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Chrystus – nasza przyszłość!
		Motto Kościoła na rok 2021

Fot. Oliver Rütten
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SŁOWO I WIARA / Motto 2021

Chrystus – nasza przyszłość!
Mili Bracia i Siostry,
miniony rok 2020 był naznaczony pandemią koronawirusa. Jednego ten kryzys nie zdołał nam
odebrać: naszego zaufania do Boga! On jest i
pozostaje naszym Ojcem Niebieskim, który ma
dobre intencje wobec swoich dzieci.
Wiara ta powinna również określać naszą
przyszłość. Chociaż nie wiemy, co przyniesie
nam rok 2021, rozpoczynamy go z przekonaniem: Pan Jezus przyjdzie wkrótce! To jest cel
naszej wiary. Dlatego motto na ten rok powinno
brzmieć:

Chrystus – nasza przyszłość
■■

■■

Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem On
daje nam bezpieczeństwo. W Nim znajdujemy energię i motywację do wytrwania na
naszej drodze wiary. Ani trudności życiowe,
ani zachowanie innych nie powinny nas zniechęcać. Zdecydowanie zmierzamy do celu.
Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem
On jest naszym zbawieniem i chce nas udoskonalić. Podstawą do tego są Jego śmierć
i zmartwychwstanie. On wie, że możemy
osiągnąć zbawienie i ma przygotowane
wszystko, co do tego jest niezbędne. Obietnica Pana jest pewna: On dokończy swoje
dzieło. Jeśli pozostaniemy Jemu wierni, możemy mieć nadzieję na Jego łaskę. Możemy

być też pewni, że Jego chwała przyćmi nasz
wszelki trud.
■■

Chrystus jest naszą przyszłością, bowiem
On jest rozwiązaniem dla naszej przyszłości. Natomiast od nas zależy, jak żyjemy, jak
działamy, jak wierzymy. Ażeby żyć z Chrystusem na wieki, już dziś szukamy wspólnoty z Nim. Jego Ewangelia jest fundamentem,
na którym budujemy małżeństwo, rodzinę i
relacje z bliźnim. Jezus Chrystus jest wzorem, do którego chcemy się upodabniać.

Z okazji Nowego Roku życzę Wam wszystkim
pełnych pokoju myśli i doświadczeń. Niech towarzyszy Wam błogosławieństwo Boże i niech
pokój Zmartwychwstałego będzie z Wami. Zachowajmy zaufanie do Jezusa Chrystusa – od
tego zależy nasza duchowa przyszłość. Jeśli
stale będziemy kierować nasz wzrok na Chrystusa, wówczas osiągniemy cel wiary.
Serdecznie pozdrawiam

Jean-Luc Schneider
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Demokratyczna Republika Konga

K

ongo, o długości 4 374 km, jest drugą co do
długości i przepływu wody 41 800 metrów
sześciennych na sekundę, najbardziej zasobną w wodę rzeką w Afryce. Jej górny odcinek,
który bierze swój początek w górach Mitumba i płynie w kierunku północnym, nazywany jest Lualaba.
Przy Wodospadach Stanleya w pobliżu miasta Kisangani rzeka nie tylko otrzymuje nową nazwę, ale
także zmienia swój kierunek, aż do wpłynięcia do
Oceanu Atlantyckiego w 40-kilometrowym leju na
zachodnim wybrzeżu Afryki. Dwa państwa w Afryce Środkowej, dla których Kongo stanowi również
naturalną granicę, noszą jej nazwę: była francuska
kolonia „Republika Konga” i niezależna od 1960 roku
od Belgii „Demokratyczna Republika Konga”, której
stolicą jest dwunastomilionowa metropolia Kinszasa. W tym drugim co do wielkości kraju Afryki żyje
86 milionów ludzi z 250 grup etnicznych. Językiem
urzędowym jest francuski. Jednakże w Demokratycznej Republice Konga mówi się łącznie około 200
językami, w tym językami narodowymi, jak: lingala,
suahili, kongo i tshiluba.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Nabożeństwo
dla demokratycznej
Republiki KongA
Miejsce: Strasburg/Francja
Data: 18 października 2020 r.
Słowo biblijne: List do Kolosan 1, 12. 13
Pieśń: Mon esprit, agis, soit prêt! / Bądź gotowy, duchu mój
Pierwotnie Główny Apostoł planował w październiku przeprowadzić cztery nabożeństwa
w Demokratycznej Republice Konga. A że z powodu pandemii koronawirusa było to niemożliwe,
więc zamiast tego służył braciom i siostrom za
pośrednictwem transmisji na żywo z kościoła w
Strasburgu/Francja.

Słowo biblijne: List do Kolosan 1, 12. 13

„Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do
uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego”.

Wdzięczni za wolność
w Chrystusie

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry w Demokratycznej Republice Konga, jestem dziś bardzo szczęśliwy, że mogę połączyć się z wami
w duchu poprzez transmisję dźwięku i wizji.
Oczywiście, wolałbym być u was osobiście.
Jestem bardzo związany z wami i z waszym krajem, i jest
mi smutno, że nie mogłem was odwiedzić w tym roku.
Tym bardziej jestem wdzięczny naszym obu apostołom
okręgowym, że umożliwili nam dzisiaj połączenie się
z sobą poprzez transmisję na żywo, że mogę się do was
zwrócić oraz że możemy razem się modlić i przeżywać
nabożeństwo.
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Przygotowując się do tego nabożeństwa szukałem
też powiązania z autorem Listu do Kolosan i myślałem
o tym, co on mówi o kolosanach. Pisze, że jest wdzięczny Bogu i nie przestaje się modlić za wierzących, gdyż
mu powiedziano o ich wierze w Chrystusa i o ich miłości.
Przyłączam się do tego i chcę powiedzieć to samo o moich
braciach i siostrach w Demokratycznej Republice Konga.
Dziękuję Bogu, ponieważ znam waszą wiarę i waszą miłość. Mam głęboki szacunek dla waszej postawy w wierze. Dziękuję Bogu za moich licznych braci i siostry w
tym wielkim kraju, którzy – pomimo wszelkich utrapień,
pomimo różnych zmartwień i przeciwności, i pomimo
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wielkich potrzeb i trudności, z jakimi wielu z nich się boTu jest mowa o „dziedzictwie świętych”. Bóg nam
ryka – pozostali wierni Panu i nadal Go miłują. W Europie mówi, że nie musimy się martwić o nasze dziedzictwo,
i Ameryce wiele mówi się o koronawirusie, który pochła- ale musimy też coś uczynić w tym kierunku, aby wejść do
nia swoje ofiary oraz ma wpływ na zdrowie i gospodarkę. Królestwa Bożego: musimy się uświęcać i wyrzekać zła.
Często wtedy myślę o was w Demokratycznej Republice Aby wejść do Królestwa Bożego, musimy pozwolić DuKonga. Od lat macie problemy, które są o wiele większe chowi Świętemu działać i dać Mu możliwość rozwijania
i z roku na rok macie nadzieję, że sytuacja się poprawi, w nas nowego stworzenia.
ale nic się nie dzieje. A pomimo to
pozostajecie wierni w wierze, miłuTak długo, jak chcę być wierny, to mogę być
jecie Boga i bliźniego, i nadal służywierny. To jest nasza wolność. Nie jesteśmy
cie Panu. Powiem jeszcze raz: jestem
wdzięczny Bogu za was i z szacunniewolnikami diabła. Mamy wolność do
kiem chylę czoła przed waszą wiarą
pozostania z Bogiem aż do końca.
i wiernością.

L

ist do Kolosan podaje szereg innych powodów, z
których możemy się radować i być wdzięcznymi
Ojcu. Jest tam napisane, że możemy Jemu dziękować za to, że nas „zdolnymi uczynił do uczestniczenia
w dziedzictwie świętych w światłości”. Mili bracia i siostry, pomimo wszelkich problemów, jakie mamy, jest to
powód do dziękowania Bogu i do radości. Dziedzictwo
to bogactwo, które otrzymujemy bez zasłużenia sobie na
nie. Nie zapracowaliśmy na nie sami, ale otrzymujemy je,
ponieważ ktoś zdecydował nam je dać.
Naszym dziedzictwem jest wieczna wspólnota z Bogiem – Ojcem, Synem i Duchem Świętym – w niebie.
Będziemy z Nim w Jego chwale; nie będzie już śmierci
i cierpienia, będziemy żyć wiecznie w pokoju, radości i
szczęściu. To jest dziedzictwo, które Bóg chce nam dać.
Jest tu mowa, że Bóg „uczynił nas zdolnymi”, czyli uzdolnił nas do otrzymania tego dziedzictwa. Dokonał tego
poprzez święty chrzest wodny i święte pieczętowanie,
nowonarodzenie z wody i z Ducha. Staliśmy się dziećmi
Bożymi, a tym samym Jego dziedzicami. Dlatego możemy osiągnąć wieczną wspólnotę z Nim.
On dał nam nie tylko możliwość, ale i gwarancję:
otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który jest zadatkiem
wiecznego szczęścia i błogości. Kiedy wpłacamy zadatek,
zapewniamy sprzedającego, że poważnie myślimy o zakupie i pewnego dnia dokonamy pełnej wpłaty pieniędzy.
To samo Bóg uczynił względem nas. On nie tylko powiedział nam, że jesteśmy Jego dziećmi, ale także dał nam dar
Ducha Świętego, aby potwierdzić, że mamy udział w Jego
dziedzictwie. W ten sposób pokazuje nam, że podchodzi
do tego poważnie, że chce naszego zbawienia i że jesteśmy zdolni do wejścia do Jego Królestwa.

Drugim powodem do radości, o którym jest tu mowa,
jest to, że Bóg już dziś nas „wyrwał z mocy ciemności”.
W Chrystusie jesteśmy wolni. Owszem, nadal cierpimy z
powodu zła i konsekwencji złych decyzji i złych czynów
ludzkich; doświadczamy niesprawiedliwości; chorujemy i musimy umierać; wciąż jesteśmy konfrontowani ze
złem. Z tego zostaniemy wybawieni dopiero w Królestwie
Bożym.
Tu jednakże jest napisane, że jesteśmy wyrwani z
mocy ciemności, z mocy zła. Pomyślmy o Panu Jezusie:
diabeł użył wszelkich środków, aby Go skusić do zaparcia się Ojca. Sprawił, że cierpiał przez całe życie. Wielokrotnie Go atakował, kazał Go niesprawiedliwie osądzić i
kazał Mu umrzeć na krzyżu – ale nie udało się mu oddzielić Jezusa od swego Ojca. Syn pozostał wierny Ojcu i ufał
Jemu do końca. Jezus Chrystus nie stał się niewolnikiem
szatana, chociaż wciąż był przez niego atakowany. Do samego końca Pan Jezus mówił diabłu, że nie ma nad Nim
władzy. Wprawdzie mógł Go dręczyć, ale nigdy nie zdołał
oddzielić od Ojca.

M

ili bracia i siostry, poprzez dar Ducha Świętego, który otrzymaliśmy, my także zostaliśmy
wyzwoleni od mocy złego. Dopóki chcemy pozostać wierni Bogu, diabeł nigdy nie będzie w stanie nas
zmusić do odejścia od Niego. Może sprawić, że będziemy
cierpieć – i niekiedy sprawia, że bardzo cierpimy. Ale tak
długo, jak chcę pozostać wierny Bogu, diabeł nie może
mnie zmusić do niewierności. To zależy tylko od mojej
woli. Tak długo, jak chcę być wierny, to mogę być wierny.
To jest nasza wolność. Nie jesteśmy niewolnikami diabła.
Mamy wolność do pozostania z Bogiem aż do końca.
		1/2021
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Zaspakajamy nasze ziemskie potrzeby,
ale w tym celu za żadną cenę
nie naruszamy dziesięciu przykazań.

Nie jesteśmy też więźniami społeczeństwa, w którym
żyjemy. Również w tym przypadku Bóg uwolnił nas od
mocy zła. Podam wam przykład, który jest istotny nie
tylko w Kongo, ale na całym świecie: wiele osób narzeka
na korupcję, która jest wielkim złem. Ale skoro wszyscy
to robią, czyni się tak samo. Mówi się, że po pierwsze, powinni przestać brać łapówki ci, którzy są w rządzie, wtedy
i ja przestanę to robić. Młodzi mówią, że najpierw starsi
powinni dawać przykład, wtedy i oni będą tak czynić. A
w rezultacie nic się nie zmienia. Ludzie są więźniami systemu.
Mamy możliwość przerwać to błędne koło. Nie musimy czekać, aż ktoś potężniejszy, bogatszy, starszy –
ktokolwiek – wykona pierwszy krok. Jesteśmy wolni w
Chrystusie; jesteśmy wolni do zdecydowania zrobienia
pierwszego kroku i powiedzenia: „Mam odwagę. Sam
zacznę od tego, że będę uczciwy, szczery i będę przestrzegał przykazań. Nawet jeśli jestem jedyną osobą, która tak
czyni. Chcę wyrzec się zła. To jest moja decyzja. Jestem
wolny!”.
Nie szukamy więc fałszywych wymówek, powołując
10
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się na to, że przecież tak robią wszyscy i my musimy postępować w ten sam sposób. Nie! My sami decydujemy o
naszym postępowaniu. Każdy z nas jest wolny w Chrystusie. To, co robią inni, nie jest ważne. Będąc wolnym w
Chrystusie, jest się uwolnionym od mocy zła.
Nie jesteśmy niewolnikami materialnych potrzeb i
fizycznych pragnień. Jak każdy człowiek, musimy jeść,
pić i zarabiać na życie; musimy troszczyć się o przyszłość
naszych dzieci; mamy życzenia i tęsknoty, i wszystko to
jest całkowicie uzasadnione. Ale nie chcemy być więźniami, niewolnikami naszych cielesnych potrzeb i pragnień.
Zrozumiałe jest dążenie do zarabiania pieniędzy i wzbogacania się. Nigdy jednak nie powinno to prowadzić do
kradzieży, oszustwa czy zabijania. Nigdy nie powinno to
prowadzić nas do kłamstwa, to znaczy do mówienia, pisania lub podpisywania czegoś, o czym wiemy, że nie jest
prawdą. Nie jesteśmy niewolnikami naszych ziemskich
potrzeb. Zaspakajamy nasze ziemskie potrzeby, ale w tym
celu za żadną cenę nie naruszamy dziesięciu przykazań.
Respektujemy prawo Boże. Nasze ciało również ma potrzeby, to zupełnie normalne; ale to nie daje nam prawa do
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zaspokajania tych potrzeb kosztem innych. Istnieje granica. Przestrzegamy przykazań i szanujemy bliźnich. Jeśli
możemy zaspokoić nasze potrzeby w tych ramach, to jest
w porządku. Gdybyśmy musieli przekroczyć te granice, to
z tym się nie zgadzamy.
Nie jesteśmy też niewolnikami naszej dumy. Jeśli ktoś
zrobi mi coś złego, nie muszę się mścić. Bóg uwolnił mnie
z mocy ciemności; nawet jeśli ktoś wyrządzi mi krzywdę,
mam możliwość przebaczenia. Nie muszę się mścić. Bracia i siostry, Chrystus uczynił nas wolnymi. Nie jesteśmy
więźniami własnej dumy.

I

wiecznego szczęścia. Każdy z nas ma zarezerwowane
miejsce przy tronie Boga. To miejsce już istnieje. Pan
Jezus postanowił, że jesteśmy dziedzicami Jego chwały i
przeznaczył dla nas miejsce. Czy uda nam się tam dotrzeć,
to już inna sprawa, ale miejsce jest zarezerwowane i nikt
go nam nie odbierze.
Tu jednak Królestwo Boże odnosi się do czegoś innego. Królestwo Boże – lub Królestwo Syna – jest również
odniesieniem do Kościoła Chrystusa. Bóg przyjął nas
do Kościoła swego umiłowanego Syna, Kościoła Jezusa
Chrystusa. Wielką radością jest wiedzieć, że to nie jest
Kościół apostołów, to nie jest Kościół Głównego Apostoła, ale Kościół Jezusa Chrystusa. On jest tym, który panuje
i On jest tym, który decyduje. To, co dzieje się w Kościele
Chrystusa, dzieje się w imię Jezusa. Jezus Chrystus jest
tym, który decyduje o misji i pracy w swoim Kościele.

na koniec: nie jesteśmy więźniami naszej przeszłości i naszych słabości. Nawet jeśli popełniliśmy wiele
błędów, nie jesteśmy więźniami tamtej przeszłości.
Możemy się zmienić. Poprzez swoją łaskę, poprzez świętą
wieczerzę i swoje Słowo, Pan daje nam
możliwość rozpoczęcia od zera. Nie jeNikt nie musi czynić zła.
stem więźniem rzeczy, które zrobiłem źle
w swojej przeszłości, więźniem swojej
Dzięki Duchowi Świętemu mamy tę zdolność,
historii, swoich słabości. Chrystus daje
tę moc, żeby powiedzieć diabłu „nie”.
nam możliwość nowego początku. Mili
bracia i siostry, jest to wielki powód do
radości i do wdzięczności.
postołowie nie mogą czynić nic innego, jak tylko
Bóg wyzwolił nas z mocy ciemności. Nawet jeśli diapracować w imię Jezusa Chrystusa i wykonywać
beł przysparza nam wiele cierpienia, nie musimy porzucać
Jego wolę. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, powieBoga. Nie musimy zachowywać się jak inni; jeśli chcemy,
możemy być pierwszymi, możemy być nawet jedynymi, dział bardzo wyraźnie: „Królestwo moje nie jest z tego
którzy czynią dobro, ale czyniąc to, czynimy dobro sobie. świata”. (Jan 18, 36) Naród żydowski oczekiwał, że Pan
Nie jesteśmy niewolnikami naszych ziemskich potrzeb i Jezus wybawi ich od Rzymian. Jezus to rozumiał, że dla
pragnień; szacunek dla przykazań i respektowanie bliź- ludzi nie było to miłe być pod panowaniem rzymskim.
niego stanowią granice, których chcemy przestrzegać. Nie Ale dał jasno do zrozumienia, że nie przyszedł na ziemię,
jesteśmy więźniami naszej dumy, jesteśmy gotowi prze- aby rozwiązać ten problem. Pan Jezus nie rozwiązał probaczyć, a także nie jesteśmy więźniami naszych słabości i blemów społeczeństwa, w którym żyli ludzie, i to ich roznaszej przeszłości. Bóg daje nam możliwość rozpoczęcia czarowało.
Chrystus wprowadził nas do swojego Kościoła. Taka
wszystkiego od nowa.
Pierwszym powodem do radości i wdzięczności jest to, jest Jego wola. Misją Kościoła, prowadzonego przez apoże Bóg uzdolnił nas do dziedzictwa wiecznego szczęścia. stołów, nie jest ingerowanie w problemy społeczeństwa
Drugim powodem jest to, że już dziś wyzwala nas z mocy w celu ich rozwiązywania. Nie mamy ani władzy, ani
zła. Jeśli chcemy, możemy czynić dobro. Nikt nie musi uprawnień, aby to robić. Ludzie przychodzili do Pana Jeczynić zła. Dzięki Duchowi Świętemu mamy tę zdolność, zusa, oczekując, że On na przykład rozstrzygnie ich spory
o dziedzictwo. Pan Jezus wzbraniał się przed tym. To nie
tę moc, żeby powiedzieć diabłu „nie”.
Trzecim powodem do wdzięczności jest to, że Bóg było Jego poleceniem. Zapytał: „Człowieku, któż mnie
wprowadził nas do Królestwa swego umiłowanego Syna. ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami?”. (Łuk 12, 14)
Tu nie ma mowy o ponownym przyjściu Pana, chodzi To nie było sprawą Syna Bożego. Nie jest też sprawą apoo dziś. Kiedy Bóg uwolnił nas z mocy zła i wprowadził stołów i ich współpracowników wymierzanie sprawiedlido Królestwa Bożego, to przede wszystkim oznacza do wości. Nie dlatego tu są.

A
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski DR Konga-Zachodnia

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski DR Konga-Południowo-Wschodnia

Tshitshi Tshisekedi jako apostoł okręgowy przewodzi terytorialnemu Kościołowi
Nowoapostolskiemu RD Konga-Południowo-Wschodnia od 2013 roku

W Królestwie Bożym wszyscy będziemy podobieństwem
Chrystusa. Nie będzie między nami żadnych różnic
statusowych. Powinniśmy to wdrożyć już dziś.
Żydzi poszli za Panem Jezusem, ponieważ czynił cuda.
W pewnym momencie to Go rozzłościło. Zganił ich za
brak zrozumienia i powiedział: „…szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb
i nasyciliście się”. (Jan 6, 26) Dał im chleb, aby pokazać,
że może im dać również zbawienie. Przyszedł, aby dać
im zbawienie. A oni przyszli tylko po to, żeby jeść chleb.
Pan Jezus, jeśli chce, może czynić cuda, ale nie jest to poleceniem apostołów, aby to czynić. Misją posłańców Jezusa Chrystusa jest głoszenie zbawienia i przygotowanie
dusz na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Nic innego nie możemy czynić. To jest polecenie, które dał nam
Pan Jezus. To jest Jego Kościół, Kościół Syna Bożego.
Wszystko, co się w nim dzieje, dokonuje się w Jego mocy.
Wielu wierzących widzi mężczyznę lub kobietę z Kościoła i uważa jego lub ją za bardzo ważnych, ponieważ
otrzymali wielką moc i mogą uzdrawiać lub czynić inne
rzeczy. A kiedy ta osoba odchodzi, to ludzie mają problem. Głównego Apostoła można zmienić z dnia na dzień,
ale Kościół nadal pozostanie. Jeden apostoł przechodzi w
stan spoczynku i pojawia się następny. Wszystko idzie
dalej. Doktryna nie ulega zmianie. Kościół żyje dalej,
ponieważ to nie osoba jest ważna, ale urząd i pełnomocnictwo, jakie Pan Jezus dał temu urzędowi, Apostolatowi. Apostoł nie jest ważny. Ważne jest pełnomocnictwo,
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które ma do udzielania sakramentów i głoszenia Ewangelii. Bez względu na to, kto będzie sprawował ten urząd,
ono się nie zmieni.

B

racia i siostry, to jest siłą naszego Kościoła. Nie
powinniśmy o tym zapominać. To jest Kościół
Jezusa Chrystusa. On jest tym, który zbawia.
Zbawienie, którym obdarza, nie zależy od zdolności Jego
sług. Jest to kwestia, którą chciałbym rozwinąć: mamy
duchownych, którzy są mniej lub bardziej utalentowani.
Oczywiście, dobrze jest mieć duchownego, który umie
bardzo dobrze głosić kazania. Inni są pod tym względem
mniej uzdolnieni i to można zauważyć w kazaniach na nabożeństwie. W zależności od predyspozycji duchownego,
zbór będzie mniej lub bardziej zorganizowany. W zależności od kompetencji duchownego, mniej lub bardziej
trudne będzie rozwiązywanie konfliktów. Kompetencje
człowieka wpływają na jakość głoszonych przez niego
kazań, na organizację Kościoła i na wzajemne relacje.
Jedno jest jednak pewne: deficyty duchownych nie
mogą przeszkodzić Panu Jezusowi w zbawieniu swego
ludu w swoim Kościele. Zbawienie, które daje Pan Jezus,
nie zależy od zdolności Jego sług. On zawsze może zbawić, bowiem to jest Jego Kościół. To mnie osobiście
bardzo uspokaja. Jest mi z tym bardzo dobrze, wiedząc,

Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski DR Konga-Zachodnia

Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

Ławki kościelne w DR Konga pozostały puste. Transmisja
odbyła się za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu

Terytorialny Kościół Nowoapostolski DR Konga-Zachodnia
jest pod przewodnictwem apostoła okręgowego Michaela
Deppnera od 2010 roku

że nawet jeśli czasami jesteśmy słabi lub niekompetentni, zbawienie zawsze będzie możliwe – dzięki Jezusowi
Chrystusowi.

K

ościół Chrystusa, Królestwo Syna Bożego, w
którym już dziś jesteśmy, ma być przedsmakiem
nadchodzącego Królestwa Bożego. W zborach
już dziś powinno być zauważalne, jak to kiedyś będzie w
Królestwie Bożym. Nikt z nas nie jest doskonały, ale już
dziś powinno być to dostrzegalne. Znam wiele zborów w
Kongo, gdzie już dziś można dostrzec te znaki, przedsmak
tej wiecznej wspólnoty ludzi z Bogiem.
U Boga, w Jego Królestwie, Jego wola jest zawsze
wypełniana, ponieważ wszyscy zgadzają się z tą wolą.
Ojciec, Syn i Duch Święty są absolutnie jedno i nie sprzeczają się ze sobą. W Królestwie Bożym wszyscy podążają
za Jego wolą. Taka jest ich natura, tak zostali stworzeni.
W Kościele Chrystusa również chcemy działać zgodnie z
wolą Bożą. Nie dlatego, że oczekujemy za to nagrody lub
obawiamy się kary, ale po prostu dlatego, że całkowicie
zgadzamy się z wolą Bożą. Bóg włożył w nas nowe stworzenie w Chrystusie. Tam, gdzie rozwinęło się to nowe
stworzenie, nie musimy nawet walczyć, aby wypełniać
wolę Bożą. Wypełniamy ją, ponieważ jest to po prostu w
naszej naturze.

W Królestwie Bożym wszyscy będziemy podobieństwem Chrystusa. Nie będzie między nami żadnych różnic statusowych. Powinniśmy to wdrożyć już dziś. Nie
powinno być żadnych różnic pomiędzy bogatymi a biednymi. Bóg miłuje tych, którzy są dobrze wykształceni, jak
również tych, którzy nigdy nie mogli chodzić do szkoły.
Nie może być rozróżniania co do pochodzenia. Bóg miłuje wszystkich ludzi jednakowo, mężczyzn, kobiety, dzieci
– miłuje ich wszystkich. Jeśli już dziś chcemy być obrazem Królestwa Bożego, powinniśmy zadbać o to, żeby
nie czynić żadnych różnic między sobą. Liczy się tylko to,
że są to moi bracia i moje siostry, których Bóg miłuje tak
samo, jak mnie.
Mili bracia i siostry, możemy się z tego cieszyć. Bóg
wprowadził nas do swojego Królestwa. Pan Jezus postanowił, że Jego Królestwo nie dotyczy rzeczy ziemskich,
ale zbawienia. Nie przyszedł, żeby rozwiązywać problemy społeczne, rozstrzygać spory, czy dokonywać cudów.
Przyszedł, aby przynieść zbawienie. On jest tym, który
przekazuje zbawienie poprzez swoich sług. Osoba, która
sprawuje urząd, nie jest ważna. Ważne jest pełnomocnictwo urzędu, które dał jej Bóg. Niedoskonałości osób sprawujących urząd nie zawsze nam to ułatwiają, ale również
to nie przeszkodzi Bogu w zbawieniu nas. Jest to bardzo
uspokajające dla nas duchownych, ale to nie przeszkadza
		1/2021
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Francja

nam w pracy nad sobą, w kontynuowaniu edukacji i w zdobywaniu nowych umiejętności. Bóg obdarzy takie starania
swoim błogosławieństwem. Błędy duchownych jednakże
nie stanowią przeszkody na drodze do zbawienia. W końcu
chcemy być naprawdę Kościołem Chrystusa, nie czyniąc
żadnych różnic między sobą i będąc posłusznym woli
Bożej, ponieważ Go miłujemy i to jest w naszej naturze.
Jako przygotowanie do uroczystości świętej wieczerzy
Główny Apostoł powiedział:

W

łaściwie zaplanowane było zaproszenie niektórych apostołów na to nabożeństwo. Ale ponieważ sytuacja pandemiczna w Niemczech,
Francji i całej Europie uległa pogorszeniu, ponownie zostały wprowadzone ograniczenia w podróżowaniu. Dlatego jestem tu tylko ja, ale nie jestem sam, Bóg jest z nami.
Bóg proponuje nam dziś ponownie odpuszczenie grzechów. Ostatnio myślałem o człowieku, któremu Chrystus
niezamierzenie pomógł odzyskać wolność, o Barabaszu.
Barabasz był przestępcą – a dokładnie mordercą – który
żył w czasach Pana Jezusa. Niewiele jest o nim w Biblii.
Spróbuję jednak postawić się w jego sytuacji: z powodu zamordowania kogoś zostałem prawnie skazany na
śmierć. Czekam w więzieniu na egzekucję, a nagle pojawia
się ktoś, kto mi mówi, że jednak nie umrę, że jestem wolny.
Ktoś inny – Jezus z Nazaretu – umrze za mnie. Wyobraźcie
sobie taką niespodziankę!
To jest obraz dla nas. Wprawdzie nikogo nie zabiliśmy, nie jesteśmy przestępcami, ale Pan Jezus oddał swoje
życie, abyśmy mogli doświadczyć odpuszczenia grzechów. Grzech to nie tylko kradzież, morderstwo czy inne
poważne sprawy. Pomyślmy o tym, co Pan powiedział:
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„...cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, mnie uczyniliście”. (Mat 25, 40) Kiedy
krzywdzimy naszego bliźniego, krzywdzimy również
Pana. Dobro, którego odmawiamy naszym bliźnim, odmawiamy też naszemu Panu. Patrząc z tej perspektywy,
uświadamiamy sobie, że lista naszych grzechów jest nieco
dłuższa, niż nam się wydawało. Ileż razy skrzywdziliśmy
naszych bliźnich? Być może nawet nieświadomie. Pan
Jezus wówczas nie mówi: „To nic nie szkodzi, to nie jest
takie złe”. On mówi: „To jest tak, jakbyś to Mnie uczynił”.
Nie chcemy ranić Pana Jezusa, ale zrobiliśmy to, raniąc naszego brata, naszą siostrę, naszego bliźniego. Może chcieliśmy uczynić coś dobrego dla bliźniego, ale nie znaleźliśmy
czasu ani okazji ku temu. Pan Jezus jednak oczekiwał, że
uczynisz Jemu coś dobrego, a ty tego nie zrobiłeś. Masz poczucie winy. Ale wtem nadchodzi wiadomość: możesz być
wolny! Chrystus cię wyzwala! Jeśli w Niego wierzysz, jeśli
szczerze żałujesz, Bóg może ci odpuścić twoje grzechy.
Mili bracia i siostry, moim życzeniem jest, aby każdy
z nas otrzymał tu dziś pełnię łaski, aby tym samym miał
pokój w swoim sercu: „Chrystus wszystko przebaczył.
Nie jestem więźniem swojej przeszłości, mogę zacząć od
nowa i mogę to czynić lepiej”.

Zasadnicze myśli
Dziękujemy Bogu za dziedzictwo, które dla
nas przygotował. Zostaliśmy uwolnieni do
naśladowania Chrystusa, pomimo utrapień,
naszego otoczenia i naszych słabości. Radujemy się z bycia członkami Kościoła, któremu
przewodzi sam Chrystus.

wort
Słowo
undi wiara
glaube/ Kontekst
i Kontext

Słowo Biblijne

w Kontekście

List do Kolosan 1, 1-14
1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat,
2. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca
naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
DZIĘKCZYNIENIE I MODLITWA
3. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy,
4. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych,
5. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy,
6. Które was doszło; tak dzieje się to zarówno na
całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy
usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że
ona wydaje owoc i rośnie.
7. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą
Chrystusowym dla was,
8. Który też doniósł nam o miłości waszej w Duchu.
9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy,
nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście
doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej
mądrości i duchowym zrozumieniu,
10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym
dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały
jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością
12. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do
uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,
13. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do
Królestwa Syna swego umiłowanego,
14. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Biblia Warszawska - nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975

Wyjaśnienia
Słowo biblijne nabożeństwa znajduje się przed jednym z ważnych teologicznie fragmentów Nowego
Testamentu, a mianowicie przed „Hymnem kolosan”
lub „Pieśnią kolosan”. (Kol 1, 15-20) Adresatami Listu są chrześcijanie w Kolosach, mieście położonym w dolinie rzeki Likos w Azji Mniejszej, sąsiadującym z Hierapolis i Laodyceą, (Kol 4, 13) które
znane jest także z Objawienia Jana. List ten ma być
odczytany nie tylko w zborze w Kolosach, ale także
w zborze w Laodycei – mamy więc do czynienia z
pismem okólnym. Po informacji o nadawcy i adresacie (Kol 1, 1. 2) List rozpoczyna typowa dla listów
starożytnych przedmowa. (Kol 1, 3-14) Po niej następuje główna część Listu, (Kol 1, 15-4, 6) którą
kończy epilog. (Kol 4, 7-18) Tak więc słowo biblijne nabożeństwa znajduje się na początku głównej
części Listu, którą wypełniają słowa dziękczynienia.
Autorzy Listu – którymi zgodnie z pierwszym wersetem Listu do Kolosan są „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat” (Kol 1, 1)
– rozpoczynają List pozdrowieniem pokoju, jak to
było powszechne w listach w czasach Pana Jezusa i pierwszych apostołów. Dziękują Bogu za wiarę
i miłość adresatów Listu, chrześcijan w Kolosach.
(Kol 1, 3. 4) Jest też wzmianka o współpracowniku („współsłudze”) Apostoła Pawła, Epafrasie, który
prawdopodobnie ma szczególne znaczenie dla zboru w Kolosach. (Kol 1, 7. 8) Epafras jest wymieniony
na końcu listy pozdrowień Listu do Kolosan; (Kol 4,
12. 13) w związku z tym prawdopodobnie pochodzi z Kolosów i według greckiego imienia jest poganochrześcijaninem. Był również aktywny w sąsiednich zborach w Laodycei i Hierapolis. List kończy
się słowem biblijnym nabożeństwa i wersetem 14,
który zawiera wyznanie: Bóg wybawił chrześcijan w
Kolosach z mocy ciemności i przeniósł ich do Królestwa Chrystusa – gdzie jest odpuszczenie grzechów. W ślad za tym następuje „Hymn kolosan”,
śpiewne wyznanie Jezusa Chrystusa, obrazu Boga i
Pierworodnego przed wszelkim stworzeniem.
		1/2021
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Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 27.03.1972 r.
Zawód: matematyk, inżynier
Apostoł okręgowy od: 20.01.2013 r.
Obszar działania: DR Konga-Południowo-Wschodnia i Burundi

Apostoł okręgowy
Tshitshi Tshisekedi

To wszystko wydawało się dziwnie obce. Zaczynało się
zupełnie nowe życie. Nie miałem pojęcia, gdzie i jak
mam rozpocząć swoją pracę. Doświadczyłem wielkiego
wsparcia ze strony mojego apostoła okręgowego, który
nauczył mnie, co to znaczy być apostołem Pana i cenię
sobie wielką pomoc ze strony doświadczonych apostołów, którzy mówili mi: „Nie bój się, tylko wierz!”.

wioskach. Kiedy docieram do wioski po dwunastogodzinnej podróży samochodem terenowym przez wzgórza i doliny, w temperaturze 35°C, po 300 kilometrach
wyboistej drogi, padam na twarz i bolą mnie wszystkie
kości. Ale kiedy widzę, że ponad 2000 braci i sióstr przybyło na nabożeństwo – wielu z nich szło z dziećmi pieszo
przez dwa lub trzy dni, aby tylko móc uczestniczyć w nabożeństwie – wtedy moje ciężary i bóle zostają zdmuchnięte i jestem pełen podziwu dla tych poświęceń moich
braci i sióstr.

Jaką odległość musisz pokonać do najbardziej
oddalonego zboru w twoim obszarze działania?

Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsługujesz duszpastersko?

Z Lubumbashi na południu obszaru, w którym pracuję,
do Isiro na północy jest około 1600 kilometrów w linii
prostej. Nie można tam dojechać samochodem i nie ma
też bezpośredniego lotu. Kiedy odwiedzam ten zbór,
najpierw lecę do stolicy Kinszasy – około 1600 kilometrów, następnego dnia do Kisangani – około 1500 kilometrów, a wreszcie trzeciego dnia lecę do Isiro – około
400 kilometrów. Tam i z powrotem jestem sześć dni w
drodze – o ile wszystko przebiega pomyślnie.

Trzy tygodnie każdego miesiąca jestem w drodze w
moim obszarze działania, który jest największym okręgiem apostolskim na świecie, jeśli chodzi o liczbę braci
i sióstr. Razem ze mną czterdziestu pięciu apostołów
pielęgnuje około 10 000 zborów w 16 z 26 okręgów Demokratycznej Republiki Konga. Ponadto jestem również odpowiedzialny za Kościół terytorialny Burundi.
Jest tam jeszcze małe grono wiernych, ale staramy się
rozwijać dzieło Boże w tym kraju.

Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?

Apostole okręgowy, w jaki sposób relaksujesz
się po wytężonym dniu?

Większość naszych braci i sióstr mieszka na wsi, w małych

Najchętniej spędzam czas z moją rodziną.

Apostole okręgowy, jakie masz wspomnienia
związane z ordynacją na urząd apostoła?
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
DR Konga-Południowo-Wschodnia / archiwum

Apostołowie
listy

SŁOWO I WIARA

Apostoł okręgowy Tshisekedi
przy ołtarzu na Dniu Młodzieży
oraz podczas powitania z wiernymi

Być źródłem pokoju
W „Kazaniu na górze” Pan nauczał: „Błogosławieni
pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani”. (Mat 5, 9) Jako że staliśmy się dziećmi Bożymi
poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha, naszym zadaniem jest zaprowadzenie tego pokoju. Pokój nie jest
gotowym produktem, który jest łatwy do zdobycia. Czasami potrzeba wielkiego wysiłku, aby stworzyć pokój.
Jedną z dróg do pokoju jest miłość. Miłość Boża rozlana
została w naszych sercach. (Rzym 5, 5) Tak więc, jeśli
chcemy, możemy żyć w pokoju z Bogiem i być źródłem
pokoju dla innych.
Życie w pokoju z Bogiem oznacza bycie z Nim w
harmonii. Pan Jezus powiedział: „Jeśli przykazań
moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości

mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i
trwam w miłości jego”. (Jan 15, 10)
Jeśli chcemy żyć w pokoju z innymi, potrzebna jest
pokora. Apostoł Paweł zaleca: „...abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i
łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w
miłości”. (Efez 4, 1b. 2)
Praktykowanie miłości bliźniego jest drogą do pokoju między sobą. Z miłości chcemy służyć innym. To
służenie z miłości tworzy pokój.
Trwajmy mocno w miłości braterskiej, jak zaleca
autor Listu do Hebrajczyków. Wówczas będziemy wypełniać wolę Pana i krzewić pokój.


Tshitsi Tshisekedi
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ŻYĆ Z WIARĄ

fleksja
Najlepsze życzenia
alizacj
a

N

aszym bliskim, braciom i
siostrom we wspólnocie
kościelnej, sąsiadom i pomocnym ludziom składamy najlepsze życzenia w
Nowym Roku: zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego itd. Dla wielu ludzi
to życzliwe zwracanie się jest potrzebą
serca i przez większość ludzi jest dobrze
przyjmowane. Każdy, kto otrzymuje takie
serdeczne życzenia, czuje się zauważony i
doceniony. To jemu pokazuje: ludzie wokół
mnie dostrzegają, darzą mnie pozytywnym
uczuciem, nie są wobec mnie nastawieni
obojętnie, zawistnie ani wrogo. To daje poczucie bezpieczeństwa, łagodzi napięcie,
być może wywołuje uśmiech na twarzy,
daje nadzieję, pozwala swobodniej oddychać. Często wysyłane fale empatii, miłości
i harmonii wracają do osoby wysyłającej
życzenia i tworzą chwile piękna i dobra.
Owszem, z pewnością każdy, kto noworoczne życzenia postrzega jako bezsensowną rutynę, nie chce, żeby takie pozytywne
efekty się pojawiły. I tak, najpóźniej przy
setnym e-mailu, setnej kartce, setnym:
„Szczęśliwego Nowego Roku!” pojawią się
symptomy zmęczenia i przestanie się angażować w to całym sercem. W żadnym razie
jednak przez to nie mogą zostać zniweczone możliwe pozytywne skutki szczerych
życzeń. One są i pozostaną cennym skarbem w kontaktach międzyludzkich.
Odwróćmy teraz swój wzrok od bliźniego, którego miłujemy i któremu to oznajmiamy poprzez nasze życzenia. Zwróćmy
swój wzrok na samego siebie. Czego życzymy sobie osobiście w nowym roku? Na
pierwszy rzut oka życzenie czegoś sobie
może się wydawać śmieszne. Jednakże

życzenia mogą wyzwalać wielką siłę.
Wiele życzeń drzemie w nas niewypowiedzianych, a jednak kontrolują nasze zachowanie z podświadomości. Znamy przecież
ten trik: kiedy się uśmiechamy, ma to pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
Kiedy życzymy sobie czegoś pięknego,
często potęguje to nadzieję, wyzwala siły,
a nawet sprawia, że jesteśmy podekscytowani i radośni.
W Psalmie przypisywanym Dawidowi
jest mowa: „Rozkoszuj się Panem, a da
ci, czego życzy sobie serce twoje!”. Wielu
już to czytało i potrząsało głową przy tym
obiecującym przyrzeczeniu. Oni tego nie
czuli. Ich życzenie serca nie zostało spełnione. Dalej w 37. Psalmie jest napisane:
„Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim
nadzieję”. Zaufaj Bogu, miła duszo. Jest
też mowa: „Powierz Panu drogę swoją,
zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni”.
Owszem, „dobrze uczyni” z Bożej perspektywy nie oznacza spełnienia wszystkich naszych życzeń. A że nasza perspektywa jest
fragmentaryczna w porównaniu z perspektywą Wszechmogącego, niekiedy pojawia
się pozorna sprzeczność, której my, ludzie
na ziemi, nie zawsze możemy wyjaśnić.
Potraktujmy jednak te słowa poważnie:
jakie najlepsze życzenia dla naszego serca
możemy zaczerpnąć z Psalmu? Moje serce,
życzę ci radości w Panu! Rozkoszuj się
Panem! Życzę ci, żebyś pytało o wolę Bożą
i ją chętnie czyniło! Życzę ci, żebyś rozumiało, że Bóg chce ci dać swoje zbawienie!
Życzę ci zaufania do dróg Bożych! Życzę
ci więcej opanowania w życiu: ponieważ
Pan wszystko dobrze uczyni. Życzymy
wszystkim błogosławionego przez Pana
2021 roku!
		1/2021
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Chleb Żywota
Postawa Pana Jezusa naszym wzorem
„Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu
służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu”. Ewangelia Mateusza 4, 10. 11

P

o słowach Boga Ojca, że Jezus jest Synem, w którym ma
upodobanie, Syn Boży został przez Ducha zaprowadzony na pustynię. Tam Jezus Chrystus, będący też prawdziwym człowiekiem, był kuszony przez diabła. Jezus oparł sie pokusom centralnym słowem Starego Testamentu, że cześć należy
się wyłącznie Bogu. (V Moj 6, 13) Tym samym stał się wzorem
w przezwyciężaniu.
To były nie tylko trzy opisane pokusy, z którymi diabeł przystąpił do Syna Bożego. Według Ewangelii Łukasza Jezus kuszony był przez 40 dni – diabeł przystępował do Niego z „różnymi
pokusami”. (Łuk 4, 2. 13) Ponieważ Pan Jezus zna wszelkie pokusy, to rozumie każdego z nas. (Hebr 4, 15) Jednakże On nigdy
nie popadł w grzech! To jest największy przykład. I chociaż nieosiągalny, to jednak dążmy do niego i starajmy się ze wszystkich sił, by dotrzymywać naszych ślubowań złożonych podczas
chrztu czy konfirmacji: „Wyrzekam się diabła i wszelkich jego
spraw i czynów…”.
Słowo biblijne zawiera kolejne cenne wskazówki odnośnie
postawy Jezusa Chrystusa:
• On odwoływał się do Pisma Świętego,
• On modlił się do Boga,
• On służył wyłącznie Bogu,
• On korzystał ze służby anielskiej.
Podstawą nauki Kościoła Nowoapostolskiego jest Pismo
Święte. Każdemu, kto ma taką możliwość, zaleca się regularne czytanie Biblii. To wspiera poznanie i dodaje pewności
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w wierze. Czy jednak znajdujemy czas na regularne czytanie
Biblii?
Wspólna modlitwa na nabożeństwie, jak i indywidualna, są
odpowiedziami człowieka na Słowo Boże. Zgodnie ze słowami
Pana Jezusa wielbienie Boga jest przykazaniem. Zaniedbując
wielbienie, nie oddaje się Bogu należnej Jemu czci. Czy wielbienie Boga jest dla nas świętą i ulubioną powinnością?
Wezwanie do służenia wyłącznie Bogu łączy w sobie służbę
bliźniemu i w Kościele. Zawsze jest ważne pamiętać o słowach:
„...cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą”. (I Kor
10, 31b; por. też Kol 3, 23. 24) Czy nasze codzienne zachowanie
poświadcza, że – cokolwiek czynimy – służymy naszemu Bogu?
Pan Jezus jest dla nas przykładem również w tym względzie,
że pozwolił, aby aniołowie Jemu służyli. Chociaż aniołowie są
podporządkowanymi Jemu stworzeniami, to mimo to przyjmował ich posługę.
Tym bardziej my powinniśmy dawać się obsłużyć – i przyjąć
tych, których Bóg nam posyła i wyposaża do tej służby. Nie są
ani ponad nami, ani nam podporządkowanymi, lecz nam równymi. Są ludźmi jak my, mają swoje błędy i słabości. Przyjmując ich, przyjmujemy również Pana: „Kto przyjmuje tego, kogo
poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego,
kto mnie posłał”. (Jan 13, 20) Czy przyjmujemy bez uprzedzeń
tych, którzy są ustanowieni do służenia nam?
Dla kogo przykładem jest Jezus Chrystus, ten zasłużenie
zwie się „chrześcijaninem”.

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

Pieśń o Chrystusie – Sługa Boży
„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom;
a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej”.
List do Filipian 2, 6-8

W

ersety 6-11 z 2. rozdziału Listu do Filipian są
prawdopodobnie tekstem, który był znany
pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej, zanim
Apostoł Paweł napisał swój List. Wersety 6-8 głoszą, że Syn
Boży opuszcza sferę nieba i jako sługa wkracza w przestrzeń
ludzką, to znaczy w dzieje. (patrz też Iz 53, 4. 5) Wersety
9-11 głoszą wywyższenie Jezusa Chrystusa.
Wersety z Listu do Filipian opisują drogę Syna Bożego
z Bożej chwały do świata ludzi.

Chociaż był w postaci Bożej,
nie upierał się zachłannie przy tym,
aby być równym Bogu.
Syn Boży zdecydował z własnej woli, aby opuścić
chwałę Bożą i stać się człowiekiem. Nie trzymał się „samolubnie” chwały – wszechmocy Bożej – i wszechwiedzy, lecz wyrzekł się jej i udał się na poziom, który nie był
dla Niego odpowiedni, i tym samym znalazł się w sytuacji
całkowicie niegodnej Go: przyjął „postać sługi” (dosłownie „postać niewolnika”).

postępować i mówić:
• Pan Jezus zawsze postępował zgodnie z wolą Bożą:
„...bądź wola Twoja”. (Mat 6, 10)
– My także chcemy pytać o wolę Bożą i ją wypełniać.
• Pan Jezus pomagał potrzebującym i cierpiącym, pomagał przygnębionym i smutnym. (Łuk 7, 13)
– My także nie chcemy ignorować potrzeb innych i
jeśli to możliwe, być pomocnymi.
• Pan Jezus musiał znosić pogardę i kpiny, ale nie pozwolił, aby to powstrzymało Go od głoszenia Królestwa Bożego. (Mat 27, 29; Mar 15, 31)
– My także nie chcemy być zniechęceni kpiną lub
obojętnością wobec świadectwa Ewangelii i zbliżającego się ponownego przyjścia Chrystusa.

Stał się podobny ludziom,
a okazawszy się z postawy człowiekiem,
został uznany za człowieka.

Uniżył samego siebie
i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej.

Syn Boży postrzegany jest w Jezusie jako człowiek
pośród ludzi. Widzi się Go jako syna cieśli Józefa i wie,
że imię Jego matki to Maria. (Mat 13, 55 i nn.) Sam Jezus
jest prostym człowiekiem pod względem swojej pozycji
społecznej, ale działa z autorytetem i głosi bliskość Królestwa Bożego.
Jednakże osoba Jezusa Chrystusa zasadniczo różni
się od wszystkich innych ludzi. Jego człowieczeństwo
nie jest naznaczone grzechem. Jezus jest takim człowiekiem, jakim powinien być człowiek. (Rzym 5, 12-15)
Pod tym względem jest dla nas wzorem do naśladowania.
Jego działanie i mowa pokazują nam, jak powinniśmy

Wcielenie Syna Bożego i związane z tym upokorzenie
dopełniają się w śmierci na krzyżu. Należy podkreślić, że
Pan Jezus, chociaż i On bał się bólu i śmierci, zaakceptował wszystko, co zostało na Niego nałożone. Dlaczego to uczynił? Ponieważ poprzez swoją ofiarę chciał dać
wszystkim ludziom możliwość powrotu do Boga i osiągnięcia życia wiecznego.
Jego cierpienie i śmierć są zatem wyrazem Bożej solidarności z cierpiącymi i umierającymi. On jest z nimi,
nawet jeśli czują się przez Niego opuszczeni.
Z poniżenia, które Syn Boży wziął na siebie, z Jego
cierpienia i śmierci wywodzi się nasze zbawienie i życie!
		1/2021
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Przykazania Boże
Rozdział 5 − część VII

5.3.4 Trzecie przykazanie
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Trzecie przykazanie wzywa do oddzielenia jednego
dnia tygodnia od pozostałych, aby oddać cześć Bogu, z
wdzięcznością wspominać Jego czyny zbawcze i zajmować się Jego Słowem.

5.3.4.1 Uzasadnienia trzeciego przykazania
dla Izraela
Szabat jako część porządku stworzenia ma być uświęcany, ponieważ Bóg odpoczął siódmego dnia i go uświęcił. (I Moj 2, 2. 3; II Moj 20, 8-11) Dzień święty został
dany dla uczczenia twórczego działania Boga, które stało
się dobrodziejstwem dla wszystkich ludzi.
Inne uzasadnienie uświęcania szabatu znajduje się w V
Księdze Mojżeszowej 5, 15: „Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan,
Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto
ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu”. (BT)
Dzień wolny od pracy służy zatem chwaleniu Stwórcy
i upamiętnieniu wyzwolenia Izraela z niewoli. Ponadto
szabat upamiętnia czyny Boga wobec ludzkości, a zwłaszcza wobec Jego wybranego narodu.
22
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5.3.4.2 Szabat w Izraelu
Bóg wywyższył szabat jeszcze przed ustanowieniem
Zakonu na Synaju. (II Moj 16, 4-30) Dał go jako dar, w
którym naród izraelski miał odpoczywać po pracy i bez
przeszkód zwracać się do Boga – w ten sposób szabat był
jednocześnie dniem odpoczynku i dniem świętym. Był
też dniem szczególnej służby ofiarnej. (IV Moj 28, 9. 10)
Tym, którzy uświęcali szabat, unikali załatwiania spraw
osobistych i prowadzenia „pustej rozmowy”, obiecane
było błogosławieństwo. (Iz 58, 13. 14)

5.3.4.3 Jezus Chrystus i szabat
Postawa Pana Jezusa wobec szabatu zasadniczo różni się
od postawy przestrzegających prawa Żydów. Zachowanie
Syna Bożego jasno pokazuje, że zakon i Ewangelia różnie
oceniają to święto. Chociaż Pan Jezus również chodził w
szabat do synagogi, (Łuk 4, 16) to jednak uzdrawiał tam chorych (Łuk 6, 6-11) – co dla uczonych w Piśmie było pracą,
a tym samym naruszeniem trzeciego przykazania. Jednakże
dla Pana Jezusa uzdrawianie chorych było wyrazem dobrodziejstwa Bożego i dopuszczone również w szabat.
Jezus Chrystus posiada autorytet do zwolnienia dnia odpoczynku od ograniczeń ścisłego porządku prawnego: „To
szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla

Katechizm

szabatu”. (BT, Mar 2, 27)

5.3.4.4 Od szabatu do niedzieli
„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (BT,
Mat 12, 8) – te słowa Pana Jezusa, w których udokumentowany jest Jego autorytet nad zakonem, urzeczywistniły się również przy zmianie dnia tygodnia, który jako dzień święty jest
uświęcany przez prawie wszystkich chrześcijan: podczas gdy
w Izraelu uświęcany jest siódmy dzień kalendarza żydowskiego – szabat, chrześcijanie uświęcają niedzielę. Podstawą
tego jest to, iż według jednomyślnego świadectwa Ewangelii,
Jezus Chrystus tego właśnie dnia tygodnia zmartwychwstał.
(Mat 28, 1; Mar 16, 2; Łuk 24, 1; Jan 20, 1) Stąd też uświęcanie niedzieli jest dla chrześcijan również wyznaniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i refleksją nad Wielkanocą.
Po wniebowstąpieniu Pana pierwsi chrześcijanie nadal
trzymali się swoich żydowskich tradycji, do których należało również uświęcanie szabatu. Zmieniało się to wraz
z misją wśród pogan. W procesie, trwającym dziesiątki
lat, niedziela stała się świętem chrześcijan. Pierwsze odniesienia do znaczenia niedzieli znajdują się w Dziejach
Apostolskich 20, 7 i w I Liście do Koryntian 16, 2.
W roku 321 cesarz Konstantyn I wyznaczył niedzielę
jako ogólnie obowiązujący dzień odpoczynku w Imperium Rzymskim. Rozporządzenie to w dużej mierze obowiązuje w krajach chrześcijańskich do dziś.

5.3.4.5 Uświęcać dzień święty – na nabożeństwie
Uświęcanie dnia świętego polega przede wszystkim
na oddawaniu czci Bogu na nabożeństwie, przyjmowaniu
z wiarą Jego Słowa i ze skruchą odpuszczenia grzechów
oraz na godnym spożywaniu ciała i krwi Chrystusa w sakramencie świętej wieczerzy. Wierzący upamiętniają przy
tym ofiarę Chrystusa, Jego czyn zbawczy, świętują zmartwychwstanie Pana i oczekują Jego ponownego przyjścia.
Uczestnictwo w nabożeństwie wyraża wdzięczność za
zbawcze czyny Pana Jezusa. Ponadto wyraża pragnienie
Słowa Bożego i sakramentu.
Pracujący zawodowo, chorzy, niepełnosprawni i sędziwi, którzy nie mogą przybyć na nabożeństwo, uświęcają niedzielę, w miarę swoich możliwości, szukając w modlitwie
powiązania z Bogiem i ze zborem. Bóg się do nich zbliża i
daje pokój, pocieszenie i wzmocnienie. (zob. KKN 12.4.3)
Święta roku kościelnego, (zob. KKN 12.5) które nie

przypadają na niedzielę, również rozpoczynają się nabożeństwem.
Święto to jako dzień odpoczynku jest także wzorem
obiecanego odpocznienia w Bogu. Związek pomiędzy
trzecim przykazaniem i tym przyszłym „dniem odpocznienia”, opisany jest w Liście do Hebrajczyków 4, 4-11. Ażeby
osiągnąć ten cel, konieczne jest wykorzystywanie „dziś”
do przyjmowania z wiarą na nabożeństwie Słowa Bożego i
sakramentu. (Hebr 3, 7)

5.3.4.6 Praca w niedzielę – między obowiązkiem a uświęceniem
Kto zachowuje świętość Jezusa Chrystusa w swoim sercu,
(I Ptr 3, 15) ten, gdy tylko jest możliwe, będzie szukał z Nim
wspólnoty na nabożeństwie. Jeżeli ktoś musi w niedzielę pracować, powinien w modlitwie łączyć się z Bogiem i ze zborem.

5.3.4.7 Ukształtowanie niedzieli
Niedziela powinna być w miarę możliwości dniem odpoczynku i refleksji nad Ewangelią. Jest to święto duszy,
która tego dnia ze swoimi potrzebami znajduje się na
pierwszym planie. Wartości Boże, takie jak pokój i pielęgnowanie wspólnoty przyczyniają się do uświęcenia.
Przykazanie święcenia dnia świętego wzywa wierzącego do sprawdzenia, w jakim stopniu jego działania i aktywności są zgodne z celem dnia poświęconego Panu. Na
pierwszym planie powinno być pogłębienie i zachowanie
efektu nabożeństwa.
Jeśli w ten sposób wykorzystuje się niedzielę, wówczas
wierzący żyją zgodnie z wezwaniem Psalmu 118, 24: „Oto
dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim”.

Streszczenie
Szabat służy chwaleniu Stwórcy i upamiętnieniu wyzwolenia Izraela z niewoli. Upamiętnia czyny Boga wobec
ludzkości i Jego wybranego narodu. (KKN 5.3.4.1)
Chrześcijanie uświęcają niedzielę, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jako dzień święty. (KKN 5.3.4.4)
Uczestnictwo w nabożeństwie wyraża wdzięczność za
zbawcze czyny Pana Jezusa. (KKN 5.3.4.5)
Święto jako dzień odpoczynku jest także wzorem obiecanego odpocznienia w Bogu. (KKN 5.3.4.5)
Trzecie przykazanie wzywa do tego, aby niedziela była
dniem poświęconym Panu. (KKN 5.3.4.7)
		1/2021
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O synu
wg Ewangelii Łukasza 15, 11-32

Pan Jezus opowiada
przypowieść:

Pewien człowiek ma dwóch
synów.
Któregoś dnia młodszy syn
mówi do ojca: „Daj mi już teraz
mój spadek, który dostałbym
po twojej śmierci”.
Ojciec dzieli swoją własność i
majątek. Młodszy syn odbiera
swoją część i wyrusza do odległego kraju. Tam trwoni
wszystkie pieniądze.
Kiedy wszystko się wyczerpało, w tym kraju akurat zaczyna panować głód. Syn musi
szukać pracy. Zatrudnia się do
pasania świń na polu. Jest bardzo głodny, ale nawet nie
może jeść pokarmu dla świń,
ponieważ nikt mu na to nie pozwala.
„Mój ojciec ma wielu najemników, ale każdy z nich ma pod
24
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dostatkiem chleba,
a ja tu umieram z
głodu” – rozmyśla
chłopak. „Pójdę do
ojca i poproszę go o
wybaczenie. Co prawda,
nie jestem już godny być jego
synem, po tym jak się zachowałem, ale może chociaż będę
mógł pracować dla ojca?”
Wraca więc do domu, do ojca.
Kiedy jest jeszcze dość daleko,
dostrzega go ojciec. Biegnie
naprzeciw swemu synowi i bierze go w ramiona.
Syn mówi do ojca: „Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko tobie. Nie jestem już
godny być twoim synem”.
Ale ojciec poleca swoim sługom przynieść najlepszą szatę
i ubrać w nią syna, a także dać
jemu pierścień i buty. Mają też
zabić cielę. Ojciec chce świętować, chce, żeby wszyscy się
radowali – tak bardzo cieszy
się z powrotu syna.
Starszy syn był w polu. A kiedy
wraca do domu swego ojca,
słyszy śpiew i tańce. Przywołuje więc jednego z sług i pyta,

Dla dzieci / Opowieści biblijne

dlaczego w domu świętują.
Sługa odpowiada: „Twój brat
wrócił, a twój ojciec zabił cielę,
gdyż odzyskał zdrowego syna”.
To wprawia w złość starszego
syna; nie chce wejść do domu i
przyłączyć się do uroczystości.
Ojciec więc wychodzi do niego
i go prosi. Na to starszy syn
mówi: „Tyle lat pracowałem dla
ciebie i nigdy nie uczyniłem nic
wbrew twojej woli. Dla mnie

nigdy nie wydałeś uczty. Dla
mnie nigdy nie zabiłeś nawet
koźlęcia. A dla mojego brata,
który roztrwonił twoje pieniądze, zabiłeś dorodne cielę”.
Ojciec mówi do swojego starszego syna: „Ty cały czas byłeś
ze mną, a wszystko, co jest
moje, jest twoje. Powinieneś
się cieszyć; twój brat był
umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się”.
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(Południowa Afryka)
Goeiedag, Mholo, Sawubona (to oznacza „cześć” w
trzech z naszych jedenastu oficjalnych języków). Nazywam się Janicha, mam jedenaście lat. Mieszkam w
Northpine, na przedmieściach Kapsztadu w RPA.
Kiedy myślicie o Afryce, to pewnie myślicie o dzikich
zwierzętach. Cóż, nie musicie się martwić, że lwy i
słonie swobodnie biegają; one także u nas żyją
w ogrodach zoologicznych i
rezerwatach przyrody.
Pozwólcie, że opowiem wam więcej o sobie i o pięknym
Kapsztadzie. Należę do pięcioosobowej rodziny: mama,
tata, siostra Micaela (8), brat Joshua (1) i ja.
Moja mama Janine (32 lata) jest gospodynią domową. Gotuje i piecze smaczne potrawy oraz opiekuje się nami. Mój
tata Michael (32 lata) pracuje we własnej firmie. Buduje drogi
i płoty. Moi rodzice dbają o to, żebyśmy mieli jedzenie, ubrania i bezpieczne miejsce do życia, ale także dbają o nasze
dusze i zabierają nas na nabożeństwa
oraz zajęcia religii.
Mam słabość do pysznego jedzenia,
przede wszystkim do makaronu i pizzy –
może mam włoskich przodków? Najbardziej
lubię spaghetti z mięsem mielonym i kluseczkami oraz makaron zapiekany z serem.
Mama często rozpieszcza nas też naleśnikami. Nie mogę się im oprzeć, ale muszę
przyznać, że nie lubię potem zmywać.
Chodzę do szkoły podstawowej w Northpine. Lubię chodzić do szkoły i być częścią drużyny
siatkarskiej. Gram na pozycji lewego
skrzydła i cieszę się każdym meczem.
Podczas przerw szkolnych gramy w chowanego, tenisa stołowego i w berka.
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Dla dzieci / z wizytą u...

W niedzielę rano i w środę
wieczorem można mnie znaleźć w przedszkolu. To tu
nasz zbór Northpine 1 wynajmuje salę na nabożeństwa.
Uwielbiam tam być, bo mogę
tam grać na flecie prostym i
śpiewać w chórze dziecięcym.
Zajęcia religii, gdy jest ładna
pogoda, odbywają się na
świeżym powietrzu i sprawiają
nam wiele radości. Mój ulubiony werset biblijny to 1. werset z 23 Psalmu: „Pan jest
pasterzem moim”.
Nie opowiadałam wam
jeszcze o Kapsztadzie,
który czasami zwany
jest Matką Południowej
Afryki. Miasto zostało
założone w 1652 roku
jako stacja paliw dla
statków. Dzisiaj nasze
miasto znane jest m.in.
z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które organizowaliśmy w 2010 roku. Kto już nie pamięta wuwuzeli, bardzo głośnej plastikowej trąbki?

Jednym ze światowych cudów natury jest Góra
Stołowa. Ona właśnie sprawiła, że Kapsztad stał
się słynny na całym świecie. Zgadliście – tak, jest
płaska jak stół w jadalni. Jest tu też Robben Island, więzienie, w którym więziony był Nelson
Mandela, jak i wiele innych znanych historycznych budowli.
Czytanie o tym to nie to samo, co zobaczenie
tego na własne oczy. Dlaczego więc nie mielibyście wsiąść do samolotu i nas kiedyś odwiedzić... Kapsztad serdecznie was wita!
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Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	Który anioł ogłosił Marii narodziny Pana
Jezusa?
A
B
C
D

Gabriel
Rafał
Michał
Uriel

A
B
C
D

2. 	Do kogo udała się Maria po ogłoszeniu
przez anioła narodzin Pana Jezusa?
A
B
C
D

do Józefa
do swojej matki Anny
do Elżbiety
do Piotra

3. 	Skąd przybyli mędrcy, aby oddać hołd
Dzieciątku Jezus w Betlejem?
A
B
C
D

z Grecji
ze Wschodu
z Judei
z Egiptu

w I Liście do Tymoteusza 3, 16
w Ewangelii Mateusza 28, 20
w Liście do Rzymian 1, 3
w Liście do Galacjan 4, 4

5. 	Jak nazywała się żona Zachariasza, ojca
Jana Chrzciciela?
A
B
C
D

Maria
Elżbieta
Anna
Joanna

Herod Antypas
Aleksander Wielki
Achab
Herod Wielki

7. 	W jakim Liście Apostoła Pawła jest mowa,
że Pan Jezus pochodzi z rodu Dawida?
A
B
C
D

w Liście do Filipian 3,1
w I Liście do Koryntian 15, 3
w Liście do Rzymian 1, 3
w Liście do Galacjan 4, 4

8. 	Dokąd ucieka rodzina Pana Jezusa, aby
uniknąć prześladowań ze strony Heroda?
A
B
C
D

4. 	Gdzie w Biblii jest napisane, że Bóg posłał
swego Syna, „gdy nadeszło wypełnienie
czasu”?
A
B
C
D

6. 	Który król prześladował Dzieciątko Jezus?

do Rzymu
do Babilonu
do Egiptu
do Hiszpanii

9. 	Ewangelia Łukasza mówi o narodzinach
Pana Jezusa. O czym nie wspomina?
A
B
C
D

o aniołach
o wole i ośle
o pasterzach i stadach
o Marii i Józefie

10. 	Dokąd powróciła rodzina Pana Jezusa po
ucieczce do Egiptu?
A
B
C
D

do Betlejem
do Jerozolimy
do Kafarnaum
do Nazaretu
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