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powołani do wspólnoty 
  Główny Apostoł Jean-Luc Schneider we Francji
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Drodzy Bracia i Siostry, 

„Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczno-
ści Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. 
(I Kor 1, 9) Kiedy czytam to słowo biblijne, myślę 
o was. Każdy z nas żyje własnym życiem. Przecho-
dzi przez wzloty i upadki, czasami przepełnione 
strachem, a nieco później znowu radością. Naszym 
pocieszeniem jest: Bóg jest wierny! On czyni to, co 
mówi. Dla nas ludzi nie zawsze jest to odczuwalne, 
zwłaszcza, że znamy tylko cząstkę planu Bożego, 
jaki dla nas przygotował.

To Bóg powołał nas do wspólnoty ze swoim 
Synem Jezusem Chrystusem. To On nas wzywa, 
On nas wybiera – nie odwrotnie. Zna każdego czło-
wieka lepiej niż on sam i wie wszystko. Każdemu 
pozostawia wolność wyboru, podążania za tym we-
zwaniem lub nie.

Bóg wzywa nas do wiecznej wspólnoty z Jezu-
sem Chrystusem, naszym Panem. Potwierdził to 
sam Pan Jezus: chce, żebyśmy byli tam, gdzie On 
jest. Ale także tu i teraz jesteśmy już we wspólnocie 
z Synem Bożym. Jesteśmy z Nim we wszystkich sy-
tuacjach życiowych:

■■ Zmagamy się z własnym cierpieniem, aby pozo-
stać we wspólnocie z Bogiem.

■■  Wspieramy Pana Jezusa w Jego misji i głosimy 
Ewangelię, czyniąc dobro.

■■ Nigdy nie zapominamy o tej misji i niech po-
zostanie ona naszym głównym priorytetem. 

Bóg wzywa do wspólnoty wierzących – do 
Kościoła:

■■ Chcemy być razem i razem działać, razem się 

modlić, razem świętować i razem pracować.
■■ Chcemy wzmacniać tę jedność i walczyć z nie-

zgodą: unikamy plotek, pozostawiamy w spoko-
ju przeszłość i mówimy o tym, co dobre, a nie 
co złe.

■■ Służymy sobie nawzajem i nie czynimy różnic 
między biorcą a dawcą: każdy może wnieść swój 
wkład na rzecz wspólnoty.

Ostatecznie Bóg wzywa nas również do wspólnoty 
świętej wieczerzy:

■■  Ona jest przedsmakiem weselnej uczty Baranka. 
■■ Przypomina nam o tym, że Chrystus dzielił z 

ludźmi wszystko, również cierpienie i śmierć.
■■ Ona daje nam siłę do walki, tak jak On walczył.
■■ Ona wzmacnia wspólnotę braterską. Dla wszyst-

kich jest taki sam chleb i takie same wino, i taka 
sama uroczystość świętej wieczerzy. Co byśmy 
zrobili bez tej wspólnoty?

Dziękuję Ci, Panie, że umożliwiłeś mi być częścią 
tej wspólnoty.

Pozdrawiam serdecznie

Jean-Luc Schneider

Wierność Boga prowadzi nas 
do wspólnoty z Nim



 4 NASZA RODZINA 5/2020

Fo
t. 

©
 F

ot
os

ch
lic

k 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



  5/2020 NASZA RODZINA 5

SŁOWO I WIARA  /  miejsce

We francuskim regionie Grand Est, w departamencie Mozela, leży miasto 
Freyming-Merlebach, które jednocześnie jest gminą z 13.000 mieszkań-
ców. Historia miasta, na którą silny wpływ miało górnictwo, jest ściśle 

powiązana ze zmiennymi dziejami niemiecko-francuskimi. Miasto znajduje się w 
centrum lotaryńskiego zagłębia węglowego, gdzie węgiel był wydobywany, raz pod 
zwierzchnictwem francuskim, raz pod niemieckim, od początku XIX wieku. Po II 
wojnie światowej obszar górniczy został rozszerzony na Saarę, kraj związkowy znaj-
dujący się pod protektoratem francuskim. Biznes rozkwitał, a Freyming-Merlebach 
stał się siedzibą głównej administracji lotaryńskiej kopalni. Do 1987 roku w regionie 
wybudowano łącznie 57 szybów węglowych. Od 2004 roku w Lotaryngii nie wydo-
bywa się już węgla kamiennego, przyroda odzyskuje stare tereny górnicze, a miasto 
praktykuje nowe sposoby kształtowania swojej gospodarki w sercu Europy poprzez 
zieloną turystykę i ofensywę kulturalną.

Freyming-Merlebach – centrum lotaryńskiego przemysłu górniczego
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Moi serdecznie umiłowani bracia i sio-
stry w Chrystusie, bardzo się cieszę, 
że wspólnie z wami mogę przeżywać 
to nabożeństwo tu w Freyming-Mer-
lebach. Ale dlaczego jestem akurat tu, 

w tym mieście? Są dwa powody: po pierwsze nasz kościół 
w tym mieście jest jednym z tych obiektów sakralnych, w 
którym tego typu zgromadzenia obecnie są możliwe, po-
nieważ dysponuje odpowiedniej wielkości powierzchnią. 
Po drugie apostoł mi powiedział, że tutejszy zbór szcze-
gólnie cierpi z powodu pandemii, gdyż jest nią dotknię-
tych, bezpośrednio lub pośrednio, wielu braci i sióstr. Dla-
tego tu przyjechałem.

Powołani do wspólnoty
Jestem wdzięczny miłemu Bogu, że uczynił nasze 

zgromadzenie możliwym. Jestem również wdzięczny 
braciom, którzy musieli przygotować to nabożeństwo w 
tak krótkim czasie. Nie jestem pewien, czy wszyscy zdają 
sobie sprawę, jakie to było wyzwanie. Mogę sobie wy-
obrazić, że za tym wszystkim kryło się wiele pracy i wiele 
spotkań, ale wszystko się udało i dziś możemy tu być. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy umożli-
wili dziś to nabożeństwo w tych niezwykłych okoliczno-
ściach.

Dla was – jak również dla mnie – jest czymś bardzo 
szczególnym przeżywać nabożeństwo w takich uwarun-
kowaniach. Z pewnością są rzeczy, o których jeszcze nie 

„Wierny jest Bóg, który was powołał do 
społeczności Syna swego Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego”.

Słowo biblijne: I List do Koryntian 1, 9
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wiemy, jak się potoczą. Jestem prawie pewien, że przy-
darzy mi się coś, czego nie powinno się robić. Wszystko 
musi mieć swój porządek i mam nadzieję, że najpóźniej, 
kiedy wszyscy przyzwyczaimy się do nowej sytuacji, po-
wiedzą nam: „Możecie przestać to robić i wrócić do nor-
malności”.

Apostoł Paweł pisze tu w Liście do Koryntian: „Wier-
ny jest Bóg”. Mili bracia i siostry, to jest coś, co często 
słyszeliśmy w obecnym trudnym czasie, czasie kryzysu: 
„Bóg jest wierny!”. Możemy Jemu ufać i na Nim polegać. 
Jest to zasadnicza część wiary chrześcijańskiej, coś funda-
mentalnego: chrześcijanin wierzy w wierność Boga. Bóg 
jest wiarygodny i niezawodny. Czyni to, co mówi; mówi 
to, co czyni, a ponieważ jest doskonały, nie ma różnicy 
między tym, co postanawia uczynić, a tym, co wprowadza 
w czyn.

W przypadku ludzi nie zawsze tak jest. Nie zawsze 
trzymają się tego, co mówią i nie zawsze mówią prawdę o 
tym, co robią. Nawet gdy mają dobry zamiar wprowadzić 
swoje słowa w czyn, nie zawsze im się to udaje, ponieważ 
są słabi i niedoskonali. Z miłym Bogiem jest inaczej. On 
jest doskonały. To, co zdecyduje, zawsze może wprowa-
dzić w czyn, ponieważ jest wszechmocny. Dlatego za-
wsze możemy ufać miłemu Bogu. On jest wierny. On jest 
wiarygodny i niezawodny.

Dziś nadal musimy wierzyć w wierność Boga. To, co 
On czyni, nie zawsze jest dla nas widzialne; rzeczywi-
stość, jaką wokół dostrzegamy, niekiedy mówi nam coś 
innego, że Bóg to czy owo obiecał, ale tego nie dotrzy-
mał. Wówczas potrzebna jest nasza wiara, aby móc zaufać 
Bogu. Nie wszystko, co obiecał, stało się już rzeczywisto-
ścią i nie wszystko, co powiedział, już się spełniło. Ale 
wiele z tego, co już uczynił, z kolei jest niewidoczne dla 
naszych oczu. Dlatego musimy wierzyć, że możemy na 
Nim polegać.

Podobnie było z Adamem i Ewą. Bóg mówił im wiele 
rzeczy, ale później przyszedł wąż i powiedział: „Nie! Pa-
trzcie, jest zupełnie inaczej!”. I wpadli w swoją pułapkę. 
Tego samego diabeł próbuje z nami. Tylko że my mamy 
jedną małą przewagę nad pierwszymi ludźmi: nasze do-
świadczenie. Jeśli się nad tym zastanowimy, to w prze-
szłości często mogliśmy doświadczać wierności Boga. 

Obiecał nam coś i przez jakiś czas w to wierzyliśmy. Póź-
niej było coraz trudniej w to wierzyć, bo pozornie nic się 
nie działo. Po pewnym czasie jednak, patrząc wstecz, zo-
rientowaliśmy się, że Bóg uczynił dokładnie to, co nam 
obiecał.

Dotrzymał słowa. To jest nasza wielka korzyść jako 
dzieci Bożych: już wielokrotnie i na wiele różnych spo-
sobów doświadczyliśmy na naszej skórze, że Bóg jest 
wierny i że możemy Jemu ufać. W tej chwili również po-
trzebujemy naszej wiary, ale Bóg nam to ułatwia, ponie-
waż w przeszłości udowodnił już swoją wierność w wielu 
sytuacjach.

I co – mówi Apostoł Paweł – uczynił ten wierny Bóg? 
On nas powołał. Oznacza to przede wszystkim, że to Bóg 
nas powołał, nas wybrał, a nie na odwrót. Jest to kolejna 
fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej, o której 
wciąż pragniemy sobie przypominać. Pan Jezus powie-
dział: „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. 
(Jan 15, 16) Ale dlaczego mnie, a nie kogoś innego? To 
jest tajemnica. Wybrania przez Boga nie da się wytłuma-
czyć. W to też musimy wierzyć. Nie możemy tego wyja-
śnić, nie możemy zrozumieć, dlaczego Bóg wybrał tego, 
a nie tamtego. Jako ludzie nigdy nie będziemy w stanie 
tego zrozumieć. To możemy pojąć tylko naszą wiarą. Bóg 
nas powołał.

Po drugie to oznacza, że Bóg nam się nie narzuca. De-
cyduje o tym, kogo powołuje, ale każdemu pozostawia 
swobodę podążania za tym powołaniem lub nie. Kiedy 
człowiek mówi: „Nie, nie chcę”, to tak jest. Do same-
go końca Bóg pozostawi każdemu człowiekowi wolny 
wybór do podążania za Jego wezwaniem. Bóg nigdy się 
nie narzuca.

W Biblii często jest mowa, że Bóg wzywa nas po imie-
niu. To znaczy, że Bóg bardzo dobrze zna tych, których 
wzywa. Nie pozostawia tego przypadkowi, kogo powołu-
je. Czyni to świadomie. Mówi: „Wzywam ciebie, właśnie 
ciebie, po twoim imieniu”. Chodzi mi o ciebie, a nie o 
kogoś innego. To ciebie chcę, ponieważ wiem, że możesz 
czynić to, czego od ciebie oczekuję i jesteś w stanie podą-
żać drogą, którą ci wskażę”. Kolejna podstawowa kwestia 
naszej wiary. Bóg nas powołuje; a naszą decyzją jest, czy 

On nigdy nie żałował, że ciebie wybrał
i nigdy nie będzie żałował.

  Bóg nas powołał,
    a nie na odwrót.
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podążamy za tym powołaniem, czy nie. Nie powinniśmy 
jednakże zapominać o jednym: Ten, który nas wzywa, 
jest doskonały, jest wszechwiedzący, a więc nigdy się nie 
myli. Kiedy mnie wzywa do zrobienia czegoś, to mogę 
to zrobić, kiedy jestem do tego gotowy. Szkoda by było, 
gdybym nie był gotowy.

Bóg jest wierny. Powołał nas i nigdy nie zmieni 
tego wyboru. Widzimy to również na podstawie 
tego słowa biblijnego: Bóg nie odwołuje swego 

powołania. On nie mówi: „Cóż, wezwałem ciebie, ale 
ty nie przyszedłeś. Szkoda dla ciebie”. On podtrzymuje 
swoje powołanie do końca. Kiedy Bóg cię wybrał, zawsze 
jesteś u Niego mile widziany, kiedy tylko zdecydujesz się 
pójść za Jego powołaniem. Bóg nie żałuje swojego wybo-
ru. Nawet jeśli człowiek, którego powołał, nie zachowuje 

się tak, jak powinien, Boże powołanie nadal jest aktual-
ne. Kogo Bóg wybiera, pozostaje wybrany i Bóg daje mu 
możliwość bycia zbawionym aż do końca. Tak więc, miła 
siostro, miły bracie, nie bój się, jeśli niekiedy myślisz: 
„Tak, miły Bóg wprawdzie mnie powołał, abym był Jego 
dzieckiem i współpracował w Jego dziele, ale być może 
z biegiem czasu zmienił zdanie i zauważył, że to tak nie 
do końca funkcjonuje i mnie odtrącił”. Nie! Kiedy miły 
Bóg ciebie powołuje, pozostaje wierny temu powołaniu 
i nigdy go nie zakwestionuje. On nigdy nie żałował, że 
ciebie wybrał i nigdy nie będzie żałował, nawet jeśli po-
pełnisz największy błąd.

Jego wybór jest nieodwołalny, a ponieważ Bóg jest 
wierny – jeśli podążasz za Jego wezwaniem – to da tobie 
dokładnie to, co obiecał. Nie więcej i nie mniej.

Ale do czego Bóg nas powołał? Apostoł Paweł mówi, 

Zostaliśmy powołani do wspólnoty
z Jezusem Chrystusem.
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że Bóg powołał nas do społeczności ze swoim Synem, 
naszym Panem Jezusem Chrystusem. Oznacza to przede 
wszystkim, że jesteśmy powołani do tego, aby być na za-
wsze z Jezusem Chrystusem. On sam powiedział: „Ojcze! 
Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja je-
stem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umi-
łowałeś mnie przed założeniem świata”. (Jan 17, 24) To 
jest cel naszego powołania. Jezus Chrystus chce, żeby-
śmy byli tam, gdzie On jest. A gdzie On jest, to wiemy: w 
swoim Królestwie z Ojcem, w Jego chwale.

Powołanie do wspólnoty z Chrystusem to nie tylko 
bycie z Nim. On też chce, żebyśmy stali się tacy, 
jak On, a więc żebyśmy otrzymali takie same ciało, 

jak On. Jezus Chrystus był pierwszym człowiekiem, który 
wszedł do Królestwa Bożego. W tym celu otrzymał ciało 
zmartwychwstalne i chce, żebyśmy i my byli w to ciało 
przyobleczeni.

Wspólnota oznacza również współudział. Pan Jezus 
nie tylko chce, abyśmy byli z Nim i stali się do Niego 
podobni, mając takie same ciało, ale też chce, abyśmy 
posiadali absolutnie wszystko, co On posiada. On chce 

dzielić z nami całą swoją chwałę. Jako słabi ludzie nigdy 
nie bylibyśmy w stanie osiągnąć zwycięstwa nad złem i 
śmiercią w taki sposób, w jaki On osiągnął. Ale Pan Jezus 
nam mówi: „Zwyciężyłem, a to, co zdobyłem, należy 
też do ciebie”. Oznacza to wieczną wspólnotę z Jezusem 
Chrystusem, do której jesteśmy powołani: być tam, gdzie 
On jest; stać się takim, jak On; mieć współudział w Jego 
chwale.

Wspólnota z Jezusem Chrystusem, do której Bóg nas 
powołał, odnosi się nie tylko do przyszłości i dnia, w któ-
rym Pan przyjdzie ponownie. Już dziś jesteśmy powołani 
do życia we wspólnocie z Jezusem Chrystusem. Również 
ta decyzja należy do nas. Pan Jezus nas wzywa: „Jeśli 
chcesz, będziemy razem kroczyć tą drogą; jeśli chcesz, 
zawsze będę u twojego boku i razem sprostamy wszyst-
kim wyzwaniom w twoim życiu; jeśli chcesz, będę z tobą 
i zawsze przy tobie pozostanę”. Tu jednak również obo-
wiązuje zasada: Pan Jezus jest naszym najlepszym przy-
jacielem, ale nie jest przyjacielem, który się narzuca. Jeśli 
Go nie chcemy, to zostawia nas w spokoju. On proponuje, 
że będzie nam towarzyszył w naszym osobistym życiu 
i w naszych relacjach partnerskich; że będzie z nami w 
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współpracowali w Jego dziele. Do tego właśnie jesteśmy 
powołani. Nie jest to dla nas nic nowego, ponieważ Pan 
Jezus powiedział, że przyszedł, aby służyć; a ponieważ 
służył swoim uczniom, to oczekiwał, że również oni będą 
służyć sobie nawzajem. (por. Mar 10, 45; Jan 13, 14)

Co to jest za służba, którą mamy wykonywać? Pan 
Jezus wyraził to bardzo precyzyjnie: mamy być 
świadkami. Jesteśmy wezwani do głoszenia Ewan-

gelii – nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez dobre 
uczynki. Taki jest sens naszego wybrania. Zostaliśmy wy-
brani, aby służyć z Panem Jezusem jako królowie i kapłani 
w Tysiącletnim Królestwie Pokoju, gdzie wszyscy razem 
pomożemy Mu dokończyć Jego dzieło zbawienia. Ale to 
nie dotyczy tylko przyszłości, to obowiązuje już teraz.

Jesteśmy powołani do służenia Chrystusowi i głosze-
nia Ewangelii poprzez czynienie dobra. Sam Bóg wezwał 
nas do tego. Powiem po raz kolejny, Bóg nie popełnia błę-
dów. Jeśli On nas do tego powołał, to wie, że jesteśmy 
zdolni wykonać to zadanie.

Oznaką niewłaściwej i fałszywej pokory byłoby, gdy-
byśmy mówili: „Nie, nie dam rady, jestem za mały, jestem 
za słaby, nie jestem w stanie tego wykonać”. Jeśli napraw-
dę wierzę, że to doskonały Bóg mnie powołał, wówczas 
muszę z tego wyciągnąć wniosek, że jestem w stanie 

radości i smutku. Ale musimy zdecydować, czy tego chce-
my, czy nie. On nas wzywa: „Jeśli chcesz, będę z tobą!”. 
Wspólnota życiowa z Chrystusem.

Apostoł Paweł mówi – i sam Pan Jezus tak powie-
dział – że ci, którzy chcą mieć z Nim społeczność, 
muszą również cierpieć razem z Nim. Oczywi-

ście, to już nie brzmi tak ładnie. Ale co to oznacza? Można 
by pomyśleć i powiedzieć: „Jezus Chrystus bardzo cier-
piał. Ludzie wiele mu zrobili: zdradzili Go, dręczyli Go; 
zabili Go. Jeśli chcę być taki, jak Pan Jezus, muszę przejść 
przez to samo: ja też muszę być zdradzony; ja też muszę 
być znienawidzony; ja też muszę być prześladowany i za-
bity; ja też muszę cierpieć”. Nie, w ogóle nie! Jest zupeł-
nie na odwrót: Syn Boży, który był w niebie, przyszedł na 
ziemię, aby cierpieć z nami. Z miłości do nas zgodził się 
cierpieć jak ludzie, być słabym jak ludzie, być jak ludzie 
narażonym na zło i niegodziwość innych. Zaakceptował 
to, by jak człowiek cierpieć i jak człowiek umrzeć.

Wspólnota cierpienia z Jezusem Chrystusem nie ozna-
cza więc, że musimy cierpieć, ponieważ Pan Jezus cier-
piał. On przybył na ziemię, aby mieć wspólnotę cierpienia 
z nami i przejść przez takie same życie, przez jakie muszą 
przejść ludzie. Ze względu na to, że jesteśmy narażeni na 
to wszystko, zgodził się uczestniczyć w naszym cierpieniu.

Jeśli oczekuje od nas bycia z Nim we wspólnocie cier-
pienia, to oznacza coś innego: kiedy był atakowany przez 
ludzi w swoich najcięższych dniach na tej ziemi, przy-
stąpił diabeł, aby Go kusić i wykorzystać Jego sytuację, 
żeby oddzielić Go od Ojca. Pan Jezus musiał walczyć – z 
diabłem i z sobą samym – aby pozostać wiernym Bogu 
i swojej misji. Stąd też i od nas oczekuje, żebyśmy po-
dobnie jak On, pomimo wszelkich cierpień, niesprawie-
dliwości, niegodziwości ludzi i śmierci, zawsze starali się 
pozostać wiernymi Bogu. On nam mówi: „Przyszedłem 
na ziemię, aby dzielić twoje cierpienie. A teraz proszę cię, 
żebyś współuczestniczył w moim cierpieniu i walczył o 
pozostanie wiernym, tak jak Ja o to walczyłem”.

W minionych dniach spostrzegłem coś, z czego wcze-
śniej nie zdawałem sobie sprawy. Do tej pory zakładałem, 
że francuski termin „communion” (wspólnota) oznacza 
bycie zjednoczonym ze sobą nawzajem. Ale to był błąd. 
Pochodzące z łacińskiego słowo oznacza coś zupełnie in-
nego. Przede wszystkim oznacza wspólną pracę nad jakimś 
dziełem i współdzielenie obciążeń. Jeśli więc jesteśmy 
powołani do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, oznacza 
to, że Pan Jezus chce, abyśmy wspierali Go w Jego misji i 
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naszą służbę już dziś i żebyśmy głosili Ewangelię, czy-
niąc dobro. Bóg dał nam do tego dary i nie musimy pytać 
o naszą nagrodę lub motywację. Po prostu myślmy o tym, 
co On dla nas uczynił, a wówczas odkryjemy naszą mo-
tywację.

Pozwoli to również sprecyzować nam priorytety. Pan 
Jezus w tej kwestii był bardzo wymagający wobec swo-
ich uczniów. Kiedy jednego z nich wezwał do naśladow-
nictwa, tenże odpowiedział: „Panie, pozwól mi wpierw 
odejść i pogrzebać ojca mojego”. (Mat 8, 21) Dla Żyda 
bardzo ważnym obowiązkiem było pochowanie ojca. Pan 
Jezus odpowiedział mu jednak nieco arogancko: „Pójdź 
za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich”. (Mat 
8, 22) To nie było tak, że Pan Jezus był bez serca, ale chciał 
tylko przez to wyjaśnić znaczenie powołania.

Wiemy, że to Bóg powołał nas do służby, dlatego ta 
służba jest naszym najwyższym priorytetem. To nie zna-
czy, że nie powinniśmy robić nic innego, nie martwmy się 
tym. Jemy, pracujemy, opiekujemy się naszymi dziećmi. 

zrobić to, czego On ode mnie oczekuje. Nie ma żadnej wy-
mówki, żeby nie głosić Ewangelii, żeby nie czynić dobra.

Świadomość, że to Bóg powołał nas do wspólnoty z 
Jezusem Chrystusem, rozstrzyga również definitywnie 
wszelkie pytania dotyczące nagrody i motywacji do na-
szej służby. Kiedy Chrystus wzywa mnie do współpracy 
z sobą, niestosownie byłoby powiedzieć: „Jaką będę miał 
z tego korzyść? Co dostanę w zamian za moje zaangażo-
wanie? A jeśli zrobię trochę więcej, co za to otrzymam?”. 
Czy zdajesz sobie sprawę, kto ciebie wzywa do wspiera-
nia w Jego działaniu? To jest nasz Pan Jezus Chrystus. 
Umarł za ciebie. Chce ciebie wprowadzić do swojej chwa-
ły i dzielić z tobą wszystko. Uważam, że kwestia naszej 
nagrody jest nie na miejscu i jest rozstrzygnięta raz na za-
wsze. To nie organizacja, nie szef, nie stowarzyszenie ani 
ktokolwiek inny nas powołał. To Bóg, to Jezus Chrystus 
nas powołał. To tyle, co do naszej motywacji.

Pan Jezus chce, żebyśmy razem z Nim służyli w Ty-
siącletnim Królestwie Pokoju i chce, żebyśmy zaczęli 

To Bóg, to Jezus Chrystus nas powołał.
To tyle, co do naszej motywacji.
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Oznacza to jedynie, że nigdy nie powinniśmy zapominać 
o naszej misji; że zawsze naszym priorytetem powinno 
być to, jak możemy służyć Panu teraz, w danej chwili, w 
danej sytuacji, w danych okolicznościach; że zawsze po-
winniśmy zadawać sobie pytanie: „Jak w tym momencie 
mogę głosić Ewangelię poprzez czynienie dobra?”.

Wiem, że nie jest to łatwe, ale Pan Jezus prosi nas o 
podjęcie tego wysiłku. On nam mówi: „To ja ciebie o to 
proszę. Przypomnij zawsze sobie najpierw, co dla ciebie 
uczyniłem i co nadal dla ciebie czynię. Pamiętaj, kim je-
steś: jesteś kimś, kto został powołany przez Boga do gło-
szenia Ewangelii, do czynienia dobra, do służenia. Działaj 
odpowiednio, tu i teraz!”.

Bóg powołał nas do wiecznej wspólnoty z Jezusem 
Chrystusem; powołał nas do wspólnoty życia 
i cierpienia z Nim. Mamy cierpieć tak jak On, 

starając się pozostać wiernym Bogu w każdych okolicz-
nościach. Jesteśmy wezwani, aby służyć Bogu: poprzez 
naszą miłość do Niego i głoszenie Ewangelii, czyli po-
przez czynienie dobra. To jest nasza motywacja, to jest 
nasz priorytet.

Jeśli Bóg powołał nas do wspólnoty ze swoim Synem, 
to oczywiście stanowi to również wyraźne odniesienie do 
Kościoła. Bóg nie powołał tylko jednego człowieka. To 
powołanie jest powołaniem do bycia częścią Kościoła, 
wspólnoty dzieci Bożych. Fundamentalnym elementem 
wiary chrześcijańskiej – a zwłaszcza naszej nowoapostol-
skiej wiary – jest to, że jesteśmy powołani do bycia razem 
i do wspólnego działania jako Kościół, jako chrześcijanie 
oraz jako bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. To jest klu-
czowe.

Celem Kościoła jest, aby chrześcijanie wspólnie wy-
chwalali Boga, wspólnie oddawali Jemu cześć, wspólnie 
słuchali Jego Słowa i wspólnie obchodzili uroczystość 
świętej wieczerzy. Dlatego Kościół Nowoapostolski 
nigdy nie może być Kościołem wirtualnym.

Musimy przeżywać nabożeństwa – gdy tylko to nam 
Bóg umożliwia – ponownie razem jako zbór. Celem 
chrześcijan jest wspólnota między sobą i wspólne dzia-
łanie, wspólne modlitwy, świętowanie i praca. Jest to coś 
bardzo zasadniczego, czego nie możemy po prostu odło-
żyć na bok: musimy być razem.

Nie tylko współdziałać i współpracować, ale ważne 
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też jest, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli jednością. Pan 
Jezus chciał, aby ci, którzy w Niego wierzą, byli jedno, 
tak jak On i Ojciec są jedno. (Jan 17, 21) Chodzi więc o 
coś więcej niż tylko o zwyczajne bycie razem, pracowanie 
razem, modlenie się razem i pomaganie sobie nawzajem. 
Mamy być jedno i jesteśmy wezwani do umacniania jed-
ności dzieci Bożych. Bóg jest sprawiedliwy i wierny. On 
dał nam środki do tworzenia tej jedności: dał nam zdolność 
przebaczania sobie nawzajem; On nam przebacza i w ten 
sposób wszystko zostaje ponownie uporządkowane. Zo-
stała też w nas rozlana miłość Boża, dzięki czemu możemy 
miłować naszą siostrę i naszego brata, tak jak Pan Jezus 
ich miłuje. Mamy tę siłę! A więc mamy wszystko, czego 
potrzebujemy, aby osiągnąć cel i tworzyć tę jedność. Bóg 
jest wierny, a kiedy nas powołuje, to daje nam też środki, 
dzięki którym możemy sprostać naszym zadaniom.

Ażeby nam pokazać, co możemy czynić, aby zacho-
wać jedność, wirus, który nas obecnie niepokoi, może w 
pewien sposób nam w tym pomóc. Wszyscy wiemy, że 
wirus jest bardzo niebezpieczny. Jest złośliwy: nie widać 
go, ale może wyrządzić wielkie szkody. I co w tej kwe-
stii robimy? Podejmujemy kroki w celu powstrzymania 

Musimy przeżywać nabożeństwa
– gdy tylko to nam Bóg umożliwia –

ponownie razem jako zbór.

wirusa. Wielu rzeczy należy unikać, ponieważ mogą być 
bardzo niebezpieczne. Musimy więc na przykład nosić 
maseczki, przestrzegać zasad odległości, myć ręce itd. 
aby zminimalizować ryzyko infekcji.

Tak samo jest z wirusem niezgody i podziału. Dia-
beł chętnie go rozprzestrzenia. Tego wirusa rów-
nież nie widać, ale jest on straszliwy i niezwykle 

zaraźliwy. Bóg apeluje do nas również w tym względzie 
o przestrzeganie pewnych zasad. Wymienię tylko kilka z 
nich: unikajmy udziału w plotkach i pogłoskach; unikajmy 
ciągłego rozwodzenia się nad tym, co było w przeszłości; 
unikajmy nieustannego wskazywania na niedociągnięcia 
naszych bliźnich; rozmawiajmy więcej o tym, co dobre, 
a mniej o tym, co złe; dawajmy jasno do zrozumienia, że 
nie lubimy, gdy mówi się coś złego o naszych bliźnich i że 
nie jesteśmy tym zainteresowani. Jest jeszcze wiele takich 
zasad. Zastanówmy się nad tym. Ażeby walczyć z wiru-
sem, z czasem zrozumieliśmy, co należy robić, aby go po-
wstrzymać i – dzięki Bogu – wszyscy się tego trzymają. 
Jeśli chodzi o walkę z wirusem, który zagraża jedności 
narodu Bożego, również istnieją pewne zasady, których 
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należy przestrzegać; tu także dobro całej wspólnoty ko-
ścielnej zależy od tego, jak zachowuje się każdy z osobna.

Jesteśmy wezwani do wspólnoty, do bycia razem, do 
wspólnego działania, do bycia jedno, a Pan oczekuje od 
nas jeszcze czegoś i mówi: „Chciałbym, abyście i wy 
służyli sobie nawzajem”. Miło jest być razem i pracować 
razem. Nie może być tak, że są usługodawcy i konsumen-
ci, że jedni przychodzą i pracują, a inni tylko biorą. Jeden 
powinien służyć drugiemu i nikt nie powinien mówić: 
„Ale ja nie wiem, co mógłbym zrobić”. Każdy może przy-
czynić się do dobra wspólnoty.

Przytoczę prosty przykład: ktoś, kto jest bardzo nie-
śmiały, bardzo powściągliwy, może dać coś od siebie, 
jeśli pokona swoją nieśmiałość, podejdzie do bliźniego i 
zapyta: „Jak się masz? Co u ciebie słychać?”. Jeśli udaje 
się nam zaakceptować inność drugiego, niezależnie jakie 
to są różnice, przyczyniamy się do służby Kościołowi. 
Wszyscy jesteśmy do tego zdolni. Nie wszyscy tego chcą, 
ale to już jest inny problem. Niektóry chce, aby ten drugi 
stał się taki jak on, żeby móc go zaakceptować. Ale Pan 

Jezus mówi nam, że jest odwrotnie: „Tego oto właśnie 
miłuję. Włączyłem go do mojego Kościoła i oczekuję, że 
go zaakceptujesz”. Zostaliśmy powołani do wspólnoty 
dzieci Bożych. To od nas zależy, czy odpowiemy na to 
powołanie.

A teraz ostatnia kwestia: bycie powołanym do 
wspólnoty z Chrystusem oznacza również bycie 
powołanym do wspólnoty świętej wieczerzy. Je-

steśmy bardzo szczęśliwi, że Pan ponownie zaprasza nas 
na świętą wieczerzę i nam przypomina: „Jesteś zaproszo-
ny na weselną ucztę Baranka. Zaproszenie otrzymałeś w 
dniu twojego pieczętowania. Ono jest ważne cały czas, a 
jako przedsmak tej uroczystości, daję ci dziś świętą wie-
czerzę”. W świętej wieczerzy Pan nam pokazuje, że się z 
nami dzieli. Obchodzimy ją, pamiętając o cierpieniach i 
śmierci Jezusa Chrystusa, przypominając sobie, że dzielił 
z nami wszystko, przez co musieliśmy przejść. Przeszedł 
przez to wszystko przed nami; być może w innej for-
mie, ale z taką samą intensywnością. Kiedy obchodzimy 

Fascynuje mnie świadomość, że Jezus Chrystus
tak po prostu daje mi wszystko, o co tak ciężko

walczył, mimo że ja na to nie zasługuję.

Uroczystość świętej wieczerzy, zarówno
w widzialnym...
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uroczystość świętej wieczerzy, Pan nam przypomina, że 
nas rozumie; że On także przeszedł tę drogę i zwyciężył; 
że jest dziś – w tej chwili – z nami. Poprzez świętą wiecze-
rzę Pan daje nam siłę do walki, tak jak On walczył.

Pokazuje nam, że każdy może cieszyć się tym samym 
chlebem, tym samym ciałem, i mówi: „Miłuję ciebie, mi-
łuję tamtego, miłuję tamtą. Ty mnie miłujesz, on mnie mi-
łuje i ona też mnie miłuje. Twoim priorytetem jest Króle-
stwo Niebieskie, tak samo jak jej i jego”. Jeśli traktujemy 
każdego poważnie, to obchodzenie uroczystości świętej 
wieczerzy jest wspaniałym sposobem na umocnienie 
wspólnoty braterskiej.

W tym celu zostaliśmy powołani przez Pana i pragnie-
my wykorzystać dzisiejszą uroczystość świętej wiecze-
rzy nie tylko po to, aby pozwolić Panu obdarzyć nas Jego 
mocą, ale też przypomnieć sobie, że mamy miejsce przy 
Jego stole i że już dziś możemy mieć z Nim wspólnotę 
życia i cierpienia, jak też wzmocnić poczucie przynależ-
ności do siebie nawzajem: jesteśmy jednym Ciałem, Cia-
łem Jezusa Chrystusa.

Jako przygotowanie do odpuszczenia grzechów i uroczy-
stości świętej wieczerzy Główny Apostoł powiedział:

Dziś z pewnością jest to bardzo szczególna uro-
czystość świętej wieczerzy. Radujemy się, że 
możemy ją obchodzić, ale jest też mała kropla 

goryczy, ponieważ nie możemy się powstrzymać od my-
ślenia o tych wszystkich braciach i siostrach w wierze, 
którzy uczestniczą w nabożeństwie telefonicznie, jak i o 
tych, którzy z ważnych powodów nie mogą w nim uczest-
niczyć. To rani moje serce.

W każdym razie tę świętą wieczerzę powinniśmy ob-
chodzić jako święto wdzięczności. Mamy możliwość po-
dziękowania Panu z głębi naszego serca, że ma z nami 
wspólnotę cierpienia. Mamy możliwość podziękowania 
Temu, który był w niebie, w chwale, który był doskonały 
i który z miłości do nas przyszedł na ziemię, aby dzielić 
nasz los i odnieść zwycięstwo. Dziękuję Ci, Panie Jezu, 
że dzielisz z ludźmi cierpienie, nasze cierpienie, aby 
nas zbawić. Dziękujemy, że zaprosiłeś nas do udziału w 

... jak i niewidzialnym zborze
podczas świętej wieczerzy dla umarłych
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Twojej chwale. Nie jestem marzycielem, ale fascynuje 
mnie świadomość, że Jezus Chrystus tak po prostu daje 
mi wszystko, o co tak ciężko walczył, mimo że ja na to nie 
zasługuję.

Powiedział nam, żebyśmy obchodzili tę wieczerzę do-
póki nie przyjdzie ponownie; i zapowiedział, że to będzie 
wkrótce. Dziękujemy Ci, Panie, że nasze zaproszenie jest 
ważne wiecznie i nigdy nie będziesz żałował ani nigdy nie 
będziesz kwestionował, że nas wybrałeś. Dziękujemy, że 
dajesz nam siłę, której potrzebujemy, aby Tobie służyć, 
umacniać wspólnotę i móc osiągnąć cel wiary.

Dodam jeszcze ostatnie podziękowanie: Panie, dzię-
kujemy za Kościół. W ciągu ostatnich miesięcy przeżyli-
śmy wiele oznak solidarności. Jestem naprawdę wdzięcz-
ny, że siostry i bracia zrobili tak wiele, żeby pozostać z 
sobą w kontakcie i myślę, że ten czas fizycznego dystansu 
uświadomił nam, jak ważna jest dla nas wspólnota ko-
ścielna. Być może jeszcze w lutym mieliśmy problem ze 
swoim zborem, ale dziś zdajemy sobie sprawę, jaki on jest 
ważny. Co byśmy zrobili bez wspólnoty kościelnej? Dzię-
kuję Panie, że pozwoliłeś mi być częścią mojego zboru, 
mojego Kościoła!

Jako przygotowanie do uroczystości świętej wieczerzy dla 
umarłych Główny Apostoł powiedział:

Mili bracia i siostry, wielką radością jest dla nas 
możliwość obchodzenia świętej wieczerzy nie 
tylko w widzialnym zborze, ale także z naszy-

mi bliskimi na tamtym świecie. Szczególnie pamiętamy 
o braciach i siostrach, którzy odeszli do wieczności w 

minionych tygodniach. Mamy teraz też okazję do podzię-
kowania im; podziękowania z głębi serca za to, co zrobili 
dla swoich rodzin; za to, co zrobili dla Kościoła; za to, 
co zrobili dla nas. Byli braćmi i siostrami, którzy działali 
dla sprawy Pana. Zawdzięczamy im tak wiele i chcemy 
im – każdemu z osobna – w tym szczególnym dniu za to 
podziękować: Dziękujemy za to, co uczyniliście na tej 
ziemi. Dziękujemy, że będziecie nadal służyć Chrystuso-
wi i Jego Kościołowi w krainach wieczności. Dziękujemy 
za to, że nadal się za nas modlicie.

Pamiętamy również o tych, którzy nie zdołali pozostać 
przy Bogu do końca życia, ale wiedzcie: Bóg jest wierny! 
Nie zakwestionował swojego wyboru i nadal was miłu-
je. Jego zaproszenie jest ważne, a my dołączamy nasze: 
nie wahajcie się siostry i bracia, przyjdźcie i obchodźcie 
razem z nami uroczystość świętej wieczerzy!

ZasadnicZe myśli

Wierzymy w wierność Boga i podążamy 
za Jego powołaniem. Bóg powołał nas: 
do wiecznej wspólnoty z Chrystusem; do 
przeciwstawiania się temu – tak jak Chrystus 
– co chciałoby nas oddzielić od Boga; do 
głoszenia Ewangelii poprzez czynienie dobra; 
do przyczyniania się do jedności Kościoła; do 
obchodzenia uroczystości świętej wieczerzy.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider i apostoł 
Jeannot Leibfried po nabożeństwie Fo

t. 
Te

ry
to

ria
ln

y 
K

oś
ci

ół
 N

ow
oa

po
st

ol
sk

i F
ra

nc
ja



  5/2020 NASZA RODZINA 19

Wiele lat temu ja i mój 
syn wybraliśmy się 
na przejażdżkę ro-
werową. Syn otrzy-

mał rower w prezencie urodzinowym 
i był bardzo dumny – zwłaszcza z faj-
nego dzwonka.

Podczas tej wyprawy koniecznie 
chciał przejechać przez niewielkie 
wzniesienie. Rozpędził się, przeje-
chał przez to wzniesienie – i się prze-
wrócił! Poza kilkoma zadrapaniami 
nic jemu się nie stało – ale dzwonek 
rowerowy rozpadł się na kawałki. W 
wysokiej trawie znalezienie małych 
części było prawie niemożliwe, tak 
więc dźwignia dzwonka nie została 
odnaleziona. Szukaliśmy i szukali-
śmy. Mój syn był bardzo smutny. Na-
gle spojrzał na mnie pełen nadziei i 
powiedział: 

„Tato, teraz pomoże tylko modli-
twa”. Byłem bardzo poruszony tym 
dziecięcym zaufaniem. Złożyliśmy 
ręce i modliliśmy się do naszego Oj-
ca Niebieskiego.

Po modlitwie mój syn ponownie 

zaczął przeszukiwać wysoką trawę. 
Moja nadzieja na znalezienie tak ma-
łej części dzwonka coraz bardziej 
znikała.

Ze łzami w oczach spojrzałem w 
górę: „Kochany Ojcze, widziałeś mo-
dlitwę i zaufanie dziecka, proszę, po-
móż mu i pozwól jemu przeżyć coś 
szczególnego”.

Prawie chcieliśmy już wsiadać 
na nasze rowery i wracać do domu, 
kiedy mój syn nagle zaczął skakać 
z radości: znalazł dźwignię dzwon-
ka. Nasza radość była ogromna: on 
był szczęśliwy z powodu malutkiej 
dźwigienki, a ja byłem szczęśliwy z 
powodu przeżycia w wierze mojego 
syna. Stojąc w wysokiej trawie, dzię-
kowaliśmy Bogu za Jego pomoc, a ja 
musiałem walczyć ze łzami. Dziecię-
ce zaufanie nie zostało zawiedzione. 

Przeżycie, które dla innych może 
nie być spektakularne, zrobiło na mo-
im synu tak wielkie wrażenie i umoc-
niło jego wiarę tak mocno, że jeszcze 
dziś – wiele lat później – chętnie o 
tym opowiada. M.K.

Dziecięce
zaufanie
Kiedy dzieci w trudnych dla 
nich chwilach modlą się
o pomoc Bożą, dla rodziców 
niekiedy jest to bardzo 
emocjonalne.
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Święto Dziękczynienia ma nam przypominać o tym, że 
nasze naturalne życie i nasze zbawienie zawdzięcza-
my wyłącznie Bogu. Wszystko jest od Boga.

Niektórzy ludzie uważają, że to, co posiadają, mogą przy-
pisać jedynie swoim zasługom. Dlatego nie mają żadnej po-
trzeby komukolwiek za to dziękować, a tym bardziej dzielić 
się tym z innymi. Jeżeli czegoś im brakuje, czują się ofiarami 
niesprawiedliwości, a także są wytrąceni z równowagi i bez-
radni, gdy spotyka ich nieszczęście.

Wierzymy, że wszystko, czym dysponujemy na ziemi, 
pochodzi od Boga, naszego Ojca. A że jesteśmy świadomi 
łaski Bożej, oddajemy Bogu chwałę

• dziękując Jemu,
• ufając Jemu, gdyż nasz Ojciec zna nasze potrzeby i 

troszczy się o nas, (Mat 6, 33)
• dzieląc się darami – oddajemy Bogu należną Jemu 

część z naszego czasu, naszych sił i naszego dochodu, 
jak również pomagamy naszym bliźnim w potrzebie.

Przez Boga jesteśmy zbawieni:
• Nasze zbawienie jest możliwe jedynie przez Jezusa 

Chrystusa. Jako grzesznicy jesteśmy skazani na wiecz-
ną śmierć, bez względu na nasze starania i zasługi. Je-
dynie Jezusowi Chrystusowi, który oddał za nas swoje 

życie, zawdzięczamy nasze zbawienie. Gloryfikujemy 
Go poprzez swoją wdzięczność i naśladownictwo.

• Duch Święty jest tym, który daje nam dostęp do zba-
wienia. Przez Niego jesteśmy w stanie poznać Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela. Dzięki Jego działalności mamy 
do dyspozycji zbawcze działanie sakramentów. Chwa-
łę oddajemy Duchowi Świętemu poprzez nieustanne 
przyjmowanie z wiarą kazania i świętej wieczerzy, a 
także poprzez dotrzymywanie ślubowania złożonego 
przy chrzcie wodnym i duchowym.

• Obecnie możemy osiągnąć zbawienie poprzez posła-
nych przez Pana Jezusa apostołów, których Duch Świę-
ty wyposażył, jak również ich współpracowników, w 
niezbędne pełnomocnictwa i uświęcenia. Duchownych 
nie widzimy jako usługodawców, ale jako sług Bożych, 
których Pan Jezus posłał dla naszego zbawienia.

Wierzymy, że celem działania Bożego jest umożliwienie 
ludziom osiągnięcia wspólnoty z Nim. Wiara w to napełnia 
nas radością, że wkrótce będziemy u Pana Jezusa. Wiara w 
to daje nam pewność, że nic nie może powstrzymać Boga od 
przygotowania oblubienicy Chrystusa. Wiara w to skłania 
nas do nieustannego głoszenia zbawienia w Chrystusie na-
szym bliźnim.

„Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen”.
List do Rzymian 11, 36

Gloryfikować Boga
   poprzez wdzięczność

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą 
żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią”.

I Księga Mojżeszowa 9, 12. 13

W I Księdze Mojżeszowej 9, 1-17 jest napisane, że 
Bóg zawarł przymierze z Noem i jego synami. 
W przeciwieństwie do późniejszego przymierza 

z Izraelem, które odnosiło się tylko do jednego narodu, to 
przymierze zawarte zostało między Bogiem a ziemią. Zatem 
Bóg jest związany z całym stworzeniem.

Po upadku w grzech zło zaczęło dominować nad stworze-
niem. Ale wraz z potopem Stwórca dał znak, że nie toleruje 
zła i w swojej wszechmocy może je zniszczyć. Już wtedy 
Bóg okazał miłość do ludzi: Noe wraz ze swoją rodziną zna-
lazł łaskę w oczach Pana (I Moj 6, 5-9) i przez samego Boga 
został ocalony. 

Błogosławieństwo Boże i akt przymierza z 
Noem

Noe i jego synowie reprezentują niejako ludzkość, któ-
rej Bóg po potopie umożliwił nowy początek: Bóg pobło-
gosławił ich i odnowił polecenie, jakie dał już pierwszym 
ludziom: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się…”. (I Moj 
1, 28; 9, 1) Pojawienie się tęczy jako widocznego znaku 
przymierza pomiędzy Bogiem a ziemią do dziś oznacza 
związane z nią obietnice Boże. Całe stworzenie włączone 
jest w to przymierze.

Kiedy Bóg, Wiekuisty i Wszechmogący, zawiera przy-
mierze z ludźmi, nie dzieje się to „na wysokości oczu”, 
ponieważ Bóg jest Stwórcą, a człowiek Jego stworzeniem. 
W przymierzu, które Bóg zawarł z Noem i jego synami, 
jest jednak coś szczególnego: sam Bóg składa obietnicę, 
sam Bóg jest dawcą, sam Bóg się zobowiązuje; (I Moj 9, 
15. 16) natomiast człowiek jest biorcą. To przymierze jest 
przykładem Bożej miłości, troski i wierności wobec czło-
wieka i całego stworzenia.

Miłość Boża

Pomimo że ludzie przez upadek w grzech odwrócili 
się od Boga, to Bóg jednak przy nich pozostał. Boża mi-
łość chce zbawienia ludzi. Jeśli kiedykolwiek mogłoby się 
wydawać, że Bóg odwrócił się od człowieka – to wyrazem 
Jego miłości jest Jego przymierze. Nawet ci, którzy umarli 

podczas potopu, nie zginęli, ale doświadczyli szczególnej 
troski Zbawiciela. (I Ptr 3, 19. 20; KKN 3.4.10)

Opieka i wierność Boża

Przymierzem, zawartym za czasów Noego, Bóg po-
twierdził swoją troskę o stworzenie widzialne obecnie,     
(I Moj 8, 22) dopóki nie spełni ono swojego celu. Pomimo 
współczesnych obaw o zachowanie widzialnego stworze-
nia, obietnice Boże dają wierzącemu zaufanie.

Wiekuisty Bóg, który pokazał swoją moc niszczenia 
upadłego stworzenia, teraz obiecuje je zachować. Po-
twierdza to przymierzem jako znakiem swojej wierności. 
Wierność Boża jest poniekąd samoograniczeniem Boga w 
odniesieniu do Jego wszechmocy. Ojciec w Niebie nie jest 
Bogiem działającym samowolnie, ale Bogiem wiarygod-
nym, któremu człowiek może w pełni ufać.

Odpowiedź człowieka

Człowiek powinien postrzegać stworzenie jako dar od 
Boga i obchodzić się z nim odpowiedzialnie. Wszechmo-
gący zasługuje na zaufanie. Zwrócony do Boga człowiek 
powinien z wdzięcznością przyjmować wszystko, co Bóg 
już dał w dziejach zbawienia i co do dziś daje dla zbawie-
nia ludzkości.

Przymierze z Noem
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5.3.2.2 Bóg wyprowadza z niewoli

Chociaż Bóg jest absolutnie suwerenny i nikomu nie 
jest winien wyjaśnień, uzasadnia Izraelitom swoje żąda-
nie bycia Jemu posłusznym: On wyprowadził Izraelitów 
„z niewoli”, z niewolnictwa w Egipcie; On jest Bogiem 
prowadzącym do wolności, Bogiem, który zbawia.

Bóg, który wyzwolił Izraelitów spod ziemskiego obce-
go panowania, objawia się w swoim Synu, Jezusie Chry-
stusie jako dobroczyńca wszystkim ludziom w o wiele 
wyższym znaczeniu: Bóg z miłości zsyła swego Syna, 
który z miłości i w posłuszeństwie składa w ofierze swoje 
bezgrzeszne życie na krzyżu. Od tamtej chwili każdy 
człowiek ma możliwość bycia wybawionym z niewoli 
grzechu i śmierci. Kto poznaje znaczenie zbawienia, chce 
okazywać Zbawicielowi miłość i posłuszeństwo. Ścisły 
związek pierwszego przykazania z wezwaniem do miło-
wania Boga jest podkreślony w V Księdze Mojżeszowej 
6, 4. 5: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan 
jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całe-
go serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej”.

5.3.2.3 Uwielbienie i bogobojność

Tylko Bogu należy się uwielbienie; tylko Jemu należy 
służyć.

Formy uwielbienia Boga w starym przymierzu są 

różne. W modlitwie, o czym świadczą Psalmy, wyraża się 
cześć i chwałę. Służba ofiarna w świątyni również była 
formą uwielbienia.

Kult świątynny z biegiem czasu doprowadził do uze-
wnętrznienia i formalnego oddawania czci Bogu, co było 
potępiane już przez proroków. (m.in. w Am 5, 21. 22. 24) 
Tę prorocką tradycję podejmuje również Pan Jezus, na-
uczając: „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy praw-
dziwi chrzciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w 
prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć 
oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, 
winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. (Jan 4, 23. 
24) Właściwe uwielbienie Boga nie jest więc aktem czy-
sto formalnym, ale polega na całkowitym zwróceniu się 
człowieka do Boga.

Zwracanie się do Boga naznaczone jest bogobojno-
ścią, czyli respektem wobec Boga. Bogobojność nie jest 
wyrazem uległego strachu, lecz pokory, miłości i zaufa-
nia. Wyraża się ona uwielbieniem Najwyższego z dziecię-
cą miłością i z bezwarunkową akceptacją majestatu Boga. 
Bogobojność uwidacznia się w dążeniu do przestrzegania 
przykazań, a więc unikania grzechu.

5.3.2.4 Zakaz czczenia innych bogów

„Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie”. W ten 
sposób Bóg daje jasno do zrozumienia, iż On jest jedynym, 

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część V
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Katechizm

któremu należy się cześć i uwielbienie jako Bogu. Wszel-
kie uwielbienie i czczenie wszystkiego tego, co ludzie 
uznają za bóstwo, czy to istot żywych, zjawisk natury, 
przedmiotów, prawdziwych lub wyimaginowanych istot 
duchowych, jest grzechem. Apostoł Paweł pisze: „Bo 
chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy 
na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów. Wszak-
że dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pocho-
dzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus 
Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego 
my także istniejemy”. (I Kor 8, 5. 6)

5.3.2.5 Zakaz wizerunków

W okolicach Izraela czczono jako bogów gwiazdy, 
zjawiska naturalne, rzeźby, postacie zwierząt, kamienie 
i tym podobne. Izraelici pozwalali sobie na wpływy tych 
kultów i niekiedy tworzyli wizerunki, które czcili, jak na 
przykład złotego cielca. (II Moj 32)

Zgodnie z tekstem biblijnym pierwsze przykazanie 
zabrania tworzenia wszelkiego rodzaju wizerunków tego, 
co stworzył Bóg: „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”. (II Moj 20, 4. 5)

Zakaz tworzenia wizerunków i oddawania im czci 
musi być postrzegany w świetle tego, że istniały obrazy i 
posągi, które były czczone i uwielbiane jako bóstwa.

Człowiek nie powinien czynić sobie żadnego obrazu 
Boga, ale przyjąć Go tak, jak On objawił się na świecie: w 
Jezusie Chrystusie, samoobjawieniu się Boga w ciele. Nie 
chodzi tu o wygląd zewnętrzny, ale o naturę i wolę Boga. 
(Jan 14, 9)

Zgodnie z tradycją chrześcijańską, w pierwszym przyka-
zaniu nie chodzi o zakaz tworzenia obrazów, rzeźb, fotogra-
fii czy prezentacji filmowych. Stanowisko to wynika m.in. 
z faktu, że zgodnie z przekazem biblijnym sam Bóg wydał 
polecenie wykonywania rzeźb. (m.in. IV Moj 21, 8. 9)

5.3.2.6 Naruszanie pierwszego przykazania

Czczenie i uwielbienie posągów, wizerunków i amule-
tów, a także gór, drzew i zjawisk natury jest naruszaniem 
pierwszego przykazania. Działania przeciwko pierw-
szemu przykazaniu to również satanizm, wróżbiarstwo, 
magia, wywoływanie i wypytywanie duchów.

Sprzeczne z wolą Boga jest to, gdy władza, cześć, pie-
niądze, idole, a nawet własna osoba stają się bożkiem, 
któremu wszystko inne musi być podporządkowane. 
Sprzeczne z pierwszym przykazaniem jest także tworze-
nie sobie wyobrażeń o Bogu na podstawie własnych ży-
czeń i poglądów.

Pierwsze przykazanie wzywa do czczenia Boga z mi-
łości i przyjmowania Go tak, jak On się objawił. To czcze-
nie Boga odbywa się poprzez uwielbienie, posłuszeństwo 
i bogobojność. W ten sposób wypełniają się słowa: „Od-
dajcie uwielbienie Bogu naszemu”. (V Moj 32, 3)

Tworzone z pobożności obrazy, ikony, rzeźby i tym 
podobne nie pełnią żadnej funkcji religijnej w Kościele 
Nowoapostolskim i nie są czczone. Nie przypisuje się im 
ani mocy duchowych, ani właściwości leczniczych.

Streszczenie

„Jam jest Pan, Bóg twój” wyraża, że Bóg posiada nie-
ograniczoną suwerenność. Poprzez swoje Słowo usta-
nawia prawo, któremu należy się posłuszeństwo. (KKN 
5.3.2.1)

Tylko Bogu należy się uwielbienie. Wszelkie uwiel-
bienie i czczenie istot żywych, zjawisk natury, przedmio-
tów, prawdziwych lub wyimaginowanych istot ducho-
wych, jest grzechem. (KKN 5.3.2.3; 5.3.2.4)

Człowiek nie powinien czynić sobie żadnego obrazu 
Boga, ale przyjąć Go tak, jak sam się objawił w Jezusie 
Chrystusie. (KKN 5.3.2.5)

Czczenie Boga odbywa się poprzez uwielbienie, po-
słuszeństwo i bogobojność. (KKN 5.3.2.6)



Pewnego dnia Jakub przygo-
towuje potrawę z soczewicy, 
gdy z pola akurat przychodzi 
jego brat Ezaw. Jest zmęczony 
i chce, żeby Jakub dał mu jeść. 
Ale Jakub mówi: „Sprzedaj mi 
najpierw twoje pierworodz-
two”. Na to Ezaw odpowiada: 
„Umieram z głodu, na cóż mi 
więc moje pierworodztwo?”. 
Pierworodztwo jest Ezawowi 
obojętne, więc wymienia je na 
posiłek. Jakub daje mu chleb i 
ugotowaną soczewicę.
Kiedy po latach Izaak się ze-
starzał, a jego oczy zrobiły się 
zbyt słabe, żeby cokolwiek 

dostrzec, wzywa do siebie Ezawa, 
swojego starszego syna i mówi: 
„Zestarzałem się i nie wiem, kiedy 
umrę. Weź swój kołczan i łuk, idź 
na pole i upoluj mi zwierzynę. 
Przyrządź mi smaczny posiłek, 
jaki lubię i przynieś mi go. A kiedy 
zjem, to cię pobłogosławię”.
Te słowa słyszy Rebeka. Kiedy 
Ezaw wychodzi na pole, aby upo-
lować zwierzę, Rebeka przekazuje 
Jakubowi to, co usłyszała. Posyła 
go do stada, żeby przyniósł dwa 
dorodne koźlęta. Chce z nich przy-
gotować ulubioną potrawę ojca, a 
Jakub ma mu ją podać, tak żeby 
ojciec pobłogosławił jego, a nie 
jego brata. Jakub mówi do matki: 
„Przecież mój brat Ezaw jest owło-
siony, a ja jestem gładki. Gdy 
ojciec mnie dotknie, stanę się w 
jego oczach oszustem i ściągnę 
na siebie klątwę, a nie błogosła-
wieństwo”. Ale matka odpowiada: 
„Zrób to, co ci mówię”.
Jakub przynosi matce koźlęta, a 
ona gotuje ulubiony posiłek ojca 
Izaaka. Następnie każe założyć 
Jakubowi najpiękniejsze szaty 
Ezawa, a skórkami koźlęcymi 
okrywa jego ręce i gładką szyję. 

Ezaw i Jakub są bliźniakami. 
Starszy Ezaw jest rudy, a jego 
skóra jest cała owłosiona, jakby 
pokryta sierścią. Jest myśli-
wym i stale wędruje po polach. 
Jakub ma gładką skórę. Woli 
przebywać w pobliżu namio-
tów. Izaak, ojciec, szczególnie 
miłuje Ezawa i chętnie jada dzi-
czyznę, którą ten upoluje. Na-
tomiast Jakub jest ulubionym 
synem Rebeki, matki.

Jakub podstępnie zdobywa 

wg I Księgi Mojżeszowej 25, 29-34 i 27

błogosławieństwo pierworodne
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Podaje też Jakubowi smaczną 
potrawę i chleb, które ma zanieść 
swojemu ojcu.
Ojciec go pyta: „Kto ty jesteś?”. 
Na to Jakub odpowiada: „Jestem 
Ezaw, twój pierworodny syn”. 
Uczyniłem tak, jak mi kazałeś. 
Usiądź, zjedz potrawę, którą ci 
przyniosłem, a potem mnie po-
błogosław”.
Izaak pyta syna: „Jak znalazłeś 
tak szybko zwierzę?”. Jakub od-
powiada: „Pan, Bóg twój, sprawił, 
że mi się powiodło”.
Izaak każe podejść Jakubowi i 
dotyka go, aby się przekonać, 
czy naprawdę jest Ezawem. „Głos 
jest głosem Jakuba, ale ręce są 
rękami Ezawa” – mówi ojciec. 
Nie rozpoznaje Jakuba, ponie-
waż jego ręce są owłosione jak u 
Ezawa.
Gdy Izaak zjadł przyniesiony mu 
posiłek, obejmuje syna, a wyczu-
wając zapach szat Ezawa, bło-
gosławi Jakuba: „Oto woń syna 
mego jako woń pola, które po-
błogosławił Pan. Niech ci Bóg da 
rosę niebios i żyzność ziemi, oraz 
obfitość zboża i wina. Niechaj ci 
służą ludy i niechaj ci pokłon od-
dają narody. Bądź panem braci 
twoich, a niech ci pokłon oddają 
synowie matki twojej. Kto ciebie 
przeklinać będzie, niech będzie 
przeklęty, a kto tobie błogosławić 
będzie, niech będzie błogosła-
wiony”.

Niedługo po tym, jak ojciec udzie-
lił błogosławieństwa i Jakub wy-
szedł z jego pokoju, z polowania 
wraca Ezaw i również przygoto-
wuje posiłek, który zanosi swo-
jemu ojcu.
„Kto ty jesteś?” – pyta Izaak. 
„Jestem Ezaw, twój pierworodny 
syn” – odpowiada Ezaw.
Izaak jest przerażony i pyta: „Kim 
więc był ten, co upolował zwierzę 
i przyniósł mi potrawę, a ja ją zja-
dłem, zanim ty przyszedłeś, i po-
błogosławiłem go? Wobec tego 
on będzie błogosławiony”.
Gdy Ezaw słyszy słowa ojca, za-
czyna głośno krzyczeć i jest 
pełen goryczy. Mówi do ojca: 
„Pobłogosław także mnie, 
ojcze. Czy nie możesz także 
mnie pobłogosławić?”. Na 
to jednak Izaak odpowiada: 
„Twój brat przyszedł i zabrał 
twoje błogosławieństwo”.
Ezaw wpada w straszliwy 
gniew i Jakub musi przed nim 
uciekać.
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Urodziłam się 1 grudnia 2011 roku w rodzinie nowoapostolskiej.
Mój tata ma na imię Gary, a mama Nesil. Kocham ich bardzo 

mocno. Mój tata jest kapłanem, a pracuje w 
banku. Moja mama pomaga klientom ubie-
gać się o pozwolenie na wyjazd do krajów 
europejskich.

Tuż przed moimi siódmymi urodzinami dosta-
łam od rodziców króliczka. To najfajniejszy 
prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałam. Nazwa-
łam go Rainbow (Tęcza), pomimo że nie jest 
kolorowy, tylko biało-brązowy.

Chodzę do szkoły dla dziewcząt. W dni po-
wszednie razem z rodzicami jeżdżę tym samym 
autobusem. Tata wysiada ze mną w pobliżu 
szkoły. Przed rozpoczęciem lekcji razem jemy 
śniadanie niedaleko szkolnej bramy. 

W szkole rozmawiamy o różnych kulturach i jesteśmy zachęcani 
do noszenia w dni świąteczne naszego tradycyjnego stroju za-
miast mundurka szkolnego. Na chiński Nowy Rok założę swoją 
suknię zwaną u nas Qipao. 

Nazywam się Vera Chloe, mieszkam 
z rodzicami w Singapurze. Singapur 
jest małym krajem w Azji Południowo-
-Wschodniej. Jest centrum finansowym 
i znaną miejscowością turystyczną. 
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Mieszkamy w spokojnej okolicy. Nasze mieszkanie 
ma trzy sypialnie i chociaż mam swój własny pokój, 
wolę spać z rodzicami. Zanim wieczorem położymy 
się do łóżka, razem się modlimy, trochę rozma-
wiamy, a potem mówimy sobie dobranoc.

Nasze nabożeństwa odbywają się w wynajętej sali 
konferencyjnej na parterze pewnego hotelu. Kie-
dyś byłam jedynym dzieckiem w zborze. Cieszę 
się, że w ciągu ostatnich dwóch lat dołączyła do 
nas piątka kolejnych dzieci; teraz mamy nawet 
zajęcia religii w każdą niedzielę.
 

Pewnej soboty tego roku wybraliśmy się do po-
bliskiego centrum handlowego i rodzice kupili mi 
skrzypce. Moja mama chce mnie nauczyć na nich 
grać. Gram też na flecie prostym i ksylofonie oraz 
śpiewam w szkolnym chórze.

  
Czasami pieczemy z mamą chleb lub razem gotu-
jemy. Bardzo lubię omlet cebulowy, który jem od 
czasu do czasu, gdy moi rodzice jedzą coś, czego 
nie lubię, na przykład mięso. Albo proszę mamę o 
moje ulubione danie: robi najlepsze spaghetti na 
świecie. 
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1.   Kto w miejsce Mojżesza wprowadził na-

ród izraelski do Kanaanu?

A  Hiob
B  Jozue
C  Eliasz
D  Daniel

2.   Kto lub co to jest „Piszon”? 

A  miasto-spichlerz Egipcjan
B  rzeka wypływająca z ogrodu Eden
C  miasto Filistyńczyków
D  prorok izraelski

3.   Kto jest bohaterem wydarzeń opisanych 
w II Księdze Machabejskiej?

A  Hieronim Machabeusz
B  Karol Machabeusz
C  Juda Machabeusz 
D  Piotr Machabeusz

4.   Ile rozdziałów zawiera II Księga Mojże-
szowa?

A  50 
B  40 
C  42 
D  32

5.   Jak nazywał się ojciec Abrahama?

A  Terach 
B  Melchisedek 
C  Tubal
D  Nachor

6.   Gdzie w Biblii jest mowa o „urzędzie bi-
skupa”?

A  w Liście do Rzymian 3, 24 
B  w I Liście do Tymoteusza 3, 1 
C  w Liście Jakuba 3, 1 
D  w Ewangelii Mateusza 28, 19

7.   Jak miał na imię znaczący sędzia Izraela?

A  Izajasz 
B  Jozue
C  Gedeon 
D  Abraham

8.   Gdzie występują słowa: „Podnieście, bra-
my, wierzchy wasze”?

A  w Psalmie 24
B  w Ewangelii Łukasza 2 
C  w Ewangelii Mateusza 1
D  w Księdze Jozuego 6

9.   Gdzie zamieszkał Ezaw?

A  w Sychem 
B  w Beer
C  w Dan 
D  w Seir

10.   Na jaki okres biblijny przypada zajęcie 
Kanaanu przez Jozuego?

A na okres sędziów 
B na okres królów 
C na niewolę babilońską
D na wyjście z Egiptu

Rozwiązanie testu: 1B, 2B, 3C, 4B, 5A, 6B, 7C, 8A, 9D, 10A
SPrAwdź SwoJą wIEdzę BIBlIJNą...

Fotografia na okładce: Freyming-Merlebach – miasto we francuskim regionie administracyjnym Grand Est
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