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Przyjdź do Chrystusa!
Główny Apostoł w Lipsku, w Niemczech
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Obietnica to wiążąca deklaracja lub zobo-
wiązanie zrobienia czegoś konkretnego. 
Czy jednak to, co zostało obiecane, bę-
dzie wprowadzone w czyn, to już inna 

kwestia... Pierwsze przesłanie Adwentu wszakże 
brzmi: Bóg dotrzymuje tego, co obiecał! Pierwszym 
ludziom po upadku w grzech obiecał, że pośle Zbawi-
ciela i potwierdzał to wciąż na nowo poprzez proro-
ków. Obietnica ta wypełniła się w Jezusie Chrystusie. 
Ale tylko nieliczni naprawdę Go rozpoznali. Tylko ci, 
którym Duch Święty to objawił, mogli rzeczywiście 
poznać, kim On był. Tak było nawet w przypadku 
uczniów. Dopiero gdy Duch Święty zstąpił na nich, 
mogli naprawdę dostrzec, że wszystkie obietnice Sta-
rego Testamentu wypełniły się w Jezusie Chrystusie.

To Duch Święty obwieszcza nam obietnice Boże; 
to Duch Święty powoduje, że są one żywe w naszych 
sercach; i to Duch Święty sprawia, że doświadcza-
my ich wypełnienia. Nam zostało obiecane, że Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel, przyjdzie ponownie. 
Duch Święty podtrzymuje tę obietnicę w naszych 
sercach i zadba o to, żebyśmy mogli doświadczyć jej 
wypełnienia.

Kto pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, 
ten doświadczy: Bóg dotrzymuje tego, co obiecał!
 
 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Obietnica
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SŁOWO BIBLIJNE: Ew. Mateusza 11, 28
PIEŚŃ: Ręce swe wyciągam Panie
OSOBY TOWARZYSZĄCE: apostołowie okrę-
gowi Michael Ehrich i Rüdiger Krause, apostoł 
okręgowy pomocniczy Helge Mutschler oraz 
apostołowie: Thomas Deubel, David Heynes, 
Jens Korbien, Manfred Schönenborn,
Dirk Schulz i Jörg Steinbrenner
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Mili bracia i siostry, zgromadzeni tu w 
kościele oraz w zborach korzystają-
cych z transmisji na żywo, jak i wy 
w domach, czuję, że ten weekend jest 
naprawdę darem łaski Bożej, praw-

dziwym nowoapostolskim świętem. Wczoraj mieliśmy 
przyjemność przeżyć piękną, ale i rzadką uroczystość 
żelaznych godów apostoła okręgowego w st. sp. Fritza 
Nehrkorna i jego żony Lieselotte. Było to wyjątkowe, 
bardzo piękne i głębokie przeżycie. Wieczorem natomiast 

Przyjdź do Chrystusa!
mogłem wreszcie ponownie cieszyć się wspólnotą z apo-
stołami i biskupami – uświadomiłem sobie, jak bardzo 
tego brakowało. Doświadczanie tej wspólnoty było bar-
dzo kojące. A dzisiaj – to jest uwieńczenie – przeżywamy 
nabożeństwo i wspólnotę dzieci Bożych tu w Lipsku. Cie-
szymy się śpiewem i muzyką, a także – co jest najważniej-
sze – mamy osobiste spotkanie z naszym Panem i Nauczy-
cielem Jezusem Chrystusem. Życzeniem mojego serca 
jest, aby każdy, kto dziś przeżywa to nabożeństwo, mógł 
mieć osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. 

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy   
jesteście spracowani i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie”.

Słowo biblijne: Ewangelia Mateusza 11, 28
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To jest kluczowe. To nie kazanie Głównego Apostoła ma 
szczególne znaczenie; najważniejsze jest spotkanie z Je-
zusem Chrystusem. Z całego serca nam życzę, aby każda 
dusza mogła przeżyć takie spotkanie.

Dzisiaj mamy bardzo znane słowo biblijne. Krót-
ko o kontekście: Jezus Chrystus przedstawia się 
jako Ten, któremu Bóg Ojciec dał pełnomocnic-

two zbawienia ludzi. Następnie wyjaśnia, że zwraca się 
szczególnie do tych, którzy są nieznaczni, słabi, lekcewa-
żeni. Spośród różnych przekładów Biblii żadne określenie 
nie jest w pełni neutralne. Każdy z tłumaczy wnosi własne 
odczucia. Jeden mówi o maluczkich, inny o niewykształ-
conych, a jeszcze inny o pogardzanych – to wszystko jest 
poprawne. Nie istnieje tylko jeden przekład, ale jest wiele 
różnych sposobów interpretacji. Warto o tym wiedzieć. 
Jednak to głębokie znaczenie jest dla nas czytelne: troską 
Pana Jezusa było niesienie zbawienia ubogim, lekcewa-
żonym.

Powiedział faryzeuszom, że swoimi przepisami wła-
śnie na tych ludzi nałożyli ciężar nie do udźwignięcia 
– dobrze wiedząc, że nikt nie jest w stanie ich w pełni 
przestrzegać. Nie jest możliwe wprowadzenie w życie 
wszystkich regulacji. Wykorzystali to ze szkodą dla ma-
luczkich, lekceważonych, aby ich piętnować i utrzymy-
wać, że nie są wystarczająco dobrzy. Traktują ich lek-
ceważąco, ponieważ nie są w stanie przestrzegać tych 
wszystkich przepisów. Zrobili to z premedytacją, a Jezus, 
przeciwstawiając się temu, mówi: „Ciężar, jaki nakłada-
cie na ludzi, jest ponad siły. Przyjdźcie do mnie, naśladuj-
cie mnie, moje brzemię jest lekkie, jest łagodne. Wszyscy 
możecie dostąpić zbawienia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, 
którzy cierpicie pod ciężarem przepisów, którzy jesteście 
obciążeni, przyjdźcie, pomogę wam!”.

Pan Jezus zwraca się do „prostaczków”, (Mat 11, 25) 
którzy są spracowani i obciążeni. Inne przekłady mówią o 
wyczerpanych wysiłkiem, o znużonych. Obecnie również 
takich jest wielu. To słowo także dziś jest apelem Pana 
Jezusa do wszystkich, którzy są zmęczeni, którzy są ob-
ciążeni, którzy są nieznaczni, którzy są słabi: „Przyjdźcie 

do mnie!”. Wystarczy pomyśleć o klęskach żywiołowych 
lub innych licznych zdarzeniach, które wciąż się dzieją, 
o nieszczęściach, jakie dotykają wielu ludzi. Niezależnie 
od tego, czy jest to klęska żywiołowa, wypadek czy cho-
roba – ludzie są po prostu ofiarami. Muszą to zwyczajnie 
zaakceptować i przeżyć. Nie mogą nic w tej sprawie zmie-
nić, nie mają żadnej władzy, żadnego wpływu, są bezsilni. 
Jezus ich wzywa: „Przyjdźcie do mnie!”.

Jak wielu ludzi jest na tym świecie, którzy czują się 
lekceważeni! Są całkowicie ignorowani. Są wręcz odrzu-
cani. Tylko dlatego, że pod jakimś względem się różnią. 
Nawet długo nie muszę się nad tym rozwodzić. Są lek-
ceważeni, pogardzani, czasem nawet prześladowani, a to 
tylko dlatego, że są w pewnym sensie inni. Pan Jezus ich 
wzywa: „Przyjdźcie do mnie”.

Można zauważyć, że również w naszych czasach, rów-
nież w naszym społeczeństwie, jest wielu ludzi, którzy 
nie czują się dowartościowani. Wyczuwa się narastające 
wśród ludzi niezadowolenie. Mają wrażenie, że to zawsze 
inni za nich decydują, a oni sami muszą tylko być posłusz-
nymi i wykonywać polecenia. Udogodnienia życiowe 
są zarezerwowane dla innych, a oni sami nie mają nic, 
są zmuszeni radzić sobie bez nich. Nie pozostaje im nic 
innego, jak tylko marzyć. Wciąż jednak doznają rozcza-
rowania. To niezadowolenie narasta. Nie chodzi o to, czy 
słusznie czy niesłusznie. Nie chcę tego w ogóle oceniać, 
ale takie są fakty. Wielu ludzi mówi wprost: „Już dość, je-
steśmy tym zmęczeni”. Można to zaobserwować w wielu 
krajach. Pan Jezus wzywa ich wszystkich: „Wy, którzy 
czujecie się gorsi, wy, którzy czujecie się prześladowani, 
wy, którzy uważacie, że nic nie jesteście już warci, wy, 
którzy czujecie się ignorowani i lekceważeni: przyjdźcie 
do mnie! Dam wam ukojenie”.

Oczywiście, potem przychodzą tacy, którzy mówią: 
„Przestańcie! Religia i wiara chrześcijańska są tylko na-
rzędziami w rękach wielkich, aby odepchnąć tych małych, 
aby pozostali tacy mali i cisi. W niebie wszystko będzie 
inaczej. Ale na ziemi zostawmy to tak, jak było zawsze”. 
Jest to zarzut, który wciąż na nowo wysuwany jest wobec 
wiary chrześcijańskiej. Oczywiście my nie widzimy tego 
w ten sposób. Mówimy: „Przyjdź! Przyjdź do Jezusa! On 
chce ci dać ukojenie”.

Co mówi Pan Jezus? Jezus mówi, że twoja wartość nie 
zależy od twojej pozycji w społeczeństwie. Nie zależy od 
twoich osiągnięć i sukcesów. Nie zależy również od opi-
nii, jaką mają o tobie ludzie, od poważania, jakie masz 
wśród innych. Masz bardzo wielką wartość: Syn Boży 

Troską Pana Jezusa było niesienie
zbawienia ubogim, lekceważonym.
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przyszedł na tę ziemię dla ciebie i umarł za ciebie, po-
nieważ ciebie miłuje. To jest prawdziwa wartość twojej 
osoby. Twój Bóg cię kocha! Syn Boży stał się człowie-
kiem dla ciebie i umarł za ciebie. Cierpisz z powodu oko-
liczności, z powodu uwarunkowań? Przyjdź do Chrystu-
sa! On chce to zmienić. On chce ci pomóc. On chce pomóc 
wszystkim ludziom.

Pan Jezus nie działa doraźnie: tu coś naprawi, tam 
coś uporządkuje. Nie! On działa kompleksowo i 
gruntownie. On chce stworzyć nowy świat, w któ-

rym nie będzie już zła, cierpienia i niesprawiedliwości. 
Świat, w którym wszystko dokładnie będzie odpowiada-
ło Jego woli. Chce stworzyć nowych ludzi, którzy będą 
mogli żyć w tym nowym świecie. To nie jest marzenie, 
to jest przyszłość! Przyjdź do Jezusa Chrystusa, możesz 
stać się takim nowym człowiekiem, przygotowanym 
przez Boga, uświęconym i obdarzonym wszystkim, co 

niezbędne do życia w nowym świecie. Wezwanie Jezusa 
Chrystusa brzmi: „Przyjdźcie wszyscy, nie jesteście nie-
znaczni! Umarłem za was. Przyjdźcie wszyscy!”.

To nie odnosi się tylko do przyszłości. Kto ma pew-
ność, że Bóg go miłuje, kto ma ufność i wie, dokąd wszyst-
ko zmierza, ten już dziś ma siłę, zdolność do suweren-
nego radzenia sobie z aktualnymi wydarzeniami. Może 
panować nad swoim życiem nawet w obecnym czasie. 
Potrafi niezależnie radzić sobie z okolicznościami i już 
dziś przyczyniać się do czynienia dobra i pomocy bliźnim. 
„Przyjdźcie do mnie, mogę wam pomóc!”.

Jednakże w szczególny sposób słowa te odnoszą się 
do nas, chrześcijan naśladujących Pana. Nas również dziś 
wzywa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spra-
cowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”.

Możemy być zmęczeni pracą, służeniem. Kto pracuje, 
kto służy, ten w pewnym momencie się znuży. Pamiętaj-
my, że Pan Jezus powołał swoich dwunastu apostołów i 
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oni pełni zapału ruszyli do pracy. W pewnym momencie 
wrócili i opowiedzieli Panu, co czynili. Słuchał z zainte-
resowaniem i zauważył, że są zmęczeni. Wokół nich było 
tak dużo ludzi, że nie mieli nawet czasu na jedzenie. Pan 
Jezus powiedział im, żeby trochę odpoczęli. Zabrał ich w 
odosobnione miejsce, rozmawiał i jadł z nimi. Oczywiście, 
nie potrwało długo, a nadszedł tłum i miało miejsce nakar-
mienie pięciu tysięcy, ale Pan Jezus widział, że uczniowie 
byli zmęczeni i potrzebowali wytchnienia, że potrzebowali 
pożywienia i dał im możliwość przebywania z Nim sam 
na sam, jedzenia z Nim i rozmawiania z Nim. Dzięki temu 
mogli ponownie nabrać sił i ruszyć dalej.

Podczas nakarmienia pięciu tysięcy otrzymali zada-
nie rozdzielania żywności. Ponownie mogli pracować i 
doświadczać wszechmocy Boga. Później musieli wypły-
nąć w morze i tam nadeszła burza. To było uciążliwe, ale 
znowu odczuli obecność i potęgę Pana. Bardzo ważne 
było to, że mieli ten czas, czas spędzony sam na sam z 

Panem Jezusem, możliwość rozmowy z Nim i spożywa-
nia z Nim posiłku.

Mili bracia i siostry, to dotyczy zarówno duchow-
nych, którzy służą Panu, jak i każdego brata, 
każdej siostry, którzy pełnią jakąkolwiek służ-

bę w dziele Bożym: przychodzi taki czas, kiedy jest się 
zmęczonym. To jest zupełnie normalne. Pan to widzi i nie 
mówi: „Teraz nie ma czasu, musisz działać dalej!”. Nie, On 
ciągle nam powtarza: „Musisz trochę odpocząć. Przyjdź do 
mnie! Przyjdź do mnie na nabożeństwo! Przyjdź do mnie w 
modlitwie! Tylko ty i Ja, Ja i ty. Porozmawiajmy o twoim 
zbawieniu. Zastanów się choć raz, jak wygląda w twojej 
duszy. Pomyśl o tym, co przygotowałem dla twojej przy-
szłości. Porozmawiajmy teraz tylko o twojej duszy”.

W takich chwilach mamy powiązanie z Panem. Tylko 
On i my. Te momenty umacniają naszą relację z Jezusem 
Chrystusem i naszą miłość do Niego.

SŁOWO I WIARA  /  NABOŻEŃSTWO
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Z czasem człowiek się męczy. Kiedy próbujesz tak 
mocno, jak tylko potrafisz i wciąż ci się nie udaje, możesz 
się stać znużony, wyczerpany wysiłkiem bez rezultatu. Co 
mówi Pan Jezus? Mówi: „Przyjdź do mnie i ucz się ode 
mnie. Przyjdź, obdarzę cię łaską. Sprawię, że wszystko 
znów będzie dobrze. Odpuszczę ci twoje grzechy. Twój 
błąd zostanie zapomniany. Przyjdź i ucz się ode mnie”. 
On nie oczekuje od nas bycia doskonałymi. On obdarzy 
nas łaską – także podczas swojego ponownego przyjścia. 
Jedyne, czego od nas oczekuje, to żebyśmy Go nadal mi-
łowali i nie rezygnowali z walki o dobrą relację z Nim. 
Nic więcej. On nie oczekuje od nas bezbłędności, tylko 
tego, abyśmy Go miłowali i pragnęli być z Nim na wieki. 
On zajmie się wszystkim innym. „Przyjdź, pokrzepię cię! 
Przyjdź do mnie!”

Można też zmęczyć się czekaniem. Od tak dawna sły-
szymy: „Pan przyjdzie wkrótce”, ale On wciąż nie przy-
chodzi. Co jakiś czas się zauważa, że bracia i siostry są 
zmęczeni, bo trwa to zbyt długo. Co mówi Pan Jezus? On 
po prostu mówi: „Jeśli jest to dla ciebie za długo, podejdź 

Kiedy rozmawiamy z Nim, to chodzi o naszą duszę. 
Wspólnie przystępując do świętej wieczerzy, przyjmuje-
my pokarm dla naszych dusz. Z tego bardzo intymnego, 
osobistego spotkania z Panem Jezusem czerpiemy siłę, 
aby móc wrócić do pracy, aby móc pełnić swoją służbę 
lub jakąkolwiek funkcję w zborze. Bracia i siostry, po-
trzebujemy takich chwil, takich osobistych spotkań z Bo-
giem. Poświęćmy na nie czas i powiedzmy: „Teraz chodzi 
o mnie, o moją duszę, o moje zbawienie. Potrzebuję tego 
intymnego spotkania z Panem Jezusem”. Z tego możemy 
czerpać siłę.

Nie tylko praca może być uciążliwa i męcząca, 
ale również walka. Wszyscy musimy walczyć o 
nasze zbawienie. Można się tym zmęczyć. Nie 

wiem jak wy, ale ja stale zdaję sobie z tego sprawę: zada-
łem sobie tyle trudu i walczyłem, aby to przezwyciężyć, 
aby tamo poprawić – i znowu się potknąłem. Nie udało mi 
się. Znów powiedziałem coś niemądrego. Znów zrobiłem 
coś nieroztropnego. I znów popełniłem ten sam grzech.

Bracia i siostry, potrzebujemy takich chwil,
takich osobistych spotkań z Bogiem. Poświęćmy na nie czas.
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przestrzegać, to temat wyczerpuje się dość szybko. W 
kółko powtarza się to samo.

Tymczasem Pan Jezus mówi: „Przyjdź i ucz się ode 
mnie! Moje jarzmo jest lekkie”. Pozwól Ducho-
wi Świętemu działać i nie zapominaj, jaki jest cel: 

masz wzrastać na obraz Jezusa Chrystusa. Nie chodzi tu – 
jak to miało miejsce w przypadku ówczesnych Żydów – o 
skrupulatne przestrzeganie i stosowanie prawa od pierw-
szego do piętnastego. To nowe stworzenie w tobie, nowa 
istota powinna się rozwijać! Masz być usposobiony jak 
Jezus Chrystus!

Kiedy się nad tym zastanowimy, to na pewno nie jest to 
nudne. Absolutnie nie. Nagle uświadamiasz sobie: „Ach, 
rok temu w tej sytuacji zachowałbym się zupełnie inaczej 
albo w tym momencie powiedziałbym coś zupełnie inne-
go. Ale nastąpił rozwój”. Wówczas kazanie już nie jest 
nudne. Potrzebujemy siły, potrzebujemy wskazówek i 
cieszymy się z postępów, jakie się dokonują. Taki roz-
wój może nastąpić w każdym dziecku Bożym, w każdym 
wierzącym. Rozwój w duchu Jezusa Chrystusa. „Przyjdź-
cie do mnie, uczcie się ode mnie! Nie prawa od numeru 
pierwszego do piętnastego, ale: bądźcie tacy jak Ja, podą-
żajcie za moim przykładem, za moim wzorem!”.

Wówczas zdecydowanie nie będzie nudno.
Czasami wspólnota z innymi braćmi i siostrami w wie-

rze staje się ciężarem. Raz po raz się słyszy: „Jestem tym 

bliżej! Przyjdź do mnie!”. Im bardziej będziemy do Niego 
podobni, im więcej będziemy mówić, działać i pracować w 
duchu Jezusa Chrystusa, tym w wyższym stopniu będzie-
my dostrzegać, że On jest z nami. Im bardziej upodobnimy 
się do Jezusa Chrystusa, tym wyraźniej będziemy mogli 
odczuwać Jego obecność. Wtedy uświadomimy sobie, że 
wspólnota z Nim nie jest czymś odległym w czasie. Kto 
tego pragnie, kto z trudem naśladuje Pana Jezusa, ten już 
dziś doświadcza i odczuwa Jego obecność! Wtedy już nie 
ma problemu z tym, że potrwa jeszcze jakiś czas, zanim 
Pan przyjdzie ponownie. Wtedy się wie, że Jezus Chrystus 
przyjdzie, ale też że już dziś jest obecny. Tylko ci, któ-
rzy starają się być blisko Pana, którzy starają się myśleć 
jak On, mówić jak On, działać jak On, mogą tego napraw-
dę doświadczać. To jest wezwanie, mili bracia i siostry. 
Kiedy jesteśmy zmęczeni długim oczekiwaniem na po-
nowne przyjście Pana, Pan Jezus nam mówi: „Zbliż się do 
mnie! Bądź tak usposobiony, jak Ja, rozwiń w sobie moje 
usposobienie, moją naturę, a poznasz, że Ja już jestem z 
tobą!”. Już tu i teraz możemy doświadczać obecności Jezu-
sa Chrystusa, a to pomaga nam wytrwać do końca.

Niektórzy uważają, że kazania są nudne. I rzeczywi-
ście, słyszymy te same przesłania od dziesięcioleci. Te-
maty się powtarzają i niektórzy uważają to za strasznie 
nudne. Z intelektualnego punktu widzenia może to się 
nawet zgadzać. Jeśli postrzegamy kazanie jako rodzaj 
reguły, jako zbiór nakazów i zasad, których musimy 
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zmęczony. Na tego to już nie mogę patrzeć. A tej to już nie 
mogę słuchać”. Wszyscy jesteśmy bardzo różni i nikt z 
nas nie jest idealny – przynajmniej ja nie spotkałem niko-
go, kto by taki był. Wszyscy mamy swoje słabości i czasa-
mi staje się to męczące. Co mówi Pan Jezus: „Przyjdźcie 
do mnie i weźcie moje jarzmo na siebie!”. Co to znaczy? 
Mamy sobie uświadomić, dlaczego właściwie jesteśmy 
wspólnotą, dlaczego należymy do zboru, dlaczego nale-
żymy do Kościoła Chrystusa.

W rolnictwie jarzmo było używane, żeby umożliwić 
dwóm zwierzętom wspólną pracę. Oczywiście nie je-
steśmy wołami, ale można to wykorzystać jako pewną 
analogię. Jarzmo pomaga zwierzętom efektywnie współ-
pracować. Weźmy na siebie jarzmo Jezusa Chrystusa! 
Jesteśmy razem, bowiem Jezus nas powołał. Dlaczego 
jestem w tym zborze? Ponieważ Pan Jezus mnie powołał, 
nieznacznego i niedoskonałego grzesznika. On daje nam 
możliwość stania się doskonałymi w Jezusie Chrystusie 

i wejścia do Jego królestwa jako współdziedzice Jezusa 
Chrystusa. Mogę upodobnić się do Pana i dzielić Jego 
chwałę. Jestem niedoskonałym, słabym i nieznacznym 
człowiekiem. Kim właściwie jestem? Jak na to zasługuję? 
To jest łaska! Swoją obecność w Kościele Chrystusa za-
wdzięczam wyłącznie łasce Jezusa Chrystusa.

Kiedy w taki sposób to widzę, wtenczas postrzegam 
drugiego zupełnie inaczej. Jeśli ja sam mogę być tutaj 
tylko z czystej łaski, to jak mogę narzekać na tego drugie-
go? Pan Jezus do nas mówi: „Ja go powołałem. Miłuję go 
i chcę, aby on też był błogosławiony. On jest niedoskonały 
tak jak ty, ale chcę mu pomóc osiągnąć zbawienie. Czy 
nie mógłbyś mnie trochę wesprzeć i choć raz zrobić dla 
niego coś dobrego? Pomóc mu choć raz przezwyciężyć 
jego słabości? Pocieszyć go i podnieść na duchu? Byłoby 
to dla mnie bardzo przyjemne”.

Jesteśmy więc razem pod jarzmem Jezusa Chrystusa. 
Pan nas powołał. Chce dać nam zbawienie, ale powierzył 

Pozwól Duchowi Świętemu działać i nie zapominaj, jaki jest cel:
masz wzrastać na obraz Jezusa Chrystusa.
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nam również misję, jakiej sami nie jesteśmy w stanie wy-
pełnić. Potrzebujemy pomocy bliźniego, nawet jeśli jest 
on zupełnie inny niż my i nie zgadzamy się z jego spo-
sobem bycia. Kiedy pracujemy razem, możemy o wiele 
lepiej wykonywać to, czego oczekuje od nas Jezus Chry-
stus: „Weźcie na siebie moje jarzmo!”.

Nawet jeśli wspólnota staje się uciążliwa, jesteśmy 
razem w Kościele, ponieważ Pan Jezus nas powołał, aby 
dać nam zbawienie i chce, abyśmy razem służyli. Kiedy wi-
dzimy to w taki sposób, wspólnota przestaje być ciężarem.

Mili bracia i siostry, to tylko kilka myśli na ten temat. 
Dotyczą one wszystkich, zarówno ciebie, jak i mnie.

APOSTOŁ  
THOMAS DEUBEL

W swoim kazaniu Apostoł Deubel (Szwajcaria) mówił 
o kontrolce w swoim samochodzie, która pojawia się 
na desce rozdzielczej w postaci małej filiżanki kawy 
i zachęca do zrobienia przerwy w podróży. Takie 
przerwy są ważne w ruchu drogowym, a nasze dusze 

również ich potrzebują. Bo-
wiem nie tylko Jezus wzywa: 
„Przyjdź!”, ale i diabeł mówi: 
„Chodź, daj spokój, to już nie 
ma sensu. Wczoraj byłeś na 
nabożeństwie, a dziś czujesz 
się tak samo, jak przedwczo-
raj”. „Możemy być całkowicie 
pewni”, kontynuował apostoł, 
„on ma największą szansę, 
gdy jesteśmy znużeni. Wtedy 
on puka. Wtedy on przycho-
dzi. On jest aktywny właśnie 
wtedy, gdy jesteśmy znużeni. 
Zatem umiłowani, uważajmy, 
kto jutro lub pojutrze zapuka 
do naszego serca i powie: 
przyjdź!”.

Po kazaniu apostoła, Główny Apostoł powiedział:

Tak, to była wyjątkowa wskazówka dla wszystkich, 
którzy służą Panu. Ja też mam w samochodzie kontrolkę 
„filiżanka kawy”, sugerującą przerwę w podróży. Wyłą-
czyłem ten system, bo mnie denerwował. Ale muszę przy-
znać, że to nie było zbyt rozsądne. Mili bracia i siostry, 
my, służący Panu, również mamy taki sygnał ostrzegaw-
czy. Gdy zauważamy, że coraz bardziej denerwujemy się 
podczas wykonywania naszej służby, doszukując się we 
wszystkim uchybień, wtedy pojawia się taka kontrolka, 
poprzez którą Pan Jezus mówi: „Czas na przerwę. Czas na 
prawdziwe osobiste spotkanie ze mną!”.

Można zareagować tak mądrze, jak apostoł, potrak-
tować to ostrzeżenie poważnie i powiedzieć: „Tak, po-
trzebuję teraz „filiżanki kawy” – to znaczy muszę zrobić 
sobie przerwę, muszę porozmawiać z miłym Bogiem. 
Tylko On i ja”. Albo można być tak nierozsądnym jak ja, 
wyłączyć system ostrzegawczy i powiedzieć: „To nie ja 
jestem problemem. Inni mogą zawinić” – i wtedy właśnie 
może dojść do wypadku.

Przeznaczajmy czas na osobiste spotkania z Panem Je-
zusem Chrystusem. Za każdym razem, gdy zauważamy, 
że robi się trochę ciężej, że powstają tarcia, że ktoś się 
denerwuje i jest rozdrażniony: czas na przerwę, a potem 
znowu wszystko się ułoży.
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Po kazaniu apostoła okręgowego, Główny Apostoł powie-
dział:

Dziś również miły Bóg chce nas wzmocnić po-
przez spotkanie z sobą. Pan Jezus wzywa teraz 
każdego z nas: „Przyjdź do mnie! Wzywam cię 

osobiście po imieniu, nie zapomniałem o tobie! Nie od-
rzuciłem cię! Nie pozwolę ci upaść! Przyjdź, zależy mi 
na tobie! Miłuję cię! Przyjdź takim, jakim jesteś, przyjdź 
do mnie teraz! Potknąłeś się? To nic nie szkodzi! Przyjdź, 
odpuszczę ci! Jeśli tego żałujesz, jeśli chcesz postępować 
lepiej, jestem gotów ci odpuścić. Przyjdź do mnie, śmiało, 
bez strachu! Nie odrzucę ciebie. Obdarzę cię łaską. Jesteś 
zmęczony? Dalej, naprzód! Pomogę ci. Uda ci się! Możesz 
osiągnąć cel! Dalej, nie poddawaj się, pomogę ci, razem 
damy radę!”.

Pan wzywa zbory, rodziny: „Przyjdźcie, pojednajcie 
się! Jak długo zamierzacie czekać?”. Przyjdźcie dziś i po-
zwólcie się pojednać przez Jezusa Chrystusa. On pomoże 
wam przezwyciężyć to, co was dzieli i w końcu przesko-
czyć przez mur lub go całkowicie zburzyć. Przyjdźcie, po-
jednajcie się! Wzywa każdego: „Przyjdź i służ! Przyjdź i 
działaj!”. Niechby każdy zbór razem odpowiadał: „Tak, 
przychodzimy! Będziemy Tobie służyć razem”.

Pan Jezus wzywa: „Przyjdź!”; a my Jemu odpowiada-
my: „Jestem tu, przychodzę!”.

ZASADNICZE MYŚLI

Pan wzywa ludzi do siebie, aby uwolnić ich 
od zła, które ich dotyka. U Niego znajdujemy 
pocieszenie i odpuszczenie. Naśladowanie 
Chrystusa pozwala nam doświadczać Jego 
obecności i sprostać trudom oczekiwania. 
Nasza jedność opiera się na Chrystusie.

APOSTOŁ OKRĘGOWY 
MICHAEL EHRICH

Apostoł okręgowy Ehrich (Niemcy Połu-
dniowe) powiedział, że gdy wszystko staje 
się rutyną, gdy człowiek jest zmęczony 
pracą, to czasami po prostu dobrze jest zo-
stać popartym i usłyszeć: „Praca, jaką wy-
konujesz, jest niezmiernie cenna!”. To samo 
czyni Bóg na nabożeństwie: „Oczywiście 
od czasu do czasu są też słowa napo-
mnienia. To także jest ważne” – powiedział 
apostoł okręgowy. „Kiedy jednak wyobrażę 
sobie zbór, który się dziś zgromadził, to ile 
dobra jest tu czynione, ile tu jest wiary, ile 
miłości do Pana, ile nadziei i ile czyni się w 
cichości – tak wiele dobrych rzeczy się tu 
łączy. Daj się poprzeć w tym dobru, które 
czynisz! Wtedy znajdziesz pokrzepienie, 
nowe siły i nową odwagę do wypełniania 
zadań dla Bożej czci i chwały” – powiedział 
apostoł okręgowy.
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ŻYĆ Z WIARĄ  /  PRZEŻYCIA

Ze względu na mój wiek i dolegliwości, które 
się z nim wiążą, wiele rzeczy nie jest już dla 
mnie sprawą oczywistą. Na przykład mam 
ograniczoną zdolność słyszenia. Aparaty 
słuchowe jednak mogą przywrócić mi co 

najwyżej 70-80% słuchu. Nie rozumiem więc wszystkie-
go, co jest mówione w trakcie kazania i muszę polegać na 
dobrych głośnikach.

Wielką radością jest dla mnie, gdy mogę śledzić wątek 
kazania podczas nabożeństwa. I cieszę się, że tam jestem, 
że spotykam moich duchownych, moich braci i siostry w 
wierze, że słyszę śpiew chóru. Uroczystość świętej wie-
czerzy, wspólnota, dobre życzenia sprawiają, że jestem 
szczęśliwy.

Mojego niedosłuchu raczej nie da się już odwrócić. 
Muszę się z tym pogodzić.

Zdarza się, że nabożeństwo odbywa się w pobliskim 
zborze. Droga na nie jest dla mnie zbyt daleka i zbyt 
uciążliwa, a do tego wiąże się z dużym bólem. Ale ja chcę 
tam być!

Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że ktoś zabiera mnie 
samochodem i przywozi z powrotem do mojego aktualne-
go miejsca zamieszkania w domu spokojnej starości. Już 
w sobotni wieczór długo zajmuję się przygotowaniami, 
modląc się i zabiegając o udział w nabożeństwie. 

„Dobry Boże, pozwól mi przynajmniej nabożeństwo 
przeżyć bez bólu. Przecież powiedziałeś: ‘Kto chce, niech 
przychodzi’ – ja chcę…”. I już kilka razy dane mi było te-
go doświadczyć: byłem uwolniony od bólów. Dopiero w 
drodze powrotnej do domu znowu powoli się nasilały. 

Walczyłem o błogosławieństwo – i zostało mi ono 
udzielone.  W.W.

Chcę tam być
W niemieckim wydaniu czasopisma „Nasza Rodzina” nr 13/2016 pewna siostra w wierze przybliżyła 
czytelnikom, jak to rodzice małych dzieci przeżywają nabożeństwo w kościele i jak naprawdę muszą 
zawalczyć o błogosławieństwo. Moja sytuacja jest inna, ale tu również pojawia się kwestia walki o 
błogosławieństwo.
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Dwóch apostołów z wizytą w Polsce
W niedzielę 26 września br. niemal w samym centrum kraju, w Dobieszkowie k. Łodzi, wierni Kościoła Nowoapostol-
skiego w Polsce obchodzili wyjątkowy dzień. Po wielu miesiącach obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa 
nareszcie mogli zgromadzić się w większym gronie. Okazją ku temu było uroczyste nabożeństwo apostoła okręgowe-
go pomocniczego Helge Mutschlera i apostoła Jensa Korbiena. 

wszyscy chcemy być szczęśliwi i błogosławieni. Przychodźmy 
zatem do domu Bożego, gdzie we wspólnocie z Bogiem i wierny-
mi możemy zaznać pocieszenia, radości i zrozumienia.

Co daje szczęście w domu Bożym?

Szczęście daje poczucie, że znów jest się w domu. Dom Boży 
jest ojczyzną duszy. Człowiek potrzebuje ojczyzny, potrzebuje 
domu. Wraca do niego, nawet jeśli nie wszystko jest w porządku. 
W domu Bożym mamy taką ojczyznę, taki dom, do którego mo-
żemy wrócić, nawet gdy popełniliśmy jakiś błąd. Wielkim szczę-
ściem jest, kiedy miły Bóg otwiera drzwi i mówi: wiem dokładnie, 
ile i jakie błędy popełniłeś, ale wejdź proszę, wybaczam tobie.

W domu Bożym znajdujemy bezpieczeństwo, 
obmycie, pożywienie, ciepło i miłość

W tych czasach, czy też w społeczeństwie, w jakim żyjemy jest 
wiele niepokoju. W domu Bożym mamy bezpieczeństwo i ochro-
nę. Chociaż diabeł chodzi wokół, jak lew ryczący, próbując kogoś 
wyrwać,  to w domu Bożym nie ma żadnego prawa do naszej duszy.

W domu jest również prysznic lub wanna. Czymś przyjemnym 
jest, gdy przychodzi się do domu i można wziąć gorącą kąpiel. W 
domu Bożym Bóg również obmywa nas z naszych win i grzechów. 
W domu Bożym czymś uszczęśliwiającym jest też to, że miły Bóg 
zaprasza nas do swego stołu. Pragniemy nowych sił, a w domu 
Bożym otrzymujemy pożywienie, Słowo Boże i świętą wieczerzę.

Wyrażając swoją radość ze spotkania z wier-
nymi w Polsce i wspólnego przeżywania 
nabożeństwa, apostoł okręgowy pomocni-
czy Mutschler na początku swego kazania 
powiedział: „Dla mnie jest to tak, jakbym 

powrócił do domu i teraz ponownie odczuwam, jak pięknie jest 
wśród was”. Podziękował też wiernym, że wzięli na siebie trudy 
wielogodzinnych podróży, przybywając z różnych stron kraju.

Nawiązując do słowa biblijnego nabożeństwa: „Błogosławie-
ni, którzy w domu twoim mieszkają, nieustannie ciebie chwalą!” 
(Ps 84, 5) apostoł okręgowy pomocniczy powiedział, że ci, którzy 
mieszkają w domu Pana są błogosławieni i szczęśliwi. Każdy przy-
bywa z różnych uwarunkowań i być może niejeden ma w swojej 
duszy pragnienie i prośbę: miły Boże, chciałbym być znowu szczę-
śliwy. Rozwiązanie jest bardzo proste: przyjdź do domu Bożego i 
wtedy będziesz szczęśliwy.

Co to jest dom Boży?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w I Liście Piotra, który 
mówi: „jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy”. Rów-
nież Apostoł Paweł mówi: „...świątynią Bożą jesteście”. Stąd też 
wszyscy razem, gdy się zgromadzamy, tworzymy dom Boży. 
Bycie w domu Bożym, wspólnota z braćmi i siostrami, dają szczę-
ście. Jest to czymś szczególnym w obecnym czasie pandemii ko-
ronawirusa. Oczywiście wygodniej byłoby przeżywać nabożeń-
stwa w domu za pośrednictwem serwisu YouTube, ale przecież 

Z KRAJU

Wierni podczas nabożeństwa

Apostoł okręgowy pomocniczy 
Helge Mutschler



  6/2021 NASZA RODZINA 17

drzwiami sali weselnej, a Jezus Chrystus powie: „Wejdź do domu. 
Nie musisz już stać na dworze. Najedz się i poczuj ciepło”. Jacy bę-
dziemy szczęśliwi, mogąc być w tym ostatecznym domu Bożym.

Apostoł Korbien podczas swojego kazania powiedział: „Ja 
również jestem szczęśliwy, że mogę razem z wami przeżywać to 
nabożeństwo, ...czuję się tu, jak w domu”. Wskazał też,  że kiedy 
mieszka się w danym domu, to ma się do niego klucz. Szczegól-
ną chwilą jest odebranie klucza do nowego mieszkania. Wtedy 
się mówi: teraz mam klucz, mam wstęp, mogę tu mieszkać. My 
mieszkamy w domu Pana, mamy do niego klucz, a tym samym 
wstęp. Takim kluczem jest modlitwa. Modląc się mamy powiąza-
nie z Bogiem, tak jakbyśmy byli u Niego. Mamy dostęp do Jego 
Słowa, odpuszczenia grzechów i sakramentów. Oczywiście przy-
chodzimy z pokornym sercem, ale mamy prawo do mieszkania w 
domu Pana. To wiąże się jednak z zadaniami, jakie otrzymaliśmy. 
Nie możemy mówić: „To mnie nie dotyczy”. Mieszkamy w tym 
domu i chcemy się angażować.

Niekiedy zdarzają się kataklizmy, na przykład wichury czy 
wybuchy wulkanów. Mieszkańcy są ewakuowani, muszą opuścić 
swoje mieszkanie. Umieszcza się ich w jakichś salach sportowych 
czy w szkołach, troszczy się o nich. Ale ludzie chcą jednego, jak 
najszybciej wrócić do swojego domu. W wyniku pandemii ponie-
kąd również zostaliśmy ewakuowani. Siedzieliśmy w domu przed 
ekranem, słuchaliśmy Słowa Bożego, dostępowaliśmy odpusz-
czenia grzechów, ale czy tak miałoby pozostać? Przecież tęsknimy 
za domem Bożym, za zborem, za wspólnotą.

Po uroczystym nabożeństwie, oprawionym muzycznie przez 
grupę śpiewaków i duet instrumentalny, wszyscy uczestnicy zjedli 
wspólny obiad, a następnie, korzystając ze spotkania po bardzo 
długim czasie, przy kawie i cieście spędzili kilka godzin na wza-
jemnych rozmowach, a także na rozmowach duszpasterskich z 
apostołami i innymi duchownymi.  Maria Zarzycka

W domu Pana jest ciepło. Kiedy na dworze jest zimno, to 
wielkim szczęściem jest móc usiąść w domu przy ciepłym piecu. 
Takim ciepłym piecem w domu Bożym jest miłość Boża. Odczu-
wanie tej miłości wywołuje szczęście. „Mnie osobiście uszczęśli-
wia wspólnota z wami, odczuwanie twojej miłości siostro, bracie” 
– powiedział apostoł okręgowy pomocniczy.

Mieszkanie w domu Bożym to też obowiązki

Mieszkając wspólnie w domu Bożym, trzeba brać pod uwagę 
kilka rzeczy. W domu od czasu do czasu trzeba wynieść śmieci. 
Główny Apostoł niedawno powiedział, że kiedy jesteśmy razem 
w domu Bożym, to ważne jest usunięcie starego zakwasu. Tu i 
ówdzie występują problemy, nieporozumienia i ważne jest, żeby 
pozbyć się tego wszystkiego.

W domu ważne jest też zamykanie drzwi. Musimy zabezpieczać 
nasz dom Boży, naszą wspólnotę, przed tym, co jest na zewnątrz. W 
świecie jest wiele egoizmu. Zamykajmy drzwi domu Bożego przed 
egoizmem, przed materializmem. Widzimy, że wszystko kręci się 
wokół pieniędzy. Owszem, sprawy związane z naszym bytem są 
ważne, ale nie powinny nas absorbować całkowicie.

Kiedy razem się mieszka, każdy powinien współdziałać. Jeden 
potrafi żarliwie się modlić. Drugi ma zdolności do przekazywania 
wartości wiary dzieciom czy młodzieży. Ktoś inny jest dobrym 
organizatorem. A jeszcze inny ma całkowite zaufanie do Boga i 
niezachwianą wiarę. Ogólnie rzecz ujmując potrzebujemy każde-
go w domu Bożym, w zborze. Mieszkanie w domu Bożym wyma-
ga również poważania i respektowania siebie nawzajem, a także 
okazywania sobie wdzięczności. Takie wzajemne dostrzeganie i 
chwalenie czasami uskrzydla i daje wiele radości.

Na zakończenie swojego kazania apostoł okręgowy pomocni-
czy powiedział, że nadejdzie taki dzień, kiedy będziemy stali przed 

Śpiewacy i duet instrumentalny 
podczas nabożeństwa Apostoł Jens Korbien

Wspólny czas po nabożeństwie
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Apostołowie z przewodniczącymi 
zborów przed nabożeństwem

Dzieci podczas aktywności
sportowych po nabożeństwie
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ŻYĆ Z WIARĄ

Adwent – czas przygotowania 
na przyjście Pana, czas spo-
koju, czas postu. Czas, aby 
dać miejsce temu, co najważ-
niejsze. Byłoby wspaniale! 

„Panie Janie, przecież pan wie, zamknięcie 
roku, nie mogę panu udzielić urlopu!”. „Pani 
Anno, dzieci czy nie dzieci, w ciągu najbliż-
szych kilku tygodni będzie musiała pani pra-
cować po godzinach”.

Dla wielu osób są to najbardziej stresujące 
tygodnie w roku. Trudno o chwilę wytchnie-
nia: pracy po uszy, spotkania świąteczne, 
obowiązki związane z obrządkami i tradycja-
mi: „Mamo, czy możesz odebrać mnie dziś o 
18:00 z próby generalnej chóru szkolnego?”, 
„Babciu, dziadku, przyjdziecie na jasełka 
do naszego przedszkola?”, „Tato, proszę kup 
ładniejszą choinkę niż w poprzednim roku!”, 
„Mamo, chcę zjeść coś wegetariańskiego w 
Boże Narodzenie!”, „Bracia i siostry, we wto-
rek potrzebujemy dodatkowej próby chóru 
na śpiew adwentowy”. „Czy masz pomysł, 
co możemy podarować dzieciom, rodzicom, 
dziadkom na święta, może zrobić z dziećmi 
jakieś rękodzieła?”.

Wnuki grają koncert, chór dziecięcy ćwi-
czy, chór zborowy chce ćwiczyć pieśni ad-
wentowe i bożonarodzeniowe, święta mają 
być dobrze przygotowane pod względem ku-
linarnym i prezentowym. Ciasta świąteczne 
powinny być upieczone odpowiednio wcze-
śniej, trzeba przygotować posiłki świątecz-
ne. Choinka powinna jasno i pięknie lśnić, a 
mieszkanie ma być przystrojone. Zakupy w 
mieście stają się torem przeszkód. W końcu 
każdy powinien się cieszyć świętami i dobrze 
bawić. Nic nie może się nie udać. Duże wy-
magania, duża presja, żeby wszystko zrobić 
dobrze, olbrzymi stres.

Na koniec tylko jedno życzenie: „Chcę 
spokoju!”. Wreszcie pomiędzy Bożym Naro-
dzeniem a Sylwestrem zmęczony okrzyk ra-
dości: „Przetrwałem/przetrwałam! Udało się! 
Nareszcie po Świętach!”.

Nie jest to zły pomysł, aby zamienić Ad-
went w czas postu. Na kilka tygodni odłożyć 
wszystko, co zakłócałoby mój spokój, wszyst-
ko, co przeszkadzałoby mi w bliskim kon-
takcie z Panem. Znaleźć spokój na refleksję, 
odwiedzić bliskie osoby, porozmawiać z nimi 
o wielkim darze, jaki Bóg dał ludziom. Śpie-
wać pieśni pochwalne, chłonąc każdą cząstką 
serca radość z narodzin i ponownego przyj-
ścia Jezusa Chrystusa.

Być może nawet nieco ograniczyć ilość 
jedzenia, tak żeby cieszyć się świątecznymi 
posiłkami bez wyrzutów sumienia. Poświęć 
chwilę na refleksję nad własną duszą: „Albo-
wiem tak Bóg umiłował świat...”. Tak, Bóg 
mnie tak umiłował, że zesłał swojego Syna 
również dla mnie. On jest łaskawy, miłosierny 
i pełen dobroci! Z pewnością dobrze byłoby się 
nad tym zastanowić i poczuć to w tygodniach 
przed Bożym Narodzeniem. Jaki pokój mógł-
by wstąpić do serca w powiązaniu z Dzieciąt-
kiem Jezus. Już prorok Izajasz nazwał Go 
„Księciem Pokoju”. Twarz promieniowałaby 
radością i szczęściem, ponieważ On przemieni 
nasze narzekania i płacz w radość.

Teraz niektórzy myślą: „Religijne brednie 
i nieprawdopodobne fantazje! Człowieku, 
nie masz pojęcia! Życie wygląda zupełnie 
inaczej”.

W Betlejem również panowało wielkie 
poruszenie: pasterze szli w pośpiechu, Mędr-
cy ze Wschodu wyruszyli w daleką podróż. 
Ale co znaleźli? Miejsce pokoju: Dzieciątko 
w żłóbku, Marię i Józefa. Szukajmy pokoju 
Pańskiego także w czasie Adwentu.

RE FLEKSJA
RE ALIZACJA Spokojny czas?
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Mędrcy ze Wschodu, zajmujący się astronomią, 
podczas obserwacji zauważyli na niebie nie-
zwykłe zjawisko, w którym rozpoznali wska-

zówkę na nowo narodzonego Króla. Wzbudziło to ich 
zainteresowanie, zaufali temu objawieniu i dali się pro-
wadzić przez gwiazdę.

Wychodząc z założenia, że nowo narodzonego znajdą 
na dworze królewskim, Mędrcy ze Wschodu udali się do 
Jerozolimy. Gdy jednak ich oczekiwanie się nie spełniło, 
nie dali się powstrzymać od dalszego podążania za zjawi-
skiem na niebie, aż w Betlejem znaleźli „dziecię z Marią, 
matką jego”. (Mat 2, 11) Mędrcy upadli i oddali pokłon 
Dzieciątku Jezus, podkreślając w ten sposób Boskość 
Jezusa.

W dziejach zbawienia wielokrotnie jest mowa o obja-
wieniach Bożych, które dawały ludziom orientację.

• Jakub został wzmocniony podczas widzenia drabiny 
do nieba (I Moj 28, 10 i nn.) i w końcu mógł się pojed-
nać ze swoim bratem.

• Abram poznał Pana w trzech mężach, którzy go od-
wiedzili w dąbrowie Mamre. Została wzmocniona 
jego nadzieja na wypełnienie się danej mu obietnicy. 
Był praojcem narodu izraelskiego i został nazwany 

„przyjacielem Boga”. (Jak 2, 23)
• Mojżesz przy płonącym krzewie usłyszał wezwanie 

Boga (II Moj 3) i mógł wypełnić polecenie Boże.
Niezrównanym jednak objawieniem Bożym jest ucie-

leśnienie Boga w Jezusie Chrystusie. Ono nie dało orien-
tacji tylko poszczególnym ludziom, ale całej ludzkości.

W przypadku Mędrców ze Wschodu objawienie dało 
orientację do dalszej drogi. Ważne jednak było jego roz-
poznanie i podążanie za nim. W ten sposób Mędrcy nie 
dali się powstrzymać przez króla Heroda na drodze do 
nowo narodzonego Dzieciątka Jezus.

Podobnie jest obecnie, kiedy za orientację przyjmu-
jemy Słowo Boże. Wówczas nas również nie może po-
wstrzymać żaden „duchowy król”. Co więcej wciąż na 
nowo dajemy się pouczać poprzez Słowo Boże i skłaniać 
do dobrych uczynków, (Efez 2, 10) mając świadomość, że 
bycie chrześcijaninem oznacza również dawanie orienta-
cji innym poprzez słowo i usposobienie.

Dlatego patrzmy na Jezusa Chrystusa i podążajmy 
za Nim, za Światłością, a sami będziemy mieli światłość 
żywota. (Jan 8, 12) Pozwalajmy również, żeby „nasza” 
światłość świeciła, aby tym samym oddawana była chwa-
ła Bogu, który jest w niebie. (Mat 5, 16)

„Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę,
a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali”.
Ewangelia Mateusza 2, 9. 10

Orientacja

CHLEB ŻYWOTA
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CHLEB ŻYWOTA

NAUKI BIBLIJNE

„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”.
Ewangelia Jana 3, 30

Jan Chrzciciel został wybrany i posłany przez Boga, 
aby świadczyć o Chrystusie: „Wystąpił człowiek, po-
słany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł 

na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
przezeń uwierzyli”. (Jan 1, 6. 7) Jan Chrzciciel nigdy nie 
stawiał siebie w centrum uwagi, ale raczej widział sie-
bie jako prekursora Jezusa Chrystusa i cieszył się, gdy 
ludzie zwracali się do Syna Bożego. (Jan 3, 30) Zasadnicze 
znaczenie ma wypowiedź Jana, kiedy Jezus przychodzi do 
niego, aby dać się ochrzcić. (Jan 1, 29-34) 

Bądź świadkiem

Podobnie jak Jan Chrzciciel, my również jesteśmy po-
wołani do bycia świadkami Jezusa Chrystusa. Chcemy 
świadczyć o Jego obecności oraz wskazywać ludziom na 
Jezusa Chrystusa, aby mogli dostąpić zbawienia. Chcemy 
świadczyć o Światłości, która świeci w ciemności grze-
chu i bezbożności, (Jan 1, 5) ażeby przywrócić ludzi do 
wspólnoty z Bogiem. Jednocześnie świadczymy, że On 
jest obecny w swoim Kościele – w Słowie Bożym i sakra-
mencie – i tam można Go również doświadczać. Dlatego 
chcemy starać się świadczyć o Chrystusie wiarygodnie, 
poprzez nasze czyny i słowa w codziennym życiu, tak aby 
inspirować ludzi do pytania o Chrystusa.

Bądź konsekwentny

Chociaż Jan Chrzciciel wskazywał na Chrystusa, 
będąc Jego prekursorem, to jednak nie rozumiał wszyst-
kiego, co Jezus Chrystus mówił i czynił. Jan głosił na-
dejście sądu, ale Pan Jezus nie koncentrował się na są-
dzie, lecz na poselstwie łaski. (Łuk 7, 19-23) My również 
nie rozumiemy niektórych rzeczy, które Bóg czyni lub 
chce nam powiedzieć. Ale kiedy mamy wątpliwości czy 
zastrzeżenia, nie odchodźmy od Jezusa Chrystusa, lecz 
ufajmy Jemu, wiedząc, że: „On jest skałą! Doskonałe 
jest dzieło jego, gdyż wszystkie drogi jego są prawe, jest 
Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy”.     
(V Moj 32, 4)

Przesłanie Jana

Jan Chrzciciel wskazywał na centralny aspekt doty-
czący osoby Jezusa: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata”. (Jan 1, 29) W ten sposób dawał do zro-
zumienia, że Pan Jezus nie tylko był głosicielem Bożej 
mądrości i woli, ale również Wybawcą od grzechu, który 
chce doprowadzić ludzi do wspólnoty z Bogiem.

W 1. rozdziale Ewangelii Łukasza od 5 wersetu jest 
napisane, że Jan poświadczył wielkość Jezusa już w łonie 
matki. To, że Jan nie rozumiał wszystkiego, co mówił i 
czynił Pan Jezus, nie relatywizuje słów anioła, wypowie-
dzianych do Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela: „Będzie 
bowiem wielki przed Panem; […] a będzie napełniony Du-
chem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród 
synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich”. (Łuk 1, 
15. 16)

Czasami – jak Jan – domagamy się natychmiastowych 
znaków Bożej mocy i sprawiedliwości, i nie możemy 
znieść tego, że niesprawiedliwość i niegodziwość wydają 
się zwyciężać. Nasz brak zrozumienia działania Bożego 
nie powoduje, że Bóg nas odrzuca; wybranie pozostaje i 
chcemy jemu sprostać, ufając Bożej mądrości i sprawied-
liwości.

Jan Chrzciciel, świadek Chrystusa
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5.3.9 Ósme przykazanie

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu.

5.3.9.1 Znaczenie pierwotne

Ósme przykazanie pierwotnie dotyczyło fałszywych 
zeznań przed sądem. Bliźnim (patrz KKN 5.2.2) dla Izra-
elity był na ogół człowiek, z którym miał do czynienia 
w życiu codziennym. Fałszywym świadectwem mogło 
być zarówno fałszywe oskarżenie, jak i nieprawdziwe 
zeznanie świadka.

5.3.9.2  Przykłady fałszywego świadectwa w 
czasach Starego Testamentu

W przypadku przestępstw, za które groziła kara 
śmierci, w czasach starotestamentowych w Izraelu przed 
sądem musiało być powołanych co najmniej dwóch 
świadków. (IV Moj 35, 30) Jeśli świadkowie obwinili 
oskarżonego fałszywymi zeznaniami, wówczas na mocy 
stosownego wyroku został stracony, pomimo swojej nie-
winności. (I Król 21)

Jeżeli przed sądem okazywało się, że świadek złożył 
fałszywe zeznania, wówczas wymierzano mu taką samą 
karę, jaka byłaby nałożona na oskarżonego, gdyby został 
uznany za winnego. (V Moj 19, 18. 19)

W żydowskiej literaturze mądrościowej fałszywe 
świadectwo wiąże się ogólnie z kłamstwem. „Fałszywy 
świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, ginie”. 
(Przyp 19, 9)

5.3.9.3  Przykłady fałszywego świadectwa w 
czasach Nowego Testamentu

Jezus Chrystus wielokrotnie wskazywał na ósme 
przykazanie. (m.in. Mat 19, 18) Pokazał, że naruszenie 
tego przykazania jest wyrazem niewłaściwego usposo-
bienia i czyni człowieka nieczystym. (Mat 15, 18. 19)

Co to znaczy być oskarżonym przez fałszywych 
świadków, tego doświadczył również Syn Boży: w ten 
sposób wydano na Niego wyrok śmierci (Mat 26, 57-66; 
Łuk 23, 2) i nawet po Jego zmartwychwstaniu arcyka-
płani i starsi szerzyli kolejne kłamstwa. (Mat 28, 11-15) 
Jezus Chrystus, „świadek wierny i prawdziwy”, (Obj 3, 
14)  znosił kłamstwa fałszywych świadków z królewską 
godnością.

Przykazania Boże

KATECHIZM

Rozdział 5 − część XII
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KATECHIZM

5.3.9.4  Fałszywe  świadectwo  obecnie  – 
zakaz kłamstwa i oszustwa

Każde fałszywe świadectwo jest kłamstwem. W 
szerszym znaczeniu ósme przykazanie można rozumieć 
jako zakaz wszelkich niezgodnych z prawdą zachowań.          
(III Moj 19, 11) Z powodu ludzkiej niedoskonałości ni-
komu nie udaje się mówić wyłącznie prawdy. Jednak 
im bardziej konsekwentnie człowiek naśladuje Jezusa 
Chrystusa, tym bardziej prawdziwe będą jego słowa i 
czyny.

Apostoł  Paweł radzi: „Przeto, odrzuciwszy kłam-
stwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim”. (Efez 
4, 25) Mówienie prawdy bliźniemu nie oznacza jednak, 
że w każdym przypadku można lub powinno się wygar-
nąć bliźniemu nieprzyjemną prawdę. Gdyby ktoś bez-
względnie wytykał wszystkie błędy, które dzieją się 
wokół niego, wyrządziłby tym wiele szkód. Ósme przy-
kazanie również opiera się na zasadzie miłości bliźniego. 
Dlatego trzeba być ostrożnym, w jaki sposób rozmawia 
się z innymi i jak się wyraża o innych. Znaczące jest 
także to, że Księga Przypowieści Salomona 6, 19 mówi, 
że „składanie fałszywego świadectwa”, wzbudza odrazę 
u Boga, tak samo jak, „sianie niezgody między braćmi”.

5.3.9.5  Dalsze naruszenia ósmego przyka-
zania

Każdy jest zobowiązany do dążenia do szczerości i 
prawdziwości. Również postępowanie w życiu społecz-
nym i zawodowym powinno być oparte na przestrzega-
niu ósmego przykazania.

Oprócz fałszywych zeznań przed sądem i oczywi-
stych kłamstw, ósme przykazanie naruszają również 
białe kłamstwa, półprawdy, wypowiedzi mające zatu-
szować stan faktyczny, a także oszczerstwa. Podobnie 
przechwałki i przesada, dwulicowość i obłuda, rozpo-
wszechnianie plotek, zniesławianie, obmawianie i po-
chlebstwa są też przejawem nieprawdziwości.

5.3.9.6  Fałszywe i prawdziwe świadectwo 
w sensie duchowym

Trójjedyny Bóg jest uosobieniem prawdy, (Jan 17, 
17; 14, 6; 16, 13) podczas gdy diabeł jest ojcem kłam-
stwa. (Jan 8, 44) Jego fałszywemu świadectwu przeciw-
stawia się prawdziwe świadectwo Ducha Świętego.

Chrześcijanie są wezwani do składania prawdziwego 
świadectwa poprzez wiarę w Ewangelię, głoszenie jej i 
zgodne z nią prowadzenie życia.

Streszczenie

Ósme przykazanie pierwotnie dotyczyło fałszywych 
zeznań przed sądem. Fałszywym świadectwem mogło 
być zarówno fałszywe oskarżenie, jak i nieprawdziwe 
zeznanie świadka. (KKN 5.3.9.1)

Każde fałszywe świadectwo jest kłamstwem. W 
szerszym znaczeniu ósme przykazanie można rozumieć 
jako zakaz wszelkich niezgodnych z prawdą zachowań. 
(KKN 5.3.9.4)

Chrześcijanie są wezwani do składania prawdziwego 
świadectwa poprzez wiarę w Ewangelię, głoszenie jej i 
zgodne z nią prowadzenie życia. (KKN 5.3.9.6)
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We śnie faraon stoi nad Nilem
i widzi siedem pięknych, tłustych 
krów, które wychodzą z wody
i pasą się na brzegu.
Wtedy z wody wychodzi siedem 
brzydkich, chudych krów, które po-
żerają piękne, tłuste krowy.
W drugim śnie faraon widzi siedem 
kłosów wyrastających z jednej ło-
dygi, pełnych i pięknych.
Potem śni mu się, że wyrasta za 
nimi siedem innych kłosów, pustych 
i wysuszonych przez wschodni 
wiatr. Siedem pustych kłosów po-
żera te pełne.

Pewien piekarz i podcza-
szy mają sny. Józef, który 
jest z nimi w więzieniu, 
objaśnia im, co ich sny 
oznaczają. To, co powie-
dział, spełnia się; piekarz 
zostaje stracony, a pod-
czaszy odzyskuje swój 
urząd u faraona. Dwa lata 
później również faraon 
ma sen... 

Józef objaśnia sny

wg I Księgi Mojżeszowej 40 i 41
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Następnego ranka faraon budzi 
się zmartwiony. Rozkazuje we-
zwać wszystkich interpretatorów 
snów, wróżbitów i mędrców z ca-
łego Egiptu i opowiada im swoje 
sny, ale niestety nikt nie może ich 
objaśnić.
Wtedy podczaszy przypomina 
sobie o Józefie. Opowiada fara-
onowi, że on kiedyś objaśnił sny 
i że się spełniły. Faraon szybko 
wzywa Józefa: „Nikt nie potrafi 
objaśnić moich snów, ale słysza-
łem, że ty potrafisz”. Józef na to 
odpowiada: „Ja nie jestem w sta-
nie objaśnić twoich snów, ale Bóg 
może to uczynić”.
Gdy faraon opowiedział swoje 
sny, Józef mówi: „Oba sny ozna-
czają to samo. Bóg ci oznajmia, 

co zamierza uczynić. Najpierw
w Egipcie będzie siedem boga-
tych lat. Potem nastanie siedem 
lat głodu. A fakt, że śniło ci się 
to samo dwukrotnie, również 
coś oznacza: Bóg chce ci tym 
samym pokazać, że uczyni to na 
pewno i niebawem.
Znajdź mądrego człowieka, 
który będzie zarządzał Egiptem. 
W ciągu siedmiu bogatych lat, 
każdy musi oddawać piątą część 
swoich zbiorów i wszystko to 
musi być zebrane w stodołach. 
W ten sposób kraj będzie miał 
zapasy na lata głodu i wtedy nikt 
nie będzie musiał głodować”.
Faraonowi podoba się mowa i 
mądrość Józefa i ustanawia go 
zarządcą całego Egiptu.
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Moja rodzina też jest duża: moja mama, mój 
tata, moje babcie i dziadkowie, wujkowie i cio-
cie oraz moje rodzeństwo. Jestem najstarszym 
dzieckiem w rodzinie. Jeden z moich dziadków 

przeszedł niedawno w stan 
spoczynku jako apostoł – czy 
już go rozpoznaliście?

Na tym zdjęciu możecie zoba-
czyć mnie razem z tatą Aleksie-
jem i mamą Natalią oraz z moimi 
braćmi Lukasem i Leonem.

Witajcie moje siostry i moi bracia na całym świecie. 
Nazywam się Angelina i mam 13 lat. Urodziłam się 
w największym kraju na ziemi, w Rosji. Jest prawie 
dwa razy większy od Kanady, drugiego co do wiel-
kości kraju na świecie.

u Angeliny  

w Twerze (Rosja)

Mieszkamy w Twerze, mieście, 
które leży tuż przy linii kolejo-
wej z Moskwy do Sankt Pe-
tersburga. W naszym mieście 

jest wiele rzeczy wartych zobaczenia, na przykład 
źródło Wołgi. W drodze do morza przekształca się 
w potężną rzekę.

W siódmej klasie gimnazjum, na rozszerzonych 
zajęciach z języków obcych, uczę się angiel-
skiego i francuskiego. Lubię też fizykę i matema-
tykę; staram się dostawać tylko szóstki i piątki. 
Chciałabym zostać bioinżynierką.
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Od ośmiu lat jestem cheerleaderką. Sport ten 
składa się z akrobatyki, gimnastyki i tańca. Nasz 
zespół nazywa się „Gwiazdy”. Zwyciężyłyśmy już 
wiele ogólnorosyjskich i międzynarodowych zawo-
dów i mistrzostw. 

W szkole i na zajęciach 
sportowych mam 
wiele przyjaciółek. 
Razem przeżywamy 
interesujące i wesołe 
rzeczy. Lubimy tańczyć i nagrywać 
filmiki na mobilną aplikację TikTok. 

Nasz zbór nowoapo-
stolski w Twerze po-
siada własny obiekt sakralny.
Jest mały, jasny i bardzo przytulny.

To, co uwielbiam najbardziej, to obchodzenie świąt, 
takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Święto 
Dziękczynienia razem ze zborem. Bracia i siostry przy-
noszą dużo pysznego jedzenia na wspólne posiłki. 

Zdaję sobie sprawę i 
czuję, że bardzo ważne 
są dla mnie nabożeń-
stwa: zostaję oczyszczona 
z grzechu i ze wszystkiego, co jest złe i nega-
tywne. Uczę się traktować bliźniego ze zrozu-
mieniem i miłością oraz odróżniać dobro od zła.

Poza tym bardzo ważna jest dla mnie modlitwa. 
Przed zawodami, egzaminami, czy po prostu 
kiedy chcę się uspokoić, modlitwa zawsze mi 
pomaga. Bardzo dziękuję Bogu za wszystkie 
dobre rzeczy w moim życiu.
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Winien i ma

Ostatnia kartka kalendarza przypomina 
nam, że rok za kilka dni nieodwołalnie 
się skończy. To, czego nie udało nam 
się zrealizować w trakcie ostatnich je-

denastu miesięcy, prawdopodobnie nie uda nam się 
dokonać w ciągu pozostałych trzech tygodni, nie 
licząc wyjątków i niespodziewanych szczęśliwych 
przypadków.

Niestety, naturą człowieka jest to, że zanim za-
stanowi się nad pozytywnymi stronami życia, świa-
domie przywołuje na myśl swoje niedociągnięcia i 
porażki.

Nawet jeśli nie osiągnęliśmy wszystkiego, co 
chcieliśmy osiągnąć i nie otrzymaliśmy wszystkie-
go, czego życzyliśmy sobie na początku roku i na co 
liczyliśmy, jedno należy zdecydowanie podkreślić: 
mamy i zawsze mieliśmy wszystko, co było nam 
potrzebne do  kroczenia drogą, która prowadzi do 
Boga. Całkowicie niezależnie od własnych starań – 
ponieważ Bóg daje nam to z łaski.
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