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Niemcy Południowe
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider przeprowadził 
nabożeństwo konfirmacyjne w Karlsruhe
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Mili Bracia i Siostry,

Ewangelia przedstawia zbawcze działanie Boga i świadczy o narodzinach 
Pana Jezusa, Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i ponownym przyjściu. 
Wiara w Jezusa Chrystusa i nowonarodzenie z wody i z Ducha są drogą prowa-
dzącą do stałej wspólnoty z Bogiem. Właśnie to jest Ewangelia, to jest Dobra 
Nowina.

Przekazujmy tę Ewangelię naszym dzieciom i naszym bliźnim. Jako chrze-
ścijanie zostaliśmy posłani i wybrani do rozprzestrzeniania ognia Ewangelii. 
Możliwe to jest jednak tylko wtedy, kiedy w nas płonie ogień entuzjazmu dla 
Jezusa Chrystusa.  Z naszego serca musi przenosić się do serca bliźniego, ina-
czej się nie rozprzestrzeni. Jak to jest możliwe?

Osobiście zajmujmy się Ewangelią jeszcze bardziej niż dotychczas, a w 
wyniku tego bardziej zrozumiemy i poznamy miłość Bożą do nas ludzi.

Rozmawiajmy z naszymi dziećmi i bliźnimi o Ewangelii. Wówczas do-
wiedzą się o wielkim Bogu, o naszych doświadczeniach w wierze i o wielkiej 
wspaniałej przyszłości.

Wspólnie módlmy się z naszymi dziećmi i bliźnimi. W modlitwie przeży-
wamy, że Bóg jest obecny. Bóg słyszy i Bóg odpowiada.

Wszystko to niekiedy wymaga nieco czasu, przezwyciężenia siebie i wy-
siłku; niemniej pomóżmy rozprzestrzeniać ogień entuzjazmu dla Jezusa Chry-
stusa. Wygospodarujmy sobie czas do przekazywania tego ognia dzieciom i 
bliźnim. A kto jest naszym bliźnim? Każdy człowiek w naszym sąsiedztwie 
życiowym.

Miłość Boga do wszystkich ludzi nas inspiruje i napełnia entuzjazmem! 
Zatem inspirujmy nasze dzieci i naszych bliźnich. Rozniećmy również w ich 
sercach ogień entuzjazmu miłości Bożej.

Serdecznie pozdrawiam i życzę wiele błogosławieństwa w promowaniu 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, naszego Pana!

Jean-Luc Schneider

Entuzjazm dla
Jezusa Chrystusa
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Karlsruhe jest siedzibą Federalnego Trybuna-
łu Konstytucyjnego od 1951 roku. W ramach 
„Europejskich Dni Kultury Karlsruhe 2018” 

obywatele mają okazję do spojrzenia za kulisy Try-
bunału Konstytucyjnego. Umożliwiają to szklane pa-
wilony zaprojektowane przez Paula Baumgartena w 
dzielnicy zamkowej Karlsruhe. Program „Europejskich 
Dni Kultury Karlsruhe” nosi motto: „Równe prawa dla 
wszystkich”. Motto to wpisuje się w fundamentalny ar-
tykuł 3 ust. 2 konstytucji, mówiący m.in. o tym, że „ko-
biety i mężczyźni są równouprawnieni”. O ten zapis 
toczony był intensywny bój w parlamencie. Federalny 
Trybunał Konstytucyjny w wyniku swego orzecznic-
twa znacząco przyczynił się do propagowania i egze-
kwowania podstawowego prawa do równości w spo-
łeczeństwie. Stąd też Trybunał Konstytucyjny jest dla 
społeczeństwa gwarantem przestrzegania godności 
ludzkiej, wolności i równości prawa wobec wszyst-
kich oraz ogranicznikiem mocy władzy państwowej, 
będącym wyrazem demokratycznego państwa kon-
stytucyjnego chroniącego wolność jednostki.

Karlsruhe
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NABOŻEŃSTWO 
W KArlSruhE/NiEmcy

DATA: 8 kwietnia 2018 r.
PiEśŃ: Panie Jezu, żyć dla Ciebie
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okrę-
gowy Michael Ehrich oraz apostołowie Her-
bert Bansbach i Martin Schnaufer
uczESTNicy: ok. 1 700
iNfOrmAcjA: nabożeństwo konfirmacyjne
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jesteś na mnie zły?”. Ale on dalej beształ i beształ, a żona 
nic z tego nie rozumiała. „Co się stało?” – dopytywała, aż 
w końcu mąż powiedział: „Spotkałem sąsiada, a on nawet 
mnie nie pozdrowił. Nie był dla mnie miły”. Wtedy żona 
odrzekła: „A co to ma wspólnego ze mną? Jeśli masz pro-
blem z sąsiadem, to dlaczego mnie besztasz i jesteś na mnie 
zły?”. Apostoł, który mi to opowiadał, wtedy powiedział: 
„Czasami jesteśmy takimi ludźmi. Kiedy jakiś człowiek, 
jakiś brat czy siostra w wierze, jakiś duchowny, popełnia 
błąd, to jesteśmy źli na miłego Boga. Przecież to nie ma 
żadnego sensu!

Chodzi o waszą relację z Jezusem Chrystusem. Może 
się zdarzyć, że jakiś brat czy siostra w wierze, twój ojciec, 
twoja matka, twój apostoł czy Główny Apostoł popełnią 
jakiś błąd. Ale proszę, nie zapomnijcie o tym, że to nie ma 
nic wspólnego z Panem Jezusem. Wasza relacja z Jezu-
sem Chrystusem jest zupełnie osobistą relacją. To, co inni 
robią, co mówią i jak się zachowują, nie powinno w ogóle 
wpływać na twoją relację z Jezusem Chrystusem. Podją-
łem decyzję! Chodzi o Niego i o mnie. To jest coś zupełnie 
osobistego! Jeszcze raz to podkreślę: podjąłem decyzję!

Dziś przejmujecie odpowiedzialność za swoje 
życie w wierze. Od teraz wy jesteście za nie od-
powiedzialni. To nie oznacza: teraz mogę robić 

to, co chcę! Do tej pory musiałem chodzić na nabożeństwa. 
Teraz w niedzielę rano mogę sam zdecydować, czy chcę 
pójść, czy nie! Niektórzy właśnie tak to rozumieją, ale to 
jest błędne. W istocie to oznacza, że od chwili złożenia ślu-
bowania konfirmacyjnego należy postępować odpowie-
dzialnie. Co to znaczy być odpowiedzialnym? Wyjaśnia to 
bardzo prosty przykład.

Wszyscy wiecie, że jeśli jedzie się motocyklem, trzeba 
założyć kask. Takie jest prawo. Jeśli jedzie się samocho-
dem, trzeba zapiąć pasy bezpieczeństwa. Ale byli ludzie, 
nie wiem czy w Niemczech, ale we Francji, którzy kiedyś 
mówili: „Zobaczymy. Jesteśmy na wsi, tu nie ma policji. 
Nie zapinamy pasów bezpieczeństwa”. Na początku tak 
było. Przecież nikt nie widzi. Albo zapinało się pasy bez-
pieczeństwa, ponieważ się wiedziało, że jeśli mnie teraz 
„złapią”, to dostanę mandat karny. A to będzie drogo! W 
międzyczasie to się zmieniło i ludzie zakładają kaski, kiedy 
jadą motocyklem i zapinają pasy bezpieczeństwa, ponie-
waż wiedzą: robię to dla siebie! Jeśli coś się stanie i nie 
będę miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, to może się 
źle skończyć. A więc nie chodzi już o to, czy ktoś widzi, 
czy nie, czy dostanę mandat, czy nie. Każdy teraz rozumie: 

to musi być! Robię to dla siebie! Takie postępowanie jest 
odpowiedzialne.

Tak samo jest z twoją wiarą. Teraz zdecydowałeś: chcę 
naśladować Pana Jezusa. Chcę żyć zgodnie z przykazania-
mi Bożymi. Nie chodzi o to: czy ktoś mnie widzi, czy nie 
widzi. Czy zostanę ukarany, czy nie. Sądzę, że zrozumieli-
ście istotę sprawy: to, co robię, robię dla siebie, dla mojego 
zbawienia, dla mojej duszy! Jestem świadomy swojej od-
powiedzialności. Żyję zgodnie z Ewangelią, żyję zgodnie 
z przykazaniami Bożymi. To jest dobre dla mnie! To jest 
odpowiedzialne życie.

„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiło-
wane”. Można rzec: „Ach sprawa odpowiedzialności to nic 
ważnego. Przecież nadal jesteśmy dziećmi!”. Odpowie-
dzialność nie ma nic wspólnego z wiekiem lub umiejętno-
ściami. Wszyscy jesteśmy „dziećmi umiłowanymi”. Jeste-
śmy dziećmi Bożymi, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem. 
Najważniejsze przy tym jest, że jesteśmy dziećmi umiło-
wanymi. Ojciec nas kocha! Ojciec ciebie kocha! Bóg jest 
twoim Ojcem i troszczy się o ciebie! On chce, żeby ci się 
dobrze wiodło. W swojej miłości jest troskliwym Ojcem.

Obdarza nas swoją pomocą w codziennym życiu. 
Zważa na to, żebyśmy mieli ochronę anielską. Daje nam 
wszystko, czego potrzebujemy w życiu. Wszystko pocho-
dzi od Niego. On jest troskliwym Ojcem. On jest Ojcem, 
który pomaga. On jest Ojcem, który nas wspiera. On jest 
ojcem, który martwi się o nas i chce, aby szło nam dobrze. 
Dlatego dał nam swoje przykazania.

Kiedy idziesz drogą prawa Bożego, wówczas znacznie 
mniej jesteś narażony na niebezpieczeństwa. Twoje życie 
jest po prostu lepsze. Twoje życie jest łatwiejsze. Twoje 
życie jest błogosławione. To jest troskliwy Ojciec! Krótko 
mówiąc troszczy się o nas, pomaga nam, zawsze jest dla 
nas i daje nam swoje przykazania, aby nasze życie było 
łatwiejsze, abyśmy byli chronieni przed niebezpieczeń-
stwami, aby nasze życie było lepsze.

Ojciec jest także obrazem naszej relacji z Bogiem. U 
ludzi nie zawsze tak jest. Są ojcowie, którzy są dobrzy, a 
inni nie są tacy dobrzy. Są ojcowie, którzy kochają swoje 
dzieci, a inni kochają ich trochę mniej. Gdy dochodzi 

Miłe konfirmantki, mili konfirmanci, 
dzisiejsze nabożeństwo szczególnie 
wam jest dedykowane! Zostało przy-
gotowane przez miłego Boga specjal-
nie dla was. Ale że nas miłujecie, na 

pewno nie macie nic przeciwko temu, że przeżyjemy to 
nabożeństwo razem z wami i że również otrzymamy nieco 
błogosławieństwa.

To jest wasze nabożeństwo, ponieważ was dotyczy. 
Ślubowanie konfirmacyjne zaczyna się od bardzo waż-
nych słów: „Wyrzekam się...” – czyli „ja” wyrzekam 
się…! A więc jest to bardzo osobiste. Chodzi o was! Cho-
dzi o ciebie! „Ja” zdecydowałem się wyznawać Jezusa 
Chrystusa. Wyznaję swoją wiarę. Podjąłem taką decyzję. 
To, co się dziś wydarzy, jest czymś całkowicie osobistym. 

Moja decyzja
Zdecydowałeś się, że Jezus Chrystus jest twoim przyjacie-
lem; że Kościół Nowoapostolski jest twoim Kościołem. 
Odtąd nie jest już Kościołem twoich rodziców. Zbawiciel, 
nie jest już Zbawicielem twoich rodziców. Podjąłeś decy-
zję: teraz to jest moja sprawa. Teraz to jest moja wiara. To 
jest mój Pan. To jest mój Kościół. Zdecydowałem się na 
to. Chodzi o moją relację z Bogiem. Chcę być posłuszny 
Panu. Chcę naśladować Pana. To jest osobista relacja i pod 
tym względem inni nie mają nic do powiedzenia.

Miłe konfirmantki i mili konfirmanci, chciałbym dziś 
wpisać wam bardzo głęboko do serca: chodzi o ciebie i 
Pana Jezusa!

Jeden z apostołów coś mi kiedyś opowiedział: Pewien 
człowiek wróciwszy do domu zaczął besztać swoją żonę. 
Żona zapytała: „Co się stało? Co zrobiłam źle? Dlaczego 

Zrozumieliście istotę sprawy: to, co 
robię, robię dla siebie, dla mojego zba-

wienia, dla mojej duszy!

„Bądźcie więc naśladowcami 
Boga jako dzieci umiłowane”.

Słowo biblijne: List do Efezjan 5, 1
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do rozwodu, to ojcowie już nie tak bardzo interesują się 
dziećmi. To jest ludzka niedoskonałość. Bóg jest doskona-
łym Ojcem. Jego miłość do nas jest bezwarunkowa. Jego 
przywiązanie do nas jest nierozerwalne; nawet jeśli jutro 
zrobisz coś nierozsądnego, nawet jeśli jutro lub pojutrze 
popełnisz wielki błąd. To nie zmienia stosunku Ojca do 
ciebie! Ty jesteś i pozostaniesz Jego umiłowanym dziec-
kiem! A jeśli chcecie zabrać na przyszłość jakieś przesła-
nie z tego nabożeństwa i z waszej konfirmacji, to proszę 
zabierzcie tę myśl: mój ojciec mnie kocha i zawsze będzie 
mnie kochał!

Nawet jeśli zrobisz kiedyś coś bardzo złego, nawet jeśli 
z jakiegoś powodu oddalisz się od Ojca, On zawsze będzie 
cię kochał! A kiedy powrócisz do Niego, przyjmie cię z mi-
łością, tak jakby nic się nie stało! Zabierz to z sobą! Twój 
Ojciec będzie cię kochał zawsze i na wieki. Cokolwiek by 
się wydarzyło, kiedy wrócisz do Niego, On cię przyjmie, 
przytuli do serca i powie: „U mnie nic się nie zmieniło! 
Nadal ciebie miłuję!”. Pamiętaj, że jesteś i pozostaniesz 
umiłowanym dzieckiem twojego Ojca!

Bóg jest naszym Ojcem, ponieważ dał nam swoje życie. 
W wyniku nowonarodzenia z wody i z Ducha, a to przecież 

wiecie, otrzymaliśmy życie Boże i staliśmy się nowym 
stworzeniem. To nowe życie, które nam dał, otwiera przed 
nami nieprawdopodobne możliwości. Jeśli ono będzie się 
mogło w nas rozwinąć, to pewnego dnia będziemy mogli 
nosić ciało zmartwychwstalne Jezusa Chrystusa. Tego nie 
można sobie nawet wyobrazić. Człowieku, to będzie coś 
wielkiego! Nie będzie już bólu. Nie będzie żadnych nie-
dociągnięć, żadnych ludzkich słabości. Posiadamy pewne 
rzeczy, o których wiemy, że nie są takie dobre i nie jeste-
śmy doskonali! Dzięki ciału zmartwychwstalnemu będzie-
my doskonali, wolni od wszelkiego bólu, wolni od wszel-
kiego błędu, wolni od wszelkiego grzechu.

Bóg jest naszym Ojcem. Dał nam swoje życie i chce 
nam dać dziedzictwo. Oznacza to, że możemy 
wejść do Jego Królestwa. Jego miłość jest wielka 

i mówi: „Przyjdź, pozwolę ci wejść do swego Królestwa”. 
Tam nie będzie już cierpienia. Tam ludzie będą mogli żyć 
razem w pokoju i radości! To jest miłość Boga Ojca.

Ale żeby doświadczać tej miłości Bożej, musimy żyć 
jak dzieci Boże. Ojciec kocha swoje dziecko. Ale dziec-
ko może doświadczać Jego miłości tylko wtedy, gdy 

zachowuje się jak dziecko Boże. Co to oznacza?
O tym właśnie mówi słowo biblijne: dziecko Boże żyje 

według wzoru Syna Bożego. Syn Boży przyszedł na zie-
mię i nam pokazał, jakie powinno być dziecko Boże! Jeśli 
jesteś dzieckiem Bożym, to w ten sposób się zachowujesz. 
Wówczas w ten sposób żyjesz, myślisz i postępujesz!

Jeśli chcemy doświadczać miłości Bożej w codzien-
nym życiu i w przyszłości, musimy czynić tak, jak 
Syn Boży na ziemi. Musimy iść za Jego przykładem. 

To jest naśladownictwo Jezusa Chrystusa.
Co czynił Jezus Chrystus? Wciąż na nowo szukał w 

modlitwie powiązania z Bogiem.
Nie potrzebujecie modlić się dniem i nocą. Ale stale 

szukajcie, proszę, powiązania z Bogiem, tak jak to czynił 
Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Nie tylko módlcie się wtedy, 
kiedy modli się tata lub mama. Nie módlcie się tylko na 
nabożeństwie. Proszę, znajdujcie czas na osobiste modli-
twy. To nie musi trwać godzinami. Modlitwa jednakże jest 
wyrazem osobistego powiązania z Bogiem.

Co mówimy Bogu w modlitwie? Mówimy Jemu „dzię-
kuję”. To zawsze jest ważne. Bądźcie zawsze wdzięczni 

Bogu, mając świadomość, że wszystko pochodzi od Niego! 
On czyni, On daje! Bez Niego nie mielibyśmy nic. On daje 
nam swoje błogosławieństwo. Daje nam swoją łaskę. Za-
wsze bądźcie wdzięczni! I mówię wam: kto jest wdzięczny 
Bogu, ten zawsze ma więcej radości i pokoju niż inni. Jest 
tak wiele osób, które wiecznie narzekają i są niezadowo-
lone. Gdyby byli nieco bardziej wdzięczni Bogu, mieli-
by więcej radości i więcej spokoju. Nie zapominajcie o 
wdzięczności! Dziękujemy Bogu i po prostu się modlimy: 
„Miły Boże, bardzo Ci dziękuję!”. Nie musicie wygłaszać 
kazania. Ale wciąż na nowo dziękować miłemu Bogu. To 
jest bardzo ważne!

Miłemu Bogu stale też możemy przedkładać swoje ży-
czenie: „Miły Boże, chcę stać się podobny do Pana Jezusa! 
Miły Boże, chcę być takim, jak Ty chcesz! Miły Boże, chcę 
czynić to, co Ty chcesz!”. Po prostu wyrażać pragnienie 
i życzenie: „Miły Boże, pomóż mi czynić dobrze! Miły 
Boże, pomóż mi stać się podobnym do Jezusa Chrystusa. 
To jest mój cel. To jest moje życzenie! Chcę być u Ciebie!”.

Stajemy też przed Nim z naszymi prośbami i życzenia-
mi. Niezależnie czego sobie życzycie, możecie o tym po-
wiedzieć Bogu: „Miły Boże, tego chciałbym! Miły Boże, 

Kiedy idziesz drogą prawa Bożego, wówczas znacznie mniej jesteś
narażony na niebezpieczeństwa. Twoje życie jest po prostu lepsze.
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dochodzimy do tego samego wniosku: gdyby wszyscy żyli 
zgodnie z Ewangelią Chrystusa, nie doszłoby do tego. Nie 
mówię o chorobie ani o czymś podobnym. Zupełnie ogól-
nie o potrzebach i cierpieniach ludzi. Wtedy się zauważa, 
że coś w tym jest: jeśli będę przestrzegał przykazań, wtedy 
nędza na świecie zmaleje. Wtedy nie będzie taka wielka. 
Oczywiście nie można zmienić świata. Ale przynajmniej 
można pomóc, aby ludzie nie cierpieli jeszcze bardziej.

Żyjąc zgodnie z Ewangelią możemy coś wnieść, aby 
nędza na świecie nie była jeszcze większa. Jest to coś ma-
łego, jest to niewiele. Ale jeśli wielu tak czyni, to ma to 
skutki. Z miłości do bliźniego przestrzegamy przykazań 
Bożych i żyjemy zgodnie z Ewangelią, ponieważ wiemy, 
że kiedy tak czynimy, to pomagamy w złagodzeniu nędzy 
ludzkiej.

przykazania i miłować. Kto trwa w miłości, ten trwa w 
Bogu. (I Jan 4, 16) Ten zawsze może doświadczać miłości 
Boga.

Miłość bliźniego. Nie chcemy – jak już często mówi-
łem – żeby bliźni cierpiał z powodu nas. Najlepszym spo-
sobem na to jest trzymanie się tego przykazania Bożego. 
Jeśli przestrzegam przykazań Bożych, wtedy nie przyczy-
niam się do cierpienia drugiego z mojego powodu.

Mili konfirmanci, miłe konfirmantki, dam wam małe za-
danie. Zawsze wykonujcie ten test, gdy widzicie, co dzieje 
się na świecie. Kiedy widzicie ludzi, którzy są nieszczęśli-
wi, w trudnej sytuacji i pytają siebie samych, dlaczego tak 
jest? Wtedy dochodzi się do wniosku, że gdyby wszyscy 
żyli zgodnie z przykazaniami Bożymi, to ludzie nie mu-
sieliby cierpieć. Im bardziej się w ten temat zagłębiamy, to 

Bracia i siostry, czasami mamy błędne lub dziwne poj-
mowanie woli Bożej: wola Boża to dziesięć przykazań! 
Albo: wolą Bożą jest to, że teraz jestem chory. Wolą Bożą 
jest to czy tamto doświadczenie. Ja widzę to trochę ina-
czej. Bóg chce mojego zbawienia. – Kropka! – To jest wola 
Boża! Bóg chce, żebym wziął udział w dniu Pańskim. Bóg 
chce, żebym miał z Nim wieczną wspólnotę. To jest wola 
Boża.

Nie postrzegajmy woli Bożej jako takiej skrupu-
latnej, takiej restrykcyjnej. Zdefiniujmy to raz na 
zawsze: Bóg chce mojego zbawienia! Wszystko 

inne należy do drogi, która mnie prowadzi do zbawienia. 
Kiedy widzę to w ten sposób, to o wiele łatwiej jest wy-
pełniać wolę Bożą. Bóg chce mojego zbawienia. On chce, 
abym był z Nim na wieki. Właśnie dlatego idę tą drogą. 
Właśnie dlatego muszę czynić to i tamto. Chcę wypełniać 
wolę Bożą. Chcę wejść do Jego Królestwa. Chcę mieć 
wieczną wspólnotę z Nim. Kiedy tak się to widzi, to o wiele 
łatwiej jest wypełniać wolę Bożą. Wtedy się rozumie, że 
wola Boża jest po prostu drogą do zbawienia. Wtedy nie 
jest tak trudno wypełniać wolę Bożą.

Naśladujmy Pana. Pan dał największe przykazanie, 
przykazanie miłości. Naśladownictwo Jezusa Chrystusa 
oznacza także okazywanie miłości. Jeśli chcę doświad-
czać miłości Bożej, wtenczas muszę przestrzegać Jego 

tego bym sobie życzył!”. Ale do tego dodajemy: „Ty jed-
nak jesteś Ojcem! Ty wiesz lepiej!”. Miejmy takie zaufanie 
do Boga, jakie miał Jezus Chrystus. Wyrażał także swoje 
życzenia. Miał swoje wyobrażenia i życzenia. Całkiem 
otwarcie powiedział Ojcu: „Tego chcę, ale Ty wiesz lepiej! 
Ty uczynisz właściwie!”. Z takim zaufaniem przychodzi-
my do Boga, jak Jezus Chrystus.

A że Pan Jezus przystępował do Boga z wdzięcznością, 
zaufaniem, ale także z otwartością, to Jego modlitwy za-
wsze były wysłuchiwane. Powiedział do Ojca: „Chciał-
bym, żeby Łazarz został wskrzeszony”. Bóg Go wysłuchał. 
Modlił się, aby zstąpił Duch Święty i Bóg Go wysłuchał. 
Modlitwy Jezusa Chrystusa zostały wysłuchane. On modli 
się za nas, a Bóg odpowiada na Jego modlitwy, ponieważ 
ma właściwą postawę. Zawsze szukał powiązania z Bogiem 
w modlitwie. Czyńcie tak, a doświadczycie miłości Bożej, 
przeżyjecie wiele wysłuchanych modlitw! Coraz częściej 
będziecie zauważać: Bóg wysłuchał moją modlitwę!

Naśladownictwo Jezusa Chrystusa oznacza też bycie 
posłusznym, jak On. To nie brzmi zbyt dobrze. 
Dlaczego zawsze musimy być posłuszni? Pan 

Jezus był posłuszny, ponieważ rozumiał wolę Bożą. Ro-
zumiał, o co chodzi. Wola Boża nie polegała na tym, żeby 
przestrzegał przykazania numer 1, numer 2, 3 i 10. On ro-
zumiał, czego miły Bóg chciał. Miły Bóg chciał zbawienia.

Bóg chce mojego zbawienia. On chce, abym był z Nim na wieki.
Właśnie dlatego idę tą drogą.
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

To jest przykazanie miłości, przykazanie miłości bliź-
niego. Cieszę się, że mogę doświadczać miłości Bożej. 
Chętnie chcę nią dzielić się z bliźnim, tak jak to czynił Pan 
Jezus. On znał swego ojca. Wiedział, jak wielka jest miłość 
Ojca. Stąd też chciał, aby inni mogli to pojąć i doświad-
czyć. Znalazłem Pana! Wiem, że Bóg jest miłością. Bardzo 
ważne jest dla mnie, abyście wiedzieli, że również możecie 
tego doświadczyć.

A teraz ostatnia kwestia: dla Pana bardzo ważne 
było, aby Jego uczniowie byli jedno. Napisaliście 
do mnie – i to mnie szczerze uradowało – że było 

pięknie na zajęciach religii konfirmacyjnej, że poznaliście 
na nich przyjaciół. Naprawdę mnie ucieszyło, że znaleźli-
ście przyjaciół w gronie młodzieży, w gronie konfirman-
tów i konfirmantek. I niech tak pozostanie. Pracujmy nad 
jednością w Jezusie Chrystusie. Znaleźliście siebie, ponie-
waż jesteście w tym samym wieku, macie takie same zain-
teresowania i niech tak pozostanie. Ale jest też oczywiste, 

że z wiekiem zainteresowania będą inne; jeden będzie za 
klubem sportowym „Karlsruhe SC”, a drugi za „Bayern 
Monachium”. Życie przyniesie różnice. Jeden będzie miał 
taki zawód, a drugi pójdzie w inną stronę. Zainteresowania, 
które teraz was połączyły, bardzo szybko staną się różne. 
Ale jedno pozostanie: opowiedzieliście się za Jezusem 
Chrystusem i to jest najważniejsze! Proszę, pozostańcie 
w naśladownictwie Jezusa Chrystusa. Pracujcie nad jed-
nością w Jezusie Chrystusie. Nigdy nie zapominajcie: on, 
ona, wszyscy opowiedzieliśmy się za Jezusem Chrystusem 
i to jest decydujące! W ten sposób tworzymy naszą jed-
ność. Wiemy, w jaki sposób możemy uszczęśliwiać siebie 
i innych. To jest nasza droga i nią kroczmy. Na tym opiera 
się nasza jedność w Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli wiele 
rzeczy w życiu z czasem się zmieni, to powinno pozostać. 
Pracujcie dalej nad jednością w Jezusie Chrystusie.

Dzisiaj będziecie konfirmowani. Dziś coś przyrzek-
niecie! Dziś jesteście drużyną, częścią dużego zespołu 
wspólnoty kościelnej. Ta drużyna ma wielką misję do 

wykonania: proklamować Pana Jezusa, głosić Jego Ewan-
gelię. To jest praca zespołowa. Czynimy to razem! Nie-
bawem w swoim ślubowaniu konfirmacyjnym powiecie: 
„Wyrzekam się diabła”. W ten sposób rozpoczniecie bój ze 
złem. Tego nie może robić każdy sam dla siebie. To można 
czynić tylko razem. Pamiętajcie o tym, że dołączyliście do 
zespołu walczącego ze złem i działającego na rzecz dobra. 
To jest podstawą naszej jedności w Jezusie Chrystusie.

Kto naśladuje Chrystusa, ten ma do czynienia ze złym, 
z diabłem, z szatanem – możecie go określać, jak chcecie. 
Kto naśladuje Pana Jezusa, ten ma do czynienia z pokusa-
mi, ponieważ zły nie lubi, że naśladujemy Jezusa Chrystu-
sa. To go bardzo niepokoi. W nadchodzącym czasie zawsze 
będziecie przez niego atakowani. Będzie przystępował 
do was tak, jak do Adama i Ewy: „Ach, czy to wszystko 
prawda? Chcą tylko, żebyś był miły i nie sprawiał żadnych 
problemów! Sądzisz, że to rzeczywiście prawda, co ci tam 
obiecują? Ach, oni po prostu ci zazdroszczą!”. Tak samo, 
jak zły przystąpił do Adama i Ewy i powiedział: „Bóg nie 

ApOSTOł OkręgOWy  
michAEl Ehrich

Apostoł okręgowy Micha-
el Ehrich w trakcie swojego 
kazania zadał pytanie, w jaki 

sposób można rzeczywiście rozwinąć osobistą relację 
z Bogiem, którego przecież nie można zobaczyć i jest 
zbyt wielki, aby Go pojąć rozumem. Zacytował, co jest 
napisane o starym mężu Bożym: „…trzymał się bo-
wiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział” 
(Hebr 11, 27) – przykład zaufania do Boga. Apostoł 
okręgowy poradził konfirmantom, aby z ufnością za-
wierzyli się Bogu, podobnie jak Pan Jezus, który żyjąc 
jako prawdziwy człowiek, pokazał, co to znaczy ufać 
Bogu. W swoim kazaniu nadmienił też inny punkt cięż-
kości nabożeństwa, a mianowicie odpowiedzialność, 
jaką przejmują konfirmanci za swoją wiarę. W nawią-
zaniu do ślubowania konfirmacyjnego powiedział: „Nie 
przyrzekacie, że nigdy więcej nie popełnicie błędu. Nie 
przyrzekacie, że już nigdy więcej nie zgrzeszycie. Ale 
przyrzekacie miłemu Bogu, że pozostaniecie wierni”.*

* Najnowsze badanie wśród naszych Czytelników wykazało, 

że życzą sobie nieco dłuższych relacji z kazań współsłużących 

apostołów. Przychylając się do tych próśb od niniejszego 

wydania będziemy publikować nieco dłuższe streszczenia.

chce, żebyście stali się tacy, jak On. On nie chce żebyście 
cieszyli się życiem”. Bądźcie czujni! W ten sposób zły i do 
was przystąpi i będzie chciał wam wmówić to samo!

W tej kwestii możemy powiedzieć tylko jedno: kto na-
prawdę zna Pana Jezusa, nigdy Go nie opuści! Wszyscy, 
którzy w jakikolwiek sposób oddalili się od Pana Jezusa, 
dowiedli, że tak naprawdę nie poznali Jezusa Chrystusa. 
Kto naprawdę zna Jezusa Chrystusa, ten nigdy Go nie opu-
ści! Zły jest kłamcą. Za każdym razem, gdy powie wam 
coś, żeby oddalić was od Jezusa Chrystusa, to pamiętajcie, 
że to jest kłamstwo! Kto naprawdę zna Jezusa Chrystusa, 
ten Go nie opuszcza.
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Bracia i siostry, to dotyczy nas wszystkich! Zdecy-
dowaliśmy się na osobistą relację z Bogiem, z Jezusem 
Chrystusem. Wiele może się wydarzyć. Ludzie mogą nas 
rozczarować. Kościół może nas rozczarować. Ale to nie 
powinno mieć najmniejszego wpływu na naszą osobistą 
relację z Jezusem Chrystusem. Wszystkie kwestie, które 
chcą nas oddzielić od Jezusa Chrystusa, oparte są na kłam-
stwie. Kto zna Jezusa Chrystusa, ten nigdy go nie opuści! 
Zabierzmy tę myśl z tego nabożeństwa!

Po kazaniu apostoła okręgowego Główny Apostoł powie-
dział:

Zanim otrzymacie błogosławieństwo konfirmacyj-
ne, czegoś jeszcze potrzebujecie: odpuszczenia 
grzechów. Aby otrzymać błogosławieństwo, dusza 

musi być czysta, żeby błogosławieństwo mogło się właści-
wie rozwijać. Nie muszę długo mówić, co jest potrzebne, 
aby uzyskać odpuszczenie grzechów. Dziś opiszę to w ten 
sposób: po prostu życzenie: „Miły Boże, odpuść mi moje 
grzechy! Chcę godnie przyjąć błogosławieństwo!”. I to da 
miły Bóg. Obdarzy cię swoją łaską, aby błogosławieństwo 
mogło spłynąć do czystego serca i do duszy.

Bracia i siostry, a jak to jest z nami? Po błogosławień-
stwie konfirmacyjnym wspólnie będziemy obchodzić 

uroczystość świętej wieczerzy, osobiste spotkanie z Jezu-
sem Chrystusem, Zmartwychwstałym, Synem Bożym. On 
chce nam dać swoje ciało, swoją krew i swoje życie. Jeśli 
jesteśmy świadomi tego, jak wielki, jak święty, jak dosko-
nały jest Pan, jak wielki jest dar, który chce nam dać w 
świętej wieczerzy, to w naszych sercach rodzi się potrzeba: 
„Panie, udziel mi swojej łaski! Nie jestem godzien otrzy-
mać takiego wspaniałego daru. Panie, oczyść mnie, gdyż w 
takim stanie nie mogę przyjść do Ciebie! Potrzebuję Two-
jej łaski! Proszę, oczyść mnie, abym mógł się spotkać ze 
świętym, wielkim, doskonałym Panem”.

ZASAdNicZE myśli

Jako umiłowane dzieci naszego Ojca Niebie-
skiego kierujemy się wzorem Jezusa Chrystu-
sa w modlitwie, w przestrzeganiu przykazań, 
w wyrzekaniu się zła i w miłości do bliźniego.

Fotografia na pamiątkę dla konfirmantów. Z prawej Główny Apostoł w st. sp. Wilhelm Leber,
z lewej apostoł okręgowy Michael Ehrich i Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Niedawno podczas 
pewnej wizyty dusz-
pasterskiej była mo-
wa o jednej z naszych 
pieśni kościelnych, 

którą zajmowali się wierni, przy czym 
stwierdzili, że dawno nie była śpiewa-
na. W tamtej chwili pomyślałem, że 
ta pieśń mogłaby być zaśpiewana jako 
pieśń wstępna na kolejnym nabożeń-
stwie, które miałem przeprowadzić.

Kiedy później przygotowywałem 
się do nabożeństwa, ponownie po-
myślałem o tej pieśni. Ale moim zda-
niem nie pasowała do przewodniego 
słowa biblijnego. Nie miałem pew-
ności, czy ją wybrać. Pomodliłem 
się więc i przedstawiłem Panu moje 

wątpliwości... Po modlitwie jeszcze 
raz przeczytałem treść tej pieśni i by-
łem zdumiony, że jednak pasuje do sło-
wa biblijnego. Pan otworzył mi oczy.

Pieśń została zaśpiewana jako 
wstępna, a w trakcie nabożeństwa 
jeszcze cytowałem niektóre strofy. 
Pod koniec kazania poczułem potrze-
bę powiedzenia wiernym, że jeże-
li ktoś jeszcze stoi przed górą zmar-
twień i nie wie, co dalej, temu Pan mó-
wi: „Ufaj, tak nie pozostanie!”.

Po nabożeństwie niektórzy wierni 
podeszli do mnie, żeby porozmawiać. 
Pewna siostra powiedziała, że zaśpie-
wana pieśń wstępna głęboko ją poru-
szyła, ponieważ jej rodzina śpiewała 
ją na emigracji.

Inna siostra powiedziała do mnie, 
że dziś dokładnie co do dnia 50 lat te-
mu w tym zborze stała przed ołtarzem 
i składała ślubowanie konfirmacyjne. 
Ówczesny duchowny przy różnych 
okazjach częstokroć cytował jedną 
zwrotkę właśnie tej pieśni. Akurat 
wtedy podczas konfirmacji zacytowa-
na strofa została dziś przeczytana na 
nabożeństwie. To przeżycie niezmier-
nie wzruszyło naszą siostrę w wierze. 
Dla niej było to poświadczeniem po-
wiązania z wiecznością.

Jeszcze inna siostra przyszła do 
mnie i powiedziała: „Drogi kapłanie, 
wypowiedziane przez ciebie słowa: 
’Ufaj, tak nie pozostanie’, były prze-
znaczone dla mnie”. A kiedy wyjaśni-
ła mi kulisy życiowe, byłem dogłęb-
nie wzruszony.

Dla mnie to nabożeństwo było 
kolejnym szczególnym przeżyciem 
przekonującym mnie, że pięknie jest 
być narzędziem w ręku Boga, ale też 
pięknie jest, kiedy wierni mają takie 
przeżycia w wierze i dzielą się nimi z 
duchownymi, gdyż to uczy nas, sług 
Bożych, pokory i utwierdza w prze-
konaniu: Panie, wszystkim jesteś Ty.

Panie, 
wszystkim
jesteś Ty
Pięknie jest być narzędziem w 
ręku Boga. Pewien duchowny 
relacjonuje swoje przeżycie.
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Kościół na świecie

Od nazwiska misjonarza pochodzi też nazwa miasta 
Livingstone, które w latach 1911-1935 było stolicą 
Rodezji Północnej, zwanej dziś Zambią.

W roku 1928 do Livingstone przybył nowoapo-
stolski diakon George Mkandawire, urodzony około 
roku 1900 w Malawi. Jako student przyjął nazwisko 
swojego nauczyciela Henwooda, z którym udał się do 
Afryki Południowej. Tam poznał nie tylko swoją żonę, 
ale również Kościół Nowoapostolski.

Pierwszy czarnoskóry apostoł

Gdy George Henwood Mkandawire został powo-
łany na urząd kapłana, zaczął chrzcić, tworząc fun-
dament dla pierwszych nowoapostolskich wspólnot 
kościelnych: najpierw w Maramba, jak też zwane jest 
Livingstone oraz w dzisiejszej stolicy, Lusace. Krok 
po kroku wiara nowoapostolska rozprzestrzeniła się na 
cały kraj. W 1954 roku został ordynowany na urząd 
apostoła –  jako pierwszy ciemnoskóry Afrykanin w 
historii Kościoła Nowoapostolskiego.

W Boże Narodzenie 1955 roku apostoł Henwood 
pieczętował Duchem Świętym osiemnastoletniego 
Duncana Burtona Mfune, który później stał się wielkim 
błogosławieństwem – w roku 1989 został powołany na 
pierwszego czarnoskórego apostoła okręgowego.

Kiedy apostoł okręgowy Mfune obejmował swój 
urząd, w jego obszarze działania około pół miliona 
ludzi wyznawało wiarę nowoapostolską. Dziś teryto-
rialny Kościół Nowoapostolski Zambia, który obej-
muje też Malawi i Zimbabwe, liczy około 1,4 miliona 
konsekrowanych wiernych.

to  w pierwszym programie telewizyjnym, a ponadto w 
drugim programie radiowym. W Zambii to nic nowe-
go: od lat tradycyjne międzynarodowe nabożeństwa z 
okazji Zielonych Świątek są nadawane przez publicz-
ną telewizję ZNBC. Od ubiegłego roku terytorialny 
Kościół Nowoapostolski Zambia ma nawet regularną 
pozycję programową na nowym trzecim kanale telewi-
zyjnym, emitującym tylko treści chrześcijańskie. Każ-
dego tygodnia przedstawia dwugodzinny program. 
Pokazywane są wydarzenia muzyczne, nabożeństwa 
Głównego Apostoła oraz filmy dokumentalne, takie 
jak: podróże apostołów lub wykłady katechetyczne i 
teologiczne.

Początki Kościoła w Zambii

„Mosi-oa-Tunya”, czyli mgła, która grzmi – tak 
miejscowi nazywają Wodospady Wiktorii na rzece 
Zambezi na granicy Zambii i Zimbabwe. David Li-
vingstone, szkocki misjonarz i odkrywca, zobaczył 
ten majestatyczny spektakl jako pierwszy Europej-
czyk i nazwał go na cześć swojej królowej Wiktorii. 
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„Bądź wola Twoja…” 
W celu uczczenia 90 rocznicy Kościoła Nowoapostolskiego w Zambii, Główny 
Apostoł Jean-Luc Schneider pod koniec kwietnia br. udał się do Livingstone. 
Jego podróż obejmowała spotkania z apostołami i biskupami z obszaru działania 
apostoła okręgowego Charlesa S. Ndanduli, koncert i uroczyste nabożeństwo.

„Bądź wola Twoja”, wyrażamy to, że zbawienie jest 
naszym najgłębszym życzeniem.

Na uroczystym nabożeństwie zostali przeniesieni 
w stan spoczynku dwaj długoletni apostołowie: God-
win Lubinda Nyuwa i Bisenga Ignatius Luneta.  Przez 
38 i 41 lat jako duchowni służyli w Kościele na róż-
nych urzędach. Natomiast na urząd apostoła zostali 
ustanowieni starszy okręgowy Peter Mukonda (l. 39) 
i starszy okręgowy Sabwiza Tufule (l. 53). Ponadto 
Główny Apostoł – z uwagi na przejście w stan spo-
czynku w 2019 roku apostoła okręgowego Charlesa 
S. Ndanduli – powołał również apostoła okręgowego 
pomocniczego Kububę Soko (l. 50) z Zambii.

Aktywny medialnie Kościół w Zambii

Nabożeństwo w niedzielę 29 kwietnia w Livingsto-
ne było transmitowane na żywo w telewizji krajowej i 

Ponad 12 000 braci i sióstr uczestniczyło w 
nabożeństwie, które Główny Apostoł Jean-
-Luc Schneider przeprowadził w niedzielę 
29 kwietnia 2018 roku.
„Przyjdź Królestwo twoje. Bądź wola 

twoja jak w niebie, tak i na ziemi”, (Mat 6, 10) to słowo 
biblijne, którego użył Główny Apostoł jako podstawę 
tego uroczystego nabożeństwa.

Podczas kazania Główny Apostoł wyjaśnił, czym 
jest wola Boża: „Bóg jest wszechmocny; czyni wszyst-
ko, co chce. On chce, aby wszyscy ludzie zostali oca-
leni”. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty są do-
skonali i wiecznie jednością. Na ziemi, jak i w niebie 
Bóg wypełnia swoją wolę aż do końca. Nic nie stanie 
Bogu na przeszkodzie w wypełnieniu planu zbawienia, 
który ustanowił.

Bóg jednak może ocalić tylko tych, którzy tego 
chcą, nie zmusza nikogo do zbawienia. Modląc się: 

12 000 uczestników uroczystego nabożeństwa
pod gołym niebem w niedzielę 29 kwietnia 2018 roku

Główny Apostoł w ZAmbii

Serdeczne powitanie w Zambii

spotkanie z apostołami i biskupami z obszaru działania 
apostoła okręgowego C. s. ndanduli

Główny Apostoł Schneider z apostołami i biskupami
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Chleb Żywota

Tylko o Bogu się mówi, że jest pierwszy i ostatni. 
(Iz 41, 4; 44, 6; 48, 12) Tak więc  Apostoł Jan był 
świadomy, że Jezus Chrystus jest Bogiem.

Pan Jezus, Syn Boży dla wierzących w Niego jest po-
czątkiem – źródłem („pierwszym”) i celem – końcem 
(„ostatnim”).

Duch Święty nas pociesza, przypominając nam, że Bóg 
jest pierwszy i ostatni. (Iz 41, 4) On jest wszechobecnym 
Zbawicielem; Jego prawda i Jego miłość są niezmienne.

Jezus Chrystus – pierwszy
• On jest o wiele większy niż prorok – On jest Bogiem 

od początku wszelkiego istnienia (Kol 1, 15) – Jego 
nauki nie można przyrównać do żadnej innej;

• On jest pierworodnym z umarłych (I Kor 15, 20; Kol 
1, 18) – Jego zmartwychwstanie jest obietnicą i pod-
stawą naszego zmartwychwstania.

• Pan Jezus był pierwszym, który był prześladowany i 
ściągnął na siebie nienawiść świata (Jan 15, 18-20) – 
On zna nasze trudne sytuacje, udręki i pomaga nam je 
przetrwać.

Jezus Chrystus – ostatni
• On zawsze będzie miał ostatnie słowo – ostatnie roz-

strzygnięcie należy do Niego i nikt nie przeszkodzi 
Jemu w dokończeniu swego dzieła.

• Nawet jeśli wszyscy nas opuszczą albo będą nas osą-
dzać, On nie będzie nas osądzał, ale zawsze będzie 
przy nas. (Jan 8, 3-11)

• On jako „ostatni” zrównał się z grzesznikami. Z mi-
łości do nas wziął to na siebie i umarł jak najgorszy 
przestępca. Co czynimy „najmniejszemu”, to czyni-
my Jemu osobiście. (Mat 25, 40)

Jezus Chrystus – pierwszy w naszych sercach:
• we wszystkich sytuacjach najpierw spoglądajmy na 

Niego. Od Niego też pochodzą wszelkie dary. On jest 
Tym, któremu ufamy oraz Tym, który nas wspiera; (I 
Kor 8, 6)

• Jego Słowo i Jego wola mają pierwszeństwo przed 
słowem i wolą człowieka; (Dz Ap 4, 19; 5, 29)

• Podążajmy bez wahania za Jego wezwaniem. (Mat 
8, 22) Nie ma nic ważniejszego od naśladownictwa. 

Jezus Chrystus – ostatni w naszych sercach
• Pozostańmy Jemu wierni do naszego „ostatniego 

tchu”, a więc we wszystkich sytuacjach;
• On ma ostatnie słowo również w naszym przypadku, 

nawet jeśli być może nie zawsze od razu zgadzamy się 
z Jego wolą. (Mat 21, 28-31)

Zapewnijmy w naszym sercu pierwsze miejsce Jezuso-
wi Chrystusowi, wiedząc, że On ma ostatnie słowo!

„Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj 
się, Jam jest pierwszy i ostatni”.
Objawienie Jana 1, 17

Jezus Chrystus, pierwszy i ostatni
    – również w naszych sercach

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi,
i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego
pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Ewangelia Mateusza 13, 44-46

Pojęcie „Królestwo Niebios” oznacza Królestwo 
Boże, a więc panowanie Boże, charakteryzujące się 
sprawiedliwością. Wiele przypowieści rozpoczyna 

się formułą: „Podobne jest Królestwo Niebios do...”. Zatem 
„Królestwo Niebios” nie oznacza nieba ani tamtego świata.

Motyw, że człowiek znajduje skarb na swoim lub czyimś 
polu i to go uszczęśliwia, był częstym motywem w starożyt-
ności. Gdy ktoś znajduje skarb, to dokłada wszelkich starań, 
aby wejść w jego posiadanie poprzez zakup pola. 

Podobnie jest w drugiej przypowieści, gdzie kupiec wy-
korzystuje cały swój majątek, aby nabyć szczególną perłę.

 Pan Jezus często mówił do ludzi w przypowieściach. To, 
że dla wielu sens przypowieści był zakryty, wynikało z ich 
niewiary. Uczniowie wierzą i z tego powodu są chwaleni. 
(Mat 13, 11-16) W 13. rozdziale Ewangelii Mateusza znaj-
duje się kilka, przeważnie krótkich przypowieści, wskazują-
cych na „Królestwo Niebios” już dziś rozpoznawalne.

Bóg proponuje zbawienie wszystkim

Bóg sam daruje łaskę i proponuje zbawienie każdemu 
człowiekowi. Przy tym decydująca nie jest przeszłość czło-
wieka ani to, że żył w oddaleniu od Boga, ale to, czy szuka 
Boga. Bóg musi otworzyć oczy i serce, aby mieć udział w 
zbawieniu. (Dz Ap 16, 14)

• W wersecie biblijnym człowiek znajduje skarb bez 
szukania go – Bóg sam daje dostęp do Królestwa Nie-
bios komu chce i kiedy chce. Zbawienia nie można 
nabyć ani zasługą, ani dobrymi uczynkami.

• Kupiec w przeciwieństwie świadomie szuka dobrych 
pereł i znajduje tę najcenniejszą – Chrystus pozwala 
się znaleźć temu, kto szuka Go z wiarą. Bóg daruje mu 
zbawienie w sakramentach, a tym samym prawo wej-
ścia do Jego Królestwa.

Przemijające dążenie

Wielu jest tak zajętych sobą, codziennym życiem, pracą 
lub troskami, że nie ma już czasu na inne sprawy. Inni starają 
się czynić tylko dobre uczynki. Dają jałmużnę, prowadzą 

pobożne życie lub praktykują ascezę. A jeszcze inni szukają 
szczęścia, uznania i prestiżu. Ci wszyscy przechodzą obok 
zbawienia.

Chrystus – skarb i perła

W skarbie i perle rozpoznajemy Jezusa Chrystusa i Jego 
Ewangelię. Jego ofiara, zmartwychwstanie i proponowane 
zbawienie są ogromne, jedyne w swoim rodzaju, cenne i ni-
czym nie do zastąpienia.

Opłacalna inwestycja

Zupełnie inna i niemal absurdalna wydaje się w przypo-
wieściach gotowość inwestowania tych dwóch osób: „oni 
stawiają wszystko” –  swój cały majątek – „na jedną kartę”. 
Dlatego, że poznali wartość skarbu, sprzedali wszystko co 
posiadali – nawet z radością – aby zdobyć to bogactwo.

Kto wierzy w Trójjedynego Boga, w Apostolat, w po-
nowne przyjście Chrystusa, ten poważnie zastanawia się nad 
swoją wieczną egzystencją, jak i nad wspólnotą z Bogiem. 
Zamiast kierować się wartościami tego świata, wszystko 
podporządkowuje temu celowi i „inwestuje” w projekt z 
trwałym zyskiem, a mianowicie:

• służy Bogu i bliźniemu z całego serca; (I Król 2, 3. 4)
• odrzuca swoje zarozumialstwo, pychę, poglądy i pod-

daje się woli Bożej; (I Sam 15, 22)
• to, co przemijające, uważa za błahe, a wspólnotę z 

Chrystusem za zysk już teraz i na wieki. (Flp 3, 7-10)

Ukryty skarb – drogocenna perła
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Katechizm

3.4.9.7  Wskazania na cierpienia i śmierć Pana 
Jezusa

Ewangelie relacjonują, że Pan przy różnych okazjach 
zapowiadał swoje cierpienia i śmierć oraz swoje zmar-
twychwstanie. Na przykład:

• Gdy Apostoł Piotr wyznał Panu Jezusowi: „Ty jesteś 
Chrystusem, Synem Boga żywego”, (Jan 6, 69) wtedy 
Pan wyjawił swoim uczniom: „Syn Człowieczy musi 
wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i 
arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, i musi być zabity, 
a dnia trzeciego wskrzeszony”. (Łuk 9, 22)

• Po wydarzeniach, które miały miejsce na górze prze-
mienienia, Pan Jezus nauczał swoich uczniów i powie-
dział: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i 
zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwsta-
nie”. (Mar 9, 31)

• Przed wjazdem do Jerozolimy Pan zwrócił się do 
dwunastu słowami: „Syn Człowieczy będzie wydany 
arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą go na 
śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na 
ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zo-
stanie wzbudzony z martwych”. (Mat 20, 18. 19)

• Gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze domagali się znaku, 
Pan Jezus wskazał na historię proroka Jonasza: „Albo-
wiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy 
noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni 
i trzy noce”. (Mat 12, 40)

błędne nauki negowały zmartwychwstanie Pana. Tym he-
rezjom przeciwstawiał się Apostoł Paweł: „Chrystus umarł 
za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że 
dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism”. 
(I Kor 15, 3. 4)

W II Liście do Koryntian 5, 19 opisane jest znaczenie 
śmierci ofiarnej Pana Jezusa: „Bóg w Chrystusie świat z 
sobą pojednał”.

3.4.9.9  Krzyż

Sednem Ewangelii jest Jezus Chrystus, który swoją 
śmiercią na krzyżu i swoim zmartwychwstaniem zdziałał 
wieczne zbawienie. Krzyż Chrystusa staje się kwintesen-
cją pojednawczego działania Bożego na rzecz grzesznego 
człowieka. Słowa Apostoła Pawła z I Listu do Koryntian 
1, 18 pokazują dualizm rozumienia śmierci krzyżowej: 
„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy 
giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest 
mocą Bożą”. Śmierć na krzyżu zazwyczaj była porażką, 
nędznym zakończeniem życia wzgardzonego człowieka i 
wykluczonego ze społeczności ludzkiej. W przypadku Je-
zusa Chrystusa według mądrości Bożej pozorna porażka 
jest rzeczywistym zwycięstwem zapoczątkowującym dzie-
ło zbawienia o niewyobrażalnym wymiarze.

W wyniku zmartwychwstania Bóg potwierdził ukrzy-
żowanego jako Chrystusa. (Dz Ap 2, 36) Wyłącznie w Nim 
jest wieczne zbawienie. 

Streszczenie

Ostatnie dni poprzedzające śmierć ofiarną Pana Jezusa 
są szczegółowo opisane w Ewangeliach: w gronie aposto-
łów Jezus Chrystus ustanawia świętą wieczerzę. Podczas 
pojmania zostaje zdradzony przez Judasza Iskariota. Przed 
Radą Najwyższą zastaje oskarżony za bluźnierstwo Boże. 
(KKN 3.4.9; 3.4.9.1; 3.4.9.2; 3.4.9.3)

W wyniku współdziałania rzymskiego namiestnika Pi-
łata osąd i stracenie Pana Jezusa nie jest wyłącznie sprawą 
Izraelitów, ale mają też w tym współudział poganie. Śmierci 
Pana po prostu winny jest człowiek. (KKN 3.4.9.4)

Cierpienia Jezusa oraz Jego śmierć, nastąpiły w zastęp-
stwie ludzi i tym samym miały skutki zbawcze. Jako cier-
piący i umierający pośrednik Chrystus pojednał ludzi z Bo-
giem i zdziałał zbawienie z grzechu i śmierci. Jego śmierć 
ofiarna otwiera ludziom drogę do Boga. (KKN 3.4.9.5)

Wskazania starotestamentowe potwierdzają śmierć 

ofiarną Pana Jezusa. Pan Jezus sam zapowiadał swoje cier-
pienia, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. W listach 
apostolskich opisane jest znaczenie śmierci ofiarnej Pana 
Jezusa. (KKN 3.4.9.6; 3.4.9.7; 3.4.9.8)

Krzyż Chrystusa jest kwintesencją pojednawczego dzia-
łania Bożego na rzecz grzesznego człowieka. (KKN 3.4.9.9)

3.4.10  Działalność Jezusa Chrystusa w kra-
inie zmarłych

W I Liście Piotra 3, 18 -20 jest mowa o tym, że Syn Boży 
po swojej śmierci na krzyżu zwiastował zbawienie tym, 
którzy nie byli posłuszni w czasach Noego: „W tym celu bo-
wiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osą-
dzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób 
Boży”. (I Ptr 4, 6) Działalność zbawcza Chrystusa obejmuje 
więc też zmarłych. Jak Syn Boży na ziemi zwracał się do 
grzeszników, tak też zwracał się do tych, którzy za życia 
ziemskiego lekceważyli wolę Bożą.

Od chwili złożenia ofiary przez Pana Jezusa możliwe 
jest też zbawienie zmarłych. (KKN 9.6) Pan sam powie-
dział: „Zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy 
umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą”. 
(Jan 5, 25)

Dzięki swojej śmierci ofiarnej Syn Boży odebrał diabłu 
moc nad śmiercią. (Hebr 2, 14. 15) On, Jezus Chrystus, ma 
klucze śmierci i piekła. (Obj 1, 18) „Piekło” tu nie oznacza 
miejsca potępienia, ale miejsce przebywania zmarłych, a 
posiadanie „kluczy” oznacza władztwo.

W Liście do Rzymian 14, 9 jest mowa: „Na to bowiem 
Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi 
panować”. Jako Pan został przez Ojca wywyższony nad 
wszystkim: „Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imie-
niem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgi-
nało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią”. 
(Flp 2, 9. 10)

Wejście Syna Bożego do krainy zmarłych jest triumfem 
Zwycięzcy z Golgoty, który ostatecznie złamał moc śmierci.

Streszczenie

Działalność zbawcza Chrystusa obejmuje też zmarłych. 
(KKN 3.4.10)

Jezus Chrystus posiada klucze śmierci i piekła. Wejście 
Syna Bożego do krainy zmarłych jest triumfem Zwycięz-
cy z Golgoty, który ostatecznie złamał moc śmierci. (KKN 
3.4.10)

• Podobnie Pan wypowiadał się przy okazji oczyszcze-
nia świątyni: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją 
odbuduję”. (Jan 2, 19) Dopiero po zmartwychwsta-
niu Pana uczniowie zrozumieli, że wówczas mówił o 
świątyni swego ciała. (Jan 2, 21. 22)

3.4.9.8  Wskazania na śmierć ofiarną Pana Je-
zusa w listach apostolskich

Centralnymi tematami listów apostołów są śmierć ofiar-
na Jezusa i w wyniku niej otworzona droga do zbawienia 
ludzi. Tak więc w I Liście Jana 3, 16 jest mowa: „Po tym 
poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje”. (por. I 
Ptr 2, 21-24)

List do Hebrajczyków ukazuje nowe przymierze w po-
równaniu ze starym przymierzem oraz stawia ofiarę Chry-
stusa w centrum dziejów zbawienia. Arcykapłani starego 
przymierza byli grzeszni i śmiertelni, a ich kapłaństwo 
miało swój kres. Jezus Chrystus przeciwnie jest bezgrzesz-
ny i nieśmiertelny, a Jego kapłaństwo jest nieprzemijające. 
Kapłani starego przymierza wciąż na nowo musieli składać 
ofiary, zaś ofiara Chrystusa przeciwnie, została złożona raz 
na zawsze i jest ważna na wieki. (Hebr 9)

Wypowiedzi dotyczące śmierci ofiarnej Pana Jezusa 
zostały zamieszczone w listach apostolskich, także z powo-
du pojawiających się herezji. Pojawiały się wyobrażenia o 
przybyszu na ziemi, który tylko pozornie był człowiekiem, 
który ani nie cierpiał, ani nie umarł na krzyżu. Także inne 

Trójjedyny Bóg

Katechizm
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Mojżesz widzi, że krzew płonie, 
ale się nie spala. Dziwi się z 
powodu tego zjawiska i chce 
się jemu przyjrzeć dokładniej. 
Gdy się zbliża, Bóg woła z 
krzewu: „Mojżeszu, Mojżeszu!”.
On odpowiada: „Oto jestem”.
Wtedy Bóg mówi: „Nie pod-
chodź bliżej. Zdejmij obuwie ze 
swoich stóp; ponieważ miej-
sce, na którym stoisz, to zie-
mia święta!”. Mojżesz zakrywa 
twarz, ponieważ boi się spoj-
rzeć na Boga. 
Bóg mówi: „Widziałem niedolę 
mojego ludu w Egipcie. Wiem, 
jak ludzie cierpią. Chcę wypro-
wadzić lud z Egiptu do dobrej 
i rozległej ziemi, która opływa 
mlekiem i miodem. Idź teraz, 
gdyż posyłam cię do faraona, 
abyś wyprowadził mój lud, 
Izraelitów, z Egiptu”.

Mojżesz pyta: „Kimże jestem, 
aby pójść do faraona i wypro-
wadzić Izraelitów z Egiptu?”.
Bóg obiecuje: „Będę z tobą i 
dam ci znak: gdy wyprowa-
dzisz mój lud z Egiptu, będzie-
cie służyć Bogu na tej górze”.
Mojżesz dopytuje: „Jeśli Izra-
elici zapytają o Twoje imię, co 
mam im powiedzieć?”.
Bóg odpowiada: „Jestem, 
który jestem. Powiesz Izra-
elitom: „Jestem” posłał mnie 
do was. Zgromadź starszych 
Izraela i powiedz im: Pan ob-
jawił mi się i rzekł: Widziałem 
niedolę mojego ludu w Egipcie. 
Chcę wyprowadzić go z Egiptu 
do dobrej i rozległej ziemi. 
Potem pójdź do faraona ze 
starszymi Izraela i powiedzcie, 
że Pan się wam objawił.
Następnie poproście go, aby 
wypuścił mój lud na pustynię, 
położoną w odległości trzy-
dniowej drogi, aby złożyć Panu 
ofiarę. Wiem, że faraon nie 
pozwoli wam odejść. Właśnie 
dlatego dotknę Egipt plagami.
Potem faraon was wypuści”.
Mojżesz mówi: „A jeśli Izraelici 

mi nie uwierzą i nie posłu-
chają?”.
Wtedy Bóg nakazuje Mojże-
szowi, aby rzucił na ziemię 
laskę, którą trzyma w ręce. 
Laska zamienia się w węża. 
Mojżesz zaczyna uciekać, ale 
Bóg mówi: „Wyciągnij rękę i 
chwyć go za ogon”. Gdy Moj-
żesz podnosi węża, ten znów 
staje się laską. 
Bóg mówi: „Dlatego uwierzą 
ci, że Pan się tobie ukazał”. 
Bóg każe włożyć Mojżeszowi 
rękę pod szatę. Gdy następnie 
Mojżesz wyciąga rękę spod 
szaty, jest ona pokryta trądem, 
chorobą skóry. Bóg każe Moj-
żeszowi ponownie włożyć rękę 
pod szatę, a gdy ją wyciąga, 
znowu jest czysta.
„Jeśli nie uwierzą tobie na 
pierwszy znak i nie będą cię 

słuchać, to uwierzą ci na drugi 
znak. Ale jeśli nie uwierzą na 
obydwa znaki i nie będą cie-
bie słuchać, wtedy weź wodę 
z Nilu i wylej ją na suchy ląd. 
Woda zamieni się w krew”.
Mojżesz teraz ma inne za-
strzeżenie: „Nie umiem dobrze 
mówić, bo mam ciężki język”. 
Na to Bóg odpowiada: „Kto 
stworzył człowiekowi usta? 
Więc idź teraz, a Ja będę two-
imi ustami i pouczę cię, co 
masz mówić”.
Gdy Mojżesz wypowiada ko-
lejny sprzeciw, Bóg rozgnie-
wany mówi: „Twój brat Aaron 
jest dobry w mowie. On będzie 
za ciebie przemawiał do ludu. 
A ty weź laskę do ręki, którą 
będziesz dokonywał znaków”.
Teraz Mojżesz wyrusza w 
drogę do Egiptu.

Mojżesz na stepie pasie owce 
swojego teścia Jetry. Przybywa 
do góry Horeb. Tam ukazuje 
się jemu anioł Pański w goreją-
cym krzewie.

Bóg powołuje Mojżesza

(wg II Księgi  Mojżeszowej 3 – 4)
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Moskwa jest bardzo 
starym miastem; w do-
kumentacji historycznej 
jest wymieniona po raz 
pierwszy w roku 1147. W Moskwie jest wiele zabyt-
ków, ale sercem naszej stolicy jest Kreml, dawna 
twierdza. Do XX wieku mury Kremla były białe, a Mo-
skwę nazywano „Białokamiennaja” lub „Białe Miasto”.

Moskwa jest bardzo dużym miastem. Jeśli zliczy 
się długości wszystkich ulic, to jest to odległość 
około 4 350 kilometrów. Pieszemu zajęłoby ponad 
miesiąc pokonanie tej odległości, gdyby szedł bez 
przerwy z prędkością pięciu kilometrów na go-
dzinę. 

Kto nie chce chodzić na pieszo, korzysta z metra. 
Moskiewskie metro jest jedną z najpiękniejszych 
kolei podziemnych na świecie. Czy wiecie, że w 
moskiewskim metrze w kierunku centrum miasta 

stacje zapowiada mężczyzna, a w przeciwnym kie-
runku kobieta? Służy to osobom niewidomym, aby 
mogły się lepiej orientować.

Witam wszystkich. Na imię mi Anastassia i mam 
dziewięć lat. Urodziłam się w Moskwie i tu, w stolicy 
Rosji, mieszkam.

Cezar, mój piesek, jest yorkshire terrierem.

Razem z 25 kolegami i koleżankami uczęszczam do 
trzeciej klasy. Na zdjęciu widzicie naszą klasę i naszą 
nauczycielkę. Lubię się uczyć. Moimi ulubionymi 
przedmiotami są język angielski i zajęcia plastyczne.

Czas wolny poświęcam na taniec. Od trzeciego 
roku życia jestem członkiem grupy taneczno-akro-
batycznej „Sjurpris”. Ćwiczymy akrobatykę, cho-
reografię i stepowanie od dwóch do trzech godzin 

cztery razy w tygodniu. 
Często bierzemy udział w 
konkursach tanecznych i wy-
grywamy nagrody.

Latem jeżdżę na deskorolce i na łyżworolkach, a zimą na ły-
żwach i nartach. Poza tym jeżdżę konno.

Naszym apostołem okręgowym jest Wolfgang Nadolny. Na 
fotografii widzicie go razem ze mną i moimi rodzicami przed 
ołtarzem w naszym kościele.

Nasz zbór nie jest duży, ale bardzo serdeczny.  
W każdą niedzielę mamy zajęcia religii dla najmłod-
szych. Słuchamy 
opowiadań biblijnych, 
rysujemy i lepimy, 
uczymy się różnych 
utworów muzycznych, 
które wykonujemy pod-
czas  różnych wydarzeń 
i świąt.
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(Rosja)

Mieszkam razem z tatą Dmitrijem, mamą 
Tatjaną i siostrą Wiką. Ona ma sześć lat i chodzi 
do przedszkola. Mój tata jest byłym policjan-
tem. Mama jest redaktorką odpowiedzialną za 
rosyjskojęzyczne wydania czasopism „Nasza 
Rodzina” i „My Dzieci”. Poza tym uczy w szkole 
języka angielskiego i niemieckiego.
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1.   Ile kamieni miał Dawid w torbie, gdy wal-

czył z Goliatem?

A  pięć
B  siedem
C  dwanaście
D  czterdzieści

2.   W którym Liście jest mowa o rolniku ocze-
kującym wczesnego i późnego deszczu?

A  do Kolosan
B  do Filipian
C  Jakuba
D  do Rzymian

3.   Kto zabrał Arkę Bożą do Aszdodu?

A  Edomici
B  Filistyni
C  Moabici
D  Sabinowie

4.   Jak się nazywał zabójca, który został 
uwolniony zamiast Pana Jezusa?

A  Barnaba
B  Szymon Bar-Kochba
C  Baruch
D  Barabasz

5.   Jakie pisma biblijne mówią o weselu Ba-
ranka?

A  Ewangelia Jana
B  Objawienie Jana
C  Księga Izajasza 
D  Księga Hioba

6.   Do jakich ksiąg zaliczają się Ewangelie?

A   do nauczających Nowego Testamentu
B  do historycznych Nowego Testamentu
C  do historycznych Starego Testamentu
D  do prorockich

7.   Jak nazywał się ochmistrz króla Achaba, 
który był bardzo bogobojny? 

A  Szemariasz
B  Abdiasz
C  Obadiasz
D  Zachariasz

8.   Jaki urząd kryje się za nowotestamento-
wym pojęciem „episkopos”?

A  kapłan
B  apostoł 
C  biskup
D  diakon

9.   Kim określił siebie prorok Jonasz?

A  Hebrajczykiem
B  Judejczykiem
C  Izraelczykiem
D  Galilejczykiem

10.   Od którego protoplasty wywodzą się Edo-
mici?

A  od Eliasza
B  od Ezawa
C  od Elizeusza
D  od Jakuba

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