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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Doskonałość
oskonały – trudne słowo, które w powszechnym użyciu określa stan idealny – coś, do
czego wprawdzie można dążyć, ale w rzeczywistości nigdy się nie osiąga. Ideał i rzeczywistość nigdy w pełni się nie pokrywają.
Co jest już doskonałe na tym świecie? Doskonałe
są tylko dzieła Boże. To, co robi człowiek, siłą rzeczy
pozostaje niedoskonałe, wadliwe. Jednakże przy słowie
„doskonały” zawsze pojawia się pytanie o aspekt doskonałości. Na przykład Pismo Święte nie pozostawia
wątpliwości, że można być doskonałym w miłości. Pamiętaj: doskonałym, ale nie bezbłędnym i na pewno nie
bezgrzesznym.
„Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę
miłość Boża jest doskonała” (BT) – mówi Pismo Święte.
Innymi słowy, doskonałym w miłości jest ten, kto z miłości czyni wszystko dla Jezusa Chrystusa. Wprawdzie
wciąż popełnia błędy i jest biednym grzesznikiem, ale że
miłuje Pana Jezusa, czyni wszystko, aby pozyskać Jego
upodobanie i coraz bardziej się do Niego zbliżyć. Tęskni
za dniem Pańskim, ponieważ miłuje Pana – doskonale!
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Charlotte

C

harlotte, choć mało znane, jest drugim najważniejszym centrum
finansowym w Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku. W
Charlotte ma swoją siedzibę Bank of America, największy bank

w USA. Miasto, założone w 1755 roku w stanie Karolina Północna, zostało nazwane na cześć księżnej Charlotty z Meklemburgii-Strelitz, która
została królową Wielkiej Brytanii i Irlandii po jej małżeństwie z angielskim
królem Jerzym III. W USA miasto Charlotte zyskało pewną sławę dzięki
urodzonemu tam w 1918 roku pastorowi Billy’emu Grahamowi, spowiednikowi i osobistemu powiernikowi prezydenta Richarda Nixona. Był on
jednym z pierwszych ewangelicznych kaznodziei, który wykorzystywał
radio jako środek przekazu dla swojej działalności misyjnej. Jedną z atrakcji miasta od 2010 roku jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej Bechtler. W
odważnym budynku z czerwonej cegły klinkierowej, zaprojektowanym
przez szwajcarskiego sławnego architekta Mario Botta, mieści się najwyższej klasy prywatna kolekcja dzieł sztuki XX wieku, której założycielem
jest szwajcarska para kolekcjonerów.
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nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale
o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który
wam da Syn Człowieczy”. (Jan 6, 26. 27) To było Jego
poselstwo. Mili bracia i siostry, dla nas decydujące jest to,
że wiemy, dlaczego przychodzimy do Pana Jezusa.
Oczywiście, tak jak wielu ludzi,
możemy przyjść do Niego, aby
nam pomógł. Wielu wierzy: jeśli
Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, pokazywał,
pójdę do kościoła, jeśli będę doże każdy człowiek jest dla Niego ważny.
brym chrześcijaninem, jeśli będę
się modlił i czynił to, czego się
ode mnie oczekuje, to Pan Jezus
mi pomoże w moim życiu i rozzisiejsze słowo biblijne nabożeństwa pochodzi wiąże moje problemy. Czasami to działa, a czasami nie.
z 6. rozdziału Ewangelii Jana. Wprawdzie nie Jesteśmy świadomi tego, że jeśli nawet Pan Jezus pomamamy dziś rano czytania Biblii, ale chciałbym ga nam w naszym codziennym życiu, to nasze problemy
gorąco was zachęcić do lektury 6. rozdziału Ewangelii nie są rozwiązywane, ponieważ ta pomoc działa tylko
Jana; czytajcie go co jakiś czas, ponieważ ten rozdział za- przez jakiś czas. Kiedyś znów zachorujemy, w pewnym
wiera bardzo ważne wypowiedzi Pana Jezusa. Zaczyna momencie znowu będziemy mieli nowy problem. To jest
się od nakarmienia pięciu tysięcy. Pan Jezus widział, że tylko krótkoterminowa pomoc. Wiemy również, że proludzie są głodni, a nie mają jedzenia. Dokonał wielkiego blemy można rozwiązywać w inny sposób. Ludzie, którzy
cudu i zatroszczył się o to, że pięć bochenków chleba i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy się nie modlą, żyją
dwie ryby stały się pożywieniem dla wszystkich. Oczy- tak samo dobrze, jak my. Rozwiązują swoje problemy w
wiście ludzie byli tym zafascynowani: „Niewiarygodne, inny sposób. Pomagają sobie sami, ciężko pracując lub
miał pięć bochenków chleba i dwie ryby, i wszyscy się robiąc coś jeszcze innego. Mają inne rozwiązania. A więc
nasyciliśmy, a nawet jeszcze zostało!”. Byli pod głębo- jeśli przychodzimy do Pana Jezusa tylko po to, żeby nam
kim wrażeniem. Niektórzy mówili: „Ten naprawdę jest pomógł, to jest to zły motyw.
prorokiem, który miał przyjść na
świat”. (Jan 6, 14) Każdy Izraelita
znał obietnicę Mojżesza: „ProroPokazujmy od czasu do czasu naszemu bratu
ka takiego jak ja jestem, wzbudzi
i naszej siostrze: jesteś dla mnie ważny!
ci Pan, Bóg twój”. (V Moj 18, 15)
Mówili też: ten człowiek zatroszczył
się o pokarm dla nas wszystkich, jak
Mojżesz.On wybawi nas od Rzyudzie w tamtym czasie chcieli, żeby Pan Jezus pamian, tak jak Mojżesz wybawił nas od Egipcjan. To musi
nował nad nimi jako król i myśleli, że uwolni ich
być obiecany prorok, następca Mojżesza! Ale to nie było
spod rzymskiej okupacji, że rozwiąże ten problem
w duchu Pana Jezusa. On chciał, żeby poznali Go jako
Syna Bożego, posłanego od Ojca, aby ich zbawić, aby dać i wreszcie będą wszyscy wolni, i będą mogli kultywować
im życie wieczne. Ludzie błędnie to wszystko rozumieli. swoje tradycje bez ograniczeń; że Pan im pomoże. Takie
Chcieli Go obwołać swoim królem. Kiedy Pan Jezus za- wyobrażenia istnieją również obecnie. Wielu sądzi, że
uważył, co chcą zrobić, wszedł na górę. (Jan 6, 15) Nie gdyby ludzie żyli według Ewangelii, byli posłuszni Bożym
przykazaniom i postępowali zgodnie z nauką Pana Jezusa,
chciał tego, a więc się oddalił.
Następnego dnia ludzie szukali Pana Jezusa i znowu wtedy życie w społeczeństwie byłoby łatwiejsze. Postrzegado Niego przyszli. Zarzucił im, że przyszli do Niego tylko ją Biblię jako miernik etyki i sądzą, że gdyby społeczeństwo
z powodu jedzenia i rzekł do nich: „Szukacie mnie nie dla- kierowało się biblijnymi normami, to życie byłoby lepsze.
tego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i Owszem, być może. Ale wiemy, że problem jest głębszy.
się, że wspólnie obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy. Mówmy naszym braciom i siostrom, że jesteśmy
szczęśliwi, że ich mamy. Pokazujmy im, że ich miłujemy
i niekiedy wyrażajmy swoją wdzięczność, że wspólnie z
nimi obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy.

D

Słowo biblijne: Ewangelia Jana 6, 26. 27

„Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam,
szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale
o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn
Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją”.

Życie wieczne – dar

M

ili bracia i siostry! It’s nice to see you!
Tak wita się po angielsku i jest to miła
forma powitania, gdy się do kogoś
mówi: „Miło cię widzieć!”. Nie mogę
teraz mówić w imieniu Chrystusa, ale
jestem pewny, a nawet całkiem pewny, że Jezus Chrystus
się raduje, widząc nas tu dziś na nabożeństwie.
Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, pokazywał, że
każdy człowiek jest dla Niego ważny. Pokazał to na przykładzie przypowieści o zgubionej owcy i synu marnotrawnym. Pokazał to przy spotkaniu ze sparaliżowanym mężczyzną przy sadzawce Betesda. Nie zapominał o nikim,
nawet o tych zgubionych.
8

NASZA RODZINA

5 / 2019

Był wdzięczny za uczniów, którzy z Nim byli, których
dał Mu Ojciec. A do apostołów powiedział: „Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją
męką”. (Łuk 22, 15)
To, co dotyczyło wówczas uczniów, dotyczy również
nas obecnie: jesteś ważny dla Chrystusa. Coś dla Niego
znaczysz. On ciebie miłuje i chce z tobą obchodzić świętą
wieczerzę. Jest wdzięczny, że Bóg Ojciec dał mu ciebie.
Bracia i siostry, kiedy witamy się słowami: „Miło cię
widzieć”, to nie powinny to być tylko słowa, ale powinniśmy też od czasu do czasu naszemu bratu i naszej siostrze
pokazywać: jesteś dla mnie ważny, jestem wdzięczny, że
jesteś. Jestem wdzięczny, że należysz do zboru i cieszę

L
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W

Na życie wieczne nie można sobie zapracować;
ono jest i pozostanie darem łaski Bożej.
Jesteśmy grzesznikami, niedoskonałymi istotami ludzkimi i cokolwiek zrobimy, to niczego nie zmieni. Nasza
grzeszność jest problemem dla nas i dla naszych bliźnich.
Od czasu upadku w grzech jesteśmy pod panowaniem
złego i nawet jeśli wszyscy żyliby zgodnie z Biblią, nie
zmieniłoby to przyczyny problemu. Pozostajemy grzesznikami. Przyczyną problemu jest upadek w grzech, panowanie zła. Aby poprawić życie i społeczeństwo, jedną
z dróg jest Ewangelia, ale są też inne drogi. W tym celu
można przyjąć każdą etykę, jaką się chce. To również
dobrze działa. Bądźmy otwarci. Inne sposoby na lepsze
współżycie ludzkie również funkcjonują.
Jezus Chrystus nie przyszedł po to, aby rozwiązywać
nasze problemy w życiu codziennym, nie umarł za lepsze
społeczeństwo i nie przyszedł, aby panować lub rządzić
krajami. Pan Jezus przyszedł po to, aby dać życie wieczne. On zajmuje się sednem problemu i mówi: przyczyną twojego problemu jest moc grzechu. Pokonałem zło i
10
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złego, i chcę uwolnić ciebie od zła. Chcę cię zaprowadzić
do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Chcę, aby ludzie żyli
w nowym stworzeniu, gdzie nie ma już grzechu. To jest
rozwiązanie. Nie ma innego.
Tak długo, jak jesteśmy tu na ziemi, jesteśmy pod panowaniem zła. Nie możemy uciec przed skutkami upadku
w grzech.
Pan Jezus przyszedł, aby dać życie wieczne. Oznacza
to życie wieczne we wspólnocie z Bogiem w Jego Królestwie, gdzie wszystko jest święte i czyste. Tam nie ma już
miejsca dla zła. To jest rozwiązanie! Dlatego Pan Jezus
przyszedł na ziemię, dlatego umarł.
Kiedy Jezus rzekł do ludzi: „Zabiegajcie nie o pokarm,
który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota
wiecznego”, to Go zapytali: „Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże?”. Na to Pan Jezus im odpowiedział:
„To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał”.
Ludzie, którzy Go słuchali powiedzieli: a więc chodzi

o życie wieczne. Pan Jezus do nich powiedział, że muszą
zabiegać o pokarm żywota wiecznego. Na co oni odpowiedzieli, co też jest normalną reakcją: co musimy uczynić, aby otrzymać życie wieczne? Jezus Chrystus najpierw
odpowiedział: nie możecie na to zasłużyć. To jest darem
Bożym. Syn Człowieczy je wam da. Starożytne wyobrażenie Żydów było takie, że jeśli czynisz dobrze i zachowujesz się dobrze, to zostaniesz nagrodzony. Dlatego myśleli: Pan Jezus przyszedł, aby dać nam życie wieczne.
Stąd też pytanie: co musimy czynić, żeby na to zasłużyć? A teraz Pan Jezus mówi całkiem jasno: nie możesz
na to zapracować. To jest dar łaski. Możesz to przyjąć jako
dar od Boga. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć we
mnie, Syna Bożego.
To jest darem i pozostanie darem, darem łaski. To
nie jest kwestia zapracowania czy zasług, ale wymagana
jest wiara w Jezusa Chrystusa. A to oznacza, że musimy
wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, który umarł za nas.
Musimy wierzyć w Jego ofiarę, musimy wierzyć w Jego
zmartwychwstanie, musimy wierzyć w obietnicę Jego ponownego przyjścia, musimy wierzyć w Jego naukę. To
jest pierwszy krok.

iara w naukę Jezusa Chrystusa na przykład
oznacza, że poważnie się traktuje słowa, które
On powiedział: „…jeśli się kto nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”
(Jan 3, 5) oraz „...jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w
sobie”. (Jan 6, 53) Trzeba spożywać świętą wieczerzę. To
jest nauka Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus jeszcze pogłębił swoją wypowiedź i powiedział, że w celu osiągnięcia życia wiecznego trzeba
zaprzeć się samego siebie i pójść za Nim. Zatem nie jest
to tylko kwestia uczestniczenia w nabożeństwach, przyjmowania Słowa Bożego i sakramentów, ale także kwestia
umierania dla Pana Jezusa, aby żyć dla Pana Jezusa. Nie
chodzi tu tylko o czyny. Chodzi o serce, o naszą postawę
– o zmianę i upodobnienie się do Niego.
Nigdy nie możemy stać się tak świętymi jak On, to jest
niemożliwe. Ale musimy zadbać o to, żeby nasze myśli i
uczucia zgadzały się z Panem Jezusem, żeby nasze myśli
coraz bardziej odpowiadały myślom Pana Jezusa, żeby
nasze uczucia, nasza mowa, nasze działania odpowiadały
przykładowi Chrystusa. To miał na myśli Pan Jezus, gdy
wypowiedział słowa: „Kto bowiem chce zachować duszę
swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją
zachowa”. (Łuk 9, 24)
Innymi słowy, musimy unicestwić „starego Adama”,
naszą starą postawę i usposobienie, aby stawać się coraz
bardziej podobnymi do Jezusa Chrystusa. Wiem, że to nic
nowego, ale nieodzowne jest, abyśmy byli tego świadomi
i odpowiednio postępowali.

I

nteresujące jest to, kto pozostał z Panem Jezusem.
Wielu ludzi przychodziło do Niego z tego samego
powodu. Wielu przychodziło, żeby zobaczyć coś
spektakularnego. Pomnożenie chleba i ryb było czymś
niezwykłym. Wielu przychodziło też, żeby Go posłuchać.
Pan nie tylko dokonywał wielkich cudów i sensacyjnych
czynów, ale również wygłaszał potężne kazania. Ludzie
byli pod głębokim wrażeniem Jego słów. Mowa jest, że
„zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako
moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie”. (Mar 1, 22) Ludzie byli pod wrażeniem. Ale kto przy Nim pozostał?
Wielu z tych, których uzdrowił, nie zostało z Nim.
Wszyscy ci, którzy przyszli do Niego tylko po to, aby
przeżyć cuda, nie pozostali z Nim. Nawet ci, którzy byli
pod wrażeniem Jego nauczania, nie pozostali z Nim. Kto
pozostał? Ci z Jego uczniów, którzy podobnie jak Piotr,
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poznali: „Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy
uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga
żywego”. (Jan 6, 68. 69) Zadecydowały określone powody, dla których pozostali przy Panu Jezusie. Oni doświadczyli, że Pan ma słowa żywota wiecznego, że jest drogą,
że jest Synem Bożym, że prowadzi do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Dlatego pozostali z Nim.
Pan Jezus powrócił do Ojca. Posłał swoich apostołów
i dał im polecenie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem”. (Mat 28, 19. 20) To jest zadanie apostołów: ludzi
czynić uczniami.
Wczoraj powiedziałem, że nie chodzi o to, aby uczynić
ich naśladowcami, ale uczniami. Kto naśladuje, ten czegoś oczekuje. Uczeń chce się uczyć i stać się takim, jak nauczyciel. To jest różnica. Misją apostołów jest uczynienie
narodów uczniami, ochrzczenie ich i nauczanie, a w tym
powinien im pomagać cały Kościół. My wszyscy, każdy
z nas ma polecenie wyznawania swojej wiary, krzewienia
Ewangelii i pomagania innym, aby odnaleźli Pana Jezusa
i zostali zbawieni.
W jaki sposób możemy to czynić i co możemy czynić?
Możemy mówić ludziom: „Przyjdź do naszego kościoła.
12
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Módl się, a wówczas doświadczysz pomocy Bożej!”. Jak
już mówiłem, czasami to funkcjonuje. Ale niekiedy nie
i wtedy następuje rozczarowanie. Możemy powiedzieć:
„Nasze nabożeństwa są interesujące, na nich coś się dzieje!”. Ale niektórzy odpowiedzą: „Nabożeństwa nowoapostolskie są zwyczajne”. Możemy powiedzieć: „Nasze kazania są treściwe”, a ktoś odpowie: „Możliwe, ale nie w
tę niedzielę”. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć.
Co więc możemy zrobić, żeby ludzie znaleźli drogę do
apostołów, drogę do Jezusa Chrystusa i przy Nim pozostali? Jeśli zobaczą i doświadczą, że zawsze chodzi nam
o życie wieczne, o wieczną wspólnotę z Chrystusem, że
o to walczymy i na to jesteśmy ukierunkowani, wówczas
możemy być pomocą.
Celem naszej wiary i naszych wszelkich działań jest
bycie jedno z Panem Jezusem. Chcemy, aby nasze myśli
odpowiadały Jego myślom. Chcemy mieć z Nim najściślejszą społeczność. Chcemy stać się takimi, jak On. Zawsze chodzi o Jezusa Chrystusa, a nie o to czy tamto.
Z pewnością nie jest to najwygodniejszy sposób zwracania się do ludzi. Łatwiej jest im obiecywać zdrowie,
szczęście i cokolwiek na tym świecie, ale to nie jest nasza
droga. Naszym zadaniem jest pomaganie apostołom w
wypełnianiu ich misji. Chodzi o życie wieczne.

Jezus Chrystus nie przyszedł po to, aby rozwiązywać nasze problemy
w życiu codziennym, nie umarł za lepsze społeczeństwo.
Uczniowie pozostali z Panem Jezusem, ponieważ byli
przekonani, że jest Synem Bożym. Nie z powodu Jego
czynów. Jesteśmy dziećmi Bożymi, niedoskonałymi i
grzesznymi. Jeśli chcemy przekonać bliźniego, że jako
dzieci Boże jesteśmy lepsi od innych, to będzie się śmiał,
ponieważ nie potrzeba nawet dziesięciu minut, żeby udowodnić coś przeciwnego.
Ale mamy prawo do tego, aby pokazywać, że jesteśmy
dziećmi Bożymi, że mamy społeczność z Chrystusem. To
nie jest trudne. Bardzo prosto można pokazywać, że przestrzega się przykazań i żyje zgodnie z Ewangelią Jezusa
Chrystusa. Nie z przymusu czy strachu przed karą ani też
z powodu oczekiwania błogosławieństwa lub nagrody za
bycie posłusznym. Przestrzegamy przykazań i żyjemy według Ewangelii dlatego, bowiem jesteśmy jedno z Panem
Jezusem. Jego wolę czynimy naszą wolą. To w nas żyje.
Jesteśmy przekonani, że to jest prawda, że to jest droga.
Respektujemy przykazania Boże i żyjemy zgodnie z
Ewangelią Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, czy nam
się powodzi, czy nie, czy mamy ziemskie błogosławieństwo, czy też nie. To nie ma znaczenia. Czynimy to, bo

jesteśmy jedno z Panem Jezusem.
Służymy Panu Jezusowi i to nie dlatego, że mamy na
coś nadzieję, na nagrodę czy na cokolwiek innego. Służymy Panu Jezusowi, ponieważ Jego życie w nas żyje. Nie
przyszedł po to, aby Jemu służono, ale aby służyć. (Mat
20, 28) A że oddał za nas swoje życie, my również służymy, niezależnie od tego, czy ludzie to akceptują, czy nie.
Służymy, ponieważ to w nas żyje.
Miłujemy, niezależnie czy jesteśmy miłowani, czy nie.
To nie odgrywa roli. Miłujemy, ponieważ to w nas żyje.
Chcemy, aby również nasz bliźni został zbawiony. Miłujemy go. Chcemy dzielić się z nim naszym duchowym bogactwem, naszymi skarbami. W ten sposób pokazujemy,
że jesteśmy dziećmi Bożymi i że Pan Jezus w nas żyje.
Nie mogę obiecać, że liczba wiernych w Stanach
Zjednoczonych się podwoi, jeśli będziemy tak czynić,
ponieważ nie leży to w naszych rękach. Pan Jezus wyjaśnił to bardzo wyraźnie, kiedy powiedział: „Nikt nie może
przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie
posłał”. (Jan 6, 44) Więc jest to wyraźnie sprawa Boga.
On pociąga ludzi.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Apostoł okręgowy
michael ehrich

Ewangelista okręgowy Robert Ferguson (z lewej)
przed ordynacją na urząd apostoła
Przemowa Głównego Apostoła przed przeniesieniem w stan spoczynku apostoła Reinharda
Hechta (z lewej)

Z

dajemy sobie sprawę, że nie możemy sprawić, by
ktokolwiek stał się chrześcijaninem. Nie możemy nikogo zmusić do stania się chrześcijaninem
nowoapostolskim. Nikogo nie możemy nawrócić. Jest to
sprawa pomiędzy Bogiem a poszczególnym człowiekiem.
A jak Bóg to czyni, tego nigdy nie zrozumiemy. Wybranie
jest i pozostanie tajemnicą. To nie jest biznes, w którym
chodzi o to, aby za pomocą odpowiednich środków sprzedać swoje towary.
Za sukces tej sprawy nie my jesteśmy odpowiedzialni.
My jesteśmy odpowiedzialni tylko za niesienie poselstwa
i wyznawanie wiary. Naszą odpowiedzialnością jest też
życie zgodnie z Ewangelią i miłowanie bliźniego. Ilu z
nich znajdzie Pana, to sprawa Boga. Ci, których Bóg pociągnie, przyjdą do Jezusa Chrystusa. My jesteśmy tylko
narzędziem i czynimy to, co w nas żyje.
Pan Jezus służył ludziom. On nie liczył, ile osób Go
naśladuje. Tylko tuzin? Och, to się nie opłaca. Rezygnuję.
Nie, kontynuował, ponieważ chciał wypełnić wolę Ojca i
był jedno ze swoim Ojcem. Czynienie woli Ojca Niebieskiego jest również naszą motywacją, mili bracia i siostry.
Naśladujemy Jezusa Chrystusa, ponieważ chcemy mieć
z Nim wieczną społeczność i jesteśmy świadomi, że błogosławieństwo polega na byciu z Nim na wieki, wolnym
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i ostatecznie wybawionym od zła. Staliśmy się nowym
stworzeniem w Chrystusie i dlatego jest w nas Jego życie.
A ponieważ Jezus mieszka w nas, postępujemy jak On.
Wypełniamy Jego wolę, która jest częścią naszej natury.
Służymy Jemu, gdyż takie jest nasze polecenie. Miłujemy
Go, bowiem żyje w nas Jego miłość. Jeśli ludzie, których
Bóg wybrał, to dostrzegą, to znajdą drogę do Boga.
Mili bracia i siostry: proszę, nie zaprzestawajcie!
Czyńmy wszystko, co w naszej mocy, by przekazywać
poselstwo Dobrej Nowiny. Ale najważniejszą rzeczą jest
i pozostaje to, żebyśmy my sami się zmienili i upewnili,
że napełnia nas życie Pana Jezusa. A konsekwencje tego
będą widoczne w naszym zachowaniu, naśladownictwie,
posłuszeństwie i w miłości bliźniego. Bóg pobłogosławi
nasze wysiłki.
Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła, Główny
Apostoł powiedział:

M

ili bracia i siostry, zasadniczym elementem
tego nabożeństwa jest wspólne obchodzenie
uroczystości świętej wieczerzy, która jest dla
nas szczególnym źródłem siły, pod warunkiem, że będziemy ją celebrować z godnością. Wiem, że wielu braci i

sióstr martwi się o to, czy naprawdę z godnością przyjmuje świętą wieczerzę. Czy to zależy od atmosfery panującej
w zborze? Czy zależy to od odpowiedniego ubrania? Nie!
Chcę wam powiedzieć, co to znaczy godnie przyjmować
świętą wieczerzę: jest to kwestia miłości – miłości do
Chrystusa.
Jeśli pragniesz wspólnoty z Jezusem Chrystusem, jeśli
masz naprawdę głębokie pragnienie zjednoczenia z Nim,
wtedy automatycznie następuje skrucha, ponieważ wiesz:
zrobiłem to czy tamto, co nie pasuje do Pana Jezusa, co
oddziela mnie od Niego. Wówczas nie trzeba wygłaszać
dwugodzinnego kazania o skrusze, ponieważ jest się skruszonym, bo grzech boli. Boli oddzielenie od Jezusa Chrystusa. Wtedy życzy się sobie: „Panie, proszę, wybacz mi!
Chcę być blisko Ciebie. Nie chcę być od Ciebie oddzielony. Chcę zostać u Ciebie”.
Kiedy tego pragniemy, wtenczas zabiegamy o to, aby
nasze myśli były tożsame z Jego myślami. Wtedy już się
nie pytamy, kto ma rację, kto nie ma racji, dlaczego tak,
a nie tak, gdzie jest o tym mowa w Biblii, gdzie jest tego
wyjaśnienie... Wówczas mamy jedno życzenie: chcę być
jedno z Panem Jezusem! Dlatego rezygnuję ze wszystkiego, co mnie od Niego oddziela.
Jeśli istnieje pragnienie bycia jedno z Panem Jezusem,

Apostoł okręgowy Ehrich
pogłębił myśl Głównego Apostoła o rozbieżności pomiędzy
oczekiwaniem ludzi a działaniem Boga, na przykładzie
biblijnym o uzdrowieniu sparaliżowanego, o którym
jest mowa w 2. rozdziale Ewangelii Marka. Przyjaciele
sparaliżowanego zrobili wszystko, żeby pomóc choremu. Zdjęli dach domu, aby przez otwór opuścić łoże
z chorym do Pana Jezusa. Pan Jezus jednak zamiast
natychmiast go uzdrowić, powiedział do paralityka:
„Synu, odpuszczone są grzechy twoje”. W ten sposób
wyjaśnił, że decydujące znaczenie ma wybawienie z
grzechów i życie wieczne. A na znak swojego pełnomocnictwa, uzdrowił chorego. Apostoł okręgowy
Ehrich powiedział: „Nasz Ojciec Niebieski nas kocha
i chce dać nam to, co najlepsze, co w ogóle możemy
otrzymać. Tym najlepszym jest życie wieczne”.

Apostoł
Reinhard hecht
Apostoł Hecht odniósł się do
faktu, że człowiek zazwyczaj ma
przed oczami to, co jest najbliższe: teraz jestem głodny, teraz potrzebuję czegoś
do jedzenia. Niektórzy bardziej lub mniej żyją z dnia na
dzień. Życie wieczne wydaje się bardzo odległe. Ale
bycie chrześcijaninem oznacza patrzenie nie tylko na
dany dzień, ale patrzenie strategiczne: „Bracia i siostry, mam nadzieję, że wszyscy tu jesteśmy, ponieważ
jesteśmy zainteresowani strategicznymi rozwiązaniami,
ponieważ chcemy należeć do oblubienicy Chrystusa,
ponieważ chcemy być na zawsze z Panem! Jak to będzie, gdy Chrystus przywita nas przy swoim przyjściu:
Miło cię widzieć! It’s nice to see you!”.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Mój egzamin
na prawo
jazdy
Młoda siostra w wierze relacjonuje, jak jej egzamin na prawo
jazdy stał się dla niej wspaniałym przeżyciem w wierze.

to nie jest trudno być jedno z bratem i siostrą. Jeśli jest się
jedno z Jezusem Chrystusem, to widzi się bliźniego, tak
jak Pan Jezus go widzi. Mógłbym kontynuować tę myśl,
ale nie jesteście chrześcijanami nowoapostolskimi od
wczoraj i możecie to sami zrobić.

M

iłość jest kluczem do wszystkiego. Im większa jest nasza miłość do Pana, tym łatwiej jest
przygotować się na uroczystość świętej wieczerzy. Poprzez Ducha Świętego miłość została rozlana
w naszych sercach. Pozwólmy jej się w nas rozwinąć.
Życzę każdemu z was, każdemu dziecku Bożemu, aby
miało głębokie pragnienie i tęsknotę za wspólnotą z Jezusem Chrystusem. Jeśli ktoś nosi to w sobie, wtedy może
też doświadczać Bożej pomocy.
Ja również chcę przeżywać wspólnotę z Chrystusem,
kiedy będziemy celebrować świętą wieczerzę, kiedy Jezus
Chrystus powie do mnie przez Ducha Świętego: „To jest
moje ciało. To jest moja krew”. Innymi słowy: „To Ja jestem. Oddałem swoje życie za ciebie! Jestem z tobą!”.
Obyście poczuli i doświadczyli Pana Jezusa mówiącego na tym nabożeństwie: „Nie martw się. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek uczyniłeś, jestem z tobą! Jestem po twojej
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stronie!”. A jaka jest nasza odpowiedź na to? Możemy
powiedzieć Panu Jezusowi: „Ja też jestem po Twojej stronie. Chcę być z Tobą i u Ciebie pozostać!”.
Takie to jest proste. Jeśli w ten sposób będziemy obchodzić uroczystość świętej wieczerzy, wtenczas ona będzie wspaniałym źródłem siły i to nie ma nic wspólnego
z tym, ilu ludzi się zgromadziło, aby celebrować świętą
wieczerzę. To może być pięć, to może być pięćset osób
– przeżycie i błogosławieństwo są dokładnie takie same.

ZASAdNicZE myśli
Chrystus da życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą i dostosowują się do Niego. Jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii.
Nasze zachowanie musi odzwierciedlać życie
Boże, które Bóg w nas włożył.

Nie zostawił
mnie samego
Chciałbym wam opowiedzieć,
jak kiedyś Bóg pomógł mi w
szczególny sposób.

W

ypowiedź mojego instruktora
jazdy, że „98%
egzaminatorów
jedzie jedną z
dwóch tras, którymi właśnie jeździliśmy”, bardzo mnie uspokoiła na
dzień przed tym dla mnie wielkim
wydarzeniem.
Byłam przekonana, że egzamin
przebiegnie dobrze, ponieważ byłam
do niego dobrze przygotowana – przy
czym prawdopodobnie za bardzo polegałam na ludzkich kompetencjach.
Następnego dnia podczas egzaminu musiałam jechać autostradą;
wprawdzie zostałam przed tym przestrzeżona, ale nie sądziłam, że ten
przypadek może się zdarzyć, ponieważ jest tak rzadki. Ta sytuacja całkowicie wytrąciła mnie z równowagi
– te dwa procent!
Zrozpaczona i przekonana, że
prawdopodobnie nie zdam egzaminu,

K

ilka lat temu miałem
poważny wylew krwi
w prawym oku. Przeszedłem nagłą operację i byłem pod dobrą
opieką lekarzy specjalistów. Dzień
później to samo wydarzyło się z moim lewym okiem. Widziałem bardzo
niewyraźnie, a przez to prawie nie
miałem orientacji.
W tym czasie akurat moja rodzina
była daleko na od dawna zaplanowanym urlopie, więc nie miałem rodzinnego towarzystwa i opieki. Leżałem
sam w sali chorych i rozmyślałem.
Przede wszystkim nie chciałem psuć
urlopu moim bliskim ani ich skłaniać
do nagłego powrotu. Bardzo mi jednak brakowało ich wsparcia i pocieszenia.
W czasie, gdy trwały przygotowania do kolejnej operacji, przyszedł
do mnie anestezjolog w celu odbycia

ponieważ nie wszystko poszło tak dobrze, jak wcześniej na lekcjach nauki
jazdy, stałam z instruktorem jazdy i
egzaminatorem na autostradzie w
moim pierwszym korku. Ażeby się
dowiedzieć, jak długo może potrwać
jeszcze ten korek, instruktor włączył
radio.
Kilka razy próbował znaleźć stację, która by o tym poinformowała. Potem ściszył radio, a informację
na temat korka podano dopiero później. Byłam zdenerwowana i zdezorientowana. Mój wzrok padł na wyświetlacz radia i tytuł piosenki Calvina Harrisa: „Pray to God” (Módl się
do Boga). Wzięłam głęboki oddech i
w duchu posłałam modlitwę do Boga.
Z perspektywy czasu jestem przekonana, że zdałam egzamin tylko z
pomocą Bożą. Ta piosenka mi uświadomiła, żebym się nie poddawała i robiła wszystko z wiarą i z zaufaniem
do Boga.

zwykłej rozmowy przygotowawczej.
W szafce obok łóżka po omacku szukałem portfela z dokumentami, a przy tym natknąłem się na jakąś
książkę. Czy to Biblia?
Wertowałem książkę, ale niczego
nie rozpoznawałem. W pewnej chwili mój prawy kciuk przykleił się do
pewnego miejsca i zauważyłem, że
mam mokre palce. Anestezjolog potwierdził, że to Biblia. Przy wypowiedzi Pana Jezusa w Ewangelii Jana
8, 29 powstała plama z potu: „A Ten
[Bóg], który mnie posłał, jest ze mną;
nie zostawił mnie samego”. Gdy lekarz przeczytał mi to zdanie, jego
głos się załamał, a w sali zapanowała
zupełna cisza.
Po kilku tygodniach pobytu w
szpitalu odzyskałem pełne widzenie. W następstwie tego wydarzenia
zauważyłem, że zmienił się również
mój duchowy sposób widzenia.
5 / 2019
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Apostołowie
wywiady
Apostoł okręgowy
Leonard R. Kolb

Apostole okręgowy, jakie wyzwania stawia się
przed współczesnym duszpasterstwem?
Jedno z wyzwań sformułowaliśmy w ten sposób: opieka
duszpasterska powinna być zoptymalizowana, abyśmy
pomagali każdemu wiernemu doświadczać miłości Bożej
i obecności Jezusa Chrystusa na jego drodze życia. Jest
to wysoki cel i wiele wymaga od duszpasterzy; w szczególności czasu i osobistych zdolności. Te ostatnie podnosimy poprzez programy e-learningowe i seminaria dla
duchownych.
Czynnik „czasu duchownego” określają: Kościół, rodzina
i zawód. Ażeby duchowni mogli żyć w równowadze pomiędzy tymi trzema czynnikami czasu i poświęcać więcej czasu na ich rzeczywiste zadania w Kościele, czyli na
duszpasterstwo powierzonych im dusz, należy aktywować
i wykorzystywać wszystkie dary i siły we wspólnocie kościelnej. Wierni Kościoła mogą odciążyć przewodniczącego zboru od zadań organizacyjnych i administracyjnych, a
tym samym wspierać go w zarządzaniu zborem.
Szczególnie muszą być rozwinięte ważne obszary opieki
duszpasterskiej, takie jak duszpasterstwo małżeńskie. Jeżeli nasze duszpasterstwo nadal ma być owocne, musimy
dostosować nasz sposób pracy do zmieniających się warunków w stale zmieniającym się świecie.
18
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Data urodzenia: 07.07.1956 r.
Zawód wyuczony: inżynier budowlany
Apostoł okręgowy od: 12.10.2008 r.
Obszar działania: Bahamy, Barbados,
Belize, Bermudy, Dominika, Ekwador, Grenada,
Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka,
Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Peru, Portoryko, Republika Dominikańska, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Salwador,
Trynidad i Tobago, USA, Wenezuela i Wyspy na
Pacyfiku.

Co zalecasz przeciwko użalaniu się nad sobą?
Myślę, że jest wiele rzeczy, które można robić przeciwko
użalaniu się nad sobą. Na przykład udać się w duchową podróż odkrywczą i się przekonać, jak bardzo Chrystus miłuje
każdego człowieka, także ciebie. Można się modlić, czytać Pismo Święte i śpiewać pieśni kościelne. Teksty należy
czytać świadomie i pozwalać im wpływać na siebie.
Jak można wzmocnić osobowość człowieka?
To zaczyna się od uświadomienia sobie: „Jestem słaby!”.
Kiedy to się sobie uświadamia, wówczas prosi się Boga o
siłę, tak jak jest mowa w Ew. Jana, a następnie się doświadcza tego, co Pan nam obiecał: „Proście, a otrzymacie”.
Radzę też czytać Pismo Święte i intensywnie przygotowywać się na nabożeństwo, modląc się, abyśmy mogli
głęboko przeżyć nabożeństwo w swoim sercu i żeby Bóg
przemówił do nas poprzez swoich sług. Następnie powinniśmy żałować swoich grzechów, aby doświadczyć odpuszczenia grzechów, pocieszenia i otuchy w zwiastowaniu
rozgrzeszenia.
Ostatecznie powinniśmy dążyć do godnego uczestniczenia
w uroczystości świętej wieczerzy. Uświęcenie wzmacnia
osobowość człowieka.

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Kolb z duchownymi
i wiernymi w podróży łodzią po jednej
z odnóg Amazonki w Peru oraz zbór
oczekujący apostoła okręgowego

Podróż w moim obszarze działania
W czerwcu 2018 roku wraz z biskupem Manfredo
Stegmannem odwiedziliśmy braci i siostry w Hondurasie,
Belize i Peru, gdzie przeprowadziliśmy pięć nabożeństw
i dwa całodniowe seminaria. Po burzliwym locie do Belize, jeden z wolontariuszy naszej kościelnej organizacji
pomocy humanitarnej odebrał nas z lotniska i zawiózł do
szkoły i sierocińca, w których pracuje więcej wolontariuszy. Pokazali nam projekt, który jest wspierany przez
naszą organizację pomocową. W nabożeństwie w Belize
uczestniczyły 62 osoby. Następnie zostaliśmy zaproszeni
do domu przewodniczącego zboru.
Kolejnego dnia lecieliśmy do Limy (Peru), gdzie w
programie podróży było seminarium dla duchownych. Na
powitanie przybył apostoł Miquel Flores z dwudziestoosobową grupą młodzieży i duchownych.
Z Limy udaliśmy się małym samolotem do Iquitos,
miasta z 400 000 mieszkańców w dżungli nizin amazońskich. Na nabożeństwo została wynajęta sala, gdzie zebrało się 477 wiernych.
W tym dniu akurat obchodzone było święto Jana
Chrzciciela. Punktem kulminacyjnym tego święta jest
posiłek o nazwie „juane”, który składa się z kuli ryżu z
mięsem z kurczaka owiniętej liśćmi bananowymi i ma
symbolizować głowę Jana Chrzciciela. Gdziekolwiek
przybyliśmy, nie było nic innego do jedzenia, jak tylko
„juane” – rano, w południe i wieczorem. Jak daleko i szeroko, nic więcej, nawet hamburgera.

Ósmego dnia naszej podróży wyruszyliśmy z hotelu o
czwartej nad ranem, aby dojechać autobusem do Nauty.
Tam wsiedliśmy do łodzi i płynęliśmy trzy i pół godziny
jedną z odnóg Amazonki. Kapitan łodzi stale musiał płynąć zygzakiem, aby omijać pływające po wodzie drzewa i
pnącza. W niektórych miejscach poziom wody był na tyle
niski, że istniało niebezpieczeństwo utknięcia na mieliźnie. W końcu dotarliśmy do miasta Requena położonego
w środku dżungli.
Motocyklowe taksówki zabrały nas do hotelu, gdzie
się odświeżyliśmy. Potem udaliśmy się do hali, w której
odbyło się nabożeństwo. Chór pięknie śpiewał i entuzjastycznie nastroił słuchaczy na nabożeństwo. Po nabożeństwie śpieszyliśmy się z powrotem do łodzi, aby dotrzeć
do Nauty przed zapadnięciem zmroku. Podróż łodzią w
ciemnościach byłaby zbyt niebezpieczna.
Z Nauty wróciliśmy do Iquitos, gdzie przy kolacji mieliśmy spotkanie z duchownymi. Po spotkaniu samolotem
wróciliśmy do Limy, gdzie dotarliśmy do hotelu o drugiej
w nocy. Następny dzień wykorzystaliśmy jako dzień odpoczynku. Dziesiątego dnia naszej podróży w pięknej sali
wykładowej w Limie przeprowadziliśmy nabożeństwo,
na którym zgromadziło się 1300 uczestników. Po nabożeństwie miał jeszcze miejsce wspólny posiłek z duchownymi i ich żonami.
Podsumowując: cóż to za podróż!


Leonard R. Kolb
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Apostoł Paweł i Sylas w więzieniu
„A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia
i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały”.
Dzieje Apostolskie 16, 25. 26

Chleb Żywota
Wielka radość
„I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I byli zawsze
w świątyni, chwaląc Boga”.
Ewangelia Łukasza 24, 51-53

P

an Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się
uczniom, wykładał im Pismo i obiecał zesłanie
Ducha Świętego. (Łuk 24, 36-49) Później zaprowadził ich do Betanii; w kapłańskim geście uniósł swoje
ręce i pobłogosławił. Wzmianka o powrocie uczniów, ich
radości, wychwalaniu i wielbieniu Boga, kończy Ewangelię Łukasza.
Uczniowie przeżyli wniebowstąpienie Jezusa i „wrócili do Jerozolimy z wielką radością”. Mimo że Jezus
Chrystus ich opuścił, oni się radowali. Co więc było podstawą ich radości?
Podstawą ich radości był fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał! To było znakiem, że Jezus Chrystus jest Bogiem. My również wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem,
Bóg jest Jezusem Chrystusem – a to jest podstawą do radości. My wierzymy w zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa oraz Jego ponowne przyjście. Dlatego
też wierzymy w nasze osobiste zmartwychwstanie i nasze
osobiste wniebowstąpienie w dniu ponownego przyjścia
Chrystusa.
Innym powodem radości uczniów Pana Jezusa była
obietnica: „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem,
i wy byli”. (Jan 14, 3) Ta obietnica dotyczy nas wszystkich: Pan Jezus nas zapewnił, że przyjdzie i zabierze nas
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do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On – w Jego Królestwie.
Z tego się radujmy!
Pan Jezus obiecał swoim uczniom zesłać Pocieszyciela – Ducha Świętego, który wspomaga, wzmacnia,
pociesza i wprowadza we wszelką prawdę. (Jan 16, 13)
Przeżywamy, że Duch Święty działa poprzez Słowo Boże
i poprzez urząd kościelny. Duch Święty wprowadza nas
coraz głębiej w poznanie Boga i z tego się radujemy.
Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „…będziecie
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i
aż po krańce ziemi”. (Dz Ap 1, 8) On umożliwił im wgląd w
plan zbawienia. Radością dla uczniów było to, że zbawienie
nie jest ograniczone tylko do małej garstki, lecz Ewangelia
będzie głoszona po całej ziemi. Plan zbawienia jest uniwersalny. Polecenie: „będziecie mi świadkami” nie tylko dotyczy apostołów, ale każdego chrześcijanina. Jezus Chrystus
nas potrzebuje – to również jest wspaniałą radością.
Jezus Chrystus powiedział do uczniów: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.
(Mat 28, 20) Kto jest świadkiem Chrystusa, ten też przeżywa, że Pan jest z nim. On pomaga i błogosławi. Bóg
powierzył nam zadanie. On potrzebuje nas jako świadków
i jako współpracowników. Z tego tylko można się cieszyć.
Naszą radością jest dzień, kiedy Chrystus ponownie
przyjdzie i będziemy mogli przeżyć nasze wniebowzięcie.

P

odczas drugiej podróży misyjnej Apostoł Paweł
udaje się z Jerozolimy do Samarii, do Sydonu i odwiedza swoje rodzinne miasto Tars. Towarzyszy
mu Sylas, judeochrześcijanin i członek zboru w Jerozolimie. (Dz Ap 15, 22) Obydwaj przemierzają Azję Mniejszą,
odwiedzając zbory, które założył Apostoł Paweł podczas
swojej pierwszej podróży misyjnej. W Listrze dołącza do
nich Tymoteusz. (Dz Ap 16, 1)
Następnie docierają do kontynentu europejskiego, do
Neapolu, który leży w północnej Grecji. (Dz Ap 16, 11)
W jednym z greckich miast, w którym Apostoł Paweł i
Sylas zatrzymali się na dłużej, spotkali pewną niewolnicę.
Kobieta posiadała ducha wieszczego i wróżeniem zarabiała dużo pieniędzy dla swoich właścicieli. Niewolnica
cały czas chodziła za chrześcijańskimi misjonarzami i wołała: „Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują
wam drogę zbawienia”. (Dz Ap 16, 17) Apostoła Pawła
irytowało, że kobieta nieustannie im towarzyszyła i wygonił z niej wieszczego ducha. Jej właściciele bardzo rozgniewali się z tego powodu, gdyż od tej chwili kobieta nie
mogła już zarabiać wróżbiarstwem. Oskarżyli więc Apostoła Pawła i Sylasa, i w ten sposób ci trafili do więzienia.
Tam obaj żarliwie modlili się do Boga i wtedy nastąpiło trzęsienie ziemi; mury więzienia się zachwiały i otworzyły się drzwi. Stróż więzienny, będąc pod wrażeniem
tego wydarzenia, wyprowadził ich z więzienia i zapytał,
co ma czynić, aby zostać zbawionym. Otrzymał odpowiedź: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty
i twój dom”. Mężczyzna skorzystał z rady, uwierzył w
Jezusa Chrystusa i dał się ochrzcić wraz ze swoimi domownikami.

Bóg daje wolność
Apostoł Paweł i Sylas wielbili Boga, ponieważ wierzyli w Jego wszechmoc. Gdy się dobrze zastanowimy, to
widzimy, że obaj byli uwięzieni tylko zewnętrznie, gdyż
wewnętrznie byli wolni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Do nich odnoszą się słowa: „Chrystus wyzwolił
nas, abyśmy w tej wolności żyli”. (Gal 5, 1) Uwolnienie

z zewnętrznego więzienia było wydarzeniem z wielkimi
następstwami. Stróż więzienny, który ujrzał znaki mocy
Bożej; wprawdzie będąc wolnym zewnętrznie, był jednak wewnętrznie uwięziony w grzechach, a to poznawszy, zapytał: „Co mam czynić, abym był zbawiony?”. W
odpowiedzi usłyszał: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz
zbawiony, ty i twój dom”. (Dz Ap 16, 30. 31)
Poprzez cud uwolnienia z więzienia stworzone zostały
przesłanki do tego, iż mogło nastąpić jeszcze o wiele bardziej znaczące uwolnienie: stróż więzienny i jego domownicy zostali uwolnieni z oddalenia od Boga oraz władztwa
grzechu i zostali włączeni do Ciała Chrystusa.

Jesteśmy uwolnieni!
Niekiedy również życzymy sobie, aby przeżyć coś podobnego, jak Apostoł Paweł i Sylas. Być może pragniemy, żeby otworzyła się nam droga do wyjścia z pozornie
nierozwiązywalnej sytuacji. Prosimy Boga o pomoc w
pokonaniu trudnej sytuacji, takiej jak: choroba, osobista
porażka, czy trudności finansowe. Niekiedy Bóg otwiera
drzwi, a niekiedy nie.
W trudnych sytuacjach, niezależnie, czy Bóg pomaga
pod względem naturalnym, czy też nie, powinniśmy mieć
na uwadze, że:
• Bóg nas uwolnił już w wyniku chrztu i oczyszczenia
z grzechu pierworodnego; przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana oraz zostaliśmy włączeni do
Ciała Chrystusa;
• poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha otrzymaliśmy przesłanki do zabrania przez Pana podczas
obiecanego przez Niego ponownego przyjścia i na
wieki bycia w Królestwie Bożym;
• poprzez świętą wieczerzę mamy już teraz wciąż na
nowo społeczność z Jezusem Chrystusem, który nas
wzmacnia i pomaga nam przezwyciężać zło.
W sytuacjach, w których czujemy się jak w więzieniu,
pomyślmy o tym, że Chrystus nas wyzwolił! Tak jak Apostoł Paweł i Sylas, pomimo cierpień i niesprawiedliwości
wielbijmy Boga i oddajmy się Panu, a będzie z nami!
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Katechizm

Katechizm

Człowiek potrzebujący zbawienia
Rozdział 4 − część III
4.2.1.4 Rozsądek
Rozsądek jest darem Bożym, który człowieka jako obraz Boga
wyróżnia spośród wszelkich innych stworzeń. Pomocny jest człowiekowi w szczególności w kształtowaniu bytu i w pojmowaniu
otaczającego świata.
Rozsądek przejawia się w ten sposób, że człowiek myśli i działa, wykorzystując swój rozum i swoją wiedzę. Przy tym świadomie
lub nieświadomie ponosi odpowiedzialność przed Bogiem i samym
sobą. (zob. KKN 4.2.1.3) Człowiek jest w stanie rozpoznawać okoliczności i poznawać zależności. Rozpoznaje siebie jako osobę w
relacji ze światem. Ostatecznie rozsądek jest darem Bożym, który
skłania człowieka do właściwego postępowania: „Dał im [ludziom],
wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia”. (Syr 17, 5)
Człowiek otrzymał od Boga polecenie, aby ziemię uczynić sobie
poddaną. (zob. I Moj 1, 28) Poprzez swoje badawcze dociekania
chce poznać i wykorzystać to, co jest w stworzeniu. Dokonując tego
w odpowiedzialności wobec Boga i stworzenia, człowiek działa rozsądnie i zgodnie z darem Bożym.
Rozsądek jest biblijnie określany również pojęciem „mądrość”.
Rozumiana jako zdolność poznawania wywodzi się z działania Bożego. „On [Bóg] mi dał bezbłędną znajomość rzeczy: poznać budowę świata i siły żywiołów”. (Mdr 7, 17) Apostoł Paweł celem określenia pojęcia „rozsądek” używa też pojęcia „mądrość ludzka”. Daje
ona człowiekowi zdolności poznawcze, którymi stara się przeniknąć
tajemnice Boże. (I Kor 1, 21) Jeżeli człowiek wynosi się ponad porządek Boży, a więc ponad samego Boga, to lekceważy mądrość
Bożą, uznaje ją za głupstwo, a to ostatecznie oznacza, że rozsądek
odrzuca wiarę. (I Kor 2, 1-16) Tym samym człowiek zatraca sens
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swojego życia. Ta tendencja jest widoczna od czasów Oświecenia
szczególnie w wielu dziedzinach uprzemysłowionego świata. Stale
uwidacznia się tam, gdzie dociekania badawcze nie są podporządkowane odpowiedzialności wobec Boga i stworzenia.
Pod tym względem rozsądek ludzki z powodu grzechu zawsze
jest niedoskonały. Dlatego z punktu widzenia wiary nastawienie,
które określa rozsądek jako miarę wszechrzeczy, jawi się jako głupota: „Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a
roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony?
Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?”. (I Kor 1, 19. 20)
Ludzki rozsądek w swojej skończoności nie jest w stanie
pojąć Boga w Jego nieskończoności. Boże działanie wykracza
poza wszelki ludzki rozum. Dlatego człowiek musi zawsze być
świadomy, że nie może całkowicie przeniknąć Boskości swoim
rozumem. (Rzym 11, 33)
Chociaż rozsądek nie może być miarą wszechrzeczy, to jednak
jest potrzebny do rozpoznawania kontekstu Ewangelii, aby móc
pojąć słowa i obrazy Pisma Świętego. Konieczny jest również do
wyznawania ludziom nauki Jezusa. Rozsądek jest darem Bożym,
ale nie najwyższym ze wszystkich dóbr. (Flp 4, 7) Dlatego nie może
stać się miarą wszystkiego.
Ilekroć rozsądek jest kuszony do przeciwstawienia się Bogu, to
trzeba być świadomym, że niewłaściwie korzysta się z daru rozsądku i że brakuje odpowiedzialności wobec Boga. Dzięki wierze jest
się zobowiązanym do zwalczania zarozumiałości: „…unicestwiamy
złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga,
i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w podobieństwo Chrystusowi”. (II Kor 10, 4. 5)

Streszczenie

Streszczenie

Rozsądek przejawia się w ten sposób, że człowiek myśli i działa, wykorzystując swój rozum i swoją wiedzę. Przy tym świadomie
lub nieświadomie ponosi odpowiedzialność przed Bogiem i samym
sobą (swoim sumieniem) i stworzeniem. (KKN 4.2.1.4)
Rozsądek jest darem Bożym, który skłania człowieka do właściwego postępowania. (4.2.1.4)
Rozsądek w swojej skończoności nie jest w stanie pojąć Boga w
Jego nieskończoności. Boże działanie wykracza poza wszelki ludzki
rozum. (KKN 4.2.1.4)
Chociaż rozsądek nie może być miarą wszystkich rzeczy, to jednak jest potrzebny do rozpoznania kontekstu Ewangelii i jej wyznawania. (KKN 4.2.1.4)

Wiara jest darem Bożym i zadaniem człowieka. Jeśli człowiek
przyjmuje Słowo Boże, ufa jemu i działa według niego, wiara żyje
i prowadzi do zbawienia. (KKN 4.2.1.5)
Początkiem wiary zawsze jest Bóg, który objawia się poprzez
słowa i dzieła. (KKN 4.2.1.5)
Wiara w Jezusa Chrystusa umożliwia pojednanie z Bogiem.
(KKN 4.2.1.5)

4.2.1.5 Wiara
W hebrajskich tekstach Starego Testamentu słowo „wiara” nie
występuje. Tam, gdzie słowo to znajdujemy we współczesnych
przekładach, pierwotnie znaczyło: „zaufanie”, „wierność”, „posłuszeństwo”, „ufność” lub „pewność”. We wszystkich tych znaczeniach przebrzmiewa słowo „wiara”. List do Hebrajczyków 11, 1
mówi: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. (zob. KKN 1.4)
Początkiem wiary zawsze jest Bóg, który objawia się poprzez
słowa i dzieła. Dopóki człowiek całkowicie ufa Bogu, jest w stanie
być posłuszny Bogu. Nieposłuszeństwo czyni człowieka grzesznikiem i winnym przed Bogiem. Odtąd człowiek ma zerwany związek
ze swoim Stwórcą. Jeśli chce powrócić do społeczności z Bogiem,
niezbędna jest wiara. (Hebr 11, 6)
Dla wzorców wiary z czasów starego przymierza, zbawienie
nadal leży w przyszłości. (Hebr 11, 39) Kiedy Bóg objawia się w
Jezusie Chrystusie, spełniają się wszystkie obietnice Starego Testamentu. W wyniku tego wiara nabiera nowego wymiaru: skupia się
teraz na Zbawicielu, na Jezusie Chrystusie. Wiara w Niego pozwala
na pojednanie z Bogiem i dostąpienie społeczności z Nim.
Tej wiary żąda Syn Boży: „Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”. (Jan 14, 1) Z całą konsekwencją przedstawia skutki niewiary:
„…jeśli, bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich
grzechach”. (Jan 8, 24)
Tym zaś, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i
Go przyjmują, jest obiecane coś wielkiego: „każdy, kto weń wierzy,
nie zginął, ale miał żywot wieczny”. (Jan 3, 16)
Prawdziwa wiara chrześcijańska zawsze opiera się przede
wszystkim na Bożym wybraniu i okazaniu łaski. Wynika to z wyznania wiary Apostoła Piotra: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego!”,
a następnie z odpowiedzi Pana Jezusa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie”. (Mat 16, 16. 17) Wiara jest darem Bożym
i zadaniem człowieka. Jeśli człowiek przyjmuje Słowo Boże, ufa
jemu i działa według niego, wiara żyje i prowadzi do zbawienia.

4.2.2 Skutki upadku w grzech dla stworzenia
Upadek człowieka w grzech ma również dalekosiężne skutki
dla niewinnego stworzenia.
Pierwotnie stworzenie jest „bardzo dobre”, czyli doskonałe. (I
Moj 1, 31) Człowiek został ustanowiony przez Boga jako zarządzający widzialnym stworzeniem. Zatem ponosi odpowiedzialność za
stworzenie przed Bogiem, ale jest również odpowiedzialny za samo
stworzenie. (I Moj 1, 28-30) W tak istotnej pozycji człowieka w widzialnym stworzeniu, jego nieposłuszeństwo Bogu również ma decydujący wpływ na ziemskie stworzenie: po zgrzeszeniu człowieka,
zarówno ziemia jako znak widzialnego stworzenia, jak i wąż, zostają
przeklęte. (I Moj 3, 17. 18) Ciernie i osty – trud, który człowiek musi
teraz podjąć, aby utrzymać się przy życiu – są symbolem oddalenia
człowieka od Boga oraz tajemniczości Boga, panujących odtąd w
stworzeniu. W nim człowiek nie znajduje już bezpośredniego dostępu do Boga. Życiu człowieka towarzyszy teraz niepewność i strach.
Znaku wrogości i niezgody można się dopatrywać w zachowaniu zwierząt między sobą. Tęsknota za przezwyciężeniem i
wybawieniem z tego stanu wyrażona jest w Księdze Izajasza 11,
6-8: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok
koźlęcia...”.
Stworzenie wymaga więc uwolnienia z ciążącej na nim klątwy. W Liście do Rzymian bardzo wyraźnie jest o tym mowa: „Bo
stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów [dzieci] Bożych,
gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli,
lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności
dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha
i wespół boleje aż dotąd”. (Rzym 8, 19-22)

Streszczenie
Upadek człowieka w grzech ma również dalekosiężne skutki
dla niewinnego stworzenia. Pierwotnie stworzenie jest doskonałe;
po zgrzeszeniu człowieka jest ułomne. (KKN 4.2.2)
W upadłym w grzech stworzeniu człowiek nie znajduje już
bezpośredniego dostępu do Boga. Życiu człowieka towarzyszy
niepewność i strach. (KKN 4.2.2)
Stworzenie upadłe w grzech potrzebuje wybawienia. (KKN
4.2.2)
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Bóg objawia się Salomonowi
we śnie i mówi mu, że może
Go o coś poprosić.
Salomon życzy sobie serca pełnego rozsądku i mądrości, aby
umieć osądzać lud i rozróżniać
między dobrem a złem. Ta
prośba podoba się Bogu, dlatego daje Salomonowi mądre i
rozumne serce, a poza tym bogactwo i sławę.
Pewnego dnia do króla Salomona przychodzą dwie kobiety.
Jedna z kobiet mówi do króla:
„Ta kobieta i ja mieszkamy w
tym samym domu. Najpierw ja
urodziłam dziecko, a trzy dni
później ona urodziła dziecko.
Nikogo oprócz nas nie było w
domu. Syn tej kobiety zmarł w
nocy; przygniotła go we śnie.
Potem wstała i zamieniła nasze
dzieci. Kiedy spałam, zabrała
mojego syna i położyła u mojego boku swojego martwego
syna. Kiedy wstałam rano, aby
nakarmić piersią mojego syna,
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przyjrzałam mu się uważnie i
zauważyłam, że nie jest dzieckiem, które urodziłam”.
Druga kobieta zaprzecza: „Nie,
to nieprawda. Mój syn żyje, a
twój jest martwy”.
Wtedy pierwsza kobieta mówi:
„Nie, twój syn nie żyje, a mój
syn żyje”.
I tak kłócą się przed królem.
On ma wydać orzeczenie w tej
sprawie.
Król Salomon więc mówi:
„Jedna kobieta mówi: Mój syn
żyje, a twój syn nie żyje. Druga
kobieta mówi: Nie, to twój syn
nie żyje, a mój żyje. Dajcie mi
miecz!”.
Kiedy miecz zostaje przyniesiony, król mówi: „Rozetnijcie
dziecko na dwie części i dajcie
po połowie każdej z kobiet”.
Kobieta, która jest matką,
kocha swoje dziecko. Nie
chce, żeby ono umarło.
Dlatego mówi do króla: „Proszę, panie mój, dajcie jej to
dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie!”.
A druga kobieta mówi: „Niech

nie będzie ani moje, ani twoje,
rozetnijcie je!”.
Wtedy król ogłasza swoje
orzeczenie: „Dajcie dziecko
tej kobiecie, która mówiła jako
pierwsza. Chciała zrezygnować ze swojego dziecka tylko
dlatego, żeby pozostało przy
życiu. Ona jest jego matką”.
O tym werdykcie króla usłyszał
cały Izrael. Ludzie podziwiają
króla Salomona, widząc jego
mądrość.
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Dla dzieci / Z wizytą u...

u Davida w

dużo się dowiedziałem o lesie i przyrodzie.

cy)

Jestem David i mam 6 lat. Mieszkam we Fryburgu
Bryzgowijskim, w Południowej Badenii; na mapie
Niemiec na dole po lewej stronie. Jest tu bardzo
ciepło i dlatego ten region nazywany jest też Toskanią Niemiecką. Fryburg leży u podnóża Schwarzwaldu. Zimą wystarczy nam tylko pół godziny
jazdy samochodem, żeby pojeździć na nartach.

Fotografie własne

Fryburgu Bryzgowijskim (Niem

Fryburg znany też jest z dużej katedry.
Wokół katedry w dni powszednie odbywa się jarmark
katedralny. Kto tu przyjdzie, koniecznie powinien zjeść
„Lange Rote”, grillowaną kiełbasę.
Kiedy chodzimy po mieście, zawsze zwracamy uwagę
na to, gdzie idziemy, aby nie wpaść w strumyk i nie
zmoczyć nóg. Fryburskie strumyki to cieki wodne, które
przebiegają przez większość ulic i alejek starego miasta.
W sumie jest ponad 15 kilometrów strumieni, z czego
6,4 km biegnie pod ziemią. Co jakiś czas na strumykach
odbywają się wyścigi małych drewnianych łódek, co za
każdym razem jest świetną zabawą.
Tu widzicie moją rodzinę w dniu
rozpoczęcia szkoły: mamę, tatę,
mnie i moją trzyletnią siostrę
Milę. Moi rodzice są policjantami.
Chodzę do pierwszej klasy
szkoły podstawowej w małym
miasteczku niedaleko Fryburga. Tam też budujemy
dom, do którego wprowadzimy się latem. W szkole
bardzo lubię sport i matematykę. Wcześniej byłem w
przedszkolu leśnym, gdzie niezależnie od
pogody zawsze byliśmy na dworze. Tam

Fot. Forgem - stock.adobe.com
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Kiedy dorosnę, chcę być wynalazcą i właścicielem kopalni, aby znalezione tam kamienie szlachetne należały
do mnie.

dobe.com

ian - stock.a

Fot. Sebast

Mam wiele zainteresowań!
Głównymi z nich to: zabawa, odkrywanie, łowienie krabów i ryb, jazda na
nartach, szachy i łyżworolki.
W czasie wakacji szczególnie lubię być nad morzem,
ponieważ tam można pływać i się bawić. Moim ulubionym jedzeniem są lody, spaghetti bolognese i
pizza z owoców morza.
Należymy do zboru Fryburg-Wschód. Mamy duży nowy
kościół, w którym od czasu do czasu odbywają się
też nabożeństwa okręgowe. Cieszę się, że jest
tu dużo dzieci. Chodzę
na zajęcia religii dzieci
młodszych, a moja siostra jest w grupie dzieci
przedszkolnych. Mój tata
jest kapłanem w naszym
zborze. Boga wyobrażam sobie podobnego do
powietrza, ponieważ jest
jak powietrze: nie jest widoczny, ale jest wszędzie.
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Dokąd wg Listu do Galacjan udał się Paweł po powołaniu na apostoła?
A
B
C
D

do Babilonii
do Egiptu
do Turcji
do Arabii

2. 	Jak nazywał się następca proroka Eliasza?
A
B
C
D

Elidad
Izajasz
Jehu
Elizeusz

3. 	Ile lat miał Jezus, gdy Jego rodzice szukali Go w świątyni w Jerozolimie?
A
B
C
D

osiem
trzy
dwanaście
jedenaście

4. Jak miała na imię żona króla Achaba?
A
B
C
D

Julia
Elżbieta
Izebel
Joanna

5. 	Jak wg Dziejów Apostolskich miała na
imię pierwsza chrześcijanka w Europie?
A
B
C
D

Lidia
Maria Magdalena
Miriam
Zuzanna

6. Jak miał na imię brat Apostoła Piotra?
A
B
C
D

Jan
Tomasz
Paweł
Andrzej

7. 	Kto powiedział na weselu w Kanie Galilejskiej: „Co wam powie, czyńcie”?
A
B
C
D

Apostoł Piotr
Maria, matka Pana Jezusa
pan młody
drużba

8. 	Która z Ewangelii kontynuuje wątki Dziejów Apostolskich?
A
B
C
D

Ewangelia Marka
Ewangelia Jana
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Mateusza

9. 	Gdzie urodził się prorok Amos?
A
B
C
D

w Samoa
w Betlejem
w Babilonie
w Tekoa

10. 	Gdzie występuje wyrażenie: „Słowo Boże
jest [...] ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny”?
A
B
C
D

w Liście do Hebrajczyków
w Liście do Rzymian
w Księdze Jonasza
w IV Księdze Mojżeszowej

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