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Mili Bracia i Siostry w wierze,

w trudnych sytuacjach, które wydają się problemami niemal nie do rozwiąza-
nia, człowiek wzywa potężnego Boga: „Panie, pomóż!”. Tak brzmi modlitwa 
w niepewnych czasach. Myślę o pewnym fragmencie biblijnym, który jest 
bardzo wymowny. „Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie!”  jest mowa 
w II Księdze Mojżeszowej 14, 14. W tamtym czasie chodziło o drogę, jaką 
naród izraelski miał przebyć przez pustynię: przed nim prawie nie do pokona-
nia przeszkody, a za nim egipska armia rozgniewanego faraona. Izraelici spa-
nikowali i wołali do Boga. Mojżesz im powiedział, co należy zrobić: „Ufajcie 
Bogu, bądźcie spokojni! Jeśli On jest po naszej stronie, nic nie może nam się 
stać”. I jak dowiadujemy się z tej historii, Pan rzeczywiście zainterweniował 
w nieoczekiwany i skuteczny sposób, aby ocalić swój lud.

My również niekiedy mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami. Wtedy 
Duch Święty nas wzywa, żebyśmy nie panikowali, czy nawet winili Boga 
za nasze nieszczęścia. Zamiast tego przypomina nam, że Bóg nas wybawia. 
Wkrótce zbawi nas w wyjątkowy sposób, zsyłając swego Syna, aby zabrał 
nas do siebie. Pan Jezus wraz ze swoimi apostołami troszczy się o to, żeby 
Jego oblubienica była gotowa na Jego ponowne przyjście. Dlatego: milczmy 
w chwilach pokus i prób, ufajmy Bogu i modląc się, przygotowujmy na wielką 
chwilę naszego zabrania.

Wciąż na nowo przeżywamy też czasy, kiedy wiedzie się nam dobrze. 
Wówczas przystępujemy do Boga, chwalimy i wielbimy Go, wiedząc, że 
wszelkie dobro zawdzięczamy Jego łasce. Korzystamy z radości i szczęścia, 
które daje nam Bóg. Również w dobrych chwilach naszego życia, modląc się, 
przygotowujemy na ponowne przyjście Chrystusa i nie zapominamy, że Bóg 
chce nam dać coś jeszcze piękniejszego: wieczną wspólnotę z sobą!

Wasz 

Jean-Luc Schneider

W radości i
smutku: ufaj!



Karaczi jest jednym z największych miast na 
świecie. Z ponad 14 milionami mieszkań-
ców jest największym miastem w Pakistanie. 

Do 1959 roku Karaczi było stolicą kraju. Miasto za-
wdzięcza swoje znaczenie portowi, który został zbu-
dowany w XVIII wieku oraz linii kolejowej z XIX wieku. 
Obecnie nadal jest centrum gospodarczym, handlo-
wym i produkcyjnym. Metropolia jest również waż-
nym ośrodkiem kultury i edukacji. W Karaczi znaj-
dują się najważniejsze w kraju biblioteki oraz liczne 
uniwersytety i uczelnie wyższe, instytucje badawcze, 
muzea, galerie i zabytki architektury. W Karaczi, w 
roku 1876, urodził się Muhammad Ali Jinnah. Uwa-
żany jest za założyciela państwa Pakistan. Na jego 
cześć w latach 60. XIX wieku wzniesiono z białego 
marmuru mauzoleum Mazar-e-Quaid. Mauzoleum 
otacza park, który w nocy oświetlony jest reflekto-
rami. Odbywają się tam ceremonie z okazji szcze-
gólnych uroczystości i wielu gości państwowych 
odwiedza to miejsce, które jest najważniejszym 
punktem widokowym metropolii.

Karaczi
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NABOŻEŃSTWO 
W KArAczi/PAKiSTAN

MiEjScE: hotelowa sala konferencyjna
DATA: 23 lutego 2020 r.
SłOWO BiBlijNE: List do Hebrajczyków 13,12.13
PiEśŃ: Oh, Holy Spirit, touch my soul
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgowy 
Mark Woll; apostołowie okręgowi pomocniczy Frank 
Dzur i John Sobottka; apostołowie: Parus John, 
Sarwar Khariat, Babar Masih, Nadeem Mushtaq
i Ifrahim Roshan
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Moi mili bracia i siostry! To dla mnie 
wielka radość, że mogę przeżywać 
z wami to nabożeństwo. Jesteśmy 
wdzięczni, że Bóg wysłuchał wa-
szych i moich modlitw, i spełnił nasze 

pragnienie przeżywania dziś wspólnoty. Na tym nabożeń-
stwie Bóg chce nas pobłogosławić, pocieszyć i wzmocnić. 
Wzmocnienie nie następuje tylko poprzez Słowo Boże i 
sakrament; również nasza wspólnota jest źródłem siły i 
błogosławieństwa. Kiedy zgromadzamy się jako dzieci 
Boże, możemy się pocieszać i uczyć od siebie nawzajem. 
Muszę powiedzieć, że czuję się szczególnie błogosła-
wionym, ponieważ Bóg, nasz Ojciec Niebieski daje mi 

Iść za przykładem Pana Jezusa

możliwość odwiedzania wielu zborów i spotykania się z 
wieloma braćmi i siostrami. Dzięki temu daje mi możli-
wość nauczenia się wiele od moich braci i sióstr.

Tak jest i teraz podczas mojego pobytu w Pakistanie. 
Dużo się od was uczę, od waszego sposobu życia w wie-
rze. Pokazujecie mi, jak żyć swoją wiarą z radością i uf-
nością. Dziękuję wam za wasz przykład, za waszą wiarę, 
za waszą służbę. Tym samym jesteście źródłem błogo-
sławieństwa dla wielu ludzi na całym świecie. Niech to 
was pociesza i radością napełnia wasze serca. Jesteście 
błogosławieństwem dla waszych braci i sióstr w wierze.

Przeczytałem wersety biblijne, które na początku są 
trochę trudne do zrozumienia. Ale łatwo można je też 

„Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, 
cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego 
poza obóz, znosząc pohańbienie jego”.

Słowo biblijne: List do Hebrajczyków 13, 12. 13
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wyjaśnić. Wiemy i wierzymy, że Pan Jezus oddał swoje 
życie, aby zbawić grzeszników; że jako Syn Boży wziął 
na siebie, aby przyjść na tę ziemię, stać się człowiekiem, 
cierpieć i umrzeć, aby uwolnić nas z niewoli grzechu. On 
był bez grzechu, nie zrobił nic złego, a jednak został poj-
many i skazany na śmierć.

Po wydaniu wyroku został wyprowadzony z miasta 
na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Tak praktykowali 
to Rzymianie. Jeśli ktoś został skazany na śmierć, musiał 
nieść swój krzyż przez miasto, aby każdy mógł zobaczyć, 
że zasłużył na śmierć. To miało wywrzeć wrażenie na lud-
ności: patrzcie, tak się dzieje, gdy łamie się prawo. Dlate-
go Pan Jezus został wyprowadzony z miasta do miejsca, 
w którym został wykonany wyrok.

W relacji biblijnej to wyjście z miasta jest też znakiem, 
że Pan Jezus został odrzucony przez Żydów: Jerozolima 
go nie przyjęła, odrzucono Go.  

Niektórzy uważali Go za proroka, widzieli, jak doko-
nuje cudów, ale nie zaakceptowali tego, iż powiedział: 
„Jestem Synem Bożym”. (Mat 27, 43) To było zbyt wiele. 
Nie przyjęli Jego nauki. Byli przekonani, że wystarczy 
wypełniać zakon i czynić dobro, aby podobać się Bogu. 
Pan Jezus dał jasno do zrozumienia, że dobre uczynki i 
przestrzeganie przykazań nie wystarczają: „Ja jestem 
droga… nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. 
(Jan 14, 6)

Drażniło ich również to, że powiedział im, iż dobre 
uczynki zależą od postawy serca. Jeśli twoja motywa-
cja nie pochodzi z czystego serca, to dobre uczynki się 
nie liczą. Tylko wówczas, gdy dokonywane są z miłości, 
dobre uczynki liczą się przed Bogiem, w przeciwnym 
razie są hipokryzją. Tego faryzeusze nie zaakceptowali.

Nie uznali również tego, iż Pan Jezus powiedział, że 
przyszedł, aby wezwać grzeszników do pokuty. Tego nie 
chcieli słuchać. Myśleli, że Bóg musi karać grzeszników. 
Ale oto przyszedł Jezus Chrystus i mówi: „Twoje grzechy 
są odpuszczone”. To było dla nich nie do przyjęcia.

Jerozolima odrzuciła Tego, który chciał obdarzyć 
grzeszników łaską. Oczekiwano, że zamiast tego uwolni 
ich od Rzymian. Mesjasz, którego się spodziewali, miał 
uporządkować ziemskie uwarunkowania i rządzić krajem 
jako ich nowy król, ale Pan Jezus powiedział: „Królestwo 
moje nie jest z tego świata”. (Jan 18, 36)

Nie wzywał do buntu przeciwko Rzymianom i nie 
chciał być ich władcą. 

Jerozolima odrzuciła Go, ponieważ mieli Jemu za złe, 
że nazywał siebie Synem Bożym. Nie zaakceptowano, 

iż mówił, że jest drogą do zbawienia. Odrzucono Go, bo 
nazwał ich obłudnikami. Odrzucono Go, ponieważ od-
mawiał potępienia grzeszników, a zamiast tego udzielał 
odpuszczenia. To jest tło tych wersetów biblijnych.

Musiał opuścić miasto.
Jest jeszcze trzeci powód, dla którego musiał opuścić 

Jerozolimę: jest to znak zbawienia. W starym przymierzu, 
zgodnie z Zakonem Mojżeszowym, człowiek skazany na 
śmierć musiał zostać uśmiercony poza obozem. 

Pan Jezus wziął na siebie naszą winę. On był bez-
grzeszny, ale wziął na siebie spłacenie naszej winy, winy 
całej grzesznej ludzkości. Wziął na siebie przekleństwo 
i umarł za tych, którzy są pod przekleństwem grzechu – 
to jesteśmy właśnie my, bowiem jesteśmy grzesznikami. 
Stąd też w słowie biblijnym jest mowa: „Dlatego i Jezus, 
aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą”. A 
dalej jest napisane: „Wyjdźmy więc do niego poza obóz, 
znosząc pohańbienie jego”. Innymi słowy: jeśli chcesz 
zbawienia od Tego, który umarł za ciebie, to przyjdź do 
Niego i naśladuj Go.

Pan Jezus powiedział jednoznacznie, że ten, kto Go 
naśladuje, będzie miał diabła za swego wroga. Jak tylko 
uwierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, że stał się czło-
wiekiem, umarł i zmartwychwstał, diabeł cię zaatakuje. 
Będziesz musiał cierpieć z Chrystusem.

Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy wierzą, 
że On był nie tylko prorokiem, ale że jest Synem Bożym, 
są często spychani na margines społeczeństwa – na ze-
wnątrz, „poza bramę”.

Myślę, mili bracia i siostry, że nie muszę więcej na ten 
temat mówić. Jestem pewien, że doświadczyliście tego w 
taki czy inny sposób. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako 
Syna Bożego, jest marginalizowany.

Wówczas przystępuje szatan ze swoimi pokusami i 
mówi: „Widzisz, co masz z tego, że naśladujesz Jezusa? 
Masz tylko problemy w swoim życiu”. Ale my wierzymy 
w Jezusa Chrystusa i w Jego miłość, i nadal Go naśladuje-
my, nawet jeśli jesteśmy wypchnięci poza bramę. Cierpi-
my z Panem Jezusem i cierpimy dla Pana Jezusa.

Jeśli chcesz zbawienia od Tego,
który umarł za ciebie,
to przyjdź do Niego.
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Ażeby uzyskać zbawienie od Jezusa Chrystusa, 
musimy Go naśladować – poza bramą. Musi-
my wyrzec się grzechu i zdystansować się od 

grzesznego świata. Wychodzimy i mówimy: „Nie chcę 
mieć nic wspólnego z diabłem, chcę wyrzec się grzechu”. 
Musimy wyjść, odejść od tych, którzy mówią: „Zasługu-
ję na zbawienie, ponieważ jestem dobrym człowiekiem! 
Czynię tak dużo dobrego”. Kto jest w tym obozie, temu 
nie pozwala się na zbawienie. Nie chlubimy się naszymi 
dobrymi uczynkami. Nie uważamy, że zasługujemy na 
zbawienie, ponieważ czynimy dobro.

Chcąc zostać zbawionym, przystępujemy do Jezusa 
Chrystusa i prosimy: „Panie, udziel mi swojej łaski!”. 
Wiemy, że tylko Jego łaska może nas ocalić.

Opuśćmy obóz tych, którzy uważają, że na coś zasłu-
gują. Opuśćmy obóz obłudników, którzy czynią dobro, 
ale które jest tylko show; oni chcą być zauważani przez 
innych; ich motywy nie są czyste, ich serce nie jest czyste.

Opuśćmy obóz tych, którzy oczekują, że Bóg będzie 
karał grzeszników. Nie możemy naśladować Pana Jezusa 
i mieć nadzieję, że nas zbawi i jednocześnie oczekiwać, 
że Bóg będzie karał innych. Poza bramą Pan Jezus modlił 

się za tych, którzy byli odpowiedzialni za Jego śmierć. On 
chce zbawić wszystkich. Miłował nawet swoich wrogów.

Opuśćmy również obóz tych, którzy oczekują, że Pan 
Jezus będzie rozwiązywał problemy tego świata. Jego 
Królestwo nie jest z tego świata. On chce doprowadzić 
nas do swojego Królestwa, a nie rozwiązywać wszystkie 
nasze problemy tu na ziemi i zapewnić nam lepsze życie.

Oto kilka przykładów, co to znaczy „…wyjdźmy więc 
do Niego”.

Powiedziałem wcześniej, że Pan Jezus na Golgotę mu-
siał przejść przez miasto i każdy mógł zobaczyć, jak On 
jako skazany na śmierć, niesie krzyż.

My również jesteśmy skazani na śmierć: kiedy zosta-
liśmy ochrzczeni, pieczętowani, konfirmowani, ślubowa-
liśmy ukrzyżować starego Adama, wydać starą istotę na 
śmierć, aby stać się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Nosimy nasz krzyż, żeby każdy mógł zobaczyć: to jest 
człowiek, który wydał starego Adama na śmierć i wyrzekł 
się grzechu. To, jak się zachowuje, jest czymś szczegól-
nym, mówi inaczej, postępuje inaczej, chce być nowym 
stworzeniem w Chrystusie i zrezygnował ze swojego sta-
rego bytu. 

Nie uważamy, że zasługujemy na zbawienie,
ponieważ czynimy dobro.
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W następnym wersecie po słowie biblijnym jest 
mowa: „Albowiem nie mamy tu miasta trwałe-
go, ale tego przyszłego szukamy”. (Hebr 13, 14)

Ci, którzy naśladują Pana Jezusa i wyjdą z obozu, zostaną 
przez Niego wyprowadzeni z tego świata do miasta Boże-
go, do niebieskiego Jeruzalem.

Bóg wybawi nas od naszych grzechów, Jezus uwol-
ni nas od wszelkiego cierpienia, od wszelkich trosk, od 
wszelkich ziemskich potrzeb. Da nam ciało zmartwych-
wstalne, które pozwoli nam wejść do Królestwa Bożego. 
To jest nasza przyszłość. Zaufajmy Jezusowi Chrystuso-
wi, On umarł za nas i zaprowadzi nas do swego Królestwa. 
Tam, jak jest napisane w wersecie 15, będziemy stale skła-
dali Bogu ofiary pochwalne. On czyni nas wolnymi już 
teraz i da nam wieczną wolność w niebie, za co już dziś Go 
wychwalamy i wielbimy.

A jak to czynimy? O tym mówi werset 16: „A nie za-
pominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie 
bowiem ofiary podobają się Bogu”. 

Mając taką obietnicę i taką przyszłość, staramy się 
czynić dobro bliźniemu i dzielić się z nim.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić nabożeństwo 

ApOSTOł OkręgOWy 
MArk WOll

Apostoł okręgowy Woll (Kanada) 
w swoim kazaniu podkreślił, że 
Słowo Boże nie zawsze zawiera 

tylko przyjemne i miłe przesłania, i przypomniał słowa 
Pana Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się 
zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie 
za mną”. (Mat 16, 24) Krzyż był najpierw znakiem wsty-
du, cierpienia i śmierci, zanim stał się znakiem zwy-
cięstwa i nadziei. Każdy naśladowca Chrystusa, który 
bierze na siebie swój krzyż, najpierw również cierpi, ale 
ostatecznie, jak w przypadku Chrystusa, będzie miał 
miejsce triumf – zmartwychwstanie i życie wieczne.

za zmarłych. Naszym pragnieniem jest, aby wiele dusz 
na tamtym świecie zostało zbawionych przez Chrystusa. 
Droga do zbawienia jest dla nich taka sama jak dla nas. 
Muszą uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna żywego Boga. 
Muszą wyjść, naśladować Jezusa, przyjąć Jego naukę i zre-
zygnować z poglądu, że Bóg karze grzeszników. Muszą 
zdać sobie sprawę, że zbawienie jest możliwe tylko dzię-
ki łasce. Muszą zaufać Panu Jezusowi i uśmiercić starego 
Adama. Tam jest dokładnie tak samo jak tu. Módlmy się za 
nich, żeby im się udało. W duchu mówimy im: „Chodźcie z 
nami, chodźcie do Jezusa, naszego i waszego Zbawiciela”.

Po kazaniu apostoła Babara Masiha z Pakistanu, które 
nie zostało zarejestrowane oraz apostoła okręgowego 
Marka Wolla, Główny Apostoł powiedział:

Apostoł Masih nadmienił, że powinniśmy zadać 
sobie pytanie: „W jakim obozie jestem?”. Po-
myślmy o Apostole Piotrze. Kiedy Pan Jezus zo-

stał pojmany, Piotr myślał, że jest w obozie Pana Jezusa. 
Chciał zapobiec pojmaniu Jezusa i wyciągnął swój miecz 
przeciwko żołnierzowi. Ale Pan Jezus jasno do niego 
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powiedział: „Nie jesteś w moim obozie. Ja nie zabijam 
moich wrogów”.

Trzeba podjąć decyzję: chcę być w obozie Jezusa 
Chrystusa, gdzie panuje łaska i odpuszczenie. Mogę wam 
powiedzieć, że to nie zawsze jest łatwe. O wiele łatwiej 
jest przebywać w obozie tych, którzy szukają zemsty i od-
płaty za to, co im uczyniono. Wielu wierzy, że Bóg musi 
pomścić cierpienia, które zostały im wyrządzone, że musi 
ukarać grzeszników i wszystkich tych, którzy nie wierzą 
tak samo, jak oni. W ich wyobraźni Bóg triumfuje, kiedy 
niszczy wszystkich wrogów. Nawet niektórzy chrześcija-
nie mają takie wyobrażenie. Ale tacy nie są w obozie Jezu-
sa Chrystusa. Bóg nie chce śmierci grzesznika, On wciąż 
stara się zbawić grzesznika, także na tamtym świecie.

Mili bracia i siostry, zwycięstwo Boże nie polega na 
tym, że Bóg karze lub unieszkodliwia wszystkich naszych 
wrogów. Nie oznacza to również, że karze lub niszczy 
wszystkich niewierzących. Ani też to nie oznacza, że cały 
świat stanie się nowoapostolski. Chodzi o to, by pozostać 
wiernym aż do końca i odnieść zwycięstwo. Zwycięzcami 
jesteśmy wtedy, gdy w naszych uwarunkowaniach czy-
nimy wolę Bożą. Zwycięzcami jesteśmy, gdy wzrastamy 
w miłości Jezusa Chrystusa. Zwycięzcami jesteśmy, gdy 
przezwyciężamy stare usposobienie i stajemy się nowym 
stworzeniem na obraz i podobieństwo Pana Jezusa.

W ten sposób Jezus Chrystus czyni nas wolnymi – wol-
nymi od starego Adama, abyśmy mówili i zachowywali 
się jak Pan Jezus. Pozostałą część wykona w Królestwie 
Pokoju. Możemy na Nim polegać. On ostatecznie zwycię-
ży zło i ocali wszystkich, którzy chcą być zbawieni.

Poza bramą Chrystus uczynił dobro – nie tylko swoim 
przyjaciołom, ale i złoczyńcom. Uczynił dobro tym, któ-
rzy w Niego nie wierzyli. Modlił się za tych, którzy Go 
zabijali. Umarł za wszystkich ludzi. Na zło i przemoc nie 
odpowiadał złem i przemocą.

Kierujmy się również wolą Bożą i przezwyciężajmy 
zło, ale nie poprzez odpłacanie złem, ale poprzez czynie-
nie dobra i to nie tylko tym, którzy nas miłują. Wyjdźmy 
poza obóz, aby pomagać i czynić dobro – nawet tym, któ-
rzy nas nie lubią, którzy są zupełnie inni niż my. 

Mili bracia i siostry, to jest wielkie zadanie dla nas 
wszystkich. Podążajmy śladami Jezusa Chrystusa. Z Jego 
pomocą to nam się uda.

ZasadnicZe myśli

Idziemy za przykładem Pana Jezusa i jeste-
śmy gotowi cierpieć dla Niego. Wyrzekamy 
się wszystkiego, co nas od Niego dzieli. 
Nasze postępowanie w codziennym życiu 
musi odzwierciedlać naszą determinację w 
przezwyciężaniu zła.

Apostoł Babar Masih

Uroczystość świętej wieczerzy dla zmarłych Fo
t. 
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wort und glaube  i  Kontext

Wyjaśnienia

List do Hebrajczyków łączy wypowiedzi doktrynalne o Jezu-
sie Chrystusie z napomnieniami do czytelników. Najwidocz-
niej w zborach, do których adresowany jest List, pojawiły 
się oznaki znużenia w wierze. List chce temu przeciwdzia-
łać, wyjaśniając, co Jezus Chrystus znaczy dla zborów. W 
pierwszych czterech rozdziałach autor Listu zawiera kilka 
kluczowych wypowiedzi wiary: Jezus Chrystus jest autoryta-
tywnym Słowem Bożym (Hebr 1, 1-4) i jest wyższy od anio-
łów. (Hebr 1, 5-13) Chrystus, jak wyjaśnia autor w środkowej 
części Listu, jest Arcykapłanem, który złożył siebie w ofierze, 
zastępując tym samym służbę ofiarną starego przymierza. 
(Hebr 4, 14 – 10, 18) W części końcowej List mówi o drodze 
wiary nowego narodu Bożego. (Hebr 11; 12) W rozdziale su-
plementowym Listu do Hebrajczyków, (Hebr 13) z którego 
pochodzi słowo biblijne nabożeństwa, autor udziela napo-
mnień swoim czytelnikom. Mówi o miłości braterskiej, a tak-
że o gościnności i nawiązuje do Abrahama, który nieświa-
domie udzielił schronienia aniołom. (Hebr 13, 1. 2; I Moj 18, 
2. 3) Autor podaje jeszcze więcej praktycznych wskazówek 
dotyczących życia i zamyka ten fragment wypowiedzią, że 
Bóg jest ze swoimi, którzy nie muszą się niczego obawiać. 
(Hebr 13, 6) Nawet jeśli nauczyciele Kościoła się zmienia-
ją, Chrystus pozostaje – „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam i na wieki”. (Hebr 13, 8) W dalszych napomnieniach, po 
których następuje słowo biblijne nabożeństwa, autor ostrze-
ga przed obcymi naukami, które nie są dokładnie określone 
oraz przed dążeniem do uzyskania łaski Bożej poprzez prze-
strzeganie przykazań dotyczących pokarmów, jak to czynią 
Żydzi, „którzy służą przybytkowi” – mając na myśli arcyka-
płanów, którzy są reprezentantami judaizmu. Chrześcijanie 
wszakże mają Arcykapłana, Jezusa Chrystusa, który zniósł 
starotestamentową służbę ofiarną i sam siebie złożył w ofie-
rze pojednania z Bogiem – tak brzmi główne przesłanie Listu 
do Hebrajczyków. Chrystus cierpiał – zgodnie z treścią sło-
wa biblijnego – poza bramą, czyli poza bramami Jerozolimy, 
na Golgocie. Czytelników Listu wzywa się do wyjścia poza 
obóz, czyli poza stolicę judaizmu, Jerozolimę, i zniesienia 
pohańbienia Chrystusa, gdyż – jak dalej mówią słynne słowa 
Listu – chrześcijanie nie mają tu na ziemi miasta trwałego, 
lecz szukają miasta przyszłego w niebie. (Hebr 13, 14)

Słowo i wiara  /  KonteKst

Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975

Słowo BiBlijne    w KonteKście

napomnienia ogólne

1Miłość braterska niechaj trwa. 2Gościnności nie 
zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie 
wiedząc o tym, aniołów gościli. 3Pamiętajcie o 
więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uci-
skanych, skoro sami również w ciele jesteście. 
4Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, 
a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzo-
łożników sądzić będzie Bóg. 5Niech życie wasze 
będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na 
tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie 
porzucę cię ani cię nie opuszczę. 6Tak więc z ufno-
ścią możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, 
nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?

o posłuszeństWie Wobec zWierzchności

7Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam 
głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, 
naśladujcie wiarę ich. 8Jezus Chrystus wczoraj i 
dziś, ten sam i na wieki. 9Nie dajcie się zwodzić 
przeróżnym i obcym naukom; dobrze jest bowiem 
umacniać serce łaską, a nie pokarmami; tym, któ-
rzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. 
10Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, 
którzy służą przybytkowi. 11Albowiem ciała tych 
zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świą-
tyni za grzech, spala się poza obozem. 12Dlatego i 
Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza 
bramą. 13Wyjdźmy więc do niego poza obóz, zno-
sząc pohańbienie jego. 14Albowiem nie mamy tu 
miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.

List do Hebrajczyków 13, 1-14
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Byłem w drodze na spo-
tkanie konsultacyjne w 
organizacji kościelnej. 
Ze względu na spodzie-
wany ruch w godzinach 

szczytu wyjechałem dużo wcześniej. 
Jak dotąd byłem zadowolony z tempa 
jazdy. Według nawigacji pozostało mi 
około 25 minut na dotarcie do celu.

No i właśnie wtedy zaczął się ko-
rek. Z początku nie zaprzątałem sobie 
tym głowy, ale z czasem się okazało, że 
utknąłem na dobre. Całkowity zastój. 
Na pierwszy rzut oka nic nie było moż-
na zrobić. Kilku kierowców przede mną 
skręciło jednak w boczną uliczkę, dzięki 
czemu przemieściłem się o co najmniej 
kilkanaście metrów do przodu. Ponow-
nie całkowity zastój. Ostatecznie, nie 
znając okolicy, zdecydowałem się skrę-
cić w boczną uliczkę – no i gorzej być 
nie mogło.

Szybko się okazało, że znajduję się 
na zamkniętym terenie – pasmo górskie 
z jednej strony, a tory kolejowe z dru-
giej. Bez szans na jakikolwiek „skrót”. 
Spontanicznie zacząłem się modlić: 
„Panie, teraz Ty musisz przejąć prowa-
dzenie i wskazać drogę”.

Jak tylko wyraziłem swoje myśli, 
przede mną pojawił się tył dworca ko-
lejowego. Przypomniałem sobie, że 

mój cel powinien znajdować się nie-
daleko dworca, ponieważ nazwa ulicy, 
na którą miałem dojechać, brzmiała: 
„Dworcowa”. Czy taki miał być plan? 
Tuż przy ulicy znajdował się peron, 
obok niego bezpłatny parking i wolne 
pierwsze miejsce po strefie zakazu po-
stoju; nie musiałem nawet manewro-
wać. Wystarczyło pięć kroków i byłem 
na peronie. W automacie sprawdziłem 
połączenia kolejowe: tak, do mojego 
celu prawie „za rogiem” było połącze-
nie – wprawdzie z przesiadką, ale było! 
Czasu wystarczyło akurat na tyle, żeby 
kupić bilet, ponieważ pociąg już wjeż-
dżał na peron.

Niecałe 25 minut później dotarłem 
do mojej stacji docelowej i po krótkim 
spacerze ulicą Dworcową byłem na 
miejscu. Idealnie!

Z pewnością nie przy każdym na-
szym problemie możemy liczyć na to, 
że Bóg wszystko przejmie. Tym bar-
dziej cudownie jest doświadczyć, że 
od czasu do czasu czyni to „tak po pro-
stu”! To też pokazuje, że żaden problem 
nie jest zbyt mały, aby nie można i nie 
wolno było go przedstawić Bogu. Wie-
rzę w to, że On po prostu lubi nam spra-
wiać radość, zaskakując nas od czasu 
do czasu i przypominając, że zawsze 
jest obecny. Dziękuję!

Tylko
„szczęśliwy 
przypadek”?
Niekiedy z okoliczności lub z 
czasowego związku z modlitwą 
można się domyślić, że chodzi 
o coś więcej niż tylko o „szczę-
śliwy przypadek”. „Za kulisami” 
działa pomocna ręka z samej 
góry. O takim wydarzeniu 
chciałbym opowiedzieć.

Fo
t. 

©
 d

is
q 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



  4/2020 NASZA RODZINA 15

Żyć z wiarą  /  przeżycia

Nagłówek artykułu wy-
wołał u mnie przera-
żenie: „Piłkarz-ama-
tor pobił sędziego do 
nieprzytomności”. 

Do zdarzenia doszło w południowej 
Hesji/Niemcy, gdzie zaatakowany 
podczas meczu 22-letni sędzia został 
tak ciężko ranny, że musiał być prze-
wieziony do szpitala helikopterem ra-
tunkowym.

Wtedy pomyślałem o meczu pił-
ki nożnej, który kilka dni wcześniej 
oglądałem jako bardzo zainteresowa-
ny widz.

Rodzice naszego wnuka nie mie-
li możliwości w sobotę rano towarzy-
szyć siedmioletniemu bramkarzowi 
w meczu piłki nożnej. Przyszła więc 
kolej na babcię i dziadka... To, co na 
początku tylko wydawało mi się nie-
zwykłe, sprawiło, że w trakcie gry 
skłoniło mnie do refleksji: dzieci roz-
grywały mecz punktowy bez sędzie-
go. Jak się później dowiedziałem, 
jest to dość powszechne w meczach 

młodzieżowych. Przebieg gry był dla 
mnie imponujący: entuzjastycznie na-
stawione dzieci walczyły o każdą pił-
kę – ale nie wdawały się w kłótnie czy 
bójki. Nawet gdy drużyna gości co-
raz bardziej zostawała w tyle, dzieci 
grały wyjątkowo uczciwie – nie było 
żadnych „frustracyjnych fauli”, któ-
re można zaobserwować w meczach 
„dorosłych”. Jeśli piłka wypadała z 
pola gry, dzieci szybko dochodziły do 
porozumienia, kto ostatni dotykał pił-
ki i wzajemnie podawały sobie piłkę 
do rzutu.

Mecz ostatecznie zakończył się 
wynikiem 11:0 dla drużyny naszego 
wnuka. Nie przeszkodziło to jednak 
dzieciom drużyny przeciwnej w utrzy-
maniu dobrego nastroju. Po zakończe-
niu meczu były obowiązkowe wza-
jemne „brawa”, a potem dzieci się ro-
zeszły. Stałem w milczeniu na boisku 
piłkarskim i myślałem o słowach Pana 
Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie i nie 
staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
Królestwa Niebios”. (Mat 18, 3)

Lekcja
na boisku
piłkarskim
Być może niekiedy się uśmie-
chamy, słysząc o wezwaniu 
Pana Jezusa: „Bądźcie jak 
dzieci”. Tymczasem możemy 
się od nich naprawdę wiele  
nauczyć.
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Podobnie jak w Niedzielę Palmową, nabożeństwo w niedzielę 3 maja br. w kościele

w Strasburgu przeprowadził w języku francuskim Główny Apostoł Jean-Luc Schneider

i było ono transmitowane na żywo w Internecie.

A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie 
zapomnę”. (Iz 49, 14. 15) „Naród izraelski przez wiele 
dekad musiał być na wygnaniu. Dzięki Bogu mamy 
szansę, że nasze duchowe ‘wygnanie’ potrwa tylko 
kilka tygodni, być może nawet niecały rok i że także 
nas dotyczą słowa Pana: ‘Nie bój się, narodzie Pana, 
nie opuszczę cię, nie zapomnę o tobie, pozostanę przy 
tobie!’. Teraz decydujące dla nas jest to, żebyśmy w 
tym okresie nie zapomnieli o Wiekuistym, żebyśmy Go 
nie opuścili” – powiedział Główny Apostoł. 

Podstawą kazania Głównego Apostoła był werset 
z Psalmu 103, 11: „Lecz jak wysoko jest niebo nad zie-
mią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go 
boją”.

Doświadczanie łaski Bożej

W odniesieniu do słowa biblijnego, Główny Apo-
stoł wskazał, że łaski Bożej można w pełni doświadczać 
tylko na podstawie bojaźni Bożej. „Pozostańmy bogo-
bojni zwłaszcza w tym niezwykłym czasie ‘duchowego 
wygnania’, pozostając przy tym pojęciu. Co oznacza 
bogobojność? Psalmista wyjaśnia, że bogobojność za-
czyna się od wdzięczności: ‘Błogosław, duszo moja, 
Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! 

Na początku nabożeństwa Główny 
Apostoł powiedział, że w minionych 
dniach, prowadząc rozmowy z apo-
stołami okręgowymi, stwierdzili, że 
właśnie w tę niedzielę 3 maja ponad 

98% wszystkich nowoapostolskich wiernych nie prze-
żyje nabożeństwa w swoich zborach i nie będzie mogło 
obchodzić uroczystości świętej wieczerzy: „Czegoś ta-
kiego jeszcze nigdy nie było. Zupełnie niezwykła sytu-
acja. Jedyne porównanie, które przychodzi na myśl, to 
naród izraelski w czasie babilońskiego wygnania. […] 
Czytając dziś relację na ten temat, muszę przyznać, że 
teraz znacznie lepiej niż wcześniej rozumiem, co mu-
sieli czuć Izraelici”.

Na wygnaniu

W tamtych trudnych okolicznościach, w których 
naród nie miał żadnej możliwości zbliżenia się do Boga 
w świątyni, przeżycia spotkania z Nim i złożenia Jemu 
ofiary, Bóg pocieszał swój naród poprzez proroka Iza-
jasza, któremu polecił powiedzieć: „A jednak Syjon 
mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o 
mnie. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemow-
lęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? 

Wielka dobroć Boża

Francja
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Kościół na świecie

Wirtualny chór śpiewa
po nabożeństwie

Panie, bom jest człowiek grzeszny’. (Łuk 5, 8) W jednej 
chwili zdał sobie sprawę: ‘Kim dla Niego jestem?’. Po-
znał majestat i moc Pana”.

W obecnym czasie pandemii koronawirusa wy-
ostrza się wzrok na wielkość i majestat Boga. Uświada-
miamy sobie, że to Bóg ma wszystko w swoich rękach 
i od Niego ostatecznie wszystko pochodzi:

„My jako duchowni stale coś organizujemy: nabo-
żeństwo o tej godzinie, jedno spotkanie o tej godzinie, 
kolejne o innej godzinie i tak dalej. Zupełnie normalne 
dla nas jest, że wszędzie tam jest obecny Pan. Jest obec-
ny na nabożeństwie, jest obecny, gdy się spotykamy i 
jest obecny, gdy obchodzimy uroczystość świętej wie-
czerzy – i nagle z jakiegokolwiek powodu Pan mówi: 
‘Nie!’. Organizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy; ja 
sporządziłem swój plan do roku 2021. Ale to wszystko 
stało się bezwartościowe. To daje do myślenia. Zrobi-
łem swój plan, a Pan mówi: ‘Nie tak to będzie wygląda-
ło!’. Wtedy uświadamiamy sobie: ‘Stop! Nie możemy 
Nim rozporządzać. Musimy dostosować się do Niego, 
inicjatywa pochodzi od Niego, nie od nas’ – to jest bo-
gobojność! Nie zapominajmy, że wszystko pochodzi 
od Niego! Być pokornym to także wiedzieć, że jest się 
całkowicie zależnym od Jego łaski”.

Być może jeszcze pamiętamy, jak ówczesny Głów-
ny Apostoł Walter Schmidt w modlitwach często wy-
powiadał prośbę: „Panie, nie dopuść, żebyśmy wypadli 
z Twojej łaski”. Nawet jeśli to zostało zapomniane, to 
jednak z tego sformułowania wynika poznanie: „Bez 
Twojej łaski, Panie, jesteśmy niczym”. To jest bogo-
bojność.

Pandemia koronawirusa nieoczekiwanie dotknęła 
wszystkich, powiedział Główny Apostoł pod koniec 
swojego kazania. Wspomniał też o nabożeństwie, które 
przeprowadził w październiku 2019 roku w Miluzie/
Francja, którego podstawą były słowa Psalmu 23, 4: 
„Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają”.

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co nadejdzie. Ale 
Bóg już wiedział i poprzez Ducha Świętego przygoto-
wał nas na to. „Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, 
tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją”.

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszyst-
kich dobrodziejstw jego!’. (Ps 103, 1. 2) Bóg o nas nie 
zapomina. Zważajmy na to, żeby nie zapomnieć o tym, 
co On dla nas dobrego uczynił”.

Główny Apostoł wspomniał, że w minionych 
dniach miał wiele czasu do przemyśleń, i powiedział:

„Nie wiem jak wy, ale ja w tej chwili bardziej niż 
zwykle dostrzegam to wszystko, co wydawało się takie 
oczywiste: jak ważne są nabożeństwa; jakim bogac-
twem jest spotykanie się w tygodniu i w niedzielę, aby 
wspólnie wielbić Boga i obchodzić uroczystość świętej 
wieczerzy w zborze. Niektórym czasami się to wyda-
wało niemalże kompulsywne, że trzeba pójść na nabo-
żeństwo, że trzeba być ze swoimi braćmi i siostrami, 
nawet jeśli nie zawsze jest to łatwe, nawet jeśli oni są 
trudni czy kłopotliwi. Dzisiaj odkrywamy – ponieważ 
nie mamy już ku temu możliwości – jakie bogactwo jest 
z tym związane. Bądźmy wdzięczni za nabożeństwa, 
które Bóg nam daje, za wszystkie błogosławieństwa, 
którymi nas obdarza, za wspólnotę, jaką możemy mieć 
jako dzieci Boże!”.

Pozostać pokornym

Bojaźń Boża nie na końcu objawia się też pokorą 
wobec Wiekuistego, powiedział Główny Apostoł:

„Myślę o wydarzeniu związanym z Apostołem Pio-
trem i połowem ryb. Pan Jezus powiedział do Szymo-
na: ‘Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów’. 
Na to Apostoł Piotr odpowiedział: ‘Mistrzu, całą noc 
ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje 
zarzucę sieci’. (Łuk 5, 4. 5) Posłuchał słów Pana Jezu-
sa, wypłynął i wrócił z nieprawdopodobną ilością ryb. 
Gdy Piotr uświadomił sobie, co się wydarzyło, upadł 
przed Panem na kolana mówiąc: ‘Odejdź ode mnie, 
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ŻYĆ Z WIARĄ

Dwa słowa o podobnym zna-
czeniu – jednakże w osobi-
stym odczuwaniu przepaść 
jest ogromna. Jak bardzo 
już niejeden jako dziecko 

czy młodzieniec chciał w końcu być sam. 
Bez opiekujących się nim rodziców, dziad-
ków, ciotek czy wujków. W końcu móc wie-
czorem siedzieć tak długo, aż oczy same 
zaczną się zamykać, w końcu leżeć w łóżku 
z lalkami, w końcu wdrapać się na wiśnię i 
sobie pojeść, w końcu robić to, co się lubi. 
Wrzask radości był wielki, gdy rodzice na-
reszcie zamykali za sobą drzwi.

Po kilku dniach jednak niewiele już 
pozostało z tej radosnej i buńczucznej od-
wagi. Na wspaniałym czasie odkrywania i 
wyżywania się pojawiły się bolesne rysy – 
chwile samotności. Najpierw refleksja nad 
wartością rodziny. Potem uczucie utraty. 
Ostatecznie przeważyła radość z powodu 
powrotu rodziców – nawet jeśli w ogóle nie 
chciało się tego okazywać.

W tym roku wielu musiało z dnia na 
dzień doświadczyć: nie ma już możliwości 
kontaktu. Zostaje się zdanym na siebie. To 
stwarza szanse, ale też niesie z sobą ryzyko. 
Jedną z szans jest zaznanie spokoju w sa-
motności po zgiełku.

Pan Jezus kiedyś odesłał swoich 
uczniów, mówiąc: „Wy sami idźcie na 
osobność, na miejsce ustronne i odpocznij-
cie nieco”. O tym, co działo się wcześniej, 
czytamy: „Albowiem tych, co przychodzili i 
odchodzili było wielu, tak iż nie mieli nawet 
czasu, żeby się posilić”. 

Być samemu w odosobnionym miej-
scu może być wspaniałym doświadcze-
niem. Czas na egzystencjalne potrzeby, a 

nie bycie stale dla innych, zastanowienie 
się nad sobą, nad własnymi pragnieniami i 
marzeniami.

Nie można tu jednak przemilczeć nie-
bezpieczeństw i ryzyka. Pewien duchowny, 
który praktykuje życie w zupełnej samot-
ności, mówi o „egzystencjalnym szoku”, 
którego wielu doznaje w okresie zakazu 
kontaktów czy kwarantanny. Jest się zda-
nym wyłącznie na siebie. Dla wielu ludzi 
milczenie to istny horror. Na pierwszy plan 
wysuwają się ze swoich kryjówek w duszy 
lęki i troski. Na wierzch wychodzą drze-
miące w kimś niewytłumaczalne agresje, 
pytając dlaczego? Samotność i cisza, ni-
czym szkło powiększające, zwracają naszą 
uwagę na to, co stłumione, na niezrealizo-
wane pragnienia i marzenia. To wymaga 
zmierzenia się z samym sobą; z pewnością 
nie zawsze pokojowo.

Nie wiemy, jak czuli się uczniowie Pana 
Jezusa i ci, którzy wówczas byli z nimi za-
mknięci. Z pewnością nękały ich lęki, pyta-
nia, obawy o przyszłość. Być może dręczy-
ło ich również poczucie winy za cierpienie 
i śmierć Chrystusa. U uczniów z Emaus 
pojawiło się całkowite niezrozumienie i 
odczucie życiowego kłamstwa. Ale wtedy, 
jak światło w ciemności,  przyszedł do nich 
Pan i rzekł: „Pokój wam!”.

Innymi słowy: twój strach, twoja złość, 
twój smutek, twoje przerażenie – wszyst-
ko ma swoje miejsce. Ale Ja daję wam mój 
pokój. Będę z wami aż do skończenia świa-
ta, nawet jeśli będziecie się czuli opuszczo-
nymi przez wszystkich. Chcę wam sprawić 
taki koniec, jakiego oczekujecie. Chcę 
przyjść ponownie i zabrać was do siebie, 
abyście ujrzeli moją chwałę.

re fleksja
re alizacja Sam czy samotny?
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Wzniosłym punktem w pożegnalnej mowie Pana 
Jezusa, (Jan 13-17) w której obiecał Kościo-
łowi Ducha Świętego i dał perspektywę swo-

jego ponownego przyjścia, jest modlitwa arcykapłańska.       
(Jan 17) Chrystus podsumowuje w niej swoją istotę i dzia-
łanie. Po modlitwie Pan Jezus wychodzi, żeby wziąć na 
siebie cierpienie i śmierć.

Mocno wierzymy, że zmarli na tamtym świecie szuka-
ją łaski i że tę łaskę mogą znaleźć.

Co to jest życie wieczne? Bóg dał człowiekowi nie-
śmiertelną duszę. Stworzył człowieka także po to, żeby 
miał z Nim wieczną wspólnotę: to jest życie wieczne.

Zatem nieśmiertelność duszy nie jest jeszcze życiem 
wiecznym.

Człowiek przez grzech stracił wspólnotę z Bogiem. 
Celem Bożego planu zbawienia jest to, żeby ponownie 
doprowadzić człowieka do wspólnoty z Bogiem.

Jak więc można osiągnąć życie wieczne? Warunkiem 
życia wiecznego jest poznanie Boga i Jego Syna. Pozna-
nie to bazuje na wierze. Do osiągnięcia życia wiecznego 
konieczne są:

•  wiara w Boga i w Jego miłość. Człowiek po śmierci 
nie ginie. Zachowuje swoją osobowość i pozostaje 
upodobanym i umiłowanym przez Boga;

• wiara w to, że Bóg objawia się w swoim Słowie. Z 
przyjmowanego z wiarą Słowa Bożego człowiek zy-
skuje siły i wskazówki;

• wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i w Jego 
Ewangelię. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i ży-
ciem. (Jan 14, 6) Kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa 
i u Niego pozostanie, ten będzie miał życie z Boga;

•  wiara w łaskę Jezusa Chrystusa i zbawcze działanie 
sakramentów. Z wiary w Jezusa Chrystusa grzesz-
nik poznaje, że jest zależny od miłosierdzia Bożego. 
Tylko dzięki łasce może osiągnąć wspólnotę z Jezu-
sem Chrystusem.

Z życia w wierze wywodzi się poznanie. To z kolei wy-
maga pragnienia wspólnoty z Bogiem i Jego Synem oraz 
pragnienia przyjmowania sakramentów.

Taki rozwój możliwy jest także na tamtym świecie.
W jaki sposób w wydarzeniach, które leżą jedynie w rę-

kach Bożych, my możemy być pomocą? Wspieramy Boże 
działanie naszym miłosiernym wstawiennictwem, a więc 
naszymi modlitwami do Ojca Niebieskiego, żeby także 
umarli znaleźli pełne zbawienie w Jezusie Chrystusie.

W ten sposób z pewnością wiele dusz będzie mogło 
wejść na drogę do życia wiecznego.

„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”.
Ewangelia Jana 17, 3

Życie wieczne u Boga

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do domu.
Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa”.

Ewangelia Łukasza 10, 38. 39

Marta przypomina trochę grecką sprzedawczynię 
purpury Lidię, która zaoferowała Apostołowi 
Pawłowi gościnę w swoim domu podczas jego 

podróży do Macedonii. (Dz Ap 16, 15)
W oparciu o otwartość Pana Jezusa, którą praktykował 

wśród Żydów, chrześcijańskie nauczanie w środowisku gre-
ckim spowodowało, że wiele kobiet skupiło się na Ewange-
lii. Greczynka była znacznie mniej ograniczona niż Żydów-
ka, jak Marta.

 Pan Jezus z niektórymi uczniami jest w drodze do Jero-
zolimy. Dochodzi do Betanii, aby znaleźć wytchnienie od 
wielu ludzi, którzy do Niego przychodzili. Pewna kobieta o 
imieniu Marta zaprasza go do domu. W tamtym czasie dla 
pobożnego Żyda było czymś niemożliwym, żeby dać się 
zaprosić przez obcą kobietę. Pan Jezus jednak przyjmuje to 
zaproszenie, nie zważając na obowiązujące zasady. W domu 
Marty obecna jest też jej siostra Maria. Kiedy Marta się krzą-
ta, żeby okazać Panu gościnność, Maria woli słuchać Pana 
Jezusa. Daje się zawładnąć spokojem, zasłuchuje się i całko-
wicie poświęca swoją uwagę gościowi.

Marta i Maria mają całkowicie odmienne charaktery. 
Maria jest raczej pasywna, Marta aktywna, ciągle coś robi. 
Wygląda to prawie tak, jakby to ciągłe działanie uniemoż-
liwiało jej skoncentrowanie się na Ewangelii. Dlatego czę-
sto też postrzegana jest raczej krytycznie. Odmienna cecha 
Marty ujawnia się w relacji ze wskrzeszenia Łazarza. (Jan 11)

Gdy Pan Jezus przybywa do Betanii, Łazarz jest już mar-
twy. Marta opuszcza żałobników, którzy opłakują Łazarza i 
biegnie naprzeciw Panu Jezusowi. Pomiędzy nimi dochodzi 
do poważnej rozmowy, która kończy się wyznaniem Marty: 
„Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, 
który miał przyjść na świat”. (Jan 11, 27) Słowa te wyrażają 
poznanie, które ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia zba-
wienia.

Nieco później również Maria wychodzi naprzeciw Panu 
Jezusowi, pada Jemu do nóg i płacze. (Jan 11, 32. 33) Pan 
Jezus, widząc płacz jej i tych, którzy jej towarzyszą, roz-
rzewnia się w duchu i wzrusza. Maria i Żydzi znajdują się 
– co jest zrozumiałe – w głębokim smutku, ale zapominają o 
nadziei zmartwychwstania.

Marta i Maria obecnie

To biblijne wydarzenie ma nam wiele do powiedzenia:
•  Gościnność Marty jest naprawdę wzorowa i ma wiel-

kie znaczenie dla całego jej domu. Pan Jezus również 
to docenił, ale wskazał na Marię, która w tej sytua-
cji zachowała się właściwie. Kiedy Pan przychodzi, 
wówczas wszelkie ziemskie działanie powinno zejść 
na dalszy plan. Spotkanie z Panem może udać się 
tylko wtedy, kiedy koncentrujemy się tylko na Nim.

• Marta i Maria mają różne charaktery. Wierni w Koś-
ciele – jak Marta i Maria – są bardzo różni. Podczas 
gdy jeden nie może spowolnić w swoich działaniach, 
inny wydaje się, jakby chciał być tylko obsługiwany. 
Czasami jednak jest tak, że ci nadaktywni również 
intensywnie zajmują się swoją wiarą i składają o niej 
świadectwo innym.

Przykład Marty i Marii pokazuje nam, że bycie aktyw-
nym, poznawanie Ewangelii i wyznawanie Chrystusa są z 
sobą ściśle powiązane!

Marta i Maria
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Dziesięć Przykazań według II Księgi Mojżeszowej             
20, 2-17

Pierwsze przykazanie:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi 
egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych 
bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej 
czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, 
i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im 
kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, je-
stem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na sy-
nach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie 
nienawidzą. A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia 
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Drugie przykazanie:
Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie 
zostawi bez kary tego, kto nadużywa imienia Jego.

Trzecie przykazanie:
Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz 
pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódme-
go dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wyko-
nywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, 
ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż 
w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i 

wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dla-
tego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Czwarte przykazanie:
Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje 
dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Piąte przykazanie:
Nie zabijaj.

Szóste przykazanie:
Nie cudzołóż.

Siódme przykazanie:
Nie kradnij.

Ósme przykazanie:
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu.

Dziewiąte przykazanie:
Nie pożądaj domu bliźniego swego.

Dziesiąte przykazanie:
Nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego 
służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, 
która należy do bliźniego twego.

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część IV
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Katechizm

Dziesięć Przykazań według V Księgi Mojżeszowej                
5, 6-21

Pierwsze przykazanie:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egip-
skiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów 
obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czego-
kolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, 
i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im 
kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, 
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na sy-
nach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię 
nienawidzą, a okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia 
tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań.

Drugie przykazanie:
Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie 
pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

Trzecie przykazanie:
Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci 
Pan, twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał 
wszelką twoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, 
twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani 
ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja 
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby od-
począł twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, 
że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój 
Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem 
wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś 
obchodził dzień sabatu.

Czwarte przykazanie:
Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój 
Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo 
w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.

Piąte przykazanie:
Nie zabijaj.

Szóste przykazanie:
Nie cudzołóż.

Siódme przykazanie:
Nie kradnij.

Ósme przykazanie:
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu.

Dziewiąte przykazanie:
Nie pożądaj żony bliźniego swego.

Dziesiąte przykazanie:
Nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego 
sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Streszczenie

Dziesięć przykazań tworzy rdzeń Zakonu Mojżeszo-
wego. Poprzez nie Bóg zwraca się do wszystkich ludzi. 
(KKN 5.3)

Ogłoszenie Dziesięciu Przykazań, których przestrze-
ganie było obowiązkowe, jest częścią przymierza Boga z 
narodem izraelskim.  (KKN 5.3.1.2)

Jezus Chrystus otworzył nowe spojrzenie na Zakon 
Mojżeszowy, a tym samym na Dziesięć Przykazań; one 
obowiązują również w nowym przymierzu. (KKN 5.3.1.3)

Tekst Dziesięciu Przykazań występuje dwukrotnie w 
Piśmie Świętym: w II Księdze Mojżeszowej 20, 2-17 i w 
V Księdze Mojżeszowej 5, 6-21. (KKN 5.3.1.4)

5.3.2 Pierwsze przykazanie

Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych 
bogów obok mnie.

5.3.2.1 Bóg – Pan i Dobroczyńca

„Jam jest Pan, Bóg twój” – brzmi jak wprowadzenie 
do wszystkich kolejnych przykazań i wyraża, że Bóg jest 
Panem nad wszystkim. On, Stwórca wszystkich rzeczy, 
posiada nieograniczoną suwerenność. Poprzez swoje 
Słowo ustanawia prawo; Jemu należy się posłuszeństwo.

O tym przekonaniu świadczy Stary Testament w za-
konie, w Psalmach i w księgach proroczych. W Nowym 
Testamencie zostaje podkreślone: Chrystus jest Panem, 
Jego wola Boża jest wiążąca.

Bóg jednakże nie tylko jest Władcą, ale też Opieku-
nem. W swoim błogosławieństwie okazuje się Dobro-
czyńcą wszystkich ludzi.



Przy drodze siedzi niewidomy 
żebrak; na imię ma Bartymeusz.
Słysząc, że nadchodzi Jezus z 
Nazaretu, zaczyna wołać: „Je-
zusie, pomóż mi! Zlituj się nade 
mną!”.
Ludzie wokół Bartymeusza na-

Pan Jezus naucza ludzi, uzdrawia cho-
rych i wskrzesza umarłych. Wielu ludzi 
podąża za Nim, gdy wraz ze swoimi  
uczniami opuszcza miasto Jerycho.

Uzdrowienie niewidomego

wg Ewangelii Marka 10, 46-52

w pobliżu Jerycha
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kazują mu, żeby był cicho. Ale 
Bartymeusz krzyczy jeszcze 
głośniej: „Jezusie, pomóż mi! 
Zlituj się nade mną!”.
Pan Jezus przystaje i mówi: 
„Zawołajcie go!”. 
Ludzie wołają niewidomego i 
mówią do niego: „Ufaj, wstań, 
woła cię!”. 
Bartymeusz zrzuca swój 
płaszcz, wstaje z miejsca 
i podchodzi do Pana Je-
zusa. Pan Jezus go pyta: „Co 
chcesz, abym ci uczynił?”. 
Niewidomy odpowiada: „Na-
uczycielu, pragnę znowu wi-
dzieć”. 
Pan Jezus mówi do niego: 
„Wiara twoja cię uzdrowiła”. 
Bartymeusz odzyskuje wzrok
i idzie za Panem Jezusem. 
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Cześć, nazywam się Sarangoo. 
Na tym zdjęciu widzicie, jak wy-
glądałam, gdy byłam mała.

Kilka lat później poszłam do 
szkoły. To zdjęcie z moją rodziną 
zostało zrobione przed szkołą.

Teraz mam osiem lat i jestem w 
trzeciej klasie. W mojej klasie 
jest 38 uczniów. To zdjęcie  
pokazuje mnie w przedsta-

wieniu z okazji święta 
szkoły,

a to podczas 
Świąt Bożego Naro-
dzenia – przy choince.

Tu widzicie moich rodziców. 
Czy wiecie, że my, dzieci 
mongolskie, zwracamy się do 
naszych rodziców przez „pan”, 
„pani”? Taki jest tu zwyczaj. 
Mam czworo rodzeństwa: 
młodszego i starszego brata 
oraz młodszą i starszą siostrę. 

u Sarangoo w Erdenecie 

(Mongolia)

To zdjęcie zostało zrobione, gdy Główny Apo-
stoł przeprowadził nabożeństwo w Ułan-Ba-
torze, stolicy naszego 
kraju. Ja jestem w 
białej opasce na gło-
wie. Przede mną stoi 
mój młodszy brat.

Fo
to

gr
afi

e 
w

ła
sn

e

Fo
t. 

©
oy

un
a 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

 26 NASZA RODZINA 4/2020



Moja młodsza siostra jest śliczna, tak uważam.
Podczas letnich wakacji opiekuję się moim
młodszym rodzeństwem.  

Mieszkamy w Mongolii. Kraj ten ma dwóch sąsiadów, 
Rosję na północy i Chiny na południu. Chiny i Rosję 
łączy droga krajowa i kolej transmongolska, która bie-
gnie przez nasz kraj. Mieszkamy w Erdenecie. Jest to 
drugie co do wielkości miasto w Mongolii po stolicy 
Ułan-Batorze. Nasze miasto jest bardzo czyste.  

W Erdenecie znajduje się duża kopalnia 
miedzi i fabryka dywanów. Jest tu także no-
woapostolski zbór, do którego należymy.  
Wszyscy wierzymy w Pana Jezusa i Go ko-
chamy.

W naszym kościele czasami śpiewa
chór dziecięcy.

Co jeszcze mogę wam powiedzieć?
Moim ulubionym daniem jest gulasz. 

Poza tym lubię czytać książki. Po-
znaję wiele nowych rzeczy. Słysze-
liście kiedyś o Dżingis chanie? W 
średniowieczu udało mu się zjedno-
czyć narody mongolskie, które wcze-
śniej prowadziły ze sobą wojnę. On 
i jego następcy zdobyli ogromne 
terytorium rozciągające się od 
Chin po Europę. Wojska mongol-
skie dotarły nawet do Wiednia. 
Mówią, że imperium mongolskie 
było wówczas największym na 
świecie. 
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Nasze miasto powia-
towe zostało zbom-
bardowane. Między 
innymi zburzony zo-
stał nasz kościół i 

dom naszego apostoła. My natomiast 
mieszkaliśmy w małym miasteczku na 
najwyższym piętrze budynku kościel-
nego i przyjęliśmy apostoła wraz z ro-
dziną do nas.

Było wczesne popołudnie 13 mar-
ca 1945 roku, wszyscy siedzieliśmy 
przy skromnym obiedzie. Nagle usły-
szeliśmy ryk silników samolotowych, 
wycie syren, a potem głośne eksplozje 
bomb. Dom trząsł się od dachu po fun-
damenty. Kiedy dotarliśmy do schro-
nu przeciwlotniczego, atak się skoń-
czył. Dywan bomb zamienił dziel-
nicę okalającą dworzec kolejowy w 
naszym miasteczku w gruzowisko. 
Mieszkali tam też wierni z naszego 
Kościoła. Apostoł i my natychmiast 
pobiegliśmy w tamto miejsce.

To, co tam zastaliśmy, było strasz-
ne! Potężna, dymiąca góra gruzów, 
na którą z wielkim trudem się wdra-
paliśmy. Wszędzie błąkali się ludzie, 
brudni, po części w podartych ubra-
niach. Zaczęliśmy szukać, kopać. Z 
czasem pojawili się pomocnicy z na-
rzędziami, motykami i toporami.

Kierowaliśmy się jękiem i odgło-
sami wydobywającymi się spod góry 
gruzów. Po ciężkiej pracy udało nam 
się wyciągnąć naszą młodą siostrę w 
wierze. Leżała przed nami na noszach, 
ranna, ale żywa. Wtedy przeszyło nas 
jej pytanie: „Gdzie jest moje dziec-
ko?”. Ono wciąż było pod tą strasz-
liwą górą gruzów. Nie odbieraliśmy 
najmniejszego znaku życia. Ponownie 
zabraliśmy się do poszukiwań.

Gołymi i w międzyczasie krwa-
wiącymi rękami wkopywaliśmy się w 
górę kamieni i połamanych belek. Jak 
długo z tym walczyliśmy – nie wiem. 
W końcu znaleźliśmy dziecko; małe-
go, ośmiomiesięcznego chłopca, który 
przestał oddychać na zawsze.

Spojrzałem na naszego apostoła. 
Stał pośrodku chaosu, brudny, w po-
dartym ubraniu, trzymając na rękach 
martwe dziecko. Jego usta poruszały 
się w cichej, niesłyszalnej modlitwie. 
To, co widziałem wówczas jako pięt-
nastolatek, trwale wypaliło się w mo-
jej duszy.

Bardzo chciałbym ponownie zo-
baczyć ich obu: męża Bożego, któ-
ry ogromnie wpłynął na moje młode 
życie i naszego małego brata w wie-
rze, którego trzymał na rękach tamte-
go dnia.

Pogrzebany 
pod gruzami
To, co pewien brat w wierze 
jako piętnastolatek przeżył na 
krótko przed końcem drugiej 
wojny światowej, towarzyszy 
mu przez całe życie.
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Fotografia na okładce: Grobowce Chaukhandi w pobliżu Karaczi w Pakistanie
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