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Słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii 
Mateusza 6, 20: „Gromadźcie sobie skarby w 
niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 
złodzieje nie podkopują i nie kradną”, mogą 

sprawiać wrażenie, że Bóg oczekuje od nas, żebyśmy 
nie troszczyli się o rzeczy ziemskie i nie przypisywali 
żadnej wartości rzeczom materialnym. Zaprzecza temu 
jednak to, co możemy przeczytać w Ewangeliach o życiu 
Pana Jezusa. On również w pełni korzystał z przyjemno-
ści, jakie może przynieść życie na ziemi. Lubił smacznie 
zjeść i wypić, lubił spędzać czas z przyjaciółmi i wspól-
nie z nimi świętować; opłakiwał ich też po śmierci. Był 
szczęśliwy, że miał bogate uczennice, które wspierały 
Jego i apostołów, więc nie potępiał również sukcesów fi-
nansowych. Ale w jednej kwestii był konsekwentny: gdy 
sprawy ziemskie były sprzeczne z planem Ojca, zawsze 
opowiadał się za Bogiem. 
 Również my jako dzieci Boże mamy prawo cieszyć się 
życiem. Możemy – a nawet powinniśmy – wyznaczać 
sobie cele dla naszej przyszłości na ziemi i dążyć do tego, 
aby była ona jak najprzyjemniejsza. Nie możemy jednak 
zapominać, gdzie leży nasza ostateczna przyszłość: u 
Jezusa Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby 
świata. Jeśli musimy podejmować decyzje, zawsze po-
winniśmy dawać temu skarbowi pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi.
 
 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Skarby
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NABOŻEŃSTWO DLA KOŚCIOŁA 
TERYTORIALNEGO NIEMCY PÓŁ-
NOCNE I WSCHODNIE

MIEJSCE: Winterthur/Szwajcaria
DATA: 3 stycznia 2021 r.
SŁOWO BIBLIJNE: List do Hebrajczyków 12, z 1 i 2
PIEŚŃ: Pięknie tworzy Bóg tu dzieło swe
OSOBA TOWARZYSZĄCA: biskup Rudolf Fässler
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Umiłowani bracia i siostry, przede wszyst-
kim chciałbym podziękować w imieniu 
wszystkich braci i sióstr z północnych i 
wschodnich Niemiec zborowi w Winter-
thur za przyjęcie nas dziś rano i umoż-

liwienie mi przeprowadzenia tutaj nabożeństwa dla na-
szych braci i sióstr z Kościoła terytorialnego Niemcy 
Północne i Wschodnie.

Nie wiem, kto wybrał pieśń wstępną „Pięknie tworzy 
Bóg tu dzieło swe”, ale również za to chciałbym podzię-
kować. Przyznam, że trudno mi było tylko nucić, a nie 

Gwarant naszej przyszłości
głośno śpiewać. Uważam, że piękna jest ta myśl, że Pan 
nadal tworzy swoje dzieło. To jest Jego program na ten 
nowy rok. Za tym, co nas czeka w tym roku, kryje się 
wiele znaków zapytania. Nikt tak naprawdę nie wie, ale 
jedno jest pewne: Pan ma swój program i nadal nad nim 
pracuje. Będzie kontynuował swój plan również w 2021 
roku. Powiedziałem to już w powiązaniu z ubiegłym ro-
kiem i celowo powtórzę to w odniesieniu do tego roku: 
rok 2021 jest etapem w planie zbawienia naszego Boga, 
który rozpoczął się po upadku w grzech i zakończy się 
w nowym stworzeniu, kiedy zbawieni będą z Bogiem, a 

„Biegnijmy wytrwale w wyścigu,
który jest przed nami, patrząc na Jezusa, 
sprawcę i dokończyciela wiary”.

Słowo biblijne: List do Hebrajczyków 12, z 1 i 2
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ludzie i całe stworzenie będą takimi, jak Bóg chce. Wów-
czas będzie pokój, radość i rozkosz, ponieważ wszystko 
będzie znowu zgodne z wolą Bożą. Taki jest cel Bożego 
planu zbawienia.

Następnym wydarzeniem w tym planie zbawie-
nia będzie ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. 
Głęboko wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie 

ponownie i zabierze zbór oblubieńczy do siebie. On chce 
wkrótce zabrać go do swego Królestwa, gdzie wszyst-
ko jest tak, jak Bóg chce. Wówczas będziemy w chwale 
Bożej. To jest nasza przyszłość. Na to się właśnie zde-
cydowaliśmy: pragniemy uczestniczyć w dniu ponowne-
go przyjścia Jezusa Chrystusa, dlatego też motto na ten 
rok brzmi: „Chrystus – nasza przyszłość”. Wierzymy w 
ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i chcemy się na nie 
przygotować.

Nawet w kręgach chrześcijańskich jesteśmy pytani, czy 
głosząc, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, naprawdę 
w to wierzymy. Tak! To jest częścią naszej misji. W tym 
celu właśnie posłani są apostołowie. Jako posłańcy Jezusa 
Chrystusa, nie mogą robić nic innego, jak tylko głosić bli-
skie ponowne przyjście Chrystusa. To jest obietnica Boża, 
ona jest i pozostanie prawdą! Bez względu na to, ilu ludzi 
w to wierzy. Od tego nie zależy prawdziwość obietnic Bo-
żych. Pomyślcie o potopie! Pomyślcie o narodzinach Me-
sjasza! Pomyślcie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa! 
Ilu ludzi w to wierzyło? Garstka. Ale to Bogu w niczym nie 
przeszkodziło. Obiecał to i zrealizował. Tak samo 
jest z ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa. 
Chrystus jest naszą przyszłością. On przyjdzie, a 
my się na to przygotowujemy. Co do tego nie ma 
absolutnie żadnych wątpliwości. Wierzymy w to.

Wiele osób twierdzi, że jest to historyjka, którą 
Kościół opowiada wiernym, aby ich zwodzić i 
bardziej znośną uczynić teraźniejszość: „Ach, 
nie martwcie się, wszystko będzie dobrze! Jutro będzie 
lepiej. Zostańcie z nami, a zobaczycie”. Z pewnością nie 
jesteśmy marzycielami, którzy szukają ucieczki w ma-
rzeniach, gdy nie podoba im się teraźniejszość, rzeczywi-
stość. Bracia i siostry, chrześcijanin nowoapostolski nie 

jest fantastą, nie  jest marzycielem. Jesteśmy kobietami i 
mężczyznami czynu. Nie marzymy, ale wyznaczyliśmy 
sobie cel: ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Przygo-
towujemy się na nie. Mamy plan działania, który będzie 

kontynuowany w 2021 roku.
Przygotować się na przyjście Jezusa 
Chrystusa oznacza pragnąć stać się 
takimi, jakimi chce nas widzieć Bóg. 
Naszym wzorem w tym względzie jest 
Pan Jezus. On był człowiekiem, który 
całkowicie podporządkował się woli 

Bożej. Dlatego że pragniemy wejść do Jego Królestwa, 
musimy stać się takimi, jakimi Bóg chce, a więc wzoru-
jemy się na człowieku, który poddał się woli Bożej: na 
Jezusie. To jest nasz plan działania. To również obejmuje: 
„Chrystus – nasza przyszłość”. Chcemy stać się takimi, 
jak On, aby móc być tam, gdzie On jest.

W Biblii to przygotowanie często jest opisywane pięk-
nym obrazem i wielokrotnie omawiane z różnych punk-
tów widzenia: obrazem zawodów, wyścigu. Chrześcijanin 
biegnie w wyścigu, bierze udział w zawodach. Poprzez to 
Duch Boży chce pokazać, że przygotowanie na ponowne 
przyjście Chrystusa nie jest spacerem. Ono nie jest czymś 
komfortowym. To są zawody. To znaczy, że wymaga to 
wysiłku i siły. Trzeba wykazać się zapałem i włożyć w 
to energię. Nie wystarczy być zarejestrowanym i brać 
udział. Należy włożyć wysiłek, aby stać się takim, jakim 
Bóg chce. Ażeby dostosować się do woli Bożej, potrzeba 
wysiłku i pracy. Tak będzie również w tym roku. Trzeba 
nad tym pracować cały czas. W dzisiejszych czasach nie 
jest to już tak dobrze odbierane. W końcu wszystko musi 
być komfortowe. Ale przygotowanie na przyjście Jezusa 
Chrystusa nie jest komfortowe. To jest walka, wyścig.

 

W zawodach istnieje również możliwość poraż-
ki. W zawodach nie wygrywają wszyscy, lecz 
tylko jeden. Aby zwyciężyć, aby otrzymać ko-

ronę życia wiecznego, trzeba wytrwać do końca. Powtó-
rzę raz jeszcze, nie wystarczy być zarejestrowanym, brać 

Pragniemy uczestniczyć w dniu ponownego przyjścia 
Jezusa Chrystusa, dlatego też motto na ten rok brzmi: 

„Chrystus – nasza przyszłość”.

Dlatego że pragniemy wejść do Jego Kró-
lestwa, musimy stać się takimi, jakimi Bóg 
chce, a więc wzorujemy się na człowieku, 
który poddał się woli Bożej: na Jezusie.
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udział. Trzeba walczyć, pracować i działać aż do końca. 
Niezależnie od tego, co się dzieje. Kto zatrzymuje się 
przed końcem, przegrywa. Nie da się tego wyrazić jaśniej 
niż za pomocą tego obrazu. To są zawody. Kto nie wytrwa 
do końca, ten przegra.

W II Liście Apostoła Pawła do Tymoteusza jest  
mowa, że zawody można wygrać tylko wtedy, 
gdy walczy się zgodnie z zasadami. (II Tym   

2, 5) Jest to oczywiste, że kiedy odbywają się igrzyska 
olimpijskie, czy jakiekolwiek zawody, to ten, kto nie prze-
strzega zasad, nie może wygrać. Te zasady nie są ustalane 
przez nas. Określa je Bóg. Ustanawia je Jezus Chrystus. 
Jedna z zasad tych zawodów brzmi: „Musisz przestrze-
gać nauki apostołów. Oni głoszą Ewangelię”. Inna mówi: 
„Możesz być zbawiony tylko we wspólnocie wierzących. 

Samotnik nie może osiągnąć celu wiary”. Poprzestanę na 
tych dwóch zasadach. Jeśli nie przestrzega się tych zasad, 
nie można wygrać zawodów.

„Chrystus – nasza przyszłość”: On przyjdzie ponow-
nie z absolutną pewnością. Ażeby się do tego przygoto-
wać, chcemy się do Niego upodobnić. To są zawody, które 
kosztują dużo energii. Musimy być wytrwali, pracować 
nad tym aż do końca i trzymać się zasad.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi: „Biegnijmy 
wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na 
Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary”. Chrystus jest 
naszą przyszłością. On jest także Tym, który umożliwia 
nam osiągnięcie tej przyszłości; bez Niego sobie nie po-
radzimy. Tu jest mowa, że mamy patrzeć na Jezusa, aby 
czerpać siłę i odnieść zwycięstwo. Jest to również czymś 
bardzo ważnym w tym roku: patrzmy zawsze na Jezusa 

Patrzmy zawsze na Jezusa Chrystusa,
bowiem On jest sprawcą naszej wiary. On nas wybrał.
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Chrystusa, bowiem On jest sprawcą naszej wiary. On nas 
wybrał. Nie ja zdecydowałem, że chcę pójść do nieba. On 
był pierwszy. Zaprosił ciebie i mnie, i dał nam możliwość 
bycia z Nim na zawsze.

Uczynił to świadomie. On przecież już nas znał, zanim 
się urodziliśmy. Był w pełni świadomy tego, jacy jeste-
śmy, co robimy, co możemy, a czego nie możemy uczy-
nić. Zdecydował, że damy radę i osiągniemy cel wiary. 
Spójrzmy na sprawcę naszej wiary. On się nie mylił, 
kiedy cię powołał. Wiedział, że możesz to uczynić, jeśli 
będziesz tego chciał. On oddał swoje życie, złożył ofiarę, 
abyś mógł być zbawiony. On wciąż na nowo daje ci siłę, 
której potrzebujesz. Bracia i siostry, patrzmy na Jezusa! 
W Nim znajdujemy siłę, energię, której potrzebujemy, 
aby walczyć w zawodach.

Ta siła jest cudowną siłą, siłą przyciągania. On daje 

nam siłę do dalszego biegu. Przyciągająca siła Jego miło-
ści nam w tym pomoże. Patrzmy na Niego! Pomyślmy o 
Jego miłości! Pomyślmy o Jego ofierze! Pomyślmy o Jego 
doskonałości! Pomyślmy o Jego istocie! Pomyślmy o Jego 
chwale! Kiedy intensywnie zajmujemy się istotą Jezusa 
Chrystusa, to wciąż na nowo motywuje to nas do dalsze-
go działania – nawet gdy sytuacja jest bardzo trudna, gdy 
jest bardzo źle. Kiedy myślę o Jezusie Chrystusie i szukam 
wspólnoty z Nim, nie mam powodu do poddawania się. 
Zawsze mam powód do dalszego działania, bo chcę być 
taki, jak On i chcę być z Nim na zawsze. To jest rozwiąza-
nie; to jest coś najwspanialszego; to jest nasza motywacja; 
to jest nasza siła. Patrzmy zawsze na Jezusa Chrystusa.

Patrzenie, to też niekoniecznie koncentrowanie się 
na swoim otoczeniu: na trudnościach, na innych, na 
tym, co dzieje się wokół nas. Pomyślmy o Apostole 

Piotrze, który szedł po wodzie: dopóki patrzył na Pana 
Jezusa, udawało mu się. Kiedy spojrzał na fale i burzę, 
stracił odwagę i tonął. Oto moja rada na rok 2021: patrzmy 
na Jezusa Chrystusa! Nie na trudności, nie na innych ludzi 
– co mówią, co myślą, co robią. Patrzmy świadomie na 
Jezusa Chrystusa. On daje nam siłę do dalszego działania.

Patrzmy świadomie na Jezusa Chrystusa, a nie tak bar-
dzo na to, co osiągamy. On jest dokończycielem naszej 
wiary. Jeśli będziemy myśleć tylko o tym, co osiągnęli-
śmy, zarobiliśmy i poświęciliśmy, to nie damy rady. Po-
dobnie, gdy będą nas zniechęcać nasze problemy, słabości 
i niedoskonałości. On jest dokończycielem naszej wiary. 
Kiedy wejdziemy do Jego Królestwa, będziemy zawdzię-
czać to Jego łasce. To czyni nas pokornymi, ale z drugiej 
strony daje nam też nadzieję i pewność. Nasz udział w 
dniu Pańskim nie zależy od opinii innych, nie zależy od 
naszych osiągnięć, ale jest czystą łaską. Świadomie zabie-
gajmy o Jego łaskę. On jest dokończycielem naszej wiary. 
Patrzmy zawsze na Jezusa Chrystusa, a nie na trudności 
czy własne osiągnięcia.

Nie patrzymy też na nasze potrzeby. Niekiedy jest 
to taka tendencja u ludzi. Człowiek za bardzo zajmuje 

On nas wzywa, On nam mówi: „Przyjdź, 
możesz to uczynić!”. Niech zadziała na 

nas Jego przyciągająca miłość!
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różny sposób i daje mi do myślenia.
Mili bracia i siostry, pragniemy przygotować się na 

Jezusa Chrystusa, na Jego ponowne przyjście. Już dziś 
kierujemy się wzorem naszego Pana i Nauczyciela Jezusa 
Chrystusa; w każdej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. 
Przykład Jezusa Chrystusa jest opisany bardzo prosto: był 
człowiekiem miłości. Przebaczał, pomagał, dzielił się, 
służył – „Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu 
służono, lecz aby służyć” (Mar 10, 45) – troszczył się o 
bliźniego i dzielił jego cierpienie. To jest nasz wzór, nawet 
w trudnych czasach. 

Wczoraj przeczytałem w Biblii coś, co bardzo mnie 
poruszyło. Pan Jezus został zapytany, czy należy płacić 
podatek cesarzowi. Jezus odpowiedział: „Oddawajcie 
więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu”. 
(Mat 22, 21) Znacie tło tej sytuacji. Próbowali zastawić 
na Niego pułapkę. W związku z tym Jego odpowiedź w 
ogóle im się nie podobała. Mieli nadzieję, że powie, iż nie 
powinni płacić podatków cesarzowi. To by im się spodo-
bało. Jezus Chrystus chciał pokazać między innymi, że 
mamy – jak mówi katechizm – „pozytywny stosunek do 
państwa, do „władzy świeckiej” (KKN 2.4.10) i jesteśmy  
jej posłuszni. Jako nowoapostolscy chrześcijanie wyzna-
jemy to również w dziesiątym artykule Nowoapostolskie-
go Wyznania Wiary. Ramy tworzą przykazania Boże. 
Dopóki przepisy i zarządzenia władz nie naruszają woli 
Bożej, jesteśmy posłuszni.

Niektórzy ludzie mnie pytali, dlaczego noszę ma-
seczkę. Wtedy im odpowiadałem: „Ponieważ je-
stem chrześcijaninem nowoapostolskim”. To jest 

rozporządzenie władz. Odniesieniem do tego, czy powi-
nienem przestrzegać tego przepisu, czy też nie, jest przy-
kazanie Boże – nie moja osobista opinia, nie mój osobisty 
pogląd. Polecam przeczytanie odpowiednich rozdziałów 
katechizmu. Przestrzegamy przepisów rządowych, jeśli 
nie są one sprzeczne z prawem Bożym. To nie jest moja 
opinia, lecz przykazanie Boże.

W naszej teraźniejszości kierujemy się według wzoru 

się samym sobą. Współczuje sobie i użala się nad sobą: 
Wszystko jest takie złe i niesprawiedliwe. Nie zasługujesz 
na to. Dlaczego ja, zawsze ja i zawsze ja? Kiedyś było o 
wiele lepiej, teraz jest tak ciężko itd.

Takie biadolenie, takie użalanie się nad sobą – bracia 
i siostry, powiem to bardzo wyraźnie – jest stratą czasu i 
energii. Patrzmy na Jezusa Chrystusa! On nas wzywa, On 
nam mówi: „Przyjdź, możesz to uczynić!”. Niech zadziała 
na nas Jego przyciągająca miłość! Zaufajmy Jego miłości, 
Jego łasce i Jego wszechmocy. On dokończy swoje dzieło. 
On jest naszą przyszłością. On daje nam gwarancję, że 
damy radę, jeśli będziemy Go naśladować. Chrystus jest 
gwarantem naszej przyszłości.

Jesteśmy ludźmi przyszłości. Ale wybór – Jezus Chry-
stus – którego dokonaliśmy dla naszej przyszłości, 
kształtuje również naszą teraźniejszość. Jeśli aktyw-

nie się przygotowujemy i zawsze chcemy być lub stać się 
takimi, jak chce Bóg, ma to wpływ na nasze teraźniejsze 
życie. Również w tym względzie nie jesteśmy marzyciela-
mi, ale pragniemy bardzo konkretnie ukierunkować się na 
Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu. Już dziś 
chcemy wypełniać Jego wolę i postępować według Jego 
wzoru – nawet w trudnych czasach. W minionym roku do-
szło do wielu kryzysów. Tu w Europie mówimy o korona-
kryzysie, w innych miejscach na ziemi mają jeszcze inne 
problemy, które są co najmniej tak samo dotkliwe. Ludzie 
reagują na nie w różny sposób. Na przykład chrześcijanie: 
są chrześcijanie, którzy zachowują się w sposób godny 
naśladowania. Można powiedzieć o nich bardzo dużo mi-
łego. Ale tu i ówdzie widać też coś przeciwnego. Mówi 
się, że w sytuacjach kryzysowych można zauważyć, co 
jest w człowieku, co go porusza, co w nim żyje. Martwi 
mnie jedna rzecz – nie tylko konkretnie w naszym Koście-
le, ale ogólnie w chrześcijaństwie, u tych, którzy mówią, 
że są chrześcijanami: od czasu do czasu zauważam, jak 
wielkie „ja” występuje w sytuacjach kryzysowych; wła-
sna osoba, własne zdanie, własne samopoczucie i własne 
interesy. U niektórych to „ja” jest tak wielkie, że Pan Jezus 
nagle staje się bardzo mały. „Ja” staje się tak wielkie, że 
zupełnie zapomina się o „my”. To oddziałuje w bardzo 

Już dziś chcemy wypełniać Jego wolę
i postępować według Jego wzoru

– nawet w trudnych czasach.

Przestrzegamy przepisów rządowych,
jeśli nie są one sprzeczne z prawem 

Bożym. To nie jest moja opinia,
lecz przykazanie Boże.
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Jezusa Chrystusa. Powiem raz jeszcze: nie jesteśmy fan-
tastami, nie jesteśmy marzycielami i dopóki Pan nie przyj-
dzie, pozostajemy kobietami i mężczyznami czynu i pla-
nującymi naszą przyszłość na ziemi. Nie wiem, czy Pan 
przyjdzie jutro, czy za dziesięć lub dwadzieścia lat. Pra-
cujemy aż do Jego ponownego przyjścia, więc planujemy 
też naszą przyszłość na tej ziemi. W te plany również włą-
czamy Pana Jezusa i realizujemy je na fundamencie Jego 
nauki, Ewangelii. W pracy, w małżeństwie, w wychowa-
niu dzieci mocno trzymamy się nauki Jezusa Chrystusa. 
Dostosowujemy się do Jego woli. Podobnie w odniesieniu 
do ziemskich, materialnych rzeczy trzymamy się przyka-
zań Jezusa Chrystusa. Dotyczy to również naszych rela-
cji z bliźnimi; tu także trzymamy się zasad Ewangelii. To 
również obejmuje: „Chrystus – nasza przyszłość”. To jest 
nasz wybór i aktywnie przygotowujemy się do tego. Wy-
maga to wiele wysiłku, ale trwamy w tym aż do końca. 
Siłę do tego czerpiemy od Jezusa Chrystusa. Patrzymy 
tylko na Niego. On jest sprawcą i dokończycielem naszej 
wiary. On jest naszym wzorem, naszą motywacją. Kieru-
jemy się Nim. Ma to wpływ na naszą teraźniejszość i na 
plany, jakie czynimy dla naszej przyszłości na tej ziemi.

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię doty-
czącą naszego motta na ten rok, które wybrałem 
i z którym zgodzili się apostołowie okręgowi: 

„Chrystus – nasza przyszłość”. Motto celowo nie brzmi: 
„Chrystus – MOJA przyszłość”, lecz „Chrystus – NASZA 
przyszłość”. Obowiązują tu zasady Boże. Zbawionym 
można być tylko we wspólnocie wierzących. Samotnicy 
nie mogą wygrać zawodów. W Kościele jesteśmy bardzo 
różni pod każdym względem. Poglądy, sytuacje, uwa-
runkowania życiowe – wszystko jest bardzo różne. Ale 
także w tym roku chcemy świadomie koncentrować się 
na tym, że mamy ten sam cel i że wszyscy musimy iść 
tą samą drogą, aby go osiągnąć. Nie chcę się teraz nad 
tym rozwodzić, mamy na to cały rok. Ale to właśnie jest 
najważniejsze. Skupmy się na tym, co ważne: w Kościele 
– jakkolwiek jesteśmy różni – mamy ten sam cel i musi-
my podążać dokładnie tą samą drogą, aby go osiągnąć. To 
tworzy jedność.

Jeszcze jedna kwestia, która szczególnie leży mi na 
sercu w kontekście: „Chrystus – nasza przyszłość”. To 
jest moja przyszłość, ale także przyszłość moich dzieci. 
Przecież zależy nam na nich. Wyobrażam sobie rodzi-
ców, którzy mają małe dzieci i zadają sobie pytanie: „Co 
będzie z naszymi dziećmi? Jaka będzie ich przyszłość? 
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Jak to będzie dalej wyglądać?”. Bracia i siostry, Chrystus 
jest także ich przyszłością, przyszłością nowego pokole-
nia, młodzieży, dzieci. Nawet jeśli uwarunkowania są pod 
każdym względem zupełnie inne. Jedno pozostaje: Chry-
stus jest także ich przyszłością! Chrystus również dla nich 
jest drogą, która może ich poprowadzić do tej przyszłości. 
Chrystus także dla nich jest najlepszym rozwiązaniem. 
Jego nauka, Jego Ewangelia. On jest również sprawcą i 
dokończycielem ich wiary. Chrystus jest przyszłością 
także naszych dzieci.

Ale tak może być tylko wtedy, gdy zauważą, że Chry-
stus jest także naszą przyszłością. Nie możemy sprawić, 
by nasze dzieci uwierzyły, że Chrystus jest ich przyszło-
ścią, jeśli nie czują, nie zauważają, nie doświadczają, że 
Chrystus jest przyszłością ich rodziców. Ażeby się prze-
konać, że Chrystus jest ich przyszłością, muszą poznać 
Chrystusa – Jego przeszłość i Jego teraźniejszość. Ażeby 

się przekonać, że Chrystus jest ich przyszłością, muszą 
poznać Jezusa Chrystusa jako człowieka; Jego dzieło, 
Jego naturę, kiedy żył na ziemi. Tego nie zobaczą na ekra-
nie. O tym nie usłyszą w mediach społecznościowych. To 
muszą usłyszeć od swoich rodziców. Apeluję do rodzi-
ców: nie musicie wygłaszać kazań dzieciom – ja też nigdy 
tego nie robiłem, zresztą i tak nie ma się szans – ale od 
czasu do czasu powiedzcie im coś o Panu Jezusie: „O, to 
mi przypomina pewną historię. Pan Jezus kiedyś zrobił to 
i tamto”. Tak zupełnie spontanicznie, tak całkiem normal-
nie, żeby zauważyli, że to nie jest tylko historyjka, ale że 
tata i mama wierzą, że Pan Jezus istnieje i jak działa. Po 
prostu napomknijcie: „O tak, Pan Jezus kiedyś zrobił to, 
powiedział tamto, zachował się tak, zareagował tak”. To 
nie jest zadanie nauczyciela szkółki niedzielnej, to jest za-
danie rodziców! Pokazujmy też dzieciom obecność Jezusa 
Chrystusa i mówmy: „Ach, wiesz, z punktu widzenia Pana 

Podczas uroczystości świętej 
wieczerzy mamy wspólnotę z 
Chrystusem i wyznajemy Jego
bliskie ponowne przyjście

Możesz być zbawiony tylko we wspólnocie wierzących.
Samotnik nie może osiągnąć celu.
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Jezusa należałoby to teraz ocenić w ten sposób. Gdyby On 
tu teraz był, to by się tak zachował, to by tak powiedział”. 
Powtórzę: to jest misja rodziców, nie społeczeństwa, nie 
Kościoła, nie nauczycieli, lecz rodziców.

Jakie to pocieszające słowa: Chrystus jest przyszło-
ścią naszych dzieci. A że tak jest naprawdę – to apeluję 
– muszą zauważyć i poczuć, że Chrystus jest także naszą 
przyszłością. Tylko wtedy możemy im to przekazać.

„Chrystus – nasza przyszłość” – dotyczy to Kościoła, 
dotyczy to naszych dzieci, ale dotyczy to także wszystkich 
innych ludzi. Wiemy, że Chrystus działa po to, aby wszy-
scy ludzie mieli możliwość bycia przez Niego zbawio-
nymi. Taki jest cel Jego zbawczego planu. To powinno 
również wpływać na nasze życie i nasze relacje z innymi 
ludźmi. Nigdy nie zapominajmy: Pan Jezus chce pozyskać 
każdego człowieka, nawet jeśli on jest zły, jest niegodzi-
wy. Naszą misją jest umożliwienie drugiemu człowieko-
wi doświadczenia miłości Bożej. Musi się dowiedzieć, że 
Bóg go kocha, a może tego doświadczyć przez nas. Chry-
stus jest także przyszłością mojego bliźniego.

BISKUP RUDOLF FÄSSLER

W swoim kazaniu biskup Fässler (Szwajcaria) nawiązał 
do historii niewidomego żebraka Bartymeusza, który 
na widok Pana Jezusa wołał „Zmiłuj się nade mną”. 
Inni upominali go, żeby był cicho, ale on wołał jeszcze 
głośniej. Ale Jezus wezwał tego człowieka do siebie 
i go uzdrowił. W tym względzie Pan Jezus powinien 
być dla nas wzorem. Również my powinniśmy być dla 
siebie, modląc się za siebie nawzajem i zatrzymując 
się przy naszym bliźnim, kiedy wszyscy inni odwracają 
wzrok, przechodzą obok i mówią: „Bądź cicho”. Pan 
Jezus – powiedział biskup – stworzył poczucie „my”, 
którego również potrzebujemy jako członkowie Ciała 
Chrystusa. Sportowiec musi być skoncentrowany 
na swoim celu każdą częścią swojego ciała, aby go 
osiągnąć. Dlatego biskup wezwał: „Walczmy wspólnie 
o siebie nawzajem!”.

Mili bracia i siostry, to było kilka refleksji odnośnie 
tegorocznego motta „Chrystus – nasza przyszłość”. Bę-
dziemy tę kwestię dalej omawiać. Mam głęboką nadzieję, 
że Duch Święty będzie miał jeszcze wiele innych inspira-
cji na ten temat.

Po kazaniu biskupa Główny Apostoł powiedział:

Mili bracia i siostry, częścią tego przygotowa-
nia jest oczywiście także to, abyśmy wciąż na 
nowo – na ile jest to możliwe i mamy ku temu 

sposobność – obchodzili uroczystość świętej wieczerzy. 
Myślę, że to wspaniałe, że możemy rozpocząć ten rok w 
tym gronie, obchodząc uroczystość świętej wieczerzy. 
Święta wieczerza jest wieczerzą wyznania. Kiedy dziś 
przystępujemy do świętej wieczerzy, oznacza to, że wy-
znajemy Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że umarł za nas. 
Wierzymy w Jego zmartwychwstanie. To nie jest pięk-
na opowieść, to jest prawda Boża. On zwyciężył śmierć 
i zło, i wierzymy w Jego bliskie ponowne przyjście. 
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Wyznajemy to teraz, gdy obchodzimy świętą wieczerzę. 
Bracia i siostry, kiedy coś się chwieje, kiedy robi się na-
prawdę źle, wtenczas istnieją nasze trzy filary, które dają 
nam duchową stabilność przez cały rok: Pan Jezus mnie 
miłuje, udowodnił to, umierając za mnie. On jest najsil-
niejszy, zwyciężył śmierć i piekło. On wkrótce przyjdzie 
ponownie!

Święta wieczerza jest również wieczerzą wspólnoty. 
Mamy wspólnotę z Panem Jezusem Chrystusem. Jest to 
również piękny znak na nadchodzący rok. Naszą troską 
przez cały rok niech będzie: „Jak daleko jestem jeszcze 
od Jezusa Chrystusa?”. Jesteśmy zdeterminowani, aby 
być ukierunkowanymi na Jezusa Chrystusa przez cały rok 
2021. Nic więcej. Stale sprawdzamy, czy to i tamto jest 
zgodne z Jezusem Chrystusem. Jeśli nie, podejmujemy 
niezbędne działania i korekty. Chcemy upodobnić się do 
Jezusa Chrystusa. Chcemy dostosować się do woli Bożej. 
To jest nasz bój w 2021 roku.

Obchodzimy świętą wieczerzę, wieczerzę radości. 
Już dziś żyjemy w radości oczekiwania, nie dlatego, że 
jesteśmy marzycielami, ale dlatego, że mamy absolut-
ną pewność, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Wówczas 

wszystkie problemy się skończą, wówczas będziemy w 
Jego chwale na zawsze. Cieszymy się, że Pan Jezus chce 
pomóc wszystkim ludziom. To jest nasza radość. Rów-
nież to wyznajemy, gdy obchodzimy świętą wieczerzę. 
Pan Jezus przyjdzie wkrótce, a Jego celem jest zbawienie 
wszystkich ludzi, którzy chcą Go przyjąć. A zatem przy-
stąpmy dziś do świętej wieczerzy.

ZASADNICZE MYŚLI

Jezus Chrystus jest naszą przyszłością. Nie 
ma wątpliwości co do Jego ponownego przyj-
ścia. Do tego się przygotowujemy. Potrzebną 
do tego siłę czerpiemy z ukierunkowania na 
nasz wzór – Jezusa Chrystusa, który jest 
sprawcą i dokończycielem naszej wiary.

Naszą misją jest umożliwienie drugiemu człowiekowi doświadczenia
miłości Bożej. Musi się dowiedzieć, że Bóg go kocha.
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WORT UND GLAUBE  I  KONTEXT

WYJAŚNIENIA

List do Hebrajczyków, podobnie jak traktat teologicz-
ny, można podzielić na trzy obszerne części: wstęp, 
część główną i zakończenie. W części wstępnej 
(Hebr 1, 1 – 4, 13) objawienie Boga w Jezusie Chry-
stusie jest wywyższone ponad wszystkie inne obja-
wienia. Ta część ma dwa zasadnicze punkty; z jednej 
strony ukazuje wyższość Syna Bożego nad aniołami 
i nad Mojżeszem, czyli Starym Testamentem, (Hebr 
1, 1 – 3, 6) z drugiej strony pokazuje drogę narodu 
wybranego do Bożego odpocznienia poprzez inter-
pretację Psalmu 95, 7-11. W głównej części teolo-
gicznej zostaje uwydatniona, w postaci arcykapłana, 
wyjątkowość i ofiara Jezusa Chrystusa; również tutaj 
interpretacja ważnych fragmentów Starego Testa-
mentu jest główną formą przekazu. Jezus Chrystus 
jest arcykapłanem, który cierpi ze swoim ludem; Jego 
ofiara na krzyżu zastąpiła ofiarę starego przymierza, 
którą składano w świątyni. (Hebr 4, 14 – 10, 18) Koń-
cowa część Listu (Hebr 10, 19 – 13, 25) zachęca od-
biorców do sprawdzenia swojej wiary. W 11. rozdzia-
le Listu do Hebrajczyków droga wiary od stworzenia 
wyjaśniona zostaje na przykładzie bohaterów wiary. 
Ci mężczyźni i kobiety wiary określani są w słowie 
biblijnym jako „obłok świadków”. (Hebr 12, 1) Udo-
skonalenie i dokończenie wiary świadków starego 
przymierza ma dopiero nastąpić, bowiem nie może to 
być dopełnione bez świadków nowego przymierza, 
czyli tych, do których skierowany jest ten List. (Hebr 
11, 39. 40) Dlatego ważne jest, aby odbiorcy Listu 
patrzyli na Jezusa jako „dokończyciela wiary”. (Hebr 
12, 2) Rozdział 12 Listu do Hebrajczyków przedsta-
wia prześladowania, których doświadczają chrześci-
janie (o jakie dokładnie prześladowania chodzi, po-
zostaje otwarte), jako dopusty Boże. Dalej następują 
ogólne napomnienia, które zwieńczone są słowami, 
że chrześcijanie nie dążą do rzeczy ziemskich, ale do 
miasta przyszłego, czyli do przyszłego przebywania z 
Bogiem. (Hebr 13, 14) List zakończony jest pozdro-
wieniami i błogosławieństwem. (Hebr 13, 20-25)

SŁOWO I WIARA  /  KONTEKST

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

SŁOWO BIBLIJNE    W KONTEKŚCIE

32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, 
gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, 
Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,
33. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili 
sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze 
lwom,
34. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli 
się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do uciecz-
ki obce wojska.
35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych 
przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, 
nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmar-
twychwstania.
36. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto 
więzów i więzienia;
37. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani 
mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci 
ze wszystkiego, uciskani, poniewierani;
38. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach 
i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
39. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne 
świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica,
40. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lep-
szego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas.

JEZUS NAJDOSKONALSZYM WZOREM WIARY

1. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świad-
ków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas 
usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed 
nami,
2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który 
zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie 
bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.
3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł 
tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na 
duchu, utrudzeni.

List do Hebrajczyków 11, 32 – 12, 3 
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Apostołowie                wywiady

Apostole, jaką mądrość życiową i w wierze 
przekazała ci twoja matka?

Bądź prawdomówny i staraj się dotrzymywać złożonych 
obietnic.

Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie ze słowem 
„niebo”?

Najgłębszy pokój i największe szczęście w bezpieczeń-
stwie miłości Bożej, pełna harmonia wszystkiego z wolą 
Bożą oraz serdeczna, niezniszczalna wspólnota wszyst-
kich „mieszkańców nieba”.

Jak wygląda twój idealny urlop?

Jazda na rowerze z moją żoną, spływy kajakowe, wę-
drówki lub nurkowanie w tropikalnych wodach oraz po-
znawanie obcych krajów i kultur.

Kto jest dla ciebie dobrym przykładem?

Osoba, która jest autentyczna, która trwa przy swoich 
przekonaniach, na której słowie można polegać, która ma 
na myśli to, co mówi oraz która potrafi przyznać się do 
błędów i się poprawić, gdy jest to konieczne.

Kiedy można mówić o spełnionym życiu?

Wtedy, gdy ktoś wiódł życie z Bogiem dla bliźniego i 
nadał zbawieniu duszy wyższy priorytet niż temu, co 
przemijające.

Apostole, co zalecasz nowo ordynowanym 
duchownym?

Sprawujcie swój urząd z miłością i entuzjazmem dla 
Pana, bądźcie prawdziwymi duszpasterzami i doświad-
czajcie w tym szczęścia, radości i satysfakcji.

APOSTOŁ 
JÖRG STEINBRENNER

DATA URODZENIA: 09.08.1957 r.
ZAWÓD: naczelnik wydziału Urzędu Powiatowego
APOSTOŁ OD: 11.03.2012 r.
OBSZAR DZIAŁANIA: Dania, Finlandia,
Grenlandia, Islandia, Niemcy Północne
i Wschodnie, Norwegia
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listy

Kiedy faryzeusze zapytali Pana o najważniejsze przy-
kazanie, wskazał na podwójne przykazanie miłości do 
Boga i bliźniego. Sformułowanie: „Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego”, z pewnością jest 
znane nam wszystkim bardzo dobrze. Miłość do bliź-
niego jest integralną częścią wartości chrześcijańskich. 
Zajmując się tym przykazaniem, niekiedy nie dostrzega-
my głębi znaczenia słów „…jak siebie samego”. Szybko 
zakładamy, że jest rzeczą oczywistą, że człowiek miłuje 
samego siebie. Ale czy jest to takie oczywiste?

Wszyscy jesteśmy wzywani do tego, by coraz bar-
dziej wzrastać w usposobieniu Pana Jezusa, aby unikać 
zła i czynić dobro. Nie należy też popadać w samoza-
dowolenie i wygodnie opierać się na „poduszce łaski”. 
Powinniśmy raczej być krytyczni wobec naszego myśle-
nia, odczuwania, mówienia i działania. Jednakże mimo 
wszelkich naszych wysiłków okazuje się, że nie wszyst-
ko nam się udaje. Ulegamy słabościom, o których myśle-
liśmy, że udało się nam je przezwyciężyć. Nasze życie 
może być również dotknięte bolesnymi niepowodzenia-
mi, porażkami i załamaniami. Zdarza się nam, że – jak 
Apostoł Piotr po zaparciu się Pana – płaczemy nad sobą.

Jak więc można nadal miłować samego siebie?
W zborze w Sztokholmie bracia i siostry umieści-

li karteczki w kształcie serca na wszystkich lustrach w 
pomieszczeniach sanitarnych i szatni. Osoba stojąca 
przed lustrem może przeczytać na tych karteczkach, że 
widzi przed sobą umiłowane dziecko Boże. Ta idea bar-
dzo mnie poruszyła. Pomimo naszych wszelkich ludz-
kich słabości, możemy patrzeć na siebie w lustrze jako 
na umiłowane dziecko Boże i uśmiechać się z radością.

Dzięki ofierze Jezusa łaska jest większa niż nasze 
słabości. Pan widzi i zna nasze serce. On nie odrzucił 
także Piotra. Po zmartwychwstaniu nie zapytał go o jego 
możliwości, wiedzę czy umiejętności, ale o jego miłość 
do Niego, do Pana. Ostatecznie to ona ma kluczowe zna-
czenie.

Kto szczerze miłuje Pana, może być pewny Jego miło-
ści i w tym sensie również miłować i akceptować samego 
siebie. Przy wszelkiej samokrytyce nie musimy się bo-
leśnie kwestionować czy nawet dezaprobować. Kto jest 
zdolny do samoakceptacji, temu łatwiej jest też z miło-
ścią akceptować bliźniego ze wszystkimi jego niedosko-
nałościami. Jörg Steinbrenner

Apostoł Steinbrenner przy ołtarzu
i podczas pewnej uroczystości

Miłość własna
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„Bóg nie da się powstrzymać”

GŁÓWNY APOSTOŁ O PANDEMII KORONAWIRUSA

Pocieszenie, pewność, zaufanie do Boga: właśnie tymi słowami Główny Apostoł          Pocieszenie, pewność, zaufanie do Boga: właśnie tymi słowami Główny Apostoł          

Jean-Luc Schneider wspiera zbory na całym świecie w czasach kryzysu.Jean-Luc Schneider wspiera zbory na całym świecie w czasach kryzysu.

Jego najważniejsze przesłania brzmią:Jego najważniejsze przesłania brzmią:

Ani znak, ani kara
„Ważne jest dla mnie, aby wyraźnie zaznaczyć, że 
nie postrzegamy koronakryzysu jako znaku czasu, 
który ma przepowiadać ponowne przyjście Jezusa 
Chrystusa!”, podkreślił Główny Apostoł podczas 
nabożeństwa wielkanocnego. „Nasza wiara w bli-
skie ponowne przyjście Pana nie opiera się na zna-
kach, lecz na wypowiedziach Jezusa Chrystusa”. 
Niektórzy ludzie uważają, że koronakryzys jest 
karą Bożą. „Takie stwierdzenie nie pochodzi od 
Ducha Świętego”, bowiem „Duch Święty mówi o 
Bogu jako o Bogu miłości” – a nie kary.

„Odwagi, wszystko poto-
czy się dalej”
„Jestem przekonany, że ten czas pomoże nam 
bardziej niż kiedykolwiek docenić, jak ważne 
dla nas są nabożeństwo i święta wieczerza!” 
Właśnie te słowa wyraził Główny Apostoł 
Schneider podczas wywiadu udzielonego pod 
koniec marca 2020 r. „Zaufajmy Bogu. On za-
wsze wie, jak przekazać tym, którzy Go miłują, 
to, co jest niezbędne dla ich zbawienia!”

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider
w Zielone Świątki 2020 w Darmstadcie

Ponowne przyjście Chrystusa 
nie zostało odwołane!
„W ostatnich miesiącach wiele przedsięwzięć w Ko-
ściele zostało odwołanych” – powiedział w sierpniu 
2020 r. Główny Apostoł. „Mamy jednak wspaniałe 
pocieszenie: Pierwsze Zmartwychwstanie nie zostało 
odwołane! A ponowne przyjście Jezusa Chrystusa nie 
zostało przełożone!”
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Powrócić jako odmieniony 
człowiek
„Mamy niepowtarzalną okazję, by coś zmie-
nić” – powiedział Główny Apostoł w dniu 
Zielonych Świątek. „Podejmijmy tę decyzję 
już teraz: po powrocie do mojego zboru chcę 
być innym człowiekiem. W tym celu musimy 
wprowadzić odpowiednie zmiany”.
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KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE

To, co jeden robi lub czego nie 
robi, wpływa na wszystkich
„W obliczu koronakryzysu doświadczamy solidarno-
ści pomiędzy ludźmi” – powiedział Główny Apostoł 
na nabożeństwie zielonoświątkowym. „Jeśli tylko 
jedna osoba nie przestrzega zasad, całe społeczeństwo 
jest w niebezpieczeństwie”. To jest dobry przykład 
dla Ciała Chrystusa, dla wspólnoty wierzących. „Jeśli 
cierpi jeden członek, cierpi całe ciało”. Każdy członek 
ma inne dary i zadania. „Ale każda dusza ma jednako-
wą wartość dla Boga i tak też powinno być dla nas”.

Czasem po prostu zadzwoń
„Cóż, obawiam się, że ten czy tamten zboczy 
z drogi wiary”, zaznaczył w czerwcu Główny 
Apostoł Schneider: „Nie zawsze czekaj, aż inni 
zadzwonią. Zrób ty coś w tym kierunku i zapy-
taj, jak się miewa ktoś drugi”.

„Bóg nadal działa”
„Dlaczego Bóg pozwala, aby 
wszystko stało w miejscu przez 
wiele miesięcy?” – wybrzmiało 
pytanie Głównego Apostoła w 
lipcu 2020 r. Odpowiedź: „Nie 
wiem, ale jestem przekonany, że 
u Boga nie ma żadnego przestoju. 
Bóg kontynuuje swoją pracę. On 
nie da się powstrzymać”.

Śpiew i inne dary łaski
Niewątpliwie pandemia nauczyła mnie jednego: „Wiele 
rzeczy, które uważałem za oczywiste, to łaska – to, że mo-
gliśmy razem śpiewać, zwyczajnie się spotykać, że mogli-
śmy się przywitać, że mogliśmy swobodnie rozmawiać”. 
To wszystko jest powodem do wdzięczności: „Dziękuję Ci, 
dobry Boże, za Twoją łaskę! I jeśli to możliwe, obdarz nas 
nią wkrótce ponownie”.

„Jestem dumny z naszych 
braci i sióstr!”
„Jeśli spojrzeć na to globalnie, pandemia 
koronawirusa jest tylko jednym z wydarzeń. 
Jest jeszcze wiele, wiele innych”, powiedział 
Główny Apostoł Schneider pod koniec mi-
nionego roku, odnosząc się – podobnie jak 
podczas wywiadu w marcu – do problemów, 
które występują na całym świecie: głodu, 
przestępczości, klęsk żywiołowych. Głów-
ny Apostoł uznał za godne uwagi, „że dzieci 
Boże pozostały wierne, ufają Bogu i doko-
nują rzeczy niemożliwych, aby wspierać się 
wzajemnie i czynić dobro”.

„Ponieważ jestem chrześci-
janinem nowoapostolskim”
W ten sposób, w styczniu 2021 roku, Główny Apo-
stoł odpowiedział na pytanie, dlaczego nosi ma-
seczkę, powołując się przy tym na dziesiąty artykuł 
wyznania wiary: „Odniesieniem do tego, czy powi-
nienem przestrzegać tego przepisu, czy też nie, jest 
przykazanie Boże – nie moja osobista opinia, nie 
mój osobisty pogląd” – wyjaśnił. „Dopóki przepisy 
i zarządzenia władz nie naruszają woli Bożej, jeste-
śmy posłuszni”. Andreas Rother/nac.today

„Tęsknimy za Wami!”
Nabożeństwa internetowe oglądało również wie-
lu członków Kościoła, wśród których byli tacy, 
którzy nie uczestniczyli w nabożeństwach od lat 
lub nawet dziesięcioleci. „Tęsknimy za wami! 
Brakuje nam was! Szczerze mówiąc, to dla nas 
dużo znaczy” – wyznał Główny Apostoł w listo-
padzie. „Serdecznie was zapraszamy! Kiedy tyl-
ko chcecie, czekamy na was!”
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List do Hebrajczyków przedstawia jednorazowość 
ofiary Jezusa Chrystusa, stosując porównanie do wy-
obrażeń ofiarnych Starego Testamentu. (Hebr 9, 1-10. 

18) Ofiary składane przez kapłana starego przymierza „nie 
mogą w ogóle zgładzić grzechów”. (Hebr 10, 11) W kontek-
ście tego wskazane zostaje miejsce Pana Jezusa po prawicy 
Boga i na Jego zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Fragment 
o ofierze Pana Jezusa kończy się stwierdzeniem, że do od-
puszczenia grzechów poza ofiarą Chrystusa nie są potrzebne 
żadne dodatkowe ofiary. (Hebr 10, 18)

Podobnie jak zmartwychwstanie, tak i wniebowstąpienie 
należy do podstawy naszej wiary; ponadto wierzymy, że Jezus 
Chrystus siedzi po prawicy Boga, skąd ponownie przyjdzie. 
(2. artykuł Nowoapostolskiego Wyznania Wiary) O wstąpie-
niu do nieba mówi już Stary Testament. Eliasz został zabrany 
z ziemi (II Król 2, 11) i wszedł do krainy zmarłych. Pan Jezus 
przeciwnie, zmartwychwstał i w ciele zmartwychwstalnym 
wszedł bezpośrednio do wiecznej wspólnoty z Bogiem. Jako 
Zwycięzca nad złem dysponuje wszelką mocą i władzą. (Efez 
1, 20. 21) Jego naśladowcy zostaną zabrani, otrzymają ciało 
zmartwychwstalne i wejdą do wiecznej wspólnoty z Bogiem.

Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga i tym samym 
dzieli wszechmoc Boga; Chrystus jest

• pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, (I Tym 2, 5) 
który obdarza zbawieniem tych, którzy są Jemu po-
słuszni. (Hebr 5, 9) – Ażeby dostąpić zbawienia, należy 
poznać wolę Bożą i naśladować Jezusa Chrystusa.

• wspierającym wierzących, tak jak Szczepana, w ich 
walce ze złem. (Dz Ap 7, 56) – Dziś również pomaga 
tym, którzy walczą ze złem.

• Głową Kościoła. (Efez 1, 22) Chroni go przed przeciw-
nikami, stoi u boku apostołów i prowadzi do zwieńcze-
nia swego dzieła. – Ażeby zostać ocalonymi, pozostań-
my w jedności z apostołami.

• orędownikiem grzeszników. (I Jan 2, 1) – Wstawia się 
za nami nie poprzez umniejszanie naszych grzechów, 
lecz podkreślając naszą wiarę i miłość.

• czekającym na nas. Pan Jezus miłuje ludzi i chce się z 
nimi zjednoczyć w swym Królestwie. Jako Oblubie-
niec tęskni za wspólnotą ze zborem oblubieńczym.

Jezus Chrystus przyjdzie ponownie 
• i zabierze do siebie swoją oblubienicę. Pozostał bez 

grzechu i był doskonałym, dlatego mógł wejść bez-
pośrednio do Królestwa swego Ojca. A że my nie mo-
żemy osiągnąć doskonałości, która jest niezbędna do 
wejścia do wspólnoty z Bogiem, Pan Jezus wyjdzie 
nam naprzeciw; obdarzy nas swoją łaską i pozwoli nam 
wejść do swego Królestwa.

• na ziemię w mocy i chwale po weselu Baranka, w towa-
rzystwie pierworodnych, żeby związać szatana i zapro-
ponować zbawienie wszystkim ludziom.

Na końcu Królestwa Pokoju śmierć i zło będą na zawsze 
pozbawione wszelkiej mocy. Wypełni się to, że Jego nieprzy-
jaciele „położeni będą jako podnóżek stóp jego”. (Hebr 10, 13)

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz,
aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego”. List do Hebrajczyków 10, 12. 13

Chrystus siedzi po prawicy Boga

CHLEB ŻYWOTA
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NAUKI BIBLIJNE

„A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć:
czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim,

w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu”.
Księga Jozuego 24, 15

Księga Jozuego, a ściślej rozdział 24. opisuje, że na-
czelnicy plemion izraelskich zebrali się w Sychem,  
mieście środkowej Palestyny, którego ruiny znaj-

dują się w pobliżu obecnego Nablus.
Po długim czasie wypełniło się to, co obiecał żywy Bóg, 

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jozue poprowadził naród 
izraelski do obiecanego kraju, gdzie naród zaznał wytchnie-
nia. (Joz 21, 43. 44)

Decyzja Jozuego

Jozue, czując, że jego śmierć jest blisko, zgromadził 
Izraelitów, żeby się pożegnać. Wezwał ich też do podję-
cia decyzji opowiedzenia się za Bogiem. Jeśli jednak nie 
chcieliby służyć Panu, to mieli dokonać wyboru, jakim 
bogom chcą służyć: tym, którym służyli ich ojcowie w 
Egipcie czy być może bożkom amorejskim, z których 
czczeniem teraz się zetknęli. Jednakże Jozue i jego dom 
opowiedzieli się za Panem i to ten mądry przywódca wy-
znał też przed narodem.

Narody wybrały martwe bożki

W tamtych czasach często się zdarzało, że ludzie spo-
rządzali sobie wizerunki bożków – pomyślmy tylko o 
„złotym cielcu” – i sądzili, że im pomogą w potrzebie. 
Tym bożkom służono, a poprzez składanie im ofiar chcia-
no zyskać ich przychylność. W zależności od potrzeb 
można było wybrać wiele bożków.

Dla żywego Boga nie ma alternatywy

Żywy Bóg, Stwórca nieba i ziemi, objawił się Moj-
żeszowi (II Moj 3, 4-6. 14) i poprowadził potomków 

Abrahama do obiecanego kraju.
Żywym Bogiem nie można ani rozporządzać, ani Go 

wybierać; dla Niego nie ma żadnej alternatywy. Człowiek 
musi się opowiedzieć za lub przeciw Bogu; ma tylko taką 
możliwość.

Bóg wybiera sobie naród

Żywy Bóg wybrał sobie na swój naród mały, niepozor-
ny Izrael. Dał mu zakon i przeznaczenie: „A wy będziecie 
mi królestwem kapłańskim i narodem świętym”. (II Moj 
19, 6) Ale naród izraelski przez długi czas wciąż zwracał 
się do bożków.

Opowiedzenie się za Chrystusem

Żywy Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. 
Dla zbawienia ludzkości nie ma żadnej alternatywy, jak 
tylko Syn Boży, jedynie On jest drogą, prawdą i życiem. 
To nie Jego można wybrać, ale On wybiera swoich ucz-
niów i uczennice oraz daje im przeznaczenie: „Nie wy 
mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 
was, abyście szli i owoc wydawali”. (Jan 15, 16)

W nowym przymierzu apostołowie Jezusa Chrystusa 
głoszą, że zbawienie można znaleźć jedynie w Chrystu-
sie (Dz Ap 4, 12) i wzywają do opowiedzenia się za Nim. 
(Dz Ap 17, 22-31) Podobnie jak Apostoł Piotr przed Radą 
Najwyższą czy Apostoł Paweł w Atenach, również współ-
cześni apostołowie działają zgodnie z tą ideą.

W ten sposób zgromadzany jest naród nowego przy-
mierza, który Pan sobie wybrał, aby już dziś, jak i w nad-
chodzącym Królestwie Pokoju głosił wszystkim ludziom 
dzieła Tego, który powołał swój naród z ciemności do cu-
downej swojej światłości. (I Ptr 2, 9)

Zgromadzenie Jozuego –
opowiedzenie się za żywym Bogiem
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5.3.6  Piąte przykazanie

Nie zabijaj.

5.3.6.1  Zakaz zabijania w Starym Testamencie

Dosłowny przekład tego przykazania z oryginalnego 
tekstu hebrajskiego brzmi: „Nie morduj!” Zgodnie z pier-
wotnym znaczeniem, piąte przykazanie zabrania samo-
wolnego, bezprawnego i szkodliwego dla społeczności 
przelewania niewinnej krwi; nie odnosi się ono do służby 
wojskowej i kary śmierci.

Zakon Mojżeszowy, w zakresie sankcji, rozróżnia po-
między przypadkowym, nieumyślnym a zamierzonym 
zabójstwem. (II Moj 21, 12-14)

Zasadniczo zabijanie w Izraelu było karane śmiercią. 
W przypadku dwóch pierwszych wymienionych prze-
stępstw sprawca miał jeszcze możliwość uniknięcia kary: 
Gdy podczas ucieczki dotarł do jednego z „miast schro-
nienia”, znajdujących się na terytorium Izraela, korzystał 
z ochrony przed mścicielem. (IV Moj 35, 6-34) Natomiast 
w przypadku zabójstwa zamierzonego, kara śmierci była 
nieunikniona.

Stary Testament wielokrotnie mówi o zabijaniu, jak na 
przykład w związku ze zdobyciem Kanaanu lub walkami 

narodu izraelskiego z Filistynami. Również działania wo-
jenne w celu ochrony Izraela przed bałwochwalstwem 
były uważane za uzasadniony środek.

5.3.6.2  Zakaz zabijania w Nowym Testamencie

Pan Jezus wyjaśnia piąte przykazanie, wychodząc 
poza jego pierwotne znaczenie: „Słyszeliście iż powie-
dziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pój-
dzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa 
na brata swego, pójdzie pod sąd”. (Mat 5, 21. 22) Nie 
ogranicza przestrzegania tego przykazania do jego literal-
nego wypełniania, ale odnosi je do wewnętrznej postawy 
człowieka. W myśl tego w I Liście Jana 3, 15 jest mowa: 
„Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą”.

5.3.6.3  Znaczenie piątego przykazania obecnie 

Życie jest dane przez Boga. Jedynie On jest Panem 
życia i śmierci. Pod tym względem żaden człowiek nie 
jest uprawniony do zakończenia ludzkiego życia.

Przemoc i lekceważenie życia we współczesnym spo-
łeczeństwie nie może relatywizować tego przykazania.

Przykazanie, nie zabijaj, obejmuje również obowiązek 
ochrony i zachowania życia ludzkiego.

Przykazania Boże

KATECHIZM

Rozdział 5 − część IX
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5.3.6.4  Dodatkowe kwestie dotyczące piąte-
go przykazania

W odniesieniu do poszczególnych kwestii należy pa-
miętać, że Bóg jest źródłem wszelkiego życia. On jest 
autorytetem, w którego rękach leży początek i koniec 
ludzkiego życia. Człowiek nie ma prawa naruszać tego 
Bożego porządku.

Kara śmierci
Kościół Nowoapostolski nie uważa kary śmierci za 
odpowiedni środek odstraszający, a tym samym chro-
niący społeczeństwo.

Wojny
Zabijanie na wojnie jest naruszeniem piątego przyka-
zania, mimo że jednostka nie ma wpływu na to, co się 
dzieje. Obowiązkiem każdego, nawet w tej wyjątko-
wej sytuacji, jest wybranie mniejszego zła i unikanie 
zabijania w miarę możliwości. Nawet jeśli w niektó-
rych przypadkach chce się usprawiedliwić użycie 
przemocy, aby zapobiec większej krzywdzie lub dla 
samoobrony, zabijanie narusza piąte przykazanie.

Podstawy usprawiedliwienia i wykluczenia winy
Zabijanie w obronie własnej również narusza piąte 
przykazanie. Niezależnie od sankcji karnych, w tym, 
jak i w podobnych przypadkach, wina wobec Boga 
może być niewielka.

Zabijanie życia nienarodzonego
Życie nienarodzone należy szanować i chronić, po-
nieważ przyjmuje się, że życie ludzkie dane jest przez 
Boga już w chwili poczęcia. Kościół nie aprobuje zabi-
jania embrionów, czyli aborcji, jak również niszczenia 
życia ludzkiego powstałego na drodze sztucznego za-
płodnienia. Jednakże w przypadku wystąpienia stanu 
zagrożenia życia matki, stwierdzonego orzeczeniem 
lekarskim, należy ratować życie matki. Niemniej jed-
nak i w tym wypadku dochodzi do naruszenia piątego 
przykazania, choć wina może być niewielka.

Samobójstwo
Samobójstwo jest naruszeniem piątego przykazania.

Eutanazja
Eutanazja dotyczy osoby umierającej, dla której nie ma 
perspektywy na wyleczenie lub poprawę jej cierpienia.

Eutanazja czynna
Eutanazja czynna, podobnie jak pomoc w samobój-
stwie, narusza piąte przykazanie.

Eutanazja bierna
Decyzja w sprawie działań podtrzymujących życie 
należy przede wszystkim do samego pacjenta. W 
przypadku braku oświadczenia woli pacjenta, decy-
zja ta powinna być podjęta w porozumieniu między 
lekarzami a krewnymi, wyłącznie z odpowiedzial-
nym uwzględnieniem dobra osoby umierającej. W 
obu przypadkach nie dostrzega się naruszenia piątego 
przykazania.

Zabijanie osób niepełnosprawnych lub upośledzonych 
jest naruszeniem piątego przykazania.

Zabijanie innych istot żywych
Zabijanie zwierząt nie wchodzi w zakres piątego przy-
kazania. I Księga Mojżeszowa 9, 1-3 wyraźnie zezwala 
na wykorzystywanie zwierząt do żywienia ludzi. Nie-
mniej jednak należy również szanować życie niemego 
stworzenia. Wynika to ze współodpowiedzialności 
człowieka za zachowanie stworzenia. Obowiązkiem 
każdego człowieka jest traktowanie wszelkiego życia 
z szacunkiem.

Streszczenie

Życie jest dane przez Boga. Jedynie On jest Panem życia 
i śmierci. Pod tym względem żaden człowiek nie jest upraw-
niony do zakończenia życia ludzkiego. (KKN 5.3.6.3)

Zgodnie z pierwotnym znaczeniem, piąte przykazanie 
zabrania samowolnego, bezprawnego i szkodliwego dla 
społeczności przelewania niewinnej krwi. (KKN 5.3.6.1)

Pan Jezus nie ogranicza przestrzegania tego przykaza-
nia do jego literalnego wypełniania, ale odnosi je do we-
wnętrznej postawy człowieka. (KKN 5.3.6.2)

Przykazanie, nie zabijaj, obejmuje również obowiązek 
ochrony i zachowania życia ludzkiego. (KKN 5.3.6.3)



Adam i Ewa mogą żywić się 
wszystkimi roślinami. Tylko owo-
ców pewnego konkretnego 
drzewa nie wolno im jeść, Bóg im 
tego zabronił: „Jeśli zjecie owoce 
z tego drzewa, będziecie musieli 
umrzeć; nawet nie dotykajcie tych 
owoców”.
Pewnego dnia wąż mówi do Ewy: 
„Dlaczego mielibyście umrzeć? 
Jeśli zjecie te owoce, to będziecie 
dużo wiedzieli. Będziecie jak Bóg”.
Ewa przygląda się drzewu, które 
ma sprawić, że będzie mądra. 

Bardzo chciałaby stać się mądra. 
Bierze więc owoc i go zjada.
Daje też Adamowi i on również 
zjada owoc. Teraz oboje sobie 
uświadamiają, że są nadzy. Biorą 
liście z drzewa figowego i wypla-
tają z nich przepaski.
Gdy zapada wieczór, słyszą, że 
zbliża się do nich Bóg. Adam i 
Ewa chowają się wśród drzew. 
Bóg woła Adama: „Gdzie jesteś?”.
Adam odpowiada: „Słyszałem Cię, 
ale przestraszyłem się, bo jestem 

Adam i Ewa mieszkają w ogrodzie 
Eden. Stworzył ich Bóg, Stwórca. 
Spośród wszystkich istot żywych 
ludzie są jedynymi obdarzonymi 
wolną wolą. Bóg chce ich tak po-
kierować, aby z niej korzystali...

Niewłaściwa decyzja

wg I Księgi Mojżeszowej 3
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nagi. Dlatego się ukryłem”.
Bóg mówi: „Kto ci powiedział, że 
jesteś nagi? Czy jadłeś owoce, 
które zakazałem ci jeść?”.
Adam odpowiada: „Kobieta, 
którą mi dałeś, zerwała owoc i 
mi go dała, a ja zjadłem”.
Bóg zwraca się do Ewy: „Dla-
czego to uczyniłaś?”.
Ewa odpowiada: „Wąż mnie na-
mówił, więc zjadłam”.
Bóg przeklina węża, mówiąc: 
„Ponieważ to uczyniłeś, bę-
dziesz się czołgał na brzuchu i 
będziesz jadł proch. Ty i kobieta, 
twoje dzieci i jej dzieci będą 
wrogami. Jeden z jej potomków 
zmiażdży ci głowę, a ty ukąsisz 
go w piętę”.

Bóg mówi do Ewy: „Jeśli zaj-
dziesz w ciążę, będziesz w 
bólach rodzić swoje dzieci. Bę-
dziesz pragnęła swojego męża, a 
on będzie twoim panem”.
A do Adama Bóg mówi: „Posłu-
chałeś swojej żony, a nie mojego 
przykazania. Dlatego ziemia bę-
dzie przeklęta. Będziesz ciężko 
pracował i uprawiał pole, abyś 
miał co jeść. Na polu zaś będą 
rosły osty i ciernie. Będziesz pra-
cował w trudzie, abyś mógł jeść 
chleb. Gdy umrzesz, powrócisz 
do ziemi, z której zostałeś stwo-
rzony”.
Bóg okrywa Adama i Ewę ubra-
niem ze skór i odprawia ich z 
ogrodu Eden.
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Mieszkam w małym miasteczku
Weigheim, w Schwarzwaldzie. Czy 
wiecie, że Schwarzwald, o wysokości 
około 1500 metrów, jest najwyższym 
pasmem niemieckiego średniogórza? 
Jest to również największy zamknięty 
obszar leśny w Niemczech, składający 
się w 80 procentach z jodeł i świerków. 
Jego nazwa pochodzi od ciemnego 
lasu iglastego.

Mieszkam tu z moją rodziną: mamą Nataschą, tatą Holgerem i 
dwoma braćmi Liasem i Lennardem, którego nazywamy Lenny. 
Moja mama jest dyrektorką szkoły podstawowej, do której uczęsz-

cza Lias. Mój tata jest kierownikiem zmiany w 
firmie poligraficznej. Lenny chodzi jeszcze do 
przedszkola. 

Do kościoła chodzę w Schwenningen. Moja mama 
jest nauczycielką religii w naszym zborze i dyryguje 
chórem dziecięcym oraz okręgowym chórem dzie-
cięcym. Mój tata jest diakonem, gra na altówce w 
orkiestrze i czasami 
dyryguje chórem.

Na imię mam Hannah. Mam dziesięć lat i 
chodzę do szóstej klasy gimnazjum. Tam 
spotykam moją przyjaciółkę Emilię (na zdję-
ciu z lewej).

u Hannah  

w Weigheim (Niemcy)

Poza lekcjami religii uczęszczam czasem 
na szkółkę niedzielną, ponieważ bardzo 
to lubię. Słuchamy tam wielu opowieści 
biblijnych oraz dowiadujemy się, co one 
oznaczają dla nas obecnie.
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Gram na klarnecie i mam nadzieję, że później będę 
mogła wspierać nim orkiestrę. Poza tym uwielbiam 
śpiewać. W zeszłym roku wystąpiliśmy z koncertem 
bożonarodzeniowym z okręgowym chórem dziecię-
cym w dużym kościele. Udział w tym projekcie był 
dla mnie wyjątkowy. Uwielbiam być na scenie,
śpiewać lub coś przedstawiać.

W czasie wolnym lubię spotykać się z 
przyjaciółmi, jeździć na deskorolce, rol-
kach lub rowerze. Kiedy jestem w domu, 
od czasu do czasu gram na telefonie 
komórkowym albo czytam książkę w 
moim pokoju, tworzę rękodzieła, czy też 
słucham muzyki. Moje ulubione książki 
to: „Lotta Leben” („Pamiętnik Zuzy-
-Łobuzy”), „Die Schule der magischen 
Tiere” („Szkoła Magicznych Zwierząt”) 
i „Die Duftapotheke” (tej książki nie ma 
w języku polskim). Gram również w   
tenisa. Raz w tygodniu mam trening.

Kocham Włochy. Kiedy tam jesteśmy, 
pływam w jeziorze Maggiore, wskakuję na 
stand up paddle lub bawię się z moimi 
braćmi w ogrodzie.
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Moim ulubionym jedzeniem jest sushi, 
łosoś lub purée ziemniaczane. Na wa-
kacjach we Włoszech jemy dużo pizzy – 
Włosi robią po prostu świetną pizzę!
W domu sami przygotowujemy pizzę
z dowolnymi dodatkami.
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? ???

??
? ?

??
??? ??? ?? ???? ?? ?

?
?? ?

? ??
1.   Skąd pochodziła królowa, która odwiedzi-

ła króla Salomona w Jerozolimie? 

A  z Saby 
B  z Egiptu 
C  z Kanaanu 
D  z Ruandy

2.  Która z rzek płynie w Palestynie? 

A  Nil
B  Jordan
C  Tygrys
D  Tyber

3.   Które święto chrześcijańskie nawiązuje 
do Paschy? 

A  Boże Narodzenie 
B  Zielone Świątki
C  Wielkanoc
D  Wniebowstąpienie

4.    Kim był Naaman? 

A  urzędnikiem króla Salomona
B   aramejskim dowódcą wojsk za czasów 

Elizeusza 
C  współpracownikiem Apostoła Pawła
D  królem Edomitów

5.   Ile Listów Jana znajduje się w Biblii? 

A  jeden
B  trzy
C  dwa
D  żaden

6.   Do kogo skierowane są listy w Księdze 
Objawienia Jana?

A  do siedmiu zborów w Azji Mniejszej
B  do zboru w Rzymie
C  do pierwotnego zboru w Jerozolimie
D  do zboru w Koryncie

7.  Kto był następcą proroka Eliasza?

A  Elizeusz
B  Izajasz
C  Amos
D  Jeremiasz

8.   Dokąd chciał uciec Jonasz, gdy otrzymał 
polecenie od Boga? 

A  do Jerozolimy
B  do Egiptu
C  do Tarsu
D  do Marsylii

9.   Gdzie w Biblii przedstawione są „błogo-
sławieństwa” Pana Jezusa?

A  w modlitwie arcykapłańskiej
B  w „Kazaniu na górze” 
C  w Psalmach
D  w Księgach Machabejskich

10.   Czyje dziecko wskrzesił prorok Elizeusz?

A  kobiety z Sarepty
B  kobiety z En-Dor
C  kobiety z Nain
D  kobiety z Szunem

Rozwiązanie testu: 1A, 2B, 3C, 4B, 5B, 6A, 7A, 8C, 9B, 10D 
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ BIBLIJNĄ...

Fotografia na okładce: utroja0 z Pixabay-3403929
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