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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Kwestia poruszenia

K

ażdy, kto się modli, chce coś poruszyć. Jeśli w modlitwie przedkładamy Bogu troski, to staramy się,
mówiąc obrazowo, poruszyć serce Boga, aby zajął się
naszym problemem.
Kiedy za kimś się wstawiamy modlitewnie, wówczas chcemy
poruszyć Boga, aby pomógł naszemu bliźniemu.
Kiedy modlimy się o ponowne przyjście Chrystusa, zgodnie z
Jego obietnicą, to chcemy, żeby coś się „poruszyło” w tej kwestii,
ponieważ celem wiary jest Jego przyjście i zabranie do Królestwa
Bożego.
Pytaniem jest jednak: czy coś porusza się również w nas? Czy
nasza modlitwa jest związana z duchowym poruszeniem?
Inaczej rzecz ujmując: Czy możemy poruszyć Boga modlitwą,
która w nas samych nie wywołuje żadnego duchowego poruszenia
lub tylko niewielkie? Raczej nie.
Nawet jeśli modlimy się każdego dnia i wciąż na nowo prosimy
o to samo, to modlitwa musi wypływać z duszy, a to nie może się
odbywać bez wewnętrznego poruszenia.
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Goslar – klejnot późnego gotyku

D

zięki kopalniom srebra, Goslar, założony
w czasach Karolingów, rozkwitł w górach
Harzu pod panowaniem pierwszego niemieckiego króla Henryka I (876-936). Z wybudowanymi około roku 1050 Pałacem Cesarskim, kolegiatą św. Szymona i Judasza oraz budynkami kurii, z
których część zachowała się do dziś, miasto było
aż do XIII wieku preferowanym pałacem cesarza
Ottona i Saliera oraz sceną znaczących posiedzeń
parlamentarnych w głębokim średniowieczu. Fundamenty zburzonej w 1820 roku katedry, z której
zachował się tylko przedsionek północny, odkryto
na nowo w czerwcu 2019 roku za pomocą pomiarów georadarowych. „Zniknął zabytek architektury,
ale doskonale się zachował zabytek archeologiczny” – napisali w protokole podekscytowani eksperci, którzy pracują nad przeprojektowaniem placu
katedralnego.
Doskonale zachowała się również okazała późnogotycka Sala Hołdu goslarskiego ratusza z 1520
roku, której ściany, sufity i parapety zdobią cyzelowane rzeźby i obrazy, przedstawiające sceny z życia
Pana Jezusa oraz cesarzy, wieszczy i świętych.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
w Goslarze/Niemcy
Miejsce: kościół w Goslarze
Data: 9 czerwca 2019 r.
Słowo biblijne: I List do Koryntian 12, 13
Pieśń: Miłujmy się my bracia, gdyż Boży Duch jest w nas
Osoby towarzyszące: wszyscy apostołowie okręgowi i apostołowie okręgowi pomocniczy oraz apostołowie: Uli Falk, David Heynes, Jens Korbien, Thomas Mintoor, Helge Mutschler, Abraham Page, Dirk Schulz, Jörg
Steinbrenner, Samuel Tansahtikno, Ralph Wittich, Fred
Wolf i Charles Zimba
Informacja: nabożeństwo zielonoświątkowe z ogólnoświatową transmisją na żywo i tłumaczeniem na 23 języki
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M
Słowo biblijne: I List do Koryntian 12, 13

„Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy
ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy
zostaliśmy napojeni jednym Duchem”.

Działanie Ducha Świętego –
źródło radości
Czytanie Biblii: Dzieje Apostolskie 2, 36-43:
„Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i
Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego
wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do
głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy
czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie
się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi
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się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy
są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc:
Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci
więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były
bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele
cudów i znaków”.

iłe siostry, mili bracia, w Zielone
Świątki pamiętamy o zesłaniu Ducha
Świętego, założeniu Kościoła Chrystusa i to jest powód do świętowania.
Jest to dla nas piękna okazja do chwalenia i wielbienia Boga Ducha Świętego. Wiem, że czasami wydaje się to trochę abstrakcyjne. O Bogu Ojcu ma się
pewne wyobrażenie. Można sobie też dobrze wyobrazić
Stwórcę, bowiem widzi się stworzenie. Z Bogiem Ojcem
kojarzy się obraz opiekuńczego ojca. W przypadku Syna
Bożego natychmiast myśli się o Jezusie Chrystusie. Całkiem sporo można sobie wyobrazić. Ale nie można sobie
wyobrazić Ducha Świętego, mocy Bożej; Ducha Świętego można tylko doświadczyć i poznać po tym, co czyni
w człowieku i przez człowieka. Ducha Świętego można
poznać po Jego działaniu. Wówczas natychmiast staje się
to konkretne.
Duch Święty z mocą działa w Kościele od chwili założenia Kościoła Chrystusa i nigdy nie przestał działać w
Kościele Chrystusa. Odkąd Duch Święty działa na ziemi
w Kościele, dał poznać niezliczonym ludziom, że Jezus
Chrystus jest Synem Bożym. Apostoł Paweł mówi, że bez
działania Ducha Świętego człowiek nie mógłby poznać,
że Jezus Chrystus jest Panem. (I Kor 12, 3) Kiedy człowiek dochodzi do poznania, że Jezus Chrystus jest Synem
Bożym, jest to efekt działania Ducha Świętego.

Ducha Świętego można poznać po tym,
co czyni w człowieku i przez człowieka.

P

rzez cały czas Duch Święty troszczył się o to, żeby
ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali poprzez chrzest włączeni do Kościoła Chrystusa. Duch Święty sprawił, że przesłanie Ewangelii zostało
zaniesione do najodleglejszego zakątka świata. On dba o
to, żeby wiara wierzących została wzmocniona poprzez
głoszenie Ewangelii. Kiedy myśli się o tym, przez co przeszli chrześcijanie w minionych wiekach: niektórzy byli
prześladowani, inni doświadczyli straszliwego cierpienia i biedy, ale Duch Święty zawsze sprawiał, że zostali
pokrzepieni i byli zdolni do pozostania wiernymi Jezusowi Chrystusowi. W historii chrześcijaństwa było wielu
chrześcijan, którzy doświadczyli zła. Ci wszyscy mówili:
„Gdzie teraz jest Bóg? Jednakże wzmocnieni w wyniku

głoszenia Ewangelii, pozostali nieugięci w wierze: wierzę
w Jezusa Chrystusa, podążam za Nim. Już tylko po tym
można poznać potężne działanie Ducha Świętego.

Duch Święty działał z mocą w Kościele
Chrystusa przez wszystkie wieki.

D

uch Święty działał w Kościele Chrystusa. Oczywiście w widzialnym Kościele wydarzyło się
wiele, co nie było piękne, ponieważ ludzie są i
zawsze pozostaną ludźmi. Czasami imię Jezusa Chrystusa
było nadużywane do prowadzenia wojen. Chrześcijanie
prześladowali i zabijali niechrześcijan. Chrześcijanie nawzajem się zwalczali i zabijali. Popełniono wiele błędów.
Po prostu dlatego, że ludzie to ludzie. Ale Duch Święty
sprawia, że pomimo tych wszystkich ludzkich niedoskonałości Ewangelia jest rozpowszechniana, a chrześcijanie
mogą wierzyć w Jezusa Chrystusa i pozostać Jemu wiernymi. Kiedy się nad tym zastanawia, wówczas się zauważa,
z jaką mocą działał Duch Święty, że pomimo wszystkich
trudności, sprzeciwów i błędów, które zostały popełnione,
wiara chrześcijańska nie wymarła. Jest wielu chrześcijan,
którzy są wierzącymi i naśladują Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Duchowi Świętemu za to, że z taką mocą działał
w tych wszystkich stuleciach i nadal działa.
Dziękujemy Duchowi Świętemu za to, że działa w
Apostolacie. Odkąd urząd apostolski jest ponownie obsadzony, Duch Święty z mocą działa poprzez apostołów.
Poprzez nich ludzie mogą otrzymać dar Ducha Świętego i
stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Działalność Ducha Świętego pozwala nam obchodzić uroczystość świętej wieczerzy i w ten sposób rozkoszować się
spożywaniem ciała i krwi Pana Jezusa. Duch Święty działa
z mocą poprzez apostołów i mówi: Pan przyjdzie wkrótce!
Ale od czasu, gdy urząd apostolski został ponownie obsadzony, pojawiło się też wiele sprzeciwów i oporów do
przezwyciężenia. Tu i tam apostołowie i wierzący również
byli prześladowani. Duch Święty jednak nadal działał.
Nikt nie mógł Go powstrzymać. Apostołowie również są
niedoskonałymi ludźmi i nawet tam, gdzie działają apostołowie, popełniane są błędy. Może się też zdarzyć, że
ludzkie poglądy lub uwarunkowania kulturowe nieco wnikają do kazania i mówi się o sprawach, o których można
powiedzieć, że niewiele mają wspólnego z Ewangelią.
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Duch Święty działa z mocą poprzez apostołów
i mówi: Pan przyjdzie wkrótce!
Ale te ludzkie niedociągnięcia ostatecznie nie przeszkadzają Duchowi Świętemu w potężnym działaniu poprzez
apostołów. Dar Ducha Świętego zostaje udzielany, święta
wieczerza jest celebrowana i oblubienica Chrystusa jest
przygotowywana. Jesteśmy wdzięczni Duchowi Świętemu, że nadal potężnie działa poprzez urząd apostolski i że
niedoskonali ludzie mogą zostać przygotowani na oblubienicę Chrystusa.

D

uch Święty działa potężnie w Kościele Chrystusa. Działa z mocą poprzez urząd apostolski.
Działa z mocą w zborach i w dzieciach Bożych.
Obecnie mamy około 60 000 zborów na całym świecie. W
tych zborach płonie ogień Ducha Świętego.
Przy tym przede wszystkim myślę o młodzieży. Z pewnością rozumiecie, że wracam do minionego weekendu.
Wszyscy, którzy przeżyli to wielkie spotkanie młodzieży
w Düsseldorfie, mogą poświadczyć, że tam płonął ogień
Ducha Świętego! Ci młodzi ludzie są pełni entuzjazmu
dla Jezusa Chrystusa, naśladują Go i Jemu służą. To
przeżyłem nie tylko w Düsseldorfie, doświadczam tego
za każdym razem, gdy spotykam się z młodymi ludźmi
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gdziekolwiek na świecie. Jesteśmy wdzięczni, że Bóg
dał nam tak wielu młodych ludzi, którzy są pełni zapału
dla Jezusa Chrystusa, którzy pozwalają się pouczać i prowadzić przez Ducha Świętego. Ale nie dotyczy to tylko
młodzieży. Utrzymuję, że tak jest we wszystkich 60 000
zborów na całym świecie. Nawet w bardzo małych zborach, gdzie zbiera się tylko garstka, Duch Święty działa
z mocą. Nie jest tak, że można byłoby powiedzieć: ach,
jest nas tylko troje, jest nas tylko pięcioro – tu płonie tylko
mały ogień Ducha Świętego. Nawet w tych bardzo małych
zborach Duch Święty rozwija pełnię swojej mocy, wierni
mogą doświadczać obecności Boga i otrzymać pełnię zbawienia. Duch Święty nie jest związany z jakąś liczbą. On
może działać z pełną mocą w bardzo małym zborze, nawet
w trudnych uwarunkowaniach.
Myślę o wielu zborach, gdzie bracia i siostry zbierają
się w obozach dla uchodźców. Inni muszą się ukrywać i
spotykać w lesie. Nie mają nic, ale otrzymują pełnię zbawienia dzięki mocy Ducha Świętego. W krajach, w których jest dużo wiernych, są zbory nawet w więzieniach.
Tam są chrześcijanie nowoapostolscy, którzy zostali
skazani na więzienie i w więzieniach przeprowadzane są

nabożeństwa. Społeczeństwo powiedziało: „Nie chcemy
was, musicie opuścić ulice!”. Ale gdzie odbywa się nabożeństwo, tam z mocą może działać Duch Święty. Również
ci bracia i siostry przeżywają obecność Boga w tym szczególnym otoczeniu, doświadczają miłości Bożej i otrzymują wszystko, czego potrzebują do swojego zbawienia. To
jest kilka bardzo konkretnych przykładów.
Dziękujemy Duchowi Świętemu, że poprzez niedoskonałych ludzi tak potężnie działa w Kościele, działa z mocą
w naszych braciach i siostrach. Mamy wielu braci i sióstr,
którzy są wzorami. Mają wielkie obciążenia, często od lat,
doświadczają biedy i cierpienia. Czasami zadajemy sobie
pytanie: jak oni to robią? Jak sobie z tym radzą? Ci bracia i
siostry mają niezachwiane zaufanie do Boga. Oni kochają
Jezusa Chrystusa, naśladują Go i pozostają Jemu wierni.
Można się tylko dziwić i ich podziwiać.
Myślę o wielu braciach i siostrach, którzy niestrudzenie
służą Panu, czy to na jakimś urzędzie kościelnym, czy w
jakiejkolwiek innej służbie. Mieliby dwieście pięćdziesiąt
powodów, aby powiedzieć: więcej już tego nie będę robił.
Ale oni nadal służą, ponieważ pozwalają się kierować i
prowadzić przez Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu

Duchowi Świętemu za to, że wciąż na nowo wzmacnia i
pociesza tych braci i siostry oraz dodaje im otuchy.

Z

okazji Zielonych Świąt chciałbym przekazać specjalne przesłanie i jako usta mówiące Apostolatu
mówię wam, mili bracia i siostry na całym świecie: my jako apostołowie Jezusa Chrystusa, mówimy jak
Apostoł Paweł: dziękujemy Bogu za radość, jaką możemy przeżywać poprzez was! Jesteście naszą radością!
(I Tes 2, 20) Chciałbym wyrazić tę wdzięczność w imieniu
wszystkich apostołów. Jesteście naszą radością! To właśnie chciałem wyznać.
Potężne działanie Ducha Świętego w Kościele Chrystusa, w Apostolacie, w zborach, w braciach i siostrach, jest dla
nas źródłem pocieszenia i radości. Na tym opiera się nasza
nadzieja. Duch Święty będzie działał z mocą do końca.
Pan Jezus mówił kiedyś o Królestwie Bożym i porównał
je do nasienia, które człowiek umieszcza w ziemi. (Mar 4,
26-29) Powiedział, że niezależnie od tego, czy człowiek
czuwa czy śpi, czy pracuje, czy nie pracuje, to nasienie
kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Pan Jezus chciał przez
to powiedzieć, że ludzie nie mogą powstrzymać rozwoju
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Apostoł Okręgowy
pomocniczy
Kububa Soko
Zastraszeni uczniowie stali się odważnymi świadkami
prawdy, powiedział apostoł okręgowy pomocniczy
Soko, podsumowując wydarzenia z Zielonych Świąt.
Zapytany przez Głównego Apostoła o uchodźców w
jego rodzinnej Zambii, relacjonował, że tragiczny los
tych ludzi wywołuje smutek, ponieważ wiele dzieci i
dorosłych umarło w drodze; wielu na ucieczce straciło
swoich bliskich. Ale oni również doświadczają mocy
Ducha Świętego jako obiecanego Pocieszyciela.
„Kiedy myślimy o urzędzie apostolskim, to również dziś
Duch Święty działa poprzez urząd, aby nas pocieszać i
wprowadzać w prawdę”.

Potężne działanie Ducha Świętego w Kościele Chrystusa, w Apostolacie,
w zborach, w braciach i siostrach, jest dla nas źródłem pocieszenia i radości.
Królestwa Bożego, a dzieje się to w sposób tajemniczy aż
do jego ukończenia.
Duch Święty nadal też będzie z mocą działał w nas. Jeśli
pozwolimy Jemu się kierować i prowadzić, wówczas dokończy w nas nowe stworzenie, a my niedoskonali ludzie
będziemy mogli stać się podobnymi do Jezusa Chrystusa.
Duch Święty będzie również działał z mocą poprzez
urząd apostolski i pomagał apostołom w wypełnianiu ich
polecenia aż do końca. Oblubienica Pana będzie gotowa,
gdy Pan przyjdzie. Duch Święty będzie działał z mocą w
Kościele Chrystusa nawet po ponownym przyjściu Jezusa Chrystusa. On będzie troszczył się o to, aby wierzący chrześcijanie byli poprzez Niego pokrzepiani także
w opresjach antychrześcijańskich podczas wielkiego
ucisku. Nawet jeśli wróg Jezusa Chrystusa wszystko zaryzykuje, nie będzie mógł powstrzymać działania Ducha
Świętego. Duch Święty zapewni, że chrześcijanie będą
nadal pokrzepiani i pozostaną wierni Panu. Duch Święty
12
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dokończy swoje dzieło. On dokończy Kościół Chrystusa
i wprowadzi go do nowego stworzenia, gdzie dusze będą
miały wieczną społeczność z Bogiem.
Jeśli w ten sposób się na to patrzy, mili bracia i siostry,
to mamy wiele powodów, aby dziękować, chwalić i wielbić Boga Ducha Świętego. Mamy wiele powodów, aby
dziękować Jemu za to, że uczynił nas tak bogatymi w Jezusie Chrystusie. My, apostołowie, mamy wiele powodów, aby dziękować Jemu za uczynienie nas tak bogatymi
w Jezusie Chrystusie. Naprawdę, chwała Bogu Duchowi
Świętemu. On dokończy swoje dzieło.
Po kazaniach apostołów okręgowych pomocniczych,
Główny Apostoł powiedział:

M

ili bracia i siostry, nie chodzi o przedstawianie
czegoś sensacyjnego: zobaczcie, jak im źle się
powodzi, a nam idzie tak dobrze! Do tego nie

Apostoł okręgowy
pomocniczy
David Devaraj
Apostoł okręgowy pomocniczy
rozpoczął swoje kazanie od podziękowania za to, że również
on może zaliczać się do tych, któremu Bóg dał dar
Ducha Świętego. Aby rozpalić ogień, wystarczy tylko
iskra, tak jak przy zesłaniu Ducha Świętego w Zielone
Świątki. Iskra, która rozpaliła się w apostołach, wywołała ogień, który ogarnął cały świat, powiedział apostoł:
„Myślę teraz o pewnym wydarzeniu na Międzynarodowych Dniach Młodzieży, które zostało zatytułowane
„Tu, tam, wszędzie”. Młodzi ludzie z całego świata
wbiegli na stadion z pochodniami w rękach. Taki ogień
był rozprzestrzeniany przez apostołów na cały świat i
jestem wdzięczny, że jeden z tych apostołów przybył
również do Indii”.

Apostoł okręgowy
pomocniczy
John W. Fendt
Apostoł okręgowy pomocniczy
Fendt nawiązał do trudnych warunków panujących w niektórych krajach kontynentu południowoamerykańskiego
i powiedział: „Służę braciom i siostrom w Wenezueli.
Kilka lat temu Wenezuela miała najwyższy standard
życia w Ameryce Południowej. Dziś, kto ma naprawdę dobrą pracę, zarabia tyle, co wystarcza na zakup
dwóch litrów mleka i sześć jajek”. Zauważa się jednak,
że bracia i siostry trwają mocno w swojej wierze i w
zaufaniu do Boga. Niektórzy wyjechali z kraju, ponieważ nie mogli już dłużej utrzymać swojej rodziny.
Jednakże tam, gdzie się osiedlili, ponownie szukali
Kościoła albo założyli nowy zbór. „To działanie Ducha
Świętego jest po prostu cudem”, powiedział apostoł
okręgowy pomocniczy.
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Żyć z wiarą / przeżycia

Apostoł okręgowy Schulte (pośrodku)
i apostoł Helge Mutschler (z prawej)
przyjmują świętą wieczerzę za zmarłych

Odwaga do
wyznawania
Boga

Fot. Oliver Rütten

Jest to być może tylko niewielkie przeżycie w wierze, ale
uświadomiło mi, że Bóg przyznaje się do nas ludzi, gdy my
wyznajemy Go przed ludźmi.

jest potrzebny Główny Apostoł. Wystarczy przeczytać
gazety lub obejrzeć wiadomości. Moim celem było pokazanie, jak potężnie działa Duch Święty. W najgorszych
sytuacjach, we wszystkich sytuacjach, może pocieszać,
wzmacniać, wspierać, udoskonalać. Nic nie może Jemu
przeszkodzić w wykonywaniu Jego polecenia. Powiem
raz jeszcze: chwała i cześć Bogu Duchowi Świętemu.
Poprzez Ducha Świętego została w nas rozlana miłość Boża. (Rzym 5, 5) Duch Święty wprowadza nas w
poznanie Jezusa Chrystusa. Jak wielki, jak wzniosły jest
Jezus Chrystus, jak wielka jest miłość Boża do nas, można
poznać tylko poprzez Ducha Świętego. Im więcej przestrzeni dajemy temu Duchowi, tym więcej miłości Bożej
doświadczamy. Duch Święty ożywia w nas tęsknotę za
wieczną wspólnotą z Bogiem.
Dzięki działaniu Ducha Świętego możemy już dziś
mieć społeczność z Bogiem. Kiedy przyjmujemy świętą
wieczerzę, to poprzez działanie Ducha Świętego możemy
spożywać ciało i krew Pana Jezusa i już dziś mieć społeczność z Jezusem Chrystusem.
14
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W ten sposób Duch Święty nas wzmacnia. Rozwija naszą miłość do Boga, potęguje naszą tęsknotę za
wspólnotą z Bogiem i daje nam tę wspólnotę w świętej
wieczerzy. W tej wspólnocie odnajdujemy siłę, podobnie
jak wszyscy nasi bracia i siostry, do pozostania wiernymi
Panu i służenia Jemu w przyszłości.

zASADNiczE myśli
Poznajemy moc Boga Ducha Świętego w
historii Kościoła, w służbie apostołów i w
służbie wierzących.

W

dzieciństwie i
młodości nigdy
nie byłem wielkim wyznawcą
swojej wiary. Co
prawda zawsze chodziłem na nabożeństwa i aktywnie udzielałem się w
kościele, ale poza kościołem wstydziłem się swojej wiary.
Pamiętam incydent z czasów
szkolnych. Sądzę, że to było w szóstej klasie, kiedy to nasz nauczyciel
przedstawiał różne religie. Za każdym
razem wybierał jedno dziecko, żeby
opowiedziało o swojej wierze. Pewien
katolicki uczeń bardzo obrazowo opowiadał o wierze katolickiej; inny, protestancki uczeń zrobił to podobnie.
Wtedy mój nauczyciel zapytał
mnie, co stanowi wiarę nowoapostolską. Odpowiedziałem tylko krótko,
że jest podobna do katolickiej i protestanckiej, i na tym skończyłem swój
wywód. Następnie nauczyciel poprosił uczennicę, która należała do wspólnoty wyznaniowej Świadków Jehowy. Ona opowiadała o swojej wierze
bardzo obszernie, aż do najdrobniejszych szczegółów i to z wielkim entuzjazmem. Wstydziłem się w duchu
z powodu braku mojej odwagi do wyznawania swojej wiary.
Natomiast przeżycie podczas służby wojskowej gruntownie zmieniło
moje nastawienie do wyznawania.
W weekendy zazwyczaj jeździłem
do domu i chodziłem na nabożeństwa
w moim rodzimym zborze. W środy
chodziłem do kościoła w miejscowości, gdzie był nasz garnizon. Robiłem
to potajemnie z obawy przed moimi
kolegami. Koszary opuszczałem w
swobodnym ubraniu, a krawat i marynarkę, które zawsze miałem w małej torbie, zakładałem po drodze, aby
godnie wejść do Domu Bożego.
Ale stało się to, co musiało się stać.

Po pewnym nabożeństwie przed kościołem spotkałem kilku kolegów.
Od tego czasu w koszarach miałem
przegrane. Ironicznie zawsze zwracano się do mnie „biskup” lub „ksiądz”.
To było dla mnie dużym obciążeniem
psychicznym. Dziś prawdopodobnie
można by to nazwać mobbingiem.
Była to dla mnie lekcja. Kiedy po
trzech miesiącach zostałem przeniesiony do innego garnizonu, postanowiłem, że nigdy więcej to się nie
powtórzy. Prosiłem naszego Ojca
Niebieskiego, aby dał mi odwagę do
wyznawania wiary i prosiłem też Jego,
aby przyznał się do mnie.
Po przybyciu do mojego nowego
garnizonu, najpierw należało dopełnić formalności, przy czym zapytano
mnie również o moją przynależność
religijną. Nieśmiało odpowiedziałem:
„Jestem wyznania nowoapostolskiego”. Tym bardziej byłem zaskoczony,
gdy osoba siedząca naprzeciwko mnie
powiedziała: „Ja też”. W dalszej rozmowie się okazało, że są jeszcze inni
w garnizonie, którzy również są wyznania nowoapostolskiego. Później
się dowiedziałem, że również dowódca należy do Kościoła Nowoapostolskiego i jest duszpasterzem młodzieży
w zborze.
Byłem bardzo wdzięczny naszemu Ojcu Niebieskiemu. Rozwinęły
się piękne przyjaźnie z kolegami, często udawaliśmy się razem na nabożeństwa do zboru w sąsiedniej miejscowości.
Poza tym moja odwaga do wyznawania wiary została nagrodzona tym,
że zaproszeni ludzie z innych wspólnot wyznaniowych częstokroć szli ze
mną na nabożeństwa. Moja wiara była
respektowana i być może trochę podziwiana.
Od tego czasu wciąż na nowo próbuję wyznawać Boga przed ludźmi.
10 / 2019
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Niemcy Północne i Wschodnie / archiwum

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 08.08.1974 r.
Zawód: adwokat
apostoł od: 15.11.2015 r.
Obszar działania: Dolna Saksonia
w Niemczech i Polska

Apostołowie
listy

Apostoł H. Mutschler przy ołtarzu oraz 3. od
lewej z biskupem W. Starostą (4. od lewej) na
posesji kościelnej w Żorach z niektórymi wiernymi ze zborów Żory i Chorzów

Apostoł
Helge Mutschler

Święte pieczętowanie

16

Apostole, jakie wyzwania stawia współczesne
duszpasterstwo?

tym sensie jest również aktywnym przygotowaniem na
ponowne przyjście Pana Jezusa.

Duszpasterstwo to praca w relacjach międzyludzkich.
Duszpasterstwo wymaga uwagi, percepcji i obserwacji.
Duszpasterstwo wymaga zaufania, ciepła, bliskości i miłości. Duszpasterstwo wymaga aktywnych spotkań osobistych z braćmi i siostrami. I tu zaczyna się wyzwanie.
Wszystko wymaga czasu, a czas subiektywnie jest coraz
bardziej ograniczony. Powinniśmy jednak być razem jako
jedno ciało, „Ciało Chrystusa”, w którym Chrystus jest
Głową, a wszystkie członki są zależne od siebie. (Efez 4,
15. 16) Pan Jezus powiedział w swoich słowach pożegnalnych: „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. (Jan 15, 12) Dla
mnie Kościół jest niewyobrażalny bez istnienia wzajemnych relacji miłości. Dlatego też moją prośbą do duszpasterzy jest, pomimo wszelkich wyzwań doczesnych, aby z
miłości do Boga i wiernych praktykowali duszpasterstwo
i aktywnie spotykali się z wiernymi. Duszpasterstwo w

Słabnąca więź wyznaniowa młodych ludzi jest
problemem dotyczącym wszystkich Kościołów.
W jaki sposób nasz Kościół może przeciwdziałać
temu zjawisku?
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To, co powiedziałem odnośnie duszpasterstwa, moim zdaniem dotyczy też młodych ludzi. Co więc możemy uczynić? Moja odpowiedź brzmi: budować relacje z młodymi
ludźmi, ich angażować i stwarzać im możliwości współuczestnictwa w życiu kościelnym. Okazywać młodym ludziom szacunek, respekt i uznanie. Wykazywać zainteresowanie młodymi ludźmi i ich rzeczywistością życiową;
dostrzegać, poważne traktować i darzyć zaufaniem. Ujmując to w skrócie: okazywać miłość naszej młodzieży. Pięknie byłoby, gdyby każdy duszpasterz, każda siostra i każdy
brat mógł powiedzieć: „Droga młoda siostro, drogi młody
bracie, miłuję cię. Chcę dzielić z tobą życie dziś i na wieki”.

Zielone Świątki to święto zesłania Ducha Świętego.
Moc Ducha Świętego jest nie do wyrażenia ludzkimi słowami. Dlatego Biblia używa różnych obrazów: gołębicy,
(Mat 3, 16) języków ognia, (Dz Ap 2, 3) tchnienia, (Jan 20,
22) wiatru, (Jan 3, 8; Dz Ap 2, 2) wylania, (Dz Ap 2, 17) lub
namaszczenia. (Dz Ap 10, 38)
Mniej znany jest obraz pieczętowania. Pojęcie „pieczętowanie” w powiązaniu z Duchem Świętym jest wymienione w Biblii kilkakrotnie. (II Kor 1, 22; Efez 1, 13; 4, 30)
Nasz Główny Apostoł na nabożeństwie zielonoświątkowym w Goslarze wskazał na udzielanie daru Ducha
Świętego przez apostołów. Zgodnie z naszym Nowoapostolskim Wyznaniem Wiary, wierzący otrzymuje dar
Ducha Świętego w sakramencie świętego pieczętowania
udzielanego poprzez nałożenie rąk i modlitwę apostoła.
(Dz Ap 8, 17)
Już w Starym Testamencie pojęcie „pieczęć” występuje jako znak rozpoznawczy i ochronny. Współcześnie pojęcie „pieczęć” jest używane również w rozumieniu znaku.
Na przykład:
■■

Znak jakości gwarantuje jakość i wartość produktu.
Znak jakości na przykład gwarantuje też pochodzenie
produktu z określonego regionu lub kraju oraz że został

■■

■■

przetestowany przez niezależne instytucje.
Znak ochronny zapewnia ochronę produktu. Umieszczony na produkcie, świadczy o jego ochronie prawnej.
Znak własności poświadcza czyjąś własność. Tego rodzaju znaki umieszcza się m.in. na pniach drzew lub
zwierzętach.

Znaczenie tych znaków można też odnieść do świętego
pieczętowania. Z udzieleniem daru Ducha Świętego w sakramencie świętego pieczętowania wiążą się przyrzeczenia Boże:
■■

■■

■■



W oczach Boga, jesteś bardzo cenny. Jesteś prawdziwą
„wartością niebieską”. Bóg cię stworzył i cię wybrał.
Dostąpiłeś nowonarodzenia z wody i z Ducha. Masz
prawo do ojczyzny w niebie. (Flp 3, 20)
Pan chroni cię przed atakami złego. (I Jan 5, 18) Wstawia się za tobą i daje ci swoje ciało i swoją krew.
Należysz do Boga. Jesteś Jego własnością. (I Ptr 2, 9)
On cię odkupił krwią swego Syna. Jesteś Jego dzieckiem. (Rzym 8, 14-16) Nikt nie może rościć sobie
prawa do ciebie; nikt i nic nie może cię oddzielić od
miłości Bożej. (Rzym 8, 38. 39)
Helge Mutschler
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Fot. UNHCR ZAMBIA

Obóz Mantapala: w tym sektorze
na prostych paleniskach ludzie gotują swoje jedzenie

Mieszkańcy obozu Mantapala wytwarzają
gliniane cegły i suszą je w słońcu; z nich
budują sobie domy

Kościół na świecie

Kran dla tysięcy; organizacje pomocowe pracują nad poprawą warunków
sanitarnych

Obóz dla
uchodźców
Mantapala

Na uchodźctwie w Afryce
Życie w Afryce dla ubogiej ludności jest już wystarczająco trudne. Jakim obciążeniem jest
uchodźctwo w takich warunkach życiowych, staje się jasne w relacji apostoła okręgowego
pomocniczego Kububy Soko. Już na nabożeństwie zielonoświątkowym wspomniał o tej sytuacji,
a w niniejszym artykule pozwala nam tę sytuację poznać bliżej na przykładzie Kaimby Kazi.

Z

ambia od wielu lat przyjmuje uchodźców na
swoje terytorium. Obecnie przebywa tam około
81 000 uchodźców, głównie z krajów sąsiednich. Większość z nich uciekła z krajów ojczystych w powodu niepewności politycznej, prowadzącej do
wojny.
W Zambii znajdują się trzy obozy dla uchodźców.
Ostatnio utworzonym jest obóz Mantapala. Znajduje się w
prowincji Luapula na północy Zambii i jest schronieniem
dla około 14 700 uchodźców z Demokratycznej Republiki
Konga.
Życie uchodźcy nie jest łatwe. Wielu z nich przeżywa
ogromną traumę. Ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia
swoich domów, aby znaleźć azyl gdzie indziej. Często w

18
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pośpiechu opuszczali domy i wyruszali w podróż z wieloma niewiadomymi. Rodziny zostały rozerwane, ponieważ
nie każdy był w stanie wziąć na siebie trud ucieczki. Starsi ludzie, kobiety i dzieci wielkie odległości pokonywali
pieszo. Wielu zmarło w drodze z powodu choroby, głodu
lub niewystarczającej ilości wody.
Niektóre z uciekających kobiet były kilka dni lub tygodni po porodzie. Jednym z przykładów jest Kaimba
Kazi – kobieta z Demokratycznej Republiki Konga, która
obecnie mieszka w obozie uchodźców Mantapala. Dwa
tygodnie po urodzeniu trojaczków uciekła do Zambii.
„Mój mąż mnie zostawił, gdy usłyszał, że jestem w
ciąży. Tymczasem ożenił się z inną kobietą. Kiedy rebelianci zaatakowali moją wioskę Moba w okręgu Pweto w

Fot. NACRO

Obóz Mantapala

Kościół nowoapostolski w obozie
Mantapala; skromnie zbudowany,
ale chroni przed słońcem i deszczem

Demokratycznej Republice Konga, uciekłam z dwójką
starszych dzieci. Byłam wtedy w zaawansowanej ciąży.
2 września 2017 roku w szpitalu okręgowym w Pweto
urodziłam trojaczki. Kiedy walki dotarły do Pweto, moje
trojaczki miały zaledwie dwa tygodnie. Ale nie mogłam
tam zostać. Przekraczając granicę w Lupiya uciekłam do
Zambii i w końcu dotarłam do obozu przejściowego w
Kenani. Jakoś ciągnęłam ze sobą moje trojaczki i dwójkę
starszych dzieci” – relacjonuje Kaimba.
Droga Kaimby do Zambii była pełna trudności. Musiała walczyć o życie swoje i dzieci, a przy tym nie czuła się
jeszcze zbyt dobrze po urodzeniu trojaczków. Nie miała
też obok siebie nikogo, kto pomógłby jej nosić trojaczki.
„Bardzo się bałam o moje dzieci. Nie miały ubrań, które
chroniłyby ich przed intensywnymi promieniami słońca,
a ja nie miałam wystarczająco dużo mleka dla moich noworodków” – mówi Kaimba.
Teraz od ponad roku mieszka w trudnych warunkach w
obozie dla uchodźców Mantapala na północy Zambii. Ale

jej dzieci są zdrowe i pod opieką medyczną.
Organizacja pomocy humanitarnej Kościoła Nowoapostolskiego w Zambii, NACRO, obecnie realizuje
projekty na rzecz poprawy zaopatrzenia w wodę pitną i
urządzenia sanitarne w obozie dla uchodźców Mantapala. Przyczynia się to do bardziej godnego życia i pomaga
zapobiegać chorobom przewodu pokarmowego, które
szczególnie zagrażają życiu dzieci.
Na terenie obozu dzieci i dorośli mogą chodzić do
szkoły. Zambijskie Ministerstwo Edukacji umożliwiło
uczniom uzyskanie kwalifikacji szkolnych. To znacznie
zwiększa ich szanse na to, że później będą w stanie zarobić
na własne utrzymanie.
Mieszkańcy obozu dla uchodźców są bardzo religijni.
Różne Kościoły chrześcijańskie i inne religie zgromadzają tam ludzi na modlitwy. Kościół Nowoapostolski
utworzył w obozie dla uchodźców bardzo proste miejsce
zgromadzeń, gdzie odbywają się nabożeństwa. 
Kububa Soko
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Kain i Abel
„Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole!
A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go”.
I Księga Mojżeszowa 4, 8

Chleb Żywota
Stwórca dotychczasowego
						i nowego stworzenia
„Bo tylko On patrzy na końce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem”. Księga Hioba 28, 24

S

tary i Nowy Testament poświadczają, że Bóg jest
Stwórcą nieba i ziemi. Czytając pierwszą historię
stworzenia zauważamy, że Bóg nie tylko stworzył
ludzi, ale także światłość, gwiazdy, rośliny i zwierzęta.
Cała rzeczywistość jest stworzona przez Boga; wszystko, co nas otacza w pewnym sensie ma swoją podstawę
w Bogu.
W I Księdze Mojżeszowej 1, 31 jest wyrażony pozytywny stosunek Boga do swojego stworzenia i że początkowo zostało stworzone jako doskonałe. Widać również,
że Bóg w swoje stworzenie nie włożył nic złego. Stworzenie jest godne podziwu i dobrze zorganizowane.
Dziś najczęściej widzimy to, co niedoskonałe, zaburzenia w ramach stworzenia – klęski żywiołowe, susze,
epidemie – wydają się kwestionować jego porządek.
Stworzenie, z którym dziś mamy do czynienia, jest nacechowane upadkiem w grzech. Dlatego w Liście do Rzymian jest mowa: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd”. (Rzym 8, 22) To
daje negatywny obraz stworzenia, a sprawcą tego jest zło.
Nadmienione słowo biblijne wszak mówi, że Bóg patrzy na wszystko, że na wszystkim spoczywa Jego wzrok i
że nie pozostawi swojego stworzenia samemu sobie, ale je
zachowa. W wyniku tego ziemia daje pożywienie, istnieją pory roku, nadal obowiązuje prawo wysiewu i zbioru,
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a dzięki temu możemy żyć z ziemi. Idąc dalej to dusza
każdego człowieka jest stworzona przez Boga. A więc
także dziś Bóg jest Stwórcą. Dlatego nasza wdzięczność
za dobra dostępne w stworzeniu wciąż jest zasadna i niezbędna. Z niej to wynika nasze ostrożne i odpowiedzialne
obchodzenie się ze stworzeniem. Tak więc każdy z nas
może się przyczynić do tego, aby dobro stworzenia zostało zachowane. Zawsze miejmy to na uwadze i w naszej
świadomości.
Październikowe Święto Dziękczynienia daje nam
możliwość spojrzenia wstecz i podziękowania Bogu za
wszystkie naturalne dary. Pomimo że na całym świecie
ten dzień przypada różnie, to jednak świadomi jesteśmy
tego, że ziemia ciągle wydaje wystarczająco plonów dla
wszystkich ludzi, aby utrzymać ich przy życiu.
Stworzenie, które znamy, nie jest ostatnim czynem
stwórczym Boga. Pismo Święte mówi, że będzie również nowe niebo i nowa ziemia – przestrzeń społeczności
wszystkich stworzeń z Bogiem, która nie będzie mogła
być zakłócona przez zło. Obrazowo przedstawia to Księga
Izajasza 11, 6: „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart
będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło
będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi”.
W obliczu takiej nadziei chrońmy obecne stworzenie
aż Bóg stworzy nowe. (Obj 21, 1)

N

a początku 4 rozdziału I Księgi Mojżeszowej jest
mowa o historii Kaina i Abla. W centrum opisu
jest zachowanie Kaina. Punktem wyjścia zamordowania własnego brata jest fakt, że Bóg łaskawie spojrzał na ofiarę Abla, a na ofiarę Kaina nie. Reakcja była
taka, że Kain się rozzłościł, zwabił swojego brata na pole
i go zabił.
Wyrażenie „rzucił się Kain” mówi o tym, że morderstwo nastąpiło bez sprowokowania przez ofiarę. Przekład
czasownika „zabił” w rzeczywistości oznacza: „podciął
gardło”.
W 3 rozdziale I Księgi Mojżeszowej opisany jest
upadek w grzech człowieka, żyjącego w bezpośredniej
społeczności z Bogiem w ogrodzie Eden. Konsekwencją zlekceważenia woli Bożej było to, że musiał opuścić
ogród Eden, symbol życia z Bogiem. (I Moj 3, 23) Dalej
jest opisane, że Adam i Ewa mieli dzieci: Kaina i Abla.
Dwaj bracia mieli różne profesje: Kain był rolnikiem, a
Abel pasterzem. Obaj złożyli ofiary Panu. Ich ofiary jednakże zostały różnie ocenione przez Boga; na ofiarę Abla
Bóg spojrzał łaskawie, a na ofiarę Kaina nie. (I Moj 4, 4. 5)
To rozzłościło Kaina i zasępiło jego oblicze, był nieszczęśliwy. W Liście do Hebrajczyków 11, 4 jest mowa: „Przez
wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain”.
Ofiary obu braci zewnętrznie się nie różniły; ich różna
ocena wynikała z wiary bądź niewiary ofiarującego. Bóg
zawsze patrzy na serce i postawę człowieka, a bez wiary
nie można się podobać Bogu: „Kto bowiem przystępuje
do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych,
którzy go szukają”. (Hebr 11, 6)

Zaufanie i posłuszeństwo
Wiara przejawia się zaufaniem do Boga i posłuszeństwem wobec woli Bożej. Bóg wzywa Kaina do autorefleksji i go ostrzega: „Wszak byłoby [oblicze] pogodne,
gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze,
u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować”. (I Moj 4, 7) Kain nie zwraca uwagi na ostrzeżenie i słowa Boga, nie ufa Jemu i nie jest Jemu posłuszny.
Widzi tylko siebie i swoją rację, czuje się potraktowany

niesprawiedliwie, a przyczyny nie szuka u siebie, ale dopatruje się u bliźniego – to Abel jest winny, więc trzeba go
zabić. Kain w swoim zacietrzewieniu nie rozważa:
• swojego stosunku do Boga, ponieważ nie rozumie,
że ofiara i wiara są ze sobą powiązane;
• swojego stosunku do Abla, ponieważ nie rozumie, że
złość, zazdrość i zawiść mogą prowadzić do grzesznych czynów i przemocy.
Z powodu tej postawy Kain zabija swojego brata.
Kain, podobnie jak Adam i Ewa, poddaje się grzechowi,
zamiast próbować go przezwyciężyć.

Osąd Boży
Bratobójstwo, którego dopuścił się Kain, całkowicie
oddaliło go od Boga. Jak Adam i Ewa, tak i on musiał
opuścić swoje miejsce pobytu. Bóg „przeklął” Kaina, tak
jak „przeklął” wcześniej jego rodziców. (I Moj 4, 11; 3,
16-19) Ale nie pozostawił mordercy bez ochrony. (I Moj
4, 15. 16) Niestety Kain nie wykazał skruchy. Przeklęcie
Boga oznacza odwrócenie się i odmówienie błogosławieństwa oraz potępienie czynu.

Łaska Boża
Historia Kaina nas uczy, że nie powinniśmy lekceważyć głosu Bożego, który może być słyszalny na kazaniu, w
Biblii czy w sumieniu. Również nas dotyczy wypowiedź,
że grzech czyha u drzwi, a my powinniśmy nad nim panować. Panowanie nad grzechem możliwe jest tylko dzięki
wierze, a więc poprzez zaufanie i posłuszeństwo wobec
Boga. Jezus Chrystus wskazał nam drogę:
• On zawsze działał zgodnie z wolą Bożą;
• On oparł się pokusom szatana;
• On był przychylny potrzebującym i im pomagał.
Wprawdzie nie możemy zapobiec złu wokół nas, ale
możemy zapobiec jego działaniu przez nas! Przykazanie Pana Jezusa i złota reguła szczęścia brzmi: „A więc
wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy
im czyńcie ”. (Mat 7, 12)
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Katechizm

katechizm

Człowiek potrzebujący zbawienia
Rozdział 4 − część VIII

4.7 Zadania zakonu
Przez pojęcie „zakon” powszechnie rozumie się obowiązujące przepisy i rozporządzenia ustanowione przez
wyższy autorytet i obowiązujące dla wszystkich osób na
terytorium władztwa autorytetu. Zakon definiuje prawa i
obowiązki.
Nad wszystkimi prawodawcami stoi Bóg jako najwyższy suweren. Zakon niespisany, który obowiązuje każdego człowieka, zwany jest „zakonem natury i moralności”.
(Rzym 2, 14. 15) Uwidacznia on etyczne i moralne wymogi i kryteria, według których ma się toczyć życie ludzkie.
W swoich podstawowych zasadach i wymaganiach prawo
moralne jest niezmienne w stosunku do wszystkich zmian
historycznych i społecznych. Z ogólnego prawa moralnego można wywieść istotne elementy ustawodawstwa państwowego. Istotne elementy zakonu dochodzą do głosu
np. w dziesięciu przykazaniach.
Prawo wzywa ludzi do właściwego postępowania, ale
także określa rzeczywistość życia, porządkując je biologicznie, społecznie i politycznie. Doświadcza się go w
podstawowych wydarzeniach życia ludzkiego, w historii
i przyrodzie, narodzinach i śmierci, starzeniu i umieraniu, sukcesie i porażce, a także w przeżywaniu wydarzeń
historycznych czy klęsk żywiołowych: wszystko to są
aspekty doświadczania zakonu.
22
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Stary Testament zakłada, że człowiek jest sprawiedliwy przed Bogiem, żyjąc zgodnie z wymogami Prawa
Mojżeszowego. (V Moj 6, 25) W tamtym czasie Prawo
Mojżeszowe było uważane za najwyższy porządek obowiązujący Izraelitów. Ewangelia natomiast stwierdza, że
zbawienie i sprawiedliwość, które są ważne przed Bogiem, pochodzą z wiary w ofiarę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Łaska Boża jest ponad zakonem.
Apostoł Paweł – zwłaszcza w Liście do Rzymian – rozprawia się ze sprzecznością sprawiedliwości, wynikającej
z prawa lub z łaski. Obydwa różniące się wątki sprawiedliwości doprowadziły do sporu między judeochrześcijanami i poganochrześcijanami w pierwotnym Kościele. To
skłoniło apostoła do obszernego zajęcia się tą tematyką.

decyzją: przestrzegając go, mają błogosławieństwo Boże;
łamiąc go, dotyka ich przekleństwo Boże. (V Moj 11,
26-28) Prorocy ostro krytykowali przypadki, w których
przestrzegano tylko rytualnej strony zakonu – czyli tylko
formalnego wypełniania przykazań. (Iz 1, 10-17)
W Jezusie Chrystusie ustanowiona jest droga do
zbawienia, do pełnego pojednania z Bogiem. Nowy Testament ujawnia, o co naprawdę chodzi w Prawie Mojżeszowym: nie jest drogą zbawienia – jak dotychczas sądzono – ale pokazuje beznadziejną sytuację uwikłanego
w grzech człowieka, jaką ma przed Bogiem i wskazuje na
prawdziwą drogę zbawienia.
Nowy Testament więc pozwala znacznie rozszerzyć
pojęcie prawa: nie odnosi się ono już tylko do Tory utrwalonej na piśmie, ale także do podstawowego stanu wszelkiego życia i wszystkich rzeczy, w które również wpisany
jest człowiek. Obejmuje to zależność przyczyny i skutku,
siewu i zbioru, istnienia i przemijania, od których nic i nikt
nie może uciec. „Zakon” oznacza również instancję obecną w człowieku, która stawia mu wymagania moralne i
etyczne. (zob. KKN 4.2.1.3)
Zarówno Żydzi, jak i poganie są pod zakonem: Żydzi
są pod Zakonem Mojżeszowym, a poganie pod zakonem,
który Bóg wpisał do serc wszystkich ludzi. (Rzym 2, 15)

4.7.2 Zakon jako przewodnik właściwego
postępowania
Zakon dany od Boga pełni rolę przewodnika do postępowania zgodnego z upodobaniem Bożym; jest to

dobroczynna pomoc życiowa od Boga. Daje człowiekowi
konkretne zasady postępowania. Zatem zakon prowadzi
do dobrego i pomaga unikać zła.
W Zakonie Mojżeszowym centralne znaczenie mają
przepisy dotyczące pokarmów, czystości, jak i zalecenia
dotyczące przestrzegania szabatu i wypełniania służby kapłańskiej. Zakon wyznacza normy właściwego oddawania czci Bogu, jak i relacji międzyludzkich: „Oznajmiono
ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie:
tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w
pokorze obcował ze swoim Bogiem”. (Mich 6, 8)
Postępowanie według Słowa Bożego, czyli według zakonu, oznacza przede wszystkim dochowanie wierności
Bogu i nieoddawanie czci żadnym bożkom. W posłuszeństwie Bogu uwidacznia się pokora człowieka. Okazywanie miłości w relacjach międzyludzkich oznacza szanowanie bliźniego i traktowanie go z szacunkiem. Na temat
fundamentalnych zasad zakonu Jezus Chrystus mówił w
„Kazaniu na górze”: „A więc wszystko, cobyście chcieli,
aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest
zakon i prorocy”. (Mat 7, 12)
Pobożni starego przymierza wychodzili z założenia, że
wymagania zakonu mogą zostać wypełnione i tym samym
służyć osiągnięciu zbawienia. Jednakże niejedna wypowiedź Starego Testamentu poświadcza świadomość, że
człowiek nie jest w stanie całkowicie wypełnić wszystkich przepisów zakonu. (m.in. Ps 19, 13) Podstawowym
przekonaniem jednak było, że kto wypełnia zakon, ten jest
sprawiedliwy i dostępuje zbawienia. Kto nie przestrzega
zakonu jest grzesznikiem i grozi mu sąd.

4.7.1 Pojęcie „zakon”
Przez pojęcie „zakon” rozumie się przede wszystkim
spisane Prawo Mojżeszowe – Pięcioksiąg Mojżeszowy
(Tora). Istotnym elementem Prawa Mojżeszowego jest
dziesięć przykazań i podwójne przykazanie miłości. (zob.
KKN 5.3)
Zakon w starym przymierzu rozumiany jest jako droga
do zbawienia. Daje człowiekowi możliwość zaniechania
grzechu i tym samym sprawiedliwego życia przed Bogiem oraz uniknięcia sądu. Zakon stawia Izraelitów przed
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Pan Jezus po raz kolejny mówi
uczniom o Królestwie Bożym.
Porównuje je z gospodarzem,
który najmuje robotników do
swojej winnicy. Pracują dla niego
przez różną długość dnia, a
mimo to wszyscy otrzymują takie
samo wynagrodzenie.
Gospodarz wychodzi wcześnie
rano (godz. 6:00), aby nająć
robotników. Uzgadnia z nimi
zapłatę w wysokości jednego
denara za dzień i wysyła ich do
swojej winnicy.
Trzy godziny później (godz.
9:00) gospodarz widzi, że na
rynku stoją mężczyźni, którzy jeszcze nie znaleźli żadnej
pracy. Mówi do nich: „Idźcie i
wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę”. Mężczyźni
idą do winnicy.
O godz. 12:00, czyli sześć godzin po wysłaniu pierwszych
robotników do swojej winnicy,
gospodarz wraca na rynek i zatrudnia kolejnych robotników.
Trzy godziny później (godz.
15:00) robi to jeszcze raz.
Kiedy pierwsi zatrudnieni ro24
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botnicy pracują już jedenaście
godzin (godz. 17:00), gospodarz spotyka jeszcze innych
mężczyzn, którzy nie mają
pracy.
Gospodarz ich pyta: „Dlaczego
bezczynnie stoicie tu przez
cały dzień?”.
Na to jemu odpowiadają: „Nikt
nas nie najął”. A więc gospodarz również ich wysyła do
swojej winnicy.
Nastaje wieczór (godz. 18:00).
Właściciel winnicy mówi do
swojego zarządcy: „Zwołaj robotników i daj im zapłatę. Zacznij od tych, którzy rozpoczęli
pracę jako ostatni”.
Tak więc przychodzą robotnicy, którzy zostali zatrudnieni
o godzinie siedemnastej; każdy
z nich otrzymuje swój denar.
Na koniec otrzymują wynagrodzenie robotnicy, którzy jako
pierwsi rozpoczęli pracę. Oni
sądzą, że otrzymają większe
wynagrodzenie niż ci, którzy
pracowali tylko przez godzinę.
Ale otrzymują również tylko
uzgodniony jeden denar.
Zaczynają więc szemrać prze-

ciwko gospodarzowi, mówiąc:
„Ci ostatni pracowali tylko
godzinę, a ty stawiasz ich na
równi z nami, którzy znosiliśmy
ciężar i upał dnia”.
Ale gospodarz na to odpowiada jednemu z nich: „Przyjacielu, nie robię ci krzywdy. Czy
nie umówiliśmy się na jednego
denara za dzień pracy? Weź
to, co twoje i odejdź! Chcę
dać tyle samo ostatniemu, co
tobie. Czy nie wolno mi zrobić
z własnymi pieniędzmi to, co
chcę? Czy jesteś zazdrosny, że
jestem taki dobry?”.
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(Francja)

Z okazji ostatnich Świąt Bożego Narodzenia my dzieci
przedstawiliśmy po nabożeństwie inscenizację o narodzinach Pana Jezusa. Ja byłem pasterzem i w rękach
trzymałem kij pasterski. Nawet własnoręcznie zrobiliśmy owce. Na zakończenie naszego przedstawienia był
ogromny aplauz. To było wspaniałe!

W zeszłym roku niespodziewanie
odwiedził nasz zbór Główny Apostoł Jean-Luc Schneider. Byliśmy
bardzo szczęśliwi! Po nabożeństwie zostałem sfotografowany z
Głównym Apostołem.

Fot. SimpLine - stock.adobe.com

Tego lata
byłem z
tatą André i
mamą Sonią
w Nowym Jorku.
Widzieliśmy Statuę Wolności. Z
tej podróży mam nawet zdjęcie z
nowojorskimi strażakami!

26
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Chodzę do przedszkola, jestem w grupie starszaków. W przyszłym roku pójdę do szkoły
podstawowej, gdzie nauczę się czytać. Umiem
już napisać swoje imię i policzyć do 50. Czy
potraficie mnie znaleźć na zdjęciu pomiędzy
innymi przedszkolakami? Mała wskazówka:
siedzę w pierwszym rzędzie. Moi najlepsi przyjaciele to: Clotaire, Evan i Maxime.
Moją ulubioną zabawą są klocki Playmobil.
Razem z rodzicami byłem kiedyś w parku
rozrywki Playmobil, gdzie można się bawić w
Playmobil z innymi dziećmi. Bardzo mi się tam
podobało. Ale lubię też sport.

Fotografie własne

Paryż jest stolicą Francji, mieszkają tu
ponad dwa miliony ludzi – i ja również. Nazywam się Valentin i mam 5 lat. W każdą
niedzielę chodzę z mamą do kościoła.
Uczęszczam też na zajęcia religii dla dzieci
przedszkolnych; moje nauczycielki nazywają
się Patricia i Stéphanie. Na zdjęciu jesteśmy
razem na wycieczce.

Dla dzieci / z wizytą u...

Kocham zwierzęta. Gdy kiedyś podczas wakacji byliśmy
w ogrodzie zoologicznym, to
próbowałem zbliżyć się do
małego kangurka. U moich
dziadków na wsi często widzimy jelenie i muflony.

Mój kuzyn nazywa się Tobias,
moja kuzynka Diane. Z Tobiasem często bawimy się w Indian lub w łowców mamutów
z łukami i strzałami. Tu widzicie nas przed naszym tipi.
Najchętniej jem spaghetti
bolognese, gotowane jajka
i oczywiście frytki. Lubię
też owoce, zwłaszcza truskawki i melony. Czasami
gotuję nawet sam. Tu widzicie mnie, jak przygotowuję risotto.
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...
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1. 	Kto chciał powstrzymać wyjście Izraelitów z Egiptu?
A
B
C
D

faraon
Oktawian August
Herod
Cezar

2. 	Jak brzmi łacińska nazwa II Księgi Mojżeszowej?
A
B
C
D

Numeri
Genesis
Leviticus
Exodus

3. 	Gdzie jest opisane oblężenie Jerozolimy
przez Babilończyków?
A
B
C
D

w II Księdze Mojżeszowej
w II Księdze Królewskiej
w II Księdze Samuela
w II Księdze Kronik

4. 	Z jakiego ludu pochodził Goliat?
A
B
C
D

Filistyńczyków
Greków
Rzymian
Amalekitów

5. 	Skąd pochodził prorok Jeremiasz?
A
B
C
D

z Sukkot
z Anatot
z Jerozolimy
z Betlejem

6. Kto był prekursorem Pana Jezusa?
A
B
C
D

Eliasz
Mojżesz
Izajasz
Jan Chrzciciel

7. 	Ile rozdziałów zawiera Księga Sędziów?
A
B
C
D

19
21
24
18

8. 	Jak w I Liście Jana określony jest duch,
który przeczy Ojcu i Synowi?
A
B
C
D

antymateria
antychryst
antyteza
anty-Bóg

9. 	Co oznacza pojęcie „ewangelia”?
A
B
C
D

plan zbawienia
dobra nowina
święta wieczerza
chrzest duchowy

10. 	Jak miał na imię brat wymieniony przy
pozdrowieniach Apostoła Pawła w Liście
do Rzymian?
A
B
C
D

Kwiryniusz
Kwintus
Propercjusz
Kwartus

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