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Mili Bracia i Siostry,

błogosławioną tradycją jest, że jako chrześcijanie świętujemy niedzielę. 
Wyznajemy tym samym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

W trakcie tygodnia przeżywamy różne niesprawiedliwości i się dowia-
dujemy, ile złych rzeczy dzieje się na świecie. W niedzielę zgromadzamy 
się na nabożeństwie i wyznajemy: „Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus 
Chrystus pokonał śmierć, zło i grzech. Jezus Chrystus zachowuje ostatnie 
słowo!”. To jest wspaniały sposób na zakończenie i rozpoczęcie nowego 
tygodnia.

Wyznajemy zmartwychwstanie umarłych i nadzieję na nasze zmar-
twychwstanie. Cokolwiek przeżyliśmy, przez co przeszliśmy, cokolwiek 
widzieliśmy, to nasza nadzieja ugruntowana jest na zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Poświadczamy to, kiedy wciąż na nowo spotykamy się w nie-
dzielę na nabożeństwie, któremu przeznaczamy pierwsze i najważniejsze 
miejsce w naszym życiu. Oczekujemy bowiem zmartwychwstania umar-
łych i przemienienia żyjących podczas ponownego przyjścia Pana.

Opowiadamy się za dobrem. Ludzie demonstrują z różnych powodów, 
także dlatego, że chcą pokazać, że nie zgadzają się z tym czy tamtym. My 
widzimy to inaczej. Jako chrześcijanie nie zgadzamy się z niesprawiedli-
wością ani z panowaniem zła, ale pokazujemy to w ten sposób, że w nie-
dzielę zgromadzamy się w kościele na nabożeństwo. Wierzymy w zwycię-
stwo dobra nad złem. Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i 
w Jego ponowne przyjście!

W taki sposób świętujmy każdą niedzielę.

Serdecznie pozdrawiam
Wasz

 Jean-Luc Schneider

Świętować
niedzielę
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Dyskrecja to cecha Szwajcarii, podobnie jak 
precyzja produkowanych tam zegarków. 
Nikt by nie przypuszczał, że za niepozorny-

mi szarymi budynkami, obok równie niepozornej 
pizzerii o nazwie „Mamma Rosa”, przy nieruchliwej 
drodze w Landquart, małym miasteczku w kantonie 
Gryzonia, znajduje się prawdopodobnie najdroższa 
wytwórnia specjalistycznego papieru na świecie 
(cena oczywiście również podlega dyskrecji). Tu, 
gdzie nie pachnie asfaltem i wielkim miastem, a ra-
czej świeżo skoszoną trawą, powstaje materiał do 
wytwarzania pożądanych szwajcarskich bankno-
tów i nie mniej popularnych szwajcarskich paszpor-
tów. Nie tylko Bank Narodowy Szwajcarii korzysta z 
wytwarzanego w Landquart papieru do banknotów, 
co jest kwintesencją stabilności i bezpieczeństwa, 
ale jest tu też produkowany z zachowaniem najwyż-
szych standardów bezpieczeństwa specjalistyczny 
papier do paszportów, wiz i banknotów dla ponad 
50 państw na całym świecie. Tak więc jeśli pachnie 
świeżym sianem, gdy płacisz nowym banknotem, 
to wiesz dlaczego.

Z Landquart do portfela
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NABOŻEŃSTWO 
W LANDQUART/SzWAjcARiA

DATA: 11 lutego 2018 r.
PiEśŃ: Bóg wśród nas obecny
OSOBy TOWARzySzącE: apostołowie 
okręgowi: Markus Fehlbaum, Charles Ndan-
dula i Mark Woll oraz apostoł okręgowy po-
mocniczy Jürg Zbinden i apostołowie: Herbert 
Bansbach, Philipp Burren, Thomas Deubel i 
Clément Haeck
UczESTNicy: ok. 900
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Dlatego tak ważne na każdym nabożeństwie jest zaj-
mowanie się wszechmocą i majestatem Boga. On dopro-
wadzi nas do swojej chwały. Da nam swoje bogactwo. 
To jest większe od wszelkich rekompensat za wszystkie 
cierpienia, jakich doświadczyliśmy. Ta chwała będzie tak 
wielka, że te rodziny, ci rodzice, już nie będą myśleli o 
swoim cierpieniu. To jest pocieszenie, które może nam 
pomóc. Nie ma wytłumaczenia na cierpienie i ból, ale jest 
pocieszenie: pomyśl o Bogu, będziesz z Nim na zawsze. 
To więcej niż rekompensata.

Zebraliśmy się dziś, żeby doświadczyć obecności 
Boga. To może być pocieszeniem dla tych, którzy znajdują 
się w trudnej sytuacji. Mogą usłyszeć głos, który mówi: nie 
martw się, jestem tu dla ciebie! Moją modlitwą i pragnie-
niem mojego serca jest, aby bracia i siostry, którzy znaj-
dują się w takich sytuacjach, doświadczyli dziś obecności 
Boga, mając pewność, że Bóg tu jest!

Przeczytałem słowo biblijne, które sporadycznie jest 
używane za podstawę nabożeństwa. Dzisiaj nieco 
się nim zajmiemy.

Pan Jezus mówi o swoim posłannictwie. Jako Syn Boży 
przyszedł na ziemię, aby rozpalić ogień. Co oznacza 
ogień? Ogień jest obrazem Ewangelii, dobrej nowiny o 
zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Pan przybył, aby prze-
kazać ludziom to poselstwo. Ono ma się rozprzestrzeniać 
jak ogień. Można w nim także dostrzec obraz Ducha Świę-
tego: chrzest ogniem, języki ognia, ogień Ducha, bowiem 
tylko dzięki działaniu Ducha Świętego możemy przyjmo-
wać Ewangelię. Bez Ducha Świętego nie wiedziałoby się, 
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Duch Święty trosz-
czy się o to, że możemy przyjmować i wierzyć w to po-
selstwo. Ogień po pierwsze jest Słowem Bożym, Słowem 
Odkupienia, Ewangelią Jezusa Chrystusa. A po drugie 
ogień jest Duchem Świętym, który przekazuje nam Słowo 
i pozwala nam wierzyć i poznać, że Jezus Chrystus jest 
Synem Bożym, że jest naszym Zbawicielem!

Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby zapalić ogień, 
wiedział, że aby Ewangelia była skuteczna, musi wypełnić 
swoją misję i przejść przez chrzest cierpienia, przez chrzest 
śmierci. Bez Jego ofiary, cierpienia i śmierci na krzyżu nie 
byłoby zbawienia dla ludzi. Najpierw musiał wziąć na sie-
bie cierpienie i śmierć na krzyżu, a dopiero po Jego śmierci 
mógł zostać zesłany na ziemię Duch Święty.

W słowach: „Chrztem mam być ochrzczony i jakże je-
stem udręczony, aż się to dopełni” dostrzegamy, że Pan 
Jezus bardzo wcześnie zajmował się swoją drogą cierpień 

i śmiercią ofiarną. Czuł już te udręki i bardzo wcześnie się 
nimi zajmował, ponieważ wiedział, co Go czeka.

Czasami myślimy, że Pan Jezus przyszedł, wykonał 
swoje zadanie, a następnie powrócił do Ojca. Był człowie-
kiem, jak ty i ja, i trzeba jasno powiedzieć, że był prze-
rażony. Dokładnie wiedział, że będzie musiał cierpieć, 
że będzie musiał walczyć, że będzie musiał umrzeć. Był 
przerażony. To właśnie można wyczytać z tych wersetów 
biblijnych. Na pierwszy plan wysuwa się tu człowieczeń-
stwo Jezusa. Na podstawie tego poznajemy, jak cenna jest 
Jego ofiara i jak wielka jest Jego miłość. Pomimo lęku, po-
mimo strachu i strapień, szedł tą drogą do końca, tak jak to 
określił Jego Ojciec. Z miłości do Boga, z miłości do nas, 
złożył swoją ofiarę i mógł rozpalić ogień. Ewangelia stała 
się skuteczna i ludzie mogą zostać zbawieni dzięki wierze 
w Boga i ofierze Jezusa Chrystusa.

Ogień został zapalony. Duch Święty sprawił, że do-
świadczyliśmy tego poselstwa i w nie wierzymy. Teraz ten 
ogień ma w nas płonąć. Co powoduje ogień Ewangelii?

Ogień pełni ważną funkcję – ogrzewa. Można to za-
uważyć zimą. Wszyscy potrzebujemy ognia w jakiejś for-
mie, aby się ogrzać. Ogień przynosi ciepło. Ogień Ewan-
gelii przynosi ludziom ciepło, ciepło miłości Bożej. Każdy 
człowiek jest miłowany przez Boga. Bóg jest miłością. On 
kocha bezwarunkowo. Kocha wszystkich ludzi w taki sam 
sposób. To jest ciepło Bożej miłości. Ciepło ognia Ewan-
gelii.

Ogień oświeca. Gdzie jest ogień, tam jest światło. 
Światło Ewangelii oświeca człowieka. Jezus Chrystus 
przyszedł, aby przynieść światło, aby ludzie wiedzieli, 
co jest dobre, a co złe, co jest grzechem, a co sprawiedli-
wością. To właśnie wyraził Pan Jezus. Dzięki Ewangelii i 
działaniu Ducha Świętego każdy człowiek może odróżnić 
kłamstwo od prawdy, dobro od zła.

Światło oświeca też życie; człowiek może rozpoznać 
sens swojego życia, swojej ziemskiej egzystencji.

Wejście do wspólnoty z Bogiem jest sensem i celem 
życia, dlatego jesteśmy tu na ziemi. To światło daje też 
nadzieję i oświeca przyszłość.

Umiłowani bracia i siostry, chór przed 
chwilą zaśpiewał pieśń, której tytuł brzmi: 
„Wierzę w Ojca, Stworzyciela świata”. Ze 
słowami tej pieśni możemy się tylko zgo-
dzić: wierzymy w Trójjedynego Boga – w 

Boga Ojca, Boga Syna i w Boga Ducha Świętego. Dla-
tego też zgromadziliśmy się na nabożeństwo i wspólnie 
pragniemy oddawać cześć naszemu Bogu. Nie dlatego, że 
Bóg na to liczy, ale czynimy to dlatego, żebyśmy stawali 
się coraz bardziej świadomi Jego wszechmocy, Jego ma-
jestatu i Jego miłości. Zadaniem chrześcijanina jest zaj-
mowanie się wszechmocą, majestatem, chwałą i miłością 
Bożą. Dlaczego? Ponieważ musimy dużo doświadczać. 

Rozprzestrzeniać ogień
Doświadczamy wielu niesprawiedliwości. Myślę o bra-
ciach i siostrach, którzy stracili dziecko. To jest przecież 
wielka niesprawiedliwość! To zawsze mnie bardzo mar-
twi. Dlaczego ci rodzice musieli oddać swoje dziecko?

Istnieją rodziny, które muszą znosić jedno doświad-
czenie za drugim, a innym wiedzie się dobrze. Są bracia 
i siostry, którzy doświadczają jednego rozczarowania po 
drugim. Nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Ale właśnie 
wówczas jest ważne, żebyśmy byli świadomi wszechmocy 
i chwały Bożej i posiadali głęboką wiarę. A kiedy będzie-
my u Boga, kiedy będziemy mieli z Nim wiekuistą wspól-
notę, ta niesprawiedliwość nie będzie już miała znaczenia. 
Nie będziemy już o tym myśleli.

„Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pra-
gnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i 
jakże jestem udręczony, aż się to dopełni”.

Słowo biblijne: Ewangelia łukasza 12, 49. 50

Ogień Ewangelii przynosi ludziom
ciepło, ciepło miłości Bożej.
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Biblia używa obrazu ognia również wtedy, gdy 
mówi o uświęceniu. Wiemy, że złoto jest oczysz-
czane w ogniu. Ogień jest symbolem oczyszcze-

nia. Ogień Ewangelii oczyszcza.
Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa możemy otrzymać 

łaskę i przebaczenie naszej winy. To jest dobra nowina 
Ewangelii. Duch Święty uświęca, tak że jesteśmy w stanie 
walczyć z grzechem i odwracać się od zła.

Ogień ma w sobie też coś przyciągającego i atrakcyjne-
go – inny skutek ognia Ewangelii.

W Afryce zauważyłem, że gdy robi się ciemno, w 
wioskach zapalają ogień, a wokół niego gromadzą się lu-
dzie. Gdy ogień płonie, wokół niego gromadzą się ludzie. 
Widać to latem, kiedy ludzie się zbierają przy ognisku i 
stoją wokół ognia.

Pan Jezus przyszedł, aby zgromadzić ludzi. Chciał ich 
zgromadzić, jak kura zgromadza swoje pisklęta pod skrzy-
dła. (Łuk 13, 34) Chciał zgromadzić ludzi. On zatroszczył 

Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

się o pokój między ludźmi. On chce stworzyć jedność mię-
dzy ludźmi. Bóg chce zgromadzić ludzi, Jezus Chrystus 
chce zgromadzić ludzi wokół siebie. To także jest skutek 
Ewangelii. Tylko Duch Święty może stworzyć prawdziwą 
jedność między ludźmi. Ogień łączy, ogień gromadzi ludzi.

Ogień jest też obrazem zapału, entuzjazmu i radości. 
Pamiętamy o uczniach z Emaus i ich słowach: „Czyż serce 
nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze?”. (Łuk 
24, 32) Ogień Ewangelii zapala ludzi entuzjazmem.

Pięć skutków ognia: ciepło miłości, światło poznania, 
oczyszczenie, przyciąganie, entuzjazm. Ogień został prze-
kazany przez Ducha Świętego, a teraz ma w nas płonąć. 
Sprawdźmy, czy płonie w nas ogień miłości Bożej? Jeśli 
tak jest, to odwzajemniamy miłość Bożą i miłujemy Boga 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wówczas pragniemy wspól-
noty z Nim i to, co czynimy, to czynimy z miłości.

Ogień Ewangelii nas oświeca. Kiedy podejmujemy de-
cyzje, to czyńmy to w świetle Ewangelii. Naszym celem 

jest wspólnota z Bogiem. To jest sensem naszego życia, 
tłem naszych decyzji. Czy przyczyniam się do tego, aby 
wzmocnić wspólnotę z Bogiem? Czy w wyniku tego zbli-
żam się do Boga, czy oddalam się od Niego?

Jeśli ten ogień w nas płonie, to mamy pragnienie, aby 
coraz bardziej się uświęcać, tak aby stawać się coraz 
bardziej podobnym do Chrystusa. Następnie stara-

my się o jedność i czynimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby wspierać jedność dzieci Bożych. Wiem, że to oznacza 
dużo pracy, to jest stały plac budowy. Czynimy wszystko, 
co jest możliwe, a czasami nawet to, co niemożliwe, aby 
rozwijać jedność, ponieważ płonie w nas ogień. Wtenczas 
mamy też prawdziwą radość, jak Jezus Chrystus.

A żeby ten ogień w nas płonął, potrzebne jest jeszcze 
coś. Pan Jezus musiał zostać ochrzczony chrztem cierpie-
nia i śmierci. Nie musimy składać takiej ofiary. Ale gdy 
Jakub i Jan przyszli do niego i poprosili: „Spraw nam to, 
abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, 
a drugi po lewicy”, Pan Jezus odpowiedział: „Czy możecie 
pić kielich, który Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem, 
którym Ja jestem chrzczony?”. (Mar 10, 37. 38)

Jeśli ten ogień ma w nas płonąć, także musimy iść w 

tym sensie drogą chrztu Jezusa Chrystusa – a więc przez 
cierpienie i śmierć. To nie ma nic wspólnego ze śmiercią 
cielesną, ale z wydawaniem czegoś na śmierć, z wyrzecze-
niem się czegoś. To jest paliwem, dzięki któremu może 
płonąć w nas ogień.

Ofiara, jaką chcemy złożyć jako pierwszą, dotyczy na-
szego czasu. Musimy poświęcać czas, poświęcać czas na 
nabożeństwo, a także poświęcać czas na modlitwę czy na 
zajmowanie się Ewangelią. Często uważamy, że mamy tak 
mało czasu. Ale ofiary czasu trzeba składać. Jeśli nie skła-
da się ofiar czasu, to ogień nie może się już właściwie palić.

Musimy także rozstać się z poglądami, które nie są 
zgodne z Ewangelią, które nie odpowiadają woli Bożej. 
Czasami mamy takie swoiste myśli, które wciąż na nowo 
powracają, a dokładnie wiemy, że Bóg z tym się nie zga-
dza. Pomimo to wciąż je mamy. Trzeba jednak ich się po-
zbyć. Jeśli nie jest się na to gotowym, wtenczas nie może 
się właściwie palić ogień w naszych sercach.

Musimy wydać na śmierć także cechy, które nie pasują 
do cech usposobienia Chrystusa. To chyba jest najtrudniej-
sze. Nawet jeśli mówisz: taki jest mój charakter, taka jest 
moja osobowość – a to nie pasuje do usposobienia Chry-
stusa, wtedy musisz się zmienić, musisz się tego wyzbyć.

Ogień Ewangelii oczyszcza.
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byłoby już łaski i odpuszczenia! Ciężar winy stawałby się 
nie do zniesienia. Pomyśl o tym! Istnieliby ludzie, którzy 
pod ciężarem grzechu robiliby wyrzuty, a nie znajdowali-
by łaski ani odpuszczenia! Nie wspominając już o braku 
pokoju między ludźmi!

Wiemy, to dokumentuje historia, że bez Jezusa Chry-
stusa byłoby niemożliwe pokonywanie różnorodności 
ludzkiej i stworzenie jedności. Z ludzkiej perspektywy 
nikt jeszcze tego nie dokonał. Jedynym, który to może, 
jest Jezus Chrystus. Bez Ewangelii w przyszłości byłyby 
tylko słabe i nieznaczne przyjemności, a ostatecznie bańka 
mydlana by pękła, a potem zdalibyśmy sobie sprawę, że 
pozostał tylko smutek.

Dlatego jest tak ważne, aby przekazywać radość 
Ewangelii naszym bliźnim, potomkom, następ-
nemu pokoleniu, naszym dzieciom. I za to jeste-

śmy odpowiedzialni. Jesteśmy wezwani do ewangelizacji, 
jesteśmy wezwani do roznoszenia ognia. On musi się prze-
nosić z serca do serca.

Ogień można rozprzestrzeniać tylko wtedy, gdy pali się 
we własnym sercu. W tym celu trzeba składać ofiary. Rolą 

rodziców jest, i to powtarzam zupełnie świadomie, przeno-
sić ogień Ewangelii na swoje dzieci. Nie można tego sce-
dować na Kościół i oczekiwać, że gdy Główny Apostoł i 
apostołowie chcą mieć dzieci w Kościele, to żeby zadawali 
sobie trud i nasze dzieci uczyli i motywowali. Nie, tego 
nie można scedować na Kościół! To musisz ty robić, drogi 
ojcze, to musisz ty robić, droga matko. A żeby móc prze-
kazać ten ogień swoim dzieciom, on musi najpierw płonąć 
w tobie. Musisz poświęcać czas na rozmowę ze swoimi 
dziećmi o Chrystusie. Musisz poświęcać czas na modlitwę 
z nimi. Musisz także propagować Pana Jezusa Chrystusa i 
Kościół. Nie można zwyczajnie mówić, że dziecko powin-
no sobie wyrobić własny pogląd. Musisz to propagować!

Do tego, żeby zobaczyć złą stronę Kościoła i zboru, 
dziecko ciebie nie potrzebuje. Ale nasze dzieci potrzebują 
pomocy, aby wciąż na nowo dostrzegać piękne strony, aby 
widzieć Jezusa Chrystusa w zborze, w Kościele. To jest 
zadaniem rodziców. To kosztuje trochę czasu, to kosztuje 
trochę przezwyciężania samego siebie i trochę wysiłku.

Drodzy rodzice, pomagajcie w rozprzestrzenianiu 
tego ognia. Poświęcajcie czas na przekazywanie ognia 
dzieciom! Starajcie się! Brońcie Jezusa Chrystusa! 

Ewangelii, potrzebuje dobrej nowiny, potrzebuje Jezusa 
Chrystusa.

Kiedy zajmujemy się przyszłością ludzkości, cza-
sami się zastanawiamy, jak wyglądałaby ludz-
kość bez Ewangelii? Oczywiście nadal istniała-

by miłość, ale nie miłość Boża. Istniałaby miłość, miłość 
ludzka, ale ta jest znana z ludzkiej niedoskonałości. Nie 
chcę umniejszać miłości międzyludzkiej, która może być 
bardzo wielka i cudowna. Ale ostatecznie jest ograniczo-
na ludzką niedoskonałością. Dlatego też zawsze są ludzie, 
którzy mówią, że nie mają nikogo, kto by ich kochał.

Jeśli Ewangelia nie byłaby już rozprzestrzeniana, to by-
łoby coraz więcej ludzi, którzy mogliby powiedzieć, że nie 
mają nikogo, kto by ich kochał. Pojawiłaby się też coraz 
większa niepewność. Można byłoby się zastanawiać: co w 
zasadzie jest dobre, a co złe? Już dziś się zauważa, że nie-
pewność się potęguje. Im bardziej brakowałoby Ewange-
lii, tym bardziej byłoby się niepewnym tego, co jest dobre, 
a co złe.

Nie byłoby już łaski. Każdemu może się zdarzyć, że 
zrobi coś złego. Nikt nie jest na to odporny. Ale wtedy nie 

Jeśli nie jest się gotowym na taką ofiarę, to ogień nie 
może właściwie się palić. A czym to skutkuje? Tym, że 
nie można już przeżywać miłości Bożej. Dochodzi do 
obojętności, nie jest się już zadowolonym z miłości Jezusa 
Chrystusa, a następnie miłość zupełnie gaśnie w naszych 
sercach. Stajemy się niepewni, gdy trzeba podejmować 
decyzje, myśląc: być może jest inny sposób, który jest wy-
godniejszy, przecież nie trzeba wszystkiego brać tak na po-
ważnie! Maleje tęsknota za uświęceniem, oczyszczeniem 
i łaską, nie dąży się do jedności, a po radości nie ma nawet 
śladu! A dlaczego? Dlatego że Bóg stał się słabszy? Dlate-
go że Duch Święty już nie działa? Nie, ale dlatego, że bra-
kuje paliwa! Nie chce się już iść drogą cierpienia i śmierci, 
duchowej śmierci i duchowego cierpienia. Dlatego ogień 
w sercu gaśnie.

Zrezygnujmy z tego, co nie podoba się Bogu. Wszyscy 
zostaliśmy wybrani i mamy misję do wykonania. A co jest 
naszą misją?

Rozprzestrzenianie ognia Ewangelii i zapalanie nim 
innych ludzi. W tym celu zostaliśmy posłani jako dzieci 
Boże i jako chrześcijanie. Powinniśmy go rozprzestrze-
niać, ponieważ jesteśmy świadomi, że ludzkość potrzebuje 

Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO



 14 NASZA RODZINA 5 / 2018   5 / 2018 NASZA RODZINA 15

Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

Przyciągajcie do Niego i przyciągajcie do Kościoła, tak 
aby iskra przeskoczyła. Tak się wszystko zaczyna!

Powinniśmy przekazywać ten ogień również naszym 
bliźnim. Rozpalajmy innych ludzi dla Jezusa Chrystusa. 
A to również jest możliwe tylko wtedy, gdy w nas pło-
nie ogień. Czasami musimy wybrać szczególny sposób, 
a czasami musimy coś poświęcić lub z czegoś zrezygno-
wać. Często zajmuję się relacją o niewidomym. (Jan 9) 
Uczniowie kiedyś pytali swojego Nauczyciela: „Mistrzu, 
kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?”. 
A Pan Jezus im na to odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, 
ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże”. 
A potem go uzdrowił. To ma głębokie znaczenie. Ten czło-
wiek był niewidomy od dzieciństwa nie dlatego, że Bóg 
chciał go ukarać, ale dlatego, że go potrzebował do dokona-
nia tego cudu, tak aby przy nim objawiła się chwała Boża.

Mili bracia i siostry, czasami musimy przechodzić wy-
jątkowy ucisk, wyjątkową próbę. Wtedy zadajemy sobie 
pytanie: dlaczego, po co? Pamiętajcie wtedy o tym, że miły 
Bóg ciebie potrzebuje, aby pokazać, jak potężna jest Jego 
pomoc i Jego miłość. Masz być przykładem, znakiem.

Jeśli wyrzekamy się tego czy tamtego z powodu Jezusa 
Chrystusa, to ludzie zauważają, iż powód musi być szcze-
gólny, że wyrzekasz się czegoś tylko po to, żeby udać się 
na nabożeństwo. I podziwiają twoje wielkie zaangażowa-
nie dla sprawy! Gdy przechodzi się próbę, ale pozostaje 
się silnym i pewnym siebie, wtedy ludzie zwracają na to 
uwagę! Ażeby podtrzymać ogień, niekiedy w pewnym 
sensie musimy iść drogą cierpienia, tak aby objawiła się 
przy nas chwała Boża.

Zreasumuję: Pan Jezus Chrystus przybył, aby przy-
nieść nam zbawienie. Duch Święty przekazuje to posel-
stwo. Aby ten ogień mógł płonąć, Pan Jezus złożył swoją 
ofiarę. A teraz ten ogień ma w nas płonąć.

Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy mamy nie-
zbędne paliwo, gdy jesteśmy gotowi zrezygnować z tego 
lub tamtego, co nie pasuje do usposobienia Pana Jezusa, co 
nie odpowiada nauce Jezusa Chrystusa.

Przekazujmy ten ogień naszym dzieciom i naszym 
bliźnim. Nasze dzieci tego potrzebują. Nie chcemy im 
narzucać, ale chcemy ich ubogacać, ponieważ jesteśmy 
pewni, że ich przyszłość tego potrzebuje; ludzie potrzebują 

Ewangelii. Dlatego też bierzmy na siebie trud ewangeliza-
cyjny, nawet gdy w tym względzie będziemy osamotnieni.

Kontynuujmy to, ponieważ wiemy, że ludzkość tego 
potrzebuje. To jest ważne dla wszystkich ludzi. Poselstwo 
Jezusa Chrystusa musi być przekazywane dalej. A jest to 
możliwe tylko wtedy, gdy płonie w naszych sercach i jeśli 
jesteśmy gotowi na przyjęcie czegoś nieprzyjemnego od 
czasu do czasu, tak aby przy nas mogła się objawić chwała 
Boża.

Po kazaniach apostołów okręgowych i apostoła Główny 
Apostoł kontynuował:

Dzisiaj również sprawujemy Eucharystię na pa-
miątkę ofiary Jezusa Chrystusa. „To czyńcie 
na pamiątkę moją”. (Łuk 22, 19) Pozwólcie, że 

ponownie zacytuję słowo biblijne naszego nabożeństwa: 
„Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, 
aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem 
udręczony, aż się to dopełni”.

Nie możemy się wczuć w myśli Pana Jezusa. Ale 

ApOSTOł OkręgOWy 
mArk WOll

Nie możemy dopuścić do tego, 
aby w nas zgasł ogień Ducha, 
zanim nastanie dzień Pański, 
aby entuzjazm Ewangelii zgasł, 
zanim przyjdzie Pan.

ApOSTOł  
clémENT hAEck

Ogień potrzebuje wspólnoty. 
Postaraj się, zaciśnij szereg, a 
ponownie zapłonie ogień w two-
im bracie, w twojej siostrze. 

ApOSTOł OkręgOWy 
chArlES NdANdulA

Wszyscy możemy się przyczynić 
do tego, aby ogień wciąż płonął, 
a czynimy to, składając nasze 
ofiary.
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możemy nieco się zająć Jego wypowiedzią: „...jakże je-
stem udręczony”!

Zwracam się teraz do wiernych, którzy są bardzo obcią-
żeni, którzy przeżywają ucisk i doświadczają niesprawie-
dliwości: bracie, siostro, o ciebie chodzi, bowiem na twoim 
przykładzie ma się objawić chwała Boża. Dzieje się tak po 
to, aby świat poznał, jak silna jest pomoc Boża, jak silna 
jest miłość Boża, jak ważna jest społeczność z Bogiem. To 
jest na tę chwilę twoim powołaniem i zadaniem. Miły Bóg 
będzie ciebie wspierał, abyś mógł wypełnić to zadanie.

Święta wieczerza jest też uroczystością jedności. 
Skorzystam z przykładu sportowca, którego ludzie 
motywują i dodają mu odwagi, aby zwyciężył i 

przeniosę ten przykład na wspólnotę kościelną.
Są bracia i siostry, którzy przeżywają opresje. Miły 

Bóg teraz czegoś od nich oczekuje. Mają być przykładem, 
mają być wzorem w rozprzestrzenianiu ognia. Czy chcemy 
stać obok i tylko kibicować? To są akurat teraz nasi „mi-
strzowie”, to są mistrzowie Kościoła Chrystusa. 

Wszyscy bądźmy świadomi tego, że ci bracia i siostry 
mają teraz do wypełnienia szczególne zadanie. Chcemy 
im w tym pomóc, nie tylko rozmawiając z Bogiem i się 
modląc: „Miły Boże odbierz chorobę, daj zatrudnienie, 
uczyń to lub tamto!”. Oczywiście tego im życzymy i o to 
też się modlimy. Ja również to czynię. Módlmy się jed-
nak serdecznie również o coś innego, a mianowicie: „Miły 

Boże daj im siłę, aby mogła się przy nich objawić Twoja 
chwała”.

Wspierajmy ich serdecznie, bądźmy im bliscy. Moty-
wujmy ich siłą jedności wspólnoty dzieci Bożych, wiedząc 
jakie ważne zadanie mają do wykonania. Naszym wspól-
nym interesem jest, żeby wykonali swoje zadanie i żeby 
przy nich objawiła się chwała Boża.

Zwierajmy nasze szeregi i wspierajmy się nawzajem. 
Nikt nie jest sam, z nami jest Jezus Chrystus i z nami jest 
Kościół.

ZASAdNicZE myśli

Ewangelia jest ogniem, który ogrzewa, oświe-
ca, oczyszcza, uświęca, zgromadza i zapala 
entuzjazmem.

Naszym zadaniem jest ten ogień przekazywać 
naszym dzieciom i ludziom oraz dbać o to, 
aby się palił i nie zgasł. 
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Miałem za sobą 
długi i męczący 
dzień pracy. Kie-
dy wyszedłem z 
zakładu pracy do-

chodziła godzina dziewiętnasta. By-
ła to środa i o godzinie dwudziestej 
rozpoczynało się nabożeństwo w na-
szym zborze.

W drodze do domu koniecznie 
musiałem jeszcze podjechać do ban-
komatu, żeby podjąć pieniądze. Od-
stawiając przed bankiem rower za-
uważyłem, że przy bankomacie stoi 
jakaś starsza pani. Stanąłem nieco z 
dala i czekałem, i czekałem... Kobieta 
wprowadzała swoje dane, a to trwa-
ło i trwało... Wreszcie bankomat wy-
dał jej pieniądze, ale ona nadal stała 
przed bankomatem i zaczęła liczyć 
banknoty.

Wtedy uprzejmie, ale z wyraź-
ną dozą zniecierpliwienia w głosie 
poprosiłem tę kobietę, czy nie mo-
głaby przeliczyć pieniądze w innym 

miejscu, tak żebym również mógł 
skorzystać z bankomatu. Odpowie-
działa uszczypliwym pytaniem, dla-
czego tak się śpieszę. Odpowiedzia-
łem nie mniej uszczypliwie, że już 
dość dużo czasu spędziła przed ban-
komatem, a teraz jest moja kolej.

Rozeszliśmy się poirytowani bez 
zwyczajowego „do widzenia”. 

Jadąc rowerem do domu rozmy-
ślałem nad tą zaistniałą sytuacją. 
Musiałem przyznać, że powinienem 
wykazać większą cierpliwość. Cho-
ciaż starałem się moją prośbę wyra-
zić uprzejmie, to jednak przebrzmie-
wała w niej nieskrywana niecierpli-
wość. Natomiast na wścibską uwagę 
starszej kobiety nie powinienem od-
powiadać tak samo.

Wtedy też nagle pomyślałem, że 
być może Bóg doprowadził do tej sy-
tuacji, aby mi pomóc w ćwiczeniu się 
w cierpliwości, ponieważ zwykle tak 
się nie zachowuję. Zaskoczony swo-
im spostrzeżeniem zwróciłem się w 

cichej modlitwie do Boga, aby mi do-
pomógł zawsze mieć czyste serce.

Nieco później po przybyciu do 
kościoła na wieczorne nabożeństwo 
usiadłem w ławce i odszukałem w 
śpiewniku numer pieśni wstępnej. I 
cóż zobaczyłem? Pierwsze słowa tej-
że pieśni brzmiały: „Daj czyste ser-
ce mi we wszystkich rozważaniach”. 
Ale to pasuje – pomyślałem.

Czekając na rozpoczęcie nabo-
żeństwa, wziąłem jeszcze do ręki 
czasopismo „Nasza Rodzina”. Prze-
glądając je moją uwagę zwrócił ar-
tykuł „Wystawiony na próbę” (NR 
7/2016). Gdy go przeczytałem, jesz-
cze bardziej utwierdziłem się w prze-
konaniu, że tu zadziałał miły Bóg i 
udzielił mi lekcji. W artykule tym pe-
wien brat w wierze opisywał podob-
ną sytuację podczas płacenia na stacji 
paliw. Zawstydzony moim zachowa-
niem przy bankomacie z pokorą przy-
jąłem lekcję z wysokości i wyciągną-
łem wnioski na przyszłość.

Czyste serce
Czy to zbieg okoliczności, czy 
lekcja? Nasz brat w wierze zro-
zumiał, że Bóg zadziałał, aby 
mu pomóc. Fo

t. 
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ŻYĆ Z WIARĄ

Przy śniadaniu wypada z ręki bułka z dżemem 
– oczywiście, dokładnie lepką stroną na 
świeżą bluzkę, na nową koszulę. Humor 
masz wtedy, kiedy z tego się śmiejesz. Czy 
wszyscy znamy dewizę podejścia z pogodą 

ducha do niedoskonałości świata i ludzi, do codziennych 
trudności i nieszczęść? Kierując się tą dewizą w życiu, 
oszczędzasz sobie emocji, które kosztują dużo sił oraz 
unikasz stresu i nieetycznych słów.

Humor, dar człowieka. Niektórzy mają go od koły-
ski. Sprawiają, że inni się śmieją, że nawet zwykła nutka 
codzienności staje się zabawna, a przy tym wygrywają 
proste sprawy codziennego życia. Z pewnością to talent. 
Natomiast ci, którzy nie są utalentowani, mogą ćwiczyć 
przejście przez życie ze świadomym humorem. Proszę 
tylko nie próbować zabawiać innych dowcipami! Nie 
o to chodzi. Nie chodzi też o to, by wszyscy wokół się 
śmiali. Chodzi o twoją wewnętrzną postawę i nastawie-
nie do tego, co cię spotyka i do tego, co się wokół ciebie 
dzieje. Kluczowe jest twoje usposobienie, a nie to, czy 
masz lub nie masz daru wysławiania przyciągającego 
publiczność. Nad swoim usposobieniem możesz pra-
cować, tak aby myśląc coś o sobie lub o kimś, zawsze 
było to z szacunkiem i respektem, a jeśli coś mówisz do 
kogoś, niezależnie czy humorystycznie, czy nie, aby to 
nie bolało. Twoje usposobienie, czy się śmiejesz, czy pła-
czesz, decyduje o twoim szacunku i respekcie, o twojej 
jasności i autentyczności.

Usposobienie cechujące się pogodą ducha i opano-
waniem łatwiej pozwala ci przyjąć niedorzeczności i 
potknięcia innych, nawet w sytuacjach poważnych lub 
w odniesieniu do osób, co do których są szczególne ocze-
kiwania. Na przykład kapłan w toku kazania mówi, że 
Mojżesz wszedł do arki, przy czym się reflektuje i uśmie-
cha. Oczywiście wiemy, że do arki wszedł Noe! Ale jak 
reagujemy? Czy z temperamentem choleryka: „To, 
przecież nieprawda, czy on w końcu nie może się tego 
nauczyć?!”. Czy melancholijnie: „Ach, jak tak można 
się pomylić, taki błąd w głoszonym kazaniu”. Czy może 
flegmatycznie: „A co tam, niech sobie mówi, co chce, nie 
reaguję na błędy w ogóle, czy mam się denerwować cały 

dzień”. Czy zareagujemy zwyczajnie humorystycznie i 
uśmiechniemy się wraz z kapłanem z powodu błędu.

Z pewnością nie chodzi o to, aby śmiać się zawsze i ze 
wszystkiego, a już w żadnym przypadku z cudzego nie-
szczęścia. Kiedy ludzie są marginalizowani lub poszko-
dowani, wtedy potrzebna jest pomoc, a nie uśmiech za-
dowolenia: „Całe szczęście, że mi się to nie przydarzyło”.

Z wielką ufnością i mocną wiarą, że Pan zna wszystko 
i jest blisko nas, możemy z humorem przyjmować mniej 
przyjemne wydarzenia życiowe, a każdego nieszczęścia 
nie traktować jako porażki egzystencjalnej. U małych 
dzieci zawala się cały świat, gdy zgubią ulubionego 
pluszaka lub przytulankę. To jest zrozumiałe, ponieważ 
nie mają jeszcze zbytniego doświadczenia życiowego. 
Natomiast my, dorośli, już często przeżyliśmy, że Pan 
nam pomaga, że toruje drogi i otwiera zamknięte drzwi. 
Pomimo to jednak niekiedy nawet małe rzeczy wypro-
wadzają nas z równowagi emocjonalnej. Nie potrafimy 
ich przyjąć, mówić o nich z pogodą ducha ani zachować 
opanowania i nie szukać przyczyn lub winy u innych. 

Być może miał to na myśli również Apostoł Paweł, 
gdy pisał: „Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, 
myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy 
na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce”. (I 
Kor 13, 11) Jako dorośli czasami troszkę się śmiejemy 
z lęków i sposobów myślenia dzieci. Uśmiechnijmy się 
też z pogodą ducha, całkowicie ufając Panu i polegając 
na Jego pomocy, kiedy w naszym życiu nie wszystko po-
toczy się perfekcyjnie i pamiętajmy: Zbawiciel troszczy 
się o nas! 

„Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne 
prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie 
ścieżkami sprawiedliwości 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, 
namaszczasz 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”. (Ps 23)
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Humor – śmiech,
      który nie boli
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Chleb Żywota

Nadmienione wersety biblijne są postrzegane w 
tradycji chrześcijańskiej jako ważny dowód 
Trójjedyności Boga. W czwartym rozdziale 

Listu do Efezjan wspólnota kościelna zostaje wezwana do 
trwania w jedności. Jedność ta bazuje na jedności, którą 
charakteryzuje się sam Bóg.

Zacytowane słowo biblijne wskazuje, że postępowanie 
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest jednością. Apo-
stoł Paweł porusza tu ważką myśl, przedstawiając Boże 
postępowanie jako wzorzec dla Kościoła:

…jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do 
jednej nadziei, która należy do waszego powołania

Wspólnota kościelna powinna dbać o to, by zacho-
wać jedność w Duchu. W jaki sposób może do tego 
dojść? Dzięki spójni pokoju! Podstawą jest pokój z Bo-
giem, który pochodzi z ofiary Chrystusa. Otrzymujemy 
go w wyniku odpuszczenia grzechów wraz z przyjęciem 
przyrzeczenia pokoju. Ten pokój nie tylko zachowuje-
my w sobie, ale ma wpływać na nasze postępowanie. Na 

przykład mamy być w stanie zrezygnować z forsowania 
własnych wyobrażeń i interesów na korzyść drugiego. 
Albo też wykazywać gotowość do skorygowania osądów 
wobec drugiego człowieka.

Różnorodność i jedność nie są przeciwnościami nie do 
obejścia. Gdy wszyscy ze swymi różnorodnymi darami, 
zdolnościami, zadaniami i służbami działają w jednym 
Duchu, w Duchu Chrystusowym, to wówczas też będzie 
możliwe, że „dojdziemy wszyscy do jedności wiary i po-
znania Syna Bożego”. (Efez 4, 13) 

Wszyscy jesteśmy powołani do jednej nadziei, miano-
wicie do udziału w ponownym przyjściu Chrystusa. To 
powinno nas jednoczyć pomimo wszelkich różnic!

…jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest

Wszyscy jesteśmy ukierunkowani na jednego Pana, 
Boga Syna. To stwarza jedność w zamyśle i czynie. Wszy-
scy mamy jedną wiarę w Pana. Nie pozwalajmy tego roz-
trząsać i kwestionować.

Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno imię, w imię 

„...starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do 
jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich...”.
List do Efezjan 4, 3-6

Jedność w Trójjedynym Bogu

Chleb Żywota Trójjedynego Boga. To również wiąże nas ze sobą bez 
względu na wszelkie różnice. Apostoł Paweł uwypukla 
wielkie znaczenie chrztu, gdy mówi, żebyśmy „nowe 
życie prowadzili”. (Rzym 6, 4) To nas napomina, iż wszy-
scy razem musimy sprostać wymogom „nowego życia”. 
Nie dopuszczajmy do tego, by nieistotne sprawy we wza-
jemnych kontaktach i relacjach powstrzymywały nas od 
pracy nad sobą, nad „nowym życiem” i hamowały rozwój 
„nowego stworzenia”. (II Kor 5, 17)

…jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszyst-
kimi, przez wszystkich i we wszystkich

Bóg, Ojciec, jest „ponad wszystkimi”. Przed Nim od-
powiadamy za wszystko. W tym względzie wszyscy tak 
samo zobowiązani jesteśmy do bogobojnego postępo-
wania, żeby mogło na nim spoczywać upodobanie Boże. 
Bóg Ojciec, ma być rozpoznawalny przez wszystkich i 
we wszystkich członkach swego Kościoła, zarówno w ich 
słowie, jak i czynie.

Ostatecznie Bóg, Ojciec, jest „we wszystkich”, gdyż 
jest naszą siłą i ufnością w różnorodnych okolicznościach 
życia. On działa „we wszystkich” zborach, ale również 
„we wszystkich” wierzących ku zbudowaniu i mocy. Jego 
potędze możemy ufać codziennie!

Jedność Kościoła Chrystusa ma być znakiem zboru 
oblubieńczego czasu końcowego i ma swoje podstawy w:

• jednym Duchu Świętym, którego dar mieszka we 
wszystkich, którzy zaliczają się do zboru oblubień-
czego Jezusa Chrystusa;

• jednej nadziei, która wszystkich ożywia, którzy są 
świadomi swojego powołania; (Efez 4, 4)

• jednej gotowości wszystkich do przyjęcia Pana już 
dziś.

Jedność Kościoła Chrystusa ma się wyrażać oczekiwa-
niem na ponowne przyjście Pana.

Gotowy na przyjęcie Pana

W Ewangelii Łukasza jest mowa, że Pan Jezus po 
uzdrowieniu opętanego w krainie Gerazeńczyków  (Łuk 
8, 26-36) powrócił do Galilei, gdzie oczekiwał Go lud: „A 
gdy Jezus powrócił, przyjął go lud; wszyscy go bowiem 
oczekiwali”. (Łuk 8, 40)

Z czekaniem na Pana związana była wówczas szcze-
gólna nadzieja. Ludzie czekali na Jezusa Chrystusa, aby 
Jego słuchać, uzyskać od Niego pomoc (Łuk 8, 41-44) lub 
być świadkiem Jego cudownych czynów.

Dzisiaj czekanie na Pana stoi pod znakiem Jego po-
nownego przyjścia. Naród Boży czasu teraźniejszego 
oczekuje chwili, o której pisze Apostoł Paweł „Oto tajem-
nicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 
będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, 
na odgłos trąby ostatecznej”. (I Kor 15, 51. 52)

Zadajmy sobie zatem pytanie: Czy zawsze przyjmuje-
my Pana, kiedy On do nas przychodzi? To ukazuje się w 
tym, jak:

•  przyjmujemy Go w Jego Słowie, które daruje nam na 
nabożeństwach. Kto jest świadomy tego, że w gło-
szonym Słowie przyjmuje Pana, ten nie obchodzi się 
z tym Słowem swawolnie i lekkomyślnie;

• przyjmujemy Go w Jego łasce: z postawą pełnej 
skruchy, gotową do pojednania i w świadomości 
świętości uroczystości świętej wieczerzy;

• przyjmujemy Go w Jego sługach. Apostoł Paweł 
mówił o tym, że Galacjanie przyjęli go mimo oczy-
wistych słabości, tak jakby przyjmowali samego 
Pana. (Gal 4, 14)

Przyjmowanie Pana w czasie obecnym i bycie goto-
wym na Jego ponowne przyjście jest cechą oblubienicy 
Chrystusa – rzeszy, którą Bóg w ramach Kościoła przygo-
towuje przez apostołów na wesele w Niebie. Rzesza ta w 
jedności woła: „Amen, przyjdź, Panie Jezu!”. (Obj 22, 20)
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3.4.8.6  Przypowieści i obrazy słowne Jezusa

Pan Jezus w swoich kazaniach posługiwał się licznymi 
przypowieściami. W tych obrazach słownych podejmował 
wątki dnia powszedniego swoich słuchaczy. W Ewangelii 
Mateusza 13, 34. 35 jest mowa: „To wszystko mówił Jezus do 
ludu w podobieństwach [przypowieściach], a bez podobień-
stwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedzia-
no przez proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach 
usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

W przypowieściach Pan Jezus podejmował główne 
tematy swojej nauki i ukazywał tajemnice Królestwa Nie-
bios: „Podobne jest Królestwo Niebios”. (Mat 13, 1 i ko-
lejne wersety)

W pierwszych trzech Ewangeliach przekazanych jest 
ponad czterdzieści przypowieści. Pan Jezus unaoczniał w 
nich istotne aspekty Ewangelii: obecność Królestwa Boże-
go, przykazanie miłości bliźniego, usposobienie człowieka, 
przyjście Syna Człowieczego.

Królestwo Boże jest obecne w Jezusie Chrystusie
W przypowieści o ziarnie gorczycznym Pan Jezus poka-

zał skromny początek Królestwa Bożego i jego wzrost. W 
przypowieści o kwasie uwidocznił, że na końcu Chrystus 
przeniknie wszystko. (Mat 13, 31-33)

W przypowieściach o ukrytym skarbie i o perle ukaza-
ny jest człowiek, który poznaje skarb ukryty w Chrystu-
sie i wykorzystuje propozycję uczestnictwa w Królestwie 

złym słudze. Przypowieść mówi o odpuszczeniu i wzywa 
tych, którzy zaznali łaski Bożej, aby również darzyli łaską 
innych. Kto poznaje wielkość miłości Bożej, ten ma potrze-
bę pojednania się z bliźnim. (Mat 18, 21-35)

Przyjście Syna Człowieczego
W przypowieściach o przyjściu Syna Człowieczego Pan 

Jezus objawiał przyszłe wydarzenia. W Ewangelii Mate-
usza 24, 37-39 przedstawione jest porównanie czasu po-
nownego przyjścia Pana z czasem Noego: ponowne przyj-
ście Chrystusa nastąpi nagle. W tym sensie przypowieść o 
złodzieju kończy się wezwaniem: „Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której 
się nie domyślacie”. (Mat 24, 44) To przesłanie zawiera też 
przypowieść o dziesięciu pannach. (Mat 25, 1-13) Należy 
być czujnym i gotowym na nagłe przyjście Pana. Przypo-
wieść o talentach wzywa do wykorzystania czasu przed po-
nownym przyjściem Chrystusa. (Mat 25, 14-30)

Wszystkie te przypowieści pogłębiają zrozumienie wy-
powiedzi Pana Jezusa odnoszących się do Jego ponownego 
przyjścia, ocalenia, sądu i panowania, mocy świata i życia 
wiecznego jako zasadniczego przeznaczenia człowieka.

Obrazy słowne
Występujące w Ewangelii Jana obrazy słowne ukazują 

usposobienie Pana Jezusa, a tym samym są autoprezentacją 
Syna Bożego. W słowach: „Ja jestem” przedstawia siebie 
jako „chleb żywota” (Jan 6, 35) oraz „światłość świata”. 
(Jan 8, 12) On też jest „drzwiami” do zbawienia, (Jan 10, 
9) „dobrym pasterzem”, który oddaje swoje życie za owce 
(Jan 10, 11) i „krzewem winnym”. (Jan 15, 5) Jezus Chry-
stus jest „zmartwychwstaniem”, „drogą, prawdą i życiem”. 
(Jan 11, 25; 14, 6) On sam otwiera dostęp do Boga Ojca. 
Wszystkie siedem obrazów słownych „Ja jestem” ukazuje 
Majestat Boży Jezusa Chrystusa: On nie tylko jest wysłan-
nikiem Ojca, ale sam jest Bogiem.

3.4.8.7  Jezus i zakon

Zakon Mojżeszowy dla Izraela posiadał najwyższy au-
torytet. Jego poszanowanie i przestrzeganie było kluczowe 
dla relacji człowieka z Bogiem. Pan Jezus nie zniósł zako-
nu, ale uwydatnił, że On posiada wyższy autorytet i jest 
Panem nad zakonem.

W „Kazaniu na górze” (Mat 5 – 7) Pan Jezus w obecno-
ści swoich uczniów i narodu zajął stanowisko wobec zako-
nu. W tzw. antytezach: „słyszeliście, iż powiedziano… a Ja 
wam powiadam…” Pan Jezus precyzował zakon i wzbu-
dzał u słuchaczy zrozumienie zawartej w nim podstawowej 

woli Bożej. W antytezach przedstawił się jako jedyny, który 
jest uprawniony do pełnomocnego wykładania zakonu.

Ujawniając sedno Zakonu Mojżeszowego, dał jasno do 
zrozumienia, że zakon – podobnie jak całe stare przymierze 
– odnosi się do Niego i że przybył, aby go wypełnić. Swoim 
posłuszeństwem przeciwstawiał się nieposłuszeństwu 
pierwszego człowieka; dzięki doskonałemu wypełnieniu 
zakonu zakończył nieograniczone panowanie grzechu nad 
człowiekiem.

3.4.8.8  Jezus i Jego apostołowie

W celu szerzenia Ewangelii, Pan Jezus wybrał z grona 
swoich uczniów dwunastu apostołów. (Łuk 6, 12-16; Mar 
3, 14) Należeli oni do Jego najbliższego otoczenia, a pomię-
dzy Nim i nimi była szczególna więź zaufania. Gdy Pana 
opuścili inni uczniowie, ponieważ go nie rozumieli, to apo-
stołowie przy Nim pozostali i wyznali, że jest Chrystusem.

Poprzez umycie im nóg Pan dał przykład pokornej służ-
by. (Jan 13, 4 i kolejne wersety) Tylko tych dwunastu było z 
Nim, gdy ustanawiał świętą wieczerzę. (Łuk 22, 14 i kolej-
ne wersety) Do nich też skierował swoje mowy pożegnalne. 
(Jan 13 – 16) Im obiecał Ducha Świętego. Im też przekazał 
wiadomość, że powróci do Ojca. Im dał obietnicę swego 
ponownego przyjścia. Za nich i za tych, którzy na podsta-
wie ich słowa uwierzą w Niego, wstawiał się w arcykapłań-
skiej modlitwie. (Jan 17) Za nich sam się poświęcił, „aby i 
oni byli poświęceni w prawdzie”. (Jan 17, 19)

Im ukazał się wielokrotnie po swoim zmartwychwsta-
niu (Dz Ap 1, 2. 3) i im przed swoim wniebowstąpieniem 
dał polecenie posłannictwa apostolskiego.

Streszczenie

Pan Jezus w obrazach słownych, w przypowieściach, 
podejmował główne tematy swojej nauki. Przypowieści Je-
zusa wskazują na Jego ponowne przyjście oraz na koniecz-
ność przygotowania się na nie. (KKN 3.4.8.6)

W obrazach słownych Ewangelii Jana Pan Jezus przed-
stawia siebie jako prawdziwego Boga. (KKN 3.4.8.6)

Pan Jezus, ujawniając sedno Zakonu Mojżeszowego, 
dał jasno do zrozumienia, że zakon i całe stare przymie-
rze odnoszą się do Niego. On przybył po to, aby wypełnić 
zakon. (KKN 3.4.8.7)

W celu szerzenia Ewangelii Pan Jezus wybrał z grona 
swoich uczniów dwunastu apostołów. Pomiędzy Nim 
i nimi była szczególna więź zaufania. Im ukazał się wie-
lokrotnie po swoim zmartwychwstaniu i im przed swoim 
wniebowstąpieniem dał polecenie posłannictwa apostol-
skiego. (KKN 3.4.8.8)

Bożym. (Mat 13, 44-46)
Bóg ujawnia się jako miłujący Ojciec Niebieski w Kró-

lestwie Bożym, o którym jest mowa: „Przybliżyło się Kró-
lestwo Niebios”. Stąd też przypowieści o zgubionej owcy, 
zgubionym groszu i synu marnotrawnym (Łuk 15, 4-32) 
pokazują Bożą wolę pojednania i miłość do grzesznika. 
Bez względu na osobę Pan zaprasza wszystkich i proponuje 
społeczność z sobą.

Miłość bliźniego
Miłować Boga i bliźniego to przednie przykazania za-

konu. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łuk 
10, 30-35) Pan Jezus unaocznił, kto jest bliźnim oraz że 
miłość bliźniego oznacza niezamykanie oczu na potrzeby 
drugiego, ale świadczenie pomocy. W jaki sposób można 
to praktykować, to wynika też z przypowieści o dniu sądu. 
(Mat 25, 35. 36)

Usposobienie człowieka
Przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łuk 18, 9-14) 

skierowana jest na unaocznienie usposobienia człowieka. 
Sprawiedliwości dostępuje nie ten, kto szczyci się swoimi 
uczynkami, ale ten, kto z pokorą zbliża się do Boga i szuka 
łaski. Usposobienie człowieka jest ukazane także w przy-
powieści o siewcy, które pokazuje, że do właściwego przy-
jęcia Słowa Bożego niezbędne jest bogobojne serce. (m.in. 
Łuk 8, 15)

Usposobienia człowieka dotyczy też przypowieść o 

Trójjedyny Bóg

katechizm

Rozdział 3 − część XIII



Pan Jezus poleca swoim apo-
stołom, żeby nie opuszczali 
Jerozolimy. Mają czekać na 
zesłanie na uczniów Ducha 

Bożego. Pan Jezus do nich 
mówi: „Jan chrzcił ludzi 

wodą, ale wy po nie-
wielu dniach będziecie 

ochrzczeni Duchem Świętym”.
Razem idą do Betanii na Górę 
Oliwną.
Apostołowie pytają Pana Je-
zusa: „Panie, czy teraz od-
budujesz Królestwo Boże 
Izraelowi?”. A On im odpo-
wiada: „Nie musicie wiedzieć 
wszystkiego, co się wydarzy. 
Czas określa jedynie Ojciec 
w niebie. Lecz Duch Święty 
zstąpi na was i będziecie 
moimi świadkami w Jerozo-
limie, w Judei, w Samarii i aż 
po krańce ziemi”.

Gdy Pan Jezus to powiedział, 
zostaje w obłoku uniesiony w 
górę. Apostołowie już Go nie 
widzą.
Ale kiedy tak patrzą za Nim, 
nagle widzą dwóch mężczyzn 
w białych szatach stojących 
obok nich, którzy mówią: „Dla-
czego tak stoicie i patrzycie w 
niebo? Ten Jezus przyjdzie po-
nownie, tak jak Go widzieliście 
idącego do nieba”.
Gdy apostołowie to usłyszeli, 
powracają do Jerozolimy i cze-
kają na Ducha Świętego.

Po zmartwychwstaniu Pan 
Jezus ukazuje się aposto-
łom. Przez czterdzieści dni do 
swego wniebowstąpienia opo-
wiada im o Królestwie Bożym.

Wniebowstąpienie Jezusa

Dzieje Apostolskie 1, 4-14
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Czy wiecie, że Portugalia w XVI wieku była jed-
nym z najpotężniejszych krajów w Europie? 

Portugalscy żeglarze i odkrywcy pływali 
wtedy po oceanach na statkach podobnych 

jak na zdjęciu i zakładali kolonie w Ameryce 
Południowej, Afryce i Azji. Dlatego język portugalski 
jest ósmym spośród najczęściej używanych języ-
ków na świecie.

Moja rodzina i ja mieszkamy w 
Setúbal na południowym wybrzeżu 
Portugalii. Setúbal słynie z pysz-
nych dań z ryb i owoców morza; 
szczególnie ulubionym daniem są 
smażone kalmary. Ale ja najbardziej 
lubię jeść spaghetti bolognese.

Mój tata Jeane (l. 45) pracuje jako 
listonosz. Mieszkam razem 

z nim, moją macochą Riat     
(l. 51) oraz z moimi star-
szymi braćmi Manuelem    
(l. 12) i João (l. 10). 

Jestem w trzeciej klasie. 
Lubię bawić się z innymi 
dziećmi na szkolnym bo-
isku. 

Urodziłem się w Lizbonie, stolicy Por-
tugalii, 27 maja 2009 roku, więc w tym 

miesiącu kończę dziewięć lat. Tutaj 
widzicie mnie z moim kotem Se-
bastião. Ach, a ja mam na imię 
Tomás.

W Setúbal znajduje się klub piłkarski Vitória 
Setúbal, który gra w Primeira Liga, w por-
tugalskiej pierwszej lidze. Uwielbiam piłkę 
nożną i jestem wielkim fanem Christiana Ro-
naldo.

W niedzielę moi bracia, moi rodzice i ja 
chodzimy do kościoła. Uczęszczam też na 
zajęcia religii. Mój tata jest ewangelistą i 
przewodniczącym zboru Setúbal. W Portu-
galii żyje 7 000 nowoapostolskich chrześci-
jan i są 32 zbory. 

Sétubal leży na półwyspie; plaże są 
częścią parku przyrodniczego Arrábida. 
Występują tam rzadkie rośliny i 
zwierzęta, dlatego obszar jest pod 
ochroną. 

Jeśli kiedyś będziecie chcieli przy-
jechać do Setúbal, to po prostu 
przyjdźcie do naszego kościoła. 
Tam mnie spotkacie.
Już teraz cieszę się na spotkanie 
z wami!  

u Tomása w Setúbal 

(Portugalia)
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? ???

??
? ?

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

?
?? ?

? ??
1.   Jak nazywał się prorok, obok którego  

przeszedł Bóg w cichym i łagodnym powie-
wie? 

A  Eliasz
B  Izajasz
C  Jeremiasz
D  Elizeusz

2.   Którego dnia Pan Jezus wstąpił do nieba 
po swoim zmartwychwstaniu?

A  40
B  50
C  7
D  12

3.  Jak miała na imię matka Salomona?  

A  Rebeka
B  Batszeba  
C  Salome 
D  Zuzanna

4.   Jak inaczej zwana jest III Księga Mojże-
szowa?

A  Powtórzonego Prawa
B  Rodzaju
C  Kapłańska
D  Wyjścia

5.   Podczas jakiego wydarzenia Pan Jezus 
nauczył modlitwy „Ojcze nasz”?

A  podczas „Kazania na górze”
B  podczas pobytu w ogrodzie Getsemane
C  podczas sztormu na morzu
D  podczas nauczania w świątyni

6.   Kto stanął przy apostołach po wniebo-
wstąpieniu Pana? 

A  uzbrojeni strażnicy
B  faryzeusze
C  pasterze 
D  mężowie w białych szatach

7.   Jak inaczej zwana jest I Księga Mojżeszo-
wa?

A  Kapłańska
B  Liczb
C  Rodzaju
D  Wyjścia

8.  Kogo Pan Jezus określił skałą?

A  Apostoła Jakuba
B  Apostoła Jana
C  Apostoła Mateusza
D  Apostoła Piotra

9.   Jakiego pocieszyciela przyrzekł Pan Je-
zus apostołom?

A  Ducha Świętego
B  mędrca
C  proroka
D  anioła

10.   Którego dnia został zesłany Duch Święty 
po zmartwychwstaniu Pana Jezusa?

A  50
B  30
C  10
D  40

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