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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Nie rezygnuj
z obietnicy
Mili Bracia i Siostry,
Bóg dał nam obietnicę, że chce nas błogosławić! Rozpoznawajmy to
błogosławieństwo i dzielmy się nim z innymi. Nie możemy zrezygnować z
tej obietnicy Bożej.
Bóg daje nam to, czego potrzebujemy do osiągnięcia wiecznego zbawienia. On umożliwia człowiekowi bycie z sobą na wieki. Jego błogosławieństwem jest Jego bogactwo i w końcu wieczna wspólnota z Nim.
Bóg nam daje, abyśmy my dawali bliźniemu. Dzielimy się naszym duchowym bogactwem z bliźnim – już dziś, w naszym życiu, a później także
w Królestwie Bożym. Naszym pragnieniem jest, aby ludzie mogli dojść do
Boga.
Od nas zależy, czy zachowamy tę obietnicę i czy przekażemy ją dalej
naszym dzieciom, naszym bliźnim, głosząc: „Ufaj Bogu! On będzie ciebie
błogosławił!”.
Miła Siostro, Miły Bracie! To też od was zależy, czy rozpoznacie błogosławieństwo i się nim podzielicie. Proszę, nie zaniechajcie rozpoznawania
tego błogosławieństwa i rozmawiania o tym błogosławieństwie z bliźnim!
Jeśli pozostaniemy wierni Jezusowi Chrystusowi, On będzie nas błogosławił i czynił nas źródłem błogosławieństwa. Życzeniem mojego serca
jest, abyśmy przekazywali Jego obietnicę błogosławieństwa przyszłym pokoleniom.

Jean-Luc Schneider
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Wiesbaden – kolebka
współczesnego budownictwa
kościołów

SŁOWO I WIARA / miejsce

W

iesbaden odgrywa ważną rolę w historii
budowy kościołów. Współczesne kościoły
projektowane są w taki sposób, żeby z każdego miejsca można było zrozumieć słowo kazania i
widzieć duchownego. Zawdzięcza się to „Programowi
Wiesbadeńskiemu”, który zawiera wytyczne do projektowania i budowy kościołów protestanckich z 1891
roku. W nowo budowanych kościołach wprowadzono
funkcjonalność oraz zastąpiono stare przepisy, które
dopuszczały jedynie rzuty poziome, oparte na wzorach
romańskich i gotyckich oraz narzucały obowiązek oddzielenia uniesionego chóru od nawy głównej kościoła. Program ten został wdrożony po raz pierwszy przy
budowie wiesbadeńskiego kościoła pierścieniowego.
Ołtarz, ambona i organy tworzą całość z nawą główną
jako pomieszczeniem centralnym z żebrowym sklepieniem. Ambona znajduje się bezpośrednio nad ołtarzem
(co zgodnie ze starymi przepisami było wyraźnie zabronione), aby uwypuklić jedność słowa i sakramentu. Podobnie jak w teatrze, rzędy miejsc siedzących w nawie
głównej i na emporach ułożone są w rzędach wznoszących się ku górze, tak aby każdy uczestnik nabożeństwa miał wyraźny widok na wydarzenia liturgiczne.
Czy architekt nowoapostolskiego kościoła w Wiesbaden, wybudowanego w roku 1959, wzorował się na
kościele pierścieniowym, nie jest wiadome. Dzięki okrągłemu kształtowi, dużej kopule z dwunastoma żebrami
i pierścieniowymi rzędami miejsc siedzących, wydaje
się jednak być współczesną kontynuacją kościoła pierścieniowego. Właśnie ten kościół nowoapostolski od
2002 roku jest niemieckim zabytkiem narodowym.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Wiesbaden/Niemcy
Data: 20 stycznia 2019 r.
Słowo biblijne: Księga Jozuego 15, 19
Pieśń: Światło, któreś na świat przyszło
Osoby towarzyszące: apostoł okręgowy
Rainer Storck oraz apostołowie Philipp Burren,
Clément Haeck, Wilhelm Hoyer, Jens Lindemann, Gert Opdenplatz, Franz-Wilhelm Otten,
Walter Schorr i Wolfgang Schug
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Słowo biblijne: Księga Jozuego 15, 19

„Ona odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie
wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też
źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła”.

Obieg błogosławieństwa

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry, jestem
wdzięczny miłemu Bogu, że możemy przeżyć dziś nabożeństwo w wielkim gronie:
tutaj z braćmi i siostrami z okręgu Moguncji,
ale także z wieloma zborami, z którymi tworzymy wspólnotę dzięki bezpośredniej transmisji tego
nabożeństwa. Jest to szczególne przeżycie, gdy tak wielu
chrześcijan się zgromadza, aby wyznać swoją wiarę.
Każda obecność w kościele jest aktem wyznania. Żyjemy
w świecie, w którym dla wielu ludzi ważne jest upublicznianie swoich poglądów i zwracanie na nie uwagi. W moim
kraju wiele się demonstruje, w innych krajach dochodzi do
strajków, a na całym świecie jest się aktywnym w sieciach
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społecznościowych. Każdy chce, żeby słyszano i wiedziano o tym, czego on chce i każdy oczekuje od społeczeństwa
respektowania jego opinii.
Chrześcijanie ubolewają, że wiara chrześcijańska nie
jest już tak poważnie traktowana. Uczęszczanie na nabożeństwa jest znakiem tego, jak poważnie chrześcijanie
traktują swoją wiarę. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się
zgromadzali, aby publicznie wyznawać czego chcemy:
chcemy wejść do Królestwa Bożego. Chcemy żyć zgodnie
z Ewangelią. Chcemy, aby nasza wiara była szanowana.
Tęsknimy za społecznością z Jezusem Chrystusem. Niech
nikt nie myśli, że nikt tego nie zauważa! A jednak! Społeczeństwo dostrzega, kiedy chrześcijanie gromadzą się na

nabożeństwa – a także, kiedy tego nie czynią. Nie możemy
ubolewać, że wiara chrześcijańska nie jest już szanowana,
kiedy sami jako chrześcijanie pokazujemy, że wiara nie
jest już dla nas taka ważna.
Bóg dostrzega, że dla nas wiara jest ważna. Nawet diabeł
to dostrzega i jemu chcemy też to pokazać. Zgromadzamy
się, uczestniczymy w nabożeństwach, aby pokazać, że to
jest dla nas ważne! Potrzebujemy nabożeństwa, aby otrzymać od Boga łaskę, błogosławieństwo, pocieszenie i siłę.
Wiem, że dziś wielu braci i sióstr zgromadziło się w
kościołach, do których transmitowane jest to nabożeństwo,
ale też wiem, że w nabożeństwach transmitowanych nie
uczestniczy się już tak licznie, jak kiedyś, ponieważ wielu
ma wrażenie, że przeżycie takiego nabożeństwa nie jest
tak intensywne. Mówi się: „Wolę nabożeństwo w moim
kościele z moim kapłanem na żywo”. Nie chcę o tym dyskutować, ale chcę tylko wyrazić to, co jest w moim sercu,
że dziś dzieci Boże również w zborach transmisyjnych
mogą przeżyć obecność Boga i działanie Ducha Świętego,
ponieważ również w zborach odbioru nabożeństwa będą
mogli intensywnie przeżyć uroczystość świętej wieczerzy
i doświadczyć intensywnego działania błogosławieństwa
Bożego. To też jest życzeniem mojego serca!

Przejdźmy do naszego słowa biblijnego.
Bardzo krótko: chodzi o córkę Kaleba. Wiecie, że Kaleb był tym, który wraz z Jozuem i
dziesięcioma innymi zwiadowcami rozpoznawali kraj Kanaan, kiedy naród był jeszcze na pustyni. Naród wówczas nie wszedł
do kraju obiecanego; to stało się możliwe
dopiero później. Historia jest znana. Teraz
znajdują się w obiecanym kraju i córka Kaleba wychodzi za mąż. Jak to było zwyczajem w ówczesnym czasie, córka przyszła
z mężem do ojca i chciała mieć prezent z
okazji ślubu. Kaleb podarował jej kawałek
ziemi, który był położony na górze. Córka
zauważyła, że ziemia ta leży na południowym zboczu góry. Jest bardzo sucha i nie
ma wody. Młoda dziewczyna była mądra,
wiedziała, że z tego nic nie będzie, że to nie
jest możliwe. Przyszła więc do ojca i powiedziała: „Wspaniale, że dałeś mi ziemię,
ale to nie wystarczy; ja również potrzebuję
wody, w przeciwnym razie ziemia nie jest
nic warta”. Kaleb to zrozumiał i rozszerzył
nieco jej majątek. Dał jej również źródła,
które znajdowały się na szczycie góry oraz źródła i studnie
w dolinie. Córka była zadowolona. Teraz miała ziemię i
źródła, miała dostęp do wody na górze i w dolinie. Miała
źródła górne i dolne. Tyle na temat tej historii.

Kiedy nasze dary i zdolności
stawiamy do służby Pana, to stają się
one źródłem błogosławieństwa.
Przejdźmy do nas. To jest obraz błogosławieństwa,
które Bóg nam daje. Co to jest błogosławieństwo? Błogosławieństwem Boga jest zbawienie, które On nam daje.
Błogosławieństwo Boże jest wszystkim, co prowadzi do
życia wiecznego.
Co jest takim źródłem błogosławieństwa z góry? To
całkiem jasne, nie trzeba tego długo tłumaczyć. Apostoł
Paweł podsumował to w Liście do Efezjan: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim
		

4 / 2019

NASZA RODZINA

9

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Bóg dał nam upełnomocnionych duchownych. Od nas jednak zależy,
czy idziemy do nich – jako do danego od Boga źródła – i z nich czerpiemy.
duchowym błogosławieństwem niebios”. (Efez 1, 3) Górnym źródłem błogosławieństwa, źródłem zbawienia z
nieba, jest Chrystus. Dzięki Niemu mamy zbawienie. Stał
się człowiekiem, ofiarował swoje życie, zmartwychwstał.
On nas wybrał. Dzięki Jego zasłudze zostaliśmy obmyci z
grzechu pierworodnego. Dzięki Jego zasłudze dostępujemy odpuszczenia grzechów. Narodziwszy się ponownie z
wody i z Ducha, staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie. Przyjmując świętą wieczerzę, otrzymujemy Jego
życie. On też przyjdzie ponownie, aby zabrać nas do siebie
i wprowadzić do swego Królestwa. Dzięki Jego zasłudze
dostępujemy wybrania Bożego oraz mamy sakramenty,
Jego Słowo i działanie Ducha Świętego.
To jest źródło, a nie wodociąg. Jeśli pragniemy tego
błogosławieństwa, tego zbawienia, to nie możemy po prostu odkręcić kranu i woda płynie. Obraz źródła mówi, że
trzeba do niego pójść i zaczerpnąć wody.
Jezus Chrystus jest źródłem zbawienia, błogosławieństwa, ale trzeba do Niego przyjść. Pan Jezus powiedział:
„Przyjdźcie do mnie! Weźcie ode mnie!”. A więc trzeba
iść i czerpać. Aby osiągnąć zbawienie, trzeba przyjść do
Jezusa Chrystusa z wiarą. Bez wiary nie jest to możliwe.
Aby otrzymać zbawienie i odpuszczenie grzechów,
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trzeba prosić o łaskę, o odpuszczenie. Należy podjąć ten
krok. Trzeba iść drogą skruchy i pokuty, inaczej niczego się nie otrzyma. Trzeba przyjąć zbawienie. Tylko w
ten sposób sakramenty mogą działać skutecznie. Trzeba
przyjść do źródła i zaczerpnąć, aby uzyskać błogosławieństwo. To zależy od nas. Musimy iść drogą wiary, drogą
skruchy i pokuty, musimy przyjąć łaskę, musimy przyjąć
błogosławieństwo chrztu: chcemy wyrzec się grzechu i
zła. Chcemy przeżywać społeczność świętej wieczerzy,
chcemy mieć społeczność z Bogiem, chcemy należeć do
oblubienicy Chrystusa. To jest górne źródło.
Bóg dał nam również dolne źródła. One również są
źródłami błogosławieństwa. Mamy do dyspozycji środki
i zasoby, i w zależności od tego, jak je wykorzystujemy,
mogą one służyć zbawieniu.
Przykład: Bóg dał nam siły i zdolności. Zależy tylko,
co z nimi robimy. Jeśli angażujemy je dla naszego zbawienia, kiedy nasze dary i zdolności stawiamy do służby
Pana i rzeczywiście nimi służymy, to stają się one źródłem
błogosławieństwa. Tak służąc Panu, Pan może mnie błogosławić: On daje mi radość, On daje mi pokój i mogę
przeżywać Boga. To wzmacnia moją wiarę i pomaga mi
pozostać wiernym. Ale wszystko zależy ode mnie. Bóg

daje mi możliwość do bycia błogosławionym. Daje mi siłę,
środki, możliwości, zdolności i dary. Ale co z tym robię?
Jeśli właściwie zastosuję dary Boże, to stają się one źródłem błogosławieństwa, ale jeśli zastosuję je niewłaściwie,
to mają one odwrotny skutek i są przeszkodą w zbawieniu. Tego jednak przecież nie chcemy. Chcemy stosować
je właściwie, tak aby stały się źródłem błogosławieństwa.

P

an dał nam Apostolat. Apostołowie oraz przez nich
ordynowani i przez Boga upełnomocnieni duchowni mogą stać się źródłem błogosławieństwa dla nas.
Apostoł Paweł mówił o skarbie w naczyniach glinianych.
(II Kor 4, 7) Był świadomy: Ja, jako człowiek, jestem niedoskonały, jestem naczyniem glinianym. Ale mam w sobie
coś cennego, skarb Ewangelii. Apostoł Paweł widział
swoją misję w rozpowszechnianiu tego skarbu.
Bóg dał nam upełnomocnionych duchownych. Od nas
jednak zależy, czy idziemy do nich – jako do danego od
Boga źródła – i z nich czerpiemy. Nie mówię teraz o nabożeństwach, ale o duszpasterstwie. Od nas zależy, czy zwracamy się do upełnomocnionych duchownych. Oczywiście
są niedoskonali, są glinianymi naczyniami, ale Bóg dał im
pełnomocnictwo. Nie chodzi o to, żeby nam powiedzieli,
jaki samochód kupić, co powinniśmy zrobić, aby odnieść
sukces w interesach; do tego nie mają pełnomocnictwa.
Ale jeśli szukam u nich pomocy co do swojego zbawienia,
jeśli szukam u nich siły do pozostania wiernym, jeśli szukam u nich wsparcia do pozostania wiernym w próbach,

jeśli szukam u nich pomocy przy podejmowaniu właściwych decyzji dla swojej duszy, to znajdę u nich pomoc,
siłę, pocieszenie i wsparcie. Ale muszę do nich iść i zaczerpnąć tego, co mogą mi dać: to, co dał im Bóg.
Pozwolę sobie wspomnieć o kolejnym źródle błogosławieństwa, „dolnym źródle” – zborze. Zbór może być nadzwyczajnym źródłem błogosławieństwa. Ale w tym celu
musimy co nieco zainwestować: jeśli chcesz być miłowany, miłuj jako pierwszy. Jeśli szukasz pomocy, pomóż jako
pierwszy. Jeśli szukasz wsparcia, wesprzyj drugiego jako
pierwszy.
W tym roku mamy motto „Bogaty w Chrystusie”, a naszym postanowieniem jest stać się bogatym w Chrystusie.
Dotyczy to również życia kościelnego. Każdy przecież
wie, że aby stać się bogatym, najpierw trzeba coś zainwestować. A żeby korzystać z bogactwa Kościoła, najpierw
musimy zainwestować. Jeśli szukasz pomocy, pomagaj.
Jeśli chcesz być miłowany, miłuj. Wtedy Kościół może
być źródłem błogosławieństwa.
Bóg dał nam też górne źródło – Jezusa Chrystusa, źródło zbawienia. Musimy do Niego przystąpić i czerpać.
On dał nam „dolne źródła” – dary i siły, dar urzędu, dar
Kościoła. Jeśli właściwie się obchodzimy z górnymi i dolnymi źródłami, to mogą one być wielkim źródłem błogosławieństwa.
Błogosławieństwo z dołu, błogosławieństwo z góry.
Widzę w tym obraz obiegu błogosławieństwa: Bóg błogosławi ludzi, ludzie błogosławią Boga. Nasi bracia i siostry
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Dlatego, że Bóg nas błogosławi, możemy być
źródłem błogosławieństwa dla naszego bliźniego.

we Francji, w Portugalii, angielskojęzyczni i w wielu innych krajach dobrze to rozumieją, ale w Niemczech nie
jest to powszechnie znane. Muszę się tu nieco zatrzymać,
aby to wyjaśnić.
Znacie słowa Psalmu: „Błogosław, duszo moja, Panu”.
(Ps 103, 1) W języku francuskim to brzmi: „Mon âme,
bénis l’Eternel”, a w języku angielskim: „Bless the Lord, o
my soul”. To znaczy: Błogosław Pana, duszo moja. Słowa
Apostoła Pawła z Listu do Efezjan, o których wspomniałem: „Błogosławiony niech będzie Bóg […] który nas
ubłogosławił”, po francusku brzmią: „Béni soit le Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis”, a
po angielsku: „Blessed be the God and Father of our Lord
Jesus Christ, who has blessed us”, co dosłownie oznacza:
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił”.
Hebrajskie słowo oznaczające „błogosławieństwo”
czy „błogosławienie” w Starym Testamencie brzmi „barakah”. Barakah ma dwa znaczenia: jednym z nich jest „Bóg
błogosławi”, a drugim, znanym z przekładu niemieckiego
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„chwała” lub „uwielbienie”. A zatem oznacza to, że ludzie
są błogosławieni przez Boga, a ludzie błogosławią Boga,
a więc Jego chwalą, Jemu dziękują, Jemu się poddają i oddają do Jego służby.
W języku niemieckim zawsze jest to przetłumaczone
jako „chwalenie Boga” lub „wielbienie Boga”. Również
w Nowym Testamencie greckie słowo znaczy dokładnie
to samo. Greckie słowo znaczy: Bóg błogosławi, a ludzie
błogosławią Boga. Dziękują Jemu, poddają się Jemu i
służą Jemu. To się nazywa obiegiem błogosławieństwa.
Bóg błogosławi ludzi, a ponieważ ludzie są błogosławieni
przez Boga, błogosławią Boga; Jemu dziękują, Jemu się
podporządkowują i Jemu służą. W obszarze niemieckojęzycznym obecnie korzystamy z nowego przekładu Biblii,
z roku 2017 i w nim właśnie pojawia się ten termin; przy
nakarmieniu pięciu tysięcy jest mowa: „Wziąwszy zaś te
pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił
je”. (Łuk 9, 16) To nie oznacza, że je pomnożył. Pomnożenie nastąpiło później. Dziękował Bogu za dary i powierzył je służbie Boga. Pobłogosławił chleby i ryby. Ludzie,

którzy błogosławią Boga, dziękują Jemu, chwalą Go, oddają się Jemu i służą Jemu.

W

iemy, że Bóg nas pobłogosławił górnymi źródłami i dolnymi źródłami. A dlatego że rozpoznajemy i doceniamy to błogosławieństwo, stawiamy się do służby Pana i całkowicie oddajemy się Bogu;
chcemy być Jemu całkowicie oddani. Ufamy Jemu: „Nie
wszystko rozumiem, ale oddaję się Tobie i wszystko będzie
dobrze, mam pełne zaufanie; chcę Tobie służyć!”. To jest
błogosławieństwo, które pochodzi od nas, z dołu. Błogosławimy Boga, ufając Jemu, dziękując Jemu i służąc Jemu.
Bóg uczynił nas tak bogatymi, że chcemy przekazywać
to bogactwo i być źródłem błogosławieństwa dla naszego
bliźniego, chcemy dzielić się bogactwem z innymi. To również należy do obiegu błogosławieństwa: Bóg nas błogosławi, przystępujemy do Niego, czerpiemy to błogosławieństwo, stajemy się bogaci, a z wdzięczności błogosławimy
Bogu, oddajemy się Jemu i służymy Jemu, a także chcemy
być błogosławieństwem dla naszego bliźniego w Kościele,

w naszym otoczeniu i każdemu niesiemy Ewangelię.
Córka Kaleba otrzymała studnię na górze, a także studnię w dolinie – na wysokości i głębokości. Kolejny piękny
obraz: mamy źródło na górze, kiedy idzie nam dobrze, a
także na dole, kiedy idzie nam źle. Źródło błogosławieństwa i zbawienia, Jezus Chrystus, tryska nie tylko wtedy,
gdy nam się dobrze wiedzie, ale także wtedy, gdy jesteśmy zupełnie na dole, w głębokim cierpieniu. Najgorsze
uwarunkowania, przez które musimy przejść, nigdy nie
przeszkodzą Bogu w zapewnieniu nam zbawienia. Może
być bardzo ciężko, bardzo boleśnie, ale cierpienie i trudności nigdy nie będą tak wielkie, a próby tak trudne, żeby
Bóg musiał powiedzieć: „Teraz już nie mogę ci pomóc,
już nie mogę zapewnić ci zbawienia”. Nie: źródło Jezusa
Chrystusa zawsze płynie, w dobre i złe dni. Nic nie może
powstrzymać Boga od przekazania nam zbawienia.
Niezależnie od tego, czy idzie nam dobrze, czy nie, zawsze mamy powód do chwalenia Jezusa Chrystusa za zbawienie, które nam daje. Zawsze mamy podstawę i powód,
aby być oddanym Bogu. Zawsze mamy powód – zarówno
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Biskup
Jürgen Kramer
Biskup Kramer wspomniał, że
ostatnio sam miał do czynienia
z budową studni i się dowiedział, że ze studni należy czerpać stale, w przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo, że źródło wyschnie. Z
drugiej strony istnieje szansa, że studnia będzie dawać
więcej wody, jeśli stale się z niej czerpie. Górne źródło
nie wyschnie, nawet jeśli z niego już nie czerpiemy, powiedział biskup: „Wyobraźmy sobie jednak duchownego, który przybywa do zboru ze swoją misją i ma uczucie, że zbór już nie czerpie, a wręcz go dezaprobuje.
Wówczas pojawia się niebezpieczeństwo wyschnięcia
źródła. Korzystajmy chętnie również z dolnych źródeł,
tak aby nie wyschły i była też szansa, żeby stały się
jeszcze obfitsze”.

Apostoł
philipp burren
na wyżynach życia, jak i na nizinach życia – do służenia
Bogu z wdzięczności. Na górze czy na dole chcemy błogosławić Boga.
Niezależnie od tego, czy idzie nam dobrze, czy źle,
chcemy być błogosławieństwem dla bliźnich. Pragniemy,
aby również im Bóg dał zbawienie. Naszym życzeniem
jest, aby ci, których miłujemy, otrzymali zbawienie. A
nawet naszym życzeniem jest, aby zbawienie znaleźli ci,
którzy nas nienawidzą i przeklinają. Pan Jezus powiedział:
„Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za
tych, którzy was krzywdzą”. (Łuk 6, 28)
Bądźmy błogosławieństwem dla naszych bliźnich – na
górze i na dole, jakkolwiek nastawiony jest nasz bliźni.
Idźmy do źródeł, czerpmy z nich, abyśmy w tym roku stali
się jeszcze bogatsi w Jezusie Chrystusie.
Po kazaniu apostoła Burrena, Główny Apostoł powiedział:
14
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o, co powiedział apostoł Burren, mogę tylko podkreślić. Każdy może być błogosławieństwem, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajduje. To
nie zależy od okoliczności, to zależy od serca.
W minioną niedzielę wspomniałem o słowach Pana
Jezusa: „Albowiem z obfitości serca mówią usta”. (Mat
12, 34) Często tym się zajmowałem. Zborowi po prostu
powiedziałem, że czym jest serce przepełnione, to wypowiadają usta. A my możemy być błogosławieństwem!
Po kazaniach biskupa i apostoła okręgowego, Główny
Apostoł kontynuował:

O

bieg błogosławieństwa bardzo zaprzątał moje
myśli, tak że musiałem trochę zbadać, dlaczego
jest inaczej w niemieckim przekładzie Biblii. Bóg
błogosławi ludzi, ludzie błogosławią Boga, dziękują Jemu,

Apostoł Burren wyraził swoją
radość z możliwości wzięcia
udziału w tym nabożeństwie.
„Chciałbym podkreślić, że gdy przychodzimy do
domu Pana, aby przeżyć Pana, aby przyjąć coś do
swego serca, wtenczas stajemy się bogatsi, idziemy
swoją drogą i jest nam dobrze na duszy”. Opowiedział też o młodym dziecku Bożym, które od lat jest
sparaliżowane i tylko oczami, dzięki pomocy technicznej, może pisać e-maile. Ale kiedy go odwiedza,
jest poruszony jego promiennymi oczami: „Ten młody
człowiek błogosławi w ten sposób. Odchodzisz od
niego bardzo małym i nie zapominasz tych wspaniałych chwil”. Ten przykład pokazuje, że w każdej
sytuacji można być błogosławieństwem.

Apostoł okręgowy
rainer Storck
Apostoł okręgowy Storck
wspomniał o proroku Eliaszu,
który, gdy był zupełnie „na dole”,
doświadczył źródła błogosławieństwa z góry: „Źródło
górne nie wyschło. Bóg posłał anioła z wodą i chlebem,
który do niego powiedział: ‚Wstań, posil się!’. (I Król 19,
5) Nie podał mu wody i chleba do ust. Eliasz wstał i powrócił do obiegu błogosławieństwa. Przyjmijmy to jako
impuls dla naszego Kościoła terytorialnego, dla naszego obszaru działania apostoła okręgowego: wstańmy,
posilmy się, współpracujmy dalej i korzystajmy z obiegu
błogosławieństwa!”.
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Den glauben
Żyć
leben
z wiarą
i erfahrungen
/ przeżycia

poddają się Jemu i służą Jemu. Często jest to nadmieniane
w Psalmach. Ta myśl, że dostrzegamy błogosławieństwo
Boże, jesteśmy za nie wdzięczni, oddajemy się Bogu i
Jemu służymy, jest również wspaniałym przygotowaniem
do zwiastowania odpuszczenia grzechów i uroczystości
świętej wieczerzy.
Pozwólcie mi wyjątkowo tym razem inaczej przygotować te chwile. Chciałbym przeczytać fragment Psalmu 103, który wszyscy znacie: „Błogosław, duszo moja,
Panu”. Po niemiecku: „Lobe den Herrn, meine Seele”.
Po francusku: „Mon âme, bénis l’Éternel”. Po angielsku:
„Bless God, o my soul”.
„Błogosław, duszo moja, Panu
i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu!
Błogosław, duszo moja, Panu
i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje,
leczy wszystkie choroby twoje.
On ratuje od zguby życie twoje;
On wieńczy cię łaską i litością.
On nasyca dobrem życie twoje,
tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.
Pan wymierza sprawiedliwość
i przywraca prawo wszystkim uciśnionym.
Objawił Mojżeszowi drogi swoje,
16
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synom Izraela dzieła swoje.
Miłosierny i łaskawy jest Pan,
cierpliwy i pełen dobroci.
Nie prawuje się ustawicznie,
nie gniewa się na wieki.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych
ani nie odpłaca nam według win naszych.
Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią,
tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.
Jak daleko jest wschód od zachodu,
tak oddalił od nas występki nasze.
Jak się lituje ojciec nad dziećmi,
tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją”.
(Ps 103, 1-13)

ZASAdNicZE myśli
Bóg błogosławi nas. Oferuje nam zbawienie
w Jezusie Chrystusie. Daje nam możliwość
bycia błogosławionym poprzez mądre korzystanie z Jego darów łaski. My błogosławimy
Boga, chwaląc Jego i służąc Jemu. Błogosławimy naszego bliźniego, dzieląc się z nim
otrzymanymi darami błogosławieństwa.

W ręku
Boga
Przed pięćdziesięcioma laty
jako młoda kobieta przyjęłam
sakrament świętego pieczętowania. Wdzięcznie patrzę
wstecz na swoje życie.

W

naszej paczce
był młody mężczyzna, którego
matka była wyznania nowoapostolskiego. Miła kobieta, z którą fajnie
się rozmawiało. Co mi jednak przeszkadzało, to to, że wciąż na nowo podejmowała rozmowy o swojej wierze. Wychowano mnie w wierzącej rodzinie, a więc wyobrażałam sobie, że
również wiele wiem na temat wiary.
Kiedy zapraszała mnie na nabożeństwa, to żartobliwie mówiła: „Mamy taki piękny kościół, przecież nie
pójdę na kręgielnię”. (W naszej miejscowości w tamtym czasie zbór nowoapostolski zgromadzał się na nabożeństwa akurat obok kręgielni.) A
kiedy zapowiedział wizytę w zborze
„starszy okręgowy”, to ta pani zapraszała mnie wielokrotnie. W końcu postanowiłam pójść zobaczyć, jak odprawiane jest nabożeństwo.
Byłam zdumiona, jak zostałam serdecznie przywitana w zborze. Okazało się, że ten „starszy” w ogóle nie był
stary, a jego kazanie mnie porwało.
Po nabożeństwie jednak zbeształam
matkę mojego przyjaciela za to, że
jak mogła temu obcemu człowiekowi opowiadać rzeczy z mojego życia,
a on to jeszcze wygłosił z ołtarza. Ona
mnie jednak zapewniała: „Och nie, nic
z nim nie rozmawiałam. To zdziałał
Duch Święty”. „No oczywiście, Duch
Święty! Czy pani nie wie, że żyjemy w

XX wieku?!” – odparłam. Naszej rozmowie przysłuchiwał się pewien mężczyzna, ewangelista, jak się później
dowiedziałam. Podszedł do mnie i powiedział: „Bóg zwrócił na panią uwagę. Niech pani przychodzi na nabożeństwa, wcześniej zadając sobie pytania,
o których nikt nie wie, a otrzyma pani
odpowiedzi”. To mnie trafiło! Byłam
ciekawa. Zrobiłam to, co mi polecił, a
dzięki temu mogłam się przekonać, że
i dziś działa Duch Święty.
Od tamtej pory regularnie uczęszczałam na nabożeństwa. Gdy pół roku później był przyjmowany do zboru
pewien młody mężczyzna i stanął przy
ołtarzu, podeszłam i stanęłam obok
niego. Przeprowadzający nabożeństwo ze zdumieniem spojrzał na przewodniczącego zboru, który tylko krótko – ze łzami w oczach – skinął głową.
Niedługo później zostałam pieczętowana jako jedyna dorosła wśród wielu
dzieci i noworodków.
Jakiś czas potem, dzięki publikacji kościelnej, poznałam i pokochałam młodego mężczyznę. Nasze życie było pełne radości, ale też nie byliśmy szczędzeni od trosk i cierpień.
Mój mąż przez wiele lat służył jako
przewodniczący zboru, dopóki choroba mi go nie odebrała. Wdzięczna
jestem, że dwoje naszych dzieci trwa
mocno w wierze.
Od dziesięciu lat żyję sama, ale nie
czuję się samotna, ponieważ jestem w
ręku Boga.
4 / 2019
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re fleksja
Boso nie pójdę
re alizacj
a

Z

wyczajne śniadanie przy rodzinnym stole. Córka zjadła
już swoją bułkę i chce wrócić do swojego pokoju, żeby
jeszcze szybko porozmawiać
przez telefon z przyjaciółką o czymś bardzo,
bardzo ważnym. Syn leży jeszcze w łóżku
i jest zmęczony. Matka prosi córkę, żeby
jeszcze przez minutkę pozostała przy stole,
a sama biegnie szybko po schodach na górę,
żeby uzmysłowić synowi powagę sytuacji,
ponieważ za godzinę musi być w szkole.
Ojciec przysłuchuje się zrzędzeniu
córki, która najchętniej już rozmawiałaby
z koleżanką. Na górze robi się głośno. Syn
ociąga się ze wstaniem z łóżka. Matka jest
oburzona i grozi synowi, że oberwie ścierką.
Córka ostatecznie odchodzi od stołu,
ponieważ dyskusja matki z bratem z pewnością jeszcze potrwa. Ojciec patrzy na
zegar. Za kilka minut spod domu odjeżdża
autobus, a przecież jeszcze musi założyć
buty. Musi narzucić marynarkę. Musi pożegnać się z żoną oraz musi schować kanapki
do torby.
Żona zbiega po schodach i woła: „A co z
modlitwą?”. Została zaprzepaszczona ostatnia szansa zgromadzenia rodziny do wspólnej modlitwy przy stole. „Skarbie, za dwie
minuty odjeżdża mój autobus, a przecież
boso nie pójdę. Pomódl się z dziećmi!”.
Czy jest to lekko przebarwiony scenariusz porannego chaosu w domu? Czy może
tradycja dnia powszedniego w wielu rodzinach. Kto tego nie zna? W każdym razie
brak modlitwy na tle tych wszystkich przeszkód dnia powszedniego nie jest nam obcy.
Któż chciałby wyjść z domu boso?
W dniu powszednim często śmiejemy
się z ludzi, którzy pielęgnują rytuały. Takim

ŻYĆ Z WIARĄ

właśnie człowiekiem był pewien dawno już
nieżyjący filozof. Każdy swój dzień spędzał jak mechanizm zegara. Nie pozwalał
się zatrzymywać sprawom drugorzędnym;
poświęcał się pewnie i sumiennie swoim
zasadniczym zadaniom. O nim jest mowa:
„O godzinie 4:45 jego służący budził go
słowami: „Już czas!”. Jego obowiązkiem
było skłonienie filozofa do wstania nawet
wtedy, gdy ten chętnie by sobie jeszcze trochę pospał.
Punktualnie o 5:00 filozof wypijał dwie
szklanki herbaty i zapalał fajkę, przygotowując się do wykładów.
Od 7:00 do 9:00 prowadził wykłady w
swoim domu.
Od 9:00 do 12:45 pracował nad swoimi
publikacjami.
O 12:45 rozpoczynało się spotkanie
przy stole. Oczekiwał swoich gości przy
stole obiadowym i był zirytowany, kiedy się
spóźniali, bowiem był to jedyny pełny posiłek podczas dnia.
O 19:00 odbywał spacer wieczorny, po
którym do 22:00 siedział nad lekturą.
Od 22:00 obowiązywała cisza nocna.
No cóż, kto chciałby tak żyć? Jednego
można się na tym przykładzie nauczyć: to
co ważne, miało najprzedniejsze miejsce w
życiu tego człowieka, który zmarł w XIX
wieku. Dokładnie taki sam przebieg każdego dnia. On był panem swego czasu – oczywiście tak dalece, jak to jest możliwe dla
człowieka. Temu, co nieodzowne przypisywał trwałe miejsce w przebiegu dnia.
Czy nie mogłoby to być wskazówką
dla nas? Przypisać modlitwie trwałe miejsce w przebiegu naszego dnia, tak abyśmy
nie musieli wybierać pomiędzy modlitwą a
pójściem boso.
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Bileam i oślica

Chleb Żywota
Chrystus zmartwychwstał!
„Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus
w was, nadzieja chwały”. (List do Kolosan 1, 27)

A

utor Listu do Kolosan na wstępie cytuje starochrześcijański hymn, opiewający wszechmoc Jezusa
Chrystusa. (wersety 15-20) Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia i pierworodnym zbawienia,
„obrazem Boga niewidzialnego”. Następnie opisana jest
działalność urzędu apostolskiego wśród pogan. (wersety 2429) Tajemnica „Chrystus w was” dotyczy wszystkich ludzi.
Święta Wielkanocne są punktem kulminacyjnym roku
kościelnego. Wielkanoc jest świętem zmartwychwstania i
nadziei na życie. To odzwierciedla się również w powyższym
słowie biblijnym. Bóg postanowił „dać poznać” wszystkim,
w czym tkwi bogactwo Jego tajemnicy: Chrystus, obraz niewidzialnego Boga, (Kol 1, 15) jest w nas, „nadzieja chwały”.
Pan Jezus wysławia swego Ojca, pokazując ludziom,
że Bóg jest również ich Ojcem i Bogiem miłości. W czasie
swego pobytu na ziemi udowodnił, że
• w niesprawiedliwym świecie można pozostać
sprawiedliwym;
• w nietolerancyjnym świecie można wykazywać się
tolerancją;
• w osądzającym, mściwym i nienawidzącym świecie
można wybaczać;
• w kłamliwym świecie można trwać w prawdzie.
Pan Jezus ponadto zwiastował możliwość wejścia do
wiecznej chwały Bożej. On sam został ukrzyżowany, zmartwychwstał i został przyjęty do chwały Bożej.
Śmierć Jezusa Chrystusa wzbudziła pytania u uczniów:
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• Czy musimy powrócić do wyobrażeń faryzeuszy, że
Bóg jest bezkompromisowym sędzią?
• Czy ostatecznie to jednak zło – egoizm, chciwość,
kłamstwo, przemoc i korupcja – triumfuje nad dobrem?
• Czy nie ma już żadnej nadziei?
Zmartwychwstanie Pana jednakże udowodniło uczniom
prawdziwość Jego nauki. Po zesłaniu Ducha Świętego zwiastowali radosną nowinę z wielkim entuzjazmem. Od tej chwili Chrystus żył w nich!
Otrzymaliśmy obietnicę, że będziemy wyniesieni z Chrystusem do chwały. (Rzym 8, 17) Ale żeby móc przeżyć spełnienie tej obietnicy, musimy
• pozwolić Chrystusowi mieszkać w nas – czytając o Jego
przesłaniu i działaniu w Piśmie Świętym.
• dotrzymywać ślubowania złożonego podczas chrztu
bądź konfirmacji – żyjemy już nie my, ale żyje w nas
Chrystus. (Gal 2, 20)
• ponowne przyjście Chrystusa i wejście do chwały Bożej
uczynić celem naszego życia.
Duch Święty wzywa również nas do głoszenia Dobrej Nowiny, że
• Chrystus żyje – spotykamy Go na nabożeństwie, doświadczamy Jego pomocy i miłości;
• z Chrystusem możemy przezwyciężać zło; (Rzym 12,
21)
• Chrystus chce, żeby ludzie weszli do chwały Bożej w
nowym stworzeniu.

„I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi”.
IV Księga Mojżeszowa 22, 21

B

óg niekiedy objawia się w sposób przeczący naszym
doświadczeniom. O takim zdarzeniu jest mowa w historii Bileama i jego oślicy. Wróżbita Bileam nie był
Izraelitą. Współczesnemu człowiekowi może wydawać się
dziwne, że zwierzę przemówiło do ludzi, ponieważ to przeczy
powszechnemu doświadczeniu.
Gdy Izraelici podczas wędrówki pustynnej zbliżyli się
do ziemi obiecanej, rozbili obóz na równinach Moabu.
Wtedy Balak, król Moabitów, wysłał posłańców do Bileama, żeby przeklął Izraelitów. Król się obawiał, że Izraelici
go pokonają, podobnie jak pokonali inne narody. Bileam
przyjął posłańców, ale nie poszedł zaraz z nimi, aby przekląć naród, lecz chciał przeczekać noc, aby dowiedzieć się,
co ma do powiedzenia Pan, który rzekł: „Nie idź z nimi i nie
przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony”. Bileam
nie poszedł z posłańcami.
Wtedy król Balak po raz drugi wysłał posłańców, żeby
nakłonili Bileama do przybycia i przeklęcia narodu. Ponownie Bileam odczekał noc, a Pan mu powiedział: „Jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi,
lecz czyń tylko to, co Ja ci powiem”.

Bóg pokazuje Bileamowi swoją moc
Bileam wyrusza w drogę wraz ze swoją oślicą. Po drodze spotyka „anioła Pańskiego”, który zagradza im drogę.
Bileam nie widzi anioła, w przeciwieństwie do jego oślicy, która się zatrzymuje. Bileam, oburzony nieposłuszeństwem, bije zwierzę. Nagle słyszy, że oślica go pyta, dlaczego znęca się nad nią.
W końcu Bileam widzi „anioła Pańskiego”. Bóg nakazuje prorokowi, aby nie przeklinał ludu izraelskiego, lecz
go pobłogosławił.
W Starym Testamencie wielokrotnie jest mowa o „aniele Pańskim”. Jest objawieniem Boga. (I Moj 16, 7-11, II
Moj 3, 2-5) W tradycji chrześcijańskiej anioł jest również

wskazaniem na Boga Syna, a tym samym na Trójcę Bożą.
(KKN 3.2.1)

Działanie Boże przerasta nasze doświadczenie
Zdarzenie to pokazuje, że ludzkie wysiłki ostatecznie
skazane są na niepowodzenie, jeśli są sprzeczne z wolą
Bożą. Bileam poznaje, że działał wbrew woli Bożej i
mówi: „Zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś
naprzeciw mnie na drodze”. (werset 34) Chce nawet zawrócić, ale Bóg mu nakazuje, aby udał się do króla Balaka.
Bileam wykonuje polecenie, a nawet przepowiada przyjście Mesjasza. (IV Moj 22, 18; 24, 9) W obecności króla
błogosławi Izraelitów. (IV Moj 23, 7-10)

Działaj zgodnie z wolą Bożą
W naszych planach, pragnieniach i działaniach powinniśmy pytać, czy są zgodne z wolą Bożą, czyli z Ewangelią.
• Nie realizujemy naszych celów życiowych kosztem
innych.
• Nie dyskredytujemy innych – nie „przeklinamy”, aby
samemu się wynieść.
• Nie unosimy się nad innymi i nie rościmy sobie zbawienia tylko dla siebie, ale dopomagamy innym poznać Pana i dostąpić zbawienia. Cieszymy się wraz z
innymi, gdy są błogosławieni i znajdują łaskę u Boga.
Bileamowi w cudowny sposób zostały otworzone oczy
na Bożą obecność i wolę. Bądźmy również wrażliwi na
głos Boży, który możemy usłyszeć w modlitwie, w naszym
sumieniu, w Piśmie Świętym lub w słowach kazania na nabożeństwie. Prośmy Ducha Świętego, aby nas wzmacniał
w działaniu zgodnym z Ewangelią, abyśmy nie przeklinali,
lecz błogosławili.
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Katechizm

katechizm

Człowiek potrzebujący zbawienia
Rozdział 4 − część II
4.2.1.1 Człowiek upadły w grzech
Człowiek chce się wynieść ponad swego Stwórcę. W wyniku tego zrywa się niezakłócona relacja z Bogiem. Ma to głęboki wpływ na ludzkość do dnia dzisiejszego.
Adam jest niejako pierwowzorem wszystkich grzeszników, zarówno pod względem motywacji do grzechu, trwania
w stanie grzechu i beznadziejności po upadku w grzech.
Kluczowa myśl przekroczenia granicy wytyczonej przez
Boga zawarta jest w pokusie: „będziecie jak Bóg, znający
dobro i zło”. (I Moj 3, 5) Nie mieć nad sobą żadnego Boga,
tylko być Bogiem dla samego siebie, nie przestrzegać przykazań Bożych, ale postępować według własnej woli i kierować
się swoją rządzą – to są motywy grzesznego zachowania.
Grzeszność wszystkich ludzi I Księga Mojżeszowa
przedstawia w postaci przerażającej eskalacji grzechów
ludzkości: Kain przeciwstawia się radom i napomnieniom
Boga, i zabija swojego brata. (I Moj 4, 6-8) Z upływem
czasu grzechy ludzi się potęgują i wręcz „wołają o pomstę
do nieba”. – Bóg zsyła potop. (I Moj 6, 5-7. 17) Nawet po
tym sądzie ludzkość pozostaje w nieposłuszeństwie i arogancji wobec Stwórcy. Biblia na przykład przedstawia
przedsięwzięcie budowniczych wieży Babel, (I Moj 11,
1-8) których ambicje niweczy Bóg.
Na temat grzeszności ludzi po upadku w grzech i wynikającej z tego śmierci duchowej Apostoł Paweł pisze:
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na
świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi
22
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śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli”. (Rzym 5, 12)
Upadek w grzech w życiu człowieka wywołał nieodwracalne zmiany. Strach wyobcował go od swego Stwórcy,
z którym bliskości już nie szuka, ale chce się przed Nim
ukryć. (I Moj 3, 8-10) Szkody zaznały również relacje międzyludzkie, (I Moj 3, 12) jak i stosunek człowieka do stworzenia. Człowiek odtąd musi z trudem utrzymywać swoje
życie, na końcu którego wraca do ziemi, z której został
wzięty. (I Moj 3, 16-19)
Człowiek nie może już powrócić do stanu bezgrzeszności.

4.2.1.2 Grzeszny człowiek nadal jest miłowany przez Boga
Grzeszny człowiek musi zbierać to, co wysiał: „...zapłatą
za grzech jest śmierć”. (Rzym 6, 23) Wiekuisty Bóg pomimo
nieposłuszeństwa i arogancji człowieka miłuje swoje stworzenie, troszczy się o nie i dba o nie. Obrazy Bożej opatrzności: Bóg uczynił Adamowi i Ewie odzienie ze skór i przyodział ich (I Moj 3, 21), a kiedy Kain obawiał się zemsty po
bratobójstwie, dał mu znamię ochronne. (I Moj 4, 15)
Miłość Boga do człowieka po upadku w grzech objawia
się w doskonały sposób w posłannictwie Jego Syna. Jezus
Chrystus przychodzi i zwycięża grzech. (I Jan 3, 8) W Nim
jest zbawienie ludzkości od szkód wyrządzonych przez
grzech. (Dz Ap 4, 12)
Imponującym przeciwieństwem buntu i arogancji coraz
bardziej uwikłanej w grzech ludzkości jest posłuszeństwo

ucieleśnionego Syna Bożego okazywane Ojcu. (Flp 2, 8)
Swoją śmiercią ofiarną Jezus Chrystus zdobył zasługę,
dzięki której człowiek może być uwolniony od swoich
grzechów i ostatecznie odkupiony „z niewoli skażenia”.
(Rzym 8, 21) Tym samym została mu udostępniona możliwość życia w wiecznej wspólnocie z Bogiem.
W tym kontekście Apostoł Paweł pisze: „A zatem, jak
przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na
wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia
jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku
żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka
wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia”. (Rzym 5, 18. 19)
Usprawiedliwienie przed Bogiem grzeszny człowiek nie
otrzymuje bez swojego zaangażowania. Bóg poprzez ofiarę
Jezusa dał człowiekowi swoje „tak” – nie potępia go, ale
chce mu darować zbawienie. Człowiek jest zobowiązany
do poważnego starania się o zbawienie i przyjęcie Bożego
„tak”. W tym celu Bóg obdarzył człowieka sumieniem, rozumem i wiarą. Jeśli człowiek ukierunkowuje się na Jezusa Chrystusa, to z łaski dostępuje usprawiedliwienia przez
Syna Bożego. (Rzym 4, 25) Zatem czyny człowieka nie
mają skutków usprawiedliwienia. Raczej to, co człowiek
czyni, jest koniecznym i oczywistym wyrazem wiary: znakiem, że przyjmuje Bożą ofertę zbawienia.

Streszczenie
W wyniku upadku w grzech nastąpiło oddzielenie człowieka od Boga. Wskutek tego został wydalony z ogrodu
Eden. Adam jest pierwowzorem wszystkich grzeszników.
(KKN 4.2.1; 4.2.1.1)
Bóg darzy swoją miłością człowieka także po upadku
w grzech. Objawia się ona w doskonały sposób w posłannictwie Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech i śmierć.
(KKN 4.2.1.2)

4.2.1.3 Sumienie
Sumienie jako dar, który człowiek otrzymał od Boga,
określane jest w Piśmie Świętym różnymi pojęciami1 . W
Starym Testamencie często używane jest pojęcie „serce”,
w którym słyszalny jest głos Boga. W V Księdze Mojżeszowej 30, 14 jest mowa: „Bardzo blisko ciebie jest słowo,
w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił”. Apostoł
Paweł wskazuje, że nie tylko ludzie pod Zakonem Mojżeszowym, ale też poganie mają w sercu rozeznanie woli
1 Pojęcie „sumienie” używane jest w wielu innych kontekstach – na
przykład socjologicznych, filozoficznych, psychologicznych – które
tu nie są omawiane.

Bożej: „Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z
natury czynią to, co zakon nakazuje, […] dowodzą też oni,
że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy
o tym sumienie ich oraz myśli”. (Rzym 2, 14. 15) Zatem
wszyscy ludzie mają w sobie świadomość tego, czego Bóg
oczekuje – wszyscy mają sumienie.
Grzeszny człowiek jest zdezorientowany, ponieważ
w wyniku nieposłuszeństwa wobec Boga utracił bezpieczeństwo i oparcie. W podejmowaniu decyzji, odpowiadających woli Bożej, pomóc mu może tylko sumienie. Przy
tym można też podejmować błędne decyzje, zwłaszcza gdy
sumienie nie kieruje się rozumem i wiarą.
Zdany na siebie człowiek w swoim sumieniu jest w stanie dostrzegać wolę Bożą. W wyniku tego poprzez sumienie
wola jednostki może być skłaniana ku dobru. Dlatego powinien zawsze starać się rozwijać i wyostrzać swoje sumienie
poprzez prawo Boże wpisane do serca każdego człowieka.
Człowiek w sumieniu rozważa, co jest dobre, a co złe. Sumienie kierowane rozumem i wiarą pomaga człowiekowi postępować mądrze. Pozwala mu też poznać winę wobec Boga
i bliźniego, a także ujawnia mu naruszenie woli Bożej oraz
myślenie i postępowanie wbrew porządkowi Bożemu.
Człowiek najpierw musi poznać siebie i zrobić rachunek
sumienia. Jeżeli sumienie wykaże, że zgrzeszył i obciążył się
winą, a grzesznik jest gotowy do skruchy i pokuty, to wówczas Bóg zaoferuje mu odpuszczenie z łaski i z zasługi Chrystusa. To jest przez Boga ustanowiona droga usprawiedliwienia upadłego w grzech człowieka.
Święty chrzest wodny jest doświadczaną przez człowieka zbawczą przychylnością Bożą: „Ona jest obrazem chrztu,
który teraz i was zbawia, […] prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. (I Ptr 3, 21)
Słowo Boże wzmacnia człowieka do kontynuowania drogi do
zbawienia. W wyniku tego dochodzi do ciągłego wyostrzania
sumienia, co pomaga coraz wyraźniej poznawać wolę Bożą.
Doświadczanie łaski napełnia serce pokojem Bożym, a
sumienie, które potępia człowieka z powodu jego grzechów,
się uspokaja. Apostoł Jan ujmuje to słowami: „Po tym poznamy, żeśmy z  prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca,
że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż
serce nasze i wie wszystko”. (I Jan 3, 19. 20)

Streszczenie
Sumienie może pomóc w podejmowaniu decyzji odpowiadających woli Bożej. Sumienie rozważa, co jest dobre,
a co złe. (KKN 4.2.1.3)
Sumienie kierowane rozumem i wiarą pomaga człowiekowi postępować mądrze. Pozwala mu też poznać winę
wobec Boga i bliźniego. (KKN 4.2.1.3)
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Dla dzieci / Opowieści biblijne
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Jezus Chryst
wg Ewangelii Łukasza 24, 1-12

Po swojej śmierci Pan Jezus
zostaje zdjęty z krzyża, owinięty
w lniane płótna i położony w
skalnym grobowcu. Nastaje
szabat.
Po szabacie do grobowca
przychodzą kobiety. Przygotowały olejki, którymi chcą
namaścić ciało Pana Jezusa.
Kobiety jednak widzą, że kamień jest odsunięty. Grobowiec jest otwarty. Pana Jezusa
w nim już nie ma. To sprawia,

24
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że są zakłopotane.
Nagle podchodzą do nich dwaj
mężczyźni w lśniących szatach. Kobiety są przestraszone
i nie ośmielają się podnieść na
nich wzroku.
Mężczyźni są aniołami i pytają: „Dlaczego szukacie
żyjącego wśród umarłych?
Jezusa Chrystusa tu nie ma,
On zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co mówił, gdy
był w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w

ręce grzeszników, musi zostać
ukrzyżowany i że trzeciego dnia
zmartwychwstanie”.
Kobiety przypominają sobie
słowa Pana Jezusa. Idą do apostołów i pozostałych uczniów, aby im
powiedzieć, co przeżyły.
Ci nie wierzą kobietom. Apostoł Piotr
wstaje, biegnie do grobowca, nachyla się
i widzi tylko płótna. Zdziwiony odchodzi i
się zastanawia nad tym, co się stało.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Fotografie wł

Cześć, nazywam się Acelynn Anissa. Zdjęcie to zostało zrobione przy Petronas Towers. Te bliźniacze
wieżowce mają 452 metry wysokości, a znajdują się
w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Do
2004 roku wieże te były najwyższymi budynkami na świecie.
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Bestari Jaya (Malezja)

Mieszkam z rodziną około 60 kilometrów na północ od Kuala Lumpur
w mieście Bestari Jaya. Czy mogę się przedstawić? Mój tata
ma na imię Gobi, ma 37 lat i pracuje jako doradca klienta w
banku. Moja mama ma 36 lat, ma na imię Tracy Mary i zajmuje się domem i nami dziećmi. Mam młodszą siostrę, która
ma sześć lat i trzyletniego brata. Moja siostra nazywa się
Acelynn Hannah, a mój brat Nethan Jamin. W czerwcu będę
obchodziła dziesiąte urodziny. To rodzinne
zdjęcie zostało zrobione w Święto Dziękczynienia w naszym kościele.

Mieszkamy na osiedlu w domu jednorodzinnym. Nasz dom składa się z kuchni, jadalni,
salonu i kilku pokoi. Przed naszym domem
znajduje się duży dziedziniec, gdzie mój tata
parkuje swój samochód i motocykl.

Czasami używamy tego miejsca również do zabawy. Moja przyjaciółka
Monica bawi się razem z nami. Ona
mieszka obok i chodzi ze mną do tej
samej klasy.
To moja szkoła. W tej chwili jestem
w trzeciej klasie szkoły podstawowej,
w której rozmawiamy po tamilsku,
ale uczę się też angielskiego i malaj26
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skiego. W szkole chcę zdobywać wiedzę i dobrze się wykształcić, ponieważ w przyszłości chcę mieć dobrą pracę
i dobre życie. A modlę się o to każdego dnia.
Lubię odwiedzać festiwale lub parki rozrywki; karuzela
to świetna zabawa. Ale niezbyt często tam chodzimy.
Czasami pytam tatę, czy może nas zabrać do najbliższego centrum handlowego, gdzie na placu zabaw znajdują się podobne atrakcje.
Uczęszczam na lekcje tańca w
szkole. Moje hobby to taniec,
śpiewanie, rysowanie i malowanie. Tu
widzicie obrazek, który namalowałam,
gdy nie miałam jeszcze trzech lat. Pomogła mi w tym moja mama, która
mówiła: „Weź ołówek lub pędzel do
ręki i zacznij malować!”.
To są moi przyjaciele, razem uczymy
się religii. Zajęcia odbywają się po
nabożeństwie. Bardzo lubię moją
nauczycielkę od religii Jesinthę
Akkę, która nauczyła nas wielu historii biblijnych i poważnie się modlić. Czasami na zajęciach też w
coś gramy.

Nasz zbór składa się z około 50 wiernych. Tu
stoję przed wejściem do sali sakralnej, gdzie
odbywają się nabożeństwa. Nie mamy własnego obiektu kościelnego. Korzystamy z tej
wynajętej sali od pięciu lat. Mam nadzieję,
że pewnego dnia będziemy mieli własny kościół. O to również się modlę.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Gdzie w Nowym Testamencie jest mowa o
przemienieniu żyjących i zmartwychwstaniu umarłych?
A
B
C
D

w Liście do Filipian 4, 4
w Liście do Galacjan 2, 14
w I Liście do Tesaloniczan 4, 15-17
w Dziejach Apostolskich 1, 9-11

2. 	Gdzie został pochowany Aaron, brat Mojżesza?
A
B
C
D

w Egipcie
w Gudgodzie
w Moserze
w Jotbata

3. 	Kto jest autorem II Listu do Koryntian?
A
B
C
D

Jan
Jakub
Judasz
Paweł

4. 	Którzy mężowie podtrzymywali ręce Mojżesza podczas zwycięstwa nad Amalekitami?
A
B
C
D

Jozue i Korach
Jakub i Ezaw
Aaron i Eleazar
Aaron i Chur

5. 	Kogo Pan Jezus zabrał z sobą do ogrodu
Getsemane przed swoim cierpieniem?
A
B
C
D

Piotra, Jakuba i Jana
Piotra, Andrzeja i Filipa
Piotra, Tomasza i Bartłomieja
Piotra i Pawła

6. 	Gdzie w Nowym Testamencie jest mowa o
tym, jak Ezaw za potrawę sprzedał swoje
pierworodztwo?
A
B
C
D

w Objawieniu Jana 13, 1
w Liście do Galacjan 2, 14
w Liście do Hebrajczyków 12, 16
w Liście do Rzymian 9, 13

7. 	Kto jest autorem I Listu do Koryntian?
A
B
C
D

Jan
Jakub
Marek
Paweł

8. 	W którym rozdziale Księgi Jonasza zawarta jest jego modlitwa w brzuchu ryby?
A
B
C
D

w pierwszym
w drugim
w trzecim
w czwartym

9. 	Jak miała na imię prorokini w świątyni,
gdy przyszli tam Maria z Józefem i z Dzieciątkiem Jezus?
A
B
C
D

Julia
Elżbieta
Anna
Joanna

10. 	Kim jest Estera w Księdze Estery?
A
B
C
D

prorokinią
królową
niewolnicą
księżniczką

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