”.
Gdy to wypowiada, kona.
Ludzie poznali i żałują tego, co 
uczynili.

Po wieczerzy, którą Pan Jezus 
obchodził z uczniami, poszli 
razem do ogrodu Getsemane, 
gdzie Pan Jezus modlił się do 
swego Ojca. Tam pojmali go 
żołnierze. Pan Jezus został ska-
zany na śmierć poprzez ukrzy-
żowanie na Golgocie.

Ukrzyżowanie w starożytności było karą śmierci, 
polegającą na przybiciu lub przywiązaniu ska-zańca do słupa z poprzeczną belką. Skazany sam 
musiał nieść poprzeczną belkę aż za mury miasta. 
Ukrzyżowanie w czasach rzymskich było najha-niebniejszą formą egzekucji, której poddawano tylko niewolników i ludzi niebędących obywatelami 

rzymskimi. Obywatele rzymscy mieli prawo być straceni za pomocą miecza.

Ukrzyżowanie Pana Jezusa

(Ewangelia Łukasza 23, 32-49)
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Santa Maria posiada wielki uniwersytet, dlatego 
w mieście jest wielu młodych ludzi. Ogółem żyje 
tu około 250 000 ludzi, a trojgiem z nich są: moja 
mama Claudete, mój tata Gelson i ja, Lorenzo. 
Tu akurat idziemy do kościoła. 

W zborze Santa Maria byłem ochrzczony i pie-
czętowany. Urodziłem się w sierpniu 2010 roku. 

Mój tata jest diakonem w naszym zborze. Na fo-
tografii akurat jest z nami uczniami religii. Gdy 
byłem bardzo mały, to jak szliśmy do kościoła, 
zawsze mówiłem: „Idziemy na amen”. Moją ulu-
bioną pieśnią jest „Jak mile i błogo u Zbawcy”. To 
śpiewam z całej duszy. 

Razem z moimi rodzicami wy-
pełniamy też różne zadania w 
kościele. Na przykład w soboty 
po południu pracujemy w przyko-
ścielnym ogrodzie. 

Dwanaście państw należy do Ameryki 
Południowej, wśród których największym 
jest Brazylia. Na południu naszego kraju, 
w stanie Rio Grande do Sul, położone jest 
miasto Santa Maria. 

W naszym zborze od czasu do czasu gotujemy 
wspólnie posiłek, na zdjęciu moja mama mie-
sza risotto. Ja również chętnie pomagam.

Czas na gotowanie! W domu także po-
magam w kuchni. Moje ulubione jedze-
nie to: ryż, fasola, gotowane 
lub sadzone jajka i oczywiście 
frytki.

Od szóstego miesiąca życia 
chodzę do przedszkola. Lubię 
moje nauczycielki i inne dzieci. 
Czasami jestem uparty, ale jak 
zrobię coś źle, to przepraszam. 

W weekendy gram w piłkę nożną w dzielnicy, 
gdzie mieszkamy. W centrum handlowym 
chętnie jem hamburgery. Często jeżdżę rowe-
rem albo gram na smartfonie lub tablecie.
Tu widzicie mnie na koniu. 

A tu jestem w tradycyjnym stroju no-
szonym przez gaucho. Tak nazywa 
się południowoamerykański pasterz 
bydła, który na koniu nadzoruje duże 
stada. Często towarzyszą mu też psy. 

Do tego moje szczenięta są jeszcze za młode. 
Pomogę je wychować. Być może kiedyś będą 
strzegły dużych stad bydła. 

u Lorenzo w Santa 

Maria (Brazylia) 
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1.   Co oznaczał napis INRI na krzyżu Pana 

Jezusa? 

A  Jezus z Nazaretu Król Żydów 
B  Jezus z Nazaretu Król Rzymian
C  Jezus z Nazaretu Król Galilejczyków 
D  Jezus z Nazaretu Król Aramejczyków

2.   Kto został zmuszony do niesienia krzyża 
Pana Jezusa?

A  Szymon Cyrenejczyk 
B  Szymon Piotr 
C  Szymon Kananejczyk 
D  Jan od Krzyża 

3.   Kto wraz z Pawłem i Barnabą został posła-
ny przez apostołów do Antiochii?

A  Marek i Łukasz
B  Piotr i Jan
C  Tytus i Tymoteusz 
D  Juda i Sylas

4.   Kto według Biblii jako pierwszy założył 
winnicę?

A  Jozue
B  Jakub 
C  Noe
D  Nimrod
 

5.  Co znaczy imię Jezus?

A  Pan walczy
B  Pan widzi
C  Pan słucha
D  Pan jest zbawieniem

6.    Kiedy miał miejsce wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy? 

A  w Wielkanoc 
B  w Wielki Piątek
C  w Niedzielę Palmową 
D  w Święto Przaśników

7.   Który z uczniów Pana Jezusa powątpie-
wał w Jego zmartwychwstanie?

A  Mateusz
B Piotr
C Tomasz
D Jakub

8.   Jak nazywał się syn Jakuba, sprzedany 
przez swoich braci do Egiptu? 

A  Szymon
B  Judasz 
C  Izaak 
D  Józef 

9.   Jak nazywa się wzgórze, gdzie ukrzyżo-
wano Jezusa Chrystusa?

A Synaj
B Golgota
C Moria
D Karmel

10.  Kiedy ukrzyżowano Pana Jezusa? 

A  w Zielone Świątki 
B  w Święto Szałasów 
C  w Wielki Piątek 
D  w Wielki Czwartek

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