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„Ubodzy w duchu” 
     Nabożeństwo Głównego Apostoła w Norderstedt
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Nieważne, czy jest to restauracja dla smakoszy, 
czy zakładowa stołówka – opracowanie menu 
jest wyzwaniem dla każdego kucharza, który 
chce zaoferować swoim gościom urozmaico-

ne i smaczne posiłki. Czasami ułożenie menu nie jest takie 
proste do zrealizowania, ponieważ na przykład konkretny 
składnik potrawy, o którym szef kuchni myśli, akurat jest 
niedostępny lub bardzo wzrosła cena określonego produk-
tu. Najprostsze menu przedstawił kiedyś Pan Jezus: „Moim 
pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał”. Bar-
dzo proste, a jednak bardzo ambitne!

Ażeby czynić wolę Bożą, trzeba pytać o Boga. Nie ma 
lepszego pokarmu dla człowieka, dla nowego stworzenia, 
niż dostosowanie się do Boga każdego dnia na nowo. Nie-
kiedy może to również oznaczać, że trzeba zmienić własne 
wyobrażenia. Ale to się opłaca. Ten pokarm czyni cię sil-
nym w wierze i utrzymuje w zdrowiu twoją duszę.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Menu



Młode miasto Norderstedt, położone na połu-
dniu kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, 
powstałe w 1970 roku w wyniku połączenia 

czterech gmin, jest częścią regionu metropolitalnego 
Hamburga i liczy około 72 000 mieszkańców. Dzięki bli-
skości Hamburga, z którym miasto jest połączone me-
trem i do którego centrum można dotrzeć w 25 minut, 
Norderstedt, ciesząc się stałym wzrostem liczby ludno-
ści i gospodarki, stało się piątym co do wielkości mia-
stem w Szlezwiku-Holsztynie. Norderstedt dzieli z Ham-
burgiem rezerwat przyrody Wittmoor, jedno z ostatnich 
pierwotnych i nienaruszonych torfowisk w tym regionie, 
gdzie występuje 300 gatunków motyli i wiele rzadkich 
owadów i gadów, jak na przykład: ważki, jaszczurki i 
żmije zygzakowate. Torfowiska Wittmoor są bezcenne 
dla ekosystemu; kumulują około 30% szkodliwego dla 
klimatu dwutlenku węgla na świecie.

Norderstedt
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NABOŻEŃSTWO 
W NOrdErSTEdT/NiEmcy

dATA: 10 listopada 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Ewangelia Mateusza 5, 3
PiEśŃ: Bóg wśród nas obecny
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgo-
wy Rüdiger Krause i apostoł Uli Falk
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Serdecznie umiłowani bracia i siostry, jestem 
wdzięczny miłemu Bogu, że stało się możli-
we, iż jestem tutaj w Norderstedt. Potrzebą dla 
mnie było, a teraz jest radością, móc przeżyć 
tę niedzielę z wami, w tym zborze. Dla mnie 

jest to zawsze wyjątkowe doświadczenie, kiedy przeży-
wam nabożeństwo tylko w ramach jednego zboru.

Zastanawiałem się: miły Boże, co chcesz nam powie-
dzieć w ten niedzielny poranek? Gdy się jest Głównym 
Apostołem, to jest to tak, że zawsze trzeba poszukać słowa 
biblijnego na nabożeństwo. Przy tym czasami też stwier-
dzam, że danym słowem biblijnym już kiedyś przeprowa-
dziłem nabożeństwo, że nie mogę go użyć po raz drugi, czy 
też ono trochę się różni w innych językach. A więc nie jest 

Ubodzy w duchu
tak łatwo wciąż znaleźć jakiś temat i trzeba się trochę zma-
gać z miłym Bogiem, modlić się, czekać i być cierpliwym.

W tym tygodniu intensywnie zajmowałem się kwestią, 
czy raczej słowem Pana Jezusa, który powiedział, że Syn 
Człowieczy „przyjdzie o godzinie, której się nie domyśla-
cie”. (Mat 24, 44; Łuk 12, 40) To jest moje przesłanie do 
zboru dziś rano: Pan przyjdzie w takiej chwili, kiedy nie 
będziemy się tego spodziewać.

Teraz można by powiedzieć: o, jeszcze jedna groźba, 
jeszcze jedno ostrzeżenie – bądźcie przygotowani, bądźcie 
grzeczni, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie! Ja nie widzę 
tego w ten sposób. Nie postrzegam tego jako groźby czy 
ostrzeżenia, ale jako pocieszenie: Pan przyjdzie nawet jeśli 
o tym nie myślimy albo nawet jeśli myślimy, że teraz nie 

„Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem ich jest Królestwo Niebios”.

Słowo biblijne: Ewangelia Mateusza 5, 3
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jest to w ogóle możliwe, teraz nie może przyjść, ponieważ 
mamy swoje wyobrażenia, jak to wszystko powinno być, 
jaki powinien być Kościół, jakie powinny być zbory, jaki 
powinien być świat – i wtedy, wtedy może przyjść Pan. 
Nasz Pan powiedział: nie, przyjdę wtedy, kiedy nie będzie-
cie się domyślać. On przyjdzie, gdy czas się wypełni, a to 
znaczy w czasie, który Bóg wyznaczył. On nie jest zależny 
od tego, co się dzieje na świecie.

  

Pamiętajmy o tym, że Bóg zapowiedział przyjście 
Mesjasza. Ale kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię, czas 
naprawdę był niekorzystny. Izrael znajdował się pod oku-
pacją rzymską, ludzie nie byli już tak bardzo wierzący, po 
prostu byli tylko religijni – w to nie chcę się zagłębiać – i z 
ludzkiego punktu widzenia tak naprawdę nie był to dobry 
czas na przyjście Syna Bożego na ziemię. Ale dla miłego 
Boga był to dokładnie ten moment, który wyznaczył.

My też mieliśmy i mamy pewne teorie i wyobrażenia, i 
dziś można by powiedzieć, że wszystko toczy się inaczej. 
Ale Pan mówi: to mnie nie powstrzymuje. Nie martwcie 
się, Ja przyjdę. Nie możecie obliczyć tej godziny, nie mo-
żecie jej określić, patrząc na świat, patrząc na Kościół, pa-
trząc na zbór. Na nic się to zda. Ja przyjdę! Obiecuję to i to 
nastąpi. Dokładnie w tym momencie, który Bóg wyzna-
czył. Tak czy inaczej my nie możemy tego oszacować.

Cóż już rozumiemy z biegu wydarzeń na świecie? 
Nawet w Kościele? Posiadamy pojęcie o naszym zborze. 
Możliwe, że ja mam większą wizję, ponieważ podróżuję 
po całym świecie, ale też widzę tylko bardzo małą część 
dzieła Bożego. Tego, co tu się wydarzyło w ubiegłą nie-
dzielę, też nie widziałem. Widzę też tylko widzialny Ko-
ściół, a nie niewidzialny.

Bez względu na to, jak wiele wiemy, widzimy tylko 
pewną część i nie możemy nawet oszacować, czy czas 
się już wypełnił, czy nie. Pan przyjdzie, nikt nie może Go 
powstrzymać. To nie jest groźba, to jest pocieszenie. Nie 
zniechęcajmy się tym, co widzimy. Pan przyjdzie!

Oczywiście musimy być gotowi, ale nawet to nie wy-
wiera presji na wierzących. Nie oczekujemy Pana z bojaź-
ni czy tchórzostwa, gdyż nie chcemy już tu dłużej żyć. Nie, 
my czekamy na Pana, ponieważ Go miłujemy, ponieważ 

pragniemy z Nim być. To jest nasza motywacja, jedyne, co 
się liczy, a nie dlatego, że chcemy od czegokolwiek uciec, 
że nie chcemy już dłużej żyć na tej ziemi, że nie chcemy już 
żyć z tymi ludźmi. Miłujemy Pana i tęsknimy za wspólnotą 
z Nim. Pod tym względem słowa „przyjdzie o godzinie, 
której się nie domyślacie” nie są groźbą, ale pocieszeniem. 
Pan zaspokoi naszą tęsknotę.

Nasza miłość do Pana jest tak wielka, że pragniemy być 
z Nim. To jest nasza gotowość. Nic poza tym.

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest 
Królestwo Niebios” – jest to pierwsze zdanie, które Pan 
Jezus wypowiedział na górze w swoim pierwszym wiel-
kim kazaniu. To pierwsze zdanie w Jego pierwszym wiel-
kim kazaniu, w „Kazaniu na górze”, dotyczy ubogich. To 
nie jest przypadkowe. W ten sposób Pan Jezus chciał po-
kazać, że Ewangelia szczególnie jest ważna dla ubogich, 
dla tych, którzy są w wielkiej potrzebie z powodu niespra-
wiedliwości ludzkiej, z powodu obojętności ludzkiej; dla 
tych, którzy nie mają tego, czego tak naprawdę potrzebują, 
ponieważ ludzie nie są dobrzy, ponieważ ludzie są samo-
lubni, ponieważ ludzie nie mają miłości. Właśnie dla nich, 
dla ubogich, Ewangelia jest szczególnie ważna.

Pan Jezus w ten sposób pokazuje: nie zostaliście za-
pomniani przez Boga, nie zostaliście odrzuceni, wasze 
ubóstwo nie jest plagą, nie jest karą – Bóg was miłuje, nie 
zapomniał o was i zwraca się do was, do ubogich. Wasze 
ubóstwo nie jest też przeszkodą w zbawieniu. Nawet jeśli 
jesteście biedni i pozostaniecie biedni, możecie wejść do 
Królestwa Niebieskiego. Ubóstwo nie jest przeszkodą.

Trudności, jakich doświadczamy na ziemi, nie prze-
szkadzają nam w osiągnięciu zbawienia. Z drugiej strony 
Pan Jezus jasno też dał do zrozumienia, że ubóstwo nie 
gwarantuje zbawienia. Nie z powodu tego, że tak bardzo 
cierpisz na tej ziemi, że jesteś w wielkiej potrzebie, auto-
matycznie zyskasz prawo do Królestwa Bożego, prawo do 
rekompensaty; skoro tak wiele tu wycierpiałeś, dostaniesz 
wiele w Królestwie Niebieskim; tak strasznie cierpiałem, 
że Pan mi to wynagrodzi. Nie, tak to nie działa. Ubóstwo, 
cierpienie i trudności na tej ziemi nie są gwarancją zba-
wienia. Nie są też żadnym warunkiem do osiągnięcia 

  Pan przyjdzie,
         nikt nie może Go powstrzymać.

Pan Jezus chciał pokazać, że Ewangelia 
szczególnie jest ważna dla ubogich.
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zbawienia. Istnieją też bogaci ludzie, którzy mogą wejść 
do Królestwa Bożego. O tym również mówił Pan Jezus. 
Nie tylko przemawiał do biednych, był też otoczony przez 
ludzi, którzy mieli pieniądze. Ewangelia Łukasza mówi, że 
był wspierany finansowo przez bogate kobiety. Zawsze mi 
się to podoba, ponieważ w ogóle to nie odpowiada nasze-
mu wyobrażeniu. Pan Jezus potrzebował pieniędzy, prze-
cież musiał też coś kupować. Kto go wspierał finansowo? 
Kilka zamożnych kobiet. O tym wyraźnie jest napisane w 
Ewangelii Łukasza. A więc był bardzo zadowolony, że 
byli ludzie, którzy posiadali pieniądze.

Zarówno bogactwo, jak i ubóstwo nie są przeszkodą 
ani warunkiem do osiągnięcia zbawienia. Bogaci i ubodzy 
mogą wejść do Królestwa Bożego. Ubogi, jak i bogaty 
musi mieć właściwą relację z Bogiem.

W ten sposób doszliśmy do naszego słowa biblijne-
go. „Właściwa relacja” oznacza, że trzeba być ubogim w 
duchu. To jest warunek do osiągnięcia zbawienia. Każdy 
może być ubogi w duchu. Bardzo dziś się ucieszyłem, gdy 
usłyszałem pieśń chóru, która idealnie tu pasuje: „Ach, 

potrzebuję Cię…”. To jest to duchowe ubóstwo.
Człowiek został stworzony do życia w społeczności z 

Bogiem. Z powodu upadku w grzech opuścił tę społecz-
ność i od tego czasu coś jest nie tak z człowiekiem. Dziś 
ludzie nadal myślą, że nie potrzebują Boga. Widzi się, że 
ludzie egzystują, więc Bóg jest niepotrzebny. Sytuacja go-
spodarcza jest dobra, nie ma wojny, ludzie liczą na postęp 
w gospodarce, w medycynie, w nauce, w sobie samym – 
można bardzo dobrze żyć bez Boga. Ale dopóki nie mają 
społeczności z Bogiem, wciąż czegoś brakuje. Sytuacja 
nigdy nie jest całkowicie zadowalająca. Brakuje równo-
wagi duchowej. Owszem, można żyć na ziemi bez Boga, 
ale człowiek ma pewien dyskomfort, jeśli nie ma relacji z 
Bogiem. Po prostu czegoś brakuje. Nigdy nie może być 
w pełni szczęśliwy. A nawet jeśli jest, to nie trwa to zbyt 
długo. Dlaczego? Brakuje społeczności z Bogiem. Tylko 
wówczas, gdy człowiek ma społeczność z Bogiem, może 
być w pełni człowiekiem, może być w pełni szczęśliwy. 
Stąd też mówimy: ach, potrzebuję Cię cały czas, bez Ciebie 
nie mogę tak naprawdę żyć, ponieważ po prostu mi czegoś 

  Duchowe ubóstwo jest warunkiem
    do osiągnięcia zbawienia.
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brakuje. Potrzebuję relacji z Bogiem. Potrzebuję wspólno-
ty z Bogiem; w przeciwnym razie czegoś mi brakuje. To 
jest fundamentalna postawa, jaką powinien mieć człowiek: 
potrzebuję Cię. Bez Boga tak naprawdę nie jestem czło-
wiekiem. Nie czuję się dobrze. Potrzebuję społeczności z 
Bogiem. Ubogi w duchu potrzebuje Boga.

Bycie ubogim w duchu oznacza również niepopeł-
nianie tego samego błędu co Adam i Ewa, którzy 
chcieli być tacy, jak Bóg. Chcieli sami decydować. 

Po co mi Bóg? Po to, żeby mi mówił, co jest dobre, a co 
złe? Sam mogę to rozstrzygnąć! Jestem przecież wystar-
czająco mądry, wystarczająco stary, wystarczająco duży. 
Ja decyduję, co jest dobre, a co złe. Ja rozstrzygam, czy ten 
grzech jest zły, czy nie. Od samego początku taka była po-
stawa ludzi: chcę sam decydować i sam zadecyduję, co jest 
dobre, a co złe. Bóg ustala: to jest dobre, to jest złe, to jest 
grzech. Nie ma żadnych małych i dużych grzechów. Każdy 
grzech oddziela od Boga. Traktuj to poważnie!

Ubogi w duchu jest po prostu posłuszny. Wie, że Bóg 
wie lepiej niż on. I nawet jeśli ma się sto lat, to wciąż nie 
wie się dokładnie tego, co Bóg wie. Po prostu jest się  

posłusznym. Jeśli Bóg mówi, że coś jest dobre, to jest 
dobre. Jeśli mówi, że coś jest złe, to jest złe. Zwyczajnie 
jest się posłusznym. Ubogi w duchu jest błogosławiony i to 
nie dopiero w Królestwie Niebieskim, ale już dziś. Ubogi 
w duchu zawsze jest zorientowany. Zawsze może być pe-
wien, że jeśli kroczy drogą Bożą, to idzie właściwą drogą. 
Wówczas nie błądzi. Gdy jest posłuszny Panu, nie popeł-
nia błędów. Nie chce zrezygnować z tego komfortu. Pod 
tym względem ubogi w duchu jest bogaty. Ma pewność.

Ubogi w duchu wie: miły Bóg jest tak wielki, że i tak 
nie mogę zrozumieć tego, co On czyni. Po prostu muszę 
Jemu ufać. Miły Bóg wie znacznie więcej niż ja. Ja nic nie 
wiem. Ale wiem jedno: Bóg mnie kocha i to mi wystarcza.

Zwykle to nie odpowiada człowiekowi. Człowiek chce 
wszystko rozumieć. Na wszystko szuka wytłumaczenia. 
Wszystko chce mieć pod kontrolą. Wszystko chce sam 
kontrolować, wszystkim zarządzać. Wtedy czuje się do-
brze. Ja muszę o wszystkim decydować, muszę wszystko 
wiedzieć, wszystko rozumieć. Mam kontrolę nad swoim 
życiem, mam kontrolę nad wszystkim.

Oczywiście nie ma kontroli nad wszystkim, ale tak 
sądzi. Ubogi w duchu wie, że musi pozwolić działać Bogu. 
To nic nie szkodzi, że nie rozumiem, dlaczego muszę iść 
tą drogą, że nie rozumiem, dlaczego jest tak, a nie inaczej, 
że wszystko dzieje się inaczej niż chciałbym. Ufam jednak 
miłemu Bogu. On mnie miłuje. Ubogi w duchu nie szuka 
wyjaśnienia, ponieważ już je ma. A wyjaśnieniem jest: 
Bóg mnie kocha. On chce mojego zbawienia.

Bez Boga tak naprawdę
nie jestem człowiekiem.
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mówi: „Jeśli Ty tak mówisz, to będę to czynił”. Tak zwy-
czajnie się nie poddaje, ale zawsze ma nową odwagę, po-
nieważ po każdej świętej wieczerzy Bóg mówi; a teraz 
idź i czyń, daję ci kolejną szansę, dasz radę. To właśnie 
słyszymy podczas każdej uroczystości świętej wieczerzy: 
„Idź jeszcze raz, dasz radę, działaj!”.

Ubogi w duchu mówi: „No dobrze, doświadczyłem 
czegoś zupełnie innego, ale kiedy Bóg mówi, że mogę to 
uczynić, to spróbuję jeszcze raz”. To również jest częścią 
duchowego ubóstwa. Ubogi w duchu ufa Bogu.

Ubogi w duchu wie, że nie może zasłużyć na zbawie-
nie. Zbawienie jest czymś tak wielkim, że nigdy nie może 
na nie zasłużyć dzięki dobrym uczynkom, dzięki prze-
zwyciężaniu. Ubogi w duchu jest tego świadomy. Wie, że 
zbawienie jest łaską. Bóg obdarza mnie zbawieniem. Nie 
mogę na nie zasłużyć. Jest to takie pożyteczne dla społe-
czeństwa, w którym wszystko mierzy się sukcesem. To 
nie jest krytyka społeczeństwa, a jedynie stwierdzenie, że 
wszystko opiera się na sukcesie.

Wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli zasłużyć na zba-
wienie dobrymi uczynkami – cóż, mówię wam, ja nie 
miałbym żadnych szans! Nie dałbym rady. Ale Bóg mówi: 
nie, na zbawienie nie możesz sobie zasłużyć. Zbawienie 
daję ci z łaski. To jest pocieszające. Ubogi w duchu wie, 
że nie jest to uzależnione od własnych zasług. Nawet gdy 

Wówczas nie ma obaw co do przyszłości, jest 
nieustraszony, ma zaufanie. Jego zaufanie do 
Boga czyni go silnym. Ubogi w duchu jest 

błogosławiony, ponieważ raz na zawsze zrozumiał: nie 
rozumiem Boga, nie mam nad niczym kontroli, ale ufam 
Bogu, ponieważ mnie miłuje i wszystko będzie dobrze.

Ubogi w duchu nie jest też takim, który siebie lekcewa-
ży, który sobą gardzi. Tak to nie jest. Ubogi w duchu wie: 
Bóg zna mnie lepiej niż ja sam. Doświadczamy, że nie 
jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkiego. Doświad-
czamy, że ciągle na nowo popadamy w grzech. Doświad-
czamy, że chcemy dobra, a czynimy zło; chcemy unikać 
zła, a pomimo to je czynimy. Doświadczamy własnej sła-
bości, a to może bardzo szybko doprowadzić do tego, że 
się mówi: „Ach, mój Boże, nie mogę tego uczynić, nie 
dam rady. Jestem po prostu zbyt słaby”. A wtedy Bóg 
nam mówi: nie, możesz to uczynić. Znam ciebie lepiej niż 
ty sam. Możesz to uczynić. Pomogę ci, a z moją pomocą 
dasz radę. Ubogi w duchu mówi: miły Boże, jeśli tak mó-
wisz, to ja w to wierzę. Następnie nabiera odwagi i działa. 
Ubogi w duchu nie lekceważy siebie. To byłaby fałszywa 
pokora.

Za każdym razem, gdy Bóg czegoś od nas chce, mówi-
my: „Ach, miły Boże, jestem tak słaby, że nie mogę tego 
zrobić”. Nie, z pomocą Bożą dasz radę. Ubogi w duchu 
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osądzanie, krytykowanie i mówienie, że nie zasługuje na 
zbawienie. Wie, że on sam jest grzesznikiem, że on sam po-
trzebuje odpuszczenia. A jeśli ja mogę otrzymać odpusz-
czenie i zbawienie, to również bliźni może je otrzymać. Nie 
jestem lepszy od niego jeśli chodzi o zbawienie. On jest 
grzesznikiem, ja jestem grzesznikiem – jesteśmy na takim 
samym poziomie. Jeśli ja otrzymam zbawienie, on również 
powinien je otrzymać. To też pomaga w przebaczaniu; jeśli 
potrzebuję łaski, to mogę też przebaczyć.

Ubogi w duchu wie, że Bóg miłuje jego bliźniego. 
To nie zawsze jest takie proste. Znamy ludzi, niektórych 
można bardzo lubić, a niektórych... Pewien apostoł okrę-
gowy, który jest już na tamtym świecie, kiedyś powiedział, 
że są ludzie, których uwielbiamy i tacy, których musimy 
lubić z bólem, gdyż znamy ich zbyt dobrze. Wówczas 
musimy powiedzieć: wiem tylko ułamek o moim bliźnim. 
Bóg wie o nim wszystko, a i tak go kocha. Biorąc pod 
uwagę to, co wiem o swoim bliźnim, nie powinno być 

jestem niewierny, Bóg pozostaje wierny. To eliminuje 
presję. Nie muszę zasłużyć na swoje zbawienie. Muszę 
tylko uzyskać łaskę. Kogo Bóg obdarza łaską? Tych, któ-
rzy Go miłują.

To brzmi przecież zupełnie inaczej! Ażeby otrzy-
mać łaskę, trzeba po prostu miłować Boga z całe-
go serca, z całej duszy. To jest bardzo przyjemne 

i pocieszające. Bóg daje łaskę. On daje zbawienie tym, 
którzy Go naprawdę miłują. Pocieszające przesłanie: bło-
gosławieni ubodzy w duchu.

Ubogi w duchu dobrze ocenia również samego siebie. 
Dokładnie wie, że jest grzesznikiem, że jego sąsiad jest 
grzesznikiem, jak również jego bliźni. To mu pomaga w 
relacjach z bliźnim. Dobrze wie, że jest całkowicie zdany 
na odpuszczenie swojej winy i jeśli Bóg mu nie odpuści, to 
jest stracony. A jak widzi swojego bliźniego? Widzi, że jest 
niedoskonały, że coś robi źle, ale nie pozwala sobie na jego 

Ubogi w duchu wie,
  że nie może zasłużyć na zbawienie.
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przeszkodą w miłowaniu go, ponieważ miłuje go Bóg, 
który wie o wiele więcej. To również należy do ducho-
wego ubóstwa. Muszę przyznać, że nie każdy charakter 
jest łatwy. To jest dla mnie zdecydowanie trudne. Ale Bóg 
wie więcej o moim bliźnim niż ja i On go miłuje, a więc ja 
również muszę go miłować.

Błogosławieni ubodzy w duchu. Ludzie myślą, że 
do prowadzenia harmonijnego życia nie potrze-
bują Boga. Wystarczy, że spojrzysz na świat, a 

wtedy zdasz sobie sprawę, że to nie działa. Ubogi w duchu 
wie, że jedność można osiągnąć tylko z Jezusem Chry-
stusem i przez Niego. Bez względu na to, jak bardzo się 
staramy, głęboka, prawdziwa i długotrwała jedność jest 
możliwa wyłącznie z Jezusem Chrystusem i przez Jezusa 
Chrystusa. Jedność jest możliwa tylko wtedy, gdy wszy-
scy odwołują się do Jezusa Chrystusa i podążają za Jego 
wzorem oraz wzrastają w Jego usposobieniu; w przeciw-
nym wypadku nie. Jeśli jest się tego świadomym i podej-
muje się trud naśladowania Jezusa Chrystusa, wtenczas 

można być jedno w Jezusie Chrystusie.
Kto jest ubogi w duchu, przeżywa coś, czego nie mogą 

przeżywać inni ludzie. Przeżywa obecność Jezusa Chry-
stusa we wspólnocie tych, którzy Go naśladują. – Gdy 
jesteście zjednoczeni w imię moje, zgromadzeni w imię 
moje, to jestem pośród was. – Dopóki ludzie próbują two-
rzyć jedność na własnej podstawie, są skazani na porażkę. 
To nie działa! Ale jeśli są zjednoczeni w Jezusie Chrystu-
sie, mogą tworzyć doskonałą jedność i przeżywać obec-
ność Chrystusa pomiędzy sobą.

Mili bracia i siostry, wszyscy chcemy być ubodzy w 
duchu. Potrzebujemy Boga. Zabierzmy to z sobą: potrze-
buję Cię w dniach dobrych, jak i złych, bez Ciebie jestem 
niczym, jestem tylko człowiekiem. Potrzebuję wspólno-
ty z Bogiem. On wie, co jest dobre, a co złe. On ma nad 
wszystkim kontrolę. Ufam Jemu. Z Nim mogę dokonać 
wszystkiego. Nie mogę zasłużyć na swoje zbawienie. 
Łaska jest darem Bożym. Obdarza nią tych, którzy na-
prawdę Go miłują. Bóg wie więcej niż ja o moich bliźnich, 
miłuje ich, więc ja też mogę ich miłować i im przebaczać. 
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Bądźmy jednością w Jezusie Chrystusie, a wówczas bę-
dziemy mogli się cieszyć nie tylko jednością, ale i obec-
nością Pana pośród nas.

Po kazaniach biskupa i starszego okręgowego, Główny 
Apostoł powiedział:

Dzisiaj również możemy obchodzić uroczystość 
świętej wieczerzy. Za każdym razem podczas 
konsekracji słyszymy, że gdy obchodzimy świę-

tą wieczerzę, zwiastujemy śmierć Pana, aż przyjdzie. Już 
kilkakrotnie mnie pytano: dlaczego głosimy śmierć Pana? 
Przecież On nie jest umarłym, On zmartwychwstał. Dla-
czego nie głosimy zmartwychwstania, lecz śmierć Pana? 
W zasadzie jestem wdzięczny braciom i siostrom, którzy 
niedawno ponownie zadali mi to pytanie, ponieważ dali 
mi powód do zastanowienia się nad tym. Dlaczego Apo-
stoł Paweł to powiedział? Dlaczego jest to zawarte w na-
szej liturgii? Jest to zaczerpnięte z cytatu biblijnego: „…
ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć 

BiSkup 
Arvid BEckmANN

Biskup Beckmann (okręg 
Hamburg-Północ) nawiązał 
do swojego doświadczenia 

nauczycielskiego i powiedział, że uczniowie również 
uważają swoją opinię w jakiejś sprawie za niepodwa-
żalną prawdę: „Doświadczam tego nawet w szkole, że 
moi uczniowie do mnie mówią: „Panie Beckmann, to 
jest tak, a to tak”. Jeśli jednak poszerzy się perspek-
tywę u dziecka, to ono zrozumie, że własna opinia nie 
może być wyznacznikiem. „Nie patrzmy na nasz mały 
świat, na nasze wyobrażenia, jak coś powinno być. Nie 
traktujmy naszych koncepcji jako norm dla Kościoła, 
ale zawsze pytajmy: czego chce Pan? Do czego On 
zmierza? Co ja mogę zrobić w tym względzie?”.

STArSzy OkręgOWy 
kAi rEddig

Starszy okręgowy Reddig (okręg 
Hamburg-Północ) powiedział, że 
to nabożeństwo, z przesłaniem, 

że Pan przyjdzie we właściwym czasie, przeżył jako 
impuls w wierze. „Poczułem się dziś bardzo zmotywo-
wany, a kiedy jest się zmotywowanym, wtedy ma się 
siły, wtedy można mobilizować siły, wtedy zabierasz się 
do czegoś, wtedy możesz też wzbudzać entuzjazm u 
innych. Mam pewne życzenie dla naszego okręgu, dla 
zboru: zabierzcie z sobą to bardzo motywujące prze-
słanie, które usłyszeliśmy dzisiaj od naszego Głównego 
Apostoła”.



 16 NASZA RODZINA 2/2020

Pańską zwiastujecie [głosicie], aż przyjdzie”. (I Kor 11, 
26) Właśnie Jego śmierć jest dowodem Jego miłości. Jest 
to największy dowód, jaki Bóg dał ludziom, ponieważ ich 
miłuje. Bóg stworzył człowieka, dał mu wszystko, spo-
łeczność z sobą – a człowiek opuścił Boga. Chciał być 
wolny i odszedł od Boga. A co Bóg uczynił? Ujmę to bar-
dzo krótko: Bóg sam przyszedł na ziemię i stał się czło-
wiekiem w Jezusie Chrystusie, aby pokazać człowiekowi: 
jestem po twojej stronie. Jestem taki jak ty. Jestem głodny, 
jestem spragniony, cierpię. Zmagam się z ludzkimi słabo-
ściami. Ty musisz umrzeć i ja umrę. Idę tą drogą, żeby ci 
pokazać, że kocham cię nad życie. Będę z tobą we wszyst-
kich okolicznościach, aż do śmierci. Ty musisz umrzeć i 
ja też umrę. Jestem z tobą. Miłuję cię. Kiedy obchodzimy 
uroczystość świętej wieczerzy, głosimy: Bóg mnie miłuje, 
jest po mojej stronie. Cokolwiek się dzieje, On jest przy 
mnie, nie zostawia mnie. On jest po stronie człowieka.

Głosimy również, jak umarł. Owszem, moc zła wszyst-
ko uaktywniła, aby oddzielić Jezusa Chrystusa od Boga. 
Na próżno. Zmarł, będąc wiernym swojemu Ojcu. Poko-
nał zło. Moc piekła próbowała Go pokonać, ale się nie 
udało. On zwyciężył. Głosimy też, za co umarł. Pan Jezus 
powiedział do uczniów: „A jeśli pójdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, 
gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3) Dlatego właśnie 
umarł; aby przygotować dla nas miejsce, abyśmy mogli 
mieć z Nim wieczną wspólnotę. Głosimy, że dzięki ofie-
rze Pana Jezusa możliwe stało się dla nas wstąpienie do 
wiekuistej wspólnoty z Bogiem.

Głosimy śmierć Pana. Wspominamy, jak Ojciec miło-
wał Syna. Kochał Go ponad wszelką miarę. Ale nie uchro-
nił Go przed cierpieniem. Jego miłość polegała na tym, że 
ani ból, ani cierpienie, próby czy niesprawiedliwość nie 
przeszkodziły Panu Jezusowi w powrocie do wspólnoty 
z Ojcem.

Kiedy obchodzimy świętą wieczerzę, głosimy rów-
nież miłość Bożą. Wiemy: Bóg mnie kocha. On nie może 
odebrać mi wszystkiego. Muszę przejść przez cierpie-
nia, próby i niesprawiedliwości, ale On troszczy się o to, 
żebym mógł dojść do Niego i być z Nim na zawsze. W tym 
właśnie dostrzegamy miłość Bożą.

Głosimy śmierć Pana, a ponadto głosimy, że Pan umarł 
nie tylko za nas, ale także za naszego brata i za naszą sio-
strę. Głosimy, że co dotyczy mnie, to dotyczy również 
mojego bliźniego.

zASAdNiczE myśli

Bóg oferuje zbawienie tym, którzy:

–    oddają się Jemu, są Jemu posłuszni i Jemu ufają.

–    pragną Jego łaski i są łaskawi dla innych.

–    pracują nad tym, aby stać się podobnymi do 
Chrystusa.
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Kiedy w wieku szes-
nastu lat otrzymałam 
błogosławieństwo 
konfirmacyjne, ślu-
bowałam, że całkowi-

cie zawierzę się Bożemu prowadze-
niu. Już moi rodzice mnie uczyli, żeby 
we wszystkich okolicznościach i de-
cyzjach stawiać Boga na pierwszym 
miejscu.

W ostatniej klasie szkoły średniej 
zostałam wybrana na przewodniczącą 
Szkolnego Klubu Chrześcijańskiego. 
Moja nauczycielka chińskiego, będą-
ca również chrześcijanką, zareagowa-
ła z entuzjazmem i zainteresowaniem, 
gdy poinformowałam, że w naszym 
Kościele działają apostołowie. By-
łam bardzo szczęśliwa, że mogłam się 
podzielić swoją wiarą z ludźmi wokół 
mnie. Niektórzy z moich przyjaciół 
uczestniczyli w nabożeństwach w na-
szym kościele.

Po maturze czułam się trochę przy-
bita: chciałam studiować, ale wciąż 
mnie trapiło, jaką naukę zawodu roz-
począć. Zapytałam ojca o radę, czy to, 
co zamierzam, jest dla mnie właściwą 

opcją. Doradził mi, żebym zapytała 
Boga, jaką drogę powinnam obrać. W 
modlitwie poprosiłam Boga o pomoc. 
Następnie złożyłam podanie o przyję-
cie do uczelni i natychmiast zostałam 
przyjęta. To doświadczenie uświado-
miło mi, że Bóg jest zawsze z nami. 
Jeśli Jemu ufamy i prosimy Go o Jego 
prowadzenie, nie zostawi nas samych. 
Jestem przekonana, że Pan zna nas o 
wiele lepiej niż my sami.

Tymczasem jestem nauczycielką 
religii dzieci młodszych w naszym 
zborze. Uczę dzieci, jakie ważne jest 
naśladowanie Chrystusa, ufanie Jemu 
i prowadzenie życia zgodnie z Jego 
przykazaniami. Jako nastolatka wie-
le rzeczy oceniałam inaczej. Bardzo 
często polegałam na „pogłoskach”, 
a następnie według nich postępowa-
łam. Oczywiście odczułam też tego 
negatywne konsekwencje. Z czasem 
nauczyłam się oceniać rzeczy z Bożej 
perspektywy.

Każdego poranka, gdy się modlę, 
proszę Boga o to, żeby Duch Święty 
prowadził mnie w każdej chwili mo-
jego życia!

„…i oddaję 
się Tobie”
Jak młodemu człowiekowi 
może się udać pozostać nie-
złomnym w wierze? Młoda sio-
stra z Malezji dzieli się z nami 
swoimi doświadczeniami.
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Początek roku z Głównym 
Apostołem w Neuchâtel
Nabożeństwo z okazji rozpoczęcia nowego roku Główny Apostoł Jean-Luc Schneider 
przeprowadził 5 stycznia br. w Szwajcarii. W kościele w Neuchâtel zgromadziło się ponad 
450 wiernych. W nabożeństwie uczestniczyły też zbory z północno-wschodniej części Ro-
mandii, francuskojęzycznego regionu Szwajcarii.

Boga jest naszym największym pragnieniem, naszą 
priorytetową intencją w tę niedzielę” – powiedział 
Główny Apostoł. Gloryfikacja jest źródłem błogosła-
wieństwa; daje pocieszenie, umacnia nadzieję i potę-
guje radość. Godne pożałowania jest, że w obecnych 
czasach wielbienie Boga jest często zaniedbywane w 
codziennym życiu, ponieważ brakuje czasu na reflek-
sję, na intensywne rozmyślanie nad wielkim Bogiem i 
Jego działaniem.

Główny Apostoł szczególnie naświetlił jedną z 
cech Bożych: bezgraniczną wolność. Wolność Boga 
opiera się na Jego doskonałości: Bóg nie podlega 
żadnym zewnętrznym uwarunkowaniom; działa su-
werennie i niezależnie. Dla Niego nie ma żadnej ko-
nieczności, żadnego przymusu, żadnych ograniczeń, 
lecz całkowita wolność, która odzwierciedla się w Jego 

Główny Apostoł zwrócił się do zgroma-
dzonych wiernych słowem biblijnym z 
Listu do Galacjan 5, 1, które w tę nie-
dzielę było podstawą nabożeństw w 
nowoapostolskich zborach na całym 

świecie: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolno-
ści żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie 
się znowu pod jarzmo niewoli”. Nabożeństwo, poza 
krajami francuskojęzycznymi i Europą, było również 
transmitowane na żywo do niektórych krajów Afryki 
Zachodniej.

Dzień wielbienia

W tę pierwszą niedzielę 2020 roku naród Boży zgroma-
dził się, aby wielbić Boga w Jego domu: „Wielbienie 

Szwajcaria
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Kościół na świecie

chcemy zwrócić szczególną uwagę w tym roku, jest po-
kuta, to znaczy stałe weryfikowanie się, aby móc dostą-
pić odpuszczenia przez Chrystusa, wyzwalającego nas 
z ciężaru grzechu. Myślę przy tym o Głównym Aposto-
le Fehrze, który często wskazywał, że grzech powoduje 
duchową ociężałość. Grzech osłabia naszą relację z Bo-
giem, burzy lub poważnie niszczy naszą radość w Panu. 
Jeśli więc odczuwamy duchową ociężałość, pewne 
zgorzknienie, wewnętrzne niezadowolenie, jeśli już nie 
możemy się radować, to powinniśmy poważnie zadać 
sobie pytanie: Czy są jakieś grzechy, których Bóg mi 
nie odpuścił z powodu tego, że nie przyznałem się do 
nich, że nie żałowałem ich, że wyparłem się ich, że nie 
byłem gotowy się zmienić?”.

„Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to oskarżyciel-
sko…”, wyjaśnił Główny Apostoł, „ale raczej jako im-
puls do refleksji dla każdego z nas: czy w pełni korzy-
stam z łaski i przebaczenia?”.

Jako kolejny aspekt wolności Syna Bożego, Głów-
ny Apostoł przytoczył wolność od spraw materialnych, 
ziemskich oraz od ludzkich poglądów i opinii. Kto zo-
staje wyzwolony przez Chrystusa, ten również korzy-
sta z tej wolności: nie pozwala się zniewolić ziemskimi 
sprawami, ale unosi się ponad nimi: „Z Chrystusem 
osiągniemy zupełną wolność”.

Słowa Głównego Apostoła podkreślili też w swo-
ich kazaniach apostołowie: Helge Mutschler (Niemcy 
Północne i Wschodnie), Jeannot Leibfried (Francja) i 
Wolfgang Schug (Niemcy Zachodnie).

bezwarunkowej miłości do ludzi: „Miłość Boga jest 
najpiękniejszym wyrazem Jego wolności” – podsumo-
wał Główny Apostoł.

Wolność Boża nie oznacza jednak samowoli, po-
nieważ Bóg zarazem jest wierny: dotrzymuje obietnic, 
jest niezawodny, trwa przy swoim Słowie, które daje 
człowiekowi. 

Chrystus wyzwala

W dalszej części kazania Główny Apostoł nawiązał 
do motta na rok 2020 „Chrystus wyzwala”. Bóg chce 
również nas poprowadzić do doskonałej wolności, do 
wiekuistej wspólnoty z sobą w swoim Królestwie. W 
tym celu posłał swego Syna, który, będąc wolnym – 
wolnym od grzechu – może nas wyzwolić i całkowicie 
zbawić.

Ażeby zostać wyzwolonym przez Chrystusa, ko-
nieczne jest jednak nasze współdziałanie, powiedział 
Główny Apostoł: „Kluczowym aspektem, na który 
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Główny Apostoł (z przodu 3 od lewej)
w gronie apostołów i biskupów

zbór w Neuchâtel
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Ewangelia Jana opisuje, że Pan Jezus na początku pub-
licznej działalności wskazywał na swoją śmierć ofiar-
ną. (Jan 2, 19-21) Autor Ewangelii jednoznacznie i 

wyraźnie wskazuje, że uczniowie dopiero po Wielkanocy zro-
zumieli, co Pan Jezus powiedział i że to było punktem wyjścia 
ich wiary. (Jan 2, 22; 20, 9)

W niedzielę wielkanocną upamiętniamy zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Wszechmocny Bóg to sprawił, że 
Pan Jezus powstał z martwych. Jego zmartwychwstanie było 
czymś niesamowitym i zupełnie nowym, tak że uczniom było 
trudno w to uwierzyć. Relacja kobiet wydała się im niczym 
baśń, (Łuk 24, 11) a gdy Pan Jezus ukazał się im w Jerozolimie, 
to myśleli, że odwiedził ich z krainy zmarłych. (Łuk 24, 37) Po 
pewnym czasie i po słowach Pana Jezusa, które poruszyły ich 
serca, rozpoznali, że On rzeczywiście zmartwychwstał.

Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla Kościoła 
wczesnochrześcijańskiego stała się fundamentem:

• zaufania w Słowo – wszystko, co Pan Jezus powiedział, 
było prawdą;

• zaufania w moc Jezusa Chrystusa – On zwyciężył zło i 
śmierć;

• pewności – Pan Jezus żyje i Jego dzieło rozwija się dalej;
• gotowości do służby i ofiarności – dążenia do wejścia do 

Królestwa Bożego;
• entuzjazmu do rozpowszechniania Ewangelii.

W naszych czasach wielu ludzi traktuje zmartwychwstanie 
Pana Jezusa jak baśń, którą wymyślono po to, aby pocieszać 
słabych. Niektórzy chrześcijanie wierzą wprawdzie w Jezu-
sa Chrystusa i odwołują się do Niego, aby otrzymać pomoc i 
motywację, ale odnośnie zmartwychwstania i skutków z tym 
związanych, są bardzo powściągliwi. Rozumieją zmartwych-
wstanie Pana Jezusa symbolicznie.

Apostoł Paweł wyjaśnił Koryntianom, że zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa i nasze własne zmartwychwstanie są z 
sobą ściśle powiązane. My mocno wierzymy w zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa i w nasze zmartwychwstanie. (2 i 
9 artykuł wyznania wiary) Apostoł Paweł przedstawił funda-
mentalne znaczenie wiary w zmartwychwstanie w I Liście do 
Koryntian 15, 14-17.

Z wiary w zmartwychwstanie:
• poznajemy prawdę Ewangelii;
• ufamy w moc Jezusa Chrystusa, który zwyciężył zło;
• poznajemy, że Pan Jezus wciąż działa i powierzamy się 

Jego opiece;
• jesteśmy gotowi do służby i ofiarności, ponieważ jeste-

śmy świadomi dziedzictwa, jakie na nas czeka;
• bez obaw wyznajemy naszą wiarę i staramy się ten skarb 

dzielić z naszymi bliźnimi.
Jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmartwych-

wstaniemy i będziemy wiecznie u Trójjedynego Boga.

„Jezus odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. […] Gdy więc został wzbudzony 
z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus”.
Ewangelia Jana 2, 19. 22

Wiara w zmartwychwstanie

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„On [Judasz] więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc”.
Ewangelia Jana 13, 30

W najstarszej Ewangelii, Marka, która powstała 
około 70 r. n.e. Judasz został przedstawiony 
w krótkiej notatce, w związku z powołaniem 

apostołów przez Pana Jezusa. (Mar 3, 13 i kolejne wer-
sety) Na końcu listy wymieniony jest Judasz Iskariota, ze 
znaczącym uzupełnieniem: „który go wydał”. Można też 
przetłumaczyć „zdradził” (gr. prodotes). 

W Ewangelii Mateusza 27, 1-10 odnotowany jest ko-
niec Judasza. Pokazany jest jako człowiek przygnębiony 
i w sprzeczności z samym sobą. Inna wersja śmierci Juda-
sza podana jest w Dziejach Apostolskich 1, 16-20.

Judasz odgrywa pewną rolę we wszystkich opisach 
pasyjnych: często jest obrazem bezwzględnego zła i prze-
biegłości. 

W wydarzeniu, które ma miejsce na krótko przed zdra-
dą, a mianowicie, gdy Pan Jezus zostaje namaszczony w 
Betanii, Judasz również jest wymieniony w kontekście 
negatywnym. Skrytykował fakt namaszczenia, mówiąc, 
że lepiej byłoby sprzedać olejek do namaszczenia, a do-
chód przekazać ubogim. Właściwie to zrozumiały argu-
ment, ale Judasz kierował się zupełnie innymi motywami. 
W ogóle nie chodziło mu o ubogich. Przeciwnie, sprze-
niewierzył pieniądze, które mu powierzono. (Jan 12, 1-6)

Zdrada

Judasz jest jednym z ludzi, którzy przyczynili się do 
śmierci Pana Jezusa. Oferuje „arcykapłanom” zdradę, za 
którą otrzymuje pewną sumę pieniędzy. (Mat 26, 14-16) 

Podczas wieczerzy, która ma miejsce po umyciu nóg, 
Pan Jezus mówi do uczniów: „Jeden z was mnie wyda”. 
(Jan 13, 21) Uczniowie są poruszeni i pytają, kto to będzie. 
Wtedy dzieje się coś niezwykłego: „A zaraz potem wszedł 
w niego [Judasza] szatan. Rzekł więc do niego Jezus: 
Czyń zaraz, co masz czynić!”. (Jan 13, 27) 

Zdrada Pana Jezusa, której dopuszcza się Judasz, ma 
więc swój powód w złym, w szatanie, który wstępuje w 
Judasza. Wydaje się, że Judasz wcześniej nie zdawał sobie 
sprawy z tego, że „zdradzi” Pana.

...a była noc

Na zakończenie jest napisane: „On [Judasz] więc, 
wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była 
noc”. (Jan 13, 30) Judasz, który jako apostoł powinien 
być przyjacielem Jezusa Chrystusa, zwrócił się przeciwko 
Niemu. Wyszedł w „noc” niewiary, niewierności. Ogarnę-
ła go ciemność, samotność zła.

Przeciwstawiać się złu

Judasz miał jednak też wybór, ponieważ można oprzeć 
się złu. Nigdzie nie ma mowy o tym, że został zmuszony 
do tego, co zrobił. Sam zdecydował się na ten czyn, na 
drogę w noc i ciemność.

Bóg ostrzegł Kaina przed bratobójstwem i wezwał do 
panowania nad grzechem. Ale Kain był zazdrosny o przy-
jętą przez Boga ofiarę Abla. Rozzłościł się, spuścił wzrok 
i mimo wszystko przystąpił do działania. (I Moj 4, 1-9) 

Bóg obdarzył człowieka sumieniem, rozumem i wiarą. 
(Rzym 2, 14-15) W ten sposób wszyscy ludzie są świado-
mi tego, czego Bóg od nich oczekuje. W tym względzie, 
wola Boża ukazuje się człowiekowi także poprzez sumie-
nie i w ten sposób człowiek zostaje wzywany do panowa-
nia nad grzechem. (KKN 4.2.1.3)

Pan Jezus z miłości oddał swoje życie za „przyjaciół”. 
(Jan 15, 13) Przeciwstawił się złu i przezwyciężył zło dla 
nich. My jako „przyjaciele” Jezusa Chrystusa w świętej 
wieczerzy otrzymujemy siłę do przeciwstawiania się złu i 
do przezwyciężania zła. 

Judasz



 22 NASZA rodZiNA 2/2020

5.2.2  Miłość bliźniego – miłość do ludzi

„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. (iii 
Moj 19, 18) Zakon Mojżeszowy traktował jako „bliźniego” przede 
wszystkim tego, kto należał do narodu izraelskiego; początkowo 
to przykazanie obowiązywało tylko w tym aspekcie. Jednakże 
jego zakres został rozszerzony, ażeby mogło również chronić ob-
cych, którzy mieszkali w kraju Izraelitów. (III Moj 19, 33. 34)

Syn Boży połączył przykazania z III Księgi Mojżeszowej 19, 
18 i V Księgi Mojżeszowej 6, 5 w podwójne przykazanie miłości. 
(Mat 22, 37-39)

Przykład miłosiernego Samarytanina (Łuk 10, 25-37) dowo-
dzi, że Pan Jezus zniósł ograniczenie przykazania miłości odno-
szonego tylko do narodu izraelskiego. Z jednej strony ukazał bliź-
niego jako potrzebującego pomocy. Otwartą kwestią pozostaje, 
czy chodzi tu o Izraelitę czy poganina: „Pewien człowiek szedł z 
Jerozolimy do Jerycha…”. Z drugiej strony bliźnim jest ten, kto 
pomaga – w przypowieści jest to człowiek należący do narodu 
wzgardzonego przez Izraelitów, Samarytanin. Staje się jasne: w 
chwili, gdy jedna osoba zwraca się ku drugiej, to stają się dla siebie 
bliźnimi. Tak więc bliźnim może być każdy człowiek, z którym 
nawiązujemy relacje.

Z tego wnioskujemy, że zakres dziesięciu przykazań (Deka-
logu) został rozszerzony i odnoszą się one do wszystkich ludzi.

Większość z dziesięciu przykazań dotyczy bliźniego. (II Moj 
20, 12-17) Podkreśla to fakt, że Syn Boży przytoczył bogatemu 
młodzieńcowi, poza innymi przykazaniami z Dekalogu, także 
przykazanie miłości bliźniego. (Mat 19, 18. 19)

Apostoł Paweł dostrzega, że przykazanie miłości streszcza 
przepisy dotyczące bliźniego. (Rzym 13, 8-10) Przekonanie to 
opiera się na słowach Pana, że na podwójnym przykazaniu miłości 
„opiera się cały zakon i prorocy”. (Mat 22, 37-40) To stwierdzenie 
zawarte jest też w „Kazaniu na górze” w kontekście „złotej regu-
ły”: „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, 
to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy”. (Mat 7, 12)

Każdy człowiek może być bliźnim drugiemu. Jak konse-
kwentnie jest to przez Pana Jezusa rozumiane, wynika również z 
„Kazania na górze”, w którym wzywa do miłowania nawet wroga. 
(Mat 5, 44)

Miłość bliźniego pobudza do okazywania miłosierdzia 
wszystkim, gdy tego potrzebują. Praktyczna miłość bliźniego 
przejawia się na przykład w bezinteresownym zaangażowaniu 
na rzecz dobra innych, zwłaszcza tych, którzy w jakiś sposób są 
pokrzywdzeni.

Naśladowcy Chrystusa wezwani są do praktykowania miło-
ści bliźniego nie tylko w sprawach ziemskich, ale też we wskazy-
waniu ludziom na Ewangelię Chrystusa. Jest to miłość „czynem 
i prawdą”. (I Jan 3, 18) Z tym związane jest też wstawiennictwo 
za zmarłymi.
„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Mat 

22, 39) – te słowa Pana Jezusa dają człowiekowi prawo do myśle-
nia o sobie samym; ale z drugiej strony Pan tym samym wyznacza 
wyraźne granice dla egoizmu i samolubstwa, i wzywa do trakto-
wania z miłością wszystkich bliźnich.

Praktykowanie miłości bliźniego w jakiejkolwiek formie za-
sługuje na wysokie uznanie. Im intensywniej się ją stosuje, tym 

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część II
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Katechizm

więcej potrzeb się łagodzi, tym bardziej harmonijne staje się 
wspólne życie. Nauka Pana Jezusa pokazuje, że miłość bliźniego 
osiąga swój pełny rozwój poprzez miłość do Boga.

5.2.3  Miłość bliźniego – miłość w Kościele

Miłość bliźniego powinna być okazywana szczególnie w Ko-
ściele: „Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla 
zbudowania”. (Rzym 15, 2) Pan Jezus naucza: „Nowe przykaza-
nie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiło-
wałem [...]. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
miłość wzajemną mieć będziecie”. (Jan 13, 34. 35) Miłość wza-
jemna naśladowców Chrystusa jest zatem cechą Kościoła Pana.

Wymiar wzajemnej miłości naśladowców Chrystusa sięga 
poza „złotą regułę” z Ewangelii Mateusza 7, 12: każdy powinien 
miłować drugiego tak, jak Chrystus miłuje swoich. Miłość ta uwi-
daczniała się w pierwszym zborze chrześcijańskim w taki sposób, 
że u wszystkich wierzących było „jedno serce i jedna dusza”. (Dz 
Ap 4, 32) Zborom jednakże wielokrotnie przypominano o pojed-
naniu, pokojowości i miłości.

I List Jana 4, 7 i kolejne wersety przedstawiają przykazanie 
miłości bliźniego w kontekście przykazania miłości do Boga. 
Apostoł przedstawia objawienie się ludziom miłującego Boga 
w posłannictwie Jego Syna i w ofierze Chrystusa, i na podstawie 
tego stwierdza: „Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy 
powinni nawzajem się miłować”. Konsekwentnie też kontynuuje 
ten tok myślenia: kto mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi swoje-
go brata, jest kłamcą. Z tego wynika wniosek: „A to przykazanie 
mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego”.

Miłość do Boga wyraża się zatem miłością do brata i siostry 
w Kościele, niezależnie od ich charakteru czy pozycji społecznej. 
Apostoł Jakub określa to jako niezgodne z wyznawaniem „wiary 
w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały”, gdy w Kościele do-
chodzi do czynienia różnic. Niezależnie w jakim kierunku idą 
uprzedzenia w Kościele – naruszają one przykazanie miłości bliź-
niego. Apostoł Jakub podsumowuje to następująco: „...jeśli czy-
nicie różnicę między osobami, popełniacie grzech”. (Jak 2, 1-9)

„Miłość wzajemna” chroni przed nieprzejednaniem, uprze-
dzeniem, pogardliwym traktowaniem poszczególnych wiernych 
we wspólnocie. Jeśli już przykazanie miłości bliźniego wyma-
ga wspierania bliźniego i pomagania mu w trudnym sytuacjach, 
to powinno się to uwidaczniać przede wszystkim w Kościele: 
„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej 
domownikom wiary”. (Gal 6, 10)

„Miłość wzajemna” jest szczególną siłą, która wzmacnia jed-
ność w Kościele i wnosi ciepło do życia zborowego. Zapobiega 
sytuacjom, w których konflikty – które występują w każdej spo-
łeczności ludzkiej – prowadziłyby do stałych sporów. Umożliwia 
akceptowanie brata i siostry takimi, jakimi są. (Rzym 15, 7) Nawet 
jeśli poglądy, myślenie czy sposoby zachowania niektórych wier-
nych w Kościele są niezrozumiałe dla innych, nie prowadzi to do 

umniejszania czyjejś wartości czy wykluczenia, ale spotyka się z 
tolerancją.

Taka miłość ponadto otwiera nam oczy na fakt, że drugi czło-
wiek również zalicza się do wybranych Bożych, „świętych i umi-
łowanych”. Z poznania tego wynika dla wszystkich zadanie trak-
towania się wzajemnie z serdecznym współczuciem, dobrocią, 
pokorą, łagodnością i cierpliwością. A jeśli pojawia się powód do 
zarzutów, wówczas dąży się do pojednania w myśl słów: „…jak 
Chrystus odpuścił wam, tak i wy”. Apostoł Paweł radzi: „A ponad 
to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią dosko-
nałości”. (Kol 3, 12-14)

Każdy lokalny zbór może być postrzegany jako obraz Ciała 
Chrystusa; każdy, kto przynależy do tej wspólnoty, jest członkiem 
Ciała. Tak więc wszyscy członkowie wspólnoty są z sobą powią-
zani i poprzez wspólną Głowę mają zobowiązania wobec siebie: 
Bóg tak zespolił Ciało, żeby jego członki nawzajem się o siebie 
troszczyły. Każdy służy dobru ogółu, uczestnicząc w życiu dru-
giego; współczucie w cierpieniu i wzajemna życzliwość są sprawą 
oczywistą: „I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie 
członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszyst-
kie członki”. Wszyscy powinni być świadomi: „Wy zaś jesteście 
ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”. (I Kor 12, 26. 27)

W 13. rozdziale I Listu do Koryntian, Apostoł Paweł pokazuje 
Kościołowi drogę miłości; rozdział kończy się słowami: „Teraz 
więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich naj-
większa jest miłość”. Jeśli we wspólnocie doświadcza się miłości, 
wówczas jej skutki mają o wiele większy zasięg niż wszelkie dary, 
zdolności, wiedza i doświadczenie.

Streszczenie

Zakon Mojżeszowy traktował jako „bliźniego” przede wszyst-
kim tego, kto należał do narodu izraelskiego. Jak ukazuje przypo-
wieść o miłosiernym Samarytaninie, Pan Jezus zniósł to ograni-
czenie: każdy człowiek może być bliźnim drugiemu. (KKN 5.2.2)

W „Kazaniu na górze” Pan Jezus wzywa do miłowania nawet 
wroga. (KKN 5.2.2)

Miłość bliźniego wyznacza granice dla egoizmu i samolub-
stwa. Pobudza do okazywania miłosierdzia wszystkim. Naśla-
dowcy Chrystusa wezwani są do praktykowania miłości bliźniego 
nie tylko w sprawach ziemskich, ale też we wskazywaniu ludziom 
na Ewangelię Chrystusa. Z tym związane jest też wstawiennictwo 
za zmarłymi. (KKN 5.2.2)

Miłość bliźniego osiąga swój pełny rozwój poprzez miłość do 
Boga. (KKN 5.2.2)

Wymiar miłości naśladowców Chrystusa sięga poza „złotą re-
gułę” („A więc wszystko, co byście chcieli aby wam ludzie czynili, 
to i wy im czyńcie”). Każdy powinien miłować drugiego tak, jak 
Chrystus miłuje swoich. Miłość chroni przed nieprzejednaniem, 
uprzedzeniem, pogardliwym traktowaniem, ponieważ akceptuje 
brata i siostrę takimi, jakimi są. (KKN 5.2.3)



Pewnego dnia Bóg posyła 
proroka Samuela do Betlejem, 
mówiąc do niego: „Idź do Isa-
jego. Jeden z jego synów ma 
zostać następnym królem Izra-
ela. Weź z sobą jałówkę i złóż 
ją w ofierze razem z Isajem i 
jego synami. Wskażę ci, któ-
rego masz namaścić na króla”. 
Samuel czyni to, co Bóg mu 
powiedział. W Betlejem, Sa-
muel, Isaj i jego synowie skła-
dają jałówkę w ofierze. 

Dawid jest najmłodszym z 
ośmiu braci. Opiekuje się 
owcami swojego ojca Isajego. 
Dawid pilnuje, aby żadna owca 
nie uciekła, a gdy do stada 
zbliża się dzikie zwierzę, to
je przepędza.

Namaszczenie Dawida na króla

wg I Księgi Samuela 16, 1-13
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Samuel widzi Eliaba. Sądzi, że 
to on na pewno będzie nowym 
królem. Eliab jest wysoki i silny. 
Ale Bóg mówi, że nie ten ma 
być nowym królem. 
Isaj wzywa synów jednego po 
drugim. I tak przed Samuelem 
staje kolejno siedmiu synów. 
Jednakże przy żadnym z braci 
Bóg nie daje znaku Samuelowi. 
„Czy są to wszyscy twoi syno-
wie?”, pyta Samuel.
„Mam jeszcze jednego syna”, 

odpowiada Isaj, „Dawid jest 
najmłodszym i opiekuje się 
owcami na polu”. 
„A więc poślij po niego”, mówi 
Samuel. 
Gdy Dawid przychodzi, Bóg 
mówi: „To jest ten. Namaść go 
na króla”. 
Tak więc najmłodszy, pasterz, 
zostaje królem, ponieważ Bóg 
go wybrał. 
Duch Boży zstępuje na Dawida 
i zostaje z nim.
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Na imię mi Success, 
mam osiem lat. Miesz-
kam w Nyor Gbanwei, 
wiosce w hrabstwie 
Nimba. Kraj, w którym 
mieszkam, nazywa się 
Liberia. Wielu z was 
prawdopodobnie nigdy nie słyszało o 
moim kraju. Liberia jest położona w Afryce Zachod-
niej. W latach dwudziestych XIX wieku osiedlono tu 
wyzwolonych niewolników z Ameryki, o czym przy-
pomina nam nazwa Liberia, która pochodzi od łaciń-
skiego słowa liber – „wolny”.

To jest mój tata Abraham (37), moja mama 
Genetta (28), mój brat Deazee (11) i moja 
młodsza siostra, która ma na imię tak samo, 
jak ja, Success. Ja jestem pośrodku na naszej 
rodzinnej fotografii.

Tutaj widzicie mnie jedzącą ryż z masłem 
palmowym, to moje ulubione danie. Ryż jest 
naszym podstawowym jedzeniem w Liberii. 
Poza tym wszyscy tutaj 
w Nimbie jedzą „gele-
agbar”, ogólnie znany 
jako GB. Sporządzany 
jest z manioku. 

To ja i moi przyjaciele. Na zdjęciu są też 
moje siostry i bracia. Za nami stoi mój wujek, 
który po lekcjach uczy mnie też w domu.

u Success w Nyor 

Gbanwei (Liberia)
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Bardzo lubię moje zwierzęta domowe. 
Mam psa o imieniu Frisky, kota i kozę. 

To jest mój dom, w którym mieszkam z 
moją rodziną. Nasz dom ma trzy pokoje. 

Często chodzimy siedem kilometrów na 
pieszo po drewno do gotowania. Towa-
rzyszy nam nasza babcia, ponieważ nasi 
rodzice zawsze są zajęci pracą w polu.

To jest moja szkoła. Chodzę do pań-
stwowej szkoły podstawowej, która znajduje się około 
trzech kilometrów od naszej wioski. Rano zabiera mnie 
tam mój tata. Jestem w drugiej klasie. Moja nauczycielka 
nazywa się pani Reeves i jest bardzo miła. 

Nasz zbór nazywa się Gbanwea. Nie mamy własnego ko-
ścioła; nabożeństwa odbywają się u naszego kapłana na 
werandzie. Czy już mnie odnaleźliście? 

W niedziele chodzimy też na zajęcia religii. Nasza 
nauczycielka Lucia bardzo nas kocha i jest naszą 
najlepszą przyjaciółką. Raz w miesiącu jako
uczniowie religii, pokazujemy małe przedstawienie po 
nabożeństwie. Tutaj przedstawiamy wydarzenie,
jak Pan Jezus myje
nogi swoim uczniom. 

W październiku ubiegłego roku do Monrovii, 
stolicy Liberii, przybył nasz Główny Apo-
stoł. Moi rodzice i ja, wraz z wieloma innymi 
wiernymi z naszego regionu, przejechaliśmy 
ponad 400 kilometrów, aby uczestniczyć w 
jego nabożeństwie. Była to pierwsza wizyta 
Głównego Apostoła w naszym kraju. Zostali-
śmy niezwykle pobłogosławieni.
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Kurz notiert …

Wiele tysięcy tegorocznych konfirmantów na 
całym świecie będzie ślubowało podczas 
konfirmacji swoją wierność Bogu. W Re-

publice Południowej Afryki konfirmanci spotkali się na 
nabożeństwie przygotowawczym już w listopadzie ub.r. 
Zebrali się w wielu okręgach kościelnych. Najwięk-
sze zgromadzenie miało miejsce w kościele Tafelsig w 
Kapsztadzie. Tysiące uczestników przyjęły zaprosze-
nie apostoła okręgowego Johna L. Kriela na nabożeń-
stwo do największego obiektu sakralnego Kościoła No-
woapostolskiego na świecie. We wszystkich miejscach 
młodzi chrześcijanie odczytywali też wersety z Biblii 

z 12 rozdziału Ewangelii Jana, m.in.: „Kto wierzy we 
mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie po-
słał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja 
jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w 
ciemności nikt, kto wierzy we mnie”.

Apostoł okręgowy Kriel zreasumował przesłanie 
tego szczególnego nabożeństwa w taki sposób: 
„W Jezusie Chrystusie żyjemy i z Nim działa-

my. Pan Jezus zna każdego z nas po imieniu, niezależ-
nie od naszego tak różnego pochodzenia i niedoskona-
łości. On wzywa nas do życia i działania z Nim oraz 
służenia Jemu swoimi darami i talentami”.
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