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Mowa wiele mówi o człowieku. Sposób wy-
rażania, sposób, w jaki się mówi, słowa, 
jakich się używa, ujawniają wiele na temat 
osoby, jej natury, jej życia, wykształcenia, 

osobowości i postępowania. Na podstawie mowy można 
wywnioskować też pochodzenie danej osoby. Po pewnych 
specyficznych cechach językowych poznajemy, czy ktoś 
pochodzi na przykład z północy czy z południa Europy. W 
przypadku Apostoła Piotra nie tylko mowa go zdradziła, 
że pochodzi z Galilei, ale też jego osobowość jako ucznia 
Jezusa go zdemaskowała, tak że stwierdzono wprost: „I ten 
był z nim”, „I ty jesteś z nich”. Czyli że miał styczność z 
Panem Jezusem. Mowa jego ujawniła, z kim przebywał.

Czy nie powinno się rozpoznawać też chrześcijan po 
ich mowie i osobowości? Chociażby już po tym, że w 
swoim słownictwie nie stosują niektórych słów i wyrażeń, 
że mówią „zawsze przyjaźnie”, nawet jeśli są wyszydza-
ni z powodu wiary. To już zalecał Apostoł Paweł swoim 
wiernym. Uczył też, aby wszystko, co mówią, podobało się 
Bogu, który bada serca. Okazjonalny „test mowy” nigdy 
nikomu nie zaszkodzi.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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W tym roku Holandia obchodzi 350. rocznicę śmierci 
Rembrandta, wielkiego artysty urodzonego w Lej-
dzie w 1606 roku i zmarłego w Amsterdamie w 1669 

roku. W obszernej retrospektywie w Rijksmuseum w Amster-
damie, wszystkie prace z kolekcji Rembrandta: 22 obrazy, 60 
rysunków i 300 akwafort, po raz pierwszy zostały pokazane pu-
bliczności. Kolejny pokaz „Rembrandt i Złoty Wiek” zestawia 
Rembrandta i Velázqueza jako przedstawicieli holenderskiego 
i hiszpańskiego Złotego Wieku, okresu świetności obu krajów 
w XVI i XVII wieku. W roku jubileuszowym amsterdamski dom 
Rembrandta (zdjęcie) prezentuje historię życia artysty, który za-
słynął przede wszystkim dramatycznym efektem światła i cienia 
w swoich obrazach. Rembrandt był sławny już za życia, ale w 
1656 roku w wyniku załamania ekonomicznego doświadczył, 
jak jego dom i majątek zostały wystawione na licytację i sprze-
dane. Przez ostatnie lata swego życia Rembrandt żył w odosob-
nieniu, zajmując się jedynie swoim malarstwem.

Amsterdam w roku Rembrandta
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NABOŻEŃSTWO 
W AmSTErdAmiE/HOlANdiA

miEjScE: kościół w Amsterdamie-Osdorp
dATA: 7 kwietnia 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Ewangelia Łukasza 10, 20
PiEśŃ: Dobry to przyjaciel Jezus
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okrę-
gowi John Kriel i Rainer Storck oraz apostołowie: 
Thomas Deubel, Peter Klene i Ralph Wittich
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miłością Bożą. Gdy dziś zastanawiamy się nad faktem, 
że Pan Jezus udał się do Jerozolimy, aby złożyć siebie w 
ofierze, zauważamy, jak wielka była miłość Jezusa Chry-
stusa. Pan Jezus wiedział dokładnie, co nastąpi. Wiedział, 
że będzie bardzo cierpiał i umrze. Ale On nie powiedział: 
no cóż, nic na to nie poradzę, nie mogę tego uniknąć, teraz 
muszę przez to przejść! Nie. On szedł zupełnie świadomie 
i powiedział: „Nikt mi go [życia] nie odbiera, ale Ja kładę 
je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je 
odzyskać”. (Jan 10, 18) Innymi słowy: „Nie jestem ofia-
rą, która ma być złożona i nic poza tym. Chcę się udać 
teraz do Jerozolimy, chcę zniszczyć dzieło złego. To jest 
moja decyzja. Idę teraz i chcę zwyciężyć, ponieważ chcę 
przynieść ludziom zbawienie”. Bał się cierpienia, ale był 
zdeterminowany zwyciężyć tę walkę. To był wspaniały 
wyraz Jego miłości. Zajmujmy się miłością Pana, który 
wziął wszystko na siebie, aby nas zbawić.

Tak samo zdecydowany jest Pan dziś. On chce nieść 
ludziom zbawienie. Chce zbawić nas i wszystkich ludzi, i 
nie pozwoli sobie przeszkodzić! Nikt Go nie powstrzyma!

Słowo biblijne dzisiejszego nabożeństwa pochodzi z 
polecenia, które Pan Jezus dał siedemdziesięciu dwóm 
czy też siedemdziesięciu uczniom – o siedemdziesięciu 
jest mowa w tekście hebrajskim, a o siedemdziesięciu 
dwóch w tekście greckim, ale nie to jest decydujące. Pan 
Jezus posłał uczniów i im powiedział: „Głoście ludziom, 
że przybliżyło się Królestwo Boże. Powiedzcie im: Bóg 
jest pośród nas, On chce was ocalić. Daje wam siłę, jakiej 
potrzebujecie, ale idźcie i głoście ludziom zbawienie”. On 
też im powiedział, że niektórzy ich przyjmą, a inni nie, że 
raz odniosą sukces, a innym razem nie. Mieli jednak iść i 
czynić to, co im polecił. (Łuk 10, 3-12)

Uczniowie tak postąpili i wypełnili swoje polecenie. 
Po jakimś czasie wrócili i byli bardzo podekscytowani i 
pełni radości! Mówili: „Panie, i demony są nam podległe 
w imieniu twoim”. (Łuk 10, 17) Uczniowie doświadczyli: 
Bóg jest z nami, odnieśliśmy duży sukces! Pan ucieszył 
się z tego powodu, ale też im powiedział: „Wszakże nie 
z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie 
się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane”. 

Wiedział bowiem, że teraz się im powiodło, ale nadejdzie 
czas, kiedy nie odniosą żadnego sukcesu. Jeśli tylko cie-
szą się z sukcesu, to jutro będą smutni. Pan wiedział, że 
ludzie Go nie przyjmą i nie przyjmą też uczniów.

My również zostaliśmy wybrani przez Boga i Bóg dał 
nam polecenie głoszenia ludziom Ewangelii Chrystusa i 
mówienia: Bóg działa na ziemi, ponownie obecnie posłał 
i posyła apostołów, Pan wkrótce przyjdzie! Chce zabrać 
swoich do siebie! To jest nasza misja, to mamy głosić.

Trzeba przyznać, że dziś nie odnosimy wielu sukce-
sów. Przesłanie Ewangelii i przesłanie apostołów dziś 
działających, że Pan przyjdzie wkrótce, nie jest już przyj-
mowane. W najlepszym przypadku jesteśmy ignorowani, 
a czasami nawet atakowani i ludzie mówią: przestańcie!

To może budzić pytania: Czy Pan już nie jest z nami? 
Czy już nie jest ze swoim ludem w Holandii? Czy nie jest 
już ze swoimi apostołami w Europie? Przesłanie już nie 
dociera! Czy miły Bóg nas opuścił?

Pan Jezus nam przypomina: zostałem posłany przez 
Ojca, Ojciec był ze mną, a jednak ludzie mnie nie przyjęli. 
Prześladowali mnie, odrzucili, a nawet zabili. Ale to nie 
miało nic wspólnego z tym, że Bóg nie był ze mną!

Bracia i siostry, miły Bóg jest z nami! Pan Jezus jest i 
będzie ze swoimi apostołami aż do końca! Jeśli przesłanie 
nie jest dziś przyjmowane, to nie oznacza, że Bóg nie jest 
z nami! Pan Jezus jednak nam mówi: skoncentruj się na 
tym przesłaniu. Nie tylko masz je rozpowszechniać, ale 
ono dotyczy również ciebie!

Ewangelia przede wszystkim jest ważna dla ciebie. 
Jezus Chrystus umarł za ciebie, On prowadzi cię do swo-
jego Królestwa i chce, abyś był z Nim na zawsze. Możesz 
być dzieckiem Bożym, przyjąłeś to przesłanie, poznałeś, 
że Pan Jezus posłał apostołów.

Pan Jezus rzekł do uczniów: „Zaprawdę powiadam 
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć 
to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszy-
cie, a nie usłyszeli”. (Mat 13, 17) Innymi słowy, radujcie 
się, że przyjęliście to przesłanie! Raduj się z otrzymanego 
zbawienia. Przesłanie jest nie tylko dla innych, ale także 
dla ciebie! Raduj się z tego!Serdecznie umiłowani bracia i siostry tu i we 

wszystkich zborach korzystających z bezpo-
średniej transmisji tego nabożeństwa! Jestem 
wdzięczny miłemu Bogu, że mogę przeżyć 
to nabożeństwo w waszym gronie. Apostoł i 

biskup mi powiedzieli, że wiele zborów jest z nami po-
łączonych, a moim szczerym życzeniem jest, aby każde 
dziecko Boże – nawet w najmniejszym miejscu przekazu 
– mogło razem z nami w pełni przeżyć to nabożeństwo. 
Nawet jeśli odbywa się to za pośrednictwem Internetu, 
życzę każdemu, aby mógł doświadczyć, że miły Bóg jest 
tu obecny i mówi do niego! Nawet tam, gdzie niewielu się 

Radujcie się!

zgromadziło, aby celebrować świętą wieczerzę, niechby 
każdy doświadczył prawdziwej uroczystości przy obcho-
dzeniu świętej wieczerzy.

Żyjemy w czasie pasyjnym i przygotowujemy się na 
Wielki Piątek i Wielkanoc. Wiem, że czas pasyjny nie jest 
tak popularny wśród ludzi jak czas adwentowy. W czasie 
adwentowym przygotowujemy się do Świąt Bożego Na-
rodzenia; wszyscy są radośni, szczęśliwi i panuje wyjąt-
kowa atmosfera. W czasie Męki Pańskiej trzeba myśleć 
o ofierze Chrystusa i o Jego cierpieniu, a to nie jest miłe 
do przyjęcia; przy czym zarówno czas pasyjny, jak i ad-
wentowy, to czas, w którym szczególnie zajmujemy się 

Bóg jest z nami! Pan Jezus jest i będzie
ze swoimi apostołami aż do końca!

„Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy
są wam podległe, radujcie się raczej z tego,
iż imiona wasze w niebie są zapisane”.

Słowo biblijne: Ewangelia łukasza 10, 20

Pan chce zbawić wszystkich ludzi
i nie da się przed tym powstrzymać
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Fakt, że niektórzy ludzie tego nie przyjmują, nam 
pokazuje, że łaską jest poznanie Jezusa jako Syna 
Bożego, poznanie apostołów i wiedza, że Pan 

przyjdzie wkrótce! Radujemy się z tej łaski.
Dla Pana również bardzo ważne było to, żeby ucznio-

wie nie cieszyli się z powodu swoich czynów, ale z powo-
du czynów Bożych. Chciał im przez to pokazać, że to nie 
jest ich zasługą.

Gdybyśmy myśleli tylko o naszej pracy i sukcesach, 
moglibyśmy czasem stać się smutni. Wyobraźmy sobie 
Pana Jezusa mówiącego: weźmiecie udział w dniu Pań-
skim, jeśli nawrócicie tylu a tylu ludzi na chrześcijaństwo, 
kiedy przyprowadzicie tylu a tylu ludzi do Kościoła No-
woapostolskiego. Ja nie miałbym większych szans na 
wejście do Królestwa Niebieskiego. Mamy braci i siostry, 
którzy zaprosili wielu ludzi, ale ja rzadko odnosiłem sukces 
pod tym kątem i z tego powodu już mógłbym rozpaczać.

Radujmy się z tego, co Bóg dla nas czyni, cieszmy się z 
czynów Bożych. Jakież to jest cudowne, gdy pomyślimy o 
tym, że Bóg przyjął nas biednych, niedoskonałych grzesz-
ników i działa przy naszych duszach, kształtując nas na 

obraz Jezusa Chrystusa, że bezustannie działa w nas i przy 
nas, abyśmy mogli stać się doskonali w Chrystusie i wejść 
do Jego Królestwa jako doskonała oblubienica!

Każdy jest inny, ale kiedy pomyślę, że Bóg tworzy we 
mnie duszę, która może wejść do doskonałości, do świę-
tości Jego Królestwa, to uważam to po prostu za coś fan-
tastycznego! Radujmy się, że Bóg czyni przy nas wielkie 
rzeczy! Nie traćmy z oczu tego, co On dla nas i przy nas 
czyni!

Radujmy się również z tego, co możemy osiągnąć z 
Bogiem. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Oto 
dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach 
i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie 
zaszkodzi”. (Łuk 10, 19) Jezus Chrystus wraz ze świę-
tym chrztem wodnym i świętym pieczętowaniem nie dał 
nam mocy wypędzenia zła ze świata, On nie pieczętował 
nas po to, abyśmy zaprowadzili porządek w Holandii. On 
dał nam moc, abyśmy mogli przezwyciężać zło w swo-
ich sercach. Każde dziecko Boże otrzymało moc, aby 
diabłu powiedzieć „nie”, aby diabłu się przeciwstawić i 
mu powiedzieć: możesz robić, co chcesz, ja już podjąłem 

decyzję. Podążam za Jezusem Chrystusem! Możesz pró-
bować wszystkiego, ale ja się nie poddam. I cokolwiek się 
stanie, idę dalej, idę za Jezusem Chrystusem. Nie możesz 
mi zaszkodzić!

Radujmy się z przesłania, które nas dotyczy, raduj-
my się z czynów, których Bóg przy nas dokonuje 
i radujmy się z czynów, których możemy doko-

nywać z Bogiem.
Już teraz słyszę głosy: „Ale to przecież jest egoistycz-

ne! Chodzi tylko o ciebie! A co z bliźnimi? – Pan Jezus 
przyszedł, aby przynieść zbawienie ludziom. Był bardzo 
smutny, że Żydzi Go nie przyjęli. Płakał nad Jerozolimą i 
mówił: „Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku po-
kojowi”! (Łuk 19, 42) Nie było Jemu obojętne, że Go nie 
przyjęli. Cierpiał z tego powodu, bardzo cierpiał. Z drugiej 
strony też powiedział, że za każdym razem, kiedy grzesz-
nik się upamięta, jest radość w niebie. (Łuk 15, 7) Jezus 
Chrystus jest smutny, gdy ludzie nie przyjmują Ewangelii 
i raduje się wtedy, gdy ludzie ją przyjmują. Tak samo jest 
w naszym przypadku. Boli nas to, gdy ludzie nie przyjmują 
przesłania Chrystusa. Jesteśmy smutni, gdy nie przyjmu-
ją dzisiejszych apostołów. Mogę wam powiedzieć, że jest 
to również wielki ból dla nas, apostołów, a zwłaszcza dla 
Głównego Apostoła. Nie jest tak, że mówimy: nie chcą, 
więc zostawiamy ich w spokoju. Poważnie podchodzimy 

do miłości bliźniego i jest nam naprawdę przykro, jeśli lu-
dzie tego nie przyjmują.

Niemniej jednak Apostoł Paweł powiedział: „Radujcie 
się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się”. (Flp 4, 4) 
Zajmowałem się tymi słowami. Jak można się radować, 
skoro tak niewielu przyjmuje to przesłanie? Odpowiedź 
brzmi: Spójrz na Jezusa Chrystusa!

Ludzie nie przyjęli Pana, nawet szydzili z Niego, gar-
dzili Nim, prześladowali Go i zabili; ale nic nie mogło po-
wstrzymać Pana Jezusa przed miłowaniem ich. Z miłości 
do ludzi chciał dokończyć swoje dzieło. Nawet jeśli Go w 
tamtej chwili odrzucili, walczyli przeciwko Niemu, On 
nadal czynił swoje, nadal ich miłował. Dokładnie to samo 
czyni dziś.

Naszą radością jest, że Bóg kocha ludzi pomimo wszel-
kiego odrzucenia, pomimo tego, że nie chcą już o Nim 
słyszeć, a On troszczy się o to, żeby przesłanie było nadal 
niesione. Nie zrezygnował z ludzi. Znakiem Jego miłości 
jest to, że nadal posyła swoich apostołów. Jesteśmy zna-
kiem Jego miłości: wciąż nas posyła i mówi: czyńcie to 
nadal, rozprzestrzeniajcie przesłanie, ogień musi płonąć!

Nie rezygnujmy z ludzi! Czyńmy nadal to, co do nas 
należy! Naszą głęboką radością jest to, że Bóg nie porzucił 
ludzkości. Nawet jeśli czasami Nim gardzono, jeśli Go 
nie słuchano, On nie zrezygnował. Fakt, że istniejemy, 
jest znakiem miłości Boga do ludzi. Jeśli Bóg rozlał swoją 

Dla Pana bardzo ważne było, żeby uczniowie nie cieszyli się
z powodu swoich czynów, ale z powodu czynów Bożych.
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Radujemy się z przesłania, które do nas dotarło. Pozna-
liśmy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Poznaliśmy 
apostołów Jezusa Chrystusa, otrzymaliśmy przesłanie, że 
Pan przyjdzie wkrótce! Radujemy się z wielkiego dzieła, 
jakie Bóg przy nas dokonuje: z grzeszników oblubienicę 
Chrystusa. Radujemy się z uczynków, których możemy 
dokonywać – z Bogiem. Idziemy dokładnie tam, gdzie 
chcemy. Radujemy się z dzieła zbawienia, które Bóg 
czyni dla ludzi. On nie rezygnuje z ludzi i my z nich nie 
rezygnujemy. Radujemy się, że Bóg wkrótce zakończy 
swoje dzieło. Naprawdę jesteśmy bogaci w Chrystusie i 
to jest naszą radością!

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostołów Główny 
Apostoł powiedział:

Dziś na nabożeństwie również dostąpimy odpusz-
czenia grzechów i wspólnie będziemy obchodzić 
uroczystość świętej wieczerzy. Przygotujmy się 

do tego poprzez skruchę i pokutę. Kiedy zastanowimy się 
nad tym, co Pan uczynił dla nas i przy nas, i co my uczy-
niliśmy dla Niego, to dojdziemy do wniosku, że to się nie 

nowego stworzenia”. Wyobrażenie jest takie, że w końcu 
Bóg ocali wszystkich. Ale to nieprawda, ponieważ to w 
ogóle nie pasuje do Boga. Bóg jest miłością, ale jest rów-
nież wiernością i prawością.

Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Człowiek może 
swobodnie decydować. Bóg nigdy nie zniósł tej zasady. 
Nie wprowadzi ludzi do nowego stworzenia wbrew ich 
woli. On dba o to, żeby każdy człowiek mógł usłyszeć 
przesłanie – tu na ziemi, na tamtym świecie lub w Króle-
stwie Pokoju. To jest Jego miłość, Jego sprawiedliwość. 
Do końca, do Sądu Ostatecznego, będzie oferował zba-
wienie; ale ludzie są wolni i do końca mogą mówić Bogu 
„nie”. Ocali wszystkich, którzy chcą być ocaleni, ale nie 
ocali nikogo wbrew jego woli.

Naszą radością jest, że wszyscy, którzy chcą dojść do 
Boga, mogą do Niego dojść. Bóg zakończy swoje dzieło, 
a wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i Go naśla-
dują, wejdą do nowego stworzenia. To jest naszą rado-
ścią, nawet jeśli dziś żyjemy w czasach, kiedy nie jest to 
takie proste. Jestem świadomy, że nie jest łatwo być dzi-
siaj chrześcijaninem nowoapostolskim. Niemniej jednak 
uświadommy sobie, że jesteśmy bogaci w Chrystusie! 

miłość w naszych sercach, to kontynuujemy pracę w dzie-
le Bożym. A że również miłujemy naszych bliźnich, to 
po prostu nie rezygnujemy. Wiemy, że dzieło Boże musi 
być kontynuowane! Nie chodzi tylko o nasze zbawienie, 
ale chodzi o zbawienie ludzi. Nawet gdyby było nas tylko 
troje, to nie rezygnujemy i działamy dalej! Naszym moty-
wem jest miłość do ludzi!

Jest jeszcze kolejna radość, bardzo wielka radość, iż 
wiemy, że Bóg nie tylko kontynuuje to dzieło, ale je 
dokończy! On miłuje ludzi i chce, aby wszyscy zosta-

li ocaleni i On też dokończy swoje dzieło.
Pan Jezus powiedział do uczniów, że niektórzy ich 

przyjmą, a niektórzy nie. (Łuk 10, 8-11) Wypowiadał 
nawet swoje ubolewanie nad miastami, które go nie przyję-
ły, na przykład: „A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyż-
szone będziesz? Nie! Aż do piekła zstąpisz”. (Łuk 10, 15) 
Chciał przez to pokazać, że chce ocalić wszystkich ludzi, 
ale czasami podejmuje też taką decyzję.

Niekiedy do mnie mówią: „Główny Apostole, stale 
mówisz, że Bóg chce ocalić wszystkich ludzi. Jeśli Bóg 
jest miłością, to ostatecznie wszystkich zabierze z sobą do 

ApOSTOł OkręgOWy 
jOhN kriEl

Apostoł okręgowy Kriel odniósł 
się do zwyczajów znanych z 
dziedziny ekonomii. Jeżeli nie 

zostaje przyjęte jakieś przesłanie, jeżeli spadają obro-
ty i załamują się zyski, to oznacza, że trzeba zmienić 
przesłanie, trzeba zmienić swoje nastawienie, trzeba 
w inny sposób zaprezentować własne produkty, aby 
można było znowu zarabiać pieniądze. Nasz Pan dał 
nam przesłanie i dał każdemu prawo do jego przyjęcia 
lub odrzucenia. Jeśli Kościół nie ma już posłuchu, to 
również może pojawić się myśl, że przesłanie musi zo-
stać zmienione na nieco bardziej popularne. Ale to nie 
jest sposób. Niezależnie od okoliczności Bóg nie zre-
zygnował z oferowania zbawienia wszystkim ludziom i 
dokończy to, co rozpoczął.

ApOSTOł 
rAlph WiTTich

Apostoł Wittich na początku 
swego kazania powiedział, że 
uczniowie powrócili do Pana Je-

zusa z wielką radością z powodu ich sukcesów, a Pan 
Jezus nieco stonował tę radość, wskazując im coś, 
co było dla nich dość odległe: radujcie się z tego, że 
wasze imiona zapisane są w niebie! „Tak samo niekiedy 
idzie nam, kiedy wykonujemy swoje zadania w Koście-
le. Widzimy, co jest tu i teraz, a potem słyszymy o przy-
szłości i być może mówimy: owszem, to jest piękne, 
ale...”. Apostoł w toku kazania powiedział, że dla niego 
wielkim przykładem jest Apostoł Paweł. W odpowiedzi 
na uzasadnione życzenie wyzwolenia się z ciernia w 
swoim ciele, Bóg powiedział do niego: „Dosyć masz, 
gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy oka-
zuje się w słabości”. 
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równoważy. Kiedy przyjrzymy się sobie i przemyślimy, 
że Bóg tak często już nam przebaczał, tak często do nas 
mówił: miłuj bliźniego, czyń dobrze i przebaczaj, wtedy 
stwierdzimy, że tak właściwie mogliśmy uczynić o wiele 
więcej dobrego. Właściwie powinniśmy byli wybaczyć 
już dawno temu. Właściwie, powinniśmy byli częściej 
odmawiać diabłu. A my – przynajmniej ja – musimy przy-
znać: ja tego nie zrobiłem. Często myślę o tym, że gdybym 
był na miejscu Boga, to już dawno bym zrezygnował ze 
Schneidera. Tak, naprawdę! Dawno temu powiedziałem: 
„Ja się nie nadaję, ze mnie nie ma pożytku, zrezygnuję”. 
Mówię to bardzo poważnie. Nie miałbym takiej cierpli-
wości do siebie. Pan Jezus nie zrezygnował ze mnie. Przy-
chodzi ponownie i mówi: „Chodź, spróbujmy jeszcze raz, 
wybaczam ci, spróbuj jeszcze raz”.

Obchodźmy świętą wieczerzę jako wieczerzę dzięk-
czynienia i dziękujmy Bogu za to, co Jezus Chrystus uczy-
nił dla nas na krzyżu. Dziękujmy Panu za to, co dziś dla 
nas czyni! Dziękujmy Jemu, że z nas nie zrezygnował!

On dał nam polecenie. To polecenie nie powinno być 
dla nas ciężarem. Dostrzeżmy w nim miłość Boga do na-
szych bliźnich. A dlatego, że nie rezygnuje z ludzi, posyła 
nas. Chcę inaczej postrzegać swoje polecenie, swój urząd 
i swoje brzemię; chcę widzieć swoją misję w ten sposób, 
że jest to miłość Boża, a ona nie rezygnuje. I wówczas 
nagle to przestanie być ciężarem i będzie po prostu miło-
ścią. Z takim nastawieniem celebrujmy świętą wieczerzę 
i mówmy: „Wielbię cię, mocy miłości!”. Dziękujmy Bogu 
za Jego miłość!

ZasadnicZe myśli

Radujemy się

–  z możliwości poznania i naśladowania Jezusa 
Chrystusa, naszego Zbawiciela;

– z uczynków, jakich Bóg przy nas dokonuje;

–  ze zwycięstwa, jakie możemy odnieść z Pa-
nem Jezusem;

–  z możliwości przyczynienia się do zbawienia 
innych;

– z ostatecznego zwycięstwa Chrystusa.

apostel  
thomas deubel

Apostoł Deubel nadmienił, że Bóg 
tak często już dawał nam zwy-
cięstwo nad grzechem, z czego 

mogliśmy się radować: „Jeśli osiągam zwycięstwo nad 
grzechem, to się raduję, że Bóg mi w tym dopomógł. Nie 
raduję się z powodu tego, że mi się udało, ale raduję się 
z pomocy Bożej”. Odnosząc się do przesłania głoszenia 
Dobrej Nowiny, apostoł zalecił, aby nie zniechęcać się 
z powodu niepowodzeń: „Z pewnością nie ma wielu 
sukcesów, ale co tak naprawdę robimy, aby głosić Dobrą 
Nowinę? Pan Jezus umarł za ciebie!”.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Podczas naszego urlopu w 
Turyngii, w Niemczech, 
siedziałem sam na tara-
sie domku wczasowego 
zatopiony w swoich my-

ślach. To był wspaniały słoneczny 
dzień. Patrzałem na dolinę, w której 
płynął pluskający strumień. Rozko-
szowałem się odgłosami natury, sze-
lestem liści na wietrze i ćwierkaniem 
ptaków.

Zadowolony z siebie i ze świata, 
zadałem sobie pytanie, czym napraw-
dę zasłużyłem sobie na te chwile. Od-
powiedź była prosta: przecież mo-
głem sobie pozwolić na urlop. Umoż-
liwiły mi to mój zawód i związane z 
nim wynagrodzenie.

Ale skąd to masz? To była kolejna 
myśl. No cóż, odpowiedź brzmiała: 
w końcu uczyłeś się i zdobyłeś wy-
kształcenie, które pozwala ci na wy-
konywanie tego zawodu.

Ale dlaczego dano ci tę możli-
wość? Odpowiedź: to było oczywi-
ste. Moje świadectwa szkolne nie by-
ły złe. Nie wypadało nic innego, jak 
mnie zatrudnić. Naprawdę? Ze zdu-
mieniem przypomniałem sobie, że 
przecież były dwie osoby, które ubie-
gały się o to stanowisko. Poza mną 
także koleżanka z klasy starała się o 
to miejsce pracy. Miała lepsze świa-
dectwo ode mnie, a jednak to mnie 
przyjęto.

Uświadomiłem sobie, że najwy-
raźniej wówczas ingerował Bóg. 
Moje życie na pewno potoczyłoby 
się inaczej. Na pewno nie zostałbym 
w swojej rodzinnej miejscowości, nie 
poznałbym swojej żony…

Ale czy sam sobie zawdzięczam 
swoje zdolności? Czy miałem w tym 
udział, że zdrowy przyszedłem na ten 
świat? Czy w ogóle bym się narodził, 
gdyby moi rodzice nie poznali się z 
powodu trudnych warunków życio-
wych?

Odpowiedź: poza moim staraniem 
zaangażowania darów otrzymanych 
od Boga i dbaniem o zdrowy tryb ży-
cia, nic nie mogłem uczynić¸ żeby 
być tym, kim dziś jestem. Wszystko 
było łaską. Główny Apostoł Richard 
Fehr kiedyś powiedział: „Wszystko 
jest łaską, a bez łaski wszystko jest 
niczym!”.

To była chwila, w której zrozu-
miałem znaczenie słowa łaska. Spoj-
rzałem na moje dotychczasowe życie 
i odczułem wdzięczność za wszyst-
kie piękne, ale też za obciążające mo-
menty, które tymczasem postrzegam   
jako kamienie milowe na drodze udo-
skonalania się w wierze.

Moje rozumienie łaski uzupeł-
niam: wszystko było łaską, wszyst-
ko jest łaską i wszystko będzie łaską, 
każda chwila, każdy oddech. 

Chwała naszemu Ojcu!

Wszystko
jest łaską
„To była chwila, w której zrozu-
miałem znaczenie słowa łaska” 
– relacjonuje pewien brat w 
wierze.
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Kościół na świecie

wyjaśnienie, że nie tylko grali w 
piłkę nożną, ale też zostawiali po 
sobie śmieci, odpowiedział, że 
można przecież postawić kosze na 
śmieci.

Jego otwartość na nowości nie 
tylko wiązała się z jego dawnym za-
wodem w branży reklamowej, ale 
także należała do jego natury. Pod-
czas swoich wizyt w administracji 
kościelnej, był bardzo zaintereso-
wany obejrzeniem najnowszych 
urządzeń faksowych i komputerów, 
a podczas swoich podróży zawsze 
był gotów, w drodze z lotniska do 
hotelu, zatrzymać się na krótko na 
jakimś placu budowy i pozwolić 

się oprowadzić po surowym stanie nowego obiektu 
kościelnego.

Wyraźny pragmatyzm i nieskomplikowany sposób 
działania umożliwiły jemu w ciągu 44 lat sprawowania 
urzędu kościelnego poruszenie wielu spraw w Koście-
le, zainicjowanie rozwoju i zapewnienie pewnej swo-
body, na przykład w odniesieniu do tematu ekumeni-
zmu, przy czym zawsze zwracał uwagę na to, aby przy 
podejmowaniu decyzji uwzględniać wszystkich. Jego 
działanie zawsze było zorientowane na jeden cel: Ma-
ranata – nasz Pan przyjdzie.

15 lipca tego roku Główny Apostoł Richard Fehr 
obchodziłby 80. rocznicę urodzin.

kierował filią, aż do wstąpienia do służby w Koście-
le. Pierwszy urząd kościelny przyjął w 1961 roku. W 
wieku 39 lat został ordynowany na apostoła, a rok póź-
niej na urząd apostoła okręgowego. Natomiast w 1988 
roku objął urząd Głównego Apostoła.

Jego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z 
otwarciem Kościoła w przestrzeni publicznej, w naj-
szerszym tego słowa znaczeniu, które zawsze było 
bliskie jego sercu. Na posiedzeniu zespołu ds. bu-
dowlanych zadał kiedyś pytanie, dlaczego nierucho-
mości kościelne zawsze muszą być otoczone płotem 
i czy naprawdę było czymś złym, gdy młodzi ludzie 
grali w piłkę nożną na przykościelnym parkingu. Na 
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Z okazji 80. rocznicy urodzin

Głównego Apostoła Richarda Fehra

Na temat Głównego Apostoła Fehra, można by pomyśleć, że wszystko zostało już powiedzia-

ne – o czym jeszcze można wspomnieć przy okazji jego 80. rocznicy urodzin, co jeszcze nie 

jest znane?

Fehr zawsze był Głównym Apostołem, ponieważ w 
ciągu 17 lat, w których kierował Kościołem, jego służ-
ba i osoba bardzo scaliły się z Kościołem. Ale przede 
wszystkim był związanym z naturą „szwajcarskim 
chłopcem”, który dorastał w wiejskim środowisku i 
nigdy nie utracił tego charakteru ze swojego dzieciń-
stwa. Czasami opowiadał o tym, jak dosłownie oddy-
chał z ulgą, gdy po wyczerpującej podróży do jakiegoś 
zakątka świata znów widział przez okno samolotu, przy 
podchodzeniu do lądowania w Zurychu, rodzimą zie-
mię, zieleń łąk i zabudowania gospodarcze Turgowii.

Z zawodu był zecerem. W późniejszym czasie 
pracował w branży reklamowej, gdzie ostatecznie 

W drodze do Zurychu przy autostra-
dzie A4 stoi tablica informacyjna 
„Grüezi – Zürcher Weinland”. 
Można ją postrzegać jako pozdro-
wienie niezapomnianego Głów-

nego Apostoła, który rozpoczynał swój życiorys zda-
niem: „15 lipca 1939 roku w winiarskiej wiosce Flaach 
koło Zurychu w Szwajcarii ujrzałem światło dzienne”. 
W czasach jego ordynacji na urząd apostoła w 1980 
roku biografie apostołów były też publikowane jako 
załączniki do publikacji kościelnych. Wierni je zbierali 
i przechowywali w oddzielnym segregatorze.

We wspomnieniach wydaje się też, jakby Richard 

Jubileusz

Tuż po objęciu urzędu, zgodnie z ówcze-
snym zwyczajem, Główny Apostoł Fehr 
został uroczyście powitany

Główny Apostoł Fehr z żoną – 
zdjęcie na kartkę okoliczno-
ściową wykonane w 2004 roku

Główny Apostoł Fehr odwiedza kościelne wydawnictwo 
i drukarnię „Verlag Friedrich Bischoff” w 1990 roku

Spojrzenie na zegarek – Główny Apostoł Fehr 
bardzo dbał o to, aby kazania i przemówienia 
nie były nadmiernie przedłużane

Tryskał humorem – Główny Apostoł Fehr (pośrodku) 
podczas jednego ze spotkań z ówczesnym dyrekto-
rem wydawnictwa i drukarni, apostołem Hagenem 
Wendem (z prawej) i apostołem okręgowym Klausem 
Saurem (z lewej)
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Kościół na świecie

W przemowie końcowej Główny Apostoł powie-
dział: „A teraz Bóg zdecydował: ‚Teraz nadszedł czas, 
moje dziecko. Teraz przejdź na drugą stronę. Przejdź 
na tamten świat’. A naszym przekonaniem w wierze 
jest, że przeszedł do sfery zbawionych, którzy umarli 
w Chrystusie. Odszedł z ufnością, że nic nie poszło na 
marne, co uczynił dla Pana. Odszedł, wiedząc, że Bóg 
nadal będzie się troszczył o powodzenie jego bliskich. 
Dlatego możemy powiedzieć: Bóg zgotował pokój 
dla apostoła okręgowego Siegfrieda Karnicka i on też 
tam będzie kontynuował pracę, aby móc wejść razem 
z nami do Królestwa Pokoju, gdzie czeka na nas Jezus 
Chrystus”.

„Chcę służyć Bogu”

Z wdzięczności za wszystkie dobrodziejstwa Boże 
zrodziło się u Siegfrieda Karnicka życzenie: chcę słu-
żyć Bogu. Ten zamiar też wcielił w czyn: przez całe 
swoje życie z wielką miłością i zaangażowaniem słu-
żył Panu, a Bóg dawał mu do tego siły i pomagał. „Bez 
tych sił Bożych apostoł okręgowy Karnick nie byłby w 
stanie służyć na urzędzie apostoła okręgowego przez 
25 lat, nie byłby w stanie uczynić tego wszystkiego, co 
uczynił”.

Nawet na emeryturze jego pragnieniem było praco-
wać dla sprawy Pana. W tym celu wykorzystywał swoje 
zdolności w muzyce, śpiewie i dyrygenturze chóralnej. 
Był również aktywny w gronie seniorów. „Główny 
Apostole, tam naprawdę przeżywam miłego Boga i to 
daje mi tyle radości”, napisał kiedyś apostoł okręgowy 
w st. sp. do Głównego Apostoła, a także wyraził: „Bóg 
zawsze daje więcej, niż my możemy Jemu dać”.

Błogosławione życie
W poniedziałek 11 marca br. w wieku 90 lat zmarł apostoł okręgowy w stanie spoczynku Sie-

gfried Karnick. Uroczystość pogrzebową przeprowadził Główny Apostoł Jean-Luc Schneider 

w sobotę 23 marca w kościele Magdeburg-Południe. Na nabożeństwie zebrało się ponad 650 

osób, aby pożegnać apostoła okręgowego.

wszystkich sytuacjach życiowych, że wszystko, co 
jako ludzie mamy i osiągamy, zawdzięczamy Bogu.

„Często opowiadał, jak to było, gdy zmarł jego 
ojciec, a on miał wtedy czternaście lat” – wspomniał 
Główny Apostoł Schneider z życia zmarłego. Również 
wojna i niewola odcisnęły swoje piętno na młodym 
Siegfriedzie Karnicku. Zawsze jednak doświadczał 
pocieszenia i pomocy Bożej, a z perspektywy czasu 
stwierdzał, że Bóg był z nim w tych okolicznościach. 
Tego pocieszenia doświadczył też później, gdy jego 
pierwsza żona odeszła na tamten świat.

„Był świadomy też tego, że wszystko, co posiadał, 
pochodziło od Boga. Wszystko piękne i dobre, co miał, 
nie było oczywiste ani jego zasługą” – kontynuował 
Główny Apostoł. Był również bardzo wdzięczny za 
swoją rodzinę i za drugą żonę, którą uważał za dar od 
Boga.

Podstawą nabożeństwa żałobnego Główne-
go Apostoła było słowo biblijne z Księ-
gi Izajasza 26, 12: „Panie! Zgotuj nam 
pokój; gdyż także wszystkich naszych dzieł 
Ty dla nas dokonałeś!”.

Gdy kilka dni wcześniej natknął się na ten nieznany 
werset biblijny, powiedział Główny Apostoł, natych-
miast pomyślał: „To doskonale pasuje do apostoła 
okręgowego Karnicka”.

Boże pocieszenie i pomoc we wszystkich 
sytuacjach życiowych

Jak naród izraelski wyraził swoje zaufanie do 
Boga, zawarte w nadmienionym wersecie biblijnym, 
tak i apostoł okręgowy Siegfried Karnick wiedział, że 
Bóg jest tym, który pomaga i niesie wybawienie we 

ŻYCIORYS

Siegfried Karnick urodził się 25 lipca 1928 roku w 
Gdańsku. W tym samym roku został ochrzczony i 
pieczętowany. Jeszcze przed ukończeniem szkoły 
został powołany do służby wojskowej. Po niewo-
li wojennej znalazł nowy dom w Turyngii, w Niem-
czech, i podjął pracę w handlu. W 1952 roku ożenił 
się z Adelheid, z którą miał syna i córkę. W 1990 
roku jego żona zmarła. W 1991 roku poślubił drugą 
żonę Ilse, z którą we wrześniu 2016 roku obchodził 
srebrne gody.
W 1950 roku w Nordhausen (NRD) Siegfried Kar-
nick przyjął urząd diakona. W 1969 roku Główny 
Apostoł Walter Schmidt ordynował go na apostoła. 
Po przejściu w stan spoczynku apostoła okręgo-
wego Heinricha Oberländera przejął prowadzenie 
ówczesnego obszaru apostoła okręgowego Mag-
deburg. Sprawował też opiekę duszpasterską nad 
wiernymi w Polsce, a później w Estonii i Rosji. W 
1972 roku został ordynowany na urząd apostoła 
okręgowego. W październiku 1997 roku przeszedł 
w stan spoczynku. W ramach swojej działalności 
na urzędzie kościelnym przewodniczył grupie ro-
boczej „Chóry i pieśni”. Spod jego pióra pochodzi 
wiele nowoapostolskich utworów chóralnych. Po-
nadto założył chóry szkoleniowe Magdeburg i Tor-
gau oraz orkiestrę kameralną Saksonia-Anhalt.

Siegfried KarnicK

Na nabożeństwie żałobnym, które celebro-
wał Główny Apostoł w kościele nowoapo-
stolskim Magdeburg-Południe, zgromadziło 
się ponad 650 osób.
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Chleb Żywota

Po tym, jak Pan Jezus powołał dwunastu uczniów i dał 
im dokładne wskazówki, wysyłając do „zaginionych 
owiec Izraela”, przepowiedział im prześladowania i 

rozłamy z Jego powodu. (Mat 10, 1-39) Wezwanie Jezusa 
Chrystusa do wzięcia krzyża na siebie ma dwa aspekty. Po 
pierwsze Pan Jezus zapowiedział swoją śmierć na krzyżu, 
a po drugie wskazał na przyszłościowe cierpienia swoich 
uczniów.

W nadmienionym słowie biblijnym przedstawiona jest 
wielka wartość naśladownictwa. Właśnie w naśladowni-
ctwie pokazujemy, jak cenimy Pana i przeżywamy społecz-
ność z Nim. Natomiast kto nie naśladuje Chrystusa, ten nie 
ma z Nim społeczności.

Aby naśladować Pana, należy wziąć na siebie swój krzyż, 
a to znaczy przyjąć dopusty Boże. Tak więc jesteśmy wezwa-
ni do tego, żeby również w troskach, niebezpieczeństwie i 
cierpieniu nie wątpić i nie poddawać się, lecz być pocieszo-
nym i odważnym. Weźmy więc swój krzyż na siebie i bądź-
my zadowoleni! To jest pierwszy krok do naśladownictwa.

Pan Jezus przeżył na ziemi wiele różnych sytuacji, po-
dobnie jak my teraz. Postępujmy tak, jak Pan.

• Tak często, jak to jest możliwe, szukajmy bliskości 
Boga i przychodźmy do Jego domu. Pan Jezus już jako 
dwunastolatek powiedział do swoich rodziców, gdy Go 
szukali i znaleźli w świątyni: „Czemuście mnie szuka-
li? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, 

Ja być muszę?”. (Łuk 2, 41-50) To było Jego potrzebą.
• Przeciwstawiajmy się złemu nawet wtedy, gdy czuje-

my się słabymi i opuszczonymi. Pan Jezus był kuszony 
na pustyni. Po czterdziestodniowej głodówce przystą-
pił do Niego diabeł i chciał wykorzystać Jego cielesną 
słabość. Pan przeciwstawił się diabłu. (Mat 4, 1-11)

• W modlitwie pielęgnujmy społeczność z Bogiem. Pan 
często oddalał się w ustronne miejsce i się modlił. (Mar 
6, 46) Szukał powiązania ze swoim Ojcem.

• Przebaczajmy i bądźmy gotowi do pojednania. Po-
myślmy o grzesznicy, którą przyprowadzono do Pana 
w oczekiwaniu, aby ją osądził. Pan jasno wskazał, że 
nikt nie ma do tego prawa. On wzywał do przebaczania 
i pojednania. (Jan 8, 3-11; Mat 18, 21-35)

• Wykazujmy chęć służenia pomocą ludziom w naszym 
otoczeniu. Przy tym nie tylko chodzi o pomoc w spra-
wach ziemskich, lecz także o wsparcie duchowe. Pan 
okazywał głębokie współczucie ludziom, którzy byli 
w trudnych sytuacjach i im pomagał. (Łuk 9, 37-40)

• Uniżajmy się pod wolę Bożą. Ostatecznie i Pan mu-
siał przeżyć wydarzenia w Getsemane. Wiedział o 
swojej drodze cierpienia, ale wyraźnie zaznaczył: 
„Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie”.                       
(Łuk 22, 42)

Kiedy w ten sposób będziemy postępować, naśladując 
Pana, wówczas spoczywać na nas będzie Jego upodobanie.

„I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien”.
Ewangelia Mateusza 10, 38

Krzyż i naśladownictwo

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu”.
Dzieje Apostolskie 6, 8

słowo biblijne szczególnie wyróżnia Szczepana, 
który jest napełniony mocą Ducha Świętego, czyni 
cuda i należy do „napełnionych Duchem” chary-

zmatycznych postaci pierwotnych zborów chrześcijań-
skich. (Dz Ap 7) Jego kazanie przed Radą Najwyższą jest 
analogiczne do kazania w Zielone Świątki wygłoszonego 
przez Apostoła Piotra. (Dz Ap 2, 14 i dalsze)

Szczepan wraz z siedmioma innymi braćmi ze zboru,  
został wyznaczony przez apostołów do opieki nad bied-
nymi i potrzebującymi. Duszpasterze ci odpowiadali kry-
teriom, jakie przyjęli apostołowie, a mianowicie: cieszyli 
się zaufaniem oraz byli pełni Ducha Świętego i mądrości. 
(Dz Ap 6, 3)

Szczepan był jednym z tych, którzy mieli najbardziej 
wyrazistą osobowość we wczesnochrześcijańskiej wspól-
nocie. Pełen łaski i mocy dokonywał cudów i wielkich 
znaków wśród ludu. (Dz Ap 6, 8) Jego działanie wywoły-
wało opór. Niektórzy członkowie synagogi dyskutowali z 
nim, ale nie mogli sprostać jego mądrości. (Dz Ap 6, 10)

W związku z tym oskarżyli go przed Radą Najwyż-
szą, podstawiając fałszywych świadków, którzy mieli im 
pomóc skazać go za bluźnierstwo wobec Boga. W tej trud-
nej sytuacji członkowie Rady Najwyższej ujrzeli oblicze 
Szczepana „niby oblicze anielskie”. (Dz Ap 6, 15)

Szczepan odpytywany przez arcykapłana wygłosił 
mowę, (Dz Ap 7, 2-53) w której przedstawił historię na-
rodu izraelskiego od czasu Abrahama oraz wniosek, że 
do tej pory naród wciąż na nowo stawiał opór Duchowi 
Świętemu i prześladował proroków Bożych. Niezależnie 
od swojej osobistej sytuacji odważnie wyznawał prawdę.

W tej szczególnie niebezpiecznej chwili spojrzał w 
niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy 
Boga. (Dz Ap 7, 55. 56) Nawet podczas swojej późniejszej 
egzekucji pozostał związany ze swoim Panem i jeszcze 
modlił się za tych, którzy go kamienowali.

Naśladowca Chrystusa

W Szczepanie widzimy chrześcijanina, któremu zale-
żało, aby swoje zadanie wypełniać w sensie i w Duchu 
swojego Pana, aby do końca wypełniać wolę Bożą i być 
świadkiem prawdy. Aż do śmierci był gotowy dzielić cier-
pienia Chrystusa. W ten sposób stał się pierwszym mę-
czennikiem, który umarł za wiarę w Jezusa Chrystusa.

Możemy się uczyć od Szczepana

Szczepan pod wieloma względami jest dla nas wybit-
nym wzorem.

• Jego odwaga wyznawania Chrystusa była niezłom-
na i niezależna od zagrożenia życia. Wyznawajmy 
naszego Pana i bądźmy gotowi zrezygnować z oso-
bistych korzyści.

• Miał ugruntowaną wiarę. Wiedział, w co wierzy i 
mógł to reprezentować. Zajmujmy się naszą wiarą i 
uzewnętrzniajmy nasze wyznanie wiary.

• Pielęgnował szczególne powiązanie z Bogiem. 
Można było zauważyć, że z niego promieniowało 
coś innego – „niby oblicze anielskie”. Spojrzał w 
niebo i mógł zobaczyć, że wyniesiony ponad wszyst-
ko Pan Jezus uczestniczy w jego sytuacji. Spojrzenie 
ponad to, co ziemskie, również nam daje siłę do po-
zostania wiernym w utrapieniach.

• Do końca udowadniał, że nawet grzesznik z pomocą 
Pana może działać zgodnie z usposobieniem Pana 
Jezusa. W swojej miłości do bliźniego wstawiał się 
za tymi, którzy go zabili.

Tak jak Szczepan naśladujmy Jezusa Chrystusa i raduj-
my się na Jego ponowne przyjście.

Szczepan – wzór naśladownictwa
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4.4.2  Jezus Chrystus – Zbawiciel i pośrednik 
zbawienia

List do Galacjan 4, 4. 5 pokazuje, że cała historia zbawienia 
w starym przymierzu ukierunkowana jest na narodziny Syna Bo-
żego, Jezusa Chrystusa: „Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, 
zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał 
zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usy-
nowienia dostąpili”.

Jezus Chrystus jest posłanym przez Boga Zbawicielem. Ob-
jawia się w swoich słowach i czynach jako Wybawiciel. Kto w 
Niego wierzy, wyznaje, że „jest prawdziwie Zbawicielem świa-
ta”. (Jan 4, 42) Wyłącznie w Nim jest zbawienie. (Dz Ap 4, 12)

Syn Boży w swoim czasie ziemskim dokonuje wielu cudów 
uzdrawiania. W uzdrowieniu paralityka, opisanym w Ewange-
lii Mateusza 9, 2-6, Pan Jezus wskazuje na znacznie ważniejsze 
uzdrowienie, jakim jest wybawienie człowieka od grzechu.

Zbawienie przyszło na świat w Jezusie Chrystusie – On jest 
sprawcą zbawienia wiecznego. (Hebr 5, 9) Przyniósł zbawienie 
i jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. (I 
Tym 2, 5. 6) Dzięki ofierze Chrystusa relacja pomiędzy człowie-
kiem a Bogiem otrzymała nową podstawę. W ten sposób zdobyta 
zasługa umożliwia wyzwolenie od grzechu i zniesienie trwałego 
oddzielenia od Boga: „…stare przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez 
Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w 
Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i 
powierzył nam słowo pojednania”. (II Kor 5, 17-19)

On jest sprawcą zbawienia wiecznego i jedynym pośrednikiem 
między Bogiem a człowiekiem. Przez Chrystusa zdobyta na krzy-
żu zasługa umożliwia wyzwolenie od grzechu i zniesienie trwałe-
go oddzielenia od Boga. (KKN 4.4.2)

Poprzez Jezusa Chrystusa zbawienie stało się dostępne dla 
wszystkich ludzi, zarówno żywych, jak i umarłych. Żaden czło-
wiek nie może sam z siebie osiągnąć zbawienia. (KKN 4.4.2)

4.4.3  Przygotowanie zboru oblubieńczego

Poprzez społeczność z Jezusem Chrystusem w Słowie i sa-
kramencie, wierzący obecnie doświadcza zbawienia i dostępuje 
przygotowania na ponowne przyjście Chrystusa. Daje to mu moż-
liwość uczestnictwa w chwale Bożej. Do osiągnięcia tego zba-
wienia w Chrystusie niezbędny jest urząd apostolski (zob. KKN 
7.4) ponownie obsadzony we współczesnym etapie Bożego planu 
zbawienia. (zob. KKN 11.3.3) Apostołowie mają za zadanie gło-
sić Słowo Boże i udzielać sakramentów. (KKN 8)

Celem tego zbawczego pośrednictwa jest zgromadzenie oblu-
bienicy Chrystusa oraz jej przygotowanie na ponowne przyjście 
Pana. Zbawienie oblubienicy Chrystusa, która z wiarą przyję-
ła propozycję zbawienia Bożego, oznacza wejście do wiecznej 
wspólnoty z Bogiem w wyniku wesela Baranka w dniu Pańskim. 
(zob. też KKN 10.5)

W etapach planu zbawienia następujących po dniu Pana (zob. 
KKN 10.3 – 10.6) możliwe jest osiągnięcie zbawienia w inny 
sposób:

Wierni, którzy w wielkim ucisku swoje życie oddadzą za wy-
znawanie Chrystusa, będą mieli udział w Pierwszym Zmartwych-
wstaniu i z Chrystusem będą sprawowali władzę jako kapłani. W 
czasie Tysiącletniego Królestwa Pokoju zbawienie zostanie za-
proponowane wszystkim ludziom. Wszyscy, którzy znajdą uła-
skawienie na Sądzie Ostatecznym, będą w nowym stworzeniu 
mieli wieczną wspólnotę z Bogiem.  

Plan zbawienia Bożego, jaki jest podany w Piśmie Świętym, 
znajdzie swoje zakończenie w nowym stworzeniu. (Obj 21)

Streszczenie

We współczesnym etapie Bożego planu zbawienia na nowo 
jest obsadzony urząd apostolski, który pośredniczy w zbawieniu 
poprzez Słowo i sakrament. Celem jest zgromadzenie zboru oblu-
bieńczego i przygotowanie go na ponowne przyjście Pana. (KKN 
4.4.3)

Doskonałego zbawienia doświadczy zbór oblubieńczy przy 
ponownym przyjściu Chrystusa, kiedy osiągnie wieczną społecz-
ność z Bogiem. (KKN 4.4.3)

Plan zbawienia Bożego znajduje swoje zakończenie w nowym 
stworzeniu. (KKN 4.4.3)

4.5  Wybranie

Wybranie ugruntowane jest na woli Boga, który powołuje po-
szczególnych ludzi lub grupy ludzi do przez siebie określonego 
celu, za który czyni ich odpowiedzialnymi.

4.5.1  Wybranie w Starym Testamencie

Boże wybranie i wynikające z niego odpowiedzialności uwi-
daczniają się już w stworzeniu. Bóg wybrał człowieka spośród 
wszelkiego stworzenia i dał mu polecenie, aby ziemię uczynił 
sobie poddaną. Bóg przyznał człowiekowi specjalny status, jak 
wynika z  Księgi Mądrości 2, 23: „Bo dla nieśmiertelności Bóg 
stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczno-
ści”. W biegu starotestamentowych dziejów zbawienia szcze-
gólnie rozpoznawalne jest wybranie Noego, Abrahama i narodu 
izraelskiego:

• Kiedy Bóg postanawia zatracić ludzi na ziemi, (I Moj 6, 1-8) 
obiecuje Noemu ratunek. Noe utwierdza to wybranie, wy-
pełniając wszystko, co mu Bóg nakazał. Dzięki temu Noe 
i jego rodzina – a więc rodzaj ludzki – zostaje ocalony od 
zatracenia.

• Abraham został wybrany, żeby poprzez niego były błogo-
sławione wszystkie narody ziemi. (I Moj 12, 3) Udzielone 
jemu przez Boga obietnice przechodzą na Izaaka.

• Z dwóch synów Izaaka Ezaw jako pierworodny byłby pra-
wowitym beneficjentem błogosławieństwa Bożego. Bóg 
jednak wybrał Jakuba i błogosławił go. (I Moj 28, 13-15) 
Z tego wynika, że nikt nie może sobie rościć prawa do łaski 
wybrania  Bożego ani nie można go pojąć rozważaniami 
ludzkimi.

• Z dwunastu synów Jakuba wywodzi się naród izraelski, 
który Bóg powołał na swój naród przymierza: „Gdyż ty je-
steś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, 
Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi abyś był Jego 
wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż 
wszystkie inne ludy – jesteście najmniej liczni ze wszystkich 
ludów. Lecz z miłości swej ku wam”. (V Moj 7, 6-8) Źró-
dłem wybrania jest więc miłość Boga.

• Spośród ludu izraelskiego Bóg wybierał indywidualne 
osoby, które głosiły Jego wolę i były przez Niego powo-
łane do wypełniania szczególnych zadań. Do nich zalicza 
się Mojżesz i Jozue, jak też niektórzy sędziowie, królowie 
i prorocy.

Żaden człowiek nie może sam z siebie osiągnąć zbawienia; 
każdy jest grzesznikiem i zdany na zbawcze działanie Boga. (Mat 
16, 26) Poprzez Jezusa Chrystusa zbawienie stało się dostępne dla 
wszystkich ludzi, zarówno żywych, jak i umarłych. (Dz Ap 13, 
47; Rzym 14, 9)

Plan zbawienia Bożego przewiduje, że z biegiem czasu 
wszystkim ludziom zostanie udostępnione zbawienie. Zatem 
szerzenie Ewangelii przez pierwszych apostołów, rozprzestrze-
nianie chrześcijaństwa na całym świecie i przygotowanie zboru 
oblubieńczego na ponowne przyjście Pana są etapami Bożego 
planu zbawienia .

Streszczenie

Działanie Boże ukierunkowane jest na urzeczywistnienie zba-
wienia w sensie „ocalenia”, „zachowania” i „odkupienia”. Dzieje 
się to jako historia zbawienia, w której można rozpoznać przebieg 
czynów Boga według planu Bożego, nazywanego „Bożym pla-
nem zbawienia”. (KKN 4.4)

Rodzaj i wymiar dokonywanego zbawienia są różne w etapach 
dziejów zbawienia. Nad wszystkim jednakże dominuje zbawcza 
wola Boża dotycząca ludzi wszystkich czasów. (KKN 4.4) 

Nadzieja na zbawienie w starym przymierzu była najpierw 
ukierunkowana na wybawienie od ziemskiej biedy i niewoli. Z 
biegiem czasu nadzieja zbawcza Izraela coraz wyraźniej odnosiła 
się do oczekiwanego Mesjasza. (KKN 4.4.1)

Historia zbawienia w starym przymierzu ukierunkowana jest 
na narodziny Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga Zbawiciela. 

Człowiek potrzebujący zbawienia

katechizm

Rozdział 4 − część V



Król Hiskiasz nakazuje zbu-
rzyć wszystkie ołtarze i bożki, 
a nawet na drobne kawałki 
rozkrusza miedzianego 
węża.

się do Boga, ponieważ nie chce 
jeszcze umrzeć.
Gdy Izajasz opuszcza Hiskia-
sza, Bóg mówi do proroka, żeby 
zawrócił i powiedział królowi: 
„Słyszałem twoją modlitwę, wi-
działem twoje łzy. Otóż, uleczę 
cię, trzeciego dnia wstąpisz do 
świątyni Pana. Dodam też do 
twojego życia piętnaście lat”. To 
wszystko Izajasz mówi królowi, 
a także każe przynieść placek 
figowy i położyć na wrzód Hi-
skiasza. Król pyta proroka: „Skąd 
będę wiedział, że za trzy dni 
będę znów całkiem zdrowy?”. 

Izajasz odpowiada: „Bóg da ci 
znak jako dowód, że znów bę-
dziesz całkiem zdrowy. Masz 
wybrać, jaki chcesz mieć znak: 
czy cień na zegarze słonecz-
nym ma się posunąć o dziesięć 
stopni, czy cofnąć?”.
Hiskiasz się zastanawia, a na-
stępnie mówi: „To, żeby się po-
sunął, jest proste. – Chcę, żeby 
cień na zegarze się cofnął!”.
I tak się stało: Bóg pozwolił, 
aby cień zegara słonecznego 
cofnął się o dziesięć kresek. 
Król Hiskiasz wyzdrowiał i żył 
jeszcze 15 lat. 

Hiskiasz jest jeszcze młodym 
człowiekiem, kiedy zostaje 
królem. W całym kraju stoją 
bożki, które są czczone przez 
ludzi. Królowie, którzy panowali 
przed nim, tolerowali bałwo-
chwalstwo. Czczony jest nawet 
miedziany wąż Mojżesza, któ-
rego kiedyś ustawił na pustyni. 
Hiskiasz postanawia zdecydo-
wanie skończyć z bałwochwal-
stwem. 

Bóg daruje Hiskiaszowi 15 lat

wg II Księgi Królewskiej 18 – 20

To podoba się Bogu. Bóg błogo-
sławi Hiskiasza i daje mu zwycię-
stwo nad Sancherybem, potężnym 
królem Asyryjczyków. 
Jakiś czas później Hiskiasz jest bar-
dzo chory. Przybywa do niego pro-
rok Izajasz i mówi mu, że wkrótce 
umrze. Król, słysząc te słowa, za-
czyna płakać. Czyż nie zawsze 
starał się czynić wolę Bożą? Modli 
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gorąco. 

Nasze plaże są piękne. Wielu turystów 
przyjeżdża do For-
talezy, aby cieszyć się 
morzem i plażami. 

Na plaży i na morzu można 
zobaczyć dużo jangad. Czy 
wiecie, co to jest jangada? To 
drewniana tratwa, na której rybacy 
łowią duże ryby. 

Miasto, w którym mieszkam, na-
zywa się Maranguape. Otoczone jest gó-
rami i jeziorami; okolice są bardzo zielone i piękne. 

Uwielbiam z moim tatą i moimi siostrami spacerować i 
przebywać na łonie na-
tury. Dwa miesiące temu 
skończyłem sześć lat. Gdy 
będę starszy, to chciałbym 
przejść wszystkie szlaki 
turystyczne i odkryć zwie-
rzęta, które tylko tu żyją.

Mam dwie siostry, Rute 
i Raquel, które są bliź-
niaczkami. Bardzo je 
kocham, a one kochają 
mnie. 

Witam, jestem Rúben – witam w mojej 
ojczyźnie, Brazylii!

 Brazylia jest największym krajem 
w Ameryce Południowej i pią-
tym co do wielkości krajem na 
świecie. Mieszkam w pobliżu 
Fortalezy, stolicy stanu Ceará, 

całkiem na północy 
Brazylii. Tutaj przez 

cały rok jest bardzo     

Tu widzicie nas przed naszym kościołem w Maranguape. 
Moje siostry śpiewają w chórze okręgowym. Gdy dorosnę, 
to również chciałbym śpiewać w chórze. Pieśni tam śpie-
wane bardzo mi się podobają. Chociaż nie wszystko rozu-
miem z kazania, to jednak wiem, że każde nabożeństwo 
jest czymś szczególnym. Mój tata mi mówi, że na każdym 
nabożeństwie spotykamy się z naszym Ojcem Niebieskim.

Tak wygląda wnętrze naszego kościoła. Mój tata jest 
ewangelistą okręgowym. W trakcie tygodnia często od-
biera mnie ze szkoły i zabiera do innych zborów. Najbar-
dziej podoba mi się w Mucunã. Tam jest piękny ogród, 
który pielęgnują siostry z tamtego zboru.

A to nasza rodzina. Niedługo po moich narodzinach moja 
mama zachorowała i odeszła do wieczności. Miałem 
wtedy cztery lata. Bardzo mi jej brakuje. Mój tata wciąż 
mi mówi, że bardzo mnie kochała. Moja mama po dwóch 
córkach bardzo życzyła sobie syna i wtedy się urodziłem. 
Miły Bóg spełnił jej życzenie.

W trakcie dnia przebywam w 
szkole. Rano odrabiam tam lekcje 
z poprzedniego dnia. Moi przyja-
ciele szkolni to: Heitor, Vinícios, 
Emanuela i Sofia. Czy wiedzieli-
ście, że u nas w szkole jest skala 
ocen od 0 do 10? 10 
jest najlepszą oceną. 
Rok szkolny rozpo-
czyna się w lutym i 
kończy na początku 
grudnia. W miesiącu 
lipcu mamy dwa ty-
godnie ferii.

Wtedy mam czas bawić się 
figurkami postaci z filmów 
dla dzieci. W ręku trzymam 
moją ulubioną figurkę, Maxa 
Steela.

Na motocyklu wyglądam 
prawie jak bohater filmowy, 
nieprawdaż?

u Rúbena w Maranguape 

(Brazylia)
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1.    Kto sprzedał swoje pierworodztwo za 

potrawę? 

A  Józef
B  Jakub
C  Ezaw
D  Izaak

2.   Gdzie w Biblii jest wspomniane miasto 
Smyrna? 

A  w Ewangelii Marka
B   w Objawieniu Jana
C w Liście do Rzymian
D   w Ewangelii Jana

3.   Który apostoł pochodził z Kafarnaum?

A  Barnaba
B  Piotr
C  Paweł
D  Natanael

4.   Co jest napisane w Ewangelii Mateusza 7, 
6: „… nie rzucajcie pereł swoich przed...”?

A  wieprze
B  psy
C  wilki
D  barany

5.   Gdzie w Biblii jest przypowieść o zgubio-
nej owcy?

A  w Ewangelii Mateusza 18
B  w Ewangelii Łukasza 15
C  w Ewangelii Jana 10
D  w Dziejach Apostolskich 13

6.   Kto po Mojżeszu prowadził naród izrael-
ski?

A Korach
B  Hiob
C  Jozue
D  Jozjasz

7.   Który król biblijny znany jest ze swojej 
mądrości?

A  Achab
B  Saul 
C  Salomon 
D  Dawid

8.  Kto powiedział: „Czyż jestem stróżem  
 brata mego?”

A  Kain
B  Abel
C  Jakub
D  Apostoł Jan

9.   Kim z zawodu wg 18. rozdziału Dziejów 
Apostolskich był Apostoł Paweł?

A  cieślą
B  celnikiem
C  żołnierzem
D  wytwórcą namiotów

10.   Gdzie znajduje się II List do Tesaloni-
czan? 

A  w Nowym Testamencie
B  w Starym Testamencie
C  w Pięcioksięgu Mojżeszowym
D  w księgach deuterokanonicznych

Rozwiązanie testu: 1C, 2B, 3B, 4A, 5B, 6C, 7C, 8A, 9D, 10A 
SPrAwDź Swoją wIEDzę BIBLIjną...
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