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Rodzina
Nasza

Chrystus – nasz wzór
Główny Apostoł w Szafuzie/Szwajcaria
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Ażeby odnieść długotrwały sukces w szkole, 
nie zawsze można po prostu wierzyć na-
uczycielce,  nauczycielowi i mówić: „Bę-
dzie dobrze”. To może pomóc na krótką 

metę, ale na dłuższą metę trzeba być skłonnym samemu 
zrozumieć, jak to wszystko działa.

W naszym życiu w wierze jest akurat inaczej. Jest 
wiele rzeczy, których my jako ludzie nie będziemy w 
stanie zrozumieć. Aby się dowiedzieć, jaki jest Bóg, mu-
simy Jemu wierzyć i ufać – nawet jeśli nie zawsze potra-
fimy zrozumieć, co On czyni. Wielu ludzi ma z tym duże 
problemy. Gdyby istniał miłujący Bóg, nie pozwoliłby 
na to czy tamto – mówią. W takich okolicznościach nie 
może istnieć Bóg – a już na pewno nie miłujący Bóg. 
Kiedy tacy ludzie umierają, ich postawa wobec Boga 
nie ulega nagłej zmianie. Ich wątpliwości co do istnienia 
Boga pozostają, a być może nawet się umacniają.

Na szczęście wszystko, co Bóg może uczynić dla na-
szych dusz na ziemi, może też uczynić dla nich w wiecz-
ności. Bóg objawia się poprzez swoje Słowo. Czyż nie 
zdarzyło się już tak, że rzekomo „beznadziejny przypa-
dek” nagle uwierzył, ponieważ wpłynęło na niego Słowo 
Boże? Bóg może uczynić to samo dla dusz na tamtym 
świecie. One również mogą uwierzyć dzięki Słowu Bo-
żemu. Kolejna rzecz, której nie można zrozumieć, ale 
należy w nią wierzyć.
 
 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Wierzyć



Otoczony z trzech stron przez niemiecki kraj związ-
kowy Badenię-Wirtembergię, na północ od Renu 
leży jak enklawa szwajcarski kanton Szafuza ze sto-

licą o tej samej nazwie. Z miastem, liczącym 36 000 miesz-
kańców, ściśle związana jest nie tylko rzeka, która jest tak 
ważna dla kontynentu, ale także największy wodospad Eu-
ropy. W akcie pojednania, mającym na celu zjednoczenie 
ludzi z całej Europy pod znakiem muzyki Johanna Sebastia-
na Bacha (1685-1750), grupa melomanów pod przewod-
nictwem lekarza, organisty i laureata Pokojowej Nagrody 
Nobla Alberta Schweitzera założyła w Szafuzie po II wojnie 
światowej Międzynarodowe Towarzystwo Bachowskie. Po-
czątkowo co trzy, a od 2012 roku co dwa lata, w weekend 
po Wniebowstąpieniu tysiące gości przybywają na północ 
Szwajcarii na koncerty i nabożeństwa kantatowe Międzyna-
rodowego Festiwalu Bachowskiego. Zakończenie festiwalu 
tradycyjnie stanowi ostatnie wielkie dzieło wokalne Bacha: 
Msza h-moll BWV 232 z przesłaniem pokoju w finałowym 
chorale „Dona nobis pacem” (Obdarz nas pokojem).

Szafuza
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NABOŻEŃSTWO 
W SZAFUZIE/SZWAJCARIA

DATA: 29 listopada 2020 r.
SŁOWO BIBLIJNE: List do Kolosan 1, 15
PIEŚŃ: Czekamy, Synu Boży, przyjdź
OSOBY TOWARZYSZĄCE: apostoł okrę- 
gowy Jürg Zbinden oraz apostołowie
Philipp Burren i Thomas Deubel
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Serdecznie umiłowani bracia i siostry zgroma-
dzeni tutaj, jak i w wielu miejscach transmisji 
nabożeństwa oraz wy, którzy musieliście po-
zostać w domach, jest to czymś niezwykłym 
przeżywać nabożeństwo w takiej formie, w 

taki sposób. Planowane było zupełnie inaczej. Mieli tu 
dziś być wszyscy apostołowie okręgowi i apostołowie 
okręgowi pomocniczy z całego świata. Byłby zgroma-
dzony wielki zbór. Ale to, że wszystko potoczyło się 
inaczej, nie powinno nam odbierać radości z Adwentu. 
Naszą radością jest pewność: mamy Zbawiciela, który 
nas zbawi! Ta radość powinna być większa niż wszelkie 
troski. Myślę o kimś, kto jest poważnie chory. W pewnym 

Chrystus – nasz wzór
momencie przychodzi do niego lekarz i mówi: „Znaleź-
liśmy lekarstwo, sposób leczenia; może pan zostać wy-
leczony”. Myślę o więźniu albo zakładniku – ktoś przy-
chodzi i mówi: „Mamy nadzieję, że wkrótce zostaniesz 
uwolniony!”. Chory nadal jest chory, więzień nadal jest 
więźniem, ale jest nadzieja i oczekiwanie, że wkrótce to 
się zmieni: będę zdrowy, będę wolny. Z ludzkiego punktu 
widzenia nigdy nie wiadomo, czy to się uda, czy nie. My 
mamy jednakże Zbawiciela, który wybawi nas od wszel-
kich utrapień. On nie jest grzesznym człowiekiem. Co 
powie, to też czyni; nikt Mu w tym nie może przeszko-
dzić. Wciąż jesteśmy na tej ziemi, ale żyje w nas nadzieja, 
że Zbawiciel przyjdzie i nas zbawi. Dwoje zakochanych, 

„On jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym wszelkiego stworzenia”.

Słowo biblijne: List do Kolosan 1, 15
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anioła, aby się tym zajął. Nie, pomimo swojej wszechmo-
cy i chwały, Bóg, którego człowiek opuścił, sam zstąpił na 
ziemię. Stał się człowiekiem, aby ocalić ludzi.

 Jeśli się w to zagłębimy, umożliwia to właściwe 
uchwycenie miłości Bożej. Sam Bóg Syn, którego ludzie 
opuścili, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, aby 
ludzie mogli do Niego powrócić. Dokładnie wiedział, jak 
zachowają się ludzie. A jednak przyszedł na ziemię, uni-
żył się, aby zbawić ludzi. On jest obrazem Boga. Grzeszny 
człowiek nie może patrzeć Bogu w twarz i tak po prostu z 
Nim rozmawiać. Dlatego Bóg stał się człowiekiem, a że 
Jezus był na tej ziemi jako człowiek, ludzie mogli Boga 
spotykać, z Nim rozmawiać i Go dotykać. Kolejny znak 
Bożej miłości. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, obrazowi 
niewidzialnego Boga, ludzie mogli zobaczyć Boga takim, 
jakim jest. Mogli doświadczać, że Bóg jest naprawdę Bo-
giem miłości, że nas kocha i troszczy się o nas. Bóg nie 
jest wielkim sędzią, który chce nękać i dręczyć grzesz-
ników. Nie! On jest Bogiem łaski. On nie jest daleko, ale 
jest bardzo blisko nas i dzieli nasz los; dzieli naszą radość i 
dzieli nasz smutek. On jest blisko biednych i grzeszników. 
On nikogo nie odrzuca. Jest dla dzieci, kobiet, mężczyzn, 
Żydów, Samarytan – jest dla wszystkich.

Chrystus pokazał nam Boga takim, jakim jest. Po 
wcieleniu Syna, Bóg nie był już niewidzialny; można 
było sobie stworzyć obraz Jego osoby. Bóg jest obrazem 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest obrazem Boga 
niewidzialnego. On jest Bogiem, ale stał się człowiekiem, 
abyśmy mogli zobaczyć Boga takim, jakim jest i spotkać 
się z Nim.

Jezus Chrystus, Syn Boży jako człowiek, jest pierwo-
rodnym wszelkiego stworzenia. W kontekście żydow-
skim od razu nasuwa się kwestia prawa pierworodztwa. 
Pierworodny to ten, który dziedziczy wszystko po ojcu. 
To jest prawda o Synu Bożym jako człowieku Jezusie 
Chrystusie. On jest pierworodnym i dziedziczy chwałę 
Boga. On sam powiedział, że Ojciec da Jemu wszystko. 
On był pierworodnym, On miał prawo pierworodztwa. 

Dzięki Jezusowi Chrystusowi, obrazowi 
niewidzialnego Boga, ludzie mogli zo-

baczyć Boga takim, jakim jest. Mogli do-
świadczać, że Bóg jest naprawdę Bogiem 
miłości, że nas kocha i troszczy się o nas. 

Syn Boży jest obrazem Boga Ojca.
On jest Bogiem.

którzy są rozdzieleni, wie: „Wkrótce znów będziemy 
razem!”. Nasz Zbawiciel nam mówi: „Przyjdę i będzie-
my razem na zawsze!”. To jest nasza adwentowa radość 
i nasza nadzieja: On przyjdzie, On chce nas zbawić i nikt 
Mu w tym nie przeszkodzi.

Słowo biblijne na pierwszą niedzielę Adwentu po-
chodzi z Listu do Kolosan i odnosi się do Jezusa 
Chrystusa. Jest w nim mowa, że Chrystus jest „ob-

razem Boga niewidzialnego” i „pierworodnym wszelkie-
go stworzenia”. Syn Boży jest obrazem Boga Ojca. On 
jest Bogiem. Przede wszystkim ukazuje wielkość Jezusa 
Chrystusa. On jest Synem Bożym, mającym taką samą 
naturę, jak Ojciec. Nie jest jednak tak, że najpierw był Oj-
ciec, który następnie spłodził Syna. Nie to mamy na myśli, 
mówiąc o Ojcu i Synu. Syn – tak samo jak Duch Święty 
– istniał zawsze. On nie został stworzony, On jest Bogiem 
– tak jak Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty istnieli 
zawsze. Kiedy mówi się o Ojcu i Synu, to nie oznacza, 
że jeden istniał przed drugim. To znaczy, że jest jeden, 
ponieważ jest drugi. Ojcem można być tylko wtedy, gdy 
ma się dziecko. Synem można być tylko wtedy, gdy ma się 
ojca. Bez syna nie ma ojca, a bez ojca nie ma syna. Taki 
jest sens tej ścisłej wspólnoty: nie może być jednego bez 
drugiego.

Dlatego mówi się o Ojcu i Synu. Jednakże obaj są 
wszechmocni, obaj są wszechwiedzący, obaj są doskona-
li. Ojciec i Syn mówią jednym głosem – Słowem pełnym 
mocy, mocy twórczej. Ojciec i Syn są tej samej natury.

To, że Syn jest Bogiem, nie tylko świadczy o Jego wiel-
kości, ale także o Jego miłości. Syn Boży jest Bogiem, któ-
rego ludzie opuścili w raju. Adam i Ewa nie tylko opuścili 
Ojca, ale także i Syna. Syn Boży jest Bogiem, którego opu-
ścił naród izraelski, któremu ludzie stale byli nieposłuszni. 
Ale ponieważ Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty – miłuje 
człowieka, zstąpił na ziemię, aby go zbawić. Niekiedy ma 
się wyobrażenie, że Adam i Ewa opuścili Ojca, który na-
stępnie posłał Syna, aby wszystko doprowadzić do porząd-
ku. Nie! Syn Boży jest Bogiem, którego ludzie opuścili. 
Syn Boży jest Bogiem, którego ludzie nie posłuchali. Ten 
Bóg stał się człowiekiem, aby zbawić ludzi. On nie wysłał 
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Jezus Chrystus, od czasu upadku człowieka w grzech, 
był pierwszym nowym Adamem, zrodzonym z Boga, 
dokładnie takim, jakim Bóg chciałby, żeby człowiek 

był. Po upadku w grzech ludzie nie byli już posłuszni woli 
Bożej. Jezus Chrystus, pierworodny, jednakże jest Tym, 
który jest w pełni zgodny z wolą Bożą. 

W dalszej części Listu do Kolosan jest mowa, że Chry-
stus jest „pierworodnym z umarłych”. (Kol 1, 18) Jezus 

Chrystus jest pierwszym człowiekiem, który zmartwych-
wstał w nowym ciele i mógł wstąpić do Ojca. Jest również 
pierworodnym, pierwszym, który zmartwychwstał.

Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian, że Chry-
stus jest „[…] pierworodnym pośród wielu braci”.                  
(Rzym 8, 29) Oznacza to, że nie pozostanie jedynym. 
On jest tylko pierwszym i ma jeszcze wielu braci. Dla-
czego? Ponieważ Bóg poprzez nowonarodzenie z wody 

Jezus Chrystus, od czasu upadku człowieka w grzech,
był pierwszym nowym Adamem, zrodzonym z Boga,

dokładnie takim, jakim Bóg chciałby, żeby człowiek był.
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i z Ducha stworzył i stworzy jeszcze wielu ludzi. Ty i ja 
jako nowonarodzeni staliśmy się nowym stworzeniem w 
Jezusie Chrystusie. Zostało w nas włożone życie Ojca; 
żyje w nas życie, które mieszka w Jezusie Chrystusie. Pod 
tym względem Jezus Chrystus był pierworodnym wśród 
wielu, ponieważ teraz jesteśmy Jego braćmi i siostrami, 
dziećmi Bożymi, którzy otrzymali życie od Boga.

Poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha nie tylko 
zostało w nas włożone to samo życie, które mieszka w 
Chrystusie, ale także staliśmy się współdziedzicami Jezu-
sa Chrystusa. Pierworodny odziedziczył wszystko i pra-
gnie dzielić z nami chwałę Bożą, która została Mu dana. 
Dzięki Jego posłuszeństwu, Jego ofierze, jest ona Jego 

zasługą. Nie możemy sobie zasłużyć na chwałę Bożą, ale 
On chce się nią z nami podzielić. Staliśmy się współdzie-
dzicami Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy od Ojca takie 
same życie i możemy mieć takie same dziedzictwo. Ale to 
On jest pierworodnym. 

Dalej w 18. wersecie jest mowa, że Jezus jest 
Głową Kościoła. Poprzez nowonarodzenie 
wszyscy staliśmy się nowym stworzeniem w Je-

zusie Chrystusie; ale istnieje ogromna różnica: to Chry-
stus jest Głową Kościoła. W Kościele nowonarodzonych, 
pierworodnych, On jest Tym, który prowadzi. On jest 
Głową Kościoła; wszystko koncentruje się wokół Niego; 
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On nie rozumiał i nie wiedział wszystkiego, ale ufał swo-
jemu Ojcu. Był rozczarowany przez ludzi i strasznie cier-
piał, ale służył Bogu do końca. Zły kusił Go na wszelkie 
sposoby, ale On pozostał posłuszny Bogu. Z Jego pomocą 
i nam może się to udać. Nie możemy stać się doskonały-
mi, jak Bóg, ale możemy naśladować człowieka Jezusa 
Chrystusa i stać się Jego obrazem. To jest nasze zadanie.

Stając się człowiekiem, Syn objawił nam niewidzial-
nego Boga. Dzięki Niemu możemy doświadczać, jaki jest 
Bóg. Mamy wyrosnąć na obraz Jezusa Chrystusa, aby 
Jezus, który dziś jest niewidzialny, stał się realny i wi-
dzialny. Nie bez powodu Pan Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „A kto was słucha, mnie słucha”. (Łuk 10, 16) 
Powiedział to nie tylko do apostołów, ale do wszystkich 
uczniów. Chrystus ma zatem stać się słyszalny poprzez 
nas, Jego braci i siostry. Poprzez nas powinien być do-
świadczalny: Jego troska o ludzi, Jego wstawiennictwo 
modlitewne, Jego przebaczenie, Jego miłość, łaska i miło-
sierdzie. Jezus Chrystus jest niewidzialny dla wielu ludzi. 
Posłał nas, abyśmy uczynili Go realnym i widzialnym. To 
jest również częścią adwentowego przesłania: poprzez 
nasze działania mamy wyrosnąć na obraz Jezusa Chry-
stusa. Zadbajmy o to, aby poprzez nas Jezus Chrystus był 
doświadczany w Kościele i w naszym otoczeniu. Jeśli bę-
dziemy postępować w ten sposób, Pan będzie mógł nas 
zabrać do siebie, kiedy ponownie przyjdzie. A ponieważ 
będziemy mieć wtedy nowe ciało, ciało zmartwychwstal-
ne, będziemy mogli ujrzeć wszechmogącego Boga takim, 
jakim widzi Go Jezus Chrystus jako zmartwychwstały 
człowiek: twarzą w twarz.

Po kazaniu apostoła okręgowego, Główny Apostoł           
powiedział:

 

Syn jest obrazem Boga niewidzialnego, jest współ-
istotny Bogu Ojcu. Czymś fascynującym jest wie-
dzieć, że Syn Boży był zawsze, od samego począt-

ku. Był świadkiem wszystkiego, co czynili ludzie. On od 
zawsze wiedział, co będziemy robili w 2020 roku, ponie-
waż jest Bogiem i dla Niego nie ma przyszłości; dla Niego 

On decyduje o tym, co ma nastąpić. On określa, w jakim 
kierunku wszystko zmierza, On rządzi swoim Kościołem. 
Wszystko to zawierają słowa: „pierworodny wszelkiego 
stworzenia”. A że jesteśmy nowonarodzonymi, pierwo-
rodnymi w Jezusie Chrystusie, otrzymaliśmy polecenie, 
aby odpowiednio z tym postępować. Wrócę do początku: 
bardzo ważne jest dla mnie, abyśmy nie zapominali, kim 
jest Jezus Chrystus. On nas miłuje, umarł za nas, ale nie 
zapominajmy: On jest Synem Bożym. Czcimy Go, On jest 
wszechwiedzący, On jest wszechmocny, On jest święty, 
doskonały. Mamy prawo mówić, że Jezus Chrystus jest 
naszym przyjacielem, ale nie zapominajmy, że On jest 
Synem Bożym! Sławmy Go, wychwalajmy Go i bądźmy 
Jemu wdzięczni. Okazujmy głęboki szacunek Jezusowi 
Chrystusowi jako Synowi Bożemu. Kiedy On mówi, to 
jest to Słowo Boże, które trwa na wieki. Co On mówi, to 
też czyni. Nikt nie może Go w tym powstrzymać. Cześć 
Bogu, głęboki szacunek Bogu. 

Powinniśmy wyrosnąć na obraz Chrystusa. Jako 
ludzie nie możemy stać się takimi, jak Bóg Syn. 
Bóg jest i pozostanie doskonały, wszechmocny, 

wszechwiedzący. Jako ludzie nie jesteśmy w stanie temu 
sprostać. Możemy jednak zachowywać się tak, jak Jezus 
Chrystus zachowywał się jako człowiek – nie jako Syn 
Boży. On był takim samym człowiekiem, jak my, a my 
możemy stać się obrazem Chrystusa. To jest możliwe.

On również odczuwał głód i pragnienie, radował się i 
płakał. Nie obca była mu też złość. Pewnego razu bardzo 
się zdenerwował i zaprowadził porządek w świątyni. Był 
człowiekiem i jako człowiek również miał ograniczoną 
wiedzę. Mówił, że nie wie, kiedy nastąpi dzień Pański, 
(por. Mat 24, 36) co dowodzi o granicach Jego wiedzy. 
Nie rozumiejąc wszystkiego, pytał również: „Boże mój, 
czemuś mnie opuścił?”. (Mat 27, 46) Jako u człowieka 
Jego poznanie i rozumienie były ograniczone, podobnie 
jak w naszym przypadku. Wiele z tego, co czyni miły 
Bóg, nie rozumiemy, ponieważ jesteśmy marnymi ludź-
mi i nasze rozumienie jest ograniczone. Podobnie było z 
Panem Jezusem jako człowiekiem. Powinniśmy i chcemy 
wyrosnąć na obraz Jezusa 
Chrystusa i postępować tak, 
jak On postępował, pomimo 
że jesteśmy ludźmi. On miał 
również ludzkie potrzeby, 
ale najważniejsza dla Niego 
była Jego relacja z Bogiem. 

On jest Głową Kościoła; wszystko koncentruje się wokół 
Niego; On decyduje o tym, co ma nastąpić. On określa, w jakim 

kierunku wszystko zmierza, On rządzi swoim Kościołem.



  2/2021 NASZA RODZINA 13

SŁOWO I WIARA  /  NABOŻEŃSTWO

APOSTOŁ OKRĘGOWY JÜRG ZBINDEN

Apostoł okręgowy Zbinden (Szwajcaria) powiedział w swoim kazaniu, że wyczuwa się 
zachwyt, jaki chciał wyrazić autor Listu do Kolosan, mówiąc o tym, że Jezus Chrystus, 
Syn Boży, jest samym Bogiem. Chociaż stał się człowiekiem, nie powinniśmy Go spro-
wadzać do ludzkiego poziomu. Chciał być blisko ludzi i nie chciał zostawić ich w stanie, 
jaki ludzie sami spowodowali. Jesteśmy wezwani do naśladowania Jezusa Chrystusa:          
w Jego usposobieniu, życiu i czynach. W Piśmie Świętym znajduje się wiele przykładów, 
jak możemy kształtować nasze życie. Dla ludzi takie zachowanie nie jest możliwe. Ale jako 
nowonarodzeni, w sercach których została rozlana miłość Boża, mamy zdolność wzra-
stania drobnymi krokami w usposobieniu Pana Jezusa i tym samym czynienia Go realnym             
w naszym środowisku. W I Liście Jana jest mowa: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam 
Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. (I Jan 3, 1) Już teraz jesteśmy dziećmi 
Bożymi; pewnego dnia zobaczymy Go takim, jakim jest i staniemy się do Niego podobni. 
Niechby to było naszym celem, do którego wszystko zmierza. „Bądźmy żywym świadec-
twem, że żyje w nas usposobienie Jezusa Chrystusa” – zakończył apostoł okręgowy.
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wszystko jest teraźniejszością. Pomimo tej wiedzy był 
gotów przyjść na ziemię i stać się człowiekiem, jako małe 
dziecko całkowicie zależnym od swoich rodziców. On, 
Bóg wszechmogący, był gotów cierpieć jako człowiek w 
ludzkich uwarunkowaniach. Z powodu tego, że kochał 
ludzi, którzy Go opuścili, był gotów za nich umrzeć. Choć 
dokładnie wiedział, jak się zachowam, przyszedł także dla 
mnie, aby za mnie umrzeć. Dotyczy to każdego człowie-
ka bez wyjątku. Takie przemyślenia powinny pomóc nam 
spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. Jeśli się temu 
przyjrzy, można sobie wyobrazić, jak wielka jest miłość 
Boga do człowieka. Za każdym razem, gdy obchodzimy 
uroczystość świętej wieczerzy, słyszymy: „Ilekroć to 
[chleb i wino] spożywać będziecie, zwiastujecie  śmierć 
Pańską aż przyjdzie”. (KKN 8.2.16) Jestem świadomy, 
że dziś wielu braci i sióstr nie może uczestniczyć w uro-
czystości świętej wieczerzy. Nie jest jednak napisane, że 
zwiastujemy śmierć Pańską wyłącznie podczas obcho-
dzenia uroczystości świętej wieczerzy. Wiedząc, że Bóg 
umarł za nas, możemy to czynić również w naszym życiu 
codziennym. Jego miłość do nas jest tak wielka, że przy-
szedł na ziemię i oddał za mnie swoje życie. To głosimy 
podczas uroczystości świętej wieczerzy, a także w naszym 
życiu codziennym. 

Jak to głosimy? Poprzez odwzajemnianie Jego miło-
ści, tak jak to czynił Jezus, gdy był kuszony. Miłość 
Bożą odwzajemniamy w takich przypadkach, gdy 

mówimy, że nie możemy tego uczynić naszemu Ojcu, 
miłemu Bogu; że nie możemy tego zrobić Panu Jezuso-
wi, który za nas umarł. Dopóki nie przyjdzie ponownie, 
głosimy Jego śmierć. Czynimy to dziś podczas obchodze-
nia uroczystości świętej wieczerzy, ale także w naszych 
domach. Niech żyje w nas pewność, że Pan przyjdzie po-
nownie; i nawet jeśli świat nie chce już w to wierzyć, nie 
zmienia to faktu, że On przyjdzie. To jest naszą nadzieją 
i to jest naszą radością. Mamy Zbawiciela, który wybawi 
nas z wszelkiej opresji.

ZASADNICZE MYŚLI

Sławimy Jezusa Chrystusa, ucieleśnionego 
Syna Bożego. On objawia nam istotę Boga. 
Stając się współdziedzicami Chrystusa, 
możemy wejść do Jego chwały, jeśli tylko 
będziemy postępować za Jego przykładem.

Podczas uroczystości świętej wie-
czerzy głosimy śmierć Pana, aż 
On ponownie przyjdzie.
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DEN GLAUBEN LEBEN  I  ERFAHRUNGEN

Przygotowawszy się do 
nabożeństwa za zmar-
łych w ostatnią niedzielę 
października, wraz z żo-
ną zadaliśmy sobie pyta-

nie, za kogo powinniśmy się modlić w 
związku z kolejną niedzielą. Następ-
nego ranka przy śniadaniu wyraziłem 
spontaniczną chęć odwiedzenia po po-
łudniu mojego brata i jego żony. Oboje 
mieszkali w domu opieki niedaleko od 
naszego miejsca zamieszkania.

Mój brat ożenił się młodo i od te-
go czasu niestety nie uczęszczał już na 
nabożeństwa w naszym Kościele, ale 
to nie wpłynęło na nasze dobre relacje. 
W podeszłym wieku rozwinęła się u 
niego demencja, której nasilenie spo-
wodowało konieczność umieszczenia 
go w domu opieki.

Kiedy po południu przyjechaliśmy 
do domu opieki, personel zaskoczył 
nas wiadomością, że mój brat rano 
musiał zostać przyjęty do kliniki po-
wiatowej. Powodem było ciężkie za-
palenie płuc. Telefon do kliniki uświa-
domił mi, jak poważny jest jego stan.

Tego samego dnia wieczorem 

pojechaliśmy do kliniki. Mój brat nie 
był już w pełni przytomny. Na mój do-
tyk i słowa reagował tylko minimal-
nym ruchem i to z wielkim trudem. 
Modliliśmy się z nim i prosiliśmy Bo-
ga o jak najkrótszy czas cierpienia. 
Kilka godzin później mój brat zmarł. 
Wtedy też już wiedzieliśmy, za kogo 
mamy się modlić.

W środę wieczorem podczas na-
bożeństwa czuliśmy się prawie jak 
we śnie. Słowo biblijne nabożeństwa 
z Ewangelii Łukasza 15, 32 brzmiało: 
„Należało zaś weselić się i radować, 
że ten brat twój był umarły, a ożył, za-
ginął, a odnalazł się”. Chociaż słowo 
to było podstawą kazania we wszyst-
kich zborach, to my jednak przeżywa-
liśmy to nabożeństwo tak, jakby by-
ło ono skierowane specjalnie do nas. 
Duchowni naszego zboru nic nie wie-
dzieli o śmierci mojego brata.

Z głębokim wzruszeniem w na-
stępną niedzielę przeżywaliśmy nabo-
żeństwo za zmarłych. Podczas uroczy-
stości świętej wieczerzy kapłan „przy-
padkowo” położył mi na dłoni dwie 
hostie. Byłem bardzo poruszony. W. N.

Intensywne 
wstawien-
nictwo w 
modlitwie
Pewien wierny opowiada
o śmierci swojego brata.
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Trudne pytania wymagają
jasnych odpowiedzi
Serdeczna modlitwa o Bożą ochronę i wsparcie na początku konferencji już wyjaśniła, jakie 
priorytety chciał wyznaczyć Główny Apostoł Jean-Luc Schneider na międzynarodowej Konfe-
rencji Apostołów Okręgowych 27 listopada 2020 roku: „Panie, pomóż ludziom, których stwo-
rzyłeś!”. Centralnym zagadnieniem były skutki koronakryzysu.

zborów nadal jest lub ponownie zostaje zamkniętych i w 
wielu przypadkach nabożeństwa nie mogą się odbywać. 
Podróżowanie jest ograniczone, a transmisje internetowe 
nie wszędzie są możliwe.

Jak sobie radzicie?

„U nas, w krajach Azji Południowo-Wschodniej mamy 
dobrą sytuację techniczną, ale tylko w dużych miastach. 
Na wsi wygląda to inaczej” – mówi apostoł okręgowy 
Edy Isnugroho z Indonezji. „W Nowym Jorku mamy za 
sobą kilka strasznych miesięcy” – stwierdza ze smutkiem 
apostoł okręgowy pomocniczy John Fendt. A jeszcze 

Coroczne międzynarodowe Konferencje 
Apostołów Okręgowych w normalnych 
czasach zgromadzają zwierzchników 
wszystkich terytorialnych Kościołów No-
woapostolskich świata w jednym miejscu 

na kilka dni. W zeszłym roku, z powodu pandemii koro-
nawirusa, było to możliwe tylko wirtualnie. Uczestnicy 
spotkali się na wideokonferencji w ostatni piątek listopa-
da 2020 roku, aby omówić bardzo skrócony harmono-
gram spotkania.

„Jak wam się wiedzie w waszych krajach?”, chciał 
usłyszeć Główny Apostoł od apostołów okręgowych. 
Jednogłośna opinia brzmiała: mogłoby być lepiej! Wiele 

KONFERENCJA APOSTOŁÓW OKRĘGOWYCH
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KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE

Człowiek jako obraz Boga

Głównym punktem programu wirtualnej konferencji 
był temat równości mężczyzny i kobiety jako obrazu 
Boga. Katechizm Kościoła Nowoapostolskiego mówi: 
„Mężczyzna i kobieta w tej samej mierze są obrazem 
Boga. Stąd też oboje są równi w swojej istocie. Stwo-
rzeni są nie tylko do bycia z sobą, ale i dla siebie, i mają 
takie same polecenie: „panowania” nad ziemią oraz jej 
kształtowania i strzeżenia. Pełnomocnictwo udzielone 
człowiekowi nie uprawnia go do swawolnego obcho-
dzenia się ze stworzeniem. Z tego powodu, iż jest ob-
razem Boga, zobowiązany jest raczej do obchodzenia 
się ze stworzeniem, tak jak to odpowiada naturze Bożej: 
z mądrością, dobrotliwością i miłością”. (KKN 3.3.2). 
Szczegółowa dyskusja nad tym zagadnieniem zaowo-
cowała powstaniem opracowania, które najpierw zosta-
nie przedstawione apostołom, a następnie w kolejnych 
etapach opublikowane. Peter Johanning

bardziej staje się zasmucony, gdy przy-
pomina sobie sytuację w krajach Ame-
ryki Środkowej. Mieszkańcy Nikaragui 
i Hondurasu cierpią nie tylko z powodu 
koronawirusa, ale w ciągu niedługiego 
czasu te dwa kraje nawiedziły potężne 
huragany. Setki ludzi straciły życie.

Niepokojąca jest również sytuacja w Argentynie. „W 
końcu pierwsze zbory ponownie zgromadziły się na na-
bożeństwa”, oznajmia apostoł okręgowy Enrique Minio. 
Główny Apostoł informuje też apostołów okręgowych, 
że wciąż nie wiadomo, czy będzie mogła się odbyć Mię-
dzynarodowa Konferencja Apostołów Okręgowych 
zaplanowana na Zielone Świątki 2021 roku w Buenos 
Aires. Czas pokaże, jak potoczy się rozwój pandemii. 
„We wszystkich częściach świata”, mówi Główny Apo-
stoł, „odczuwalne są znaczne ograniczenia w działalno-
ści Kościoła”.

Doświadczenia z miesięcy pandemii mówią same za 
siebie, bez względu, gdzie się patrzy. Apostołowie okrę-
gowi przedstawili szczegółowe sprawozdania z życia 
zborów. Jest wiele głosów, które są bardzo wdzięczne, 
że odwołane nabożeństwa mogły zostać zastąpione na-
bożeństwami online. Zwierzchnicy Kościołów teryto-
rialnych byli jednak zgodni co do tego, że nic nie zastąpi 
nabożeństw na żywo z uroczystością świętej wieczerzy. Fo
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Konferencja Apostołów Okręgowych w czasie
pandemii mogła odbyć się tylko wirtualnie
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ŻYĆ Z WIARĄ

Gdy żyjemy w stanie pokoju, 
bezpieczeństwa i radości, ra-
czej nie przychodzi nam do 
głowy podjęcie dyskusji na 
temat wartości, które sami 

wyznajemy i które chcemy podtrzymywać 
we wspólnocie.

Gdy jesteśmy zdrowi, czujemy, że je-
steśmy kochani i życzliwie zintegrowani 
ze wspólnotą, nie mamy zmartwień finan-
sowych, a życie w rodzinie, we wspólno-
cie, w państwie jest przyjemne – dlaczego 
mielibyśmy się zastanawiać, czy jest coś nie 
tak z naszym życiem, z naszymi wartościa-
mi? Czy być może istnieją wartości, które 
jeszcze bardziej nam odpowiadają? Jako 
ludzie zazwyczaj nie jesteśmy aż tak samo-
krytyczni. Może nie zawsze jest to najlepsze 
podejście względem naszej przyszłości, ale 
znacznie ułatwia życie.

Ale kiedy dotyka nas kryzys, trudności 
potęgują wewnętrzną presję usprawiedli-
wiania się. Można wówczas zamknąć oczy 
i zawzięcie lub niewzruszenie przy tym 
trwać. Oby niczego nie zmieniać, przecież 
wszystko układa się całkiem dobrze. W 
końcu zmiana oznacza ogromny wysiłek.

Wielu jednak w kryzysie zadaje sobie 
pytanie: czy ma sens to, co robię i jak żyję? 
Czy muszę zmienić swoje zachowanie, aby 
osiągnąć swoje cele? Jakie cele właściwie 
mam? Czy powinienem uszeregować swoje 
wartości w innej kolejności? Co w ogóle jest 
ważne w życiu?

Niektórzy ludzie z przerażeniem uświa-
damiają sobie, że są kołysani przez dobro-
byt i płyną przez życie w kierunku, który 
jest wygodny, ale nie prowadzi do pożąda-
nego celu. Pewien poeta trafnie to opisał: 
„Kryzys jest stanem produktywnym. Trzeba 

go tylko pozbawić posmaku klęski”. Cieka-
wa refleksja w wielu małych kryzysach i 
nieszczęściach.

Niektórych ludzi jednak kryzys dotyka 
do głębi. Ona czy on naprawdę doświadcza 
katastrofy, stojąc w obliczu odłamków swo-
jej ekonomicznej egzystencji. Inni wskutek 
choroby tracą rodziców, partnerów lub dzie-
ci. Naprawdę poważne obciążenie. Wspie-
ranie tych wstrząśniętych ludzi, okazywa-
nie im współczucia, jest dobrym i naszym 
zadaniem.

Apostoł Paweł pisze do Efezjan: „…na 
którym [Panu] i wy się wespół budujecie na 
mieszkanie Boże w Duchu”. Wielkie słowa. 
My, grzeszni ludzie, mamy pozwolić, aby 
Bóg w nas zamieszkał. My, ludzie, którzy 
każdego dnia mamy do czynienia z tak wie-
loma przyziemnymi sprawami i często je-
steśmy nimi całkowicie pochłonięci, mamy 
stać się częścią świątyni Bożej. Niepojęte.

Nasuwa się więc pytanie: Czy dla każ-
dego z nas jest pożądane, aby być zako-
rzenionym i niezłomnym w miłości Chry-
stusa, żeby stanowić dobre mieszkanie dla 
Boga? Apostoł Paweł jest właśnie tego 
przekonania.

Zapewne każdy chciałby doświadczyć, 
że ludzie traktują go z miłością, wyrozu-
miałością i szczerością. Te wartości – wy-
dawałoby się – mają w dzisiejszych czasach 
wielu zwolenników. Jednak takie traktowa-
nie bliźniego najwyraźniej dla wielu ludzi 
nie jest najwyższą wartością koegzystencji.

Słowo kryzys w języku chińskim składa 
się z dwóch znaków – jeden oznacza niebez-
pieczeństwo, a drugi okazję lub szansę. Jako 
chrześcijanie wykorzystujmy kryzys jako 
okazję do częstszego zapraszania Boga do 
swego serca poprzez okazywanie miłości.

RE FLEKSJA
RE ALIZACJA Żywa dyskusja

   o wartościach
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Wielki Tydzień rozpoczyna się wjazdem Pana Jezu-
sa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Pojęcie 
„Hosanna”, co oznacza „O Panie, racz zbawić”, 

pierwotnie było wezwaniem modlitewnym, które występuje w 
Psalmach. (np. Ps 118, 25) W czasie nowotestamentowym po-
jęcie „Hosanna” zdobyło znaczenie radosnego okrzyku, wiwa-
tu. W starożytnym Izraelu gałązkami palmowymi honorowano 
zwycięzców. (BT I Mch 13, 51)

W Niedzielę Palmową miało miejsce szczególne wydarze-
nie: Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy. On wiedział, co się 
stanie i że nadchodzące dni przyniosą Mu wiele cierpień.

 
Zwróćmy uwagę na szczegóły, które są zawarte w zacytowa-
nym słowie biblijnym:

• Ludzie chcieli zobaczyć Pana Jezusa. Wyszli, żeby Go 
spotkać i mieć z Nim wspólnotę.

• Wołali „Hosanna”, wielbili Jezusa i wielbili Boga.
• W rękach trzymali gałązki palmowe na znak zwycię-

stwa.

Analogicznie można to odnieść do nas:

• Pana możemy spotkać na nabożeństwie, mamy z Nim 
wspólnotę w Słowie Bożym, sakramencie i modlitwie. 
Ale to nie wszystko. Pragniemy Go też spotkać osobiście 

w dniu Jego ponownego przyjścia, kiedy zabierze swo-
ich do siebie. Bądźmy godni na tę chwilę.

• Ludzie w Niedzielę Palmową w Jerozolimie chwalili i 
wielbili Pana. Chwalmy i wielbijmy również naszego 
Ojca Niebieskiego i Jego Syna. Wiemy, że bez Boga 
bylibyśmy nikim. Potrzebujemy Jego łaski i miłości. 
Gdyby odwrócił się od nas, bylibyśmy zgubieni.

• Gałązki palmowe w rękach pielgrzymów były znakiem 
zwycięstwa. Ludzie chcieli z Jezusem Chrystusem 
osiągnąć zwycięstwo, ale oczekiwali tego w sensie ziem-
skim: On miał być ich królem, władcą ziemskim. Dziś 
rozumiemy prawdziwy sens tego zdarzenia: chcemy z 
Panem Jezusem odnieść zwycięstwo na wieki wieków.

W naszych sercach musi być silna wiara, że Pan Jezus 
nas miłuje i że chce przyjść ponownie. Ta wiara prowadzi do 
zwycięstwa. Z tą wiarą jest związane przezwyciężanie tego, 
co naszemu Ojcu Niebieskiemu się nie podoba. Dlatego też 
chcemy walczyć przeciwko szatanowi i wszystkiemu, co nie 
jest Boskie. Z pomocą Pana odniesiemy zwycięstwo.

Pan zwyciężył; uczynił wszystko zgodnie z wolą Jego 
Ojca. Gdy w ogrodzie Getsemane czuł, że będzie musiał cier-
pieć, wtedy powiedział: „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie 
ten kielich minie”, ale też dodał: „wszakże nie jako Ja chcę, ale 
jako Ty”. (Mat 26, 39) Odnieśmy również takie zwycięstwo 
nad samym sobą!

„Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy,
nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosanna! Błogosławiony,
który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela!” Ewangelia Jana 12, 12. 13

Zwycięstwo Chrystusa i nasze zwycięstwo

CHLEB ŻYWOTA
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CHLEB ŻYWOTA

„Teraz pojednał [Jezus] w jego ziemskim ciele przez śmierć,
aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych”.

List do Kolosan 1, 22

Umieranie Pana w Wielki Piątek ma szczególny 
charakter. Jest wzniosłe i nie tylko jest cierpie-
niem człowieka, lecz też wydarzeniem, które bez-

pośrednio dotyczy również nas obecnie: Jezus Chrystus 
umarł za nas! W powyższym słowie biblijnym jest mowa 
o pojednaniu, abyśmy jako święci, niepokalani i nienagan-
ni mogli stanąć przed Bożym obliczem. W tym celu Pan 
umarł.

Mamy być świętymi przed obliczem Boga. Świętym 
można być tylko w powiązaniu z Bogiem. Pan uświęca 
poprzez Słowo Boże i sakrament na nabożeństwie. To 
brzmi tak, jakbyśmy sami nic w tym względzie nie musie-
li wnieść. Ale jest wręcz przeciwnie: to wymaga naszego 
sporego wkładu. Świętości nie osiągniemy mimochodem, 
ale tylko wtedy, kiedy całkowicie poświęcimy się tej spra-
wie, nawrócimy się i będziemy zabiegali o łaskę.

Największą skazą na „szacie duszy” jest grzech. Pan 
jednakże poprzez swoją śmierć na krzyżu złamał moc 
grzechu. Z pewnością wiemy, że nie damy rady żyć bez 
grzechu. Chcemy wszakże starać się o to, żeby żyć niepo-
kalanie i unikać grzechu.

Co jest grzechem? To, że nie zabijamy i staramy się 
mówić prawdę, jest sprawą oczywistą. Grzechem jed-
nakże może być brak miłości wobec bliźniego, może być 
nieuprzejmość. Grzechem może być poleganie na samym 
sobie i niemyślenie o Panu. Grzechem może być niedo-
stateczne zaufanie do pomocy Bożej, czy też obojętność 
wobec propozycji Bożych. W Piśmie Świętym jest mowa, 
żebyśmy strzegli się grzechu, jak „węża”. (BT Syr 21, 2)

„Aby was stawić przed obliczem swoim”. Tu i teraz sto-
imy przed obliczem Pana, ale też w Dniu Chrystusa stanie-
my przed Jego obliczem. Obyśmy wówczas wszyscy stali 
przed Nim jako święci, niepokalani i nienaganni.

Ażeby pozostać „nienagannym” nie można dostać na-
gany. Jezus Chrystus udzielił kiedyś nagany, gdy stanął 
przed Jerozolimą i powiedział: „Ileż to razy chciałem zgro-
madzić dzieci twoje [...] a nie chcieliście!”. (Mat 23, 37) 
Nie pozwólmy na to, żeby taka nagana była skierowana do 
nas, żeby któregoś dnia nie musiało być do nas powiedzia-
ne: „A nie chcieliście!”.

We wszystkim Pan może nam wzmacniać wolę. W 
Biblii jest mowa: „Albowiem Bóg to według upodobania 
sprawia w was i chcenie i wykonanie”. (Flp 2, 13) Należy 
jednak ciągle na nowo o to walczyć, szukać powiązania z 
Panem oraz stale pozwalać się poruszać Jego łaską.

Należy wydobywać moc ze świętej wieczerzy. Wtedy 
można mieć także silną wolę do unikania grzechu i życia w 
świętości dla Pana.

Jezus Chrystus umarł za nas, abyśmy świętymi, niepo-
kalanymi i nienagannymi stali przed Bogiem – nie tylko w 
Dniu Pana, lecz już teraz.

Umarł za nas

Fo
t. 

pe
xe

ls
-p

ix
ab

ay



 22 NASZA RODZINA 2/2021

5.3.5 Czwarte przykazanie

Czcij ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze dzia-
ło i abyś długo żył na ziemi.

Wraz z czwartym przykazaniem rozpoczynają się za-
warte w dziesięciu przykazaniach regulacje dotyczące 
relacji z bliźnimi. Przykazanie nie zawiera zakazu, ale 
pokazuje sposób postępowania, który podoba się Bogu. 
Skierowane jest do osób w każdym wieku i wymaga oka-
zywania ojcu i matce należnego im szacunku i uznania. 
Konkretna realizacja może przybierać różne formy – w 
zależności od uwarunkowań życiowych, takich jak wiek, 
środowisko oraz normy i zwyczaje społeczne.

5.3.5.1  Czwarte przykazanie według rozu-
mienia starotestamentowego

Czwarte przykazanie, podobnie jak ogólnie Zakon 
Mojżeszowy, związane jest z pustynną wędrówką Izra-
elitów. (V Moj 5, 16) Z tej historycznej sytuacji można 
wywnioskować pierwotne znaczenie tego przykazania: 
najpierw dotyczyło ono wolnych Izraelitów (zgodnie z 
ówczesnym rozumieniem nie zaliczano do nich kobiet, 
cudzoziemców i niewolników). Mieli oni okazywać sza-
cunek starszym członkom rodu, wspierając ich podczas 

uciążliwej wędrówki. Obietnica zawarta w przykazaniu 
również dotyczyła Izraelitów: mieli żyć długo i pomyśl-
nie – aczkolwiek w Kanaanie, ziemi, która była jeszcze do 
zdobycia. Wyraźnie tu widać, że dla narodu starego przy-
mierza „pomyślność” odnosiła się do życia ziemskiego. 
Gdy później Izraelici zasiedlili Kanaan, sędziwi rodzice 
byli czczeni w ten sposób, że ich potomni opiekowali się 
nimi i pielęgnowali w razie choroby.

To przykazanie jest interpretowane w kilku pismach 
Starego Testamentu: na przykład w Mądrości Syracha      
3, 12 (BT) czwarte przykazanie odnosi się do relacji z ro-
dzicami w podeszłym wieku: „Synu wspomagaj swego 
ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu”. Przypo-
wieści Salomona 1, 8 wzywają do posłuszeństwa ojcu i 
matce; według Księgi Tobiasza 10, 12-14 (BT) należy da-
rzyć szacunkiem również teściów: „Idź do swego teścia, 
bo odtąd oni są dla ciebie jak twoi rodzice... Oby ci się 
udało czcić ich przez wszystkie dni życia”.

5.3.5.2  Jezus Chrystus i czwarte przykazanie

Zgodnie z Ewangelią Łukasza 2, 51 Pan Jezus posłusz-
nie podporządkował się swojej matce Marii i jej mężowi 
Józefowi. Jak bardzo troszczył się o swoją matkę, ukazuje 
się w Jego zachowaniu na Golgocie: na krzyżu uhonorował 
Marię, powierzając ją opiece Apostoła Jana. (Jan 19, 27)

Przykazania Boże

KATECHIZM

Rozdział 5 − część VIII
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KATECHIZM

Bogatemu młodzieńcowi Syn Boży przytoczył czwar-
te przykazanie jako ważne dla uzyskania życia wieczne-
go. (Mar 10, 17-19) W swojej działalności nauczającej 
Pan ganił żydowskich nauczycieli zakonu, że podważają 
częściowo aspekt przykazania, mówiący o zapewnieniu 
rodzicom utrzymania na starość. (Mar 7, 9-13)

5.3.5.3 Czwarte przykazanie w Listach Apo-
stoła Pawła 

W Listach Apostoła Pawła czwarte przykazanie jest 
wymienione jednoznacznie. Dzieci są napominane do oka-
zywania posłuszeństwa rodzicom. (Efez 6, 1-3; Kol 3, 20) 
Nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców wymieniane jest 
nawet w tzw. „katalogach wad”. (Rzym 1, 30; II Tym 3, 2) 
Z drugiej strony również ojcowie są wezwani do taktowne-
go zachowywania się względem dzieci, (Efez 6, 4) a matki 
mają kochać swoje dzieci. (Tyt 2, 4) Wynika z tego jasno: 
obok obowiązku dzieci, wynikającego z czwartego przyka-
zania, również rodzice mają obowiązek względem dzieci.

5.3.5.4 Rozszerzenie czwartego przykazania 
w tradycji chrześcijańskiej

Z biegiem czasu czwarte przykazanie nabrało szer-
szego znaczenia. O ile sformułowanie odnosi się tylko do 
czczenia rodziców, to w tradycji chrześcijańskiej postrze-
ga się je jako obowiązek uznawania i szanowania wszel-
kich autorytetów. Czwarte przykazanie odnosi się zwłasz-
cza do zachowania względem przodków.

Wszelki obowiązek posłuszeństwa, także wobec ro-
dziców, ograniczony jest poleceniem: „Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi”. (Dz Ap 5, 29)

5.3.5.5 Czwarte przykazanie w dzisiejszym 
życiu

Dzieci, niezależnie od wieku, wciąż mają za zadanie 
czcić swoich rodziców.

Tam, gdzie wzajemne relacje oparte są na miłości i za-
ufaniu, rodzice mogą oczekiwać posłuszeństwa od swoich 
dzieci. Dorastający nastolatek jest wezwany do uświado-
mienia sobie wszystkiego, co troskliwi  rodzice zrobili dla 
niego w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. To prowa-
dzi do wdzięcznej postawy. W kontaktach z rodzicami, 
w rozmowach z nimi i o nich, powinien być widoczny 
szacunek.

Z czwartego przykazania wynika również obowiązek 
dla rodziców: ponoszą dużą odpowiedzialność w swojej 
misji wychowawczej i poprzez miłe Bogu zachowanie po-
winni dbać o to, aby ich dzieciom nie było trudno okazy-
wać im szacunek. Rodzice dają przykład swoim dzieciom 
poprzez to, w jaki sposób traktują własnych rodziców i 
teściów, względnie jak z nimi lub o nich rozmawiają. Gdy 
dzieci i rodzice traktują się z miłością, wówczas służy to 
harmonijnemu życiu rodzinnemu i w ten sposób buduje 
się i utrzymuje relacje oparte na zaufaniu. 

Do wypełnienia czwartego przykazania zalicza się tro-
skliwa opieka nad rodzicami także w ich starości. Jeżeli 
zachowanie charakteryzuje się wdzięcznością, miłością i 
zaufaniem, wówczas czwarte przykazanie jest wypełnio-
ne i spoczywa na nim błogosławieństwo Boże. W rozu-
mieniu Starego Testamentu „długie życie” jest wyrazem 
błogosławieństwa Bożego; w nowym przymierzu przeja-
wia się ono przede wszystkim w dobrach duchowych.

Streszczenie

Wraz z czwartym przykazaniem rozpoczynają się re-
gulacje dotyczące relacji z bliźnimi. Przykazanie nie za-
wiera zakazu, ale pokazuje sposób postępowania, który 
podoba się Bogu. (KKN 5.3.5)

Obok obowiązku czczenia rodziców przez dzieci, rów-
nież rodzice mają obowiązek: troszczyć się o dzieci i być 
dla nich wzorem. (KKN 5.3.5.5)

Przestrzeganie tego przykazania niesie z sobą błogo-
sławieństwo Boże. (KKN 5.3.5.5)
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W drodze do Jerozolimy Pan 
Jezus przybywa na Górę 
Oliwną.
Wysyła dwóch uczniów do 
wioski, która jest przed nimi, 
mówiąc: „Gdy wejdziecie do 
wioski, znajdziecie uwiązane 
oślę, na którym nie siedział 

jeszcze żaden człowiek. Od-
wiążcie je i przyprowadźcie 
tutaj. A jeśli ktoś was zapyta, 
dlaczego odwiązujecie oślę, 
odpowiedzcie: Pan je potrze-
buje”.
Uczniowie idą do wioski i znaj-
dują oślę.
Gdy je odwiązują, zwracają się 
do nich jego właściciele: „Dla-
czego odwiązujecie oślę?”.
Uczniowie odpowiadają: „Pan 
je potrzebuje”.
Przyprowadzają oślę do Pana 

Pan Jezus i Jego uczniowie 
chcą obchodzić Święto Paschy 
w Jerozolimie. Lud wita Go 
jako Mesjasza i Króla.

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

wg Ewangelii Łukasza 19, 28-40
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Jezusa, narzucają na zwierzę 
swoje szaty i wsadzają na nie 
Pana Jezusa. Uczniowie roz-
kładają swoje szaty również na 
drodze.
Kiedy Pan Jezus jest już blisko 
miasta, cała rzesza uczniów 
zaczyna radośnie chwalić 
Boga. Donośnym głosem ogła-
szają wszystkie czyny, jakie wi-
dzieli. Wołają: „Błogosławiony, 

który przychodzi jako Król w 
imieniu Pańskim; na niebie 
pokój i chwała na wysoko-
ściach”.
Niektórzy faryzeusze, słysząc 
to, mówią do Pana Jezusa:
„Nauczycielu, zabroń tego 
swoim uczniom!”.
On odpowiada: „Jeśli moi 
uczniowie będą milczeć, wtedy 
kamienie będą wołać”.
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Nasz dom jest nad fiordem. Fiord wygląda jak 
rzeka, ale jest wąskim, wydłużonym ramie-
niem morza, które wchodzi w głąb lądu. Dla-
tego we fiordzie jest również słona woda.

Czy wiecie, że w Norwegii żyją łosie? Miałam 
szczęście zobaczyć kilka na wolności.

To jest nasz zbór w Oslo. Na nabożeństwo je-
dziemy około godziny samochodem. W Norwe-
gii mamy braci i siostry z różnych krajów, wielu 
z nich pochodzi z Afryki, ale wszyscy mówią po 
norwesku. Ja sama jestem dwujęzyczna.
W domu mówimy po niemiecku, a wszędzie in-

dziej po norwesku. Myślę, że to fajnie, że 
znam dwa języki. 

Moja mama uczy nas jako nauczycielka 
religii. Mój tata jest ewangelistą okręgo-

God dag, to po norwesku znaczy dzień dobry. 
Mieszkam z moimi rodzicami w Drammen w 
Norwegii. Moja mama pochodzi z Niemiec, a 
tata ze Szwajcarii. Ja urodziłam się tutaj. Nazy-
wam się Estelle Henriette i mam sześć lat. To 
zdjęcie zrobiliśmy w sierpniu, gdy rozpoczyna-
łam szkołę. W tamtym czasie moja mama była 
w ciąży, a kilka tygodni temu urodziło mi się 
rodzeństwo!

u Estelle w Drammen 

(Norwegia)
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wym na całą Norwegię. Czasami 
przeprowadza nabożeństwa w innych 
zborach i wtedy w sobotę leci sa-
molotem do danego miasta. Kiedy z 
mamą możemy podróżować razem z 
nim, to bardzo się cieszę, ponieważ mogę 
spotkać się z dziećmi z innych zborów.

W Norwegii bardzo ważne są tradycje. Dlatego coroczne 
święto narodowe 17 maja obchodzone jest bardzo hucz-
nie. Wszyscy ubierają się w tradycyjne stroje, a w mie-
ście odbywają się wielkie parady.

W czasie Świąt Bożego Narodzenia Norwegowie trady-
cyjnie jedzą pinnekjøtt (peklowane żeberka jagnięce) lub 

lutefisk (suszoną rybę). 
Ale ja, szczerze mówiąc, 
wolę pizzę i spaghetti, a 
także świeże omułki lub 
łososia. 

Myślę, że wspaniale jest 
mieszkać nad fiordem. 
Latem lubię pływać lub wszy-
scy razem wypływamy łodzią.

Zimą uwielbiam jeździć 
na nartach lub wybieram 
się na zamarznięty fiord, 
żeby poślizgać się na 

sparkach (to takie sanki w kształcie 
krzesła). Kiedy jest brzydka pogoda, 
to majsterkuję lub bawię się z przy-
jaciółmi.

Fot. JackF - stock.adobe.com
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Spokojnie zasnął na wie-
ki, w pokoju odszedł na 
tamten świat – takie sfor-
mułowania często czyta-
my w nekrologach. Ale 

umieranie nie zawsze przebiega tak 
łaskawie. Często nie wiemy, co dzieje 
się w głębi człowieka, który przygo-
towuje się do odejścia z tego świata. 
Czasami się wydaje, że silna, niemal 
nieposkromiona wola życia daje o 
sobie znać, buntując się z całych sił 
przeciwko temu, co nieuniknione. 
Albo też umierający nie potrafi odpu-
ścić i desperacko pragnie utrzymać to, 
co jednak powoli mu się wymyka.

Umieranie naszej bardzo sędziwej 
siostry w wierze ciągnęło się przez 
wiele dni, a nawet tygodni. Miała 
długie, satysfakcjonujące życie i do-
świadczyła wielu dobrych rzeczy. 
Ostatnie lata życia spędziła w oto-
czeniu obrazów, które namalował jej 
zmarły mąż, w mieszkaniu z wido-
kiem na park w domu spokojnej sta-
rości – zawsze radosna, zadowolona 

i wdzięczna za wszystkie dobrodziej-
stwa, które Bóg jej okazał. Poza kil-
koma ograniczeniami związanymi z 
wiekiem, była również w dobrym sta-
nie zdrowia. Pewnego ranka jednak 
zastano ją nieprzytomną w łóżku – już 
się nie obudziła. Jej stan szybko się 
pogarszał. Wcześniej wyraziła wolę, 
żeby nie podawać jej jakichkolwiek 
środków przedłużających życie, więc 
spodziewano się, że niebawem umrze. 
Ale z jakiegoś powodu nie mogła 
umrzeć. Można było odnieść wraże-
nie, że ostatkiem sił opierała się śmier-
ci. Niespokojnie przewracała się w 
łóżku, uderzała pięściami w próżnię, 
szarpała kurczowo narzutę – patrzenie 
na nią w tym stanie było torturą.

Nie było dnia, w którym by jej nie 
odwiedzano – w niektóre dni bra-
cia i siostry przychodzili i odchodzi-
li – a przy jej łóżku modlili się o to, 
aby mogła odejść. Ale jej stan się nie 
zmieniał. Nadszedł piąty tydzień i na-
wet dla personelu pielęgniarskiego, 
wyszkolonego i doświadczonego w 
opiece nad umierającymi, ten widok 
był bardzo poruszający.

W środowy wieczór przewodni-
czący zborów z naszego okręgu byli 
zaproszeni na nabożeństwo apostoła. 
Przy pożegnaniu poprosiłem go o mo-
dlitwę, aby nasza siostra została z tego 
wyzwolona. „Chętnie to uczynię” – 
zapewnił mnie.

Jak zwykle następnego dnia po pra-
cy pojechałem do hospicjum, żeby 
sprawdzić, co u naszej siostry. Kiedy 
otworzyłem drzwi do jej pokoju, zo-
baczyłem świeżo zasłane, puste łóż-
ko. Pielęgniarka, która mnie zauwa-
żyła, przywitała mnie i powiedziała, 
że nasza siostra zmarła wcześnie rano. 
„W końcu to zrobiła!”, dodała z ulgą 
do swojego raportu. A ja wiedziałem, 
komu za to podziękować.  A.A.

Modlitwa 
apostoła
Umieranie nie zawsze jest tak 
łaskawe, jak byśmy chcieli.
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Fotografia na okładce: Wodospad Rheinfall znajdujący się ok. czterech kilometrów na zachód od Szafuzy (Szwajcaria)
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