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Słyszymy jakąś frazę, znamy ją od dawna, a nagle ku na-
szemu zaskoczeniu słyszymy ją inaczej. Słyszymy jakiś 
werset biblijny – znamy go już na pamięć, słyszeliśmy go 
już po raz pięćdziesiąty – a nagle Bóg pozwala nam od-

kryć w nim coś szczególnego i nabiera on dla nas zupełnie nowego 
znaczenia. Jakie zaskoczenie! Znany od dawna, a jednak niespo-
dziewanie nowy! Słysząc go dotychczas, nigdy nie rozumieliśmy 
go w ten sposób.

Słyszymy pieśń kościelną – nawet niezbyt dobrze wykonywa-
ną, słyszeliśmy już piękniejsze wykonania tej pieśni, którą znamy 
na pamięć – ale akurat tym razem na nabożeństwie słyszymy ją 
inaczej. Duch Święty coś szczególnego nam wyjawił w treści 
pieśni, do której nie przywiązywaliśmy już zbytniej wagi. Nagle 
stwierdzamy, że dopiero teraz właściwie zrozumieliśmy śpiewane 
słowa. Jakie zaskoczenie!

Bóg może cię zaskoczyć – poprzez pewną myśl, poprzez poryw 
serca – odczuwamy przy tym: to było tylko dla mnie, całkiem 
osobiście.

Bóg może cię zaskoczyć niespodziewanym błogosławień-
stwem. Nagle pozwala ci przeżyć niespodziewaną radość. Daruje 
tobie, dzięki bratu, siostrze czy znajomemu, dobrodziejstwo, na 
które nie liczyłeś. Nagle zauważasz: to było błogosławieństwo 
Pana!

Bóg może cię też zaskoczyć swoją pomocą. Być może myślisz, 
że nic się już nie zmieni, wszystko pozostanie tak, jak jest i mu-
sisz się z tym pogodzić, a nagle Ojciec Niebieski zaskakuje ciebie 
swoją pomocą.

Nawet jeśli w twojej wierze w dniu powszednim wszystko wy-
daje się szare, znane, rutynowe, to twój Ojciec Niebieski może cię 
zaskoczyć swoim błogosławieństwem, swoją pomocą! 

Nie zamykajmy się, bądźmy otwarci na to, co nowe, a Bóg nas 
zaskoczy swoim dobrem w życiu i w wierze!

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Zaskoczenie
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Senegal to jedno z nielicznych 
państw afrykańskich ze stabilny-
mi instytucjami demokratycznymi, 

wolną prasą, z wielopartyjnym systemem i 
funkcjonującymi strukturami państwowy-
mi. Do uzyskania niepodległości w 1960 
roku kraj ten należał do najważniejszej ko-
lonii francuskiej w Afryce Subsaharyjskiej. 
Pierwszy prezydent Senegalu Léopold 
Sédar Senghor, filozof i publicysta, stu-
diował w Paryżu. W 1945 roku został wy-
brany na członka Zgromadzenia Konsty-
tucyjnego Francji. W czasie urzędowania 
był zwolennikiem koncepcji „métissage 
culturel” wyrażającej powiązanie afrykań-
skich i europejskich wartości kulturowych, 
co do której zobowiązywali się też jego 
następcy. Za to w 1968 roku Senghorowi 
przyznano Nagrodę Pokojową Księgarzy 
Niemieckich, a 1984 roku jako pierwszy 
Afrykanin został przyjęty do Akademii 
Francuskiej. Do dziś Senegalczycy w po-
łowie czują się Francuzami. Waluta krajo-
wa, frank zachodnioafrykański, jest po-
wiązany z euro. Świadomość państwowa 
jest francusko-centralistyczna. Podręcz-
niki szkolne są podobne do francuskich, 
a oferta towarowa w supermarketach to 
w przeważającej części produkty impor-
towane z Francji.

Senegal
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Hesja/Nadrenia Północna-Palatynat/Saara, Werner Jaggi
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NABOŻEŃSTWO 
W SédhiOu/SENEGAL

dATA: 19 lutego 2017 r.
PiEśŃ: J’ai soif de ta présence
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okrę-
gowi Markus Fehlbaum i Bernd Koberstein oraz 
apostołowie: Francisco Gomis, Clément Haeck, 
Jens Lindemann i Gert Opdenplatz
uczESTNicy: ok. 4 600
iNfOrmAcjA: na nabożeństwie zostali ordy-
nowani apostołowie: Fimba Lompo, Tounkang 
Mané i René Lompo

PrzyGOTOWANiA           
dO NABOŻEŃSTWA

Władze Sédhiou wspierają
organizację nabożeństwa

Panująca temperatura 37°c wymaga zapewnienia wody pitnej;
przygotowanie śniadania niedzielnego – kanapki i do wyboru mleko lub kawa

Przed przybyciem Głównego Apostoła jeszcze raz
porządkowany zostaje plac wokół kościoła

Ogień spod kotłów do gotowa-
nia posiłku wieczornego roz-

świetla wieczorem wielki plac

dostawa materaców służących jako miejsca noclegowe 
dla przybyłych w przededniu uczestników nabożeństwa; 
pamiętano też o sanitariatach
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nas tam doprowadzi. Tego błogosławieństwa pragnę tak 
samo jak wy i potrzebuję go tak samo jak wy. Również 
Główny Apostoł i apostołowie zdani są na to, że Bóg im 
mówi, co należy czynić, żeby dojść do Niego. Oni również 
potrzebują, tak jak każde dziecko Boże, niezbędnej siły do 
podążania wytyczoną drogą.

Przeczytałem wam werset biblijny z Objawienia 
Jana, w którym Pan Jezus zwraca się do zboru w 
Laodycei. List, z którego pochodzi werset, nie do-

tyczy tylko braci i sióstr, którzy wówczas należeli do tego 
zboru, ale on jest skierowany do każdego dziecka Bożego. 
Znamienne jest to, że Pan Jezus mówi tutaj do zboru; nie 
do tych, którzy w Niego nie wierzą, którzy Go nie znają, 
ale do swojego zboru. Pan powiedział do zboru: „Radzę 
ci…”. Pan Jezus nigdy nikogo do niczego nie zmuszał. 
Nam pozostawił wolność decydowania. Sami jesteśmy 
odpowiedzialni za swoje czyny. On jednak nam radzi, a 
mianowicie nabyć u Niego złoto, żeby stać się bogatym.

Złoto jest czymś bardzo, bardzo wartościowym. Na 
całym świecie złoto jest czymś szczególnym, drogocen-
nym i wszędzie uznaje się wartość złota. Inaczej jest w 
przypadku pieniędzy. Gdybym w Szwajcarii chciał za-
płacić w euro, wtedy usłyszę: „Przyjmujemy tylko fran-
ki szwajcarskie”. One mają wyższą wartość niż euro. A 
jeśli udam się do Australii, to mi powiedzą: „Tutaj mamy 
dolary australijskie, z euro nic pan tu nie może zrobić”. 
Złoto we wszystkich krajach ma swoją wartość. A w trud-
nych czasach jego wartość wzrasta. Gdy tylko gdzieś jest 
kryzys, gdy tylko gdzieś wybucha wojna, to można za-
obserwować, że wartość złota wzrasta. Wartość złota jest 
uznawana na całym świecie.

Jeśli Pan Jezus radzi nabyć u Niego złoto, to co ma na 
myśli? Złoto, moi bracia i siostry, to Jezus Chrystus, to jest 
prawda Ewangelii. Jezus Chrystus jest Bogiem. On Jest 
Synem Bożym, który jako człowiek przyszedł na ziemię, 
aby umrzeć dla zbawienia ludzkości. Bóg kocha ludzi. On 
za nich umarł. Jeśli czynisz to, co mówi ci Pan Jezus, to 
osiągniesz zbawienie. Prawdą Ewangelii jest przyrzecze-
nie Pana Jezusa: „przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 

abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3)
A teraz Pan Jezus mówi, że trzeba nabywać u Niego 

złoto. Innymi słowy: trzeba je zdobyć. Nie tylko wierzy-
my, że Pan Jezus umarł za ludzi, ale wierzymy, że Jezus 
Chrystus umarł za mnie osobiście. W ten sposób zdoby-
wam złoto. Pan Jezus nie umarł tylko za grzeszników, On 
umarł za mnie. Pan Jezus kocha mnie osobiście. On dał 
dla mnie przykazanie miłości, które skierowane jest do 
mnie. Pan Jezus przyjdzie ponownie, żeby zabrać mnie 
do siebie. Ta prawda dotyczy mnie. Chcę wypełniać wolę 
Pana, ponieważ jestem przekonany, że to jest dla mnie 
najlepsze.

Mili bracia i siostry, nabywajcie złoto, ono jest dla was 
– dla ciebie, dla mnie.

Jednakże kiedy chcę coś kupić, to  muszę za to coś 
oddać. Muszę oddać za to własne zdanie czy poglądy.

Często mamy własne zdanie o naszym bliźnim, ogól-
nie o życiu, o tym, co powinien czynić Bóg, w jaki sposób 
powinien nam pomóc. Ale jeśli chcemy nabyć to złoto, 
to musimy odłożyć nasze wyobrażenia i zaakceptować 
wolę Pana. W posiadanie złota wejdziemy tylko wtedy, 
gdy odstawimy „stare usposobienie”  i staniemy się nową 
istotą w Chrystusie. To jest droga, którą dociera się do 
Królestwa Bożego.

Pan Jezus tu mówi, żeby nabyć u Niego złoto, żeby stać 
się bogatym. To jest proces, który trwa określony czas. Im 
bardziej przenika mnie prawda i wola Pana Jezusa, im bar-
dziej porzucam stare usposobienie, tym bardziej zwiększa 
się moje bogactwo.

Co to oznacza być bogatym? Kto jest bogaty, ten 
nie ma żadnych potrzeb. Kto jest bogaty, nie ma 
braków. Jeśli jestem przeniknięty prawdą, że Pan 

Jezus mnie miłuje, że On przyjdzie ponownie, aby zabrać 
mnie do siebie, to mogę się cieszyć, nawet w najtrudniej-
szych próbach, wszak wiem, że wkrótce będzie koniec i 
będę u Pana. Mam pokój w sercu, nawet jeśli jestem smut-
ny, ponieważ jestem pewien, że Pan Jezus mnie kocha i o 
mnie nie zapomni.

Cały świat nas zapyta: Co robisz, że masz pokój w 
sercu? Co robisz, że jesteś szczęśliwy, gdy w twoim życiu 
wszystko idzie nie tak?

Bogaty też jestem, ponieważ wiem, że Pan Jezus mnie 
miłuje i przyjdzie ponownie. To oznacza bycie bogatym w 
Bogu. Nawet gdy przeżywa się kryzys czy trudny czas, to 
ma się złoto. Chcę nawet powiedzieć, że im trudniejsze są 
sytuacje, tym złoto jest bardziej wartościowe.

Mili bracia i siostry, mili goście, cieszę 
się z tego, że razem możemy przeży-
wać błogosławieństwo Boże, które 
Bóg przygotował dziś dla każdego z 
nas. Dziś jesteśmy wielkim zborem 

i wiem, że ten dzień poprzedzało wiele przygotowań, a 
przede wszystkim w formie modlitw. Na poważną mo-
dlitwę Bóg zawsze odpowiada i udziela nam swego bło-
gosławieństwa. Trzeba jednak wiedzieć, co oznacza bło-
gosławieństwo. Błogosławieństwo jest czymś, co nam 
umożliwia zbliżenie się do Boga. Największym błogo-
sławieństwem dla człowieka jest bliskość Boga, bycie u 
Boga. Kiedy Bóg błogosławi człowieka, to daje mu moż-
liwość i siłę do zbliżenia się do Niego.

Rada Boża

Jestem świadomy tego, że wielu chrześcijan przez 
„błogosławieństwo” rozumie coś innego. Mniemają, że 
błogosławieństwo oznacza pełne kieszenie, gdy z nieba 
spadają talary. Sądzą, że oznakami błogosławieństwa jest 
bogactwo i dobrobyt. Doświadczenie jednak pokazuje, że 
to niekoniecznie oznacza błogosławieństwo, ponieważ 
bogactwo bardzo często odwodzi od Boga, zamiast do 
Niego przybliżać. Błogosławieństwem jest to – i tego się 
trzymajmy – co nam umożliwia zbliżanie się do Boga.

Dziś Bóg nas błogosławi i nam umożliwia poprzez 
Słowo i świętą wieczerzę być całkiem blisko Niego. On 
nas błogosławi w ten sposób, iż wiemy, co mamy czynić, 
żeby dojść do Niego i Jego Królestwa. On nas błogosła-
wi poprzez to, że daje nam siłę do podążania drogą, która 

Błogosławieństwo jest czymś,
co nam umożliwia

zbliżenie się do Boga.

„Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się 
wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna 
nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał”.

Słowo biblijne: objawienie Jana 3, 18
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Życzę wam bracia i siostry, żeby każdy z was posia-
dał takie bogactwo: Pan mnie kocha i zawsze będzie mnie 
kochał. To jest moją radością, to daje mi siłę i jest moim 
szczęściem. Pan wkrótce przyjdzie ponownie i ostatecznie 
zostanę wybawiony od wszelkiego zła. Co za bogactwo 
mieć taką pewność! Kto posiada takie bogactwo, ten nie 
ma żadnej potrzeby. Może nawet dzielić swoje bogactwo 
z innymi i przy tym nie stać się biednym. Może mówić 
do swojego bliźniego: „Wiesz, Pan Jezus miłuje ciebie 
tak samo, jak mnie. Pan Jezus chce ciebie obdarzyć tym 
samym, co mnie”. Chętnie dzielmy się naszym szczęściem 
z innymi, ponieważ mimo że nasz bliźni otrzymuje to 
samo, mamy pełnię zbawienia i dlatego nie zubożejemy.

Niechby naród Boży tu w Senegalu posiadał to złoto, to 
duchowe bogactwo! Bracia, siostry, nie wahajcie się dzie-
lić nim w swoim otoczeniu, gdyż nie będziecie biedniejsi!

Pełnię tego bogactwa otrzymamy, gdy będziemy  u 
Pana w Jego Królestwie. Tam Pan Jezus podzieli się z 
nami swoimi niebieskimi skarbami, swoją wspaniałością.

Dalej w wersecie biblijnym Pan mówi, aby przy-
odziać nabyte białe szaty, żeby nie być nagim. 
Co to są białe szaty? To jest łaska odpuszczenia 

grzechów. Jesteśmy zdani na odpuszczanie grzechów 
przez Pana Jezusa. On obdarzył już nas łaską wybrania. 
Z łaski stałeś się dzieckiem Bożym. Dzięki łasce również 
ty, który jeszcze nim nie jesteś, możesz się nim stać. Pan 
cię uświęci, żebyś dzięki łasce mógł wejść do Królestwa. 
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy zasługujemy 
na duchową śmierć. Nikt z nas nie zasłużył, żeby dziś rano 
przeżywać wspólnotę z Bogiem. Jesteśmy i pozostaniemy 
niedoskonałymi i nikt z nas nie zasługuje na wejście do 

Królestwa Bożego. Wszyscy jesteśmy zdani na to, że Pan 
Jezus da nam białe szaty łaski, łaski odpuszczenia grze-
chów, łaski zbawienia.

Jeśli chcemy je „nabyć”, to musimy za nie coś oddać, 
żeby je otrzymać. Oczywiście łaski nie można kupić, ale 
żeby otrzymać odpuszczenie grzechów musimy uświa-
domić sobie swoje grzechy. Wówczas trzeba odstąpić od 
wszelkich wytłumaczeń, jakie przychodzą nam do głowy: 
„Tak, popełniłem błąd, ale ostatecznie inni też popełniają 
błędy” – takie wytłumaczenia człowiek lubi – „to nie jest 
takie złe, żebym nie mógł dojść do Boga”! Odstąpmy od 
wszelkich wytłumaczeń i wymówek, w przeciwnym wy-
padku nie znajdziemy łaski. Decydujące jest przekonanie, 
że musimy odpuścić bliźniemu, żeby Bóg nam odpuścił.

Musimy się uwolnić też od myślenia ludzkimi norma-
mi. Ludzie wciąż sądzą, że Bóg jest im coś dłużny: „Miły 

Boże, wszystko czyniłem dobrze, Panie Jezu, przecież 
Tobie służę, musisz mi to zaliczyć!”. Nie! Nie możesz 
sobie zasłużyć na zbawienie. Nikt nie może! Pogrzeb takie 
wyobrażenie i przekonanie!

Jeśli chcesz nabyć białe szaty, to upokórz się przed 
twoim Bogiem. Zrezygnuj z ludzkiej sprawiedliwo-
ści i zaakceptuj Bożą sprawiedliwość. Przyznaj się 

do swoich błędów i staraj się ich znowu nie popełniać. Pan 
Jezus ci mówi: nabądź białe szaty i je załóż! Jeśli ich nie 
założę, to one mi nic nie dają.

Mili bracia i siostry, załóżmy białe szaty i je nośmy. 
Musi być widoczne, że nosimy białe szaty. Jak nosi się 
szaty łaski? Najpierw w ten sposób, że jest się pokornym 
przed Bogiem i przed ludźmi. Jeśli jestem świadomy, że 
Bóg udzielił mi łaski, to jestem też pokorny wobec Niego, 

Im trudniejsze są sytuacje,
  tym złoto jest bardziej wartościowe.
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nabożeństwo do mojego rodzimego zboru. Wtedy kapłan 
niekiedy korzysta ze słowa, na podstawie którego kiedyś 
ja przeprowadziłem nabożeństwo. To przeżyłem już przed 
kilkoma tygodniami. 

Gdy jednak siedzę w ławce pośród zboru i słucham 
brata przy ołtarzu, wtedy sobie uświadamiam: to słowo 
było dla ciebie! Pomimo, że sam je głosiłem. Ale wówczas 
nie zdawałem sobie sprawy, że to słowo dotyczy mnie, nie 
zboru – dotyczy mnie! Przyjmuję je do serca, a po powro-
cie do domu, mówię sobie: teraz muszę to czynić.

Byłem ślepy, widziałem siebie inaczej, niż jestem, a 
miły Bóg powiedział do kapłana: teraz powiedz to jemu! 
Muszę przyjąć to słowo i je zastosować. To dotyczy każ-
dego z nas.

Niekiedy jesteśmy też ślepi na pomoc Bożą. Mamy 
określone wyobrażenia, jak Bóg powinien nam pomóc, 
ale tak się nie dzieje. Wtedy niejeden mówi: „Miły Bóg 
mnie opuścił”. Nieprawda, po prostu jesteśmy tylko ślepi 
i nie widzimy, w jaki sposób Bóg nam pomaga.

starania, żeby usłyszeć Słowo Boże i przede wszystkim 
je zastosować.

Pomyślmy o Apostole Piotrze. W pewnej konkretnej 
sytuacji był ślepy. Pan Jezus do niego powiedział: „Za-
przesz się mnie”. A Piotr odpowiedział: „Nigdy Panie, 
nigdy! Choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Cie-
bie!”. Biedny Piotr! On był zupełnie ślepy. On nie widział, 
swego stanu rzeczywistego.

Pan mówi nam coś na nabożeństwie i wtedy nastę-
puje klasyczna reakcja: „Tak, dokładnie! To jest 
słowo dla tego brata, dla tej siostry, to dokładnie 

do nich pasuje!”. Tu trzeba się przemóc osobiście: o nie, 
to Pan powiedział do ciebie! To przydarza się każdemu 
z nas. Jako Główny Apostoł praktycznie przeprowadzam 
każde nabożeństwo, a wtedy myśl mi podpowiada: to jest 
właściwe słowo dla tego zboru. Ale jeśli chcę być zbawio-
ny, to również ja muszę przyjąć to słowo.

Od czasu do czasu, na przykład na urlopie, udaję się na 

widzieć, że Pan Jezus mnie udoskonala. Ale jeśli noszę 
szaty łaski, każdy widzi, że jestem wdzięczny, że jestem 
pokorny i że staram się zwyciężać zło.

Ostatecznie Pan mówi do zboru, do swoich braci i 
sióstr: „Jesteście ślepi”. Tego także nie mówi do tych, któ-
rzy Go nie znają, którzy nie są ochrzczeni, ale do swego 
Kościoła: „Jesteś ślepy! Potrzebujesz maści na oczy, mu-
sisz użyć tego leku, żebyś przejrzał!”. O Tak! Jak często 
stwierdzamy, że jesteśmy ślepi. Jednym z nieszczęść śle-
poty jest to, że nie widzi się samego siebie. Gdy ślepiec się 
ubiera, to nie widzi, czy ubrał się dobrze, czy źle i nawet 
lustro mu się nie przyda. Potrzebuje kogoś, kto mu powie, 
jak wygląda.

Tak dzieje się też z nami, gdy jesteśmy ślepi i nie po-
znajemy samych siebie. Wówczas jesteśmy zdani na to, 
że Pan nam powie, jak to jest z nami, a my musimy to 
przyjąć, jeśli mówi bezpośrednio do nas na kazaniu. Ma-
ścią na oczy, jaką musimy nabyć, jest słowo kazania. W 
tym celu trzeba przybyć na nabożeństwo, trzeba podjąć 

jak również wobec swojego bliźniego, ponieważ wszyst-
ko jest łaską, a nie własną zasługą. Nosić białe szaty 
oznacza też być wdzięcznym Bogu. Bóg daruje mi łaskę, 
daruje mi zbawienie, Jemu niech będzie cześć. Jezusowi 
Chrystusowi niech będzie cześć! Powinno być widoczne, 
że jesteśmy wdzięczni Bogu za łaskę, jakiej nam udziela, 
wdzięczni za odpuszczenie naszych grzechów, wdzięczni 
za wybranie i za łaskę bycia dzieckiem Bożym.

Nosić szaty łaski oznacza też, że chce się uświęcać 
i oczyszczać oraz jest się mocno zdecydowanym 
zwyciężać zło dobrem i opierać się grzechowi. 

Mój miły bracie, moja miła siostro, postaraj się o takie 
szaty i noś je!

Mój bliźni nie może widzieć, że Bóg odpuścił mi 
grzechy. Nie mam wypisane na czole: dziś pięćdziesiąty 
szósty raz zgrzeszyłem. Nikt nie wie, ile razy zgrzeszy-
łem, nikt nie widzi, czy Bóg mi odpuścił, czy nie. Nikt nie 
może widzieć, że jestem dzieckiem Bożym, nikt nie może 
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

W Kongo już często opowiadałem pewną histo-
rię: Mały chłopiec ze swoim ojcem idą przez 
las. Nagle stają przed przewróconym wielkim 

drzewem, które zagradza drogę. Chłopiec mówi do ojca: 
„Tato, tędy dalej nie przejdziemy”. Ojciec mu odpowia-
da: „Ależ, jeśli się na nie wdrapiemy, to przejdziemy”. 
Chłopiec usiłuje wdrapać się na pień, ale się ześlizguje, 
ponieważ pień jest mokry i śliski. Chłopiec mówi: „Tato, 
nie mogę”. „Ależ tak”, odpowiada ojciec, „spróbuj ina-
czej”. Chłopiec próbuje przesunąć pień, ale jest zbyt 
ciężki, aby drgnął z miejsca. „Nie idzie, nie mogę”, mówi 
chłopiec. Ojciec odpowiada: „Zdołasz!”. I tak chłopiec 
jeszcze przez chwilę próbuje pokonać przeszkodę. Ojciec 
się przygląda i w końcu mówi: „Widzę, że nie możesz 
przejść, ale nie pomyślałeś o tym, żeby mnie poprosić, 
żebym tobie pomógł”. Podniósł chłopca i przeniósł na 
drugą stronę. Problem został rozwiązany.

Często myślimy, że nasz problem jest nie do rozwią-
zania, ponieważ widzimy tylko nasze możliwości. Bóg 
nam wówczas mówi: „Oczywiście, jest rozwiązanie, ale 
nie pomyślałeś o mnie. Dlaczego wszystko chcesz zrobić 

sam? Sam nie rozwiążesz swojego problemu, ale dałem 
tobie kapłana. On może się za ciebie modlić. On może cię 
wesprzeć. Pójdź i poproś go o pomoc. Dałem tobie braci i 
siostry w Kościele, poproś ich o wsparcie, a je otrzymasz. 
Na nabożeństwie zaoferowałem tobie pomoc. Czyń we-
dług słowa, które usłyszałeś, a zobaczysz, co nastąpi. To 
jest pomoc, którą zsyła ci Bóg. Czasami jesteśmy ślepi i 
jej nie widzimy. Przyjmujmy słowo nabożeństwa i postę-
pujmy według rad, jakie daje nam Pan Jezus, a poznamy 
pomoc Bożą.

Kto jest ślepy, ten musi dotknąć rzeczy, żeby je 
rozpoznać. Skoro czasami jesteśmy ślepi, wtedy 
chcemy „coś dotknąć”.

Teraz wrócę do tego, co powiedziałem na początku 
nabożeństwa. Błogosławieństwo ma być w naszym ro-
zumieniu czymś możliwie konkretnym, jak: zdrowie, 
pieniądze, sukces, coś namacalnego. A kiedy kasa jest 
pusta, mówimy: „Bóg o mnie zapomniał. Gdzie jest bło-
gosławieństwo?”. Kiedy jesteśmy chorzy, kiedy wiedzie 
się nam źle w naszym życiu, wtedy mówimy: „Gdzie jest 

miły Bóg? On o mnie zapomniał. Gdzie jest błogosławień-
stwo?”. Przyjdź na nabożeństwo, słuchaj Słowa Bożego. 
Ono mówi tobie o tym, że Pan Jezus przyjdzie ponownie i 
zabierze ciebie do swojej wspaniałości. Przy świętej wie-
czerzy Bóg tobie mówi: Pan Jezus za ciebie umarł. Jak 
więc w ogóle możesz pomyśleć, że ja o tobie zapomnia-
łem? Pan Jezus chce cię przygotować, abyś z Nim w Jego 
Królestwie miał wieczną wspólnotę z Bogiem. Pan Jezus 
chce tobie darować niebieskie dziedzictwo, a ty się pytasz, 
gdzie jest błogosławieństwo?

Otoczony jesteś braćmi i siostrami, którzy cię miłują, 
masz sług Bożych, którzy modlą się za ciebie, Bóg daruje 
tobie odpuszczenie grzechów, twoi bracia i siostry prze-
baczają tobie twoje błędy, a ty odważasz się mówić: nie 
jestem błogosławiony, Bóg o mnie się nie troszczy…!?

Oby Pan nam otworzył oczy, abyśmy mogli zobaczyć 
Jego błogosławieństwo! W tym celu jednak, a to powtó-
rzę jeszcze raz, trzeba udać się na nabożeństwo, przyjąć 
słowo kazania, a to, co usłyszymy, wcielić w czyn.

To jest prosta rada, którą Pan nam dziś daje. Przyjmuj-
my to poselstwo i czyńmy to, co do nas należy. Wówczas 

ApOSTOł OkręgOWy 
mArkuS fEhlBAum

Pan Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Kto stara się zacho-
wać życie swoje, straci je, a kto 

straci życie swoje dla mnie, znajdzie je”. Kiedy ty bracie 
i siostro żyjesz dla Pana Jezusa, to będziesz mieć życie 
wieczne. Jeśli żyjesz dla swego Kościoła, to jesteś bło-
gosławieństwem i będziesz miał błogosławieństwo.

ApOSTOł OkręgOWy 
BErNd kOBErSTEiN

Zadałem sobie pytanie: Co 
robisz ze swoim bogactwem? 
Oczywiście muszę go pilnować, 

ale chcę nim też pracować. W ten sposób Bogu odda-
ję chwałę. Pracować bogactwem oznacza wyznawać 
naszą wiarę, rozmawiać o bogactwie. Gdy miłuję bliź-
niego, to nie ukrywam przed nim swego bogactwa.

będziemy bogaci i niczego nam nie będzie brakowało. 
Wówczas nawet w krytycznych sytuacjach naszego życia 
będziemy mieli w naszych sercach pokój i radość od Je-
zusa Chrystusa. Będziemy mogli dzielić nasze bogactwo 
z naszym bliźnim, nie stając się przy tym uboższymi. W 
perspektywie mamy wielki skarb: wejście do Królestwa 
Bożego.
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Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł 
przeszedł do uroczystości świętej wieczerzy:

Kiedy zbór obchodzi uroczystość świętej wiecze-
rzy, to nie dotyczy to tylko jednostki, która mo-
głaby powiedzieć: Pan za mnie umarł, tak bardzo 

mnie miłuje. Pan też oczekuje, żebyśmy byli świadomi, 
że nie tylko za nas, ale też umarł za naszego brata i naszą 
siostrę. Mnie są odpuszczone grzechy, ale też jemu i jej.

Gdy Pan wziął kielich, podał go drugiemu, a ten podał 
następnemu i każdy z niego pił. Czy możecie sobie wy-
obrazić, że drugi powiedział do trzeciego: „Nie, tobie nie, 
kielich podam komuś innemu”?

Co jest z tobą dziś rano? Czy być może jesteś tym, 
który podczas odpuszczenia grzechów myśli: „Ale tamten 
na to nie zasłużył”? W takim przypadku nie zostaną tobie 
odpuszczone grzechy.

Uroczystość świętej wieczerzy ma też na celu wzmoc-
nienie jedności wierzących, ponieważ w danym momen-
cie każdy sobie uświadamia i wyznaje: Pan też odpuścił 
mojemu bratu, On też umarł za moją siostrę.

Moim serdecznym życzeniem jest, aby to święte posel-
stwo rozprzestrzeniało się w zborach w Senegalu. Proszę 
rozszerzajcie to poselstwo. Słowa nie wystarczą, muszą 
być czyny. Po świętej wieczerzy relacje pomiędzy wierny-
mi w kościele mają być inne niż przedtem. Jeżeliby tak nie 
było, to wszystko byłoby tylko teatrem, zupełnie bez sensu.

Mili bracia, nauczajcie wiernych w zborach, żeby 
święta wieczerza była coraz bardziej obchodzona jako 
wieczerza wspólnoty w zborze! Święta wieczerza jest roz-
wiązaniem dla licznych problemów w zborze. A zanim 
będziecie o tym głosić na kazaniach, proszę, wykażcie 
to na własnym przykładzie. To jest wartościowsze niż 
wszelkie mówienie, a mogę was zapewnić, że to pociągnie 
za sobą dalekosiężne skutki dla rozwoju waszych zborów 
i dzieła Bożego.

ZASAdNicZE myśli

Pan Jezus nam radzi 

– u Niego nabyć złoto – prawdę Ewangelii;

–  przyodziać białe szaty – pozwolić działać 
Jego łasce;

–  zastosować maść na oczy – przyjąć i wcie-
lić w czyn słowo kazania.

Przemowa Głównego Apostoła przed ordynacją apostołów
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W słoneczne połu-
dnie wracałam 
z nabożeństwa 
do domu. Nagle 
wpadłam na po-

mysł, żeby niespodziewanie odwie-
dzić pewną siostrę nowoapostolską i 
zaprosić ją na obiad.

Ona mieszka niedaleko mnie, ale 
na nabożeństwa uczęszcza do sąsied-
niego zboru. Jest niepełnosprawna i 
od kilku lat wdową. Pogoda była na-
prawdę cudowna i nie chciałam tak 
szybko dotrzeć do domu.

Utwierdzałam więc w sobie myśl, 
że nasza siostra na pewno się ucie-
szy z mojego zaproszenia. W pobli-
żu naszego osiedla jest przyjemna re-
stauracja, w której już wielokrotnie 
wspólnie jadłyśmy.

Uszczęśliwiona pomysłem spra-
wienia nam obopólnie czegoś dobre-
go, zdecydowanie pojechałam w kie-
runku jej domu.

Zbliżając się jednak do celu, na-
gle ogarnęły mnie wątpliwości i co-
raz bardziej potęgujące się niedobre 

uczucie. Mój wewnętrzny głos usiło-
wał mnie powstrzymać od realizacji 
mojego zamiaru. Nie mogłam sobie 
tego wyjaśnić. O co chodzi? W koń-
cu zawróciłam i nieco bezradnie po-
jechałam do domu.

W dalszej części dnia zapomnia-
łam o moim dobrym, ale niespełnio-
nym zamierzeniu.

W poniedziałek wieczorem oglą-
dałam wiadomości lokalne. Nagle 
usłyszałam i zobaczyłam coś, co mną 
wstrząsnęło: „Masowa bójka… na 
moim osiedlu… w niedzielę w połu-
dnie… liczne i poważne szkody…” i 
wtedy pokazano restaurację, do któ-
rej chciałam się udać z naszą siostrą 
na obiad.

Zaparło mi dech w piersiach. Nie 
nadaremnie mój wewnętrzny głos 
powstrzymał mnie od zamierzenia. 
Gdybym go nie posłuchała, to akurat 
w tym czasie z naszą siostrą w wierze 
byłabym w tej restauracji.

Dziękowałam Bogu z głębi duszy, 
ponieważ przeżyłam, jak czuwa nad 
nami, swoimi dziećmi.

Bóg czuwa 
nade mną
To był idealny plan z mojego 
punktu widzenia, ale od jego 
realizacji powstrzymał mnie 
wewnętrzny głos. Na szczęście 
go posłuchałam.
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ŻYĆ Z WIARĄ

Wiele dzieci z okazji 
Dnia Matki sprawia 
swoim mamom radość 
własnoręcznie przygo-
towanymi malunkami, 

obrazkami, rękodziełami, upominkami, 
czekoladkami i kwiatkami.

Dzień Matki nie jest świętem ustawo-
wym ani chrześcijańskim. Dzień Matki nie 
wskazuje też na wydarzenia z Ewangelii. 
Pomimo to obchodzony jest entuzjastycz-
nie. Brzmi interesująco. Jak do tego docho-
dzi, że tego rodzaju święto znajduje takie 
rozpowszechnienie i uznanie, pomimo że 
nie jest państwowo nakazane ani zakorze-
nione kościelnie? Po prostu odpowiada po-
trzebom wielu ludzi podziękowania swoim 
matkom. Oczywiście z takimi dniami wiążą 
się też milionowe interesy komercyjne.

Pewne żydowskie przysłowie mówi: 
„Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego 
stworzył matki”. Miłościwe przyjęcie bez-
bronnego człowieczka; konsekwentne wy-
chowywanie z cierpliwością i miłością; 
bezgraniczne wspieranie bezradnych dzieci 
i zdolność do wciąż nowego przebaczania, 
to właściwości, jakich wielu doświadczyło 
w życiu od swoich matek. Miłość matczyna 
jest realnym doświadczeniem, które pozwa-
la pojąć wielkość miłości Boga do ludzi. 
Nieocenione wartościowe doświadczenie 
prawie nieograniczonego schronienia u 
matki! Dzieci, które mogły tego doświad-
czyć niewątpliwie są z serca wdzięczne.

Nie wszyscy jednak tego doświadczy-
li. Niektórzy dorośli mają ambiwalentne 
wspomnienia o swojej matce. Było coś, co 
było piękne, ale było też coś, co wspomi-
nają jako niesprawiedliwe, obciążające i nie 

fair. Nikt nie jest bezbłędny. Prorok Izajasz 
już sugeruje możliwość, choć prawie nie-
wyobrażalną, iż matki mogłyby zapomnieć 
o swoich dzieciach. Kto chciałby takie za-
pomniane lub odrzucone dziecko z okazji 
Dnia Matki skłonić do dziękowania matce 
za chłód i bezduszność?

Nie tylko niektóre dzieci mają nieprzy-
jemne skojarzenia z Dniem Matki. Istnieją 
też kobiety, które w Dniu Matki nie mogą 
udać się do kościoła, ponieważ nie wytrzy-
mują bólu serca. Chętnie chciały być mat-
kami… Dzień Matki dla takich niedoszłych 
matek zapewne też nie jest dniem radości, a 
ich jedynym wspomnieniem o swoim dziec-
ku to mała trumienka.

Niektóre matki odrzucają instytucjo-
nalnie organizowane Dni Matki jako akt 
podziękowania matkom przez dzieci, po-
nieważ uważają, że dzieci nic nie mogą za 
to, że się narodziły, a obowiązkiem każdej 
matki jest jak najlepsze opiekowanie się 
otrzymanym darem Bożym. Dlatego nie-
chętnie patrzą na rytuały związane z Dniem 
Matki.

Propagatorką Dnia Matki była Anna 
Jarvis. W drugą rocznicę śmierci swojej 
matki w 1907 roku na znak powiązania z 
matką nosiła przypięty biały goździk i roz-
dzielała kwiaty matkom. Jej idea została 
przyjęta z entuzjazmem. Niebawem jed-
nak od okazji ważniejsze stały się prezenty. 
Protestując przeciwko takiej formie obcho-
dzenia Dnia Matki Anna Jarvis kilkakrotnie 
trafiła do więzienia.

Niezależnie jak obchodzony bywa 
Dzień Matki, to wybierajmy szczere formy, 
które nikogo nie zabolą, a przede wszystkim 
oddawajmy chwałę Bogu. 
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Dzień Matki –  
  „owszem” święto



 20 NAszA rodziNA 5 / 2017   5 / 2017 NAszA rodziNA 21

Chleb Żywota

i List Piotra mówi o głoszonym kazaniu Pana Jezusa w 
„więzieniu”, czyli w krainach zmarłych. Chrzest staje się 
obrazem zbawienia. (wersety 19-21) Wstąpienie Chry-

stusa do krainy śmierci jest przeciwstawiane Jego później-
szemu wniebowstąpieniu: On siedzi teraz po prawicy Boga 
i ma moc nad aniołami, zwierzchnościami i mocami, a więc 
nad światem widzialnym i niewidzialnym, duchowym. Jezus 
Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom i 
dał apostołom polecenie głoszenia Ewangelii wszystkiemu 
stworzeniu, to znaczy ludziom ze wszystkich narodów i kul-
tur. Następnie został wzięty do nieba i siedzi teraz po prawicy 
swego Ojca.

Dzień wniebowstąpienia przedstawia ważny etap w planie 
zbawienia Bożego: Ojciec ponownie zabiera Syna do siebie 
po tym, jak Go wzbudził z martwych w Wielkanoc. Biblia 
wprawdzie mówi o ludziach, którzy również zostali wzięci 
do nieba, jak Henoch i Eliasz, (I Moj 5, 24; II Król 2, 11) ale 
oni nie siedzą po prawicy Bożej; to zostało zastrzeżone dla 
Syna Bożego. Oni weszli do sfery ułaskawionych na tamtym 
świecie, ale nie mają bezpośredniej wspólnoty z Bogiem.

Wraz ze zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Pana 
Jezusa stało się jasne, że Jezus Chrystus zwyciężył, a wszelka 
moc zła nie zdołała przeszkodzić Panu w wiernym spełnieniu 
woli Boga Ojca. Syn Boży ponownie wrócił do wspaniałości, 
a poniżenie, które wziął na siebie, miało swój kres!

Już w życiu ziemskim „prawica” panującego jest cechą 

sprawowania władzy: kto siedzi po prawicy, ma udział we 
władzy panującego. Syn Boży ma jednak nie tylko udział w 
panowaniu Boga, lecz On sam rządzi i to pełną mocą. Czyni 
to jednak stale w jedności z Ojcem i Duchem Świętym!

Dzięki swojej ofierze Jezus Chrystus zdobył moc poko-
nania złego. Pomimo to, że jeszcze jesteśmy otoczeni przez 
złe moce, to jednak jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa 
nie jesteśmy bezradnie wystawieni na moc złego. Boża moc 
i łaska pomagają nam przezwyciężać i przeciwstawiać się 
mocom złego. To polega na przykład na tym, że: 

• nie szerzy się niepokoju i wrogości. Ci, którzy żyją w 
Chrystusie, starają się wykazać bezkonfliktowość i po-
kojowość (Mat 5, 9) oraz miłość bliźniego; (Mat 22, 39)

• nie sieje się zwątpienia, beznadziei, nienawiści i egoi-
zmu, czyli wszystkiego, co niszczy wiarę, nadzieję i mi-
łość. (I Kor 13, 13)

Panowanie Chrystusa daje bezpieczeństwo w wierze, 
odbiera lęk przed mocami, które chcą nas oddalić od Boga, 
a także daje pewność, że wszystko, co Jezus Chrystus powie-
dział, jest prawdą i się wypełni. W Święto Wniebowstąpie-
nia przypominamy sobie, że Pan Jezus wstąpił do nieba i że 
siedzi po prawicy Ojca. To pozwala nam być pewnym, że w 
dniu Pańskim też będziemy mogli wstąpić do nieba,  gdyż Syn 
Boży obiecał, że w dniu swego ponownego przyjścia zabie-
rze swoich do siebie, żeby byli tam, gdzie On jest. (Jan 14, 3) 
Bądźmy stale gotowi i prośmy Pana o łaskawe przyjęcie!

„Który [Jezus Chrystus] wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej,
a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce”.
I List Piotra 3, 22

Wszystko jest poddane Chrystusowi!

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom:
chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam; czy to nie jest Chrystus?”

Ewangelia Jana 4, 28. 29

samarytanie są mniejszością narodową akceptującą je-
dynie Pięcioksiąg Mojżeszowy jako istotny dla wiary. 
Wszystkie późniejsze pisma (na przykład księgi proro-

ckie) i nauki w nich zawarte, były przez nią odrzucane.
Pan Jezus w drodze z Judei do Galilei przechodził przez Sa-

marię. Odpoczywał przy studni Jakuba i świadomie nawiązał 
rozmowę z Samarytanką. Tym samym postąpił inaczej niż Jego 
judejscy współcześni, którzy publicznie nie rozmawiali z ko-
bietami. (wersety 9 i 27) Ponadto kobieta ta była Samarytanką, 
a więc należała do grupy religijnej wzgardzanej i uważanej za 
sektę przez ortodoksyjnych Żydów. Pan Jezus świadomie zła-
mał to podwójne tabu, ponieważ wiedział, że to Bóg posłał go 
do Samarii, (werset 4) aby świadczył tam o swojej prawdziwej 
tożsamości. (werset 25 i kolejne; też werset 42) 

Poznanie tożsamości Pana Jezusa

Nadmienione wersety biblijne są jakoby zakończeniem 
długiej, początkowo nacechowanej emocjami, rozmowy 
Pana Jezusa z Samarytanką. Brak zrozumienia ze strony ko-
biety pokazuje, że ona myśli i żyje w oddzielnym świecie. 
Pan Jezus okazuje się cierpliwym słuchaczem i doradcą, 
który z sympatią patrzy na ludzkie życie zawierające wiele 
nadziei. Rozmowa ta w trzech punktach  pokazuje, w jaki 
sposób Pan Jezus próbuje przekazać samarytańskiej kobie-
cie zbawienie, które w Nim jest objawione:

• „Żywa woda” (wersety 7-15) – w kontekście życia 
wiecznego naturalna woda nie jest najważniejsza dla 
człowieka. O wiele bardziej należy poznać w Panu Je-
zusie „dar Boży” (werset 10) darowany przez Boga 
dla zaspokojenia ludzkich pragnień; (Ps 42, 3) kto Jego 
przyjmie, „nie będzie pragnął na wieki”. (werset 14)

• Kobieta i jej związki z mężczyznami (wersety 16-
19) – powody jej wielu małżeństw (czy rozwód, czy 
śmierć?) oraz jej obecny nieprawy związek z męż-
czyzną nie interesują Pana Jezusa. Rzeczowo wylicza 
związki kobiety, nie oceniając moralnie. Chodzi Jemu 
o to, żeby kobiecie objawić się jako „Dar Boży”, który 
miłuje ludzi, zna ich wnętrze (Jan 1, 47-50; 2, 24. 25) i 
chce ich pozyskać dla Boga.

• Oddawanie czci Bogu w „duchu i w prawdzie” (wer-
sety 20-26) – na od dawna konfliktowe, teologiczne 
pytanie dotyczące sporu pomiędzy Samarytanami i 
Judejczykami o właściwe miejsce czczenia Boga, Pan 
Jezus odpowiada wskazówką na swe Boskie posłanni-
ctwo. Przepowiada koniec obydwu miejsc kultu – tego 
na górze Garizim w Samarii, jak i w świątyni w Jero-
zolimie – i jednocześnie wskazuje na przyszłość, którą 
Bóg w Nim otworzył: „Lecz nadchodzi godzina i teraz 
jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu 
cześć w duchu i w prawdzie”. (werset 23)

Rozmowa kończy się samoobjawieniem Pana Jezusa, że jest 
Chrystusem. (werset 26)

Samarytanka działa

W świetle przeżycia wynikającego ze spotkania Chry-
stusa, Samarytanka wyciąga daleko idące konsekwencje. 
Wyznaje i poświadcza, że Pan Jezus jest Chrystusem, stając 
się w ten sposób pierwszą misjonarką w Samarii. (werset 28 
i kolejne) Jej wystąpienie silnie oddziałuje na mieszkańców 
miasta, w którym mieszka. (wersety 39-42)

My również dajmy się poruszyć Chrystusowi i postępuj-
my w taki sposób, żeby nasz Pan i Zbawiciel mógł nas osta-
tecznie zbawić podczas swego ponownego przyjścia.

Kobieta przy studni Jakuba
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Pan Jezus i kobieta przy studni Jakuba,
fresk w kościele pielgrzymkowym w Wies k. Steingaden w Niemczech
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Katechizm

3.1 Istota Boga

Bóg w swej istocie i działaniu jest nie do pojęcia rozu-
mem przez nas ludzi – dostęp do Boga, Jego wszechmocy i 
wielkości możliwy jest jedynie przez wiarę. Jezus Chrystus 
dla ludzi objawił Boga jako miłującego, miłosiernego i ła-
skawego Ojca i sprawił, że możemy Boga przeżywać. Dal-
sze objawienia Boga daje Duch Święty, który wprowadza 
wierzącego w głębię Boskości. (I Kor 2, 6-16)

3.1.1 Bóg w trzech osobach

Trójjedyność Boga jest tajemnicą. Formuła trynitarna: 
„w imię Boga, Ojca, Syna, i Ducha Świętego” nie wyraża 
„imion” w formie liczby mnogiej, ale „imię” w formie liczby 
pojedynczej: jedyny Bóg jest Trójjedyny. Pan Jezus w swoich 
słowach do apostołów uczynił rozpoznawalną Trójjedyność 
Boga; oni mieli chrzcić „w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go”. (Mat 28, 19) Jeżeli jest mowa o Bogu jako „Ojcu, Synu i 
Duchu Świętym”, to nie chodzi o trzech różnych Bogów, ale 
o trzy osoby (hipostaza), które są jednym Bogiem.

3.1.2 Bóg, jedyny 

Wiara w jedynego Boga należy do podstawowego wyzna-
nia Starego i Nowego Testamentu. Bóg mówił Mojżeszowi o 
sobie jako o jedności i wierności wobec siebie samego, które 
wyrażają się Jego imieniem: „Jestem, który jestem”. (II Moj 
3, 14) Wyznawanie jedynego Boga – „Pan jest Bogiem na-
szym, Pan jedynie!” (V Moj 6, 4) – towarzyszyło w historii 
narodu starego przymierza.

Chociaż już pierwsze przykazanie z całą jasnością głosi: 
„Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”, (II Moj 20, 
3) to Izrael miał długą drogę do wyznania jedynego Boga i 
wykluczenia wszystkich pozostałych bogów i ich czczenia; 
wciąż na nowo prorocy musieli wytykać narodowi ubóstwia-
nie obcych bogów. W Księdze Izajasza 45, 21. 22 występują 
słowa Boże: „Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? 
Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wyba-
wiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, aby-
ście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego”. 
Po powrocie z niewoli babilońskiej wyznawanie jedynego 
Boga (monoteizm) ujawniło się w świadomości Żydów jako 
istotna cecha odróżniająca ich od pogan. Wiara wyrażona w 
Księdze Mądrości jest znamienna dla judaizmu do dziś: „nie 
ma oprócz Ciebie boga”. (Mdr 12, 13)

To wyznanie jest również zakotwiczone w wierze chrze-
ścijańskiej począwszy od pierwszych zborów aż do współcze-
sności. Apostoł Paweł bronił monoteizmu bez jakichkolwiek 
ograniczeń. Ze względu na wielobóstwo (politeizm) Greków 
i religii rzymskich pisał: „wiemy, że nie ma […] innego boga, 
oprócz Jednego”. (I Kor 8, 4)

3.1.3 Bóg, święty

W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie zwany jest 
„Świętym”. (Iz 43, 3; Jer 50, 29; Hab 1, 12) Świętość, czyli 
majestat, nienaruszalność, niepowszedniość należą do istoty 
Bożej, do Jego jestestwa i działania. W Objawieniu Jana 4, 
8 jest to poświadczane słowami: „Święty, święty, święty jest 

Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma 
przyjść”. (por. Iz 6, 3) Jego Słowo i wola również są święte.

Bliskość Boga, Jego obecność jako Świętego, wielokrot-
nie doświadczana w dziejach zbawienia nakazuje wobec 
Niego głęboki respekt i szacunek. To, że bliskość Boga jest 
święta i nakazuje głęboką cześć, przeżył Mojżesz, gdy widział 
krzak gorejący i usłyszał głos Boży: „Nie zbliżaj się tu! Zdejm 
z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą”. (II Moj 3, 5) Świętość Boga uświęca miejsce Jego 
objawienia się.

Udział w świętości Bożej jest zarazem darem i zadaniem: 
„Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz”. (III 
Moj 19, 2; por. I Ptr 1, 15. 16) Zatem każdy wierny jest we-
zwany do dążenia do świętości wywodzącej się ze świętości 
Boga. W ten sposób „święci” imię Boga, tak jak to dochodzi 
do głosu w modlitwie „Ojcze nasz”: „święć się imię twoje”. 
(Mat 6, 9)

3.1.4 Bóg, wszechmogący

Wyznanie wiary, wyrażone w pierwszym artykule wyzna-
nia wiary: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stwo-
rzyciela nieba i ziemi”, poświadcza, że Bóg może wszystko, 
nic nie jest dla Niego niemożliwe, nie ma żadnych ograniczeń 
w realizacji swojej woli. Psalm 135, 6 wyraża to w ten sposób: 
„Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi, w mo-
rzach i we wszystkich głębinach”.

Wszechmoc Boga wyraźnie ukazuje się ludziom także w 
stworzeniu. Wyłącznie przez Jego Słowo wszystko zostało 
stworzone z niczego. (Hebr 11, 3) Bóg w swojej wszechmocy 
ustanawia początek i koniec: „Jam jest alfa i omega (początek 
i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma 
przyjść, Wszechmogący”. (Obj 1, 8) Tak też nowe stworzenie 
będzie wyrazem wszechmocy Boga.

O wszechmocy Boga mówił również Jezus Chrystus: „u 
Boga wszystko jest możliwe”; (Mar 10, 27) a także poświad-
czona została przez aniołów: „Bo u Boga żadna rzecz nie jest 
niemożliwa”. (Łuk 1, 37)

Do wszechmocy Boga należy wszechwiedza i wszech-
obecność. Wszechwiedza Boga jest nadmieniona w Psalmie 
139, 2-4: „Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz 
myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, 
wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem 
nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe”. 
W tym samym Psalmie wskazana też jest wszechobecność 
Boga: „Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygo-
tuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym 
wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, 
nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie 
prawica twoja”. (Ps 139, 8-10)

Znamionami istoty Boga są: jest jeden (jedyny), święty, 
wszechmogący, wiekuisty, miłujący, łaskawy, sprawiedli-
wy, doskonały. Bóg nie jest nieznany, nie jest ukryty; On 
skłania się ku ludziom, mówi do ludzi i pozwala im mówić 
do Niego.

Opis charakterystycznych cech istoty Bożej wyraża do-
skonałość i absolutność Boga. Niemniej wszelkie pojęcia 
pochodzące ze świata ludzkich doświadczeń są dalece nie-
doskonałe do wyrażenia rzeczywistości Bożej.

Ojciec, Syn i Duch Święty są jedynym Bogiem. To, że Bóg od wieków jest Trójjedyny poświadcza 
samoobjawienie Boga w ciągu dziejów zbawienia, które uwidaczniają, że Ojciec, Syn i Duch Święty są 
od początku, tworzą, działają i zachowują.

W starym przymierzu Bóg przede wszystkim objawiał się jako Bóg Ojciec, podczas gdy działalność 
Syna i Ducha Świętego była jeszcze dalece zakryta dla ludzi. Z punktu widzenia Nowego Testamentu, 
poświadcza Apostoł Paweł, Syn Boży był już obecny podczas wędrówki narodu izraelskiego przez 
pustynię. (I Kor 10, 4) Dalej w Ewangelii Marka 12, 36 i w Liście do Hebrajczyków 3, 7 jest mowa, że 
Duch Święty przemawiał już w starym przymierzu.

Ucieleśnienie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego oraz zesłanie Ducha Świętego pozwalają 
poznać Boga jako Trójjedynego. Jezus Chrystus uwypukla w Ewangelii Jana 16, 13-15 istotę działania 
Trójjedynego Boga: co należy do Syna, to należy też do Ojca, a co Duch Święty oznajmia, to bierze 
od Ojca i od Syna.

Trójjedyny Bóg jest Bogiem wspólnoty Ojca, Syna i Ducha; tę swoją wspólnotę chce udostępnić 
ludziom.

Trójjedyny Bóg

katechizm

Rozdział 3 − część I



Później uczniowie powiedzieli 
do Tomasza: „Widzieliśmy 
Pana”.
Wtedy Tomasz odpowiedział: 
„Jeśli nie ujrzę na rękach jego 
znaku gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoź-
dzi, i nie włożę ręki mojej w 
bok jego, nie uwierzę”.

Osiem dni później uczniowie 
znowu się zgromadzili. Tym 
razem obecny był również To-
masz. Nagle, pomimo że drzwi 
były zamknięte, ponownie zja-
wił się pośród nich Pan Jezus 
i do nich rzekł: „Pokój wam!”, 
a do Tomasza powiedział: „Daj 
tu palec swój i oglądaj ręce 

moje, i daj tu rękę swoją, i włóż 
w bok mój, a nie bądź bez 
wiary, lecz wierz”.
Na to Tomasz odpowiedział: 
„Pan mój i Bóg mój”! Wtedy 
Pan Jezus do niego powie-
dział: „Że mnie ujrzałeś, uwie-
rzyłeś; błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”.

Po ukrzyżowaniu Pana Je-
zusa uczniowie się bali. Zebrali 
się za zamkniętymi drzwiami. 
Zmartwychwstały Pan Jezus 
przyszedł do nich i powiedział: 
„Pokój wam!”. Brakowało tam 
tylko jednego z dwunastu 
uczniów: Tomasza.

Tomasz wątpi

(Ewangelia Jana 20, 24-29)
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Mój tata, wracając ze swojej pracy 
jako przedstawiciel handlowy, cza-
sami przywozi do domu moje ulu-
bione jedzenie. Tu widzicie naszą 
rodzinę przy posiłku składającym się 
ze smażonego ryżu i sadzonych jajek. 
W Indonezji zwyczajowo jemy ręką 
albo łyżką, jak tu widzicie.

U nas w Gombongu występuje sma-
kołyk zwany lanting, to jest chrupiąca 

przekąska z manioku. Gombong 
jest małym miastem w Prowincji 

Jawa Środkowa. Cieszę się, że 
tu mieszkam, ponieważ wszyscy 
obchodzą się ze sobą przyjaźnie 
i pokojowo. 

Do kościoła mamy niedaleko. 
Cała rodzina jedzie na nabożeń-
stwo skuterem. Mój tata jest 
kapłanem w naszym zborze. At-
mosfera u nas jest bardzo piękna; 
przeżywamy dużo miłości i 
wspólnoty. A że nasz kościół jest 
największy w okolicy, odbywają 
się tu szczególne nabożeństwa, 
spotkania i próby chórów. 

Na imię mam Mitcel Yohanes, ale przeważnie 
mówią do mnie po prostu Mitcel. Mam osiem 
lat i jestem najstarszym z trzech braci, Kenzo 
ma siedem, a Kristo dwa lata. Zdjęcie, na któ-
rym jesteśmy z mamą, zostało zrobione nad 
morzem, gdzie chętnie bywamy. 

Szczególnym dniem był 28 czerwca 
2015 roku. W tym dniu u nas przepro-
wadził nabożeństwo Główny Apostoł 
Jean-Luc Schneider. Byłem bardzo 
szczęśliwy, ponieważ mogłem go 
przywitać bukietem kwiatów. 

Nasza rodzina przed kościołem. Naprawdę 
chętnie chodzimy na nabożeństwa, które 
odbywają się w każdą niedzielę.
Mój tata, będąc jeszcze młodym, w pewną 
niedzielę miał straszne przeżycie. Razem 
z kolegami poszedł popływać. Jeden z 
nich nie umiał pływać i zaczął tonąć. Mój 
tata z innym kolegą próbowali go ratować, 
ale oniemal sami by utonęli. Dopiero ktoś 
przypłynął na małej tratwie na pomoc i ich 
wszystkich uratował. 

W kościele mamy też zajęcia religii, które 
prowadzą na przemian cztery nauczycielki: 
siostra Rini, siostra Wiwik, siostra Arum i 
siostra Tika. Dwunastu moich przyjaciół i 
ja uczymy się tam też śpiewać i słuchamy 
ciekawych opowieści biblijnych. 

   u Mitcela w Gombongu  

(Indonezja)

Kiedy mój tata do pracy jedzie sku-
terem, to po drodze zawozi Kenzo 
i mnie do szkoły. Uczęszczam do 
drugiej klasy chrześcijańskiej szkoły 
podstawowej. Poza zwykłymi zaję-
ciami uczę się też muzyki. Lubię grać 
na fortepianie. Gry na tym instru-
mencie uczę się od pierwszej klasy. 
Wspólnie z przyjaciółmi grałem już na 
koncercie szkolnym. To było bardzo 
emocjonujące. 

Fotografie własne
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1.    Gdzie Pan Jezus mówi o sobie jako o 

„Chlebie Żywota”?
  

A  w Ewangelii Marka 
B  w Ewangelii Mateusza 
C  w Liście do Hebrajczyków 
D  w Ewangelii Jana
 

2.   Gdzie Pan Jezus pobłogosławił uczniów 
przed swoim wniebowstąpieniem?

  
A  w świątyni w Jerozolimie 
B  nad Jordanem 
C  na górze Synaj
D  w Betanii na Górze Oliwnej 

3.  Kim byli Apostołowie Piotr i Andrzej?

A  cieślami
B  szewcami
C  rybakami
D  ogrodnikami 

4.   Kiedy obchodzimy Wniebowstąpienie 
Jezusa Chrystusa?

A  w Wielki Piątek 
B  3 dni po Jego śmierci
C  40 dni po Jego zmartwychwstaniu 
D  50 dni po Jego zmartwychwstaniu

5.   Jak w Biblii Warszawskiej zatytułowany 
jest Psalm 95?

A  Pieśń pochwalna 
B  Pan królem 
C  Nowa pieśń chwały 
D  Bóg święty

6.  Jak miała na imię siostra Absaloma?

A  Persefona
B  Ewa
C  Tamar
D  Hagar
 

7.   Jak kończy się werset z Ewangelii Jana 
14, 3: „Przyjdę znowu i wezmę was do 
siebie, abyście...”?

A  ze mną zamieszkali
B  byli zbawieni
C  gdzie Ja jestem, i wy byli
D  mieli wspólnotę ze mną

8.   Jak nazywał się ojciec proroka Izajasza?

A  Amos
B  Ammon
C  Tilon
D  Anim

9.   Kto był nauczycielem młodego Samuela w 
świątyni?

A  Eliasz 
B  Heli 
C  Elkana 
D  Mojżesz

10.   Co Pan Jezus radził, żeby u Niego nabyć?
 

A  wiarę, miłość i nadzieję
B  złoto, białe szaty i maści
C  uprzejmość i uczciwość
D  złoto, kadzidło i mirrę

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