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Bóg czyni to, co chce
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider w Kanadzie
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Mili Bracia i Siostry,

Duch Święty działa potężnie – tak było dawniej, tak jest dziś i tak będzie 
jutro. Duch Święty upomina, wzmacnia, pociesza i inspiruje. Jest stałym 
towarzyszem we wszystkich sytuacjach życiowych.

Rozpoznajemy Ducha Świętego w Jego działaniu.
W Kościele Chrystusa od zawsze umacnia wiarę w Pana Jezusa – także 

w prześladowaniach, potrzebach i cierpieniach. Wzywał wówczas i obecnie 
do przekazywania Ewangelii z pewnością, że Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym.

Poprzez urząd apostolski Duch Święty przygotowuje wierzących na po-
nowne przyjście Pana Jezusa. Poprzez Apostolat wierzący otrzymują dar 
Ducha Świętego, a we wspólnocie obchodzą uroczystość świętej wieczerzy.

Duch Święty działa w zborach – działa zarówno w małych, jak i dużych 
zborach – niezależnie od warunków życiowych i kultur; On jest obecny.

W wierzących Duch Święty sprawia moc do pozostania wiernym Jezu-
sowi Chrystusowi, do wierzenia i ufania Jemu. Duch Święty daje siłę do 
znoszenia obciążeń i służenia bliźniemu w Kościele.

Nic nigdy nie powstrzyma Ducha Świętego. Nic nie powstrzyma roz-
woju Królestwa Bożego. Duch Święty działa z całą mocą. Z całą mocą też 
pragniemy uwidaczniać tę moc w Kościele, jak i w nas samych.

Dziękujmy wciąż na nowo Bogu Duchowi Świętemu za Jego działanie w 
Kościele Chrystusa, w urzędzie apostolskim, w zborach i w każdym z nas.

Serdecznie pozdrawiam
Wasz

Jean-Luc Schneider

Z całą mocą

Fo
t. 

©
 M

ay
_C

ha
ni

kr
an

 -
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO
Fo

t. 
Te

ry
to

ria
ln

y 
K

oś
ci

ół
 N

ow
oa

po
st

ol
sk

i K
an

ad
a

 4 NASZA RODZINA 12 / 2019

NABOŻEŃSTWO 
W BrAmpTON/KANAdA

dATA: 18 sierpnia 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Księga Psalmów 135, 6
piEśŃ: We love the place, o God
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie 
okręgowi: Michael Deppner, Leonard Kolb
i Mark Woll; apostołowie okręgowi pomocni-
czy: David Devaraj, Frank Dzur, John Fendt
i John Sobottka
iNfOrmAcjA:  
Na tym nabożeństwie otrzymali błogosła-
wieństwo z okazji złotych godów apostoł 
okręgowy w st. sp. Leslie Latorcai i jego
żona Evelyn
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Mili bracia i siostry, być może ktoś sądzi: nic mi 
już nie pozostaje, moja wiara jest martwa. Być 
może trzyma się jej tylko z przyzwyczajenia.

Dziś powinien poczuć, że życie z Boga wciąż w nim jest! 
Dusza nadal żyje, ma potrzeby, pragnie społeczności z 
Panem, chce słuchać Słowa Bożego, chce spożywać świę-
tą wieczerzę, chce być z Panem Jezusem.

Jest to piękne doświadczenie, gdy ktoś, kto zasnął w 
wierze, nagle sobie uświadamia, że coś jeszcze w nim 
żyje: to jest życie Boże i dusza chce, żeby temu życiu dać 
pokarm, jakiego potrzebuje. Byłoby to wspaniałym prze-
życiem, gdyby wydarzyło się to dziś.

Być może się zdziwiliście, słysząc przeczytane słowo 
biblijne: „Pan czyni wszystko, co zechce...”. Można mieć 
różne myśli, kiedy to się czyta. Ale to jest tylko opis 
wszechmocy Bożej. Bóg jest wszechmocny, dla Niego 
nie ma żadnych barier. On może wszystko, nic nie jest dla 
Niego niemożliwe. Może czynić to, co chce i On też czyni 
to, co chce. Oznacza to również, że On jest suwerenny. 
Nikt nie może Jemu mówić, co ma czynić, nikt nie może 
Go do niczego zmuszać – żaden człowiek, 
żaden duch, żadne okoliczności. Nikt też 
nie może na Niego wpływać. Nieprawdą 
jest, gdy ktoś mówi: „Jeśli zrobię to i tamto, 
wtedy Bóg będzie odpowiednio działał”. 
Nie! On czyni dokładnie to, co chce.

Nikt nie może Go zmusić do działania w określony 
sposób, nawet gdyby był nie wiadomo jak „świę-
ty”. Pan czyni to, co chce. Oznacza to również, że 

tak naprawdę nie możemy Go zrozumieć, ponieważ Jego 
wola i myśli wykraczają poza nasze rozumowanie. Nie 
możemy powiedzieć, że nie akceptujemy woli Bożej. Mo-
żemy Go nie rozumieć, możemy z Nim się nie zgadzać, 
ale Bóg czyni to, co chce. On, chce, żebyśmy akcepto-
wali Jego wolę. To nie podlega dyskusji. On może czynić 
wszystko. Czyni to, co chce. Nikt nie może Go do niczego 
zmusić. To jednakże nie oznacza, że On działa samowol-
nie, bez zasad, czy też przypadkowo. Nie. Bóg jest wierny. 
To jest coś szczególnego. Możemy na Nim polegać. On 
jest prawdą. On jest sprawiedliwy. On jest miłością. On 

mówi to, co czyni i czyni to, co mówi.
A teraz interesujące pytanie: co jest wolą 
Boga? Co On chce czynić? To całkiem 
proste. Bóg od początku chciał, aby 
człowiek, którego stworzył, miał z Nim 
społeczność. W ten sposób można ująć 

wolę Bożą. Bóg chce, żeby człowiek żył z Nim we wspól-
nocie po wsze czasy. W tym celu stworzył człowieka i 
to było i jest Jego wolą. Takie to proste do zrozumienia. 
Upadek człowieka w grzech nie zmienił woli Bożej. Wola 
Boża pozostała taka sama; zachowanie człowieka nic nie 
zmieniło w tym względzie. On chce, byśmy mieli z Nim 
społeczność. To jest Jego wola i czyni to, co chce. Dobrze 
jest wiedzieć, że wszystko, co Bóg czyni i kiedykolwiek 
czynił, służy jednemu celowi: On chce, żeby wszyscy 
ludzie osiągnęli zbawienie, żeby wszyscy ludzie mieli z 
Nim społeczność.

Jego suwerenną wolą jest, że istnieje droga do zbawie-
nia, że istnieje droga do społeczności z Nim, czyli wiara w 
Jezusa Chrystusa. Pan Jezus sam powiedział: „…nikt nie 
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. (Jan 14, 6) W żad-
nym innym imieniu nie ma zbawienia, jak tylko w imieniu 
Jezusa Chrystusa. (Dz Ap 4, 12) Taka jest wola Boża, a 
człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak tylko ją zaak-
ceptować. O tym nie można dyskutować, że to jest trochę 
niesprawiedliwe, że istnieje tylu dobrych ludzi, którzy nie 

wierzą w Chrystusa. Tu nie chodzi o względy moralne. Tu 
chodzi o wspólnotę z Bogiem. Czy to się ludziom podoba, 
czy nie, jest tylko jedna droga: Jezus Chrystus. To jest je-
dyna droga, nie ma żadnej innej. Człowiek musi wierzyć 
w Jezusa Chrystusa. Wiem, że wielu widzi to inaczej i 
wielu uważa, że musi być więcej niż jedna droga do Boga. 
Zdecydowanie tak nie jest. Bóg nie potrzebuje, byśmy go 
rozumieli. On tylko mówi: czynię to, co chcę, a ty musisz 
to zaakceptować”. Nie można o tym dyskutować. To nie 
jest temat do dyskusji. Jest tak, jak jest. Jest tylko jedna 
droga: Jezus Chrystus. W Niego trzeba wierzyć. 

Wezwanie Boga – zwłaszcza wezwanie, aby przyjść 
do Pana Jezusa i Go naśladować – jest także wyrazem 
Jego woli. Bóg wzywa kiedy i kogo chce. I powiem 

Moi mili bracia i siostry, zebrani tu, jak 
i w zborach uczestniczących w trans-
misji nabożeństwa. Zebraliśmy się 
dziś, aby usłyszeć Słowo Boże. Bóg 
chce zwrócić się do nas wszystkich. 

Nie zwraca się do grupy wierzących ani ogólnie do swego 
narodu. On zwraca się do każdego z osobna, w jego oso-
bistych uwarunkowaniach. Chce rozmawiać z każdym z 
nas, ze swoim dzieckiem. Zwraca się również do tego, kto 
zasnął w życiu w wierze. To się zdarza. Być może niektó-
rzy młodzi ludzie albo też seniorzy, kto wie – mają wraże-
nie, że zawsze jest tak samo. Nic nowego już się nie dzieje. 

Bóg czyni to, co chce
Zawsze ta sama historia, ta sama muzyka, ci sami ludzie... 
Robi się monotonnie. Nic się nie dzieje, nic się nie zmie-
nia. Tak powoli zapada się w sen.

Pomyślmy o historii Apostoła Pawła w Troadzie. Apo-
stoł wygłaszał tam długie kazanie aż do północy. Młody 
mężczyzna, siedzący na oknie, zasnął, ponieważ Apostoł 
Paweł tak długo przemawiał. W Piśmie Świętym jest na-
pisane: „…będąc bardzo senny, gdy Paweł długo prze-
mawiał, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół 
i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, 
przypadł doń i objąwszy go, rzekł: Nie trwóżcie się, bo on 
żyje”. (Dz Ap 20, 9. 10) 

„Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi,
w morzach i we wszystkich głębinach”.

Słowo biblijne: Księga Psalmów 135, 6

Bóg chce, żeby człowiek żył z Nim
  w społeczności po wsze czasy.

  Czy to się ludziom podoba, czy nie,
   jest tylko jedna droga: Jezus Chrystus.
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jeszcze raz: możemy tego nie rozumieć. On nie daje nam 
co do tego również żadnego wyjaśnienia. On zdecydował, 
że Jego plan zbawienia przebiega etapowo. Czekamy na 
ponowne przyjście Chrystusa. Czekamy, aby jako część 
oblubienicy Chrystusa wziąć udział w weselu Baranka i 
jako pierworodni wejść do Królestwa Bożego. Kolejnym 
etapem będzie wielki ucisk. Również dusze z wielkiego 
ucisku będą wezwane do wejścia do Królestwa Bożego. 
Inni zostaną powołani w Królestwie Pokoju. Nie możemy 
tego zrozumieć, dlaczego Bóg wzywa jednego dzisiaj, a 
drugiego w późniejszym czasie. Nie pytajmy, dlaczego 
Bóg tego chce w taki sposób. Nie zrozumiemy tego. Mu-
simy z pokorą zaakceptować to, że Bóg tak zdecydował. 
Wiemy tylko, że nas wybrał. Skąd to wiemy? Ponieważ 
dał nam możliwość zostać ochrzczonym wodą i Duchem 
Świętym. Nowonarodzenie z wody i z Ducha jest znakiem 
naszego wybrania. Bóg zadecydował wybrać tego, tego i 
tamtego. „Wybrałem ich na czas Kościoła, oni mają być 
częścią Kościoła Chrystusa. Jeśli będą podążać za apo-
stołami, zostaną przygotowani na ponowne przyjście 
Chrystusa i będą mieli możliwość jako pierworodni wejść 
do mojego Królestwa”. To jest dla nas kluczowe. Nie ro-
zumiemy, dlaczego zostaliśmy wybrani, czy też dlaczego 
Bóg czyni coś w taki, a nie inny sposób. Taka jest wola 
Boga. Po prostu musimy to zaakceptować. Pan czyni to, 
co chce. Ale On nie działa na zasadzie samowoli. On jest 
wierny. On mówi to, co czyni i czyni to, co mówi.

Stworzył człowieka z wolną wolą. On nie chce, żeby 
człowiek robił coś z przymusu. Człowiek z własnej 
woli ma się opowiedzieć za Bogiem: „Chcę odpo-

wiedzieć na Boże wezwanie” – to jest decydujące. Bóg 
jest wierny. On stworzył świat. On stworzył człowieka z 
wolną wolą i zawsze też będzie respektował naszą swo-
bodną decyzję. On nas wybrał i chce, żebyśmy poszli za 
Jego wezwaniem z własnej woli. Nigdy nie zmusi nas do 
naszego zbawienia. Nigdy nie będzie nam groził: „Uwa-
żaj, jeśli nie zrobisz tego lub tamtego, to będzie to dla cie-
bie straszne!”. Nie!

Jak On to uczynił w przypadku Adama i Ewy? Oni 
mieli okazję doświadczyć miłości Bożej, nawet żyli z 
Bogiem i dostali wszystko, czego potrzebowali. Bóg dał 
im wszystko w swojej miłości i powiedział im, czego od 
nich oczekuje. Wszystko inne było ich sprawą. Bóg do 
niczego ich nie zmuszał i na nich nie wpływał. On powie-
dział: „Widzicie, że was miłuję. Pokazałem wam swoją 
miłość, mogliście ją odczuć. I tego właśnie oczekuję od 
was. Teraz możecie swobodnie decydować”.

Dokładnie tak samo zwraca się do nas. Daje nam moż-
liwość doświadczania swojej miłości i mówi nam, czego 
od nas oczekuje. Musimy tylko zdecydować: czy mówi-
my Bogu „tak”, czy „nie”. Do niczego nas nie zmusza.

Jesteśmy i pozostaniemy wolni. Bóg nam nie grozi, 
nie wywiera żadnej presji. Możemy swobodnie decydo-
wać, co chcemy czynić. Bóg zapewnia, że będziemy wolni 

w naszych decyzjach aż do końca. Nigdy nie będziemy 
zmuszani do powiedzenia Bogu „tak”. On też zawsze bę-
dzie troszczył się o to – i to jest ważna kwestia – że nigdy 
nie będziemy zmuszani do powiedzenia Jemu „nie”. Bez 
względu na okoliczności, On zawsze nam zapewni, że bę-
dziemy w stanie powiedzieć Jemu „tak”, odpowiedzieć 
na Jego wezwanie i Go naśladować. To jest coś bardzo 
ważnego, bracia i siostry. Zajmijcie się tym.

Apostoł Paweł powiedział, że nic nie może nas od-
dzielić od miłości Chrystusowej. (Rzym 8, 35) 
Oznacza to, że Bóg zapewnia, że cokolwiek by 

się nie działo, mamy wolność i możliwość podjęcia wła-
ściwej decyzji i powiedzenia Jemu „tak”. W przeciwnym 
razie, kiedy pokusy byłyby bardzo ciężkie, nie bylibyśmy 
w stanie im się oprzeć i bylibyśmy zmuszeni opuścić Boga 
i stać się niewiernymi, a wówczas nie bylibyśmy wolni. 
Bóg chce, abyśmy byli wolni, więc dba o to, żebyśmy 
we wszystkich sytuacjach mieli możliwość powiedze-
nia Jemu „tak” i naśladowania Go. To jest częścią Jego 

wierności. On respektuje zasady i chce być respektowany. 
Dlatego nas wybrał i nas pyta: czy chcesz odpowiedzieć 
na moje wezwanie? Cokolwiek by się działo – lub nie 
działo – zależy jedynie od ciebie. Ty możesz zdecydować.

Bóg dokonuje naszego zbawienia. Sami nie możemy 
się zbawić. Jesteśmy i pozostaniemy grzesznikami. Nie 
możemy zapewnić, że wejdziemy do Królestwa Bożego. 
Jasno musimy to powiedzieć: potrzebujemy uświęcenia, 
potrzebujemy oczyszczenia, musimy się udoskonalać. 
To może tylko Bóg. Nie możemy powiedzieć: „Jestem 
godny. Jestem takim dobrym człowiekiem, że mogę wejść 
do Królestwa Bożego”. Tak to nie działa. Bóg stwarza 
możliwość naszego zbawienia, ale musimy respektować 
Jego warunki. On zbawi tych, którzy pozostaną wierni; 
im pozwoli wejść do swego Królestwa. On chce, abyśmy 
wierzyli w Jezusa Chrystusa aż do końca i tą drogą wiary 
musimy podążać bez względu na to, co się dzieje. Nie za-
wsze jest to przyjemne i wygodne. Często wolelibyśmy 
iść inną drogą. Chcielibyśmy, aby Bóg okazywał nam 
swoją miłość. Chcielibyśmy, żeby Bóg nam pokazał to i 

We wszystkich sytuacjach mamy możliwość
 powiedzieć Jemu „tak”
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Królestwie Pokoju. Nie wiem, czy On to uczyni, czy nie. 
On też mnie nie zapyta, czego bym chciał. A to oznacza, 
że musimy teraz odpowiedzieć na wezwanie Boga. Teraz 
jest dla nas czas łaski.

Czy mogę to zreasumować w kilku słowach? Bóg chce, 
abyśmy mieli z Nim społeczność. On zadecydował o na-
szym wybraniu. On powołał nas teraz, w obecnym czasie. 
Możemy odpowiedzieć „tak” lub „nie” na Jego wezwanie, 
całkowicie niezależnie od okoliczności. Nikt nie może 
powiedzieć: „W takich szczególnych okolicznościach 
nie mogę pozostać wierny”. To nieprawda. Bóg jest wier-
ny. On zawsze troszczy się o to, żebyś miał możliwość i 
sposobność powiedzieć Jemu „tak”. Nic nie może mnie 
zmusić do opuszczenia Jego. To zależy tylko ode mnie. 
Moje zbawienie zależy od mojej wiary i od mojej goto-
wości do naśladowania Go i bycia z Nim w społeczności. 
O to chodzi, bracia i siostry: moje zbawienie zależy ode 
mnie, tylko ode mnie. Moje zbawienie zależy od mojej 
wiary. Stąd prośba ówczesnych apostołów: „Przydaj nam 
wiary”. (Łuk 17, 5) W jaki sposób może być wzmacniana 
nasza wiara? To wyjaśnił sam Pan Jezus.

Apostoł Paweł mówi, że wiara pochodzi ze słuchania. 
(Rzym 10, 17) Trzeba słuchać kazania, Słowa Bożego, 
aby mieć wiarę i zostać wzmocnionym w wierze.

że Pan Jezus mógł przyjść pięćdziesiąt lat temu i zabrać 
wszystkich, którzy byli gotowi. On jest niezależny od licz-
by czy natury ludzi. Z nielicznymi potrafi zdziałać wiel-
kie rzeczy. Mógł przyjść już pięćdziesiąt lat temu. A że 
tego nie uczynił, to tylko dlatego, gdyż Bóg nie chciał, aby 
przyszedł wcześniej, ponieważ nas kocha i chce dać nam 
szansę, abyśmy się na to przygotowali. Czyni to, co chce. 
Ale to oznacza, że musimy potraktować to poważnie i 
mieć świadomość, że czas łaski jest ograniczony. Czasami 
słyszę: „Owszem, ale jeśli w dniu Pana nie zaliczymy się 
do Oblubienicy Chrystusa, to będziemy mieli możliwość 
osiągnięcia zbawienia w Królestwie Pokoju”.

Pan czyni to, co chce. On powołał nas teraz, w tym 
czasie. Nie możemy zakładać, że dotyczy to rów-
nież czasu Królestwa Pokoju. Bóg czyni to, co 

chce. Nie będziemy mogli kiedyś powiedzieć: „Nie byłem 
gotowy, Ojcze Niebieski daj mi drugą szansę”. Być może 
nie wygrażamy nikomu i nie mówimy: uważaj! Ale mu-
simy być świadomi, że jako istoty ludzkie nie możemy 
mówić Bogu, co ma czynić.

On powołał nas teraz: „Proszę przyjdź, podejmij de-
cyzję teraz!”. Nie mam możliwości i też nie widzę, jak 
mógłbym wpłynąć na Niego, aby dał mi drugą szansę w 

próbującego zaatakować niewiastę. Tam nikt jednak nie 
może zapobiec narodzinom chłopca i nikt nie może zapo-
biec „porwaniu” go do Boga. (Dz Ap 12, 1-5) Wszystkie 
te wypowiedzi na temat Boga oznaczają, że Bóg zapew-
nia, że dzieje się to, co On zdecydował. I dla Niego to już 
się stało. W Objawieniu Jana – sądzę, że w angielskoję-
zycznej Biblii też tak jest – wszystko opisane jest w czasie 
przeszłym. To, co jest tam ukazane, nie jest czymś, co się 
akurat dzieje, ale czymś, co już się wydarzyło, ponieważ 
dla Boga czas nie istnieje. Niczego nie zapowiada. Nicze-
go nie prorokuje. Opisuje rzeczywistość, ponieważ jest 
ponad czasem. Dla Niego wszystko jest jasne. Wszystko 
jest dokonane. Nikt Jemu w niczym nie przeszkodził.

Nie martwcie się, zły nie pokona Kościoła. Apostoło-
wie będą w stanie wypełniać swoją misję aż do końca, a 
oblubienica Chrystusa wejdzie do Królestwa Bożego.

Bóg to sprawi. Ale to również oznacza, że czas jest 
ograniczony i gdy Bóg zadecyduje, to Jego Syn przyjdzie. 
Powiem raz jeszcze: my, znikomi ludzie, nie możemy 
na Niego wpływać. Bóg nie jest zależny od ludzi. Może 
posłać swego Syna, kiedy zechce. Syn Boży jeszcze nie 
przyszedł, ale nie dlatego, że nie mógł przyjść, ale dlatego, 
że Bóg tego nie chciał. Bóg nas nie potrzebuje, aby za-
kończyć swój plan zbawienia. Niedawno powiedziałem, 

wyjaśnił tamto. Ale Bóg mówi: nie, kiedyś postanowiłem 
to raz na zawsze. Musisz tylko wierzyć. Innymi słowy, 
musisz Mi zaufać. Daję ci swoje Słowo, mówię ci, co mu-
sisz czynić. Zaufaj mojemu Słowu. Zaufaj mojej miłości.

Jest to jedyny sposób na oczyszczenie, uświęcenie i 
udoskonalenie. To jest droga wiary. Nawet jeśli to, co 
widzisz, nie pasuje do Słowa. Nawet jeśli doświad-

czasz czegoś zupełnie innego niż tego, co jest ci mówione, 
musisz zaufać Bogu. Ufaj Jemu. Ufaj Jego Słowu. Ufaj 
Jego miłości. Jeśli Jemu zaufasz, to On cię zbawi. On cię 
oczyści. On cię uświęci. On cię udoskonali. Będziesz 
mógł wejść do Jego Królestwa.

Bóg sprawia zbawienie. Jednakże tylko dla tych, 
którzy będą Jemu ufać do końca. On wypełni swój plan 
zbawienia. Jesteśmy powołani do tego, aby być częścią 
oblubienicy Chrystusa, aby zostać przygotowanymi przez 
apostołów w Kościele Chrystusa do wejścia do Królestwa 
Bożego jako pierworodni. Bóg tego dokona. Nikt go nie 
powstrzyma. On zapewni, że wszystko potoczy się tak, 
jak On chce. On czyni to, co chce i obiecał, że zło nigdy 
nie będzie w stanie przezwyciężyć Kościoła.

Pan Jezus obiecał być z apostołami aż do końca. Po-
myślmy o obrazie z Objawienia Jana, ukazującym smoka 
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła okręgowe-
go pomocniczego Główny Apostoł powiedział:

Apostoł okręgowy Deppner wspomniał o czymś, o 
czym często rozmawialiśmy w domu: jeśli Bóg 
czyni to, co chce, to przecież nie musimy już się 

modlić. Odpowiedź na to ponownie znajdujemy w przy-
kładzie Pana Jezusa. On się modlił i często się modlił, we 
wszystkich sytuacjach, a także nas nauczył, jak mamy się 
modlić. Gdyby myślał: „Możesz się modlić o co chcesz, 
ale to i tak jest bezużyteczne, ponieważ Bóg czyni to, co 
chce”, wtedy nie nauczyłby nas modlitwy. Jakie jednakże 
jest znaczenie modlitwy Pana Jezusa? Jego troską było: 
nie chcę być oddzielony od Boga. Chcę wrócić do mojego 
Ojca. Chcę, żeby ludzie zostali zbawieni. Chcę wypełnić 
swoje polecenie.

Miłował swego Ojca i wiedział, że Ojciec miłuje Jego. 
Dlatego mówił Ojcu wszystko. Jego modlitwa była wy-
razem Jego miłości do Ojca i miłości do bliźniego. On 
chciał pomóc bliźniemu. Chciał, aby Jego bliźni został 
uwolniony od swojego cierpienia i to powiedział swemu 
Ojcu, ponieważ był Jemu bliski. Prowadzili otwartą roz-
mowę i Jezus powiedział do Niego: „Ojcze, chcę, tak jak 
Ty, pomóc tamtemu. Chcę, tak jak Ty, ocalić tamtego. 
Chciałbym mniej cierpieć, czy nie możesz tak to uczynić, 
żebym cierpiał trochę mniej?”.

Pan Jezus modlił się za tych, którzy uwierzyli w 
Niego dzięki słowom apostołów. (Jan 17, 20) 
Główny Apostoł Fehr często powtarzał i chcę to 

podkreślić, że aby zostać zbawionym, potrzebujemy silnej 
wiary w każdej sytuacji, a jedynym sposobem na pozyska-
nie silnej wiary jest słuchanie Ewangelii głoszonej przez 
apostołów. Kiedy powiedziałem „słuchanie”, to nie jest to 
tylko kwestia przysłuchiwania się, żeby można było po-
wiedzieć: „Owszem, ten powiedział to i tamto”. Musimy 
„zjeść” Słowo Boże, „strawić” je, zajmować się nim. To 
jest nasz teraźniejszy problem. W społeczeństwie jeste-
śmy przyzwyczajeni do fast foodów. Przypuszczam, że 
zarówno w Kanadzie, jak i we Francji, a także w Europie, 
mamy gotowe posiłki, fast foody. Wszystko już jest goto-
we. Ale nie jest tak w przypadku Słowa Bożego.

Jeśli chce się korzystać ze Słowa Bożego, trzeba się 
nim zajmować, trzeba je pochłaniać, trzeba o nim myśleć. 
Trzeba zadać sobie pytanie: co ono dla mnie oznacza? 
Czego Bóg chce ode mnie? Co powinienem uczynić? Im 
więcej zajmuje się głoszonym Słowem, tym lepiej się je 
„trawi”, tym mocniejsza staje się wiara. To nie jest wyna-
lazkiem apostołów Kościoła Nowoapostolskiego w celu 
zapełnienia naszych kościołów. To jest wola Boga. On 
czyni to, co chce. Podjął decyzję – i zdecydował, że to jest 
droga, jedyna droga, do mocnej wiary.

Usłysz Słowo Boże, „zjedz” to Słowo, „straw” je, 

zajmuj się nim. To jest kluczowe.
Ponadto musimy być gotowi na powiedzenie Bogu 

„tak” w każdej sytuacji i we wszystkich okolicznościach. 
Nie dlatego, że chcemy uniknąć niebezpieczeństwa, cho-
rób czy innych problemów. Mówimy Bogu „tak”, ponie-
waż chcemy być z Nim, ponieważ Go miłujemy. Jesteśmy 
tu, ponieważ chcemy wzmocnić naszą wolę do naślado-
wania Pana, ponieważ chcemy wzmocnić naszą miłość do 
Boga. Jedyną drogą dla nas jest wzrastanie w poznaniu Je-
zusa Chrystusa. Wielokrotnie już mówiłem i tak napraw-
dę myślę, że im bardziej znasz Pana Jezusa, im bardziej 
Go kochasz, tym silniejsza jest twoja wola naśladowania 
Go i bycia z Nim. Bądźmy powiązani z Panem Jezusem.

Kiedy czytamy Biblię, miło jest zobaczyć, co On takie-
go uczynił. Ale to też ma nam wiele do powiedzenia. Co 
Pan Jezus uczyniłby dziś? Co to oznacza dla mnie obecnie, 
w mojej sytuacji; co On dla mnie uczynił, co On dla mnie 
czyni, co uczyni dla mnie w przyszłości? Im bardziej je-
steśmy powiązani z Panem Jezusem, im lepiej Go znamy, 
im bardziej Go miłujemy, tym większa jest nasza wola 
do naśladowania. To daje nam siłę do powiedzenia Bogu 
„tak” we wszystkich okolicznościach i w każdej sytuacji.

Bóg czyni to, co chce. Musimy zaakceptować Jego 
wolę i nigdy nie zapominajmy, że On chce, abyśmy zostali 
zbawieni. On ciebie wybrał. On do ciebie mówi, co masz 
czynić. Musisz się tylko zdecydować.

ApOSTOł OkręgOWy 
michAEl dEppNEr

Apostoł okręgowy Deppner 
(Demokratyczna Republika 
Konga-Zachód) na początku 

swojego kazania zadał retoryczne pytanie: jeśli Bóg 
czyni to, co chce, to dlaczego w ogóle się modlimy? 
– i udzielił odpowiedzi: jeśli nasze serce nadaje na tej 
samej fali z wolą Bożą, wówczas przeżyjemy Boga 
w modlitwie, a także w formie wysłuchania modlitwy. 
To, że należy prosić i nie odpuszczać, pokazuje przy-
powieść Pana Jezusa o proszącej wdowie, a także 
ukazuje to wiele przykładów z Pisma Świętego, jak 
na przykład Abraham czy Mojżesz. A że wolą Boga 
jest pomaganie, to nasze wstawianie się w modlitwie 
za innymi również ma wielkie znaczenie i wysoką 
wartość, powiedział apostoł okręgowy.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNiczy 
JOhN FENdT

Apostoł okręgowy Fendt (USA) 
mówił o przypowieści Pana 

Jezusa o synu marnotrawnym i podkreślił wielkie 
zaufanie młodego człowieka do swojego ojca. Syn 
marnotrawny ufał, że znajdzie łaskę u swego ojca i 
ponownie zostanie przyjęty do domu, pomimo jego 
bezczelnej prośby o wypłacenie spadku, pomimo 
zmarnowanego życia i pomimo poważnego rozcza-
rowania, jakie zgotował ojcu. „Stąd też, nawet jeśli 
upadniemy, to wiedzmy jedno: mogę powrócić do 
Ojca, On mnie nie odrzuci”.

Główny Apostoł udziela błogosławieństwa
z okazji złotych godów apostołowi okręgowemu 
w st. sp. Latorcai i jego żonie Evelyn 
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To było w porządku, ale niezależnie od tego Pan 
Jezus wyrażał w modlitwie swoje zaufanie do 
Boga: „Ty uczynisz wszystko właściwie. Pomóż 

mi. Nie chcę być od Ciebie oddzielony. Chcę pozostać w 
społeczności z Tobą. Chcę osiągnąć swój cel. Chcę, żeby 
mój bliźni został ocalony”. To jest głębokie znaczenie na-
szej wiary.

Nie możemy się modlić i mówić Bogu, co naszym 
zdaniem powinien uczynić. To nie zadziała. Nawet jeśli 
wszyscy byśmy się modlili, aby Bóg kogoś ocalił, nie ma 
żadnej gwarancji, że On to uczyni. Doświadczyłem tego 
wiele razy. Czasami na to reaguje, a czasami nie.

Nasze modlitwy w pierwszym rzędzie powinny być 
wyrazem miłości do Boga i bliźniego: „Ojcze Niebieski, 
pomóż mi. Chcę być z Tobą na wieki. Chcę być blisko 
Ciebie. Miły Ojcze Niebieski, pomóż mojemu bliźniemu. 
Daj mu siłę do pozostania w społeczności z Tobą. To są 
moje prośby, a Ty uczynisz to właściwie”. To jest inne 
podejście.

Wiecie, że niektórzy uważają, że jeśli tylko głośno 
będą krzyczeć lub jeśli dadzą wystarczająco dużo pienię-
dzy, to Bóg uczyni to, czego chcą. To nie skutkuje. To jest 
wyraz braku szacunku dla Boga. Ale jeżeli przychodzi-
my do Boga z pokorną postawą i mówimy: „Dobry Boże, 
chciałbym tego lub tamtego, a z miłości do bliźniego 
chciałbym, żeby on został zbawiony i proszę ochroń go od 

tego i tamtego. Ufam Tobie. Najważniejsze jest dla mnie, 
żeby mój bliźni uzyskał zbawienie – i żebym ja również je 
uzyskał”, wtedy na taką modlitwę Bóg reaguje.

Przyglądając się bliżej modlitwie Pana, to właśnie taka 
jest treść tej modlitwy. Pan Jezus powiedział: „O cokol-
wiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię”. (Jan 
14, 13) Innymi słowy: jeśli wasza modlitwa jest zbieżna z 
moją modlitwą, to Bóg na nią zareaguje.

zASAdNiczE myśli

Bóg chce naszego zbawienia. On nas wybrał 
i powołał, abyśmy jako pierworodni weszli do 
Jego Królestwa. Sprawia, że zawsze możemy 
podążać za Jego wezwaniem. Nasze zbawie-
nie zależy od naszej wiary i naszej woli bycia 
z Bogiem.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Mieszkamy w bar-
dzo katolickim 
regionie, dlatego 
nasz syn, gdy był 
w szkole podsta-

wowej, uczęszczał na katolickie za-
jęcia religii. Nie brał jednak udziału 
w pielgrzymkach maryjnych i w te-
go typu wydarzeniach. Gdy nasz syn 
był w czwartej klasie, ponownie zapo-
wiedziano pielgrzymkę maryjną. Na-
uczycielka skierowała naszego syna – 
jako jedynego niekatolickiego ucznia 
w całej szkole – jak zwykle w takich 
dniach do innej klasy.

Rano z mieszanymi odczuciami 
wychodził do szkoły. Komentarze in-
nych dzieci – „Dlaczego znowu nie 
bierze udziału?” „ Czy zawsze musi 
robić wyjątek!” – były dla niego naj-
łagodniejszymi. Każdego razu mu-
siał jednak odpowiadać też na pyta-
nie zastępczej nauczycielki, dlacze-
go nie bierze udziału w pielgrzymce. 
Standardowa odpowiedź naszego sy-
na zawsze brzmiała: „Dlatego, że nie 
jestem wyznania katolickiego”.

Tym razem jednak było zupełnie 
inaczej. Na pytanie nauczycielki nasz 
syn odpowiedział: „Jestem wyznania 
nowoapostolskiego i z powodów reli-
gijnych nie chcę brać udziału w piel-
grzymce maryjnej”. Na to nauczyciel-
ka odpowiedziała bardzo przyjaźnie: 
„Wspaniale, jak stoisz po stronie swo-
jej wiary. Znam Kościół Nowoapo-
stolski i nawet byłam tam kiedyś na 
nabożeństwie, ponieważ moja przyja-
ciółka jest także wyznania nowoapo-
stolskiego”. Nasz syn był zdumiony.

Było to dla niego wspaniałe przed-
południe z uczniami innej klasy, a za-
stępcza nauczycielka później do niego 
powiedziała: „Możesz częściej przy-
chodzić do naszej klasy. Kiedy znowu 
będzie pielgrzymka, będziesz u nas 
mile widziany”.

Gdy odbierałam syna ze szkoły, 
do samochodu wsiadł absolutnie za-
dowolony chłopiec. To, że jego odwa-
ga wyznania wiary została wynagro-
dzona przez nauczycielkę wielkim re-
spektem i życzliwością, było dla niego 
pięknym przeżyciem w wierze.

Wyznawanie 
wiary spra-
wia radość
Dziesięciolatek wyznaje swoją 
wiarę. Reakcja jego otoczenia 
na to, bardzo go zdziwiła.
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Po nabożeństwie żałobnym został odczytany list 
kondolencyjny Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego, w którym m.in. napisał: „...ponad trzy-
dzieści lat posługi biskupiej Waldemara Starosty było 
czasem nieustającej troski o bliźnich i jednoczenia ich 
wokół wyznawanych wartości. Był to czas aktywnej 
pracy duszpasterskiej, edukacyjnej i charytatywnej – 
rozwijania duchowości wiernych, nauczania dzieci i 
młodzieży, wsparcia potrzebujących. Swą postawą i 
działalnością Biskup dawał piękny przykład zaangażo-
wania w budowanie dobra wspólnego. Wierzę, że Jego 
dorobek będzie trwał i się rozwijał, na pożytek Kościoła 
Nowoapostolskiego i Ojczyzny. Odszedł człowiek wy-
bitny, szlachetny i prawy”. 

Waldemar Starosta został ordynowany na urząd 
Biskupa 28 maja 1989 roku przez Głównego Apostoła 
Richarda Fehra. Jego mottem życiowym były słowa z I 
Listu do Koryntian: „Ale z łaski Boga jestem tym, czym 
jestem”. Podczas sprawowania swego urzędu przepro-
wadził niezliczoną ilość nabożeństw, w tym dla dzieci 
i młodzieży, wszędzie pozostawiając wiele śladów bło-
gosławieństwa. Przewodniczył wielu seminariom dla 
duchownych oraz nauczycieli religii. Opracował projekt 
Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Nowoapostol-
skiego w Polsce. Przez kilka dziesięcioleci był również 
dyrektorem Administracji Centralnej Kościoła, a także 
cenionym tłumaczem oraz redaktorem naczelnym cza-
sopisma „Nasza Rodzina”. 

Śmierć tak cennego człowieka jest niczym innym, 
jak zwrotem skarbu, który Bóg nam tylko pożyczył.

 Maria Zarzycka

się, ponieważ kochaliśmy naszego Biskupa, a poże-
gnanie boli. Jak dobrze jednak jest, że mamy naszego 
Ojca Niebieskiego, naszego Boga. Biskup Starosta bar-
dzo troszczył się o to, żeby Kościół Nowoapostolski 
w Polsce miał odpowiednią rangę. Przez dziesiątki lat 
starał się o dobro Kościoła Nowoapostolskiego w Pol-
sce. Przeprowadzał wiele rozmów z przedstawicielami 
władz państwowych oraz innych Kościołów. To, że po 
dzisiejszym nabożeństwie przeczytany zostanie list 
kondolencyjny Premiera Mateusza Morawieckiego, jest 
jego zasługą. W swoim sercu płonął dla sprawy Pana. 
Wszystko inne pozostawiał w tyle. Bóg był numerem 
jeden w jego życiu, a także bracia i siostry w Polsce. 
Ważni dla niego byli też duchowni. Starał się, aby roz-
wijali się na swoich urzędach kościelnych. Sam w tym 
względzie również się kształcił. Być może niekiedy 
Biskup wydawał się nieprzystępny, ale wynikało to z 
tego, że był bardzo świadomy swojej roli jako Biskup. 
Miłował duchownych, miłował młodzież. W ostatnim 
czasie z jego serca odczuwało się szczególną nadzie-
ję; jego myślenie i działanie skoncentrowane było na 
jednej kwestii: naszej relacji z Bogiem i na ponownym 
przyjściu Jezusa Chrystusa. Bardzo ważna dla niego 
była społeczność z Bogiem. Pragnął, żeby nadzieja na 
ponowne przyjście Jezusa Chrystusa żyła także wśród 
wiernych Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce”.
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Ślady błogosławieństwa…
W środę 9 października 2019 roku w wieku 64 lat zmarł Prezydent Kościoła Nowoapostol-
skiego w Polsce JE Biskup dr Waldemar Starosta. Uroczystości pogrzebowe w dniach 25-26 
października przeprowadził Apostoł Okręgowy Rüdiger Krause, któremu towarzyszył Apostoł 
Helge Mutschler. W nabożeństwie żałobnym, które odbyło się w Sali Koncertowej przy Ope-
rze Leśnej w Sopocie, uczestniczyło ponad 230 osób, w tym wielu apostołów i biskupów.

pewnym czasie tenże człowiek powrócił, rozliczył się 
z nimi, prosząc o zwrot tego, co im powierzył. Do tych 
sług, którzy dobrze zarządzali jego dobrami, a nawet je 
pomnożyli, powiedział: „Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź 
do radości pana swego”. (Mat 25, 21) „Pan Jezus użył 
tej przypowieści, żeby pokazać, na czym polega wier-
ność. To można też powiedzieć o naszym Biskupie, że 
pozostał wierny aż do końca. Jestem przekonany, że i 
on usłyszy słowa: nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele 
ci powierzę; wejdź do radości Pana swego. Biskup był 
wiernym sługą Bożym, a także przykładem dla wielu. 
Niechby ten przykład nadal żył w naszych sercach. 
Chciałbym też pozostawić dla Kościoła, dla zborów, 
przesłanie: pozostańcie wierni aż do śmierci, a otrzyma-
cie od Pana koronę żywota wiecznego”.

Apostoł Mutschler podczas swojego kazania m.in. 
powiedział: „Wszyscy odczuwamy smutek. Smucimy 

Podstawą nabożeństwa żałobnego był werset bi-
blijny z Psalmu 101, 6: „Oczy moje zwrócone są 
na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną”.

Apostoł Okręgowy Krause w trakcie swojego kazania, 
m.in. nadmienił: „Biskup Starosta był skromny w swo-
jej naturze, a całe swoje serce i siły angażował w dziele 
Pana. Nawet gdy w ostatnim czasie choroba wyciskała 
na nim pewne oznaki, nadal pracował w dziele Pana. Na 
pierwszym miejscu zawsze stawiał zbory nowoapostol-
skie w Polsce. Miłował braci i siostry. Miłował zbory 
w Polsce i miłował swój kraj. Często z entuzjazmem o 
tym opowiadał. Ponad trzydzieści lat sprawował urząd 
Biskupa. Działał też duszpastersko w sąsiedniej Bia-
łorusi”.

W trakcie kazania Apostoł Okręgowy nadmienił też 
przypowieść biblijną o pewnym bogatym człowieku, 
który wyjeżdżając w daleką podróż, powierzył swoim 
sługom swoje dobra, aby nimi zarządzali. Gdy po 

Waldemar StaroSta

Jako tłumacz na nabożeństwie Głównego 
Apostoła Schneidera 2 sierpnia 2015 roku    
w Gdańsku

wspomnienie
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Z grupą młodzieży
na jednym z krajo-

wych Jesiennych 
Zjazdów Młodzieży

Podczas jednego z seminariów dla duchownych
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ŻYĆ Z WIARĄ

Radość! Radość niepojęta. 
Pismo Święte opisuje radość 
z taką mocą i życiem. Radość 
wbija się w ramiona i nogi, 
w oczy i w struny głosowe: 

„Alleluja!”.
Radość jest pokarmem dla duszy. Jak 

człowiek musi zażywać witaminy, tak też 
wciąż na nowo potrzebuje radości. Życie bez 
radości jest jak pustynia.

Cała Biblia jest pełna Ewangelii, „Rado-
snej Nowiny”. Określenia: radość, radować 
się, wesołość i weselić się często występują 
w Biblii i opisują o wiele głębsze, szersze i 
bardziej złożone postawy życiowe niż często 
powierzchowne przejawy radości, takie jak: 
śmiech, żarty, zabawy i przyjemności.

Prawdziwa radość, która istnieje w nas i 
wśród nas, jest zatem radością, którą obda-
rza nas Bóg. Dlatego ta radość jest trwała i 
„doskonała”.

Ewangelie nie tak często świadczą o tym, 
że Pan Jezus się radował. A jednak: Pan Jezus 
jest powodem do wiecznej radości. „Gdy 
nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna 
swego”. Niektórzy radowali się już zanim 
Pan się narodził. Jan Chrzciciel poruszył się 
w łonie swojej matki Elżbiety, gdy usłyszał 
głos Marii, matki Pana. Elżbieta była pełna 
radości, a Maria wychwalała i sławiła Boga 
za Jego miłosierdzie.

A anioł, który obwieścił pasterzom naro-
dziny Mesjasza, wypowiedział znane słowa: 
„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego 
ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawi-
dowym”. Pasterze byli prawdopodobnie 
zbyt uniżeni, by jawnie okazać radość, a im, 
wzgardzonym i skromnym jako pierwszym 

zostało ogłoszone to przesłanie i jako pierwsi 
ujrzeli Dzieciątko. Jednakże głęboka radość 
zawładnęła ich sercami: „I wrócili pasterze, 
wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co sły-
szeli i widzieli, jak im powiedziano”.

O Mędrcach ze Wschodu jest mowa: „A 
ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się urado-
wali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię 
z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu 
pokłon”.

Gdy Dzieciątko Jezus zostało przyniesio-
ne do świątyni, radowali się Anna i Symeon.

Sam Pan Jezus jest największym Bożym 
darem radości. Darem dla całego świata. Pan 
Jezus, droga do największej z możliwych ra-
dości: bycia z łaski na wieki tam, gdzie jest 
Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.

Radość także w cierpieniu: gdy dwie 
Marie poszły smutne do grobu Pana Jezusa, 
nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, a anioł 
zstąpił z nieba, odsunął kamień i rzekł do 
kobiet: „Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że 
szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go 
tu, bo wstał z martwych”. Kobiety pośpiesz-
nie odeszły od grobu „z bojaźnią i wielką 
radością”.

O „wielkiej radości” jest mowa w jeszcze 
jednym miejscu Biblii: w Betanii Pan Jezus 
pobłogosławił swoich uczniów, a następnie 
wstąpił do nieba. Uczniowie powrócili do 
Jerozolimy z wielką radością i chwalili Boga 
w świątyni.

Nawet w sytuacjach, które wydawały 
się beznadziejne, były groźne i wstrząsają-
ce, dzięki Panu Jezusowi pojawiał się pokój 
w sercach ludzkich. Tak samo może być z 
nami. „Oto nadchodzi ten dzień!” Wszyscy, 
którzy wierzą w ponowne przyjście Pana Je-
zusa, mają powód do radości. „Tak, nadcho-
dzi Książę Pokoju!”
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Chleb Żywota

Autor Listu do Tytusa przekazuje adresatowi wytyczne 
dla zboru, dotyczące właściwego zachowania i prowa-
dzenia życia, które świadomie dystansują się od postę-

powania niechrześcijańskiego świata.
Boże Narodzenie stało się świętem, które obchodzi się na 

całym świecie, częstokroć dużym nakładem i ze splendorem. 
Również w kręgach kulturowych, niekoniecznie związanych 
z chrześcijaństwem, zwyczaj bożonarodzeniowy przyjął się 
jako świąteczna okoliczność. Przy tym zasadnicze przesłanie 
bożonarodzeniowe niestety pozostaje dla wielu zakryte: wraz 
z narodzeniem Pana Jezusa łaska Boża objawiła się wszystkim 
ludziom!

Anioł ogłosił pasterzom na polu następujące przesłanie: 
„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 
wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. (Łuk 2, 10. 11) Prze-
słanie, że radość będzie udziałem wszystkiego ludu, wskazuje 
na to, że wraz z narodzinami Dzieciątka Jezus zbawienie zostało 
obiecane wszystkim ludziom.

W miejscu nieznaczącym, w ubogich warunkach oraz z dala 
od wydarzeń światowych, swój bieg rozpoczęło wydarzenie, 
które stało się punktem zwrotnym w dziejach ludzkości.

Wraz z wcieleniem Boga w Jezusie Chrystusie relacja czło-
wieka z Bogiem otrzymała nowy wymiar. Poświadcza to rów-
nież imię, które między innymi nadane zostało zapowiadanemu 

Zbawicielowi słowami starego proroctwa: „Immanuel, co się 
wykłada: Bóg z nami”. (Mat 1, 23) I chociaż Pan Jezus nie uży-
wał tego imienia, to jednak z pewnością znajduje się ono w pro-
gramie Jego działania: w Nim Bóg obecny jest na świecie i w 
Nim zbawczo zwraca się do ludzi – „Bóg z nami”!

„Bóg z nami” staje się rzeczywistością w łasce Bożej, która 
wraz z Chrystusem objawia się nam ludziom, by raz na zawsze 
pokonać przepaść pomiędzy Bogiem i człowiekiem. W wyniku 
tego „z nami” staje się „za nas” (Rzym 8, 31. 32)

Kolejnym znakiem wskazującym na to, że zbawienie Boże 
przyszło do wszystkich ludzi, jest gwiazda, która świeciła Męd-
rcom z Dalekiego Wschodu. Ci, nienależący do narodu żydow-
skiego, rozpoznali w tym niebieskim zjawisku wskazanie na 
nowo narodzonego Króla i udali się tam, by oddać Jemu pokłon. 
(Mat 2, 10. 11) W ten sposób wypełniło się to, co głosili już pro-
rocy: „I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia 
Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego po-
bytu będzie sławne”. (Iz 11, 10)

A dzisiaj? Zbawcza łaska Boża objawia się na świecie wszę-
dzie tam, gdzie Chrystus głoszony jest jako Zbawiciel, gdzie 
apostołowie w Jego imieniu odpuszczają grzechy i gdzie udziela 
się sakramentów.

Niechby objawienie się zbawczej łaski Bożej, które miało 
swój początek wraz z przyjściem Zbawiciela i potężnie się roz-
winęło, wciąż na nowo znajdowało rezonans w naszych sercach.

„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”.
List do Tytusa 2, 11

Zbawienie pośród ludzi
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon,
złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej”.

II Księga Mojżeszowa 32, 8

Czczenie wizerunku byka, symbolizującego siłę i 
witalność, było powszechne w Egipcie, Mezopo-
tamii, jak i w Kanaanie. Czczenie wizerunku byka 

czy cielca jako formy bóstwa jest naruszeniem pierwszego 
przykazania. Bóg w swojej wierności, mimo uchybień wy-
branego narodu, nie odwrócił się od niego.

Podczas gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj i 
otrzymywał od Boga tablice z prawem, (II Moj 31, 18) 
lud u podnóża góry wykonał sobie posąg cielca ze złota i 
czcił go jak Boga. W I Księdze Królewskiej 12, 28. 29 jest 
mowa, że król Królestwa Północnego Izraela Jeroboam 
kazał sporządzić dwa złote cielce w Betelu i Dan, aby im 
oddawać cześć.

W obu przypadkach posąg cielca miał zastąpić żywego 
Boga. Aaron pozwolił wznieść ten posąg, ponieważ Moj-
żesza, sługi Bożego, długo nie było. (II Moj 32, 1) Jerobo-
am chciał oszczędzić ludziom mozolnego wchodzenia na 
górę do świątyni w Jerozolimie.

Kiedy  czci się bożki, wówczas lekceważy się wolę 
Bożą, nie szuka się już orientacji u Boga, a postępowanie 
i decyzje determinuje zło.

Wola Boża

Pierwsze przykazanie mówi: „Nie będziesz miał in-
nych bogów obok mnie”. Nie ma alternatywy dla Boga. 
On jest Panem życia, za które jesteśmy wdzięczni. Dlate-
go Jemu należy się cześć i gloryfikacja.

Pan Jezus, kiedy był kuszony przez szatana, również 
powiedział, że tylko Bogu należy się pokłon. (Mat 4, 10)

Nasza relacja z Trójjedynym Bogiem powinna być 
taka, żeby nie było miejsca dla jakichkolwiek bożków. Je-
steśmy Jego dziećmi, miłujemy Go i ufamy Jemu.

Zagrożenia w życiu codziennym

Pomimo naszej szczególnej relacji z Bogiem może ona 
zostać zakłócona. Aaron i naród sądzili, że zostali opusz-
czeni i szukali alternatywy.

Kiedy nie rozumiemy działania Boga i mamy odczucie, 

że On nie wysłuchuje naszych modlitw, to nasze oczeki-
wania mogą wykraczać poza wolę Bożą.

Wówczas mogą się rozwinąć takie „bożki”, których 
nawet nie jesteśmy świadomi:

• dominacja własnych idei – byłoby fatalnie, gdyby-
śmy starali się dopasować Ewangelię do własnych 
potrzeb, aby spełniać swoje oczekiwania;

• poważanie i zaszczyty – naśladownictwo Chrystusa 
polega na tym, że nie stawiamy stale swojej osoby w 
centrum. (Mat 16, 24) Zbyt silne pragnienie osobi-
stej chwały może nas odciągnąć od ludzi i od Boga;

• bogactwo ziemskie – jeśli nie wytycza się właściwe-
go priorytetu, (Mat 6, 33) pogoń za bogactwem może 
stać się bożkiem.

Nasz cel

Naszym celem jest wejście do wiecznej wspólnoty z 
Bogiem, która dla pierworodnych rozpocznie się wraz z 
ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa. Kto trwa w sta-
łym powiązaniu z Bogiem poprzez Słowo Boże i sakra-
ment, ten stawia Boga zawsze na pierwszym miejscu i nie 
jest zagrożony zastąpieniem Boga bożkami.

Złoty cielec
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Katechizm

4.8.1  Zakon Chrystusa – łaska

Apostoł Paweł, w swoich uwagach na temat sprawie-
dliwości pochodzącej z wiary, cytuje fragmenty wypo-
wiedzi proroków Starego Testamentu, a mianowicie z 
Księgi Izajasza 28, 16 i Joela 3, 5. Apostoł Paweł pisze: 
„Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, 
a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem 
Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzo-
ny. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, 
gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, 
którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia 
Pańskiego, zbawiony będzie”. (Rzym 10, 10-13)  W od-
niesieniu do Ewangelii Apostoł podkreśla jedność starego 
i nowego przymierza.

Nowotestamentowe poznanie, że człowiek jest grzesz-
nikiem, zawarte jest już w Starym Testamencie: „Prze-
ciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w 
oczach twoich [...]. Oto urodziłem się w przewinieniu i w 
grzechu poczęła mnie matka moja”. (Ps 51, 6. 7) Sytuacja 
grzesznika nie może być dosadniej przedstawiona; tu nie 
da się odczuć rzekomej wyższości pobożnego nad bez-
bożnym. Zatem już w czasach starotestamentowych byli 
tacy, którzy poznali swoją potrzebę zbawienia.

Wypowiedzi z Księgi Izajasza 49-56 można również 
rozumieć jako zapowiedź przesłania łaski Ewangelii. 
W Księdze Izajasza 53, 4-6 jest mowa: „Lecz on nasze 

podsumowywał zawsze aktualne i niezbędne przepisy Za-
konu Mojżeszowego przykazaniem miłości Boga i bliź-
niego. (Mat 22, 37-40)

„Zakon Chrystusa” przejmuje zatem ważne elementy 
Zakonu Mojżeszowego, a mianowicie wezwanie do miło-
ści Boga i bliźniego, (V Moj 6, 5; III Moj 19, 18) podkre-
ślając ich podstawową funkcję. W tym kontekście rozdź-
więk i spójność zakonu i Ewangelii stają się zrozumiałe.

Pobożny ze starego przymierza miał nadzieję, że wy-
siłkiem włożonym w wypełnianie Zakonu Mojżeszowego 
przezwycięży grzech. Ale nie można było tego osiągnąć. 
Dopiero w „Zakonie Chrystusa” zwycięstwo nad grze-
chem staje się rzeczywistością.

Ułaskawiony człowiek jest usprawiedliwiony przed 
Bogiem; usprawiedliwienie grzesznika jest konsekwen-
cją ofiary Chrystusa: „A zatem, jak przez upadek jednego 
człowieka, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak 
też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla 
wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi”. (Rzym 
5, 18)

4.8.2  Zależność pomiędzy wiarą a czynami

Człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa. W tym względzie, czyny, których dokonuje, 
nie przyczyniają się do jego uświęcenia i usprawiedli-
wienia: „Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawie-
dliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu”. 
(Rzym 3, 28)

Jednakże wiara i czyny są ściśle powiązane i nie mogą 
być rozdzielone – dobre czyny są wyrazem żywej wiary; 
jeśli ich brakuje, wiara jest martwa. Wiara jest więc nie 
tylko wewnętrzną postawą, ale także zachętą do działania. 
(Jak 2, 15-17)

Dobre czyny mają swoje źródło w wierze; są niejako 
widzialną stroną wiary, ukazującą rzeczywistość wiary. 
Wiara realizuje się przede wszystkim w miłości do Boga i 
w miłościwej relacji z bliźnim.

Wiara i czyny, usprawiedliwienie i uświęcone postę-
powanie są ściśle powiązane i nie można ich od siebie od-
dzielić.

Streszczenie

„Ewangelia” znaczy „Dobra Nowina”. W Nowym 
Testamencie „Ewangelia” jest rozumiana jako zbawcze 
działanie Boga w Jezusie Chrystusie. (KKN 4.8)

Zakon i Ewangelia ujawniają Bożą wolę zbawienia. 
Zakon jest ukierunkowany na naród izraelski, podczas 
gdy Ewangelia ma ważność uniwersalną. (KKN 4.8)

Jak w starym przymierzu występują już odniesienia do 
Ewangelii, tak głoszenie Ewangelii w nowym przymierzu 
obejmuje też mowę o zakonie. (KKN 4.8.1)

Jezus Chrystus podsumowywał zawsze aktualne i 
niezbędne przepisy Zakonu Mojżeszowego przykaza-
niem miłości Boga i bliźniego. „Zakon Chrystusa” tym 
samym przejmuje ważne elementy Zakonu Mojżeszowe-
go. (KKN 4.8.1)

Człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa. Zatem czyny, których dokonuje, nie przyczy-
niają się do jego uświęcenia i usprawiedliwienia. Jednak-
że wiara i czyny, usprawiedliwienie i uświęcone postę-
powanie są ściśle powiązane. Dobre czyny mają swoje 
źródło w wierze; są niejako widzialną stroną wiary. (KKN 
4.8.2)  Koniec rozdziału 4

choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. [...] Uka-
rany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jeste-
śmy uleczeni. [...] a Pan jego dotknął karą za winę wszyst-
kich”.

Jak w starym przymierzu występują już odniesienia do 
Ewangelii, tak głoszenie Ewangelii w nowym przymierzu 
obejmuje też mowę o zakonie. Rozważania na temat za-
konu i jego nowej interpretacji można znaleźć w Ewange-
liach, a także w Listach Apostolskich.

Nie chodzi tu o zniesienie zakonu, ale o jego właści-
we rozumienie, które otwiera jedynie Ewangelia Jezusa 
Chrystusa: „Albowiem jeden jest Bóg, który usprawie-
dliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych 
przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? 
Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy”. (Rzym 3, 30. 31)

Chrystus jest wypełnieniem i jednocześnie celem za-
konu; tym samym jest to koniec rozumienia zakonu jako 
drogi zbawienia. (Rzym 10, 4. 5)

Podczas gdy w starym przymierzu zakładano, że zakon 
prowadzi do życia i zwycięstwa nad grzechem, Apostoł 
Paweł wyjaśnia, że prowadzi on jedynie do poznania grze-
chu: „Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon: 
wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie 
mówił: Nie pożądaj!”. (Rzym 7, 7)

Zakon Mojżeszowy po pierwsze ma uzmysłowić czło-
wiekowi, że jest grzesznikiem, a po drugie zawiera zalece-
nia dotyczące właściwego postępowania. Jezus Chrystus 

Człowiek potrzebujący zbawienia

katechizm

Rozdział 4 − część X



W czasach króla Heroda na 
świat przychodzi Pan Jezus. 
Do Judei przybywają z Dale-
kiego Wschodu astrolodzy.  
Zauważyli gwiazdę nowo na-
rodzonego króla Żydów i chcą 
oddać pokłon temu królowi. 
Kiedy Mędrcy przybywają 

do Jerozolimy, najpierw idą 
do króla Heroda i go pytają: 
„Gdzie jest ten nowo naro-
dzony król żydowski? Wi-
dzieliśmy Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy 
oddać mu pokłon”. 
Gdy król to słyszy, jest przera-
żony – czy będzie jakiś nowy 
król? Herod zwołuje wszyst-
kich arcykapłanów i uczonych 
w Piśmie. Mają się dowiedzieć, 
gdzie urodził się ten król. Oni 
odpowiadają królowi: „W Be-
tlejem. Napisał o tym prorok 
Micheasz”. 
Herod potajemnie wzywa do 
siebie Mędrców ze Wschodu. 
Mówi im, żeby udali się do Be-
tlejem. Kiedy znajdą dziecko, 

mają powrócić i mu o tym opo-
wiedzieć, żeby również mógł 
się pokłonić Dzieciątku. 
Mędrcy jednak nie wiedzą, że 
Herod ma złe zamiary. 
W drodze do Betlejem męż-
czyźni znów widzą gwiazdę na 
niebie, która porusza się przed 
nimi i ich prowadzi. Gdy do-
cierają na miejsce, gwiazda się 
zatrzymuje. 

Wchodzą do środka i znaj-
dują Dzieciątko z Marią, Jego 
matką. Mędrcy padają na ko-
lana i oddają Dzieciątku po-
kłon. Dają Mu też dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 
W nocy, we śnie, Bóg nakazuje 
Mędrcom, żeby nie wracali do 
Heroda. Powracają więc do 
swojej ojczyzny inną drogą.

W Betlejem rodzi się małe 
Dzieciątko. Jest nim długo 
obiecywany Wybawiciel, Zba-
wiciel świata. Mędrcy zauwa-
żają gwiazdę i idą za nią. W ten 
sposób znajdują Pana Jezusa, 
Zbawiciela.

Mędrcy ze Wschodu

wg Ewangelii Mateusza 2, 1-12
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W moim zborze, podobnie jak w 
całej północnej Francji, wielu braci 
i sióstr pochodzi z Demokratycz-
nej Republiki Konga. Dlatego też 
bracia, którzy nas odwiedzili, są 

łatwi do rozpoznania: apostoł okręgowy 
Rainer Storck (pośrodku), apostoł Jeannot 
Leibfried (z prawej) i pasterz w stanie spo-
czynku Jacky Mappus (z lewej).

Mój tata jest przewodniczącym zboru 
Chartres. To są moi rodzice: moja 
mama pracuje w szpitalu jako pielę-
gniarka, a mój tata jako dozorca. W 
ręku trzymam lalkę, ale najbardziej 
lubię bawić się lalkami Barbie.

W mojej rodzinie jestem najmłodsza. 
Mam trzy starsze siostry: Thérèse, 
Vertue i Grace... 

Salut (cześć) – jestem Victoria! W przyszłym 
miesiącu skończę osiem lat. Uczęszczam do 
drugiej klasy szkoły podstawowej, jak również 
na zajęcia religii w moim zborze!
 

oraz dwóch starszych braci, Diasmina i Hen-
ryego. Z nimi widzicie mnie na zdjęciu przed 
katedrą w Chartres.

Ta katedra stoi na wzgórzu, więc widać ją już 
z daleka. Została wybudowana w stylu gotyc-
kim w 1194 roku. 

W środku katedry na podłodze znajduje 
się ogromny okrągły labirynt. Do środka 
labiryntu trzeba przejść ponad 260 me-
trów. Spróbujcie dotrzeć tam palcem lub 
długopisem!

Czy tymczasem staliście się głodni? Moim 
ulubionym daniem jest stek z ziemnia-
kami i ketchupem.
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W drugi dzień Świąt 
Bożego Naro-
dzenia 2017 ro-
ku razem z żoną 
analizowaliśmy 

dobiegające końca święta. Było to in-
ne Boże Narodzenie niż do tej pory 
przeżyliśmy. Nie z powodu prezentów. 
Prezentów z okazji Bożego Narodze-
nia nie ma już u nas od kilku lat, z wy-
jątkiem naszej wnuczki, której zawsze 
to i owo kupujemy, żeby miała coś do 
rozpakowania. Prezenty, według na-
szej opinii, nie są celem świąt.

Siedząc na kanapie przypomina-
liśmy sobie Boże Narodzenie 2016. 
Wtedy po raz pierwszy wpadliśmy na 
pomysł, żeby innym mieszkańcom na-
szego domu sprawić małą radość na 
Boże Narodzenie. W naszym domu 
jest siedem mieszkań. Ludzie znają 
się mniej lub bardziej. Jedni są sym-
patyczni, inni mniej. Wśród współlo-
katorów jest też jeden nieprzyjemny. 

Moja żona przez całe życie uwielbia 
robić dżemy. I tak na klamce drzwi 
wejściowych do każdego z mieszkań, 
także trudnego sąsiada, powiesiliśmy 
słoiczek dżemu z krótkimi świątecz-
nymi życzeniami. Reakcja: kilka słów 
podziękowania przy okazyjnych spo-
tkaniach.

W kolejnym roku zrobiliśmy to sa-
mo. Reakcja: sąsiedzi z góry powiesi-
li na naszych drzwiach samodzielnie 
upieczone ciasteczka. Z piętra poni-
żej na naszej klamce wisiała torebka z 
artykułami firmowymi, w której pra-
cuje lokator tego mieszkania. A ko-
bieta z naprzeciwka postawiła nam 
przed drzwiami butelkę szampana. 
W ten sposób przeżyliśmy, że radość, 
którą sprawiliśmy innym, wróciła do 
nas. Poza tym nie tylko na naszych 
drzwiach wisiały prezenty, ale też na 
wszystkich pozostałych. Nawet nasz 
trudny sąsiad podziękował nam przy 
spotkaniu na klatce schodowej.

Boże
Narodzenie 
inaczej
Brat i siostra w wierze przeżyli, 
jak radość, którą sprawia się 
innym, wraca do własnego 
serca.
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