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W naszych szerokościach geograficznych 
mamy bardzo jasne wyobrażenie o tym, 
jak powinny wyglądać Święta Bożego 
Narodzenia i poprzedzający je czas ad-

wentowy. Jest ciemna pora roku, a zatem w czasie Ad-
wentu świeci wiele świateł. Szczególnie światło świecy 
wprawia nas w świąteczny nastrój. Ulice i domy są ozdo-
bione wieloma małymi lampkami. Na zewnątrz powin-
no być zimno, a najlepiej, gdy pada śnieg. Białe Boże 
Narodzenie. Myślimy o konkretnej muzyce, jak również 
o przepisach kulinarnych, które kojarzą się nam ze świę-
tami i wprowadzają nas w świąteczny nastrój.

Święta Bożego Narodzenia są obchodzone jednak nie 
tylko w Europie Środkowej. W innych regionach świata 
istnieją zupełnie inne tradycje – nie ma choinki, nie ma 
świec, nie ma ciasteczek. W niektórych regionach jest w 
zasadzie ciepło, a może nawet lato. Czy Boże Narodzenie 
jest tam mniej świąteczne, mniej wartościowe? Nie! Lu-
dzie po prostu obchodzą je inaczej. Tak samo, jak u nas, 
chodzi tam o narodziny Jezusa. On jest w centrum uwagi 
– a przynajmniej powinien być...

Tak samo jest z naszym całorocznym czasem adwen-
towym. Są regiony, gdzie ludzie inaczej przygotowują 
się na ponowne przyjście Pana, gdzie świątynie wyglą-
dają inaczej, gdzie ludzie inaczej się ubierają, gdzie grana 
jest inna muzyka. Ale również tam Chrystus jest w cen-
trum. Oczekiwanie Zbawiciela nie jest tam ani lepsze, ani 
gorsze niż tutaj; jest ono tylko inne. 

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Adwent
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Grecki historyk i geograf Strabon (ok. 63 r. p.n.e. do 23 r. n.e.) w pierwszych tomach swojej Geografii 
(Geōgraphiká) z 18 r. n.e. opowiada o celtyckim mieście u podnóża Alp, które podobno zostało zdobyte i 
zniszczone przez rzymskie wojska cesarza Augusta w 15 r. p.n.e. – jest to najstarszy pisemny dowód na 

istnienie osady miejskiej w dzisiejszych Niemczech. Zdobywcy zachowali nazwę miasta, a w formie łacińskiej nadali 
ją również nowo założonej osadzie na pobliskim Lindenbergu: Cambodunum. Resztki tego, co prawdopodobnie 
było pierwszą stolicą rzymskiej prowincji Recja, można dziś zobaczyć w Parku Archeologicznym w Kempten. Od 
średniowiecza Kempten przez długi czas było rywalizującym miastem partnerskim, składającym się z klasztoru 
książęcego i cesarskiego miasta Kempten. Zakończyło się to w roku 1818, kiedy to rząd bawarski zarządził fuzję, 
dzięki której miasto Kempten dopiero niedawno mogło obchodzić dwusetną rocznicę swojego powstania.

Kempten
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NABOŻEŃSTWO 
W KEmpTEN-SANKT mANg/
NiEmcy

DATA: 2 sierpnia 2020 r.
SłOWO BiBlijNE: Ewangelia Jana 16, 32
piEśŃ: Serce z sercem zjednoczone
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgo-
wy Michael Ehrich oraz apostołowe: Hans-Jür-
gen Bauer, Jürgen Loy, Martin Rheinberger, 
Andreas Sargant, Martin Schnaufer i Manfred 
Schönenborn
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Mili bracia i siostry, zgromadzeni tu w 
kościele, jak i w zborach, korzysta-
jących z transmisji na żywo, bardzo 
się cieszę, że mogę razem z wami 
przeżyć to nabożeństwo. Nawet jeśli 

teraz wszystko jest nieco inaczej niż było zaplanowane, 
to radość jest wielka. Jestem również bardzo wdzięczny 
miłemu Bogu za to, że mogłem odbyć tę podróż. W prze-
szłości wszystko było takie oczywiste. To, że Główny 
Apostoł może podróżować po całym świecie, jest prze-
cież normalne; przecież musi wykonywać swoją pracę. 
Tymczasem zdałem sobie sprawę, że to jest łaska, a nie 

Oprzeć się kusicielowi
coś oczywistego. Pandemia koronawirusa nauczyła mnie 
co najmniej jednego: wiele, co uznawaliśmy za oczywiste 
– co ja uznawałem za oczywiste – to łaska. Gdyby ktoś 
przed rokiem mi powiedział: „Czy wiesz, że to, że możesz 
śpiewać razem ze zborem, to łaska”, uśmiechnąłbym się 
uprzejmie. Dziś mi tego brakuje. W ogóle nie wiedzie-
liśmy, jacy byliśmy bogaci. Jestem wdzięczny miłemu 
Bogu za łaskę, którą zawsze nas obdarza, a także za łaskę, 
z której dziś tu właśnie nie możemy korzystać.

Kiedyś to wszystko powróci, ale na razie tego bra-
kuje. Ale również to jest powodem do wdzięczności, że 
przez tyle lat mogliśmy razem śpiewać, zwyczajnie się 

„Oto nadchodzi godzina, owszem już nade-
szła, że się rozproszycie, każdy do swoich, 
i mnie samego zostawicie; lecz nie jestem 
sam, bo Ojciec jest ze mną”.

Słowo biblijne: Ewangelia Jana 16, 32
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spotykać, witać i swobodnie rozmawiać. Dziś widzę, że 
to wszystko jest łaską, a nie czymś oczywistym. Dzięku-
jemy Ci, miły Boże, za Twoją łaskę! A jeśli to możliwe, 
obdarz nas tą łaską wkrótce, abyśmy mogli z niej w pełni 
korzystać! Jednakże: miły Bóg jest sprawiedliwy. Nie 
skąpi błogosławieństwa, nawet jeśli nie możemy czer-
pać ze wszystkiego, tak jak kiedyś. On też dziś chce nam 
udzielić pełnego błogosławieństwa. 

Podstawą dzisiejszego nabożeństwa jest znane słowo 
biblijne. Pan Jezus powiedział uczniom, że będzie cierpiał 
i umrze. Ostrzegł ich również, że dla nich także przyjdzie 
bardzo trudny czas. Odniósł się do słowa z Księgi Zacha-
riasza. To, co tam jest napisane, teraz miało się spełnić; 
pasterz zostanie uderzony, a jego owce się rozproszą 
(Zach 13, 7) i go opuszczą. I tak też się stało. Uczniowie 
Go opuścili, zostawili samego. Każdy z nich wycofał się 
do swoich spraw.

Wszystko zaczęło się w ogrodzie Getsemane. Pan ich 
potrzebował, aby modlili się z Nim – a oni spali. Pan mu-
siał modlić się sam. Uczniowie Go opuścili, wycofali się 
do swoich spraw. Kiedy później został pojmany, uciekli. 
Bali się o własne życie i zostawili Pana samego. Ale Pan 
ich pocieszył, że chociaż ich potrzebował, wciąż nie był 
sam. Ojciec nigdy nie zostawiłby Go samego. I rzeczywi-
ście Pan Jezus doświadczył, że Ojciec był z Nim. Ojciec 
Jemu pomógł.

W jaki sposób On to uczynił? W Getsemane posłał Je-
zusowi anioła, który Go wzmocnił. W Biblii nie jest napi-
sane, w jaki sposób to zrobił, ale Go wzmocnił. W drodze 
na Golgotę, kiedy uczniów już tam nie było, sprawił, że 
Szymon – obcy – przyszedł i niósł Jemu krzyż. W szcze-
gólności jednak Pan nie był sam, ponieważ Bóg był z Nim 
w Duchu.

Jezus Chrystus został namaszczony przez Ducha 
Świętego. Od tej chwili Duch Boży był stale i niezmiennie 
obecny w człowieku Jezusie. Ten Duch dał Jemu siłę do 
pozostania bezkompromisowo wiernym i do wypełnienia 
Jego misji aż do końca. Pan Jezus nie był sam, Bóg był z 
Nim. Posłał Jemu anioła, posłał Jemu człowieka i dał mu 
Ducha.

Uczniowie się wycofali, jak powiedziałem. Dlatego 

że myśleli wyłącznie o sobie, o swoim życiu, o własnym 
dobrobycie, po cichu i potajemnie odeszli i zostawili Pana 
samego. Stadko zostało rozproszone. Apostoł Piotr zaparł 
się Jego. Niektórzy opuścili także wspólnotę. Pomyślmy o 
uczniach z Emaus. Kiedy Pan umarł, oni odeszli.

Pan ostrzegał ich przed tym niebezpieczeństwem, 
gdy powiedział, że będą rozproszeni i każdy odejdzie do 
swoich spraw: że opuszczą Pana i wspólnotę. Powrócę 
do słów Zachariasza, do których odnosi się tu Pan Jezus: 
Zachariasz powiedział, że pasterza uderzą, a stado się roz-
proszy – i że Bóg na  to pozwoli, ponieważ chce uszlachet-
nić i oczyścić swój naród. Prorok nawet mówi, że dwie 
trzecie zginą, a tylko trzecia część zostanie uszlachetnio-
na, będzie miała właściwą relację z Bogiem i pozostanie 
Jemu wierna.

To nie jest liczba, którą należy brać dosłownie. Bóg 
chciał przez proroka jedynie pokazać, jak poważne jest 
niebezpieczeństwo rozproszenia. Pan Jezus przejął ten 
obraz rozproszonego stada. Znajduje się on też w przypo-
wieści o dobrym pasterzu: nadchodzi wilk i rzuca się na 
owce, aby je rozproszyć. Pan Jezus wyjaśnił uczniom, że 
nie tylko teraz, kiedy musi umrzeć, będzie to dla nich trud-
ny czas. Nawet później, ci, którzy będą Go naśladować, 
staną w obliczu prób, ucisku i udręki. Zawsze będzie ist-
niało niebezpieczeństwo rozproszenia, że każdy powróci 
do swojego, zdystansuje się od Zbawiciela, zdystansuje 
się od wspólnoty.

Jeszcze coś na tle Księgi Zachariasza: to jest dopusz-
czone przez Boga, ponieważ chce uszlachetnić swój 
naród. Dwie trzecie, jedna trzecia: to oznacza, że zagroże-
nie jest realne, musi być traktowane poważnie. Ale potem 
następuje pocieszenie, które Pan dał uczniom: „Na świe-
cie ucisk mieć będziecie…” (w innym przekładzie biblij-
nym: „…będziecie mieć strach”), ale ufajcie, Ja zwycię-
żyłem świat”. (Jan 16, 33) Innymi słowy: „Nie bójcie się, 
jestem tu! Mogę wam pomóc. Nikt nie może was oddzielić 
ode Mnie wbrew waszej woli. Tak długo, jak chcecie po-
zostać wiernymi, mogę wam pomóc pozostać wiernymi. 
Nikt nie może was wydrzeć z miłości Bożej, jeśli tego nie 
chcecie”. To tyle, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w 
tamtym czasie.

Pan Jezus doświadczył, że Ojciec
był z Nim. Ojciec Jemu pomógł.

Nikt nie może was wydrzeć z miłości 
Bożej, jeśli tego nie chcecie”.
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Ostrzeżenie Jezusa Chrystusa oczywiście odnosi 
się również do nas. My również jesteśmy naraże-
ni na rozproszenie. Kiedy przeczytałem to słowo 

biblijne, pomyślałem, że nie mogę go teraz użyć, ponie-
waż wszyscy od razu pomyślą o koronawirusie: „Jeste-
śmy rozproszeni…”. Nie, Pan Jezus nie przepowiedział 
w Biblii pandemii koronawirusa. W Biblii nie ma nic o 
koronawirusie. 

Nie oznacza to też, że Pan Jezus powiedział swemu na-
rodowi, że dla niego będą tylko trudne czasy, żadnej rado-
ści, tylko ucisk, tylko pokusa, tylko walka. Nie! W zasa-
dzie nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż inni ludzie. Jako 
chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, jako dzieci 
Boże, prowadzimy normalne życie, jak wszyscy inni lu-
dzie. Nie jesteśmy ani mniej, ani bardziej chorzy; nie umie-
ramy wcześniej ani później; mamy taki sam los, jak wszy-
scy ludzie. Nie o to przecież chodzi. Chodzi raczej o to, że 
zawsze grozi nam niebezpieczeństwo rozproszenia. Kiedy 
przechodzimy trudne czasy, to istnieje ryzyko, że diabeł 
wykorzysta ten czas, aby nas rozproszyć. To jest niebezpie-
czeństwo. Ale to może też się zdarzyć w dobrych czasach.

Diabeł, wróg, antychryst – nazywajmy go jak chcemy 
– walczy z Chrystusem i Jego ludem, i chce rozproszyć 
stado. To znaczy, że chce każdego odprowadzić do swo-
ich spraw, oddzielić nas od Zbawiciela i od wspólnoty. 
Zwłaszcza gdy ma się trudności czy kłopoty, to istnieje 
wielkie zagrożenie wycofania się. Wówczas zajmuje się 
tylko swoim ziemskim życiem i dobrobytem, całkowicie 
się zajmuje swoim zdrowiem, swoją pracą, problemami 
z tym i tamtym. Myśli się tylko o troskach życia codzien-
nego, o tym, co ziemskie. Wycofuje się do swoich spraw 
i nie ma się już tyle czasu na troskę o zbawienie. Dla nie-
jednego jest to już ważne, ale w danej chwili najistotniej-
szym priorytetem jest zarabianie na chleb, wyzdrowienie, 
ratowanie tego, regulowanie tamtego, dbanie o rodzinę 
i, i, i... Jest się całkowicie zajętym ziemskimi troskami. 
Zbawieniem można zająć się później, ale nie teraz. W tym 
momencie człowiek oddala się od Zbawiciela i nie po-
trzebuje Go już tak bardzo. Zauważamy, że jeśli chodzi o 
ziemskie rzeczy, to możemy poradzić sobie bez Boga. Są 
miliony ludzi, którzy prowadzą swoje ziemskie życie bez 
Boga i wiedzie im się bardzo dobrze. Radzą sobie bardzo 

Nie pozwalamy się rozproszyć, pozostajemy we wspólnocie, pozostajemy 
ze Zbawicielem, chcemy Go widzieć. To jest cel naszego życia.
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dobrze i nie mają żadnej relacji z Bogiem. Jeśli ktoś jest 
nastawiony tylko na to, co ziemskie, jeśli wycofuje się 
do własnych spraw, to dystansuje się od Boga, ponieważ 
zauważa, że wszystko może się toczyć także bez Niego. 
Nie musi też tak poważnie traktować przykazań. Niejeden 
czuje się jeszcze lepiej, kiedy nie traktuje tego poważnie. 
To jest takie ostatnie niebezpieczeństwo. Człowiek odda-
la się i dystansuje od Boga, nie potrzebuje już Zbawiciela, 
ponieważ zbawienie nie jest już najwyższym priorytetem. 
Można sobie radzić bez Boga. Można nawet obejść się 
bez Jego przykazań. To jest rozproszenie; z dala od Boga, 
z dala od wspólnoty.

Jeśli chodzi tylko o rzeczy ziemskie, to nie potrzeba 
też Kościoła. Niektóremu w danej chwili on nic nie daje. 
Bracia i siostry w wierze są wprawdzie mili, ale nie dają 
żadnych pieniędzy i po prostu nie mogą pomóc w rozwią-
zaniu problemów. Co gorsza: wspólnota staje się coraz 
trudniejsza. Gdy ktoś jest nastawiony wyłącznie na to, co 
ziemskie, zauważa: „Nie mamy takich samych zaintere-
sowań, jak inni członkowie wspólnoty. Mamy zupełnie 
inne cele, jesteśmy zupełnie inni. Nasze wyobrażenia są 
zupełnie inne”. Życie zborowe staje się trudniejsze, ponie-
waż zauważamy, że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. 
Jeśli ktoś się wycofuje do swoich spraw i jest nastawiony 
wyłącznie na to, co ziemskie, to oczywiście nie ma też w 
tej chwili czasu, aby służyć bliźniemu. Ma inne rzeczy 
do zrobienia. „Niech czynią to inni”. Nie ma czasu, żeby 
służyć drugiemu. Wycofuje się ze wspólnoty kościelnej.

Bracia i siostry, zwłaszcza w trudnych czasach ist-
nieje niebezpieczeństwo – nie w teorii, ale realnie – że 

wycofamy się do własnych spraw, że oddalimy się od 
Boga, oddalimy się od Kościoła. Ale mamy wielkie po-
cieszenie od Pana Jezusa: „Przezwyciężyłem świat, mogę 
wam pomóc! Wzywajcie mnie, jeśli chcecie pozostać 
wiernymi. Dam wam do tego siłę. Mogę pomóc wam sta-
wić czoła temu niebezpieczeństwu”. On nam pomaga, tak 
jak Ojciec Jemu pomagał. Posyła nam swoich aniołów, 
swoich sług, swoich posłańców, którzy wzmacniają nas 
Słowem Bożym i sakramentem. Nie muszę tego teraz wy-
jaśniać, to jest jasne, znamy to wszystko.

Doświadczamy również tego, że miły Bóg ciągle 
na nowo nam pomaga, kiedy Go wzywamy. Od 
czasu do czasu, gdy jest już ciężko, posyła nam 

również bardzo konkretną pomoc w życiu codziennym. 
Tak jak pomógł Panu Jezusowi, któremu posłał Szymona, 
aby niósł Jego krzyż. Wszyscy już tego doświadczyliśmy.

W jaki jeszcze sposób Bóg nam pomaga? Podobnie jak 
swemu Synowi, dał nam swojego Ducha, który jest stale w 
nas obecny. Bóg jest z nami przez Ducha Świętego. Myślę, 
że to jest piękne, w jaki sposób nas wzmacnia: Duch Świę-
ty jest Duchem miłości! Przypomina nam: „Pan Jezus 
ciebie miłuje! Umarł za ciebie!”. Pokazuje nam: „Spójrz, 
Pan Jezus jest obecny!”. Pozwala nam doświadczać i prze-
żywać swoją bliskość. Pokazuje nam nieustannie miłość 
Jezusa Chrystusa, to, co dla nas uczynił, co dla nas czyni 
i nadal chce czynić, co dla nas przygotował. On pozwa-
la nam doświadczać i przeżywać miłość Bożą. Im więcej 
możemy doświadczać, przeżywać i rozumieć tę miłość, 
tym bardziej miłujemy Jezusa Chrystusa. A z miłości do 
Jezusa Chrystusa czerpiemy siłę do przeciwstawiania się 
diabłu. Dlatego że miłujemy Pana i że Duch Święty roz-
winął w nas tę miłość, nie odchodzimy. Nie pozwalamy 
się rozproszyć, pozostajemy we wspólnocie, pozostajemy 
ze Zbawicielem, chcemy Go widzieć. To jest cel naszego 
życia. Nawet gdy czasami jest ciężko, nawet gdy jesteśmy 
w wielkiej potrzebie, to wciąż jest pragnienie, wciąż jest 
tęsknota: „Chcę być z Panem na wieki, potrzebuję Jego 
obecności, miłuję Go!”.

Ojciec wzmacnia nas tak, jak wzmacniał Syna: posyła 
nam swoich aniołów, posyła nam swoją pomoc i umacnia 
naszą miłość do Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. 
Jak Ojciec pomagał Synowi, tak Pan pomaga nam prze-
ciwstawić się wrogowi.

On również pomaga nam, tak jak Pan Jezus pomagał 
swoim uczniom, pozostać we wspólnocie. Jak to czy-
nił? Wezwał ich, żeby przyszli do Niego. Połączył ich i 
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zgromadził wokół siebie. Uczniowie nie byli klubem 
przyjaciół, którzy się spotkali, ponieważ tak dobrze do 
siebie pasowali i się lubili: „Och, ty jesteś rybakiem? Ja 
też jestem rybakiem. Och, interesujesz się tym? Och, je-
steś z tego miasta? Ja też”. Nie! Niektórzy z nich w ogóle 
do siebie nie pasowali. Ale wszyscy miłowali Pana Jezu-
sa. Powołał ich i do nich powiedział: „Trwajcie w miłości 
mojej”.

To samo dotyczy nas. Kiedy popatrzymy na zbór, z 
ludzkiego punktu widzenia musimy powiedzieć, że w 
ogóle do siebie nie pasujemy. Kiedy patrzę na Kościół 
na całym świecie, muszę powiedzieć, że bracia i siostry 
tak naprawdę nie pasują do siebie. Ale nasza wspólnota, 
wspólnota dzieci Bożych, jest oparta na naszym wspól-
nym powołaniu przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy razem, 
ponieważ Pan Jezus nas powołał, a nie dlatego, że powie-
dzieliśmy: „Och, ten jest wspaniały, ma takie same zain-
teresowania i pasuje do mnie”. Nie, zgromadziliśmy się, 
ponieważ Pan Jezus nas powołał i wszyscy Go miłujemy! 
To sprawia, że więź jest szczególnie silna. Pan Jezus zebrał 
nas, mówiąc: „Zgromadźcie się w imię moje, z powodu 
mnie, ponieważ was powołałem, ponieważ was miłuję, po-
nieważ wy Mnie miłujecie”. To jest fundamentem naszej 

wspólnoty. Kto buduje na tym fundamencie, ten pozostaje 
we wspólnocie – nawet w bardzo trudnych czasach.

Co jeszcze uczynił Pan Jezus, żeby uczniowie pozo-
stali razem? Nauczył ich: „Ja wam przebaczam i wy rów-
nież przebaczajcie! Przebaczajcie sobie nawzajem”. Bóg 
pokazał, jak przebaczać. Jest to bardzo ważny element 
wspólnoty! Bez wzajemnego przebaczania wspólnota nie 
jest możliwa. Długo się nie utrzyma. Ale ponieważ Chry-
stus zawsze daje nam możliwość i siłę do przebaczania 
sobie nawzajem, pomaga nam zachować wspólnotę.

Pomaga nam także, wzywając nas do swojej służby, 
tak jak uczynił to z uczniami. On mówi: „Powołałem cię, 
ale powołałem cię do tego, abyś Mi służył. I spójrz, tej 
służby nie możesz wykonywać sam. Potrzebujesz bliźnie-
go ”. To także jest elementem naszej wspólnoty. Pan Jezus 
nam pomaga i mówi: „Powołałem was do wspólnej pracy. 
Nie możecie wykonywać tej służby sami. Potrzebujecie 
siebie nawzajem. Zbierajcie się, służcie sobie wzajemnie 
i wspólnie służcie Panu”.

Mili bracia i siostry, to tylko kilka myśli. Pan Jezus 
przepowiedział, że każdy chrześcijanin ulegnie pokusie. 
To nie znaczy, że mamy beznadziejne życie. Oznacza 
to po prostu, że zawsze musimy uważać, gdy nadchodzi 

Zgromadziliśmy się, ponieważ Pan Jezus
nas powołał i wszyscy Go miłujemy!
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

trudny czas. Cokolwiek to jest. Musimy uważać, aby się 
nie rozproszyć, nie oddalić od Pana, nie być nastawionym 
tylko na to, co ziemskie, nie oddalić się od wspólnoty. Jeśli 
tego chcemy, Pan pomoże nam oprzeć się temu duchowi. 
On pomaga nam tak, jak Ojciec pomagał Synowi. Daje 
nam swoje Słowo, swój sakrament i bardzo realną pomoc. 
On żywi naszą miłość do Jezusa Chrystusa. Wzmacnia 
nas we wspólnocie, ponieważ wiemy: „Jesteśmy zgroma-
dzeni w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ On nas powołał 
i my Go miłujemy; przebaczamy sobie nawzajem i wspól-
nie służymy”. W ten sposób wzmacnia nas Pan Jezus. Jeśli 
będziemy bazować na tej pomocy, nikt nie będzie mógł 
nas wyrwać z ręki Boga.

Po służbie apostołów Główny Apostoł powiedział:

Powrócę do tego, co powiedział apostoł Loy. Na 
pytanie: „Gdzie jest miły Bóg?” niedawno pewien 
brat w wierze powiedział, że nie powinniśmy tak 

często pytać: „Gdzie jest Bóg?”. Powinniśmy raczej sobie 
zadać pytanie: „Gdzie ja jestem?”. Bóg jest zawsze obec-
ny! Ale gdzie ty jesteś dzisiaj? Apostoł powiedział, że Bóg 
jest obecny w szczególny sposób podczas uroczystości 

ApOSTOł 
ANdrEAS SArgANT

W swoim kazaniu apostoł Sar-
gant (Monachium) odniósł się do 
dwóch uczniów, którzy opuścili 

wspólnotę i udali się do Emaus. Z ludzkiego punktu wi-
dzenia z pewnością mogli mieć swoje powody. Ale Pan 
z miłości poszedł za nimi. Rozpoznali Go i powrócili do 
wspólnoty. Obecnie również stale się zdarza, że jakieś 
dziecko Boże opuszcza wspólnotę. Apostoł wezwał 
wszystkich, którzy tego doświadczyli: „Rozpoznajmy 
Pana, który z miłości idzie za nami i prowadzi nas z 
powrotem do wspólnoty! Rozpoznajmy Go w Jego 
miłości i mówmy: Panie, chcę pozostać z Tobą! Chcę 
w tym trwać! Chcę być z Tobą na wieki!”.

ApOSTOł 
JürgEN LOy

Apostoł Loy (Stuttgart) zwrócił 
uwagę na to, że czasami można 
zadać sobie pytanie, gdzie 

jest miły Bóg? W przypowieści o synu marnotraw-
nym młody człowiek opuścił swój dom, swojego ojca, 
wszystko, co było dla niego ważne, żeby coś przeżyć. 
Wszystko, co znał, tam pozostało. Kiedy zdał sobie 
sprawę, że czegoś mu brakuje i powrócił, ojciec nadal 
tam był, czekał na niego i radośnie go powitał. Może 
się przydarzyć, że my również oddalimy się od nasze-
go Ojca Niebieskiego, dopóki nie zdamy sobie sprawy, 
że czegoś nam brakuje. Ale wtedy nie powinniśmy się 
obawiać, że Boga już nie ma. Podobnie jak ojciec w 
przypowieści, Bóg zawsze szuka nas z miłościwą pro-
pozycją. „Wróć, jestem tu!”. A siłę do tego zawsze nam 
daje w Słowie Bożym i świętej wieczerzy.
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świętej wieczerzy. Tę obecność możemy szczególnie od-
czuwać. Przez pewien czas miałem problemy z naszym 
katechizmem i naszymi teologami. W katechizmie jest 
mowa, że gdy obchodzimy uroczystość świętej wiecze-
rzy, to jest tam obecna ofiara Jezusa Chrystusa. Wciąż 
to pamiętam, że jako apostoł okręgowy nie rozumiałem 
tego i nikt tak naprawdę nie mógł mi wytłumaczyć, co 
to oznacza. Gdy jako zbór obchodzimy uroczystość świę-
tej wieczerzy, to obecna jest ofiara Jezusa Chrystusa. W 
międzyczasie znalazłem wyjaśnienie. Nie wiem, czy to 
jest teologicznie poprawne, ale mogę z tym żyć: dla Boga 
czas nie istnieje. Dla Boga przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość są tym samym. On wie wszystko z góry. I to 
jest myśl, która bardzo mnie nurtuje. Dla Boga czas nie 
istnieje. Tak więc, kiedy oddał swojego Syna na śmierć, 
kiedy Jezus Chrystus umarł, Bóg już dokładnie wiedział, 
co robiłem w zeszłym tygodniu. Bóg dokładnie wiedział, 
co ludzie będą robić w 2020 roku. On już to wiedział. On 
wie wszystko. Dla Niego przyszłość jest teraźniejszością. 
I mając tę wiedzę oddał swojego Syna, mając tę wiedzę 
Bóg złożył ofiarę. Tak to rozumiem. Ofiara jest obecna.

Pan nie złożył ofiary, a teraz jest rozczarowany, po-
nieważ oddał swoje życie za ludzi, którzy zachowują się 
tak nieznośnie. Prawie mógłby tego żałować. Ale nie! On 
dokładnie wiedział, jak ludzie będą się zachowywać. Po-
mimo to ich miłuje i za nich umarł. Dotyczy to całej ludz-
kości. Teraz spojrzę w lustro. Kiedy Bóg składał w ofierze 
swego Syna, dokładnie wiedział, co teraz robię. Wiedząc, 
co teraz robię w 2020 roku, oddał swojego Syna na śmierć 
– i nigdy tego nie żałował, wiedział już o tym wcześniej.

Osobiście mam teraz dużo lepszy obraz miłości Boga. 
Za każdym razem, gdy obchodzę uroczystość świętej wie-
czerzy, muszę powiedzieć: „Miły Bóg wiedział o tym, a 

jednak posunął się tak dalece, aby oddać swego Syna. Pan 
Jezus oddał życie za ciebie ”. Wówczas miłość Boża staje 
się bardzo konkretna. Nie tylko obecna jest ofiara Jezusa 
Chrystusa, ale również Jezus, Zbawiciel, jest obecny.

Raz jeszcze przytoczę tę myśl: Pan tu stoi i chce wziąć 
ciebie i mnie za rękę – w walce, w utrapieniu, w potrze-
bie – i nam powiedzieć: „Nie bój się, jestem tu!”. Bracia 
i siostry, są takie dzieci Boże, które mają naprawdę cięż-
ko. Wszyscy znamy takie dramatyczne przypadki. Jest to 
szczególne odczucie, gdy czują, że Pan Jezus jest z nimi 
i mówi: „Nie martw się! Jestem tu, podaj mi rękę! Popro-
wadzę cię do mojego Królestwa. Pójdziesz ze mną?”. To 
zależy tylko od naszej odpowiedzi. Czy chcemy iść? Pan 
Jezus bierze nas za rękę i nam mówi: „Mam jeszcze coś 
do zrobienia, jest jeszcze praca do wykonania w moim 
dziele. Pójdziesz ze mną?”. Odpowiedź zależy od nas. 
Każdy może odpowiedzieć z własnej duszy. Bądź świa-
domy tego, że Jezus Chrystus jest tu i teraz dla ciebie! Zna 
cię bardzo dobrze i znając cię, umarł za ciebie. On tu jest. 
On chce ciebie wprowadzić do swego Królestwa. Chcesz 
pójść? On tu jest i razem z tobą chce służyć innym. Chcesz 
pójść? Każdy może sobie na to odpowiedzieć.

ZasadnicZe myśli

Kusiciel chce wykorzystać nasze porażki i 
niepowodzenia, aby odwieść nas od Boga 
i oddzielić od Jego narodu. Bóg przychodzi 
nam z pomocą, umacniając naszą miłość do 
Chrystusa i tych, którzy do Niego należą.

 Nie powinniśmy tak często pytać: „Gdzie jest Bóg?”.
Powinniśmy raczej sobie zadać pytanie: „Gdzie ja jestem?”. 
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Pewnego wieczoru podró-
żowałem moim starym sa-
mochodem terenowym. 
Podczas jazdy silnik nagle 
się zatrzymał. Zadzwoni-

łem do mojego przyjaciela i poprosiłem 
go o pomoc. Obiecał, że za godzinę bę-
dzie na miejscu. Usiadłem więc na po-
boczu ruchliwej drogi i obserwowałem 
przejeżdżające samochody. Przejeż-
dżały ich setki. Od czasu do czasu ruch 
się zatrzymywał, ponieważ mój samo-
chód był utrudnieniem. Jednak nikt się 
nie zatrzymał, żeby mi pomóc. 

W międzyczasie przymocowałem 
do samochodu linę holowniczą. Czas 
płynął wolno. Nagle zatrzymał się sta-
ry, mały samochód. Kierowca, wska-
zując na linę holowniczą, zapytał, czy 
może pomóc. Podziękowałem mu i po-
wiedziałem, że za chwilę przyjedzie 
mój przyjaciel. Poza tym podejrzewa-
łem, że mój samochód terenowy był 
trochę za ciężki dla jego samochodu. 
Uścisnęliśmy sobie dłonie na pożegna-
nie i uczynny kierowca odjechał. 

To zdarzenie przypomniało mi 
o „starych czasach”. Wtedy na dro-
gach nie było jeszcze tak dużo samo-
chodów. Rzeczą oczywistą też było, 
zwłaszcza w naszych szerokościach 
geograficznych, że gdy pojazd się ze-
psuł, to przejeżdżający kierowcy się 
zatrzymywali i pomagali, podejmu-
jąc działania lub służąc radą. Po pro-
stu robili to, nie oczekując niczego w 
zamian. 

Gdy po pierestrojce czasy się zmie-
niły, wydarzył się wypadek, który 
wstrząsnął naszym regionem.  Pewna 
rodzina zamarzła w swoim samocho-
dzie. W drodze zepsuł się im pojazd, a 
przejeżdżający obok kierowcy wpraw-
dzie się zatrzymywali, ale żądali pie-
niędzy za odholowanie samochodu, za 
co rodzina nie była w stanie zapłacić. 

Pamiętam też inny incydent. Pe-
wien chłopiec, stojąc na poboczu, pró-
bował machaniem ręką zatrzymać ja-
kiś samochód. A że nikt się nie zatrzy-
mał, rzucił kamieniem w najbliższy 
samochód. Kierowca wysiadł i krzy-
czał: „Co ty robisz łobuzie! Wiesz, ile 
kosztuje ten samochód?! Spójrz na to 
wgniecenie! Kim są twoi rodzice?”.

Chłopiec zaczął się tłumaczyć: 
„Przepraszam, mój brat wypadł z wóz-
ka inwalidzkiego i sam nie daję rady 
go podnieść. Proszę mi pomóc!”.

I rzeczywiście: około pięciu me-
trów dalej kierowca zobaczył osobę 
leżącą obok wózka inwalidzkiego.

Kierowca nie naprawił wgniecenia 
w samochodzie, a pytany o nie, odpo-
wiadał, że przypomina mu o tym, jak 
nieczuli mogą być ludzie. 

Mój przyjaciel w końcu dotarł na 
miejsce awarii i pomógł mi odholo-
wać samochód do warsztatu. Po tym 
doświadczeniu wciąż mam w świado-
mości, że jako dziecko Boże zawsze 
należy być gotowym do pomocy i nie 
ulegać duchowi czasu.

Gotowość
do niesienia
pomocy
Po awarii samochodu pewien 
brat w wierze z Rosji rozmyślał 
o tym, jak zmieniło się nasta-
wienie ludzi do niesienia po-
mocy innym.
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Taki był rok 2020

pRZEGLĄD ROKU

Karaczi. Służył tam słowem biblijnym z Listu do He-
brajczyków 13, 12. 13: „Dlatego i Jezus, aby uświęcić 
lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc 
do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego”. (Fot. 3)

1 marca

1 marca w gronie młodzieży, w Berlinie-Lichtenbergu, 
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider przeprowadził 
nabożeństwo za zmarłych. Podstawą jego kazania było 
słowo biblijne z Księgi Izajasza 49, 25: „Tak mówi 
Pan: I jeńcy mocarza zostaną odbici i łup wymknie się 
tyranowi, gdyż Ja rozprawię się z twoimi przeciwnika-
mi i Ja wybawię twoich synów”. (Fot. 4)

8 marca

Nabożeństwo 8 marca w hanzeatyckim mieście Bre-
mie (Niemcy) miało szczególny charakter. Apostoł 
okręgowy w stanie spoczynku Karlheinz Schumacher 
i jego żona Birgit otrzymali od Głównego Apostoła 

5 stycznia

Nabożeństwo noworoczne Główny Apostoł Jean-
-Luc Schneider przeprowadził 5 stycznia w Neuchâtel 
(Szwajcaria). Do zgromadzonego zboru zwrócił się 
słowem biblijnym z Listu Apostoła Pawła do Galacjan 
5, 1: „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności 
żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się 
znowu pod jarzmo niewoli!”. (Fot. 1)

12 stycznia

Domingos Suku i Futi Muekono, to nazwiska dwóch 
nowych apostołów, których Główny Apostoł Jean-Luc 
Schneider ordynował w Dundo (Angola) 12 stycznia. 
(Fot. 2)

23 lutego

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider 23 lutego odbył 
pierwszą wizytę w największym mieście Pakistanu, 

1

2

4

3
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Kościół na świecie

12 kwietnia

W związku z pandemią koronawirusa, nabożeństwo 
wielkanocne Głównego Apostoła odbyło się w sie-
dzibie międzynarodowego wydawnictwa Kościoła 
Nowoapostolskiego Bischoff Verlag w Neu-Isenbur-
gu. Nabożeństwo było transmitowane na żywo na 
cały świat na kanale serwisu YouTube. Po wspólnej 
modlitwie „Ojcze nasz”, odpuszczeniu grzechów i 
modlitwie końcowej Główny Apostoł powiedział: 
„Zwykle obchodzilibyśmy teraz świętą wieczerzę. 
Wykorzystajmy ten wyjatkowy czas na przygotowa-
nie się do pierwszej uroczystości świętej wieczerzy, 
którą ponownie będziemy mogli wspólnie obchodzić. 
Niech każdy zada sobie pytanie: Jak będę obchodził tę 
pierwszą uroczystość świętej wieczerzy? Co uczynię 
w tym względzie? Niech to w nas żyje”. (Fot. 7 i 8)

26 kwietnia

26 kwietnia Główny Apostoł miał w planach przepro-
wadzić nabożeństwo w obszarze działania apostoła 
okręgowego Johna Kriela w Bloemfontein (RPA). Z 
powodu pandemii podróż jednak okazała się niemożli-
wa. Dlatego też Główny Apostoł przeprowadził to pla-
nowane nabożeństwo w naszym kościele w Strasburgu 

błogosławieństwo z okazji złotych godów. (Fot. 5)

16 marca

W poniedziałek 16 marca Główny Apostoł Jean-Luc 
Schneider i europejscy apostołowie okręgowi na tele-
konferencji omawiali zakres działań mających na celu 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii SARS-
CoV-2. Wirus, który pojawił się w Chinach pod koniec 
2019 roku, na początku 2020 roku w ciągu kilku tygo-
dni rozprzestrzenił się na cały świat. W związku z tym 
do czwartku 2 kwietnia 2020 roku wszystkie nabożeń-
stwa i inne uroczystości kościelne z udziałem zgroma-
dzonych wiernych zostały zawieszone we wszystkich 
okręgach i zborach w całej Europie. 

5 kwietnia

W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia, Główny Apostoł  
Jean-Luc Schneider przeprowadził nabożeństwo w 
Strasburgu (Francja), które ze względu na środki ma-
jące na celu stłumienie pandemii koronawirusa, zosta-
ło przeprowadzone w wyjątkowych okolicznościach. 
Poza Głównym Apostołem na miejscu było obecnych 
tylko pięć osób, które były niezbędne do czytania Bi-
blii, muzyki i obsługi technicznej transmisji. (Fot. 6) Fo
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(Francja), skąd w ten niedzielny poranek było transmi-
towane na żywo do Południowej Afryki.

3 maja

W niedzielę 3 maja Główny Apostoł również prze-
prowadził nabożeństwo w Strasburgu, tym razem w 
języku francuskim, które także było transmitowane na 
żywo przez Internet. Na wstępie kazania Główny Apo-
stoł nadmienił, że w minionych dniach stwierdził, że 
ponad 98 procent wszystkich wiernych Kościoła No-
woapostolskiego nie będzie mogło przeżyć nabożeń-
stwa w swoim zborze ani przyjąć świętej wieczerzy: 
„Nigdy wcześniej coś takiego nie miało miejsca. Jest 
to zupełnie niezwykła sytuacja”. (Fot. 9)

31 maja

Nabożeństwo zielonoświątkowe z ogólnoświato-
wą transmisją na żywo Główny Apostoł Jean-Luc             
Schneider przeprowadził w Darmstadcie, w Niem-
czech. Podstawą kazania było słowo biblijne z II Listu 
do Koryntian 3, 17: „A Pan jest Duchem, gdzie zaś 
Duch Pański, tam wolność”. Z okazji święta narodzin 
Kościoła Główny Apostoł wygłosił kazanie w języku 

angielskim, a tłumacze symultanicznie tłumaczyli na 
języki narodowe. Na zakończenie nabożeństwa zosta-
ła odtworzona pieśń, śpiewana przez międzynarodowy 
chór wirtualny. (Fot. 10)

7 czerwca

W niedzielę 7 czerwca Główny Apostoł Jean-Luc 
Schneider służył w Freyming-Merlebach (Francja). 
Było to pierwsze nabożeństwo z obecnością zgroma-
dzonych wiernych i ze świętą wieczerzą od początku 
pandemii. Wierni przybyli w maseczkach, zasłaniają-
cych usta i nos, a przy drzwiach wejściowych musieli 
dezynfekować ręce. (Fot. 11)

14 czerwca

Po raz kolejny w Strasburgu Główny Apostoł prze-
prowadził  nabożeństwo internetowe 14 czerwca; tym 
razem dla wiernych w Malawi, Zambii, Zimbabwe i 
Republice Południowej Afryki. Przesłaniem nabożeń-
stwa było: Duch Święty daje nam siłę do pozostania 
blisko Pana Jezusa nawet w trudnych czasach. (Fot. 12)

9

10

12

11
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Kościół na świecie

Wschodniej za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

20 września

W niedzielę 20 września Główny Apostoł Jean-Luc 
Schneider przeprowadzał nabożeństwo we Frankfur-
cie-Zachód. Na tym nabożeństwie apostoł okręgowy 
w st. sp. Hagen Wend i jego żona Ingrid otrzymali bło-
gosławieństwo z okazji złotych godów. (Fot. 15 i 16)

25 października

Centralne międzynarodowe nabożeństwa niedzielne 
na kanale serwisu YouTube zakończyła transmisja na 
żywo w niedzielę 25 października. Decyzję tę podję-
li apostołowie okręgowi w porozumieniu z Głównym 
Apostołem. Obecnie transmisje nabożeństw odbywają 
się lokalnie w Kościołach terytorialnych w poszcze-
gólnych krajach. W naszym kraju nadal są dostępne 
transmisje nabożeństw krajowych w serwisie YouTube 
na oficjalnym kanale Kościoła Nowoapostolskiego w 
Polsce: http://youtube.nak.org.pl.  
 Stan na 31 października 2020 r.

28 czerwca

Podczas nabożeństwa, które odbyło się w niedzielę 28 
czerwca w kościele w Karlsruhe (Niemcy), Główny 
Apostoł Jean-Luc Schneider przeniósł w stan spoczyn-
ku apostoła Herberta Bansbacha i ordynował na apo-
stoła dotychczasowego biskupa Martina Rheinberge-
ra. (Fot. 13)

9 sierpnia

W Gifhorn (Niemcy) Główny Apostoł Jean-Luc             
Schneider przeprowadził nabożeństwo 9 sierpnia. 
Podczas tej uroczystości apostoł okręgowy w st. sp. 
Wilfried Klingler i jego żona Helga otrzymali błogo-
sławieństwo z okazji złotych godów. (Fot. 14)

16 sierpnia

W niedzielę 16 sierpnia Główny Apostoł Jean-Luc           
Schneider przeprowadził nabożeństwo w tymczasem już 
nam prawie znanym miejscu, w kościele nowoapostol-
skim w Strasburgu. Tym razem jednak służył wiernym z 
obszaru apostoła okręgowego Josepha Opemby Ekhuyi. 
Nabożeństwo to było transmitowane na żywo do Afryki 

13
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16
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ii List Piotra ostrzega przede wszystkim przed fałszy-
wymi nauczycielami, którzy odrzucili nadzieję na 
ponowne przyjście Chrystusa. List ten wyraża troskę 

o to , aby apostolska tradycja była strzeżona i niezastępo-
wana niczym innym. Werset 18 jest zakończeniem Listów i 
treścią nawiązuje bezpośrednio do początku. (I Ptr 1, 2)

W bieżącym roku ponownie dana nam była możliwość 
przyjmowania łaski Jezusa Chrystusa:

•  Łaska sprawiła, że Bóg ponownie obdarzył nas swymi 
darami, które niezbędne były do naszego duchowego 
rozwoju.

• Patrząc na nasze otoczenie na nowo uświadomiliśmy 
sobie, jak ważna dla naszego życia jest Jego łaska.

• Przyglądając się sobie, stwierdzaliśmy, jak dalecy 
jeszcze jesteśmy od doskonałości w Jezusie Chrystusie 
– coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, jak bardzo 
potrzebujemy łaski Chrystusa.

W bieżącym roku również mogliśmy wzrastać w pozna-
niu Chrystusa:

• Doświadczaliśmy wsparcia Jezusa Chrystusa i jeszcze 
lepiej poznaliśmy Jego pomoc.

• Poznaliśmy, patrząc wstecz, że Pan nam towarzyszył i 
zachował na drodze do zbawienia. Wszystko, co dla nas 
uczynił, służyło temu celowi.

• Podchodząc z miłością do działania, również w naszym 
bliźnim dostrzegaliśmy Pana, ucząc się w ten sposób, 
żeby jeszcze bardziej służyć bliźniemu. 

Koniec roku stwarza nam doskonałą okazję do serdeczne-
go podziękowania miłemu Bogu za Jego miłość, cierpliwość 
i łaskę. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 
Jemu oddajmy cześć, mając świadomość, że Jego dzieła za-
wsze są nieporównywalnie większe od naszych czynów.

Oczywiście, niekiedy pozostają otwarte pytania. Nie za-
wsze rozumieliśmy, dlaczego Bóg dał nam kroczyć określo-
nymi drogami. A gdy pomyślimy, ile złego musieli znieść 
ludzie w tym kończącym się roku, to rzeczywiście brakuje 
nam słów. Pan nie daje nam odpowiedzi na wszystkie py-
tania, ale wzywa nas do tego, żebyśmy zawsze Jemu ufali. 
On chce zbawić wszystkich ludzi. Gdy Jego plan zbawienia 
zostanie dokończony, o nic nie będziemy Go już pytać, lecz 
sławić na wieki.

W niektórych przekładach biblijnych na końcu nadmie-
nionego wersetu biblijnego widnieje słowo „amen”. Słowo 
„amen” podkreśla i potwierdza wszystko.

Wspaniałą możliwością jest, że rok możemy zakończyć 
słowem „amen”, które przedkładamy naszemu Bogu. W ten 
sposób z radością Jemu poświadczamy, że

•  nasza wiara w Ewangelię pozostała niewzruszona,
• nadal niezmiennie dążymy do czynienia woli Bożej,
• wyznajemy, iż Bóg chce zbawić nas i naszych bliźnich,
• tęsknimy za ponownym przyjściem Chrystusa. (Obj 

22, 20)
W przyszłym roku również pragnijmy wzrastać w łasce i 

poznawaniu naszego Pana i zawsze oddawajmy Jemu cześć!

„Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała 
teraz i po wieczne czasy”. II List Piotra 3, 18

Chwała Panu!

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben,
a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach”.

II Księga Mojżeszowa 15, 20

W powyższym wersecie biblijnym Miriam jest 
określona jako „prorokini”. Przypomina tu pro-
roków wymienionych w I Księdze Samuela 10, 

5 i nn. Prorocy, za sprawą Ducha Bożego, są w prorockim 
uniesieniu i zachwycie, a wyrażają to m.in. muzyką i tańcem.

Miriam, siostra Aarona i Mojżesza, który wyprowadził 
naród izraelski z niewoli egipskiej. Wyjście z Egiptu było 
wielkim zwycięstwem: nie tylko naród został wyzwolony z 
niewoli, ale i armia egipska poniosła wielką klęskę. Podczas 
gdy naród mógł suchą stopą przejść przez Morze Czerwone, 
armia egipska utonęła. Faraon i jego militarna siła nie mogli 
udaremnić woli Boga. W II Księdze Mojżeszowej 15, 1-19 
to wydarzenie jest upamiętnione w formie Psalmu, śpiewa-
nego przez Mojżesza i naród. Po tej pieśni pochwalnej, która 
wyraża wdzięczność i radość za cudowne wybawienie, ini-
cjatywę przejmuje Miriam i prowadzi kobiety do tańca, który 
również ma wyrażać wdzięczność i radość.

Wdzięczność i radość

Gdy dobry Bóg wyprowadza nas z sytuacji bez wyj-
ścia, wówczas okazujemy wdzięczność i radość. Nie 
mamy w zwyczaju tańczenia przed Bogiem, ale możemy 
wyrażać swoją wdzięczność.

Z pewnością należy tu wspomnieć przede wszystkim 
o modlitwie, w której wielbimy Boga i oddajemy Jemu 
cześć. Podobnie wyrazem wdzięczności jest posłuszeń-
stwo woli Bożej. O naszej wdzięcznej postawie wobec 
Boga i bliźniego świadczy także pomoc bliźniemu w trud-
nej sytuacji.

Miriam, prorokini

Miriam jest prorokinią. Prorocy są napełnieni Duchem 
Bożym, który daje im polecenie i upoważnienie do prze-
mawiania w Jego imieniu. Obwieszczają wolę Bożą i po-
kazują, jak postępować zgodnie z wolą Bożą. Miriam była 
przepełniona radością, ale ta radość nie trwała długo.

Ludzkie wyobrażenia a wola Boża

Pomimo iż Miriam doświadczyła, że Bóg dokonał 
wielkich czynów przez Mojżesza i że powołał go do pro-
wadzenia narodu, u niej – jak również u Aarona – pojawiło 
się niezadowolenie, opisane w IV Księdze Mojżeszowej 
12, 12. Mojżesz poślubił nie-Izraelitkę, cudzoziemkę i z 
tego powodu był krytykowany przez Aarona i Miriam. 
Usprawiedliwiali się tym, że również oni mogą obwiesz-
czać wolę Bożą. Bóg jednak w ogóle przez nich nie prze-
mawiał; przedstawiali własne wyobrażenia jako wolę 
Bożą. Nie-Izraelitka nie została odrzucona przez Boga.

My również nie powinniśmy lekkomyślnie osądzać i 
powoływać się na wolę Bożą tylko dlatego, że nie podo-
ba nam się sposób postępowania drugiego człowieka, czy 
też mamy uprzedzenia wobec kogoś, kto nie odpowiada 
naszym wyobrażeniom. Miriam żałowała swoich słów i 
poznała, że nie pochodziły od Boga. Zastanówmy się rów-
nież nad tym, co Bóg uczynił dla nas i dla innych, i bądź-
my wdzięczni oraz przepełnieni radością.

Miriam – wdzięczność i radość
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5.3.3 Drugie przykazanie

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

5.3.3.1  Imię Boga

Gdy Bóg przemówił do Mojżesza z gorejącego krzewu, 
podał swoje imię. (II Moj 3, 14) Był to jednocześnie akt, w 
którym Bóg objawił swoją Istotę. Imię „Jahwe”, które Bóg 
tu oznajmił, może być przetłumaczone jako „Jestem, który 
jestem” lub „Będę, którym będę”. W ten sposób Bóg ob-
jawia się jako Ten, który jest w pełni z sobą tożsamy, nie-
zmienny i wieczny.

Żydzi z szacunku unikają wymawiania imienia Jahwe. 
Tam, gdzie w starotestamentowym tekście biblijnym wy-
stępuje to imię Boga, do dziś czytają „Adonai” („Pan”). W   
ten sposób starają się uniknąć niebezpieczeństwa – również 
niezamierzonego – nadużycia imienia Boga.

Stary Testament wymienia kolejne imiona Boga. Na 
przykład jest mowa o „Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba” 
czy też o „Bogu Ojców”. Imiona te wskazują na działanie 
Boga na przestrzeni dziejów, jak to miało miejsce w czasach 
patriarchów. Ponadto  Bóg zwany jest „Panem Zastępów”; 
przez pojęcie „zastępy” rozumie się tu aniołów.

Bóg jest również określany jako „Ojciec”. (Iz 63, 
16) Kiedy Pan Jezus uczył, jak się modlić, wymagał, aby 
do Boga zwracać się jako do „Ojca w niebie”. (Mat 6, 9) 

Określenie „Ojciec” wyjaśnia, że człowiek z dziecięcym 
zaufaniem może ze wszystkim zwracać się do miłującego 
Boga.

W poleceniu misyjnym skierowanym do apostołów 
(Mat 28, 19) i w błogosławieństwie zapisanym w II Liście 
do Koryntian 13. 13, imię Boga brzmi „Ojciec, Syn i Duch 
Święty”. To imię objawia Istotę Boga w nieznanej dotąd 
jasności: Bóg jest Trójjedyny, wzywany i czczony jako Oj-
ciec, Syn i Duch Święty. Niestosowne wypowiedzi odno-
śnie tych trzech Osób Bożych są zakazane.

5.3.3.2  Formy nadużycia imienia Boga

Kto wymawia imię Boga, powinien to czynić ze świado-
mością, że odpowiada za to przed Bogiem.

Poważnym nadużyciem imienia Boga jest bluźnierstwo, 
w którym Bóg jest świadomie oczerniany, wyśmiewany lub 
obrażany. Również ten, kto w kłamliwych wypowiedziach 
powołuje się na Wszechmocnego, nadużywa imienia Boga.

Na przestrzeni dziejów imię Boga było wielokrotnie 
nadużywane w celu wzbogacania się, prowadzenia wojen, 
dyskryminowania, torturowania i zabijania ludzi.

Do naruszania drugiego przykazania dochodzi także w 
życiu codziennym. Już lekkomyślne używanie w luźnych 
rozmowach określeń „Bóg”, „Jezus Chrystus” czy „Duch 
Święty”, jest grzechem. Nie inaczej jest z przekleństwami, 
w których Bóg czy Pan Jezus są wymieniani po części w 
niekonwencjonalnych sformułowaniach, czy też z żartami, 

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część VI
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Katechizm

w których występuje Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus czy Duch 
Święty. W ten sposób majestat Boga i świętość Jego działa-
nia zostają sprowadzone na niższy poziom; chodzi tu o „roz-
wiązłe mowy” w sensie Listu do Efezjan 5, 4.

5.3.3.3  Groźba kary

Druga część przykazania brzmi: „[...] gdyż Pan nie zo-
stawi bez kary tego, kto nadużywa imienia Jego”. To poka-
zuje, że przykazania Boże muszą być traktowane poważnie. 
Biblia nic nie mówi o tym, na czym polega ta kara. Ten, kto 
zdaje sobie sprawę, że nadużył imienia Boga i tego żałuje, 
może mieć nadzieję na wybaczenie.

Przede wszystkim miłość do Boga i bogobojność powin-
ny być motywacją do przestrzegania drugiego przykazania, 
a nie obawa przed karą.

5.3.3.4  Święcić imię Boga – modlitwa i sposób 
życia

Drugie przykazanie napomina, aby zachować jako świę-
te wszystko, co ma związek z Bogiem i Jego imieniem. 
Odnosi się to również do sposobu życia. Wierzący jako 
chrześcijanin jest zobowiązany wobec imienia Pana. Jeżeli 
ci, którzy są nazwani imieniem Bożym, prowadzą haniebne 
życie, to hańbią w ten sposób imię Boga.

Na dzieciach Bożych, ze względu na synowską więź, 
spoczywa wielka odpowiedzialność za utrzymanie w świę-
tości imienia Boga, ponieważ noszą one imię Ojca i Syna. 
(Obj 14, 1)

5.3.3.5  Ślubowanie – przysięga

W związku z drugim przykazaniem budzi się pytanie, 
czy dozwolone jest składanie ślubowania lub przysięgi na 
imię Boga. To było dozwolone w Izraelu; (V Moj 6, 13; V 
Moj 10, 20) natomiast w „Kazaniu na górze” przysięganie 
zostaje zabronione. (Mat 5, 33-37)

Niespójne wypowiedzi w Nowym Testamencie odno-
śnie przysięgania (Jak 5, 12; Rzym 1, 9; II Kor 1, 23; Flp 1, 
8 i inne) sugerują, że zakaz przysięgania nie był uważany za 
powszechną wytyczną postępowania. W ślad za tym idzie 
tradycja chrześcijańska i odnosi zakaz Pana Jezusa tylko do 
lekkomyślnego przysięgania w życiu codziennym, ale nie na 
przykład do przysięgania przed sądem. Kto w ramach okre-
ślonej formuły przysięgi wzywa Boga na świadka („Tak mi 

dopomóż Bóg!”), aby swój obowiązek mówienia prawdy 
wyznać przed Wiekuistym, ten publiczne wyznaje swoją 
wiarę we wszechmogącego, wszechwiedzącego Boga. W 
tego rodzaju przysiędze nie widzi się grzechu.

Streszczenie

Bóg poprzez imię „Jahwe” – „Jestem, który jestem” lub 
„Będę, którym będę” – objawia się jako Ten, który jest w 
pełni z sobą tożsamy, niezmienny i wieczny. (KKN 5.3.3.1)

Poważnym nadużyciem imienia Boga jest bluźnierstwo. 
(KKN 5.3.3.2)

Drugie przykazanie jest jedynym z przykazań, które za-
wiera groźbę kary. (KKN 5.3.3.3)

Napomina, aby zachować święte imię Boga, także w 
sposobie życia. (KKN 5.3.3.4)

Lekkomyślne przysięganie, odwołujące się do imienia 
Boga, narusza drugie przykazanie. (KKN 5.3.3.5)
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Pewien Król chce zrobić ob-
rachunek ze swoimi sługami. 
Kiedy do tego przystępuje, 
zostaje przyprowadzony do 
niego sługa, który jest mu wi-
nien 10.000 talentów.
A że sługa nie jest w stanie 
spłacić długu, król chce, aby 
zarówno sługa, jego żona i 
dzieci zostali sprzedani jako 
niewolnicy, aby w ten sposób 

uzyskanym dochodem spłacić 
dług.
Sługa pada przed królem i go 
błaga: „Panie! Okaż mi cierpli-
wość, a oddam ci wszystko”. 
Król więc lituje się nad sługą, 
uwalnia go, a nawet anuluje 
jego dług.
Kiedy sługa wychodzi, spo-
tyka swojego współsługę, 
który jest mu winien 100 dena-
rów. Chwyta go, dusi i mówi: 
„Masz u mnie dług! Zwróć mi 
w końcu!”.

Na pytanie Apostoła Piotra, 
jak często należy przebaczać 
bliźniemu, Pan Jezus odpo-
wiada przypowieścią o złym 
słudze. 

Zły sługa

wg Ewangelii Mateusza 8, 21-35
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Współsługa pada przed nim i 
go prosi: „Okaż mi cierpliwość. 
Daj mi trochę więcej czasu, a 
wszystko ci oddam”.
Ale sługa nie zna litości. Każe 
swojego współsługę wtrącić do 
więzienia. Ma zostać tam tak 
długo, dopóki nie spłaci swo-
jego długu.
Inni słudzy, którzy to wszystko 
widzią i słyszą, idą do króla i 

opowiadają mu o tym.
Król natychmiast wzywa złego 
sługę do siebie i mówi: „Ty zły 
sługo! Darowałem ci cały dług, 
bo mnie o to prosiłeś. Czy nie 
mogłeś zlitować się nad swoim 
współsługą, tak jak ja zlitowa-
łem się nad tobą?”.
Król wpada w złość i rozkazuje 
bić złego sługę tak długo, aż 
spłaci cały swój dług.
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Na imię mam Dithateng – po mojej 
babci. Oznacza ono coś w rodzaju 
„kochaj siebie”. Mam jedenaście lat 
i chodzę do szóstej klasy szkoły 
podstawowej. To są moi rodzice: 
Moja mama jest doradcą podatko-
wym, a mój tata prowadzi własną 
działalność gospodarczą.

Nasz dom znajduje się w 
Kanyamazane, mieście 
we wschodniej części 
południowoafrykańskiej 
prowincji Mpumalanga. 
W tej prowincji znaj-
duje się również Park 
Narodowy Krugera, 
największy rezerwat 
dzikich zwierząt w Republice Południowej Afryki. 

Otaczają nas stale zielone góry. Jedna z nich nazywa się 
Okno Boga. Dlaczego tak się nazywa? Ze względu na pa-
noramiczny widok na głęboki, zalesiony wąwóz. Jak okiem 
sięgnąć widać 
wzgórza i lasy.

Na pierwszym zdjęciu widzicie moje dwie 
starsze siostry i mnie. Phumi (z przodu) jest 
najstarszą z nas, pracuje w firmie telefonii 
komórkowej. Khanyi (w środku) studiuje na 
uniwersytecie w Pretorii.
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Na nabożeństwa uczęszczam w zborze
Emlotseni, gdzie zostałam ochrzczona kilka
dni po moim urodzeniu.

To ja jako noworodek z dziadkami.

Śpiewam w chórze, gram na flecie i uczęszczam na zajęcia 
religii. Obecnie biorę lekcje gry na skrzypcach. Skrzypce są 
moim ulubionym instrumentem, odkąd byłam małą dziew-
czynką. Wszyscy członkowie mojej rodziny śpiewają w chórze 
albo grają na instrumencie. Nawet moja babcia, która ma 75 
lat, nadal śpiewa w chórze. Gdy mój dziadek jako apostoł 
przeszedł w stan spoczynku, również ponownie śpiewał w 

chórze, aż do jego śmierci w zeszłym 
roku w wieku 82 lat. Kiedy spoty-
kamy się jako rodzina, razem śpie-

wamy i to brzmi cudownie!

Moim ulubionym daniem 
jest spaghetti z mięsem 
mielonym i dużą ilością 

słodkiego sosu chilli; 
warzyw nie lubię.

Wolny czas spędzam z przyja-
ciółmi, skacząc na skakance i 
jeżdżąc na rowerze. Czasami 
bawię się sama lalkami lub z 
moim psem Vickie.

W czasie wakacji odwiedza 
mnie moja siedmioletnia sio-
strzenica Tumi i wtedy często 
bawimy się do późna w nocy.
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Było mi bardzo smutno. Każdego roku w 
Święta Bożego Narodzenia jechałem do 
mojego najlepszego przyjaciela i zostawa-
łem u niego aż do Nowego Roku. Zawsze 
spędzaliśmy ten piękny czas u niego. Cier-

pię na schorzenie padaczkowe i w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia czuję się u niego dobrze, ponieważ jest tam ci-
cho i nie oddziałuje na mnie tak wiele bodźców zewnętrz-
nych.

W roku ubiegłym jednak miał nie dostać urlopu i dla-
tego wizyta u niego nie była możliwa. To przyćmiło moją 
bożonarodzeniową radość.

Moi rodzice zawsze mawiali: „Kiedy jesteś bezradny, 
módl się”. Zapamiętałem te słowa i modliłem się – nie tyl-
ko jeden dzień, nie tydzień, ale prawie trzy miesiące. Bo-
że Narodzenie zbliżało się coraz bardziej. Jak to będzie?

W Wigilię, z samego rana, mój najlepszy przyjaciel 

stał w drzwiach. Niespodzianie na krótko mógł wziąć ten 
jeden dzień wolny i chciał go spędzić razem ze mną. To 
było dla mnie jak prezent bożonarodzeniowy od Boga.

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, po na-
bożeństwie, przyszła do mnie moja siostra. Niestety te-
go dnia z powodu mojej choroby nie mogłem udać się do 
kościoła.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zaprosili 
mnie sąsiedzi. Duża choinka na środku salonu, a w tle pie-
śni świąteczne śpiewane przez chóry dziecięce. Zaofero-
wano mi prawdziwą świąteczną ucztę, przy czym wiele z 
sobą rozmawialiśmy. Krótko mówiąc była cudowna świą-
teczna atmosfera. Takie Boże Narodzenie znałem tylko z 
mojego dzieciństwa.

W domu z całego serca dziękowałem Ojcu Niebieskie-
mu za wydarzenia ostatnich trzech dni – za moje trzy bo-
żonarodzeniowe prezenty! C.R.

Bożonarodzeniowa radość
W zeszłym roku – już we wrześniu – dowiedziałem się,

że mój najlepszy przyjaciel nie dostanie urlopu w okresie świątecznym.

Fotografia na okładce: Dekoracja adwentowa - kellogem-pixabay.com
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