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Mili Bracia i Miłe Siostry,

 za nami wspaniałe wydarzenia. Przez kilka dni ob-
chodziliśmy Międzynarodowe Dni Młodzieży z mło-
dymi braćmi i siostrami z całego świata. Cieszyliśmy się ze wspólnoty, muzyki i 
rozmów w tym wielkim gronie. Jestem przekonany, że już doświadczyliście entu-
zjazmu, nawet jeśli w indywidualnych przypadkach nie byliście w stanie być bezpo-
średnio obecni.
 Tydzień później świętowaliśmy Zielone Świątki. Przeżyliśmy nabożeństwo w 
wielkiej wspólnocie Kościoła oraz dziękowaliśmy i wychwalaliśmy Trójjedynego 
Boga. Spotkanie w Goslarze wykorzystaliśmy również na naszą pierwszą w tym roku 
Konferencję Apostołów Okręgowych i Apostołów Okręgowych Pomocniczych.
 Od Zielonych Świąt obowiązuje przedstawione w kwietniu rozumienie urzędu 
kościelnego. W przyszłości będziemy rozróżniać pomiędzy pełnomocnictwami 
urzędu a funkcjami kierowniczymi. Do trzech płaszczyzn urzędu należy: urząd 
diakonacki, urząd kapłański i urząd apostolski. Do pięciu funkcji kierowniczych 
należy: przewodniczący zboru, przewodniczący okręgu, apostoł, apostoł okręgowy 
i Główny Apostoł.
 Na urzędy zostają ordynowani bracia. Do wypełniania funkcji kierowniczych bra-
cia zostają upoważniani poprzez modlitwę i nałożenie rąk. Podkreśla to znaczenie 
funkcji kierowniczych. W przyszłości będą mianowani pomocnicy, na przykład: 
Główni Apostołowie Pomocniczy, apostołowie okręgowi pomocniczy, biskupi oraz 
zastępcy przewodniczących okręgów i zborów. Natomiast w przyszłości nie będą 
ordynowani ewangeliści, pasterze, ewangeliści okręgowi i starsi okręgowi. Uznaje-
my przeszłość: bracia nadal sprawują swój urząd, na który zostali ordynowani.

Służba duchownych, jakkolwiek ważna, jest jednak tylko częścią wielu służb, 
jakie mogą być pełnione w Kościele.

W imieniu wszystkich apostołów chciałbym podziękować wszystkim wiernym, 
którzy są zaangażowani w Kościele i wspierają naszą pracę, a także za ich poświęce-
nie i ofiary. Dziękuję z całego serca! Niech Bóg błogosławi was obficie!

Serdecznie pozdrawiam
 

Jean-Luc Schneider

Wspólnota Kościoła 
żyje i kształtuje
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W rozwoju nowoczesnego budownictwa szkło 
jako nowoczesny materiał budowlany odgrywa 
istotną rolę. Jego zastosowanie jest szerokie i 

nie tylko ograniczone do okien; jego szlachetne właściwo-
ści, przejrzystość, neutralność sprawiają, że jest ulubionym 
materiałem nowoczesnych budowniczych. Takie prze-
konanie w odniesieniu do przyszłości wyrażał już Walter 
Gropius, który w 1925 roku wraz ze swoją Wyższą Szkołą 
Architektury „Bauhaus” przeniósł się do Dessau, rozwija-
jącego się miasta w środkowoniemieckim zagłębiu węgla 
brunatnego. W ciągu kilku lat Gropius i jego współpracow-
nicy z Bauhausu przekształcili Dessau w eksperymental-
ne laboratorium budownictwa. Eksperymentalne osiedle 
mieszkaniowe Dessau-Törten, finansowane przez instytu-
cję badawczo-rozwojową budownictwa mieszkaniowego, 
było pierwszą inwestycją zrealizowaną z prefabrykatów 
budowlanych wykonanych w systemie przemysłowym w 
„fabryce domów”. W latach 1926-1928 dzięki seryjnemu 
zastosowaniu stali i lekkiego betonu możliwe było wybu-
dowanie 316 domów jednorodzinnych w zabudowie sze-
regowej, których czysty koszt budowy na jednostkę miesz-
kaniową wyniósł jedynie około 8 500 marek niemieckich.

Dessau – miłość do szkła
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NABOŻEŃSTWO 
W DESSAu/NiEmcy

miEjScE: Hugo-Junkers-Saal
DATA: 24 marca 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: I List Jana 3, 5
PiEśŃ: Jezu drogi, dzieci Twe słuchać słów 
Twych się zebrały
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgowy 
Rüdiger Krause, apostołowie: Marat Akczurin,
Uli Falk, David Heynes, Jens Korbien, Helge 
Mutschler, Dirk Schulz, Jörg Steinbrenner
i Ralph Wittich
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też o tych, którzy byli osobistościami wiary, których mo-
dlitwa coś osiągnęła. Wielkim pocieszeniem jest dla mnie, 
że dziś modlą się z nami.

Bracia i siostry, modlitwa, którą wspólnie kierujemy 
dziś do Boga, będzie miała swoje następstwa! Bóg na nią 
odpowie. Bóg da każdemu w tej wielkiej wspólnocie to 
samo Słowo Boże i ten sam sakrament – świętą wiecze-
rzę. Chociaż uwarunkowania życiowe są bardzo różne, to 
Słowo Boże ma wystarczającą moc i też siły zawarte w 
świętej wieczerzy są tak duże, że 
każdy może doświadczyć obec-
ności Boga w swojej sytuacji, a 
wiara może zostać wzmocnio-
na. Niezależnie w jakiej sytuacji 
akurat się znajduje. Niezależnie 
przez co ostatnio przeszedł. Nie-
zależnie, czy na tym świecie, czy 
na tamtym świecie – to samo Słowo Boże wzmocni wiarę, 
a dusza doświadczy obecności Boga. Tak potężny jest 
Bóg. Tak potężne jest Jego dzieło.

Obecnie znajdujemy się na początku czasu pasyjnego, 
w którym chrześcijaństwo, w każdym razie wierzący, zaj-
mują się cierpieniem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Zdaję 
sobie sprawę, że czas męki Pańskiej nie jest tak popular-
ny i przyjemny, jak czas adwentowy. W okresie adwentu 
przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy 
jest szczególna atmosfera, można się cieszyć i można być 
pełnym nadziei. 

W czasie pasyjnym chodzi o cierpienie, ból, poczucie 
winy. Dzieci nie wiedzą, co z tym począć, a młodzież nie 
lubi o tym słuchać. My, starsze pokolenie, słyszymy dużo 
o cierpieniu, o bólu, ale przyjemne dla nas też to nie jest.

Pan Jezus musiał umrzeć, umarł za nas, umarł 
przez nas. On był niewinny, my jesteśmy winni. 
On umarł, żebyśmy mogli żyć. Niektórzy mówią: 

chrześcijanie gloryfikują cierpienie i ból. Jeśli chcesz 
dojść do Boga, to musisz cierpieć. Co niezupełnie jest 
prawdą. Wielu ludzi też nie wie, co z tym począć, ponie-
waż skutkuje to takim dziwnym obrazem Boga. Mówią: 

„Czy Bóg jest obrażony, bo ludzie nie byli Jemu posłusz-
ni? I ktoś musiał zostać ukarany, żeby Bóg znów był 
dobry? Czy Jezus Chrystus musiał umrzeć, ponieważ Bóg 
był zraniony, czy On musiał za to zapłacić, aby wszystko 
zostało naprawione?”.

W tym kontekście natknąłem się na słowa z I Listu 
Jana, który wyjaśnia to w zupełnie inny sposób. W 8. wer-
secie 3. rozdziału jest mowa: „Syn Boży na to się objawił, 
aby zniweczyć dzieła diabelskie”. To mi się podoba! Pan 

Jezus nie przyszedł, aby cierpieć i umrzeć, ale przyszedł 
po to, żeby zniszczyć dzieła diabła! To wszyscy możemy 
zrozumieć. To może zrozumieć też każde dziecko, które 
uczęszcza na zajęcia religii.

Co jest dziełem diabła? Tu musimy wrócić do sa-
mego początku, do raju. Bóg stworzył człowieka, 
Adama i Ewę. Żyli w społeczności z Bogiem. Oni 

byli z Bogiem, a Bóg był z nimi. Wszystko było doskona-
łe. Ich szczęście było doskonałe. Mieli wszystko, czego 
potrzebowali. Wtedy przyszedł wąż ze swoim zamysłem 
i powiedział do ludzi: „Bóg w ogóle nie jest taki, jak my-
ślicie. Nie powiedział wam całej prawdy. Chce coś przed 
wami ukryć. Nie możecie Jemu całkowicie ufać!”.

Znacie tę historię. Wniosek: zaufanie do Boga zosta-
ło zachwiane. Społeczność z Bogiem się skończyła. Lu-
dzie opuścili Boga i odtąd żyli pod panowaniem diabła, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zło zwyciężyło, a 
ludzie stali się niewolnikami zła. To była robota diabła. 
Dotknęło to nawet społeczność międzyludzką; nie tylko 
społeczność ludzi z Bogiem, ale także społeczność mię-
dzy sobą. Nagle zaczęli się wzajemnie oskarżać: kobieta 
jest winna, to ona to zrobiła! Nagle Adam chciał rządzić 
Ewą. Była gra o władzę, a społeczność między ludźmi 
została zakłócona. Dwaj bracia, Kain i Abel: Kain zabił 
Abla. Była niezgoda, zazdrość – wspólnota między ludź-
mi została naruszona. To było dzieło diabła. Pokazał lu-
dziom fałszywy obraz Boga i w ten sposób zniszczył ich 
społeczność z Bogiem i zakłócił społeczność międzyludz-
ką. To jest dzieło diabła.

Mili bracia i siostry, tu i we wszystkich 
zborach korzystających z bezpośred-
niej transmisji tego nabożeństwa. 
Dziś zgromadziliśmy się w dużym 
gronie. Wielu braci i sióstr z okręgu 

Dessau jest z nami połączonych dzięki transmisji. Wśród 
nas mamy dzieci, młodzież i jest to piękny obraz wspólno-
ty, która się dziś zgromadziła, aby usłyszeć Słowo Boże. 
Bracia i siostry, którzy korzystają z transmisji, mogą 
nas słyszeć i widzieć. My ich nie widzimy, ale oni tu są! 
Razem z nami będą słuchać Słowa Bożego i razem z nami 

Chrystus zniszczył
dzieła diabła

będą mieli społeczność świętej wieczerzy. Wiemy, że jest 
tu obecny również niewidzialny zbór z tamtego świata; są 
tu dusze, które nas widzą i słyszą, ale my ich nie widzimy 
i nie słyszymy.

Gdy o tym myślimy, to nie mamy nawet wyobrażenia, 
jak duży jest to zbór. 

Ten zbór się zebrał, aby wspólnie się modlić. Modlili-
śmy się tu, a wierni z powiązanych zborów uczestniczy-
li w tej modlitwie i razem z nami rozmawiali z Bogiem. 
Również ci z tamtego świata się z nami modlili.

Kiedy zajmujemy się tamtym światem, wtedy myślimy 

Pan Jezus nie przyszedł, aby cierpieć
i umrzeć, ale przyszedł po to,
żeby zniszczyć dzieła diabła!

„A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy,
a grzechu w nim nie ma”.

Słowo biblijne: I List Jana 3, 5

Diabeł pokazał ludziom fałszywy obraz Boga
i w ten sposób zniszczył ich społeczność z Bogiem.
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Wtedy Syn Boży przyszedł na ziemię, aby zni-
weczyć dzieła diabelskie. To było Jego po-
lecenie. Najpierw chciał ponownie pokazać 

ludziom właściwy obraz Boga. Chciał pokazać, kim jest 
Bóg, że jest Bogiem miłości. Pan Jezus powiedział: „Kto 
mnie widział, widział Ojca”. (Jan 14, 9) Pokazał, że Bóg 
jest Bogiem miłości, który pragnie tylko jednego: społecz-
ności z ludźmi. To jest Jego cel. Po to stworzył człowieka. 
Chce przywrócić tę społeczność.

Z tego względu, że ludzie opuścili wspólnotę z Panem, 
On przyszedł na ziemię, aby pokazać im, że jest po stro-
nie człowieka. Chciał przywrócić tę wspólnotę, zniszczyć 
dzieła diabła. Tak więc Syn Boży stał się człowiekiem, 
prawdziwym człowiekiem. Doświadczał tego wszyst-
kiego, co inni ludzie. Był głodny, był spragniony, musiał 
cierpieć, musiał umrzeć. Był prawdziwym człowiekiem. 
W społeczności z ludźmi był narażony na działanie zła, jak 
wszyscy inni. I doświadczył tego w najwyższym stopniu. 
O tym, czego doświadczył Jezus Chrystus, mamy tylko 
małe wyobrażenie. Miał do czynienia z kłamstwem. Miał 
do czynienia z przemocą, nadużyciem. Miał styczność z 
tchórzostwem ludzi. Cierpiał z powodu korupcji. Stykał 
się ze słabością człowieka. Jego uczniowie Go zostawili 

i zdradzili. Mógłbym to kontynuować. W rzeczywistości, 
jeśli człowiek cierpi dziś w jakikolwiek sposób, zawsze 
może odnieść swoje cierpienie do tego, czego Pan Jezus 
doświadczył na ziemi. Nikt nie może powiedzieć: „Ale 
przez to Pan Jezus nie przeszedł!”. Jeśli jest się uczciwym, 
wtedy trzeba przyznać, że Pan Jezus również to przeżył w 
tej czy w innej formie.

Pan Jezus jako człowiek był narażony na zło. Zmarł, 
gdyż to jest częścią bytu człowieka. Człowiek umiera, 
musi umrzeć. Dlatego Pan Jezus też umarł. Bóg chciał po-
kazać: widzisz, to jest Bóg miłości! On chce mieć społecz-
ność z ludźmi i dlatego zstąpił na ziemię, ponieważ Jego 
celem jest przywrócenie społeczności z Bogiem! To jest 
Jego wspaniałe dzieło.

Pomimo tego wszystkiego, co wycierpiał, pomimo 
mocy zła, które rozwinęło się dramatycznie, Pan Jezus za-
chował swoją relację z Bogiem. W całym Jego życiu jako 
człowieka nigdy nie było sprzeczności pomiędzy Nim a 
Bogiem.

Miał społeczność z ludźmi. Miłował ich. Pomimo ja-
kichkolwiek słabości, pomimo wszelkiego zła, którego 
doświadczył ze strony ludzi, kochał ich. Pomimo roz-
czarowań, pomimo słabości, Jego miłość do bliźniego 

Musisz tylko we mnie wierzyć. Kto we mnie wierzy, może 
współuczestniczyć w mojej zasłudze i odnieść zwycięstwo. 
A więc jest tylko jedno do uczynienia: trzeba wierzyć.

W co mamy wierzyć? Musimy wierzyć w Boga. 
„Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” (Jan 14, 1) po-
wiedział Pan Jezus. Musimy wierzyć w Boga, a to zna-
czy widzieć tak Boga, jak pokazał nam Pan Jezus. A żeby 
mieć odpowiedni obraz Boga, musimy wierzyć, że Bóg 
jest prawdą i że Bóg jest miłością. Musimy w to wierzyć. 
Musimy ufać Bogu i uznać, że kiedy Bóg coś mówi, jest to 
prawda. Kiedy Bóg coś czyni, to czyni z miłości. Trzeba 
w to wierzyć. Nie zawsze jest to oczywiste, to wymaga 
pewnej wiary, a nawet bardzo silnej wiary.

Bóg obiecał nam coś dwa tysiące lat temu, ale to 
jeszcze się nie wydarzyło. Ale trzymamy się tego, 
że Bóg mówi prawdę. Bóg coś czyni, a my nie-

kiedy pytamy: czy to naprawdę miłość Boża? W to trzeba 
wierzyć. Nie jest to aż tak jasne, ale my w to wierzymy. 
Wierzymy w Boga. Bóg jest prawdą. Bóg jest miłością. To 
jest nasz obraz Boga!

nie została naruszona. Do śmierci kochał Boga i ludzi. 
W ten sposób pokonał zło. Dlatego diabeł przegrał. Jezus 
Chrystus zwyciężył. Udowodnił, że jako człowiek miał 
właściwy obraz Boga, miał prawdziwą społeczność z Bo-
giem i prawdziwą społeczność ze swoimi bliźnimi. Zły 
nie mógł Go zmusić do opuszczenia tej społeczności. To 
było Jego zwycięstwo! Oparł się nawet śmierci. Nie było 
Jemu łatwo; o tym możemy przeczytać w Biblii. Cierpiał. 
Z pewnością bał się śmierci. Był takim samym człowie-
kiem, jak my. Bał się cierpienia. Bał się bólu. To jest ludz-
kie. Ale Jego miłość do Boga i do ludzi była silniejsza 
niż jego lęk przed cierpieniem, bólem i śmiercią. Miłość 
zwyciężyła. Od tej pory On był zwycięzcą, a dzieła diabła 
zostały zniszczone.

Zwyciężył i powiedział, że jeśli chcemy, to możemy 
mieć udział w Jego zwycięstwie. Ewangelia Jana mówi: 
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny”. (Jan 3, 16)

W swojej miłości Syn Boży mówi: dokonałem tego, 
zniszczyłem dzieła złego, pokonałem zło. Nie musicie 
go przezwyciężać tak, jak Ja to uczyniłem; jeśli we mnie 
wierzycie, możecie uczestniczyć w moim zwycięstwie. 
Zdobyłem koronę i dzielę ją z wami. Nie musisz walczyć 
tak jak Ja. Jeśli we mnie uwierzysz, dam ci moją koronę. 
Możesz współdzielić otrzymaną przeze mnie nagrodę. 
Wyobraźcie sobie, co to oznacza! Pan Jezus stoczył taką 
walkę. Dokonał czegoś tak wielkiego i po prostu mówi: 
jeśli chcesz, możesz mieć to samo. Zabiorę ciebie z sobą. 

Pomimo mocy zła, które rozwinęło się dramatycznie,
Pan Jezus zachował swoją relację z Bogiem.

Kto wierzy, może współuczestniczyć
w zasłudze Chrystusa.
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największym życzeniem? – Tak. – Jeśli tak jest, to też cier-
pimy z powodu swoich grzechów. Jest nam bardzo przy-
kro, że nasza wspólnota z Jezusem Chrystusem jest zakłó-
cona, ponieważ znowu zgrzeszyliśmy. A co za tym idzie 
– tu nie potrzeba żadnego moralnego kazania – skrucha i 
pokuta. Jest nam przykro, że znów jesteśmy oddzieleni 
od Jezusa Chrystusa. Jest nam tak przykro, że znów jest 
taki moment na naszej drodze do doskonałej wspólnoty z 
Bogiem. Wtedy skrucha i pokuta wynikają same z siebie. 
Wtedy przychodzi Pan Jezus i nas pyta: „A co z twoim 
postanowieniem wyrzeczenia się zła? Jeśli jesteś na to go-
towy, to przyjdź, wtedy wezmę ze swojej mocy – przecież 
pokonałem zło – i zniszczę to dzieło diabła. Załatwione. 
Grzech zniknął. Znowu możesz do mnie przystąpić”. Kto 
wierzy, ten nie grzeszy. Kto naprawdę wierzy w Jezusa 
Chrystusa, kto szuka wspólnoty z Nim, ten może współ-
dzielić zasługi Jezusa Chrystusa. Tego grzechy, które dziś 
jeszcze popełnia, mogą być odpuszczone.

Mili bracia i siostry, kilka myśli odnośnie czasu pasyjne-
go. Jezus Chrystus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. 

Nim i bycia do Niego podobnym, to Jezus Chrystus mówi: 
„Oddaję ci swoje życie i możesz stać się takim, jak Ja. W 
świętej wieczerzy daję ci siłę i pożywienie, którego po-
trzebujesz do tego rozwoju”.

Dalej tu jest mowa: „Każdy, kto w nim mieszka, nie 
grzeszy” lub inny przekład: „Każdy, kto trwa w Nim, nie 
grzeszy”. A to znaczy, że kto w Nim trwa, kto do Niego 
należy, ten ma silną wolę, żeby nie grzeszyć, wyrzeka się 
zła i chce całkowicie się uwolnić spod panowania diabła. 
Ale wszyscy wiemy, że nie jesteśmy Synem Bożym. Je-
steśmy i pozostaniemy grzesznikami. I wciąż na nowo 
popadamy w grzech.

Dramatem jest, że grzech uniemożliwia nam 
dojście do doskonałej społeczności z Bogiem. 
Znów jesteśmy związani. Co czyni Pan Jezus? 

Przychodzi do nas i pyta: Jak to jest z twoją wiarą? Wie-
rzysz jeszcze we Mnie? – Tak. – A co z twoją decyzją 
naśladowania Mnie, czy to nadal prawda? – Tak. – Czy 
nadal chcesz mieć społeczność ze Mną, czy jest to twoim 

katalogi grzechów: to jest wielki grzech, to jest mały 
grzech, to jest prawie do przyjęcia, a to już w ogóle nie jest 
grzechem. Bzdura! To się nie nadaje. Naszym kryterium 
jest Jezus Chrystus.

Jeśli twoja relacja z Bogiem jest taka, jak relacja Jezu-
sa Chrystusa z Bogiem, to nie grzeszysz. Jeśli jesteś tak 
nastawiony do bliźniego, jak Jezus Chrystus, to możesz 
być pewien, że to nie jest grzech. Ale jeśli jest inaczej, to 
musisz przyjąć, że jest to grzech. Takie to proste! Proste i 
jasne! To jest wiara w Jezusa Chrystusa.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, a to oznacza, że wie-
rzymy w Jego ucieleśnienie, wierzymy w Jego śmierć, w 
Jego ofiarę, wierzymy w Jego zmartwychwstanie, wie-
rzymy w Jego ponowne przyjście i wierzymy, że On jest 
miernikiem tego, co jest grzechem, a co nie.

Kto w ten sposób wierzy, ma udział w zwycięstwie Je-
zusa Chrystusa. Po raz pierwszy ujawnia się to podczas 
chrztu. Kiedy się decydujemy: tak, wierzę w Jezusa Chry-
stusa, chcę Go naśladować, wierzę w Boga i ufam Jemu, 
oddaję się Jemu – znaczenie chrztu – chcę wyrzec się zła, 
wówczas Pan Jezus w chrzcie otwiera nam drogę do sie-
bie: „Nie jesteś już niewolnikiem zła. Droga jest otwarta, 
możesz przyjść do mnie. Ja przezwyciężyłem, więc przyj-
muję cię do siebie. Teraz należysz do mnie. Ja zwycięży-
łem, od teraz możesz z tego korzystać”.

Kiedy mamy pragnienie stania się podobnymi do Jezu-
sa Chrystusa, należenia do Jego oblubienicy, bycia jedno z 

Mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wierzymy w 
Jego śmierć, wierzymy w Jego ofiarę, wierzymy w Jego 
zmartwychwstanie, wierzymy w Jego obietnicę i ponow-
ne przyjście. Nikt nie może nam tego udowodnić, ale nie 
dyskutujemy już o tym. Tak to wygląda. To po prostu stało 
się dla nas faktem.

Wierzyć w Jezusa Chrystusa, aby móc dzielić 
Jego zasługę, oznacza również obranie Go 
sobie za wzór. Autor Listu Jana mówi: „...

grzechu w nim nie ma”. To skłoniło mnie do zastanowie-
nia. To oznacza, że Jezus Chrystus jest jedynym człowie-
kiem bez grzechu. A więc na Jego przykładzie możemy 
się uczyć, czym jest grzech. A że On jest jedynym czło-
wiekiem bez grzechu, to możemy wywnioskować, że 
grzeszymy za każdym razem, gdy nie jesteśmy takimi, jak 
Jezus Chrystus; za każdym razem, gdy nie zachowujemy 
się tak, jak zachowuje się Jezus Chrystus. Mówiąc dokład-
niej: grzeszymy wtedy, gdy nasza relacja z Bogiem nie 
jest taka sama, jak relacja Jezusa Chrystusa z Jego Ojcem. 
Grzeszymy za każdym razem, gdy nasza relacja z naszym 
bliźnim nie jest taka sama, jak relacja Jezusa Chrystusa 
z bliźnim. On był bez grzechu. A więc musimy patrzeć 
na Niego. Jeśli nie jesteśmy tacy jak On, to grzeszymy. 
Jeśli jesteśmy inni, jeśli jesteśmy inaczej nastawieni, jeśli 
zachowujemy się inaczej niż Jezus Chrystus, to jesteśmy 
grzesznikami. Owszem, ludzie zawsze chcą tworzyć 

Jeśli cierpimy z powodu swoich grzechów,
wtedy skrucha i pokuta wynikają same z siebie.
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strony mają problem, jedna chce zaśpiewać taką pieśń, 
druga chce zaśpiewać inną pieśń – np. w przypadku dy-
rygenta i chóru – i obydwie strony mówią: „Niech będzie 
twoja wola!”, to w jaki sposób można się dowiedzieć, 
jakiej pieśni oczekuje miły Bóg? – To jest nieważne, co 
zaśpiewamy!

A więc czego chce Bóg? Chce, żebyśmy się miłowali. 
Chce, żebyśmy traktowali się nawzajem tak, jak my chce-
my, żeby On nas traktował. Chce, abyśmy się wzajemnie 
szanowali i respektowali. Taka jest wola Boga. To, jaką 
pieśń śpiewamy, jest dla Niego nieważne. „Bądź wola 
Twoja!” To pomaga przywrócić społeczność. Społecz-
ność niekiedy jest niszczona, ponieważ każdy jest trochę 
egocentryczny; to, czego ja doświadczam, czego ja chcę 
itp. jest takie ważne!

Wspólnie będziemy się modlić: „Chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj”. Pomyślmy o tym, że modli-
my się nie tylko dla siebie, ale także dla naszego bliźnie-
go. Nie mówimy: „...daj mi”. Ale mówimy: „...daj nam”. 
Chciałbym położyć na to szczególny nacisk. Daj mojemu 
bliźniemu to, czego potrzebuje. Daj mu to, czego potrze-
buje do pozostania wiernym. Daj mu to, czego potrzebuje 

Chciał nam pokazać właściwy obraz Boga. Chciał przywró-
cić społeczność z Bogiem. Chciał przywrócić społeczność 
między nami. A może to czynić wtedy, gdy mamy wiarę, 
której od nas oczekuje. Niech ten czas męki Pańskiej po-
służy wzmocnieniu naszej wiary. Wierzymy: Bóg jest 
prawdą. Wierzymy: Bóg jest miłością. Niechby wzrosła 
nasza tęsknota. Chcemy mieć całkowitą społeczność z Bo-
giem. Dzieło złego, słabość ludzka, grzech ludzki, wszela-
ka niesprawiedliwość, jakiej doświadczamy, nie powinny 
zakłócać naszej społeczności z Bogiem i nie uniemożli-
wiać nam prawdziwej społeczności między nami. Jeśli to 
wszystko będzie dominować w czasie pasyjnym, to będzie 
dla nas czasem radości i błogosławieństwa.

Po kazaniach apostołów, Główny Apostoł kontynuował:

Syn Boży się pojawił, aby zniszczyć dzieła diabła. 
Również dziś przychodzi do ciebie i do mnie, aby 
zniszczyć dzieło diabła, które ten rozpoczął w nas 

w minionych dniach; wciąż na nowo w nie popadaliśmy 
i grzeszyliśmy. Chrystus przychodzi i mówi: mogę to 
naprawić i mogę zniszczyć to dzieło. Ale zadaje nam też 
pytanie: a co z twoją wiarą? Czy tęsknisz za wspólnotą ze 
mną? Czy to jeszcze jest w tobie? Czy nadal jesteś zde-
terminowany wyrzekać się zła, mieć wspólnotę ze mną i 
mnie naśladować? Jeśli tak jest, to mogę ci odpuścić grze-
chy i zniszczyć dzieło szatana. Zło również sprawia, że tu 

i ówdzie zburzona jest wspólnota międzyludzka. Oczywi-
ście Pan Jezus również to może naprawić. Ale w tym celu 
potrzebuje naszej współpracy. Do tego potrzebuje nas. 
Musimy być na to gotowi. Nie przywraca wspólnoty wza-
jemnej bez naszej woli, bez naszego wkładu. Bracia i sio-
stry, nie znam sytuacji w różnych zborach, ale mogę sobie 
wyobrazić, że tu i ówdzie wspólnota między wiernymi nie 
jest doskonała, że została zniszczona w ostatnich dniach, 
tygodniach czy miesiącach. Pan może to naprawić, o ile 
tego chcemy.

Jednym środkiem ku temu – powracając do samego 
początku nabożeństwa – jest wspólna modlitwa. 
Zgromadziliśmy się dziś rano, by wspólnie się mo-

dlić. Wkrótce wspólnie zmówimy modlitwę Syna Boże-
go. Razem będziemy się modlić: „Bądź wola Twoja”. To 
jest klucz do przywrócenia wspólnoty między nami.

Nie chodzi o to, kto ma rację, kto nie ma racji: ja bym 
tego chciał, ale ten chce czegoś innego... Nie! Nie! Nie!

Teraz mówimy i takie jest nasze dzisiejsze postano-
wienie: bądź wola Twoja!

Teraz można byłoby powiedzieć, a co, jeśli dwie 

ApOSTOł  
mArAT AkczuriN

Apostoł Akczurin podjął myśl o 
czasie pasyjnym i powiedział, 
że jako ludzie często jesteśmy 

skłonni do myślenia, że dla Syna Bożego przecież 
wszystko było dość proste. Wypowiedzi Główne-
go Apostoła jednak wyjaśniają, że Pan Jezus musiał 
ścierpieć całkowity ciężar ludzkości, że cierpiał rów-
nież z powodu tego, że ludzie Jemu nie wierzyli i w 
ten sposób nie mogli skorzystać ze zbawienia. „Jeśli 
wierzymy w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę i w Jego 
zwycięstwo, to jesteśmy po Jego stronie” – podsumo-
wał apostoł.

ApOSTOł  
rAlph WiTTich

Apostoł Wittich na początku 
swojego kazania wspomniał, że 
chrześcijaństwo często spro-

wadzane jest do cierpienia: kto wierzy, ten ma ciężko, 
musi dużo cierpieć, zawsze musi iść „gorszą drogą” i tak 
dalej. Dla wielu istnieje tylko obraz cierpiącego chrześci-
janina. „Dziś jednak ukazany nam został również obraz 
radosnego, pełnego nadziei chrześcijanina, ponieważ 
Główny Apostoł na nowo włożył do naszych serc obraz 
Boga jako Boga miłości i prawdy. Obraz Boga, który jest 
tak zachęcający!”. Apostoł też powiedział, że krzyż, w 
rzeczywistości symbol śmierci, dzięki Chrystusowi stał się 
znakiem nadziei. „Śmierć jest przestarzałym modelem, 
bez przyszłości. Nasza przyszłość oznacza: na wieki u 
Pana, ponieważ tak bardzo nas kocha!”.

ApOSTOł  
dAvid hEyNES

Apostoł Heynes w swoim 
kazaniu podkreślił: „Wiara jest 
darem. Pytaniem jest tylko, co 

zrobimy z tym prezentem? Myślę, że jeśli dzieci dosta-
ją prezent na urodziny lub Święta Bożego Narodzenia, 
wtedy coś z nim robią. Bawią się nim lub coś budują, 
a potem przychodzą i mówią: zobacz, to zrobiłem! 
Pan Jezus oddał nam swoje życie, a teraz zrób coś z 
tym! To jest twoja, to jest nasza odpowiedzialność”.

Podczas udzielania sakramentu
świętej wieczerzy za zmarłych
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w życiu codziennym. Teraz nie chodzi o mnie. Modlimy 
się teraz za naszego brata, za naszą siostrę, za bliźniego. 
Daj mu to, czego potrzebuje. Cierpi niedostatek. Nie po-
wodzi mu się zbyt dobrze. Daj mu to, czego potrzebuje. 
Wówczas wspólna modlitwa „Ojcze nasz” wzmacnia 
wspólnotę. I wtedy następuje ukoronowanie: Ojcze, 
odpuść nam, odpuść mojemu bliźniemu. Jak Pan Jezus 
modlił się za tych, którzy przybili Go do krzyża: „Ojcze, 
przebacz im!”, tak też my zmówmy modlitwę Syna Bo-
żego i ten aspekt umieśćmy na pierwszym planie. Kiedy 
modlimy się: „Odpuść nam nasze winy...”, wtenczas pro-
simy też, żeby odpuścił naszemu bliźniemu, tak jak my 
jemu odpuszczamy.

Widzicie teraz, to jest nasz wkład w zniszczenie dzieł 
szatana. Kiedy tak jesteśmy nastawieni, wtedy Bóg przy-
chodzi i przywraca wspólnotę. Wówczas w świętej wie-
czerzy wszyscy możemy otrzymać to samo – ciało i krew 
Chrystusa, a to umocni naszą wspólnotę. Z tego wspólne-
go przeżycia świętej wieczerzy możemy zaczerpnąć siły, 
by nadal pielęgnować i umacniać społeczność dzieci Bo-
żych, ponieważ wszystkim chodzi o Jezusa Chrystusa. On 
jest centrum. On jest naszym Królem.

zASAdNiczE myśli

Jezus Chrystus zniszczył dzieło złego w ten 
sposób, że

–  objawił ludziom prawdziwą naturę Boga,

–  pomimo zła, którego doświadczył, pozostał 
powiązany z Bogiem i z ludźmi.

Wiara w Jezusa Chrystusa pozwala nam czer-
pać korzyści z Jego zwycięstwa i osiągnąć 
wieczną społeczność z Bogiem.
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wort und glaube  i  Kontext

Wyjaśnienia

Pierwszy List Jana można zatytułować: „Bóg jest miło-
ścią”. (I Jan 4,16) Po przedmowie (I Jan 1, 1-4) nastę-
puje opis społeczności z Bogiem i prawdziwego po-
znania Boga. Poznanie Boga wynika z przestrzegania 
przykazań, przede wszystkim przykazania miłości bra-
terskiej. (I Jan 2, 10) Trzeci rozdział Listu zaczyna się od 
opisu stanu dziecka Bożego. Odbiorcami Listu są już 
dzieci Boże, ponieważ Bóg pokazuje im swoją miłość. 
Głównym zagadnieniem jest sprawiedliwość – kto czy-
ni sprawiedliwość, tak jak Chrystus jest sprawiedliwy, 
nie jest zdolny do grzechu, tak jak Chrystus jest bez-
grzeszny. Dzieci Boże również chcą – i to jest ich sta-
nowczym zamiarem – unikać grzechu. Syn Boży, który 
jest bezgrzeszny, gładzi grzech, który jest dziełem dia-
bła. Kto więc jest zjednoczony z Chrystusem, ten wy-
klucza grzech automatycznie. Po raz kolejny w centrum 
uwagi znajduje się miłość braterska, a Kain ze Starego 
Testamentu wymieniany jest jako kontrprzykład miłości 
braterskiej – pierwowzór bratobójstwa. (I Jan 3, 11-12) 
Miłość braterska jest przedstawiona bardzo konkret-
nie wsparciem potrzebujących członków Kościoła: kto 
zamyka się przed potrzebującym, ten grzeszy! (I Jan 3, 
17) Podsumowując, trzeci rozdział kończy się wskazów-
ką, że ten, kto przestrzega przykazań – to znaczy miło-
ści braterskiej – pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. Powo-
dem napisania tego Listu jest pojawienie się fałszywych 
nauczycieli. Temat walki z fałszywymi nauczycielami 
zostaje podjęty w rozdziale 4, jak również upomnienie 
do rozróżniania duchów: Kościół jest w niebezpieczeń-
stwie, ponieważ fałszywi nauczyciele („fałszywi proro-
cy”) chcą doprowadzić do odstępstwa od wiary. Roz-
różnianie duchów, czyli odróżnienie „Ducha Prawdy” od 
„ducha fałszu”, prowadzi do zbadania tego, co jest od 
Boga, a co nie jest od Boga. Kluczem do badania jest 
miłość do Boga i miłość braterska – wiara i miłość są 
więc nierozerwalnie z sobą powiązane. A więc, kto nie 
trwa w miłości, ten nie ma też prawdziwej wiary.

Słowo i wiara  /  KonteKst

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975

Słowo BiBlijne    w KonteKście

Miłość ojca proWadzi
do WzoroWego życia

1Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostali-
śmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dla-
tego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 2Umiło-
wani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się 
nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy 
go takim, jakim jest. 3I każdy, kto tę nadzieję w nim 
pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

należy zerWać z grzecheM

4Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a 
grzech jest przestępstwem zakonu. 5A wiecie, że On 
się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie 
ma. 6Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, 
kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. 7Dzie-
ci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawie-
dliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. 
8Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od 
początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby 
zniweczyć dzieła diabelskie. 9Kto z Boga się naro-
dził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w 
nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. 
10Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. 
Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak 
też ten, kto nie miłuje brata swego. 11Albowiem to 
jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że 
mamy się nawzajem miłować; 12Nie jak Kain, który 
wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego 
go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki 
brata jego sprawiedliwe.

I List Jana 3, 1-12
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Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole, czego współcześnie brakuje dzieciom, 
co powinny przeżyć?

	 Jako	dziecko	mogłem	uczestniczyć	w	wielkiej	radości	
moich	rodziców,	kiedy	po	długim	oszczędzaniu	w	końcu	
mogli	sobie	spełnić	życzenie,	na	przykład	kupując	lodów-
kę.	Za	takie	wspomnienia	jestem	wdzięczny,	ponieważ	
pomagają	mi	jeszcze	dziś	świadomie	cenić	pozornie	oczy-
wiste	sprawy.	Młodym	przychodzi	to	z	trudem,	ponieważ	
częstokroć	brakuje	im	takich	doświadczeń.

Za co ludzie rzeczywiście powinni być wdzięczni?

Jeśli	można	żyć	w	pokoju,	to	jest	to	wielki	dar,	za	który	
człowiek	nie	może	wystarczająco	dziękować.

Jakie jest twoje ulubione słowo Pisma Świętego?

List	do	Filipian	2,	3.	4:	„...w pokorze uważajcie jedni dru-
gich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko 
na to, co jego, lecz i na to, co cudze”.	Czasami	życzyłbym	
sobie,	aby	te	słowa	jeszcze	intensywniej	były	praktyko-
wane	w	zborach.

Kto jest dla ciebie dobrym przykładem?

Każdy	człowiek	ma	swoje	mocne	strony.	Wielu	braci	i	
sióstr	w	naszych	zborach	przykładnie	ujawnia	w	życiu	
cnoty	Chrystusa	–	nikt	nie	urzeczywistnia	w	sobie	wszyst-
kich	cnót	Chrystusa,	ale	w	każdym	zborze	występuje	
bogactwo	cnót,	tak	że	każdy	może	uczyć	się	czegoś	od	
każdego.

Co zalecasz przeciwko użalaniu się nad sobą?

Kiedy	ktoś	czuje	się	źle,	bo	jest	niezadowolony	ze	swo-
jej	sytuacji	życiowej,	to	radzę	udać	się	na	odwiedziny	do	
szpitala.	Gdy	widzi	się	troski	i	niedolę	bliźniego,	to	wtedy	
inaczej	się	ocenia	i	systematyzuje	własne	problemy.

Co radzisz nowo ordynowanym duchownym?

Bracia	niechby	wypełniali	swoją	służbę,	odczuwając	ją	
jako	wzbogacenie	swojego	życia.	Sprawowanie	urzędu	
kościelnego	nie	jest	ciężarem.	Należy	świadomie	zabie-
gać	o	właściwą	równowagę	w	zakresie	rodziny,	zawodu	i	
Kościoła,	a	to	się	uda	z	zaufaniem	do	Boga	i	z	modlitwą.

Apostoł 
Jens Korbien

Gdy	nasz	Główny	Apostoł	24	marca	br.	przybył	do	
Dessau,	jego	podróż	w	obrębie	Europy	była	stosunkowo	
krótka.	Natomiast	w	niedzielę	przed	był	w	Urugwaju,	a	w	
niedzielę	po	w	Ugandzie.	Z	jego	celami	częstokroć	zwią-
zane	są	długie	i	wyczerpujące	podróże.	Ale	za	każdym	
razem	jest	też	ulga	i	radość:	cel	jest	osiągnięty!

Czy	po	osiągnięciu	celu	ma	czas	na	odpoczynek?	
Wręcz	przeciwnie,	czasami	tysiące	czekają	na	służbę	
Głównego	Apostoła.	Cel	jest	osiągnięty,	ale	praca	się	roz-
poczyna.

Nasza	wiara	ma	wielki	cel:	ponowne	przyjście	Pana!	
„Zostać	przyjętym	przez	Pana	podczas	tego	wydarzenia	
jest	głównym	celem	wiary	chrześcijan	nowoapostol-
skich”.	(KKN	10.1)

Zajmując	się	celem	wiary,	uświadamiamy	sobie	nie-
wyobrażalny	wymiar:	„Lecz wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim 
jest”!	(I	Jan	3,	2)	Będzie	nieopisana	radość:	„...weselicie 
się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel 
wiary, zbawienie dusz”.	(I	Ptr	1,	8.	9)	Dostąpimy	zbawie-
nia,	niezależnie	czy	w	Dniu	Pańskim	zostaniemy	zabra-
ni	czy	zmartwychwstaniemy,	będziemy	mieli	udział	w	

zwycięstwie	Chrystusa	nad	śmiercią!	–	„…i tak zawsze 
będziemy z Panem”.	(I	Tes	4,	17)	Rozpocznie	się	życie	
wieczne,	wieczna	społeczność	z	Trójjedynym	Bogiem.

Naprawdę	warto	zrobić	wszystko,	co	możliwe,	aby	w	
możliwie	najwcześniejszym	momencie	być	zjednoczo-
nym	z	Tym,	którego	kochamy:	z	Chrystusem!	

Czy	wówczas	nastąpi	wieczny	odpoczynek?	Nie!	Cel	
zostanie	osiągnięty,	ale	będzie	musiała	być	wykonywa-
na	dalsza	praca:	wolą	Boga	jest,	„aby wszyscy ludzie byli 
zbawieni i doszli do poznania prawdy”.	(I	Tym	2,	4)	W	
dziewiątym	artykule	wyznania	wiary	wyznajemy,	że	Pan	
Jezus	po	weselu	w	niebie	z	pierworodnymi	„powróci	z	
nimi	na	ziemię,	ustanowi	swoje	Królestwo	Pokoju,	a	oni	z	
Nim	rządzić	będą	jako	królewskie	kapłaństwo”.	Będzie	to	
nieustanna	służba	dla	ludzi.

Kolejny	wielki	cel	wiary	chrześcijańskiej	zostanie	
osiągnięty,	gdy	Bóg	w	nowym	stworzeniu	będzie	wszyst-
kim	we	wszystkim	i	sam	Bóg	zamieszka	z	ludźmi.	Także	
to	nie	będzie	końcem	–	aczkolwiek	końcem	planu	zbawie-
nia	–	bowiem	zbawieni	będą	doświadczali	Boga	w	Jego	
nieustannej	mocy	twórczej	i	będą	Go	wielbili	na	wieki	
wieków.       Jens	Korbien					

Apostoł Korbien na dzień przed wy-
święceniem nowego kościoła w Dessau 
z architektem podczas przecinania 
wstęgi oraz podczas przekazywania 
symbolicznego klucza przewodniczą-
cemu okręgu oraz zastępcy przewodni-
czącego zboru

DAtA uroDZeniA: 06.10.1961 r.
ZAwóD wyuCZony: dypl. inżynier techniki 
procesowej
APostoł oD: 26.11.2000 r.
obsZAr DZiAłAniA: Saksonia-Anhalt i 
kilka okręgów w Saksonii, w Niemczech

Cel osiągnięty?
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Chleb Żywota

Werset 17 wskazuje na Istotę trynitarną: „Bóg Oj-
ciec”, „nasz Pan Jezus Chrystus” oraz „Duch mą-
drości i objawienia”. W wersetach 16 i 17 wyra-

żona jest prośba do Boga, aby zbór poprzez Ducha Świętego 
poznał Boga. Poznanie Boga nie jest więc ani zdolnością, ani 
umiejętnością człowieka, ale darem Bożym.

Duch Święty jest  źródłem mądrości i poznania Boga. Po-
przez Niego ujawniona jest prawdziwa Istota Boga. Bóg jest 
niewidzialny. On miłuje nas ludzi, chce być blisko nas i nam 
pomagać. Dlatego  nie pozostaje w ukryciu, lecz się objawia  
swoją twórczością, a to pozwala nam Go poznać i uwierzyć. 

Bóg objawia się w swoich dziełach. Tajemnice natury, nie-
skończoność wszechświata i panujący w nim porządek, po-
zwalają się domyślać, jak wielki i wspaniały musi być  Stwór-
ca. Dlatego wyznajemy, że Stwórca nieba i ziemi jest Bogiem 
Ojcem Wszechmogącym. (1. artykuł wyznania wiary)

Aby w widoczny sposób zbliżyć się do ludzi, Bóg uczynił 
w swojej miłości niesłychany cud: stał się człowiekiem! Zo-
stał narodzony przez Marię Pannę i Bóg Syn żył jako człowiek 
między ludźmi. Jezus Chrystus nauczał, co powinno się czynić, 
a mianowicie z wiarą przyjąć Ewangelię, aby kiedyś żyć na 
wieki w bezpośredniej wspólnocie z Bogiem. Zatem wyznaje-
my, że Jezus Chrystus jest Bogiem Synem i naszym Zbawicie-
lem. (2. artykuł wyznania wiary)

Wyznajemy również, że wierzymy w Boga, Ducha Święte-
go. (3. artykuł wyznania wiary)

Duch Święty został zesłany w Zielone Świątki w 

Jerozolimie. W tym akcie także objawił się Bóg. Od tej chwili 
Bóg rozpoznawalny jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

Jak wierzący w Efezie, tak i my jesteśmy pieczętowani. 
Dzięki temu otrzymaliśmy dar Ducha Świętego i staliśmy się 
dziećmi Bożymi. (Efez 1, 13) Duch Święty, który w słowie bi-
blijnym nazwany jest Duchem „mądrości i objawienia” coraz 
głębiej wprowadza wierzących w poznanie Boga.

To poznanie nie jest tylko wiedzą teoretyczną, więc oddzia-
łuje na nasze życie w ten sposób, iż utwierdza nas w pewności, 
że Bóg nas miłuje, Bóg jest nam bliski, Bóg nam pomaga.

•  Kto poznaje Boga Ojca, ten jest pewny: jestem Jego 
dzieckiem, On jest przy mnie swoją wszechmocą.

• Kto poznaje Boga Syna, ten wie, że nie jesteśmy pozo-
stawieni w zmartwieniach, troskach i biedzie. Pan Jezus 
musiał wiele wycierpieć, a nawet zaznać śmierci zanim 
zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Kiedy cierpimy z 
Chrystusem i dla Chrystusa, to w tym celu, żeby zostać  
wyniesionym do Jego chwały. (Rzym 8, 17. 18)

• Kto poznaje Boga Ducha Świętego, przyjmuje z wiarą 
przez Niego  wzbudzone słowa kazania. W Słowie 
Bożym zawarte są: pocieszenie, orientacja, wzmocnienie 
i konkretne wskazówki postępowania w życiu i w wierze.

A Duch Święty przygotowuje dzieci Boże na kolejne ob-
jawienie się Boga: gdy Pan Jezus przyjdzie ponownie, wtedy 
ci, którzy należą do Niego, objawią się jako Jego oblubienica 
, zostaną zabrani przez Pana (Jan 14, 3) i ujrzą Boga „takim, 
jakim jest”. (I Jan 3, 2)

„Nie przestaję […] wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego”.
List do Efezjan 1, 16. 17

Poznać Boga jako Trójjedynego

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić
przed Panem, jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,

i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki”.
Ewangelia Łukasza 2, 22-24

osiem dni po narodzinach Dzieciątko Jezus zosta-
je obrzezane, a następnie, zgodnie z Zakonem 
Mojżeszowym, rodzice przynoszą Dzieciątko 

do świątyni w Jerozolimie. Tam Symeon i Anna wielbiąc 
Boga świadczą o przyszłej działalności zbawczej Pana Je-
zusa. (Łuk 2, 25-38)

Maria i Józef czterdzieści dni po narodzinach Pana Je-
zusa poszli do Jerozolimy, do świątyni. Po pierwsze, aby 
złożyć tam wymaganą przez Zakon Mojżeszowy ofiarę, 
czyli dwie synogarlice lub dwa gołąbki. Złożone przez 
nich w ofierze dwa gołąbki wskazują, że rodzice Pana Je-
zusa byli ubodzy. (III Moj 12, 8; Łuk 2, 24)

Po drugie przyszli do świątyni dlatego, gdyż według 
żydowskich wyobrażeń pierworodny miał być w świątyni 
„przedstawiony” Bogu,  a więc Jemu przekazany – „po-
święcony”. Według starotestamentowego wyobrażenia 
wszystko pierworodne było własnością Boga i musiało 
być odkupione. (IV Moj 18, 16)

Rodzice przynieśli Dzieciątko do świątyni, do domu 
Bożego i w ten sposób postąpili według woli Bożej.

Relacja kończy się wzmianką o powrocie rodziny Pana 
Jezusa do domu, do Nazaretu i o dorastaniu Dzieciątka w 
mądrości. (Łuk 2, 39. 40) Następnie jest opisane wystą-
pienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni. (Łuk 2, 41-
52) Właściwie na tym kończy się przekaz biblijny. Potem 
rozpoczyna się publiczna działalność Jezusa Chrystusa. 

Świadectwo o Jezusie Chrystusie  

Kiedy rodzice z Dzieciątkiem Jezus byli w świątyni, 
z inspiracji Ducha Świętego był też tam obecny Symeon, 
który był bogobojnym człowiekiem. Symeonowi zosta-
ło objawione przez Ducha Świętego, że nie umrze zanim 
nie ujrzy Chrystusa Pana. (Łuk 2, 26) Symeon oznajmił w 
hymnie wielbiącym Boga, że Dzieciątko Jezus jest Zba-
wicielem – oczekiwanym Wybawicielem. (Łuk 2, 28-32)

W tym samym czasie była tam też prorokini Anna, 
która wyczekiwała Zbawiciela. Ujrzawszy Dzieciątko 

Jezus zobaczyła spełnienie swojej tęsknoty i mówiła o 
tym wszystkim. (Łuk 2, 38)

Poznać i przyjąć Zbawiciela i Ewangelię

Przekaz Ewangelii Łukasza o przedstawieniu Pana Je-
zusa w świątyni i okolicznościach z tym związanych nie 
należy tylko do minionych dziejów zbawienia. To również 
ma znaczenie dla nas obecnie. Jak Symeon i Anna, tak i 
my przyznajemy się do Boga, do objawionego w niskości 
Dzieciątka Jezus i wywyższonego Zwycięzcy z Golgoty. 

To pokazuje nam również, że Bóg objawia się w zu-
pełnie inny sposób niż oczekują tego ludzie. Najpierw w 
słabości dziecka, później w bezsilności człowieka, który 
został pojmany, torturowany i ukrzyżowany, następnie w 
Zmartwychwstałym triumfującym nad śmiercią i życiem, 
któremu dana jest wszelka moc na ziemi i na niebie, a 
ostatecznie w Panu, który wstąpił do nieba skąd ponownie 
przyjdzie. Przyjdzie, aby zabrać do siebie tych, którzy w 
Niego uwierzyli i przyjęli oraz przygotowali się na Jego 
ponowne przyjście i stali się podobni do Niego, kierując 
się Jego wzorem i Ewangelią.

Również ci, których Pan posłał i którzy głosili Jego 
Słowo, nie odpowiadali wyobrażeniom ludzi. Pomyślmy 
o Apostole Pawle, który mówił o swojej słabości i obja-
wionej w niej  mocy Bożej.

To nie zmieniło się aż do dziś. Ewangelia nadal sze-
rzona jest przez słabych ludzi; często nie ma w nich nic 
błyskotliwego i imponującego. Ewangelia jednakże jest 
prawdą Bożą, głoszoną przez posłanych, upełnomocnio-
nych i święconych  przez  Pana apostołów w pierwotnym i 
obecnym czasie: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. 
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata”. (Mat 28, 19. 20) Za Ewangelią, nauką Jezusa i 
apostolską, głoszoną z mocą Bożą w słabości ludzkiej, 
opowiadajmy się wciąż na nowo.

Zbawiciel Jezus Chrystus
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Katechizm

4.3 Grzech i wina

W Biblii pojęcia „grzech” i „wina” są używane częściowo 
synonimicznie, a częściowo w odmiennym znaczeniu. Roz-
różnienie między tymi dwoma pojęciami pojawia się w wy-
powiedzi Syna Bożego, gdy bronił swoich uczniów, którzy 
według faryzeuszy złamali prawo i w ten sposób popełnili 
grzech: „Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapła-
ni w świątyni naruszają sabat [a więc grzeszą przez narusze-
nie trzeciego przykazania], a są bez winy?”. (Mat 12, 5)

4.3.1 Grzech

Grzech jest wszystkim, co jest sprzeczne z wolą Bożą i z 
istotą Boga. Każdy grzech oddziela od Boga. Ażeby ponow-
nie dojść do bliskości z Bogiem, grzech musi być odpuszczo-
ny. (zob. KKN 12.1.8)

Zarówno Stary, jak i Nowy Testament nie zawierają peł-
nej „nauki o grzechu” ani usystematyzowanego i pełnego 
„katalogu grzechów”.

Sam Bóg ustanawia prawo poprzez objawienie swo-
jej woli. Człowiek ma obowiązek poznawania woli Bożej i 
postępowania według niej. Wszystkie słowa, czyny i myśli, 
które są sprzeczne z wolą i istotą Boga, są grzechem, podob-
nie jak świadome zaniechanie czynienia dobra. (Jak 4, 17)

Pismo Święte określa grzechem naruszenie Dziesięciu 
Przykazań, (II Moj 20, 20) złamanie ślubów złożonych Bogu, 

Bóg w swojej miłości chce zbawić człowieka z grzechu i 
uwolnić od winy. Temu celowi służy ofiara Chrystusa, uoso-
bienie zbawczego działania Boga.

Streszczenie

Należy rozróżniać pomiędzy grzechem a winą. (KKN 4.3)
Grzech jest wszystkim, co jest sprzeczne z wolą Bożą i z 

istotą Boga. Każdy grzech oddziela od Boga i musi być od-
puszczony. Czy coś jest grzechem, czy nie, o tym decyduje 
wyłącznie wola Boża. W żadnym przypadku człowiek nie 
może ustalać, co jest grzechem. (KKN 4.3.1)

Wina występuje wtedy, kiedy Bóg w swej sprawiedliwo-
ści i wszechwiedzy zalicza wykroczenie człowiekowi, który 
popełnił grzech. Wielkość winy może być różna i określa ją 
wyłącznie Bóg. W przeciwieństwie do grzechu wina jest re-
latywna. (KKN 4.3.2)

4.4 Boży plan zbawienia

W Piśmie Świętym pojęcie „zbawienie” jest używane w 
znaczeniu „ocalenie”, „zachowanie” i „odkupienie”. Działa-
nie Boże ukierunkowane jest na urzeczywistnienie zbawie-
nia. Dzieje się to jako historia zbawienia, w której można roz-
poznać przebieg czynów Boga według planu Bożego.

Historia zbawienia rozpoczyna się po upadku w grzech. 
Kontynuowana jest ocaleniem Noego przed zatraceniem w 
potopie, Bożym wyborem i błogosławieniem patriarchów, 
przymierzem z Izraelem i dziejami starotestamentowego 
narodu Bożego. Centralnym wydarzeniem w dziejach zba-
wienia jest ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie, Jego 
ofiara na krzyżu, Jego zmartwychwstanie. Następnie zesła-
nie Ducha Świętego i szerzenie Ewangelii przez pierwotnych 
apostołów i dalszy rozwój chrześcijaństwa aż do ponownego 
powołania urzędu apostolskiego, którego celem jest przygo-
towanie zboru oblubieńczego na ponowne przyjście Jezusa 
Chrystusa. Potem następuje zbawcze działanie w Tysiąclet-
nim Królestwie Pokoju aż do Sądu Ostatecznego. W końcu 
Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Cały ten przebieg 
zwany jest „Bożym planem zbawienia”.

Pierwszy wyraz Bożego zamiaru zbawczego znajdujemy 
w Jego działaniu po upadku w grzech. (zob. KKN 4.2) Trady-
cja chrześcijańska już w przeklęciu węża widzi wskazówkę na 
przyszłego Zbawiciela, będącego centrum planu zbawienia.

Rodzaj i wymiar dokonywanego zbawienia są różnie 
kształtowane przez Boga w różnych etapach dziejów zbawie-
nia. Nad wszystkim jednakże dominuje zbawcza wola Boża 
dotycząca ludzi wszystkich czasów.

4.4.1 Starotestamentowa nadzieja zbawienia

Nadzieja na zbawienie w starym przymierzu była naj-
pierw ukierunkowana na wybawienie od ziemskiej biedy i 
niewoli. Pod tym względem lud izraelski doświadczył działa-
nia Bożego w wyzwoleniu z niewoli egipskiej.

Następnie, poprzez Mojżesza, Bóg dał swojemu ludowi 
zakon, zawierający zalecenia, w jaki sposób człowiek może 
uwolnić się od swoich win wobec drugiego człowieka. (m.in. 
II Moj 21, 28-30; III Moj 25, 39 i kolejne)

Z biegiem czasu nadzieja zbawcza Izraela coraz bardziej 
odnosiła się do oczekiwanego Mesjasza, do uwolnienia od 
zniewalającej mocy grzechu: „...oczekuj Pana, gdyż u Pana 
jest łaska i odkupienie u  niego obfite! On sam odkupi Izraela 
od wszystkich win jego”. (Ps 130, 7. 8)

W wielu obietnicach Bóg poprzez proroków przygotowy-
wał objawienie się Zbawiciela. W Nim wypełniły się wszyst-
kie obietnice.

(V Moj 23, 22) odrzucenie wiary w Chrystusa (Jan 16, 9) oraz 
chciwość, zazdrość i tym podobne zło.

W ocenie, co jest, a co nie jest grzechem, wyłącznie jest 
decydująca wola Boża, rozpoznawalna w Piśmie Świętym, 
odpowiadająca sensowi i duchowi Ewangelii Chrystusa, i ob-
jawiana przez Ducha Świętego. W żadnym przypadku czło-
wiek nie może ustalać, co jest grzechem.

Każdy w swoich uwarunkowaniach życiowych ponosi 
pełną odpowiedzialność przed Bogiem i przed samym sobą, a 
więc ponosi odpowiedzialność osobistą.

4.3.2 Wina

Kiedy człowiek narusza wolę Bożą, grzeszy, a tym samym 
ściąga na siebie winę wobec Boga. Wina występuje wtedy, 
kiedy Bóg w swej sprawiedliwości i wszechwiedzy zalicza 
wykroczenie człowiekowi, który popełnił grzech. Wielkość 
winy określa wyłącznie Bóg.

Wymiar winy może być różny: decydujące znaczenie 
ma tu wiedza grzesznika i jego działanie; także pewne wpły-
wy, na które narażeni są ludzie, mogą odgrywać rolę, jak 
na przykład: ogólne sytuacje życiowe, struktury społeczne, 
państwowe normy prawne, sytuacje kryzysowe, skłonności 
chorobowe. Wina wynikająca z grzechu w indywidualnych 
przypadkach z jednej strony może być bliska zeru, a z drugiej 
sięgać aż do nieba. (I Moj 4, 10) Z tego wynika, że wina, w 
przeciwieństwie do grzechu, jest relatywna.

Człowiek potrzebujący zbawienia

katechizm

Rozdział 4 − część IV



Nagle pojawia się szum z 
nieba, jakby gwałtownego 
wiatru i napełnia cały dom. 
Pojawiają się też jakby języki 
ogniste, które spoczywają na 
każdym z nich i wszyscy zo-
stają napełnieni Duchem Świę-
tym. To pozwala im mówić  
różnymi językami o wielkich 
czynach Bożych.
W tym samym czasie w mie-
ście są pielgrzymi z Mezopota-
mii, Azji, Egiptu, Libii i Rzymu. 
Przybyli do Jerozolimy, aby 
złożyć ofiary w świątyni.
Wielu pielgrzymów, słysząc 
szum, przychodzi do domu, w 
którym przemawiają uczniowie 
napełnieni Duchem Świętym. 
Przy tym stwierdzają coś dziw-

nego: każdy słyszy poselstwo 
w swoim własnym języku. 
Słuchający zadają sobie py-
tanie: „Jak to możliwe, że ci 
ludzie, którzy są z Galilei, nagle 
mówią w innych językach?”. 
Niektórzy mówią, że uczniowie 
się upili. Więc Apostoł Piotr 
wstaje i mówi: „Nikt tu nie jest 
pijany. Dziś wydarzył się wielki 
cud. Bóg zesłał swego Ducha 
Świętego, tak jak obiecał po-
przez proroków”. Następnie 
mówi o Jezusie Chrystusie, 
jak został ukrzy-
żowany i zmar-
twychwstał. 

Kazanie Apostoła Piotra wnika do 
serc ludzi. Poruszeni do głębi pytają 
apostoła: „Co mamy czynić?”. 
Apostoł Piotr odpowiada: „Upamię-
tajcie się i niechaj się każdy z was 
da ochrzcić w imię Jezusa Chry-
stusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego”.
Wielu uwierzyło słowom Apostoła 
Piotra i zostaje ochrzczonych. 
3000 ludzi dołącza do chrześcijań-
skiego zboru.
Odtąd trwają razem we wspól-
nocie, słuchają apostołów, 
modlą się i razem łamią chleb. 
Dzielą się wszystkim, co po-
siadają. 

Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy, 
w Zielone Świątki, w pewnym 
domu w Jerozolimie, apo-
stołowie gromadzą się razem 
z kobietami i mężczyznami, 
którzy naśladowali Pana Je-
zusa. Wszyscy czekają na moc 
Ducha Świętego, która ma na 
nich zstąpić, jak to zapowie-
dział im Pan Jezus.

Cud zielonoświątkowy

wg Dziejów Apostolskich 2, 1-47
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Witajcie Przyjaciele, nazywam się Sophie, mam 
dziewięć lat i mieszkam w Numei, stolicy Nowej 
Kaledonii. Gdybyście z Europy wykopali tunel w 
poprzek ziemi, to moglibyście przybyć do mojego 
ogrodu.

Nowa Kaledonia leży na południowym Pacy-
fiku obok Australii. Wyspa została odkryta 
w XVIII wieku przez angielskiego żeglarza 
Jamesa Cooka. Do Nowej Kaledonii należy 
największa laguna na świecie, która od 
2008 roku znajduje się na liście świato-
wego dziedzictwa UNESCO. Różnorod-

ność zwierząt i roślin żyjących w lagunie 
jest wyjątkowa. Na przykład są delfiny, tysiące 
kolorowych ryb, żółwie i wiele innych zwierząt. 

Żyją tu również łodziki, głowo-
nogi. Gatunek ten istniał na długo przed dinozaurami, 

400 milionów lat temu.

Wcześniej pisałam wam o moim ogrodzie, a wła-
ściwie jest to ogród moich dziadków. Opiekują 
się mną, ponieważ moja mama z powodu stanu 
zdrowia nie może się mną opiekować. Moja 
babcia nazywa się Yvette, a mój dziadek Eu-
gene. Jest emerytowanym kapłanem. Mam 
starszą siostrę o imieniu 

Zoélie i brata o 
imieniu Jean-Luc, który 

otrzymał to imię po na-
szym Głównym Apostole. Oni 

nie mieszkają z nami, ale żyją w 
rodzinach zastępczych.

 

Kiedy przybędziecie do ogrodu moich dziadków, po-
każę wam wspaniały owoc, który tu rośnie, a nazywa 
się męczennica. Łacińska nazwa owocu Passiflora 
pochodzi od słowa passio, oznaczającego cierpie-
nie i flos – kwiat. Owoc należy do rodziny owoców 
pasyjnych. Może mieć do 30 centymetrów dłu-
gości, 15 centymetrów grubości i ważyć jeden 
kilogram. Wyśmienicie smakuje w sałatkach 
owocowych.
Mieszkamy w St. Michel, jest to przed-
mieście Numei. Ażeby dojść w nie-
dzielę do kościoła, musimy przejść pół 
godziny na pieszo. 

Niedawno po raz pierwszy nas odwiedził nasz apo-
stoł okręgowy Rainer Storck. Towarzyszył mu nasz 
apostoł Jeannot Leibfried. Na powitanie ich obu 
przygotowaliśmy piosenkę. Kiedy śpiewaliśmy, moje 
serce biło bardzo szybko. Na szyję apostołów zawie-
siliśmy wianuszki z kwiatów, co jest naszą tradycją 
gościnności. Po nabożeństwie udało mi się z na-
szym apostołem okręgowym zrobić zdjęcie, którego 
strzegę jak skarbu! 

u Sophie w Numei 

(Nowa Kaledonia)
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Wtoku rozmowy 
moja mama opo-
wiedziała mi 
swoje przeżycie 
w wierze, zwią-

zane z tym wersetem biblijnym. Po-
prosiłem ją, żeby to spisała:

„Pod koniec 1979 roku nasz zbór 
otrzymał własny nowy kościół. Cie-
szyliśmy się z tego powodu i byli-
śmy za to wdzięczni, ale odczuwali-
śmy też smutek, kiedy wspominali-
śmy wszystkie przeżycia w naszym 
starym kościele. Przeżyliśmy straszne 
lata wojenne, ale nasz kościół w tam-
tym czasie był dla nas miejscem pocie-
szenia, schronienia i bezpieczeństwa. 
Cały zbór trwał w ścisłej jedności. W 
starym kościele ostatnie nabożeństwo 
przeprowadził nasz biskup, a w no-
wym kościele pierwsze nabożeństwo 
wyświęcające przeprowadził nasz 
apostoł okręgowy. Na tych uroczysto-
ściach wzbudziło się niejedno wspo-
mnienie i poruszały nas liczne myśli.

Dwa dni później przy śniadaniu 
mój mąż opowiedział mi swój sen. 
Miał przeprowadzić nabożeństwo w 
starym kościele, ale kiedy stanął przy 

ołtarzu, na nim było pusto: brak Biblii, 
brak naczyń liturgicznych, brak deko-
racji kwiatowej. Nie miał też słowa 
biblijnego na podstawę kazania. Stał 
przy ołtarzu i był kompletnie zdezo-
rientowany. Rozejrzał się za dwoma 
pozostałymi kapłanami. Oni z lewej i 
prawej strony podeszli do niego i z obu 
stron szeptali mu do uszu: „Hebrajczy-
ków 4”, „Hebrajczyków 4”! W tym 
momencie się obudził niezmiernie za-
dowolony, że to był tylko sen. Słucha-
jąc męża, uśmiechałam się.

Po pewnym czasie mój mąż prze-
prowadzał pierwsze nabożeństwo w 
nowym kościele. Gdy odczytał słowo 
biblijne osłupiałam, bowiem był to 16 
werset 4. rozdziału Listu do Hebraj-
czyków: „Przystąpmy tedy z ufną od-
wagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili 
miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomo-
cy w stosownej porze”.

Oboje poznaliśmy, co chciał nam 
powiedzieć nasz Ojciec Niebieski: po 
prostu, żebyśmy przezwyciężyli nasz 
smutek i że nastał nowy rozdział.

Chętnie realizujemy wezwanie ze 
słowa biblijnego: „Przystąpmy tedy z 
ufną odwagą do tronu łaski”.

„Hebrajczy-
ków 4”
Po niedzielnym nabożeństwie 
wstąpiłem do rodziców. Roz-
mawialiśmy z entuzjazmem o 
tym, co słyszeliśmy na nabo-
żeństwie. Należymy do dwóch 
różnych zborów i cieszyliśmy 
się ze wspólnego słowa biblij-
nego nabożeństwa, jakim był 
16 werset 4. rozdziału Listu do 
Hebrajczyków.
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