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Młodzi ludzie, którzy nie zaznali w życiu żadnej miłości, 
którzy nigdy nie byli miłowani, którzy wychowali się bez 
miłości matki, bez miłego i bezpiecznego domu rodzinne-
go, którzy zaznawali tylko chłodu i braku zainteresowa-

nia, częstokroć mają niestabilną osobowość. Tacy ludzie często stają się 
łatwym łupem podejrzanych postaci, które obiecując im uznanie i sukces, 
sprowadzają na złe tory. A kiedy tacy młodzi ludzie jeszcze stają się prze-
stępcami, wtedy osądzający wymiar sprawiedliwości częstokroć mówi o 
niekorzystnym rozwoju społecznym, przesądzając życie na marginesie.

Na płaszczyźnie duchowej można zaobserwować coś podobnego: lu-
dzie, którzy zawsze na nowo wikłają się w grzech, to tacy, którzy nigdy 
nie doświadczyli miłości Bożej. Przesądzone wydaje się ich życie w od-
daleniu i w wiecznym oddzieleniu od Boga. Tu zaczyna się nasze za-
danie: widzieć w grzeszniku tego, który grzeszy dlatego, że nie poznał 
miłości Bożej. Do niego należy się zwrócić i go wesprzeć, aby mógł do-
świadczyć tej miłości w życiu. Wówczas z zaznania miłości Bożej osta-
tecznie rozwinie się życzenie zbawienia, odkupienia i uwolnienia z nie-
woli grzechu. Pewne jest jedno: im silniejsze jest doświadczanie miłości 
Bożej, tym słabsza jest skłonność do grzechu. Wypełniajmy więc nasze 
zadanie i głośmy Ewangelię oraz żyjmy według Ewangelii. Pan Jezus dał 
nam pewną złotą regułę: „Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i 
wy im czyńcie”. Praktykujmy to w życiu.

„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas 
umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”. Bóg nas 
tak umiłował, „że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Syn Boży z miłości do Ojca 
i do ludzi wypełnił wolę Boga. Z miłości do nas poddał się śmierci krzy-
żowej. Ale też zmartwychwstał, wstąpił do nieba, skąd ponownie przyj-
dzie, aby zabrać do siebie tych, którzy na Jego przyjście się przygotowują 
i czekają, którzy kierują się Jego wzorem i wyznają Go przed ludźmi.  
Darzmy więc Boga i ludzi miłością, jaką Bóg nas darzy i wypełniajmy 
największe przykazanie: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej 
siły swojej. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. To jest 
triumf zmartwychwstania Pańskiego.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Zaznawać miłości
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W XIX wieku ojcowie miasta Kolonii posta-
nowili zburzyć zabudowę okalającą ka-
tedrę, aby otworzyć widok na najwyższą 

wówczas (ok. 1880 roku) budowlę na świecie z jej 
okazałą dwuwieżową fasadą. Już poeta Johann 
Wolfgang von Goethe marzył o usunięciu wszystkie-
go, co zasłaniało widok na wtedy jeszcze nieukoń-
czone gotyckie arcydzieło. Utworzona wolna prze-
strzeń nie pozostała jednak na długo. Kolej, tramwaj, 
a później samochody zajęły obszar wokół katedry. 
W latach 70-tych XX wieku podjęto budowę tunelu 
drogowego, zapewniającego podziemny dostęp do 
okalających katedrę budynków, takich jak: główny 
dworzec kolejowy, Muzeum Ludwig, Filharmonia 
Kolońska, Muzeum Rzymsko-Germańskie i Hotel 
Mondial am Dom Cologne. W wyniku tego na po-
wierzchni wokół zabytku dziedzictwa światowego 
powstał plac katedralny, będący popularnym miej-
scem spotkań kolończyków oraz tłumów turystów.

Katedra w Kolonii
i plac katedralny
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NABOŻEŃSTWO 
W KOlONii/NiEmcy

DATA: 14 stycznia 2018 r.
PiEśŃ: Zachowaj wierność Panu!
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgo-
wy Rainer Storck oraz apostołowie: Wilhelm 
Hoyer, Franz-Wilhelm Otten, Martin Schnaufer, 
Walter Schorr, Wolfgang Schug i Dirk Schulz 
UczESTNicy: ok. 2 000
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tamtym i demonstra-
cyjnie to pokazują.

Nie zgadzamy się z 
niesprawiedliwością, 
z władzą złego i to sy-
gnalizujemy. Zbieramy 
się w niedzielę i wyzna-
jemy: z tym się nie zgadzamy, wierzymy w zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, wierzymy w zwycięstwo dobra 
nad złem, oczekujemy naszego zmartwychwstania. Nie 
mówię teraz tego jako zwierzchnik Kościoła, który chce za-
troszczyć się o to, żeby ławki w kościołach były pełne; nie 
o to mi chodzi. Chodzi mi o głębię wiary chrześcijańskiej. 
Obchodźmy niedzielę we właściwy sposób.

Ten rok kształtujemy pod mottem: „Wierni Chry-
stusowi”. W tym tygodniu natrafiłem na słowo bi-
blijne, a moją pierwszą myślą było, że to skompli-

kowane słowo! To oczywiście sprawiło, że rzecz stała się 
interesująca. O co tu chodzi?

II List do Tymoteusza cytuje hymn z czasów pierw-
szych chrześcijan, który dziś nie jest nam znany. Chodzi o 
hymn, który był śpiewany we wczesnym Kościele, ale nie 
został zachowany. Dlatego brzmi trochę dziwnie, ponieważ 
jest to tylko cytat ze starego hymnu. Chodzi w nim o Pana 
Jezusa, a to dobrze pasuje do tematu „Wierni Chrystusowi”.

„Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będzie-
my”. Podczas naszego chrztu, tak jak każdy chrześcijanin, 
ślubowaliśmy Bogu i się zobowiązaliśmy do wyrzeczenia 
się grzechu, a to oznacza do ukrzyżowania naszego stare-
go człowieka wespół z Chrystusem. (Rzym 6, 6) Chcemy 
umrzeć za grzech, chcemy wyrzec się zła. Takie jest zna-
czenie „umierać z”. Zobowiązaliśmy się do tego, kiedy zo-
staliśmy ochrzczeni i konfirmowani. Wyrzekamy się zła. 
Podążamy za Jezusem Chrystusem i Jego przykazaniami.

Zdecydowanie do unikania grzechu dziś powinno 
być silniejsze niż kiedykolwiek. Brzmi to bardzo 
abstrakcyjnie, ale tą sprawą trzeba się zająć kon-

kretnie. Co jest z tym związane?
Grzechem jest na przykład kradzież. Kradzież ozna-

cza bezprawne przywłaszczenie sobie czegoś. Jeśli w ten 
sposób się to widzi, to trzeba to też nieco rozszerzyć: przy-
właszczam sobie coś wbrew prawu. Każdy ochrzczony 
chrześcijanin podjął decyzję, żeby nie czynić tego w żad-
nym wypadku. Tego trzeba być świadomym.

Grzechem jest kłamstwo. Należy wyrzekać się 

kłamstwa, a kiedy się 
coś mówi, pisze lub 
podpisuje, wtedy musi 
to być prawdą. Wyrze-
kamy się kłamstwa. 
Nie mówimy, nie pi-
szemy i nie podpisuje-

my niczego, co nie odpowiada prawdzie. Postrzegając to w 
ten sposób, zauważamy, że kłamstwo jest bardzo bagateli-
zowane we współczesnym społeczeństwie. Szybko się coś 
podpisuje, wiedząc, że wcale to nie jest prawdą. Czy nasze 
zdecydowanie wyrzekania się grzechu wciąż jeszcze jest 
dostatecznie duże?

Temat, z którym na tę chwilę mam wiele do czynienia, to 
cudzołóstwo. To jest bezpośrednio związane z kłamstwem. 
To jest grzechem. Wyrzekamy się tego. Dziełami złego są 
też: zazdrość, nienawiść, nieczułość i niepojednanie. Wy-
rzekamy się tego i jesteśmy zdecydowani tego nie czynić. 
Nie chcemy mieć nic wspólnego z nienawiścią! Zazdrość 
jest czymś obrzydliwym. Nie chcemy jej, gdyż pochodzi od 
złego. Zdecydowani jesteśmy być wiernymi Chrystusowi. 
Nie chcemy nic innego. Nie chcemy grzechu. Nieczułość, 
egoizm, samolubstwo, egomania, to również dzieła złego. 
Zdecydowani jesteśmy, że tego nie chcemy!

Samolubstwo i egomanię można określić w prosty spo-
sób: stale mówię o sobie, kim jestem, co myślę, co czynię, 
jaki jestem piękny, jaki jestem dobry, a w końcu mówię: 
dosyć rozmawialiśmy o mnie, teraz pomówmy o tym, co 
ty o mnie sądzisz? Niejedno można o tym pomyśleć. Zwy-
czajnie jest to znak nieczułości. Ktoś taki nie ma miłości do 
bliźniego; jest ukierunkowany tylko na samym sobie.

Wyrzekamy się grzechu, wyrzekamy się zła. Bałwo-
chwalstwem jest to, gdy coś staje się dla nas ważniejsze niż 
Bóg. Nie będę tego teraz rozwijał, ale sądzę, że od czasu do 
czasu te i tamte sprawy należy nazwać konkretnie.

„Z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy”. Jeżeli żyje-
my z Chrystusem, to żyjemy tak, jak byśmy w codziennym 
życiu widzieli Go obok siebie. Gdybym widział Pana Jezu-
sa obok siebie, czy wtedy bym to lub tamto powiedział albo 
uczynił? Pragmatyczny obraz, zrozumiały dla każdego. 
Chcemy umrzeć dla grzechu, a żyć z Chrystusem, tak jakby 
widzialnie stał obok nas. Co wówczas bym powiedział? Co 
wówczas bym uczynił?

„Z nim umarliśmy”: postanowiliśmy stać się podob-
nymi do Chrystusa i ukrzyżowaliśmy „starego człowie-
ka”. Chcemy, aby rozwinęła się w nas nowa istota. „Wier-
ni Chrystusowi” oznacza, że ten rozwój jest stały i nie 

Mili bracia i siostry, jesteśmy wdzięczni 
naszemu Ojcu Niebieskiemu, że razem 
możemy przeżywać tę niedzielę. To 
jest tradycja – i to dobra tradycja – że 
chrześcijanie obchodzą niedzielę, wy-

znając zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie 
zbierają się w niedzielę, żeby wyznać: wierzymy, że Jezus 
Chrystus zmartwychwstał – ponieważ Jezus Chrystus 
zmartwychwstał w niedzielę.

Sądzę, że jest miło, gdy po minionym tygodniu, w któ-
rym tak wiele się przeżywa, w którym tak wiele się słyszy 
o tym, co się dzieje na świecie – myślę tylko o ostatnim ty-
godniu –  jak potężne jest zło, jak wiele niesprawiedliwości 
i zła się doświadcza, zbieramy się w niedzielę i mówimy: 

Żyć, wytrwać i umrzeć z Chrystusem
pomimo to wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał! 
Pokonał śmierć, zło i grzech. On ma ostatnie słowo! To jest 
wspaniały sposób na zakończenie tygodnia i rozpoczęcie 
nowego.

Cokolwiek by się stało, my wierzymy, że Jezus Chry-
stus jest najmocniejszy! On zawsze ma ostatnie słowo. 
Wyznajemy też nasze zmartwychwstanie. Gdy zgroma-
dzamy się w niedzielę, wyznajemy, że czekamy na nasze 
zmartwychwstanie. Czegokolwiek doświadczyłem, przez 
co przeszedłem, co widziałem – a w niedzielę po prostu 
przychodząc do kościoła, stawiam znak: czekam na moje 
zmartwychwstanie. To również należy do niedzieli.

Jest wielu ludzi, którzy z różnych powodów demonstru-
ją, ponieważ chcą pokazać, że nie zgadzają się z tym lub  

„Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy,
z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też 
królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas
zaprze; jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje 
wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może”.

Słowo biblijne: II List do Tymoteusza 2, 11-13

Zdecydowanie do unikania grzechu dziś
powinno być silniejsze niż kiedykolwiek.
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dochodzi do zastoju. Nowa istota musi stale się rozwijać, 
abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chry-
stusa. Muszę, i to mówię o sobie osobiście, zadać sobie 
pytanie: czy zawsze tak jest? Nie mówię teraz o sprawo-
wanym urzędzie kościelnym, ale o mnie jako osobie. Czy 
rzeczywiście w sposób stały rozwijam się coraz bardziej na 
podobieństwo Chrystusa? To zalicza się też do wierności 
Chrystusowi. Bycie wiernym to nie oznacza tylko uczęsz-
czanie na nabożeństwa, ale rozwijanie się i to w sposób 
konsekwentny. Tu mam obawy, czy zawsze tak jest w każ-
dym przypadku albo czy rozwój zaznał zastoju i się myśli: 
„Gdyby tylko wszyscy byli tacy jak ja…”.

Wierni Chrystusowi, umrzeć z Chrystusem. Nie 
tylko chcemy z Nim żyć, ale On ma żyć w nas i 
to coraz bardziej. I to ma być widoczne. Umie-

ramy dla grzechu, wyrzekamy się go. Chcemy żyć z Chry-
stusem, tak jakby stał obok nas; niech On coraz bardziej w 
nas żyje. To musi być nasz stały i konsekwentny rozwój.

„Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy”. 
Chodzi tu o bój i cierpienie z i dla Chrystusa. Pan przepo-
wiedział, że kto Go naśladuje, ten będzie narażony na poku-
sy. Kto naśladuje Chrystusa, ten jest kuszony przez diabła. 
Czego diabeł chce? Chce osłabić wiarę. Przychodzi i mówi: 
„To, co widzisz, przecież w ogóle nie odpowiada temu, w 
co wierzysz”. Zły sobie igra z nami i mówi: „Otwórz oczy, 
zobacz, rzeczywistość jest inna niż twoja wiara”. W ten 
sposób zasiewa wątpliwości. Bądźmy jednak wytrwałymi i 
pozostańmy na drodze wiary, ponieważ tylko ona prowadzi 

do Boga. Droga „widzenia” jeszcze nigdy nie doprowadziła 
do Boga. Musimy wierzyć i to aż do końca. Dla niektórych 
ludzi wydaje się to niemożliwe, ale to jest prawo Boże. 
Tylko droga wiary prowadzi do Boga. Bez wiary nie można 
się podobać Bogu. (Hebr 11, 6) Powzięliśmy postanowie-
nie: chcemy do Boga. A żeby dojść do Boga kroczymy 
drogą wiary. Jesteśmy wytrwali w wierze.

Diabeł przychodzi do nas z pokusami, tak jak przycho-
dził do Pana Jezusa i pokazuje nam, co wszystko nam może 
dać, co może nam zaproponować, o ile tylko pójdziemy 
jego drogą. Współczesne społeczeństwo stale jest zasy-
pywane ofertami: to możesz mieć, tamto możesz zyskać, 
w ten sposób osiągniesz sukces, o ile tylko sprawy nie bę-
dziesz traktować poważnie i pójdziesz drogą grzechu. Prze-
cież wszystko nie jest takie złe. Stale jest nam pokazywane, 
co może oferować diabeł, jeśli tylko nie pójdziemy drogą 
Bożą. Bądźmy wytrwali i nie ulegajmy pokusie. Idźmy 
drogą posłuszeństwa, ponieważ ta droga prowadzi tam, 
dokąd chcemy dojść: do Ojca.

Jesteśmy wierni Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus szedł 
drogą posłuszeństwa, ponieważ wiedział, że to jest droga, 
która prowadzi do Ojca, a szedł nią aż do końca. Idziemy 
drogą posłuszeństwa, bowiem jest to droga prowadząca do 
Boga, a tam chcemy dojść. Ja decyduję o tym, dokąd chcę 
dojść. A ponieważ zdecydowałem, że chcę do Ojca, to idę 
drogą, która do Ojca prowadzi, a to jest droga posłuszeń-
stwa. Bądźmy wytrwałymi, a wtedy będziemy królować z 
Jezusem Chrystusem.

Kto służy Panu Jezusowi, ten natrafia na opór. To już 

przepowiedział Pan Jezus swoim uczniom, że gdy będą 
głosić Ewangelię, to ludzie ich nie przyjmą. (Mar 13, 9-13) 
Tego doświadczamy również dziś. Ewangelia, nauka apo-
stołów, nie jest już przyjmowana.

Bądźmy wytrwali w głoszeniu Ewangelii; nieważne ilu 
ludzi przyjmie dziś nasze świadectwo wiary. Ważne dla 
nas jako służących Bogu jest to, aby człowiek, który szuka 
Pana Jezusa, miał możliwość Go znaleźć. Ważne jest, żeby 
aż do ponownego przyjścia Pana ludzie mieli możliwość 
przyjmowania Jezusa Chrystusa. Ta oferta musi pozostać 
aktualna, nawet jeśli nie jest przyjmowana. To jest ważne 
dla ludzi! Z miłości do ludzi pozostajemy wytrwali w gło-
szeniu nauki Jezusa i apostolskiej.

Nie pozwalajmy się zniechęcić z powodu tego, że ludzie 
dziś nie przyjmują tej oferty, ale wytrwale działajmy dalej. 
Dla ludzi zawsze musi być dostępne miejsce schronienia; 
jeśli go potrzebują, muszą mieć możliwość przyjścia do 
Pana Jezusa. Jeśli chcą zbawienia, muszą je znaleźć.

Nie dajmy się zniechęcić i nie mówmy: „Jest coraz 
mniej wierzących, wiele zborów zostało połączonych…”. 
Mili bracia i siostry, my działamy dalej także z miłości 
do ludzi. Zależy nam też bardzo na tym, żeby także w 

przyszłości nasze dzieci i ich dzieci, dopóki Pan nie przyj-
dzie ponownie, miały możliwość znalezienia zbawienia i 
miejsca schronienia. Ta propozycja zbawienia musi istnieć.

W naszym słowie biblijnym jest dalej mowa: „jeśli się 
go zaprzemy, i On się nas zaprze”. To jest napomnienie, a 
nie groźba. Wciąż na nowo trzeba pokazać, jak poważna 
jest sprawa. Bez Jezusa Chrystusa nie ma żadnego zbawie-
nia. Kto się zaprze Jezusa Chrystusa ten nie może dojść do 
Boga, nie może wejść do Królestwa Bożego. Zaprzeć się 
Jezusa Chrystusa oznacza zaprzeć się Jego osoby, czyli 
już nie wierzyć, że jest Synem Bożym i widzieć w Nim 
tylko postać historyczną, mędrca, proroka, interesującego 
człowieka, a Jego zmartwychwstanie rozumieć tylko sym-
bolicznie. To jest trend występujący nawet w chrześcijań-
stwie. A tak właśnie wygląda zaparcie się Jezusa Chrystusa. 
Dla nas jest i pozostaje Synem Bożym. On umarł i zmar-
twychwstał i przyjdzie ponownie.

Zaparcie się Jezusa Chrystusa oznacza też zaparcie się 
Jego ofiary, będąc przekonanym, iż nie potrzebuje się Jego 
ofiary i łaski. Wystarczy być dobrym człowiekiem, żyć we-
dług zasad etycznych, a Bóg będzie błogosławił i znajdzie 
się zbawienie. To jest zaparcie się Jezusa Chrystusa.

Chcemy żyć z Chrystusem, tak jakby stał obok nas.
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Zaparcie się Jezusa Chrystusa jest też zaparciem się 
Jego nauki. Chrystus chce ocalić każdego człowie-
ka, każdy ma dostąpić zbawienia. To wielu ludziom 

nie odpowiada. Przecież to nie może być tak, że Pan Jezus 
miłuje drugiego tak samo, jak mnie, zawsze chodzącego 
do kościoła i czyniącego wiele, podczas gdy drugi nic nie 
czyni! Tak być nie może. Rzeczywiście istnieją ludzie, 
którzy wykazują takie myślenie sprzeczne z działaniem 
Pana. Tym samym zapierają się nauki Jezusa Chrystusa. 
Jego nauka brzmi: miłuję wszystkich ludzi, za wszystkich 
umarłem, wszystkich miłuję jednakowo, wszystkich chcę 
zbawić, wszyscy ostatecznie mają mieć społeczność z Bo-
giem. Kto zapiera się nauki Jezusa Chrystusa, ten nie dostą-
pi zbawienia.

Zaprzeć się też można życia Pana Jezusa. On jako czło-
wiek był posłuszny Bogu, a pomimo to musiał wziąć na 
siebie cierpienia całej ludzkości. Przed niczym nie został 
oszczędzony. Niektórzy chrześcijanie są przekonani, że 
jeśli są grzeczni i wierni, chodzą do kościoła, to w zasadzie 
nic nie może im się przydarzyć. Gdy jednak coś się zdarzy, 
są oburzeni: „Jak Bóg mógł do tego dopuścić!”. W pewnym 
sensie jest to zaparcie się życia Pana Jezusa. On był Synem 

Bożym, On był posłuszny, a pomimo to cierpiał pod władz-
twem złego. Musiał to wziąć na siebie. Bóg Go nie oszczę-
dził. Miły Bóg nie może nam oszczędzić losu ludzkiego, 
nawet jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi. Chorujemy, umiera-
my, stajemy się ofiarami wypadków, niesprawiedliwości i 
wszystkiego, co możliwe. Nie mamy żadnych przywilejów. 
Niejeden z tym się nie zgadza, ale muszę zwrócić uwagę, że 
jest to zaparciem się życia Pana Jezusa, ponieważ chce się 
kroczyć inną drogą niż założoną przez Jezusa Chrystusa. 
Czuwaj i pamiętaj, że w rachubę wchodzi twoje zbawienie! 
Jeśli się Jego zaprzemy, to i On zaprze się nas.

„Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wier-
ny” – to jest wielkie pocieszenie. Pan pomoże wszystkim, 
którzy stanowczo są zdecydowani walczyć z grzechem, 
stać się podobnym do Jezusa Chrystusa, służyć Panu, pozo-
stać wiernym aż do końca. Oczywiście nie podołają temu, 
ponieważ nikt nie podoła być doskonałym i bez grzechu. 
Nawet jeśli jesteśmy wierni, to wciąż na nowo popełnia-
my grzechy. Pomimo że nie zgadzamy się z miłością Bożą, 
pomimo że to i tamto czynimy źle, to jednak Pan pozostaje 
nam wierny w swojej miłości. Jego miłość jest niekwestio-
nowana. On miłuje nas bezwarunkowo. Daruje nam swoją 

łaskę, odpuszczenie i stale możliwość nowego początku. 
Pan pozostaje wierny, nawet kiedy my nie jesteśmy wierni. 
Znaczące dla Niego nie są nasze osiągnięcia, ale znaczą-
ca jest nasza wola. Decydujące jest to, czego chcemy. Bóg 
ocala tych, którzy chcą zbawienia. Jeżeli chodziłoby o osią-
gnięcia, to żaden człowiek nie zostałby ocalony. Decydu-
jąca jest nasza wola, nasze chcenie. Dlatego nasza decyzja 
brzmi: chcemy pozostać wiernymi Jezusowi Chrystusowi. 
Każdego dnia to udowadniamy w mowie, postępowaniu, 
myśleniu i w usposobieniu. Nie zawsze to nam się udaje, 
ale kiedy mamy wolę, to Jezus Chrystus daruje nam swoją 
łaskę.

Niewierność ludzkości nie podważa wierności Bożej. 
Niewierność ludzi w sensie, że nie potrafią całkowicie wy-
rzec się grzechu, że są słabi i niedoskonali, nie umniejsza 
wierności Bożej. Bóg pozostaje wierny. On obiecał: do-
kończę moje dzieło zbawienia. I tego też dokona. Wiem, że 
nie jest łatwo tu w Europie, w której ogólnie słabnie wiara 
chrześcijańska. Ten stan również odczuwam, nie jestem 
ślepy na ten rozwój wydarzeń i także cierpię z tego powo-
du; i uważam też za moje święte zadanie napominać braci 
i siostry do wytrwałości w wierze. Wierzymy, że Kościół 

ApOSTOł  
mArTiN SchNAufEr

Ludzie, którzy na nas patrzą, na 
przykład nasze dzieci, które pa-
trzą na nas jako rodziców, niech 

się uczą, co to oznacza żyć tak, jak należy żyć – będąc 
wiernym Chrystusowi. 

ApOSTOł  
dirk Schulz
 
Myślałem o pewnej kobiecie 
z XVIII w. o hugenotce Marie 
Durand, która z powodu swojej 

wiary w młodzieńczym wieku została uwięziona. Trzy-
dzieści osiem lat przebywała w więzieniu. Była wytrwa-
ła. Na wykazie więźniów przy jej nazwisku rokrocznie 
dopisywano komentarz uzasadniający dalsze więzienie: 
„Niezmienna w wierze”.

BiSkup kArl- 
Erich mAkullA
 
Stwierdzenie „niezmienność w 
wierze” niech będzie też rezul-
tatem tego nabożeństwa. Jeżeli 

będziemy żyć z Chrystusem, będziemy wierni, będzie-
my służyć w dziele Bożym, to rozwinie się w nas życie 
Boże; stare życie obumrze, zaś nowe usposobienie 
coraz bardziej będzie widoczne.
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jest dziełem Bożym! Wierzymy, że apostołowie są posłani 
przez Jezusa Chrystusa, aby przygotować Jego oblubieni-
cę. Wytrwałymi bądźmy w tej wierze. Czy jest pięciu, czy 
jest pięć milionów, to nie zmienia faktu, że Bóg dokończy 
swoje dzieło zbawienia. To jest bezdyskusyjne. Przeżyłem, 
że mój rodzimy zbór również został połączony z innym 
zborem. Nie miało to związku z brakiem frekwencji na na-
bożeństwach, ale ze stanem budowlanym obiektu sakral-
nego. Wiem więc, jak to boli. Kiedyś byłem przewodni-
czącym tego podokręgu, który dziś jest dużo mniejszy, a 
rozwój nie jest imponujący. To boli, zgoda, ale to nie może 
naruszać naszej wiary. Proszę nie zapominajmy o tym, że 
droga, która prowadzi do Boga jest drogą wiary i zaufania, 
więc pozostańmy na niej. Kościół jest dziełem Bożym, Bóg 
jest wierny, dokończy swoje dzieło. To jest nasze pociesze-
nie. To jest nasza siła.

Po kazaniach apostołów i biskupa Główny Apostoł powie-
dział: 

Dziś mamy również możliwość dostąpienia odpusz-
czenia grzechów. Pan Jezus ponownie nam udo-
wadnia, że nasza niewierność nie zaważa na Jego 

wierności. On pokazuje nam konkretnie: stoję po twojej 
stronie, bronię ciebie, ratuję ciebie, chcę tobie nadal poma-
gać zwyciężać i ciebie rozwijać. To nam mówi, kiedy ob-
chodzimy uroczystość świętej wieczerzy i słyszymy słowa: 
„Ciało i krew Jezusa za ciebie dane”. Pozwólmy Panu, żeby 
zadał nam pytanie: A ty? Stoisz po mojej stronie? Czy wi-
dzisz sprawy tak, jak ja je widzę? Czy jesteś zdecydowany 

wyrzec się grzechu? Czy jesteś zdecydowany dalej się roz-
wijać na moje podobieństwo? Czy jesteś zdecydowany wy-
trwać aż do końca? Czy chcesz mi pomagać? Czy chcesz 
mi służyć? Czy to wszystko jest twoim priorytetem? A gdy 
chodzi o bliźniego, to czy również stoisz po mojej stronie, 
czyli po stronie Tego, który go miłuje, który go broni, który 
chce jego zbawienia? Albo czy jesteś po drugiej stronie, 
gdzie się oskarża, gdzie żąda się kary, gdzie panuje niena-
wiść? Po której stronie stoisz?

Podczas każdej świętej wieczerzy mamy możliwość 
wyrazić nasze zdecydowanie i Panu Jezusowi powiedzieć: 
„Panie, nie jestem doskonały, jestem nędznym grzeszni-
kiem, ale Ty wiedz, i niech wszyscy to wiedzą i widzą, że ja 
jestem po Twojej stronie”.

Mili bracia i siostry, chciałbym powtórzyć: miłość Boża 
jest z nami wszystkimi. Na dzisiejszym, jak i na każdym 
innym nabożeństwie nie ma nikogo, kto zostałby wyklu-
czony z miłości Bożej, bez wyjątku: miłość Boża jest z to-
bą!Tę pewność miej w swoim życiu!

zASAdNiczE myśli

Zdecydowanie wyrzekamy się grzechu. Pomi-
mo przeciwności trwamy w naśladownictwie. 
Pan Jezus daje zbawienie tym, którzy rzeczy-
wiście tego pragną.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Moja żona i ja od 
ponad trzydzie-
stu trzech lat je-
steśmy małżeń-
stwem obdarzo-

nym trojgiem zdrowych dzieci, za co 
jesteśmy wdzięczni miłemu Bogu. 
Staraliśmy się wychowywać nasze 
dzieci w wierze.

Niestety z naszych dzieci tyl-
ko jedna córka obecnie regularnie 
uczęszcza na nabożeństwa. Codzien-
nie modlimy się o to, aby pozostałe 
dzieci, syn i córka, ponownie zaczęli 

uczestniczyć w nabożeństwach. Ich 
dystans jednakże do Kościoła tym-
czasem stał się bardzo duży, tak że 
ich nawrócenie z ludzkiego punktu 
widzenia jest prawie niemożliwe.

Podczas nabożeństwa ze świętym 
pieczętowaniem naszej córki, która 
obecnie nie chodzi do kościoła, śpie-
wana była pieśń z naszego śpiewni-
ka: „Bóg dał wspaniałą nam obietni-
cę… chcę cię prowadzić wciąż okiem 
swym”.

Słowa tej pieśni wówczas przyją-
łem jako przyrzeczenie Boże, że ona 
zawsze na swoich drogach będzie 
doświadczać opatrzności i obecno-
ści Boga. I rzeczywiście: w niektó-
rych krytycznych sytuacjach życio-
wych naszej córki przypominaliśmy 
sobie o tym przyrzeczeniu i przeży-
waliśmy, że Bóg dotrzymuje swojej 
obietnicy.

Dobitne potwierdzenie też tego 
uzyskaliśmy przed pewnym czasem 
na nabożeństwie tygodniowym.

Nasza córka w tym dniu obcho-
dziła urodziny. W toku tego nabożeń-
stwa nagle wzbudziła mi się myśl, że 
byłoby pięknie, gdyby nie tylko mo-
dlono się za obchodzących w tym 
dniu swoje urodziny obecnych wier-
nych, ale również za nieobecnych. 
Modlitwa końcowa nabożeństwa do-
biegła końca, ale niestety nie zosta-
li nadmienieni nieobecni obchodzą-
cy tego dnia urodziny. Pomyślałem: 
szkoda. Wtedy zabrzmiały pierwsze 
dźwięki pieśni końcowej: „Bóg dał 
wspaniałą nam obietnicę…”.

Dla mnie było to imponującym 
powtórzeniem obietnicy Bożej, że 
jest obecny dla mojego dziecka i to-
warzyszy mu na jego drogach. Mi-
łość Boża do swoich dzieci jest nie-
ograniczona. Jak pięknie jest zawsze 
polegać na wspaniałych obietnicach 
Bożych.

Wspaniała 
obietnica

Wychowywanie w wierze dzieci 
jest wymagającym zadaniem 
dla rodziców. Nie zawsze re-
zultat jest taki, jakiego byśmy 
sobie życzyli.
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Kościół na świecie

posiadamy zgodę autora (prawo autorskie). W przy-
padku cytowania osób trzecich, cytaty te muszą być 
wyraźnie oznaczone i opatrzone źródłem cytatu. Cytaty 
zawsze używane są tylko jako uzupełnienie własnych 
myśli (prawo cytatu). Jeśli zostają publikowane zdjęcia 
lub filmy, to przedstawiane osoby muszą wyrazić na to 
osobistą zgodę (prawo do wizerunku i ochrona danych 
osobowych).
5. Postępujemy odpowiedzialnie. Każdy osobiście po-
nosi odpowiedzialność za treści, które zamieszcza i 
publikuje w mediach społecznościowych. Nie speku-
lujemy i nie wysnuwamy żadnych domysłów i przy-
puszczeń. Komunikacja w Internecie często jest prosta, 
a gdzieniegdzie wręcz banalna. Ilekroć chodzi o tema-
ty kościelne, staramy się komunikować na wysokim 
poziomie.
6. Rozpowszechniamy dobre wiadomości. Jesteśmy 
świadkami naszej wiary i twarzą naszego Kościoła. 
Naszą aktywnością w mediach społecznościowych da-
jemy przykład przestrzegania i rozpowszechniania war-
tości chrześcijańskich.
7. Chronimy prywatność. Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że w Internecie zasadniczo komunikujemy się publicz-
nie. Nawet jeśli widoczność działań w mediach spo-
łecznościowych jest ograniczona do określonych osób, 
to treść w każdej chwili może zostać nieumyślnie lub 
umyślnie przekierowana w celu upublicznienia. To, co 
jest poufne, musi pozostać poufnym; obejmuje to m.in. 
dane osobowe, a także treści podlegające obowiązkowi 
zachowania tajemnicy.
8. Oddzielamy sprawy polityczne, służbowe i zawodo-
we od działań kościelnych. W ramach działalności w 
mediach społecznościowych dla Kościoła powstrzymu-
jemy się od wszelkich uwag i wypowiedzi polityczno-
-partyjnych. Tak samo zaangażowanie wolontariackie, 
charytatywne lub kościelne absolutnie oddzielamy od 
interesów służbowych, biznesowych lub zawodowych.
9. Uczestniczymy i korzystamy. Odpowiedzialne korzy-
stanie z mediów społecznościowych zawsze jest wska-
zane. Jeżeli przypada to w godzinach pracy, wymaga 
to wyjaśnienia z przełożonym, w jakim celu i zakresie 
nawiązujemy kontakty, poszerzamy wiedzę lub rozwi-
jamy serwis społecznościowy.
10. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Jeśli nie jeste-
śmy czegoś pewni, pytamy właściwych osób. Nie roz-
powszechniamy sensacji i plotek. Jeśli popełnimy błąd, 
przyznajemy się do niego, przepraszamy, prostujemy i 
wyciągamy wnioski na przyszłość.

Komunikacja medialna jest tak szybka i tak po-
wszechna, jak nigdy dotąd. Liczba kontaktów i dialo-
gów wciąż rośnie. Informacje i wiadomości są widocz-
ne, dostępne i nieograniczone czasowo w sieci mediów 
społecznościowych na całym świecie. „Korzystajmy z 
mediów społecznościowych w sposób odpowiedzial-
ny oraz zważajmy na nasze zaangażowanie i na nasze 
słowa” – apeluje Główny Apostoł Schneider. Troską 
naczelnego duszpasterza Kościoła Nowoapostolskiego 
jest to, żeby również w Internecie komunikowano się w 
sposób rzetelny i precyzyjny.

Jak to powinno wyglądać w praktyce, przedstawia 
kodeks w formie dziesięciu punktów, które nie są pa-
naceum, ale zaleceniami, w jaki sposób z szacunkiem 
może przebiegać komunikacja w cyfrowym świecie.

KODEKS
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Szanujemy bliźniego. Utrzymujemy ton pełen sza-
cunku, mając świadomość, że komunikujemy się z in-
nymi ludźmi. Mamy na uwadze ich emocje i uczucia. 
Stąd też powstrzymujemy się od wszelkich wypowiedzi, 
które mogą być postrzegane jako rasistowskie, brutal-
ne, ekstremistyczne, fanatyczne, seksistowskie, dys-
kryminujące, czy w jakikolwiek sposób nieprzyzwoite 
lub obraźliwe. Zamieszczamy i publikujemy tylko to, 
co powiedzielibyśmy odbiorcy również w rozmowie 
osobistej.
2. Jesteśmy uprzejmi i przyjaźni. Czytelny, zrozumiały 
język – wolny od ironii, sarkazmu i prowokacji – jest 
podstawą konstruktywnej wymiany myśli. Irytacja, 
złość i frustracja do niczego nie prowadzą. Krytyka 
jest możliwa dopóki nie jest raniąca ani osobista. Nie 
omawiamy publicznie problemów z poszczególny-
mi osobami. Zachowujemy spokój, nawet gdy inni są 
niespokojni.
3. Jesteśmy szczerzy i autentyczni. Używamy własne-
go imienia, nie oszukujemy i nie wprowadzamy nikogo 
w błąd. Jeśli nie jesteśmy upoważnieni w Kościele do 
pracy w mediach społecznościowych, to nie wypowia-
damy się w imieniu Kościoła. Natomiast nasze osobiste 
wyznanie wiary jako wierni Kościoła Nowoapostol-
skiego prezentujemy zgodnie z nauką Kościoła i przy-
znajemy publicznie swoją przynależność do wspólnoty 
Kościoła Nowoapostolskiego.
4. Przestrzegamy obowiązujących praw i ustaw. Treści 
mogą być publikowane zasadniczo tylko wtedy, gdy 

przyjęła te wytyczne. Stanowisko i rekomendacje za-
wiera dokument zwany kodeksem mediów społeczno-
ściowych. Wytyczne zostały zredagowane dla wier-
nych Kościoła, a poza tym zawierają także informacje 
dla osób odpowiedzialnych za komunikację medialną w 
Kościele oraz dla duchownych.

Zgodnie z Ewangelią

W przedmowie Główny Apostoł Schneider wyja-
śnia, dlaczego powstały takie wytyczne: „Duchowni i 
współpracownicy kościelni, ale także wierni Kościoła, 
którzy w sposób naturalny przyznają się do siebie, jak i 
swojej wiary również w Internecie, powinni wiedzieć, 
jakie stanowisko odnośnie aktywności w mediach spo-
łecznościowych zajmuje Kościół Nowoapostolski”. I 
dodaje: „Ważne jest, żeby wszyscy byli świadomi za-
sięgu swoich wypowiedzi oraz zgodnie z Ewangelią 
wykazywali szacunek i respekt”.

Wzajemne kontakty powinny być 
oparte na szacunku, respekcie, ja-
sności i autentyczności. – Właści-
wie nie trzeba tego przypominać 
chrześcijanom. Jednak w dobie 

wirtualnych osobowości, pseudonimów i profili on-line 
uzasadnione jest pytanie, jak konkretnie sprostać przed-
stawionym wymogom w mediach społecznościowych.
 
Orientacja dla wszystkich wiernych
Kościoła Nowoapostolskiego

Na jesiennej konferencji 2017 roku apostołowie 
okręgowi i apostołowie okręgowi pomocniczy wraz z 
Głównym Apostołem Jean-Lucem Schneiderem zajmo-
wali się między innymi wytycznymi odnośnie praktyk 
w mediach społecznościowych, które wcześniej zostały 
opracowane przez kościelny zespół do spraw mediów. 
Konferencja Apostołów Okręgowych jednogłośnie 

Fo
t. 

©
 M

ar
ku

s 
G

lo
m

bi
tz

a 
- 

Fo
to

lia
.c

om

Jakie jest stanowisko Kościoła odnośnie Facebooka i innych mediów społecznościowych? Jak 

można łączyć zaangażowanie życiowe, zawodowe i kościelne z mediami społecznościowymi? 

Konferencja Apostołów Okręgowych przyjęła w Kościele Nowoapostolskim wytyczne odnośnie 

praktyk w mediach społecznościowych w formie kodeksu.

Media Społecznościowe

Media społecznościowe – właściwa 
praktyka w dziesięciu punktach



Wiedza i WiaRa 
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Współczesne ślubowanie konfirmacyj-
ne pochodzi z tekstu sformułowane-
go na początku III w. n.e. Ten tekst 
zwany jest „Traditio apostolica”, co 
z języka łacińskiego przekłada się 

„Tradycja apostolska”. Autorstwo przypisuje się uczone-
mu Hipolitowi Rzymskiemu. „Tradycja apostolska” oraz 
„Didache” – nauka dwunastu apostołów – z II w. n.e. są 
najważniejszymi źródłami mówiącymi o życiu zborowym 

i liturgii nabożeństw we wczesnym Kościele. Tekst ślubo-
wania konfirmacyjnego występuje w „Tradycji apostol-
skiej” wśród przepisów dotyczących chrztu. Pierwotnie 
tekst ten był ślubowaniem chrzcielnym, które z reguły 
składali dorośli po odbyciu nauk chrzcielnych. W przy-
padku chrztu dzieci ślubowanie to składali w zastępstwie 
rodzice albo członkowie rodziny.

W Kościele Nowoapostolskim to stare ślubowanie 
chrzcielne używane jest jako ślubowanie konfirmacyjne. 

Dlaczego składane jest ślubowanie konfirmacyjne? Skąd pochodzi i co oznacza tekst 
ślubowania konfirmacyjnego? Niniejszy artykuł przedstawia wyjaśnienie historii tekstu 
sięgającego czasu pierwotnego Kościoła.

Ślubowanie konfirmacyjne
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Wiedza i Wiara

poważnym wypełnianiu. Wyznaje wolę konsekwentnego 
prowadzenia życia z Bogiem i pozostania Jemu wiernym 
aż do końca. Ślubowanie wierności składane przez kon-
firmantkę lub konfirmanta jest przy tym odpowiedzią na 
wierność Boga, która wyrażona jest darami sakramentów 
i opatrzności.
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W„Wyrzekam się diabła
i wszelkich jego spraw i czynów,
i oddaję się Tobie Boże Ojcze, 

Synu i Duchu Święty
w wierze, w posłuszeństwie

i w poważnym zamiarze
Tobie wiernym być
aż do mego końca.

Amen.”

Nim zostaje potwierdzone przez konfirmantów ślubowa-
nie składane przez rodziców podczas chrztu i świętego 
pieczętowania. Pojęcie „konfirmacja” pochodzi od łaciń-
skiego słowa „confirmatio” i oznacza „potwierdzenie”. 
Konfirmanci potwierdzają słowem „tak” przyjęcie sakra-
mentów i życie w naśladownictwie Chrystusa.

Tekst ślubowania konfirmacyjnego

Ślubowanie konfirmacyjne składa się z dwóch „for-
muł”: z formuły wyrzeczenia i formuły wyznania. W nich 
do głosu dochodzą fundamentalne decyzje niezbędne do 
bycia chrześcijaninem: „nie” dla zła oznacza wyrzeczenie 
się diabła, a „tak” dla Trójjedynego Boga oznacza oddanie 
się Bogu jako Panu naszego życia. 

Formuła wyrzeczenia brzmi: „Wyrzekam się diabła i 
wszelkich jego spraw i czynów”.

Za tą formułą stoi myśl, że konfirmant świadomie od-
wraca się od zła, które spersonalizowane jest w diable i 
odtąd będzie to czynił na własną odpowiedzialność! Przy-
kładami spraw i czynów złego są: zwodzenie do odwróce-
nia się od Boga albo nawet sprzeciwianie się Jemu, bałwo-
chwalstwo, lekceważenie ofiary Chrystusa, lekceważenie 
woli Bożej, obojętność, nieczułość albo niepohamowana 
żądza władzy. Od tego wszystkiego chce się zdystanso-
wać człowiek składający z wiarą tę formułę.

Formuła wyrzeczenia nie oznacza, że człowiek odtąd 
będzie bezgrzeszny i że zawsze uda mu się uniknąć wpły-
wów złego. Raczej wyraża, że konfirmanci wiedzą o swo-
jej grzeszności i nie chcą prowadzić życia w sferze zła i 
bezbożności. Do tego niezbędna jest asysta Ducha Świę-
tego, daru, który już wcześniej przyjęli konfirmanci. Wy-
łącznie z własnych sił człowiek nie zdołałby dotrzymać 
ślubowania.

Po formule wyrzeczenia następuje formuła wyznania: 
„Oddaję się Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty w 
wierze, w posłuszeństwie i w poważnym zamiarze, Tobie 
wiernym być aż do mego końca”.

Kto wypowiada tę formułę, ten wyznaje, że przyjmuje 
Trójjedynego Boga jako swego Pana, który określa jego 
życie. „Wiara” i „posłuszeństwo” są istotnymi aspektami 
życia z Bogiem. Wiara w Boga oznacza mieć do Niego 
zaufanie. Posłuszeństwo wobec woli Bożej jest istotną 
konsekwencją wiary. W ślad za tym jest mowa o „poważ-
nym zamiarze”. Wyraża to, że formuła wyznania nie jest 
składana bezmyślnie, ale że składającemu zależy na jej 
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Chleb Żywota

W Koryncie najwidoczniej byli wierzący, którzy 
wykorzystywali słowa: „Wszystko mi wolno” dla 
usprawiedliwienia wszelkiego rodzaju rozwią-

złości, także nierządu. (I Kor 6, 12. 13) Apostoł Paweł pisze 
natomiast, że ciało powinno być świątynią Ducha Świętego. 
(I Kor 6, 19) Wskazówka na wskrzeszenie przez Boga pod-
kreśla argumentację, że Bóg jest Panem ciała, czyli że wie-
rzący ponosi także odpowiedzialność przed Bogiem za swoje 
ciało. Mowa o wskrzeszeniu, o „zmartwychwstaniu ciała” 
oznacza, że człowiek jako osoba ponosi odpowiedzialność 
przed Bogiem.

Upłynęło nieco czasu, zanim po zmartwychwstaniu Chry-
stusa uczniowie poznali: Tak, Pan rzeczywiście zmartwych-
wstał! To wyznanie wyraża, że zmartwychwstanie Jezusa 
ma centralne znaczenie w wierze chrześcijańskiej. Dlatego 
też Apostoł Paweł powiedział: „A jeśli Chrystus nie został 
wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza 
wiara”.  (I Kor 15, 14)

zmartwychwstanie pokazuje zwycięstwo Jezusa Chrystu-
sa nad śmiercią. Poprzez zmartwychwstanie poświadczona 
jest prawda Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Poznawszy to cieszymy się, a słuchając dziś radosnej no-
winy spoglądamy w przyszłość świadomi tego, że ona przy-
niesie nam Pana!

Biblia mówi, że to, co się niegdyś wydarzyło, jest świade-
ctwem tego, co się wydarzy w przyszłości: jak Bóg wskrzesił 
Pana Jezusa, tak i my zostaniemy wskrzeszeni.

To nie oznacza, że wszyscy musimy umrzeć. Pismo Świę-
te bowiem mówi, że w dniu Pana będziemy przemienieni i po-
rwani do Niego, ale również ci, którzy umarli, będą włączeni 
do tego wydarzenia. (I Kor 15, 51. 52; I Tes 4, 13-17) To, że 
będziemy wskrzeszeni oznacza, iż przystąpimy do wspaniałej 
wspólnoty z Bogiem.

za porażkę uznano, że Pan Jezus umarł, że Jego życie 
zakończyło się na krzyżu. Jednakże ta rzekomo największa 
porażka była największym zwycięstwem. W jednej chwili 
wszystko zmieniło się również dla uczniów:

• przygnębienie przy grobie zmieniło się w pocieszającą 
pewność: Pan zmartwychwstał; (Łuk 24, 34)

• strach, że będzie się prześladowanym jako wyznawca 
Jezusa Chrystusa, zmienił się w odwagę do głoszenia 
ludziom Jego zmartwychwstania. (Mar 16, 8-10)

Tak będzie również w dniu Pana. W jednej chwili wów-
czas zmieni się wszystko:

• gdzie są kłopoty i troski, tam nagle będzie pocieszenie 
i radość;

• gdzie są obciążenia i niepokój, tam nagle będzie całko-
wity pokój Boży;

• gdzie są choroby, tam nagle będzie się wolnym od 
wszelkich dolegliwości.

Nikt nie mógł przeszkodzić w zmartwychwstaniu Pana 
i nikt nie może wstrzymać dnia Pańskiego. Jezus Chrystus 
przyjdzie w takiej chwili, jaką przewidział Ojciec (Mat 24, 
36) i żaden duch ani piekło nie są w stanie temu przeszkodzić.

„A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją”.
I List do Koryntian 6, 14

Bóg nas wskrzesi

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się; potem zwrócił się do ciała i rzekł:
Tabito wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła”. 

Dzieje Apostolskie 9, 40

Apostoł Piotr był w Lyddzie oddalonej o  osiem-
naście kilometrów od Joppy. Joppa, to dzisiejsza 
Jaffa, dzielnica Tel Awiwu.

 W Joppie mieszkała uczennica Pańska o imieniu Ta-
bita, która znana była z dobrych uczynków. Nagle zacho-
rowała i zmarła. W owym czasie niedaleko przebywał 
Apostoł Piotr i został poproszony o przybycie do zmarłej.

Gdy Apostoł przybył, niezwłocznie zaprowadzono go 
do sali na piętrze, gdzie leżała zmarła Tabita. Obecnych 
tam było kilka wdów, które płakały. Apostoł Piotr nakło-
nił wszystkich do opuszczenia pomieszczenia, po czym 
ukląkł, modlił się do Boga, a do zmarłej zwrócił się nastę-
pującymi słowami: „Tabito wstań!”. dziewczyna od razu 
otworzyła oczy, ujrzała Apostoła Piotra i usiadła. Apostoł 
podał jej rękę i pomógł wstać. Następnie pokazał ją wdo-
wom i innym obecnym. „I rozniosło się to po całej Joppie, 
i wielu uwierzyło w Pana”. (Dz Ap 9, 42)
 Wskrzeszenie Tabity wyznacza koniec historii pierw-
szego etapu działalności apostołów i początek drugiego 
etapu, a wyrażającego się zwiastowaniem Ewangelii oraz 
przełomem w pracy misyjnej wśród pogan.

Moc śmierci

Śmierć jest nierozłączna z ziemskim życiem ludzkim. 
Ewangelie opisują trzy przypadki wskrzeszeń dokona-
nych przez Pana Jezusa: córki Jaira, młodzieńca z Nain i 
Łazarza. Dzięki mocy Pana Jezusa również Apostoł Piotr 
mógł wskrzesić zmarłą osobę, a mianowicie Tabitę.

Nawet te kilka wskrzeszeń ostatecznie skutkowało 
tym, że ci wskrzeszeni wprawdzie przeżyli jeszcze pe-
wien czas, ale później i tak zmarli. Codziennie umiera 
niezliczona ilość ludzi. Śmierć jest nieunikniona.

Wskrzeszenia a zmartwychwstanie umarłych

Gdy tracimy ukochanego człowieka, to czymś pięk-
nym byłoby, gdyby od razu mógł zostać przywrócony 
do życia, ale wszyscy wiemy, że to się nie wydarzy. W 

przypadku przytoczonych wskrzeszeń chodziło o coś wię-
cej niż tylko o przywrócenie do życia ziemskiego. Wskrze-
szenia te wskazują na coś bardzo wielkiego i znaczącego, 
na moc Pana Jezusa nad śmiercią i na zmartwychwstanie 
umarłych, które nastąpi przy Jego ponownym przyjściu.

Śmierć Pana Jezusa

Pan Jezus, który wskrzeszał ludzi, sam musiał umrzeć, 
chociaż był bez grzechu. Nie został uchroniony przed 
śmiercią i tym samym przeszedł drogę, którą musi iść 
człowiek. Jezus Chrystus jednakże nie pozostał w oko-
wach śmierci, ale też nie został wskrzeszony, czyli nie 
powrócił do życia w swoim ciele ziemskim, lecz – i to jest 
radosnym poselstwem wielkanocnym – zmartwychwstał! 
Jego ciało zostało przemienione, tak więc jako prawdziwy 
człowiek obdarzony ciałem zmartwychwstalnym został 
wywyższony przez Boga.

Koniec śmierci

Zatem wierzący, który umarł w Chrystusie, nie pozosta-
nie w stanie śmierci, ale dzięki zmartwychwstaniu będzie 
z niej ostatecznie wybawiony. O tej nadziei powinniśmy 
pamiętać, gdy rzeczywiście wierzymy w Jezusa Chrystu-
sa. Musimy wierzyć, że Pan z mocą działa przez Aposto-
lat, także współcześnie. Dzięki temu również i dziś przez 
Apostolat jesteśmy przygotowywani na nasze zmartwych-
wstanie, przemienienie i zabranie do wspaniałości Bożej, a 
śmierć nie zostanie wstrzymana na jakiś czas, ale utraci nad 
nami wszelką moc. Będziemy żyć w wiecznej wspólnocie 
z Tym, który sam jest życiem: z Trójjedynym Bogiem!

Nowy Testament donosi tylko o nielicznych zmar-
łych przywróconych do życia. Wskrzeszenia te wskazują 
na moc Pana Jezusa nad śmiercią i na zmartwychwsta-
nie umarłych. Chrystus poprzez Apostolat przygotowuje 
wierzących do zmartwychwstania i do życia w wiecznej 
wspólnocie z Bogiem. Jezus Chrystus raz na zawsze za-
kończy moc i panowanie śmierci! 

Tabita
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Katechizm

3.4.8.4  Działalność nauczycielska Jezusa 
Chrystusa

Centrum zwiastowania Jezusa jest Królestwo Boże – 
w historii urzeczywistnione panowanie Boże – w swoim 
kształcie teraźniejszym i przyszłym: „Wypełnił się czas i 
przybliżyło się Królestwo Boże”. (Mar 1, 15) W Jezusie 
Chrystusie personalnie obecne jest więc Królestwo Boże. 
(Łuk 17, 21)

Fundamentalną treścią Ewangelii są objawione w 
Jezusie Chrystusie: łaska, miłość i pojednanie. On jest 
Synem Bożym i przyszedł zniszczyć dzieła diabła, zba-
wić upadłego i uwikłanego w grzech człowieka i wy-
prowadzić spod roszczeń diabła. Dzięki swojej ofierze 
Jezus Chrystus udostępnia ludziom pojednanie z Bogiem 
i otwiera bramę do żywota wiecznego. Dzięki swojej 
śmierci i zmartwychwstaniu potwierdza raz na zawsze, że 
jest Panem nad śmiercią i diabłem. W tym zwycięstwie 
człowiek ma udział przez wiarę. (I Kor 15, 57)

Pan Jezus wezwał uczniów do naśladownictwa. Głosił z 
mocą, z władczym autorytetem i odpuszczał grzechy. To, że 
wraz z Nim do ludzi przyszło zbawienie, uwidocznił też czy-
nionymi cudami. Tym samym podkreślił swoje poselstwo 
o nastającym władztwie Bożym  i o sobie jako Zbawicielu.

uwidocznił, że posiada pełnomocnictwo zarówno do od-
puszczania grzechów, jak i do uzdrawiania. Cuda uzdra-
wiania są ściśle związane z wiarą człowieka.

Wypędzanie złych duchów
Do cudownych czynów Pana Jezusa zalicza się też wy-

pędzanie złych duchów. (Mar 1, 23-28) Jezus Chrystus 
był uznawany Panem nawet przez demony. (Mar 3, 11) Z 
tego wynika, że zło nie jest żadną autonomiczną mocą, ale 
jest poddane mocy Bożej. Czas niszczycielskiego władz-
twa zła i jego wpływu na ludzi ma swój koniec wraz z 
pojawieniem się Jezusa Chrystusa. (Łuk 11, 20)

Wskrzeszanie umarłych
Ewangelie mówią o trzech przypadkach, w których Pan 

przywrócił do życia zmarłych ludzi: córkę Jaira, (Mat 9, 
18-26) młodzieńca z Nain, (Łuk 7, 13-15) i Łazarza. (Jan 
11, 1-44) Przed wskrzeszeniem Łazarza Pan Jezus objawił 
się fundamentalnymi słowami: „Jam jest zmartwychwsta-
nie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki”. (Jan 11, 
25. 26) Jezus Chrystus nie tylko posiada moc wzbudza-
nia zmarłych do życia, ale On sam jest życiem, On sam 
jest zmartwychwstaniem. Wzbudzenie z martwych jest 
znakiem wskazującym na to, że wiara w Jezusa Chrystusa 
oznacza zwyciężenie śmierci i żywot wieczny.

Cuda natury
Gdy Pan zapanował nad wiatrem i morzem, to poka-

zał swoją moc nad naturą. (m.in. Mat 8, 23-27) Władztwo 
nad żywiołami natury podkreśla jestestwo twórcze Syna 
Bożego, który jako Słowo od Ojca był przed wszelkim 
stworzeniem. (Jan 1, 1-3)

Cuda nakarmienia
We wszystkich Ewangeliach jest mowa o nakarmieniu 

pięciu tysięcy, (m.in. Mar 6, 30-44) a ponadto w Ewange-
lii Mateusza i Marka jest mowa o nakarmieniu czterech 
tysięcy. (Mat 15, 32-39; Mar 8, 1-9) Wydarzenia te z jed-
nej strony przypominają o tym, że Bóg żywił swój lud na 
pustyni, a z drugiej strony wskazują na świętą wieczerzę: 
„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto 
spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, 
który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świa-
ta”. (Jan 6, 51)

Cuda obdarzania
Znakami poświadczającymi Boskość Jezusa Chrystu-

sa i bliskość Królestwa Bożego są też cuda, przez które 
ludzie zostali obficie obdarzeni darami ziemskimi. Przy-
kładem tego jest połów ryb Piotra (Łuk 5, 1-11) i wyda-
rzenie na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy Pan Jezus 
przemienił wodę w wino. (Jan 2, 1-11)

Streszczenie

Fundamentalną treścią Ewangelii są objawione w 
Jezusie Chrystusie: łaska, miłość i pojednanie. (KKN 
3.4.8.4)

Wszystkie Ewangelie relacjonują cuda jako realne wy-
darzenia. Poświadczają one, że Pan Jezus jest Mesjaszem 
i uwidaczniają miłosierną przychylność Boga do cierpią-
cego człowieka. (KKN 3.4.8.5)

Różnorodne cuda, których Syn Boży dokonał, to: 
uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów, wskrze-
szanie umarłych, cuda natury, cuda nakarmienia, cuda ob-
darzania. (KKN 3.4.8.5)

3.4.8.5  Cuda Jezusa Chrystusa

Wszystkie cztery pisemnie przekazane Ewangelie re-
lacjonują cuda Pana Jezusa jako realne wydarzenia po-
świadczające, że jest Mesjaszem. Jego cuda uwidaczniają 
miłosierną przychylność Boga do cierpiącego człowieka, 
są wydarzeniami objawiającymi chwałę Chrystusa (Jan 2, 
11) i ukazującymi Jego pełnomocnictwo Boże. (Jan 5, 21)

Syn Boży dokonywał różnorodnych cudów, takich jak: 
uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów, wskrze-
szanie umarłych, cuda natury, cuda nakarmienia, cuda ob-
darzania.

Uzdrawianie chorych
Pan Jezus uzdrawiał chorych, niewidomych, sparali-

żowanych, głuchych, trędowatych. Uzdrowienia te wska-
zują na Boską istotę Jezusa Chrystusa, który działał cał-
kowicie w myśl tego, co Bóg powiedział do Izraelitów: 
„bom Ja, Pan, twój lekarz”. (II Moj 15, 26) Tego rodzaju 
cudem jest uzdrowienie sparaliżowanego w Kafarnaum, 
(Mar 2, 1-12) do którego Pan Jezus najpierw powiedział: 
„Synu, odpuszczone są grzechy twoje”. (Mar 2, 5) Ucze-
ni w Piśmie uznali to za bluźnierstwo Boże. Pan Jezus 

Trójjedyny Bóg

katechizm

Rozdział 3 − część XII



„Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.

Na niwach zielonych pasie 
mnie. Nad wody spokojne
prowadzi mnie.

Duszę moją pokrzepia.

Wiedzie mnie ścieżkami spra-
wiedliwości ze względu na
imię swoje.

Choćbym nawet szedł ciemną 
doliną, zła się nie ulęknę, boś 
Ty ze mną, laska twoja i kij twój 
mnie pocieszają. 

Zastawiasz przede mną stół 
wobec nieprzyjaciół moich, na-
maszczasz oliwą głowę moją, 
kielich mój przelewa się.

Dobroć i łaska towarzyszyć mi 
będą przez wszystkie dni życia 
mego. I zamieszkam w domu 
Pana przez długie dni”.

Psalmy są pieśniami religij-
nymi. Niektóre zostały napisane 
przez króla Dawida, na przykład 
Psalm 23, w którym wyraża 
swoje zaufanie do Boga.

Dobry Pasterz

Psalm 23
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Moim ulubionym przedmiotem jest 
matematyka; uczestniczyłem nawet 
w olimpiadzie matematycznej! Dwa 
razy zająłem trzecie miejsce i za to 
otrzymałem brązowe medale.

Mój pies nazywa 
się Scoobydoo. Ma 
tylko trzy łapy, po-
nieważ został potrą-
cony przez autobus, gdy miał dwa lata.
Na szczęście przeżył!

Moje hobby to skateboarding (jazda na 
deskorolce). Dwa razy w tygodniu chodzę na 
trening i biorę udział w mistrzostwach desko-
rolkowych.

Jestem Júlio, mam dwanaście lat i mieszkam w 
Santo André jako jeden z 700 000 mieszkańców. 
Miasto położone jest w stanie São Paulo. Jestem 
w szóstej klasie szkoły podstawowej; tu 
widzicie mnie z kolegami i koleżan-
kami szkolnymi oraz z moim młod-
szym bratem na targach książki.

Poza tym uczę się grać na pianinie. To sprawia mi wiele radości.
Mam nadzieję, że później będę mógł grać też na nabożeństwach 
w kościele.

Zostałem ochrzczony i pieczęto-
wany Duchem Świętym w moim 
zborze Santo André. Ten zbór 
jest bardzo ważny dla mojej ro-
dziny. Moja prababcia poznała 
Kościół Nowoapostolski, gdy 
miała 17 lat. Później mój pra-
dziadek zaczął z nią chodzić 
na nabożeństwa i też przystąpił 
do Kościoła. W tym zborze się 
pobrali. Tymczasem oboje są 
już na tamtym świecie. Jed-
nym z ich pięciorga dzieci jest 
moja babcia Edna. Ona z kolei 

przyprowadziła do Kościoła swojego męża José Antonia, który obecnie 
jest naszym apostołem. Historia rodziny toczy się dalej: mój tata również 
dzięki mojej mamie poznał wiarę nowoapostolską i został pieczętowany. 
Moja mama prowadzi chór w naszym zborze.  

To są babcia i dziadek u nas na odwiedzinach, 
normalnie mieszkamy w czwórkę: mój tata 
Fábio, moja mama Lais, ja i mój brat Raúl. To 
ja wybrałem jemu imię. On ma na imię tak jak 
nasz apostoł okręgowy Raúl Montes de Oca, 
którego bardzo kocham.

W każdą niedzielę po nabo-
żeństwie chodzę na zajęcia 
religii. Mamy bardzo miłą 
nauczycielkę, która ma na 
imię Carolina.

u Júlia w Santo André 

(Brazylia)

Poleciła nam, żeby po nabożeństwach pisać 
notatki z kazań. To nam pomaga uważnie
słuchać Słowa Bożego. 
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Na Wielkanoc my Brazylijczycy lubimy jeść 
paçoca. Ta słodycz składa się z rozgnie-
cionych orzeszków ziemnych i cukru. 
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? ???

??
? ?

??
??? ??? ?? ???? ?? ?

?
?? ?

? ??
1.   Jak nazywany był również Jetro, teść 

Mojżesza? 

A  Samuel
B  Korach
C  Reguel 
D  Ismael

2.  Ile rozdziałów liczy List do Rzymian?

A  dwanaście 
B  cztery
C  szesnaście
D  piętnaście

3.    Który z proroków, tak jak Pan Jezus, użył 
sformułowania, „jaskinia zbójców”?

A  Izajasz
B  Amos
C  Ozeasz
D  Jeremiasz

4.  Jak miał na imię ojciec dziewczynki, którą  
 wskrzesił Pan Jezus? 

A  Jair
B  Jetro
C  Jeremiasz
D  Jonatan

5.    Który z ewangelistów relacjonuje przypo-
wieść o miłosiernym Samarytaninie? 

A  Mateusz
B  Marek
C  Łukasz
D  Jan 

6.   W której Ewangelii jest mowa o spotkaniu 
Pana Jezusa z Samarytanką? 

A  Mateusza
B  Marka
C  Łukasza 
D  Jana

7.   Jak miał na imię ojciec Dawida?  

A  Isaj
B  Mateusz 
C  Izajasz 
D  Saul

8.   Jak miał na imię syn króla Hiskiasza,  
który też został królem?

A  Jojakim
B  Manasses
C  Jozjasz
D  Herod 

9.   Co powiedział Pan Jezus po zmartwych-
wstaniu do apostołów?

A   dzień dobry
B  pokój wam
C  cieszę się, że jestem z wami
D  oto jestem

10.  Co oznacza biblijna nazwa Elim? 

A  miejscowość
B  oazę na pustyni
C  imię kapłana
D  uwielbienie Boga
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