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Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na obraz 
nasz, podobnego do nas”. – Nic nie pokazuje 
tak wyraźnie losu i dramatu upadku człowieka 
w grzech dla życia tu na ziemi, jak zachowanie 

człowieka wobec drugiego człowieka. Stworzony na obraz 
Boga człowiek nie widzi już w drugim człowieku swoje-
go odpowiednika jako obrazu Boga, czyli istoty obdarzo-
nej przez Boga tą samą godnością, ale postrzega go jako 
odmiennego, obcego, gorszego, czy też jako przeciwnika 
i wroga.

Gdzie rozpoczyna się to fatalne rozgraniczenie i wyklu-
czenie? W osądzaniu drugiego. „Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni”, to przykazanie Pana Jezusa jest kluczem w 
relacjach międzyludzkich. Kto osądza swojego bliźniego, 
zawsze wyznacza granicę między nim a sobą. Kto osądza 
bliźniego, ten wywołuje rozdźwięk i podział. W naturze 
ludzkiego osądu leży prawdopodobieństwo, że ten osąd 
obarczony jest błędem, a często całkowicie fałszywy: „Czy 
z Nazaretu może być coś dobrego?”.

Nikt nie chce być błędnie oceniany ani osądzany; nikt 
nie chce sądu, każdy pragnie łaski. Okazujmy ją także na-
szemu bliźniemu.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Wykluczenie
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Santo Domingo jest stolicą Republiki Domini-
kańskiej. Państwo to zajmuje około dwóch 
trzecich Haiti, wyspy Wielkich Antyli na Morzu 

Karaibskim. Miasto Santo Domingo, liczące około 
2,5 miliona mieszkańców, jest domem dla jednej 
czwartej ludności Dominikany. Założone w 1496 
roku przez Bartolomé Colóna, brata Krzysztofa Ko-
lumba, miasto, którego centrum wpisane jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, jest najstarszą 
na stałe zamieszkałą europejską osadą na konty-
nencie amerykańskim. Dzięki prostokątnej siatce 
ulic, zgodnej z porządkiem wojskowym, miasto stało 
się wzorem dla wszystkich miast amerykańskich. Tu 
zbudowano pierwszy kamienny dom w Ameryce, 
założono pierwszy amerykański uniwersytet i zbu-
dowano pierwszą katedrę w Nowym Świecie. Mia-
stu brakuje jednak pieniędzy na utrzymanie i ochronę 
dziedzictwa kolonialnego. Świadectwem świetności 
epoki kolonialnej jest pałac Alcázar de Colón, obec-
nie muzeum, który został zbudowany w 1514 roku 
przez Diego Colóna, syna Krzysztofa Kolumba.

Santo Domingo
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NABOŻEŃSTWO 
W SANTO DOmiNgO/ 
REpuBlikA DOmiNikAŃSkA

DATA: 22 czerwca 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Ewangelia Łukasza 11, 2
piEśŃ: Más cual mi Cristo
OSOBy TOWARzySzącE: apostołowie okręgo-
wi Leonard Kolb i Rüdiger Krause; apostoł okrę-
gowy pomocniczy John Fendt oraz apostołowie: 
Cesar Barrera, Earl Buehner, Robert Ferguson, 
Miguel Flores Cordóva, Karl Orlofski, Thomas 
Schmidt i Julio Yepez Moratinos
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pierwszym miejscu mamy jedną prośbę: przyjdź Króle-
stwo Twoje. To coś znaczy. W ten sposób jasno określa-
my, co jest dla nas priorytetem. Tą prośbą poświadczamy 
naszą wiarę.

Oznacza to, że poświadczamy, iż Syn Boży przyszedł 
na ziemię, aby ustanowić tu swoje Królestwo. A w Jego 
Królestwie nie ma miejsca na zło. On zwyciężył grzech 
i szatana, aby ustanowić swoje Królestwo, aby uwolnić 
człowieka od mocy zła, aby wprowadzić go do Królestwa 
Bożego, aby dać mu życie wieczne, wieczną wspólnotę 
z Bogiem. Tam zły nie będzie już miał żadnego wpływu 
i nie będzie mógł wyrządzić żadnej szkody. Dlatego Syn 
Boży przyszedł na tę ziemię. To jest zbawienie – treść i cel 
Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kiedy się modlimy: przyjdź Królestwo Twoje, to wy-
znajemy naszą wiarę: Jezus Chrystus przyszedł, aby zba-
wić człowieka i doprowadzić go do Królestwa Bożego. 
Taka jest wola Boża.

Pan Jezus chce nas zbawić, chce nas zaprowadzić do 
Królestwa Bożego. Czekamy na Jego ponowne przyjście. 
On przyjdzie ponownie i zabierze do siebie swoją oblubie-
nicę. Tych, którzy będą gotowi, gdy On się pojawi, wpro-
wadzi do swego Królestwa. Będą uczestniczyć w weselu 
Baranka. Z tego powodu naśladujemy Jezusa Chrystusa.

Kiedy się modlimy: przyjdź Królestwo Twoje, to 
wyrażamy, że czekamy na ponowne przyjście Jezusa 
Chrystusa. Pragniemy wejść do Jego Królestwa. To jest 
naszym celem, to jest treścią naszego życia. Dokładnie 
dlatego podążamy za Panem Jezusem i pozostajemy wier-
ni. Nie dlatego, że oczekujemy lepszego życia lub chcemy 
być bogaci; nie dlatego, że chcemy stać się lepszymi ludź-
mi. Chcemy wejść do Królestwa Bożego. Czekamy na po-
nowne przyjście Chrystusa i przygotowujemy się na nie.

Przyjdź Królestwo Twoje. W tej prośbie wyrażana jest 
również nasza miłość do bliźniego. Jako dzieci Boże miłu-
jemy naszego bliźniego i nie chcemy być jedynymi, którzy 
zostaną zbawieni. Naszym szczerym pragnieniem jest, aby 
inni również zostali zbawieni. Dlatego też czekamy na ko-
lejny krok w Bożym planie zbawienia. Po weselu w niebie 
Pan Jezus powróci na ziemię i ustanowi swoje Królestwo 
Pokoju. Wówczas Ewangelia będzie głoszona wszystkim 

ludziom. Wszyscy, żyjący i umarli, będą mieli możliwość 
usłyszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Wówczas 
każdy jeszcze raz będzie miał możliwość opowiedzenia się 
za Jezusem Chrystusem i w ten sposób zostać zbawionym i 
wejść do Królestwa Bożego. To wszystko obejmuje proś-
ba: przyjdź Królestwo Twoje. Pan ustanowi swoje Króle-
stwo Pokoju na ziemi, tak że Ewangelia będzie mogła być 
głoszona wszystkim bez przeszkód i każdy będzie mógł 
mieć dostęp do zbawienia. Nie mówimy: „My chcemy być 
zbawieni, a co się stanie z innymi, to się okaże”. Nie, my 
chcemy, żeby wszyscy zrozumieli Dobrą Nowinę, znaleźli 
Pana Jezusa i zostali zbawieni.

Przyjdź Królestwo Twoje. My również czekamy 
na Królestwo Boże, które jest wiekuiste. Po Są-
dzie Ostatecznym Bóg będzie panował na wieki. 

On stworzy nowe niebo i nową ziemię. Wiecie, że kiedy 
Bóg stworzył ziemię, dał człowiekowi polecenie jej upra-
wiania i chronienia. Człowiekowi została powierzona 
odpowiedzialność za stworzenie. Ale w wyniku upadku 
w grzech człowiek często podejmował błędne decyzje i 
tak jest do dziś. Ziemia, stworzenie, zostały narażane na 
szwank przez wiele złych decyzji ludzi. Jest to konse-
kwencją upadku w grzech.

Tęsknimy za tym nowym stworzeniem, które już nie 
będzie pod przekleństwem grzechu, które już nie będzie 
niszczone przez człowieka i jego złe decyzje. „Przyjdź 
Królestwo Twoje” oznacza również: niechby nadeszło 
nowe niebo i nowa ziemia, gdzie wszystko będzie dosko-
nałe, gdzie wszystko będzie w pełnej harmonii z Bogiem. 
Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i Jego na-
śladują, będą tam żyć w wiecznej wspólnocie z Bogiem. 
Wszystko to zawiera prośba: przyjdź Królestwo Twoje. W 
ten sposób wyznajemy, że Pan Jezus przyjdzie, aby wpro-
wadzić nas do tego Królestwa, co oznacza, nas zbawić. 
Czekamy na ponowne przyjście Chrystusa i wejście do 
tego Królestwa. Czekamy na Królestwo Pokoju, kiedy to 
wszyscy ludzie będą mieli dostęp do zbawienia. Czekamy 
na wieczną wspólnotę z Bogiem w nowym stworzeniu, 
gdzie wszystkie szkody wyrządzone przez grzech zosta-
ną naprawione. Tym samym wyrażamy nasze pragnienie 
wejścia do tego Królestwa. To jednak wymaga spełnienia 
pewnych warunków.

Pan Jezus powiedział: „Jeśli się kto nie narodzi z wody 
i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”. (Jan 
3, 5) A więc dobrze, narodziliśmy się na nowo z wody i 
z Ducha, więc wszystko jest w porządku; wejdziemy do 

Moi mili bracia i siostry, dla nas, aposto-
łów i biskupów, wspólnota z wami jest 
wielką radością. Jesteśmy wdzięcz-
ni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że 
to umożliwił. Mieliśmy potrzebę 

razem z wami chwalić, wielbić i czcić Boga oraz Jemu 
dziękować, a także doświadczyć razem z wami Jego bło-
gosławieństwa i obecności oraz usłyszeć, co ma nam do 
powiedzenia.

Ważne dla nas jest, abyśmy spotykali się tak często, jak 
to tylko możliwe, aby czcić Boga.

Pan Jezus powiedział: „I o cokolwiek prosić będzie-
cie w imieniu moim, to uczynię”. (Jan 14, 13) Uczniowie, 
którzy byli z Panem Jezusem, widzieli, co czynił, jak się 
zachowywał, ale też widzieli, że często wycofywał się 
na odosobnienie, żeby się modlić. Modlił się również z 

Nadchodzące Królestwo Boże

nimi, a oni zdawali sobie sprawę, że dzieje się coś wy-
jątkowego. Pewnego dnia powiedzieli do Niego: „Panie, 
naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich”. 
(Łuk 11, 1) Pan Jezus nauczył ich modlitwy „Ojcze nasz” 
i powiedział, że tak się mają modlić, a wówczas Ojciec 
Niebieski usłyszy ich modlitwę: „Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje”. 
(Łuk 11, 2) Módlmy się do Boga i oddawajmy Jemu chwa-
łę, a gdy to uczynimy, to dopiero wtedy możemy przedsta-
wić Jemu swoje prośby; a pierwszą prośbą niech będzie: 
przyjdź Królestwo Twoje.

Pan Jezus chciał, aby uczniowie sobie uświadomili, co 
jest na pierwszym miejscu, co ma priorytet, co powinno 
być naszą pierwszą prośbą: przyjdź Królestwo Twoje.

Mili bracia i siostry, kiedy się zgromadzamy i wspólnie 
zmawiamy modlitwę, której nauczył nas Pan, wówczas na 

  W Królestwie Bożym
      nie ma miejsca na zło.

„Przyjdź Królestwo Twoje”.

Słowo biblijne: Ewangelia łukasza 11, 2
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Królestwa Bożego. Ale zaraz, to jest dopiero początek. 
Poprzez nowonarodzenie Bóg uczynił nas nowym stwo-
rzeniem. Teraz to nowe stworzenie musi wzrastać i się 
rozwijać. Do tego potrzebuje pokarmu ze Słowa Boże-
go i świętej wieczerzy. Kiedy więc się modlimy: przyjdź 
Królestwo Twoje, wówczas ta prośba przypomina nam, że 
musimy się troszczyć o to, żeby nowe stworzenie otrzy-
mywało pożywienie, jakiego potrzebuje do wzrostu oraz 
wejścia do Królestwa Bożego. 

Rozwój nowego stworzenia powiązany jest z kolej-
nym warunkiem.

Pan Jezus powiedział: „Jeśli się nie nawrócicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”. 
(Mat 18, 3) Oznacza to, że w naszej relacji z Bogiem musi-
my być jak małe dzieci. Małe dziecko nie może zrobić nic 
samodzielnie, całkowicie jest zdane na swoich rodziców. 
Potrzebuje ojca, potrzebuje matki. Dziecko nie może na 
nic zapracować, nie może wysuwać żadnych roszczeń.

Tylko ci, którzy w pełni polegają na łasce Jezusa Chry-
stusa, wejdą do Królestwa Bożego. Kto uważa, że ma do 

tego prawo, odejdzie z pustymi rękami.
Kiedy modlimy się: przyjdź Królestwo Twoje, wten-

czas wyrażamy też prośbę: „Panie, okaż mi łaskę, abym 
mógł wejść do Twego Królestwa. Nie zapracowałem 
sobie na to i nie mogę sobie na to zasłużyć, jest to wy-
łącznie łaska. Proszę, obdarz mnie tą łaską”. Następnie 
modlimy się też jak dziecko: „Proszę, daj mi to, proszę, 
pozwól mi wejść do tego Królestwa”.

Aby wejść do Królestwa Bożego, musimy zadbać o to, 
żeby Pan panował w naszych sercach. Jezus Chrystus jest 
dla nas wzorem pod tym względem. W Jezusie Chrystusie 
widzimy człowieka w postaci według woli Bożej. Jezus 
Chrystus był człowiekiem, w którego sercu panował Bóg. 
Wypowiadał słowa Boże, nie własne. Wypełniał wolę 
Boga, Ojca Niebieskiego, a nie własną. Dokonywał dzieł 
Bożych, gdyż władał nim Bóg.

My również chcemy, żeby Bóg nami władał, kształ-
tował naszą mowę i działanie, abyśmy w każdej sytuacji 
i w każdych okolicznościach objawiali słowa Boże, wolę 
Bożą i czyny Boże.

Nie myślmy, że mamy na to całe wieki; czas na przygoto-
wanie się do tego jest krótki. Królestwo Boże nadejdzie, a 
wówczas musimy być gotowi. Dlatego trzebadziałać już 
dziś.

To jest kolejny aspekt tej prośby. 
Królestwo Boże jest też obrazem Kościoła, obecno-

ści Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Prośbą: „Przyjdź 
Królestwo Twoje” wyrażamy również pragnienie, aby 
obecność Chrystusa w Jego Kościele stała się jeszcze bar-
dziej widoczna. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest obecny 
w swoim Kościele. Życzymy też sobie, żebyśmy jeszcze 
bardziej odczuwali, że Jezus Chrystus jest obecny wśród 
nas, że włada swoim Kościołem i żebyśmy coraz bardziej 
dostrzegali, że Kościół przygotowuje nas do wiecznego 
zbawienia.

Przyjdź Królestwo Twoje. Nie postrzegajmy Kościoła 
jako organizacji, ale jako miejsce, w którym obecny jest 
Jezus Chrystus. Można by mówić: owszem, w Kościele 
są bardzo mili ludzie, którzy się zbierają na nabożeństwa, 
śpiewają i się modlą; czasami śpiewają bardzo ładnie, cza-
sami mniej ładnie. Niektórzy z duchownych są całkiem w 
porządku i do tego są bardzo aktywni… Oczywiście, w 
naszym Kościele robi się wiele rzeczy, odbywa się wiele 
zajęć, jest bardzo pięknie i jest też dla nas ważne, że są 
dobre chóry, wykonuje się dobrą muzykę, że dzieci są na-
uczane, że są zajęcia dla młodzieży. Ale przy tym wszyst-
kim nie wolno przeoczyć najważniejszego: nade wszystko 
chodzi o zbawienie ludzkości. Ponowne przyjście Chry-
stusa jest i pozostaje priorytetowym celem. Królestwo 

„Przyjdź Królestwo Twoje”, zatem też oznacza: Panie, 
bądź moim Władcą. Chcę się stać takim, jak Ty.

Mili bracia i siostry, to piękne, że wielu ludzi nadal 
modli się do Boga: „Proszę, pomóż mi, ocal mnie, uczyń 
to, uczyń tamto...”. Ale ilu się modli: „Panie, władaj 
mną”? Chcemy, aby Bóg nami władał, chcemy wypowia-
dać słowa Boże i dokonywać czynów Bożych.  

Kiedy się modlimy: przyjdź Królestwo Twoje, wtedy 
wiemy, że mamy tylko pewien czas, aby przygotować się 
na ponowne przyjście Chrystusa. W tym względzie Pan 
Jezus podał wiele przypowieści o Królestwie Bożym. 
Pomyślmy o przypowieści o dziesięciu minach. (Łuk 19, 
11-27) Pewien człowiek powierzył swoim sługom miny, 
mówiąc do nich: „Obracajcie nimi, aż powrócę”. Pan 
Jezus chciał tym samym powiedzieć: musicie pracować, a 
na to macie pewien czas, aż przyjdę ponownie. Wówczas 
chcę zobaczyć, co wypracowaliście. Czy jesteście na to 
gotowi?

Gdy się modlimy: przyjdź Królestwo Twoje, to wiemy, 
że On przyjdzie i rozstrzygnie, czy jestem gotowy, czy nie. 

Tylko ci, którzy w pełni polegają na łasce
Jezusa Chrystusa, wejdą do Królestwa Bożego.
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mam rację, mnie trzeba słuchać i robić to, co ja mówię. 
Ale w Kościele jest tylko jeden Król, jest to Chrystus. 
Wszyscy jesteśmy tylko sługami. Nie możemy odgrywać 
takich małych królów w Kościele. Kiedy razem się modli-
my: przyjdź Królestwo Twoje, to musimy być świadomi, 
że jest tylko jeden Król i Pan, a my jesteśmy tylko sługami, 
którzy służą Panu; a czynimy to, służąc sobie nawzajem.

To rozwiązuje wiele problemów, gdy zbór razem się 
modli: przyjdź Królestwo Twoje; pragniemy Panie, abyś 
był jedynym Królem pośród nas. Nie byłoby wielu trud-
ności i problemów w Kościele, gdyby wszyscy się modlili 
„Ojcze nasz” z czystym sercem i wszyscy szczerze mówi-
li: przyjdź Królestwo Twoje. Ty jesteś Królem. Czynimy 
to, czego Ty chcesz.

Jezus Chrystus włada i rządzi Kościołem. Jego obec-
ność w Kościele i Jego władztwo powinny stać się jeszcze 
bardziej widoczne. Jego prawo obowiązuje w Kościele. 
On decyduje, kto do Niego należy. Nie pyta Głównego 
Apostoła: czy się zgadzasz, żeby ten stał się dzieckiem 
Bożym? Chrystus – i tylko On – określa, kto do Niego 

Boże, do którego chcemy wejść, jest właśnie tym, o co 
ostatecznie chodzi.

Kiedy widzimy Kościół, widzimy Chrystusa przygo-
towującego swoich do Królestwa Bożego. Oczywiście 
Kościół ma wiele innych aspektów, ale decydujące jest 
przygotowanie na ponowne przyjście Chrystusa. To po-
winno być widoczne we wszystkim. Chodzi o zbawienie, 
chodzi o Królestwo Boże.

Przyjdź Królestwo Twoje. Chrystus włada Kościołem, 
On jest Panem, On jest Królem. Kiedy ludzie są razem, 
wówczas szybko budzi się pytanie, kto ma coś do powie-
dzenia; każdy chętnie chce odgrywać trochę rolę szefa i 
być trochę „królem”. Czasami można to też zauważyć w 
rodzinie; każdy chce być takim małym królem, czasami 
jest to ojciec, czasami dziecko – dzieci zawsze chcą być 
takimi małymi królami i rozkazywać innym!

A co dopiero w świecie zawodowym, w firmach, każdy 
chce być królem! To jest ludzkie.

Również w Kościele, w naszych zborach, istnieje takie 
zjawisko, że ktoś chciałby być takim małym królem: ja 

ApOSTOł OkręgOWy  
rüdigEr krAuSE

Apostoł okręgowy Krause przy-
pomniał ważne wydarzenia w 
historii zbawienia, które w pew-

nym stopniu wyznaczają stacje tego nadchodzącego 
Królestwa: Wielkanoc, zmartwychwstanie Pana Jezu-
sa, który wstąpił do grona uczniów z pozdrowieniem: 
„Pokój wam!”. Wniebowstąpienie, w którym mężowie 
w białych szatach świadczyli o ponownym przyjściu 
Chrystusa oraz Zielone Świątki, kiedy to wypełniła się 
obietnica zesłania Ducha Świętego.

ApOSTOł MiguEl  
FlOrES COrdÓvA

Apostoł Flores Cordóva od-
niósł się do pytania Głównego 
Apostoła, czy nie powinno 

jeszcze bardziej stać się widoczne to, co nas napełnia. 
Apostoł życzyłby sobie, aby w każdym zborze, zarów-
no dużym, jak i małym, było zauważalne, że wszyscy 
się przygotowują na nadchodzące Królestwo Boże i 
starają się wypełniać wolę i przykazanie Pana: miłuj 
bliźniego swego, jak siebie samego.

BiSkup 
WAlTEr SChMidT

Biskup Schmidt zwrócił uwagę 
na to, że już dziś można do-
świadczać Królestwa Bożego 

wszędzie tam, gdzie działa Pan Jezus. „Z tego nabo-
żeństwa zabiorę z sobą przekonanie, że Pan Jezus tu 
był i mogłem odczuć Jego miłość”.

należy. Przyjmuje grzeszników i ich miłuje, tak samo jak 
sprawiedliwych, dobrych i złych, obcych i tych, którzy są 
inni od nas. Miłuje wszystkich jednakowo, taką samą mi-
łością. Gdzie On włada i rządzi, tam panuje prawo miło-
ści, łaski i przebaczenia. Tego nie trzeba dalej wyjaśniać. 
Po prostu chcemy, aby Pan Jezus był jeszcze bardziej do-
strzegany wśród nas.

A teraz ostatnia kwestia. Pan Jezus powiedział: „Nie 
bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu wasze-
mu dać wam Królestwo”. (Łuk 12, 32) Gdzie Jezus Chry-
stus jest obecny, tam już nie trzeba się bać. Nawet jeśli 
jesteśmy maleńką trzódką, nie musimy się bać. Pan Jezus 
jest wśród nas. Jesteśmy przekonani i całkowicie pewni, 
że da nam Królestwo. On zrealizuje swój plan zbawienia 
i przyjdzie ponownie, aby zabrać swoją oblubienicę do 
siebie. Kiedy nas się widzi, to powinno być widoczne, że 
walczymy, że chociaż mamy ciężkie brzemiona do no-
szenia, jesteśmy pełni zaufania, ponieważ Pan Jezus jest 
pośród nas. Nie boimy się przyszłości. Czekamy na po-
nowne przyjście Chrystusa i na nie się przygotowujemy.

To było kilka wątków na temat prośby: „Przyjdź 
Królestwo Twoje”. Tylko trzy słowa. Zajmijmy się 
tymi wątkami. Wtedy te słowa, których nauczył nas Pan 
Jezus, staną się źródłem mocy i błogosławieństwa dla nas 
wszystkich. Na tę prośbę Bóg odpowie, jest to obietnica 
Jezusa Chrystusa. 
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Po kazaniach apostoła okręgowego, apostoła i biskupa, 
Główny Apostoł powiedział:

Dziękujemy braciom za ich wkład na tym nabożeń-
stwie. Również dziś Pan Jezus jest pośród nas, 
aby odpuścić nam nasze grzechy. Nic nam nie 

zarzuca. Oferuje swoją łaskę. Oferuje nam odpuszczenie 
grzechów. Moglibyśmy pomyśleć, że w minionym tygo-
dniu nie zrobiliśmy wiele złego. Przecież nie było aż tak 
źle. Ale chcemy stać się takimi, jak Pan Jezus. A kiedy sie-
bie zapytamy, o czym to rozmawialiśmy, wtedy budzi się 
pytanie: czy zawsze rozmawiałem tak, jakby to On roz-
mawiał? Jeśli chodzi o mnie, muszę powiedzieć, że Pan 
Jezus niekiedy powiedziałby to nieco inaczej. Czy zawsze 
czyniłem to, co Pan Jezus by uczynił? Z pewnością nie. 
Jezus Chrystus zrobiłby to zupełnie inaczej. On uczyniłby 
więcej, On uczyniłby lepiej. Jeśli tylko z Nim się porów-
namy, to stanie się dla nas jasne, że nadal jesteśmy daleko 
od Jego wzoru.

Nikt nie może rościć sobie prawa wstępu do Króle-
stwa Bożego. Do tego potrzebujemy łaski. Już samo to 
pomaga nam być pokornym wobec Boga. Nie próbuje-
my nawet usprawiedliwiać naszego zachowania. Prosimy 
tylko Pana: proszę, przebacz mi, pozwól mi znaleźć łaskę 
u Ciebie! Bóg obdarza łaską pokornych. Z głębi swoich 
serc wyrażamy pragnienie, aby Pan Jezus władał nami i 
abyśmy stali się podobni do Niego. Czasami myślę, że to 
pragnienie powinno być jeszcze silniejsze.

Przystępujemy do Boga z tak wieloma życzeniami, z 
tak wieloma prośbami, sprawami i pytaniami, więc się za-
stanawiam, czy pragnienie stania stać się takim, jakim Pan 

ZasadnicZe myśli
 
Ażeby wejść do Królestwa Bożego, musimy

–  dostąpić nowonarodzenia z wody i z Du-
cha i stać się nowym stworzeniem,

–  zadbać o rozwój tego nowego stworzenia 
poprzez Słowo Boże i świętą wieczerzę,

–  całkowicie polegać na łasce i nie odwoły-
wać się do własnych zasług,

–  pozwolić na władztwo Boże nad nami,

–  wykorzystać czas łaski dla naszego zba-
wienia.

Jezus, rzeczywiście znajduje się na pierwszym miejscu. 
Im silniejsze jest to pragnienie, tym większą moc otrzy-
mujemy ze świętej wieczerzy. Dzięki temu mamy udział 
w życiu i w usposobieniu Jezusa Chrystusa. Ale otrzymu-
ją to tylko ci, którzy tego chcą.

Wiem, że mamy wiele życzeń, wiele spraw, z powodu 
których cierpimy. Ale priorytetem niech będzie prośba: 
chcę stać się takim, jak Pan Jezus. Chcę postępować jak 
Pan Jezus. Wówczas doświadczymy mocy Ducha Świę-
tego i będziemy w stanie podążać za przykładem Jezusa 
Chrystusa.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Lekarze postawili dru-
zgocącą diagnozę i to w 
okresie, w którym i tak 
miałem już zaplanowa-
ną poważną operację 

brzucha. W tej sytuacji przewodni-
czący zboru zapowiedział odwiedzi-
ny duszpasterskie. Ku pokrzepie-
niu przekazał nam dwa przesłania. 
Pierwszym był fragment pieśni: Zba-
wiciel troszczy się o ciebie codzien-
nie wciąż na nowo. Drugim był po-
czątek 23. Psalmu: „Pan jest Paste-
rzem moim, niczego mi nie braknie”. 
Z wiarą przyjąłem te przesłania.

Rzeczywiście niebawem się okaza-
ło, że nie potwierdziła się straszna dia-
gnoza. Z tym większą ufnością ocze-
kiwałem dnia zaplanowanej operacji.

Krótko przed terminem opera-
cyjnym odwiedziłem moją 91-letnią 
matkę w domu seniora. Przy poże-
gnaniu do mnie powiedziała: „Pamię-
taj, Zbawiciel troszczy się o ciebie 
codziennie wciąż na nowo”. Moja 
mama nic nie wiedziała o przesłaniu, 

jakie przekazał mi przewodniczący 
zboru, a poza tym nie jest też wyzna-
nia nowoapostolskiego. Przyjąłem jej 
słowa jako potwierdzenie przyrze-
czenia naszego Boga.

Na tym jednak nie koniec. W 
przededniu operacji w klinice po-
szedłem do kapliczki szpitalnej. Tam 
na mównicy kaznodziejskiej leża-
ła otwarta Biblia akurat na Psalmie 
23: „Pan jest Pasterzem moim, ni-
czego mi nie braknie”. Te słowa na-
tychmiast rzuciły mi się w oczy. Po-
nownie pomyślałem o odwiedzinach 
duszpasterskich przewodniczącego 
zboru i cieszyłem się z tego przeży-
cia, które dodało mi sił i wewnętrznie 
uspokoiło. Z zaufaniem do Boga cze-
kałem na następny dzień.

Operacja przebiegła bez kom-
plikacji i z oczekiwanym skutkiem. 
Wdzięczny jestem Bogu za Jego 
wsparcie i bliskość, jakiego mogłem 
doświadczyć i mam nadzieję na wła-
ściwe powiązanie z Nim i z Jego Sy-
nem w przyszłości.

Zbawiciel 
troszczy się
o ciebie…
Pewien brat w wierze relacjo-
nuje, jak w obciążającej sytu-
acji życiowej wymownie 
doświadczał pocieszenia i 
wsparcia Bożego.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Zdarzenie miało miej-
sce w pierwszym ro-
ku po mojej konfirma-
cji. Moja matka często 
rozmawiała z sąsiadką 

o naszej wierze. Ta jednak nie chcia-
ła skorzystać z zaproszenia na nabo-
żeństwo, gdyż uważała, że to nie jest 
dla niej, ale stwierdziła, że jej syn 
może pójść na nabożeństwo, ponie-
waż akurat przeżywa trudny okres w 
swoim życiu. Ten młody mężczyzna 
został porzucony przez żonę, która z 
całych sił starała się jemu przypisać 
winę za rozpad małżeństwa. Dobrze 
pamiętam, iż wówczas pomyślałem: 
„Przecież miłego Boga nie potrze-
bujemy tylko wtedy, gdy wiedzie się 
nam źle”.

Miałem porozmawiać z synem są-
siadki i zaprosić go na nabożeństwo. 
Cieszyłem się z tego zadania, ale by-
łem też nieco zdenerwowany, ponie-
waż dotychczas w tego rodzaju roz-
mowach o wierze i zaproszeniach na 
nabożeństwo, nigdy nie byłem sam, 
ale zawsze towarzyszyłem jakiemuś 
duchownemu.

Nasza rozmowa była krótka i ku 
mojemu zaskoczeniu prosta: „Kiedy 
odbywają się nabożeństwa?” – zapy-
tał. Poinformowałem go o czasie na-
bożeństw, przy czym powiedział, że 
przyjdzie na nabożeństwo tygodnio-
we, ponieważ w weekend są Zielo-
ne Świątki i zaplanował krótki urlop. 
Ucieszyłem się z tego przyrzeczenia.

Umówiliśmy się na wieczorne na-
bożeństwo i wspólnie udaliśmy się do 
kościoła. Nabożeństwo się rozpoczę-
ło, a z każdym zdaniem duchownego 
mój gość obok mnie stawał się coraz 
bardziej niespokojny. Miałem wraże-
nie, jakby chciał wstać i wybiec.

W drodze powrotnej powiedział 
do mnie: „To było nieładne z two-
jej strony, że swojemu duchownemu 
opowiedziałeś o moich wszystkich 
problemach i historiach życiowych. 
On przecież głosił kazanie tylko dla 
mnie”.

Odpowiedziałem jemu: „Po 
pierwsze w ogóle nie znam twojej hi-
storii życiowej ani też twoich proble-
mów, a poza tym przecież cały czas 
przed nabożeństwem byliśmy razem. 

Mój pierwszy 
gość
Wyznawanie wiary, chociaż 
chętnie się to czyni, nie zawsze 
jest jednak takie proste. Czę-
stokroć sami sobie jesteśmy 
przeszkodą. Pewien starszy 
brat w wierze relacjonuje.

Szukaliśmy ogrodnika do 
naszego ogrodu, więc za-
mieściliśmy ogłoszenie 
w prasie. Pewnego piątku 
pod koniec czerwca przy-

szedł do nas ogrodnik z ogłoszenia.
 Prowadziliśmy dłuższą rozmowę, 
w toku której nasza sympatia do nie-
go wzrastała. Nagle w oczach ogrod-
nika pojawiły się łzy, a po chwili 
głośno zaszlochał. Przeprosił nas i 
opowiedział, że niedawno z powodu 
ataku serca zmarł jego dwudziesto-
ośmioletni syn. Z bólem pokazał nam 

w smartfonie zdjęcie uśmiechnięte-
go, młodego mężczyzny.

Z powodu tego, że my również 
straciliśmy syna, dobrze rozumieli-
śmy jego ból rozstania. Po pociesza-
jących słowach zawarliśmy umowę, 
którą nasz ogrodnik podpisał ze skry-
tym uśmiechem.
 Tę sytuację, że nasze spotkanie 
miało miejsce w piątek przed nabo-
żeństwem za zmarłych, przyjęliśmy 
jako zadanie dla nas – oczywiście na-
tychmiast wiedzieliśmy, co mamy ro-
bić – modlić się za syna ogrodnika.Fo
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Nasz ogrodnik
Niekiedy okoliczności pewnych wydarzeń nie dzieją się przypad-
kiem, ale są kierowane z góry, od Boga.

Nasz kapłan mieszka poza miastem, 
na wsi, i nie miałem nawet możliwo-
ści wcześniej z nim rozmawiać. Jeżeli 
ktoś jednak o tobie coś wie, to jest to 
osobiście Bóg. On rozmawiał z tobą 
na nabożeństwie”.

Mój gość spojrzał na mnie z du-
żym zdziwieniem. Zdecydował się 
jednak zrezygnować z planowanego 
urlopu i w niedzielę ponownie pójść 
ze mną do kościoła.

Nabożeństwo zielonoświątkowe 
przeprowadzał pasterz z odległego 
zboru. Już dawno nie przeprowadzał 
nabożeństwa w naszym zborze. Ze 
zdumieniem mój gość stwierdził, że 
i to kazanie odebrał jako odpowiada-
jące jego sytuacji życiowej. Odtąd re-
gularnie uczęszczał na nabożeństwa.

Po pewnym czasie został przyjęty 
do Kościoła i przyjął sakrament świę-
tego pieczętowania. Pozostał wierny 
aż do swojej śmierci. Bóg pomógł je-
mu rozwiązać jego osobiste proble-
my. Później poznał w zborze pewną 
siostrę w wierze, z którą się ożenił.

To przeżycie było dla mnie wiel-
kim wzmocnieniem w wierze.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Diagnoza nie okazała 
się dla mnie pomyślna. 
Choroba autoimmuno-
logiczna, nieuleczal-
na, ale do opanowania 

przyjmowaniem lekarstw do końca 
życia. Na spotkaniu informacyjnym 
byli też pacjenci na wózkach inwa-
lidzkich, którzy już od dawna cierpią z 
powodu tej choroby. Co mnie jeszcze 
spotka? – pytałem samego siebie.

Liczne modlitwy mi towarzyszy-
ły; dzięki nim i mojej silnej wierze po 
tygodniu terapii medykamentami mo-
głem opuścić szpital i znowu chodzić.

Mijały miesiące przyjmowania le-
karstw, których ulotek informacyjnych 
lepiej nie czytać. Bóle przychodziły i 
odchodziły. W niektóre dni nawet ser-
deczny uścisk dłoni wywoływał kro-
ple potu na mojej skroni. Dla mnie ja-
ko przewodniczącego zboru żegnanie 
się z wiernymi po nabożeństwie było 
torturą. Chciałem jednak wypełniać 
moje zadania duszpasterskie.

Po kilku miesiącach przeżyłem 
kryzys. Postanowiłem ze względów 
zdrowotnych poprosić o wcześniejsze 

przejście w stan spoczynku, ponieważ 
perspektywy poprawy zdrowia były 
znikome. Zanim to jednak miało na-
stąpić chciałem wyjechać na krótki 
urlop.

Na nabożeństwie niedzielnym w 
miejscowości urlopowej tamtejszy 
przewodniczący zboru, miły i empa-
tyczny duszpasterz, podczas swego 
kazania nagle w sposób pozbawiony 
związku powiedział: „Nie porzucaj-
my naszych zadań kościelnych, ale 
pracujmy dalej z pomocą Bożą”. Na-
stępnie kontynuował kazanie zgodnie 
z tematem nabożeństwa. Ale te usły-
szane słowa trafiły mnie niczym pio-
run. „Miły Boże, zrozumiałem, nie 
zrezygnuję, będę działał dalej”.

W tym postanowieniu trwałem 
pewien czas, ale znów nadszedł kry-
zys. W tym czasie wypełniając funk-
cję przewodniczącego zboru, od-
wiedziłem mały zbór w sąsiedztwie. 
Nie czułem się dobrze. Zbór jednak 
przyjmował Słowo Boże i wytwo-
rzyła się szczególna atmosfera. Ma-
ły, ale piękny chór, upiększał śpie-
wem nabożeństwo. Po nabożeństwie 

Nie rezygno-
wać!
W ciągu tygodnia obrzękły mi 
stawy rąk i nóg. Silny ból unie-
możliwiał mi chodzenie. Otrzy-
małem skierowanie do szpitala.

Był to szczególnie ponu-
ry i deszczowy pora-
nek, gdy rowerem je-
chałam do pracy. Z da-
leka zobaczyłam około 

osiemnastoletnią dziewczynę stojącą 
na środku ulicy. Patrzyła w kierunku, 
z którego przybywała moja koleżan-
ka z pracy. „To przecież córka mojej 
koleżanki” – pomyślałam ze zdumie-
niem. Dziewczyna, widząc, że ktoś 
nadjeżdża rowerem, oddaliła się w 
przeciwnym kierunku.

Podczas sprzątania moja koleżan-
ka nie była zbyt rozmowna, a jeśli już, 
to jak zwykle, nie były to miłe słowa, 
nawet przy powitaniu. Cicho więc ro-
biłam to, co do mnie należy. Troska o 
tę dziewczynę jednak mnie nie opusz-
czała. Modliłam się serdecznie, aby 
Bóg dał mi odwagę i właściwe słowa 

do zwrócenia się do mojej koleżanki 
w sprawie jej córki. Modliłam się też 
o pomyślność jej córki. W końcu opo-
wiedziałam koleżance moje poranne 
zdarzenie. Ona nagle upuściła miotłę 
i głośno powiedziała. „Mam złe prze-
czucia” i śpiesznie udała się do domu.

Gdy następnego ranka znowu się 
spotkałyśmy, opowiedziała mi, że jej 
córka jest w szpitalu i na pewno by 
już nie żyła, gdyby tylko nieco póź-
niej przybyła do domu. Dziewczyna 
zażyła dużą ilość tabletek i leżała nie-
przytomna na łóżku.

Od tamtej chwili moja koleżanka 
i ja stałyśmy się najlepszymi przyja-
ciółkami. Często też rozmawiałyśmy 
o wierze i o miłości Bożej. Kilka lat 
temu zmarła. Modlę się za nią, a dla 
jej córki także w innych sytuacjach 
mogłam być aniołem stróżem. Fo
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Ocalenie życia
Przez lata spotykałam się o piątej rano z moją koleżanką z pracy 
– bardzo surową kobietą, która nie tolerowała sprzeciwu –
i wspólnie sprzątałyśmy halę sportową.

podziękowałem wiernym i chóro-
wi tymi słowami: „Pięknie było tu u 
was. Pięknie śpiewaliście. Działajcie 
tak dalej”. Nagle wstał pewien diakon 
i poprosił o słowo. Byłem zaskoczo-
ny; z taką sytuacją jeszcze nigdy się 
nie spotkałem za wyjątkiem obwiesz-
czeń. Diakon powiedział: „Miły pa-
sterzu, ty też działaj dalej”. To by-
ły mocne słowa. Tak jakby miły Bóg 
mówił do mnie osobiście.

Służyłem dalej. W pewnej wni-
kliwej rozmowie zwierzyłem się jed-
nemu z duchownych okręgowych. 
Wziąłem czterotygodniowy urlop i 
podjąłem rehabilitację. W wyniku te-
go i asysty „odważnego lekarza” po 
roku czasu stopniowo mogły zostać 
odstawione lekarstwa. Od dwóch lat 
jestem bez leków i bez dolegliwości. 
Dla mnie jest to wielki cud.

Tymczasem powierzono mi ja-
ko przewodniczącemu większy zbór. 
Chcę być błogosławieństwem  dla 
tamtejszych wiernych oraz służyć z 
całych sił i z zaufaniem do pomocy 
Bożej we wszystkich sprawach moje-
go polecenia urzędu.
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Chleb Żywota

Nad jeziorem Genezaret do Pana Jezusa przyszedł Jair, 
jeden z przełożonych synagogi i prosił Go, żeby po-
mógł jego śmiertelnie chorej córce. Ukląkł, okazując 

w ten sposób swoją wiarę w Bożą moc Pana Jezusa. Pan Jezus 
wysłuchał błagania Jaira i poszedł z nim. (Mar 5, 22-24)

Gdy byli razem w drodze, nagle do Pana Jezusa przystąpiła 
kobieta cierpiąca na krwotok, przez co zamierzone uzdrowie-
nie córki Jaira się opóźniło. (Mar 5, 25-34) W międzyczasie 
dziewczynka umarła i rozpoczął się ceremoniał żałobny. Jed-
nakże Pan Jezus po przybyciu na miejsce przywrócił dziew-
czynkę do życia i wszyscy byli zdumieni.

Wydarzenie wskrzeszenia córki Jaira wskazuje na zbawcze 
działanie Jezusa Chrystusa. Pan Jezus słyszy też nasze modli-
twy i towarzyszy nam w doświadczeniach. Jego obecność nas 
pociesza i wzmacnia. Jednakże nie zawsze natychmiast uwalnia 
nas z naszego cierpienia. Czasami stwierdzamy, że Bóg rozwią-
zuje problemy naszego bliźniego, (Mar 5, 25-34) a nasze jeszcze 
się pogarszają. „Nie bój się, tylko wierz!” (Mar 5, 36) Bóg także 
nam pomoże. Okazujmy zaufanie i cierpliwość!

Według opinii ludzi, którzy byli z Jairem, Pan Jezus przy-
był za późno; nic już nie można było zrobić. (Mar 5, 35) Nie-
którzy nawet wyśmiali Pana, gdy stwierdził, że jest przeciw-
nie. (Mar 5, 40)

Z ludzkiego punktu widzenia trudno wyjaśnić, dlaczego 
Bóg nic nie robi, żeby zapobiec umieraniu wielu ludzi z powo-
du chorób, wojen czy katastrof. Natomiast możliwość dostępu 
do zbawienia również po śmierci, zostaje czasami wyśmiana. 

My wszakże wierzymy, że pomoc Boga przerasta ludzkie 
rozumowanie. Śmierć nie jest dla Boga żadną przeszkodą w 
zbawieniu ludzi. Wszechmogący może naprawić największe 
nieszczęście i wszelkie cierpienie zamienić w wieczną radość. 

Pan Jezus wskrzesił dziewczynkę, ujmując ją za rękę i mó-
wiąc do niej: „Talita kumi! Co znaczy: Dziewczynko, mówię 
ci, wstań”. W ten sposób dał też znak przepowiadający Jego 
zmartwychwstanie, a zarazem Jego zwycięstwo nad śmiercią. 
Pokazał  ludziom, że uwolni ich z duchowej śmierci – oddzie-
lenia od Boga – i może im darować życie wieczne – wspólnotę 
z Bogiem. Chrystus zapewnia zbawienie i życie wieczne tym, 
którzy z wiarą przyjmują Jego Słowo i sakramenty.

Nakaz Pana Jezusa, żeby nikomu o tym nie mówić, (Mar 5, 
43) wydaje się dziwny. Ludzie wiedzieli o śmierci dziewczyn-
ki, a teraz widzieli, że powróciła do życia. Jednakże Pan Jezus 
nie chciał, żeby widziano w Nim cudotwórcę. Chrześcijanin 
naśladuje Pana Jezusa, żeby osiągnąć życie wieczne, a nie po 
to, żeby widzieć cuda.

Wiele dusz jest w stanie duchowej śmierci, ponieważ nie 
zna Pana Jezusa lub oddaliło się od Niego. Nie jest za późno dla 
nich. Miłość do bliźniego skłania nas do tego, żebyśmy wsta-
wiali się za nim w modlitwach. Przybliżamy im Pana Jezusa 
poprzez głoszenie Ewangelii i nasze życie zgodnie z nią, po-
zwalając im w ten sposób odkryć miłość Chrystusa. 

Sprawą Kościoła oraz wspólnoty wierzących jest troszcze-
nie się o dobrobyt duchowy tych, których Pan Jezus powołuje do 
życia wiecznego, także poprzez modlitwy wstawiennicze.

„I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi! Co znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz
dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt”.
Ewangelia Marka 5, 41. 42

Dar życia

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich:
Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku?”

List do Galacjan 2, 14

Judeochrześcijanie – do których należeli również 
pierwsi apostołowie – mniemali, że poganie chcący 
dać się ochrzcić, powinni przestrzegać Zakonu Moj-

żeszowego (obrzezanie mężczyzn, przykazania dotyczące 
posiłków). Na Zgromadzeniu Apostołów w Jerozolimie 
został wydany tzw. dekret apostolski, który orzekł odstą-
pienie od żądań wypełniania zakonu przez poganochrześ-
cijan. (Dz Ap 15)

Zacytowane słowo biblijne ukazuje głęboką proble-
matykę pierwotnych zborów chrześcijańskich.

Apostoł Piotr (Kefas) początkowo działał w Jerozo-
limie. Jerozolimski zbór często stawiany jest za ideał i 
wzór. (Dz Ap 2, 46. 47; 4, 32-35) Przy tym należy mieć na 
uwadze, że chrześcijan zboru jerozolimskiego poza wiarą 
w Jezusa Chrystusa łączyło jeszcze coś więcej, a miano-
wicie przynależność do narodu żydowskiego, przestrze-
ganie Zakonu Mojżeszowego oraz pielęgnowanie tradycji 
żydowskich.

Apostoł Piotr w Antiochii

Z biegiem czasu nasilały się prześladowania zboru je-
rozolimskiego i Apostoł Piotr znalazł schronienie w An-
tiochii, gdzie istniał zbór poganochrześcijański. Żył tam 
we wspólnocie z poganochrześcijanami i uczestniczył w 
ich posiłkach, co było zakazane dla pobożnego Żyda. Gdy 
do Antiochii przybyli judeochrześcijanie z Jerozolimy, 
znani ze ścisłego przestrzegania Zakonu Mojżeszowego, 
Apostoł Piotr wycofał się ze wspólnoty poganochrześci-
jan.

Do tego odniósł się Apostoł Paweł w Liście do Gala-
cjan i zarzucił Apostołowi Piotrowi dwulicowość. Apostoł 
Paweł dobitnie opowiadał się za tym, że wiara w Chrystu-
sa, a nie Zakon Mojżeszowy, jest drogą zbawienia i do-
magał się wyraźnego zaangażowania na rzecz wolności w 
Chrystusie. (Gal 5, 1-4)

Trudne odejście od zakonu

Nie oceniamy postępowania Apostoła Piotra, ale na 
podstawie jego zachowania można dostrzec poważne 
trudności początków chrześcijaństwa, zwłaszcza gdy 
zgodnie z wolą Bożą Ewangelia dotarła do pogan. Apo-
stoł Piotr był narzędziem w ręku Boga, aby uzmysłowić 
judeochrześcijanom, że też poganie są wybrani do narodu 
Bożego i wiara w Chrystusa ma priorytet przed zakonem:

• Apostoł Piotr z inspiracji Ducha Świętego wstąpił 
do domu poganina Korneliusza (Dz Ap 10, 19. 30-
34. 45-48) i bronił swego postępowania przed judeo-
chrześcijanami. (Dz Ap 11, 17. 18)

• Apostoł Piotr był tym, który zakończył spór na Zgro-
madzeniu Apostołów w Jerozolimie, tak że mógł zo-
stać uchwalony i wcielony w praktykę tzw. dekret 
apostolski. (Dz Ap 15, 7-12. 23-29)

Pomimo to Apostoł Piotr w Antiochii ponownie skła-
niał się do starej tradycji, z powodu czego apostołowie 
wdali się w spór teologiczny! Dowodzi to, że chrześcijań-
stwo mogło doznać porażki z powodu hołdowania tradycji 
religijnej oraz głęboko zakorzenionych różnic pomiędzy 
wierzącymi Żydami a poganami. Niewątpliwie dziełem i 
zasługą Ducha Świętego jest, że została zachowana jed-
ność Kościoła Chrystusa.

Ewangelia scala

Współcześnie istnieją analogie do problemów pierw-
szych zborów chrześcijańskich. Dzieło Pana stało się 
międzynarodowe, tu i tam dochodzi do zderzenia różnych 
kultur. Zróżnicowane poglądy międzypokoleniowe są po-
wodem konfliktów. Niezbędna jest chrześcijańska posta-
wa. (Flp 2, 2-5) Wiara w Chrystusa, Zbawiciela i w Jego 
ponowne przyjście scala Kościół pomimo wszelkich róż-
nic. Ufamy wiodącej i zachowującej mocy Ducha Bożego!

Judeochrześcijanie
       – poganochrześcijanie
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Katechizm

4.7.3 Zakon jako przewodnik poznania grze-
chu

W świetle Ewangelii ujawnia się właściwe rozumienie 
zakonu danego przez Boga.

Apostoł Paweł pisał w Liście do Rzymian: „A wiemy, że 
cokolwiek zakon mówi, mówi o tych, którzy są pod wpływem 
zakonu, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały 
podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie 
będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż 
przez zakon jest poznanie grzechu”. (Rzym 3, 19. 20) Czło-
wiek w obliczu wymagań zakonu, wobec których wciąż za-
wodzi, rozpoznaje siebie jako grzesznika, jako człowieka 
niesprawiedliwego, a więc jako człowieka potrzebującego 
łaski Bożej. (Rzym 7, 7-10)

Z punktu widzenia Nowego Testamentu najważniejsze 
zadanie Zakonu Mojżeszowego polega na tym,  aby czło-
wiek poznał, że wyłącznie na podstawie własnych starań 
nie jest możliwe osiągnięcie zbawienia. Zakon nie może 
uczynić niesprawiedliwego sprawiedliwym, a grzesznika 
ułaskawionym. Niemniej jednak obowiązujące pozostają 
podstawowe wymogi zakonu zawarte w dziesięciu przyka-
zaniach i w przykazaniu miłowania Boga i bliźniego.

Zakon więc ujawnia człowieka jako grzesznika i 
uzmysławia nieodzowność osiągnięcia pełnego zbawie-
nia poprzez odpuszczenie grzechów. W ten sposób zakon 
zawsze wskazywał na Jezusa Chrystusa: „Zanim zaś 
przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani 

drogą zbawienia, ale wskazuje na prawdziwą drogę zba-
wienia. (KKN 4.7.1)

Zadaniem Zakonu Mojżeszowego jest prowadzenie 
ludzi do postępowania zgodnego z upodobaniem Bożym. 
(KKN 4.7.2)

W świetle Ewangelii ujawnia się właściwe rozumienie 
zakonu danego przez Boga. Zakon ujawnia człowieka jako 
grzesznika i uzmysławia nieodzowność osiągnięcia pełne-
go zbawienia poprzez odpuszczenie grzechów. Zakon więc 
zawsze wskazywał na Jezusa Chrystusa. (KKN 4.7.3)

4.8 Zakon i Ewangelia

Dokładne przestrzeganie Zakonu Mojżeszowego i zaj-
mowanie się jego treścią miało kluczowe znaczenie w sta-
rym przymierzu. (zob. KKN 4.7.1)

Pojęcie „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego i zna-
czy „Dobra Nowina”. Użycie określenia hellenistycznego 
nie jest jednak jedynym źródłem nowotestamentowego 
rozumienia tego pojęcia. Znajdujemy je już w Starym Te-
stamencie, na przykład w Księdze Izajasza 61, 1: „Duch 
Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował 
ubogim dobrą nowinę”. (por. Łuk 4, 18)

W Nowym Testamencie „Ewangelia” jest rozumiana 
jako zbawcze działanie Boga w Jezusie Chrystusie, od Jego 
narodzin do śmierci na krzyżu, zmartwychwstania i wresz-
cie Jego ponownego przyjścia. Zasadniczą treść Ewangelii 
opisuje Apostoł Paweł: „Najpierw bowiem podałem wam 
to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze 
według Pism. I że został pogrzebany i że dnia trzeciego zo-
stał z martwych wzbudzony według Pisma. I że ukazał się 
Kefasowi, potem dwunastu”. (I Kor 15, 3-5)

Ewangelia wyraża więc zbawczy czyn Jezusa Chrystu-
sa, którego niczym nie da się zrelatywizować ani osłabić. 
Ewangelia głosi, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do 
zbawienia. 

Zakon i Ewangelia są w rozdźwięku. Chociaż jedno i 
drugie ujawnia Bożą wolę zbawienia, to jednak Zakon Moj-
żeszowy jest ukierunkowany na ówczesny wybrany naród 
izraelski, podczas gdy Ewangelia ma ważność uniwersalną.

Nie można jednak utożsamiać zakonu wyłącznie ze Sta-
rym Testamentem, a Ewangelii z Nowym Testamentem: 
obie części Pisma Świętego zawierają elementy zarówno 
zakonu, jak i Ewangelii. Zakon i Ewangelia w Starym Te-
stamencie mogą być zrozumiane w swojej istocie dopiero 
poprzez klucz poznania nowotestamentowego. Ewangelia, 
która przenika Pismo Święte, jest „mową o krzyżu”, (I Kor 
1, 18) „słowem pojednania”. (II Kor 5, 19)

pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. 
Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, 
abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni”. (Gal 3, 23. 24) 
„Straż zakonu” oznacza „wychowawcę” uświadamiające-
go zależności i prowadzącego do Chrystusa.

Apostoł Paweł podsumowuje zadanie zakonu w Liście 
do Rzymian: przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
(Adama) wielu stało się grzesznikami; przez posłuszeń-
stwo jednego Zbawiciela (Jezusa Chrystusa) wielu stało 
się sprawiedliwymi. Pomiędzy nich wkroczył zakon – jak 
pisze Apostoł Paweł. (Rzym 5, 19. 20) Ostatecznie Zakon 
Mojżeszowy ma uświadamiać, że z niego nie ma zbawie-
nia, ale następuje ono jedynie przez Jezusa Chrystusa.

Streszczenie

Zakon niespisany, który obowiązuje każdego człowie-
ka, zwany jest „zakonem natury i moralności”. Istotne ele-
menty zakonu dochodzą do głosu np. w dziesięciu przyka-
zaniach. (KKN 4.7)

Zakon określa rzeczywistość życia, porządkując je bio-
logicznie i społecznie. (KKN 4.7)

Zakon w starym przymierzu rozumiany jest jako droga 
do zbawienia. Umożliwia człowiekowi zaniechanie grze-
chu i tym samym sprawiedliwe życie przed Bogiem oraz 
uniknięcie sądu. W Jezusie Chrystusie ustanowiona jest 
droga do zbawienia, do pełnego pojednania z Bogiem. 
Nowy Testament wyjaśnia, że  Prawo Mojżeszowe nie jest 

Człowiek potrzebujący zbawienia

katechizm

Rozdział 4 − część IX



Aby utrudnić życie Izraelitom, 
faraon zleca im ciężkie prace 
przymusowe i budowanie no-
wych miast. Muszą wyrabiać 
cegły, a także pracować na 
polach. Bezlitosny faraon usta-
nawia dodatkowo nadzorców 
pańszczyźnianych. Pomimo to 
naród  izraelski staje się coraz 
większy.
Faraon wydaje też rozkaz 
izraelskim położnym: „Gdy 

będziecie przy porodach ko-
biet izraelskich i zobaczycie, 
że rodzi się chłopiec, zabijcie 
go, a jeżeli dziewczynka, to 
zostawcie przy życiu”. Ale izra-
elskie położne są bogobojne 
i nie słuchają nakazu faraona; 
pozostawiają również chłop-
ców przy życiu.
Faraon ponownie wzywa po-
łożne do siebie i pyta: „Dla-
czego nie robicie tego, co wam 
rozkazałem?”
Położne odpowiadają fara-
onowi: „Izraelskie kobiety nie 
są takie, jak egipskie, one są 
silniejsze. Rodzą same, zanim 
przyjdzie do nich położna”. 
Bóg błogosławił odważne po-
łożne, a naród izraelski nadal 
się powiększał.
W tym czasie rodzi dziecko 
pewna Izraelitka. Przez trzy 
miesiące ukrywa swojego 
nowo narodzonego synka. 

Kiedy nie może go już dłu-
żej ukrywać, bierze ko-
szyk z trzciny papirusowej 
i uszczelnia go żywicą i 
smołą. Wkłada do niego 
swoje dziecko i umiesz-
cza koszyk w sitowiu na 
brzegu Nilu. Siostra małego 
chłopca, Miriam, ukrywa się 
w pobliżu, żeby zobaczyć, 
co się stanie z jej bratem.
Nad rzekę przychodzi córka 
faraona ze swoimi służą-
cymi, żeby się wykąpać. 
Gdy zauważa w sitowiu 
mały koszyk posyła jedną 
z służących, aby go przy-
niosła. Gdy otwiera koszyk, 
widzi płaczące dziecko. Za-

uważa, że to izraelski chło-
piec, ale lituje się nad nim.
Miriam, która obserwuje to 
wszystko, podchodzi do 
córki faraona i pyta: „Czy 
mam wezwać Izraelitkę, aby 
nakarmiła dziecko? Córka 
faraona odpowiada: „Tak, 
zrób to!”. Dziewczyna spro-
wadza swoją matkę.
Córka faraona każe matce 
zabrać chłopca i go karmić, 
aby urósł. Gdy chłopiec po-
drasta, matka przyprowadza 
go do córki faraona, która 
przyjmuje go jako swojego 
syna. Daje mu na imię Moj-
żesz, co oznacza: wycią-
gnięty z wody.

W Egipcie zaczyna pano-
wać nowy faraon. Nie wie, że 
dawno temu Izraelita o imie-
niu Józef ocalił kraj od klęski 
głodowej. Tymczasem Egipt 
zamieszkuje wielu Izraelitów. 
Faraon się obawia, że wkrótce 
w jego królestwie będzie więcej 
Izraelitów niż Egipcjan. Boi się 
nawet wojny pomiędzy Izraeli-
tami a Egipcjanami. 

Mojżesz – urodzony i ocalony

wg II Księgi Mojżeszowej 1. 2
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Mieszkamy w Konakry, stolicy Gwinei, 
kraju w Afryce Zachodniej. Konakry 
znajduje się na wybrzeżu Atlantyku. 
Konakry, dawniej mała wioska ry-
backa, obecnie jest największym mia-
stem w kraju. Sto lat temu miasto było 

popularnym celem podróży turystycznych i na-
zywano je „Paryżem Afryki”. Nawet dziś, dzięki 
licznym muzykom i zespo-
łom ulicznym panuje tu 
nadal radosna atmosfera. 

Moja siostra Therese i ja 
chętnie razem się bawimy. 
Ona chce robić wszystko 
to, co ja. Jest bardzo cie-
kawa i inteligentna.

Tu widzicie moją rodzinę: 
tatę Zézé Pascala, mamę 
Beatrice, młodszą siostrę 
Therese, moją przyjaciółkę 
Martine, nasze niemowlę i 
oczywiście mnie, Margu-
erite.

 
Moja przyjaciółka Martine mieszka obok mnie. Razem 
chodzimy na zajęcia religii i do tej samej szkoły. Po lek-
cjach często razem się bawimy. Obowiązkowa edukacja 
w Gwinei trwa sześć lat. W szkole wszystkie dzieci noszą 
mundurki szkolne, tak jak widzicie na zdjęciu obok. Klasy w 
naszej szkole są często bardzo duże, czasami w klasie jest 
200 uczniów!

Należymy do zboru Enta, od-
dalonego od nas o 15 min. 
drogi na pieszo. Jest on naj-
większym zborem w Konakry.

Przez cały rok z niecierpliwo-
ścią czekam na wycieczkę 
dziecięcą organizowaną dla 
dzieci z naszego okręgu! Tam 
spotykamy dzieci z innych zbo-
rów. W tym roku odwiedziliśmy 
wspaniały park z placem zabaw 
w Konakry.

W moje urodziny spotkała mnie wielka niespo-
dzianka: przyjaciele ze szkoły i ze zboru przynieśli mi 
prezenty, aby okazać mi swoją przyjaźń. 

W Gwinei jemy dużo ryżu, czasami z sosem i 
rybą lub z kurczakiem. Lubimy też maniok, 
słodkie ziemniaki, orzeszki ziemne i kuku-
rydzę. Moją ulubioną potrawą jest riz au 
gras, po polsku tłusty ryż. To jest gulasz 
z ryżu, warzyw i kurczaka.

u Marguerite  

w Konakry (Gwinea)

Moja mama regularnie 
uczestniczy w spotkaniach 
sióstr w naszym okręgu. The-
rese i ja jesteśmy ciekawe, 
co robią na tych spotkaniach, 
dlatego często towarzyszymy 
naszej mamie.
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1.   Kto symbolicznie umył ręce na znak nie-

winności?

A Jan Chrzciciel
B Piłat
C Herod
D Judasz Iskariota

2.   Ile rozdziałów liczy II List do Tesaloni-
czan?

A  4
B  5
C  2
D  3

3.   Gdzie ukazał się Abrahamowi Bóg w po-
staci trzech mężów?

A  w dąbrowie Mamre 
B  w jaskini Machpela
C  na pustyni Synaj 
D  w mieście Magdala

4.   Kto wraz z Pawłem i Barnabą został po-
słany przez apostołów do Antiochii?

A  Marek i Łukasz
B  Piotr i Jan
C  Tytus i Tymoteusz 
D  Juda i Sylas

5.   Do kogo zostały skierowane słowa: „Bę-
dziesz tułaczem i wędrowcem”?

A  do Dawida 
B  do Jozuego
C  do Adama
D  do Kaina

6.   Który cesarz rzymski próbował chrześci-
jan obarczyć winą za pożar Rzymu?

A  August
B  Neron
C  Tyberiusz
D  Domicjan

7.   W której Ewangelii wymieniona jest miej-
scowość Kana Galilejska?

A  w Ewangelii Łukasza  
B  w Ewangelii Marka 
C  w Ewangelii Jana  
D  w Ewangelii Mateusza

8.  Jak nazywał się brat Goliata?

A  Lamech
B  Erech
C  Lachmi
D  Szimei

9.   Gdzie występują poniższe słowa: „Synu 
mój, przyjmij przestrogę! Pisaniu wielu 
ksiąg nie ma końca”?

A  w Księdze Przysłów
B  w Księdze Psalmów
C  w Księdze Kaznodziei Salomona
D  w Księdze Hioba

10.   Gdzie w Biblii znajduje się przypowieść o 
miłosiernym Samarytaninie?

A  w Ewangelii Jana 4
B  w Ewangelii Łukasza 10
C  w Ewangelii Łukasza 17
D  w II Księdze Królewskiej 17
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