
Rok 34  |  Nr 1/2022  |  PL ISSN 0860-8474

C Z A S O P I S M O  K O Ś C I O Ł A  N O W O A P O S T O L S K I E G O

Rodzina
Nasza

Razem w Chrystusie
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Mili Bracia i Siostry,

niezależnie od tego, co przyniesie nam Nowy Rok, 
z wiarą koncentrujemy się na Dniu Pana!

Głęboko wierzymy, że Chrystus przyjdzie, aby 
zabrać swoją oblubienicę do siebie. Dlatego nasze 
motto na rok 2022 brzmi: „Razem w Chrystusie”. 
W słowie „razem” widzę cztery płaszczyzny:

	■ wspólnotę z Trójjedynym Bogiem,
	■ wspólnotę na nabożeństwie,
	■ wspólnotę wzajemną,
	■ wspólnotę żyjących i umarłych.

Co to znaczy: wspólnota z Trójjedynym Bo-
giem? Życie Boże jest życiem we wspólnocie. 
Trójjedyny Bóg jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. I ten Bóg wzywa człowieka do wspólnoty 
z sobą. Kto ma w sobie życie Boże, pragnie wspól-
noty z Bogiem i z tymi, którzy do Niego należą. 

Tej wspólnoty doświadczamy na nabożeń-
stwach. Na nabożeństwie Jezus Chrystus daje nam 
swoje Słowo, swoją łaskę, swoje ciało i swoją krew. 
Doświadczamy tu wspólnoty z tymi, którzy mają 
ten sam cel i kroczą tą samą drogą.

Życie we wspólnocie wzajemnej przygotowuje 
nas na ponowne przyjście Pana, ponieważ razem 

Razem w Chrystusie

wzrastamy jako zbór oblubieńczy i uczymy się 
przezwyciężać to, co nas dzieli. Życie razem w 
Chrystusie oznacza: zaangażuj się w dawanie bliź-
niemu, jak i w przyjmowanie od niego.

Pozostaje jeszcze wspólnota żyjących i umar-
łych. Wspólnota w Chrystusie jest silniejsza niż 
śmierć. Żyjący i umarli, poprzez Słowo i sakrament, 
razem przygotowywani są na ponowne przyjście 
Jezusa Chrystusa. Wówczas żyjący i umarli będą z 
Nim razem na zawsze.

To jest nasz cel, do którego razem zmierzamy. 
Bądźcie pewni: Bóg jest ze swoimi. A apostołowie 
modlą się za Was.

Życzę wszystkim błogosławionego 2022 roku, 
który poprowadzi nas dalej do celu – razem w 
Chrystusie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jean-Luc Schneider
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Mili bracia i siostry, to dla mnie wielka 
radość móc przeżywać tę niedzielę 
razem z wami. Częścią naszej chrze-
ścijańskiej wiary jest zgromadzanie 
się w niedzielę, aby chwalić i wielbić 

Boga. To jest po prostu częścią bycia chrześcijaninem. 
Myślę tu o starym Psalmie: „Błogosław, duszo moja, 
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!”. 
(Ps 103, 2) Dobry Bóg czynił dla nas dobrodziejstwa w 
naszym codziennym życiu – spontanicznie myślimy o 
wielu sytuacjach, kiedy Bóg nas chronił, kiedy nam po-
magał, kiedy interweniował. Jesteśmy Jemu wdzięczni za 
dary, które nam daje, za łaskę, którą nas obdarza. Naszą 
wdzięczność wyrażamy modlitwą, śpiewem i ofiarą.

Miły Bóg uczynił dla nas coś jeszcze znacznie 

Światło w ciemności
ważniejszego: On nas wybrał! Dał nam łaskę chrztu i jako 
opieczętowanym dzieciom Bożym, jako pierwocinom, 
dał nam możliwość wejścia do swego Królestwa. On dał 
nam możliwość wzrastania na obraz Jezusa Chrystusa i 
uczestniczenia w Pierwszym Zmartwychwstaniu. Jest to o 
wiele większe niż wszystko, co otrzymaliśmy pod wzglę-
dem ziemskim. „Duszo moja, nie zapominaj wszystkich 
dobrodziejstw, które Bóg dla ciebie uczynił!”

Jak możemy za to wszystko Bogu dziękować? Jak mo-
żemy Boga błogosławić, czyli wysławiać i wyrażać Jemu 
wdzięczność? Nie wystarczy powiedzieć: „Dziękuję 
bardzo!”. Trzeba zrobić trochę więcej. Chodzi o to, żeby-
śmy przygotowywali się na daną przez Niego przyszłość. 
Chcemy się uświęcać, abyśmy mogli dotrzeć tam, gdzie 
On nas zaprosił.

„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone,         
a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni,
świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta
i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach”.

Słowo biblijne: II List Piotra 1, 19
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Wiem, że to nabożeństwo jest dziś również 
transmitowane w telewizji. Być może są bra-
cia i siostry, którzy już nie uczestniczą w na-

bożeństwach, ale teraz oglądają je w telewizji. Chciałbym 
do nich po prostu powiedzieć: bracie, siostro, nie zapo-
minaj o tym, co Bóg dla ciebie dobrego uczynił! Dał ci 
możliwość wejścia do swego Królestwa i stania się po-
dobnym do Jezusa Chrystusa. Być może w międzyczasie 
zapomniałeś, jak wielka jest to łaska, ale Pan Jezus czeka 
na ciebie. On nadal cię kocha! Nigdy nie żałował, że cie-
bie wybrał. Chodź z nami i przygotuj się razem z nami na 
przyjście Pana!

O tej przyszłości mówi także dzisiejsze słowo prze-
wodnie nabożeństwa; w słowie biblijnym jest mowa, że 
ludzie są w ciemnym miejscu. Owszem, jeśli mieszka się 
na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, nie można 
powiedzieć, że mieszka się w ciemnym miejscu. Tutaj 
świeci słońce, jest piękna pogoda i wspaniała przyroda. 
Jednak to ciemne miejsce, o którym jest tu mowa, nie 
może być rozumiane w sensie ziemskim, lecz w ducho-
wym. Ciemnym miejscem jest oddalenie od Boga! Jest 
się daleko od Boga. Odkąd człowiek uległ grzechowi jest 
pod panowaniem zła, ma do czynienia z chorobami, trud-
nościami, bólem i śmiercią.

Kiedy ludzie są daleko od Boga, nie mają nadziei. Zło 
staje się coraz silniejsze. Niejeden choruje. Nawet jeśli 
uda mu się odzyskać zdrowie, to dobrze wie, że kiedyś 
i tak będzie musiał umrzeć. To jest beznadziejne. Jesteś 
w trudnej sytuacji, która w tej chwili się poprawia, ale 
wiesz, że problem nie został ostatecznie rozwiązany. Zło 
wciąż istnieje. Toczy się wojna, ludzie podpisują traktat 
pokojowy, ale dokładnie wiadomo, że w którymś momen-
cie znów gdzieś się zacznie. Bez Boga po prostu nie ma 
prawdziwej nadziei na definitywną poprawę. To jest to 
ciemne miejsce: nie ma prawdziwej nadziei. Wiemy, że 
zło zawsze powróci.

Kto znajduje się w ciemnym miejscu, nie widzi, co się 
dzieje. Być może coś słyszy i wyczuwa, że coś się rusza, 
coś się dzieje! Ale nie wiadomo, co to jest. Wtedy szybko 
ogarnia człowieka strach: „Co teraz będzie? Co się stanie? 

Kto tu jest?”. Nie rozumie się, co się dzieje. Pod tym 
względem wielu ludzi znajduje się w ciemnym miejscu. 
Widzą, co się dzieje, ale nie rozumieją: „Dlaczego miły 
Bóg do tego dopuszcza? Dlaczego nie zainterweniował?”. 
Zawsze można powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają, 
ponieważ ludzie są zwyczajnie źli. Ale kiedy dochodzi do 
klęski żywiołowej i ginie wielu ludzi, nie zawsze można 
powiedzieć, że to wina człowieka. Czasami jest to po 
prostu natura: trzęsienie ziemi, huragan, powódź. Wtedy 
nie rozumie się Boga i zadaje się pytanie: „Dlaczego ten 
dobry Bóg to czyni? Dlaczego do tego dopuszcza?”. To 
jest ciemne miejsce, nie rozumie się tego.

Kto jest w ciemnym miejscu, nie ma też orientacji. 
Po pewnym czasie nie wie już, czy ma iść w lewo czy w 
prawo, do przodu czy do tyłu. Nie widzi, gdzie się znajdu-
je. Bez Boga ludzie są zdezorientowani. Słyszą, jak ktoś 
mówi: „Trzeba to zrobić w taki sposób”; w radiu lub w 
telewizji ktoś inny mówi: „Nie, to trzeba zrobić w taki 
sposób!”; w gazecie pojawia się jeszcze coś innego; są-
siad ma na ten temat zupełnie odrębne zdanie; a kiedy zaj-
rzy się do Internetu, to jest się kompletnie zagubionym... 
Wiele osób mówi: „Co teraz mam począć? Co jest błędne, 
co jest słuszne?”. Nie mają już żadnej orientacji. Ciągle 
zauważam, jak bardzo zagubieni są ludzie. Nie wiedzą 
już komu wierzyć, komu ufać, kto mówi prawdę. Nie mają 
żadnej orientacji.

Kiedy się jest w ciemności, nie widzi się też same-
go siebie. Nie widać, jak się jest ubranym i jak 
się wygląda. Kiedyś zdarzyło mi się na przykład, 

że w hotelu, w którym mieszkałem, wyłączyli prąd. W 
moim pokoju nie było światła. Ubierasz się, przygotowu-
jesz na nabożeństwo i starasz się jak najlepiej zawiązać 
krawat. Dotknąłem i stwierdziłem: „Tak, wszystko jest w 
porządku”. Kiedy następnie wyszedłem z hotelu do samo-
chodu, bracia spojrzeli na mnie wielkimi oczami. „Czy 
coś jest nie tak?”, zapytałem. „Tak, Główny Apostole, 
garnitur...”. Wtedy obejrzałem siebie i zobaczyłem: „Och, 
szare spodnie i niebieska marynarka. Nie byłem w czar-
nym garniturze. W ciemności po prostu nie było widać, 
że to nie jest czarny garnitur. W Biblii jest mowa, że kto 
mówi, że nie grzeszy, jest „krótkowzroczny”, w innym 
przekładzie „błądzi po omacku”. (por. II Ptr 1, 9) Znajduje 
się w ciemnym miejscu. Bez Boga ludzie nie rozpoznają 
samych siebie i myślą: „Ach, nie jestem taki zły, są o wiele 
gorsi”. Nie rozpoznają, jacy są i nie są świadomi swoich 
grzechów.

Bez Boga po prostu nie ma
prawdziwej nadziei na definitywną
poprawę. To jest to ciemne miejsce. 
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Teraz piąty i ostatni punkt: kiedy jest ciemno, nie 
widać drugiej osoby. Wpada się na siebie, łatwo można 
potłuc cenne przedmioty – nie widzi się ich i się je prze-
wraca. Coś było bardzo wartościowe, a potem jest zepsu-
te. W Liście Jana jest mowa, że kto nie miłuje swego brata, 
ten jest w ciemności. (por. I Jan 2, 9-11) Wielu ludzi jest w 
ciemności, nie zwraca uwagi na bliźniego i go krzywdzi. 
Słowami i czynami ludzie niszczą wiele, co jest warto-
ściowe. Nawet tego nie zauważają. To tyle na temat ciem-
nego miejsca.

W słowie biblijnym jest też mowa, że Bóg dał 
nam światło – pochodnię lub lampę. Taką 
lampą jest słowo prorocze. Ono daje światło, 

gdy się jest w ciemności. Słowo prorocze odnosi się tu 
do zapowiedzi Bożych w Starym Testamencie. Bóg wów-
czas obiecał swojemu ludowi, że pośle Zbawiciela, któ-
rego Królestwo będzie wielkie i wieczne. (por. Iz 9, 5. 6) 

Poprzez Izajasza obiecał nawet, że stworzy nowe niebo i 
nową ziemię, z których zło i śmierć zostaną wypędzone 
(por. Iz 65, 17-25) – to są wspaniałe obietnice!

Przed naszym słowem biblijnym, w II Liście Piotra 
jest napisane, że trzej uczniowie widzieli już Zbawiciela 
i Odkupiciela na Górze Przemienienia i usłyszeli głos z 
Nieba, mówiący: to jest On! (por. II Ptr 1, 16-18) A więc 
On już tam był! I obiecał, że przyjdzie ponownie. (por. 
Jan 14, 3) To jest pierwsza część proroczego słowa: mamy 
Zbawiciela, przez którego Bóg nas zbawi i wprowadzi do 
nowego świata, gdzie nie będzie już zła i śmierci.

Słowo prorocze nie tylko głosi zbawienie, ale także 
objawia wolę Bożą. To jest druga część. Poprzez słowo 
prorocze Bóg nam mówi, co mamy czynić, aby osiągnąć 
to obiecane zbawienie. Mówi, że nawet w ciemnym miej-
scu można coś zobaczyć, jeśli ma się lampę. Lampa ta jest 
dostępna dla każdego człowieka. Musi ją jednak zapalić, 
w przeciwnym razie ona nic nie daje. Jaki był pożytek z 

Kto wierzy w obietnicę, w Słowo Boże, ten wie:
tak nie pozostanie, wkrótce nadejdzie zbawienie!
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lampy naftowej – używanej w dawnych czasach – jeśli jej 
nie zapalono? Dalej było się w ciemności.

Jak możemy zapalić tę lampę? Dzieje się to przez 
wiarę. Bóg daje słowo prorocze, a kiedy my w nie wie-
rzymy, wtedy lampa może się palić. Wtedy słowo proro-
cze oświetla naszą egzystencję w ciemności. Kto wierzy 
w obietnicę, w Słowo Boże, ten wie: tak nie pozostanie, 
wkrótce nadejdzie zbawienie! Moc zła dobiegnie końca. 
Bóg jest potężniejszy, Jezus Chrystus zwyciężył zło! Na-
dejdzie czas, kiedy nie będzie już śmierci, nie będzie już 
bólu, nie będzie już łez.

Do tego jednak potrzebna jest wiara, a o tym każdy 
musi zdecydować sam: czy wierzę w słowo prorocze, czy 
nie? Kto w nie nie wierzy, ten z pewnością nie ma nadziei i 
ciągle będzie rozczarowany. Wierzmy bardzo mocno w tę 
obietnicę! To wzbudza nadzieję, to wzbudza radość.

Kiedy zapalamy tę lampę, kiedy wierzymy w 
Słowo Boże, lepiej rozumiemy wiele rzeczy. 
Ona pozwala nam rozpoznać działanie Boga. 

Wówczas rozumiemy: tak, Bóg przygotowuje nową zie-
mię, ale zanim ją stworzy, chce stworzyć nowych ludzi, 
którzy będą na niej mieszkać. Co Bóg czyni dzisiaj? On 
przygotowuje ciebie i mnie, abyśmy mogli żyć na tej 
nowej ziemi. On nas naucza, On nas oczyszcza, On nas 
uświęca. A kiedy mówię, że On naucza, to dlatego, że jest 

dobrym Nauczycielem! Uczy mnie i mówi, co mam robić, 
a także co jakiś czas daje mi do wykonania jakieś ćwicze-
nie, abym mógł się upewnić, czy dobrze zrozumiałem i 
czy potrafię zrobić to czy tamto. Kto patrzy na swoje życie 
w świetle tej lampy, ten rozumie wiele rzeczy. Nie potrafi 
wyjaśnić każdego wydarzenia w swoim życiu, ale wie, co 
czyni miły Bóg: On przygotowuje mnie do chwały. To jest 
cudowne światło.

Kiedy wierzę w obietnicę, w Słowo Boże, wtedy 
widzę również to, co dzieje się wokół mnie. 
Oczywiście, jest to tylko mała lampka. Nie po-

trafię zrozumieć całego świata. Wiara nie ukazuje mi 
wszystkiego, co dzieje się na świecie. To tylko mała lamp-
ka. Ale pokazuje mi, jaki krok powinienem zrobić – dziś 
i jutro. Wielki Bóg nie wyjaśnia nam wszystkiego, ale z 
tą małą lampką mogę zobaczyć drogę i powiedzieć: teraz 
muszę zrobić to; teraz muszę zrobić tamto. W świetle 
wiary mogę dostrzec, jaki następny krok mam wykonać. 
Nie widzę jeszcze celu, ale wiem, jaki jest następny krok. 
(por. Ps 119, 105)

Każdy, kto wierzy w słowo prorocze, w Słowo Boże, 
rozumie również, jak się sprawy mają z nim samym. 
Wtenczas widzi: „Absolutnie potrzebuję łaski. Ażeby 
wejść do Królestwa Bożego, muszę być święty – ale nie 
jestem święty, potrzebuję odpuszczenia grzechów!”.      
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Zdaje sobie również sprawę z tego, że nigdy nie zdoła za-
służyć sobie na chwałę i nie zwycięży jak Jezus Chrystus. 
Wtedy rozpoznaje łaskę wybrania i jest za nią wdzięcz-
ny. Komu Słowo Boże otwiera oczy, ten szuka łaski, ten 
szuka uświęcenia, jest pokorny i wdzięczny.

Kto wierzy w słowo i naukę Jezusa Chrystusa, kto za-
pala tę lampę, widzi także bliźniego i unika wyrządzania 
mu krzywdy. Zdaje sobie sprawę: „Co czynię bliźniemu, 
czynię Jezusowi Chrystusowi”. Wtedy zachowuje się 
zupełnie inaczej, bowiem wie: „Bóg chce, abym czynił 
mojemu bliźniemu to, co ja chcę, żeby on mi czynił”. 
Wtedy się uważa, żeby nie skrzywdzić bliźniego, żeby 
go nie „przewrócić”. Widzi się go w zupełnie innym 
świetle. Poza tym rozpoznaje się wartościowe rzeczy i się 
uważa, aby ich nie uszkodzić. W świetle wiary widzimy 
w Kościele nie tylko zgromadzenie wierzących, ale dzieło 
zbawienia. Widzimy w apostołach, w duchownych, nie 
tylko niedoskonałych przełożonych kościelnych, ale sług 
Bożych, którzy przygotowują nas na przyjście Pana. Po-
znajemy wartość wspólnoty dzieci Bożych. A ten, kto po-
znaje wartość tych skarbów, nie niszczy ich niemądrymi 
uwagami lub niewłaściwymi reakcjami; dba o to, by nie 
zepsuć atmosfery we wspólnocie, dba o to, aby nie znisz-
czyć zboru. Rozpoznje: „To jest wartościowe, potrzebuję 
tego, muszę uważać”. Zapalmy tę lampę i chodźmy w jej 
świetle! Musimy wierzyć aż Pan przyjdzie.

W słowie biblijnym jest napisane, że dzień zaświta. 
To znaczy, że Pan przyjdzie. Bracia i siostry, to jest tak 
pewne, jak to, że słońce wzeszło dziś rano. Nic nie mogło 
go powstrzymać. Jak pewne jest, że słońce wzejdzie jutro 
rano, tak pewne jest, że Jezus Chrystus przyjdzie ponow-
nie, a kiedy ten dzień nadejdzie, wszystko będzie inne. 
Nie będziemy już musieli zmagać się ze śmiercią, nie bę-
dziemy odczuwać bólu; będziemy żyć w chwale Bożej. 
Jutrzenka wzejdzie również w naszych sercach. Wtedy 
zobaczymy, co Bóg uczynił z nami i dla nas. Wszyscy z 
nas będą mogli powiedzieć: „Zaprawdę, Pan uczynił dla 
nas wielkie rzeczy!”. To jest nasza przyszłość! Chrystus 
jest naszą przyszłością!

Po kazaniach dwóch apostołów okręgowych, Główny 
Apostoł powiedział:

Niekiedy ludzie zarzucają Kościołom, że świado-
mie czynią ludzi złymi. Mówią wiernym, że są 
wielkimi grzesznikami i że muszą przychodzić 

do kościoła, ponieważ w przeciwnym razie zostaną potę-
pieni. Ale Duch Święty czyni coś zupełnie innego: ukazu-
je nam przede wszystkim Jezusa Chrystusa. Pokazuje nam 
Jego chwałę. Objawia nam, jak wielka jest Jego miłość i jak 
cudownie będzie w Jego Królestwie. Następnie nam mówi: 
„Możesz to osiągnąć i możesz stać się podobieństwem 

Zapalmy tę lampę i chodźmy w jej świetle! 
Musimy wierzyć aż Pan przyjdzie.
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APOSTOŁ OKRĘGOWY 
WOLFGANG NADOLNY

Apostoł okręgowy Nadolny (Berlin-Brandenburgia) po-
wiedział, że lampa proroczego światła jest czasami nieco 
zabrudzona przez grzech: „Wtedy przychodzi Pan Jezus i 
mówi: ‚Przyjdź, oczyść swoją lampę, pomogę ci’. Grzech 
musi zniknąć, wtedy znów będziesz dobrze widział, wtedy 
znów będziesz miał światło”. Dzięki temu ma się poczucie 
bezpieczeństwa i radość. Jeśli jeszcze jest ktoś w ciemno-
ści, weźmy go za rękę i powiedzmy: „Chodź, moje światło 
wystarczy także dla ciebie! Pójdziemy razem”. Celem 
jest wspólnota z Bogiem. W Objawieniu Jana 22, 5 jest 
opisane, jak tam będzie: »I nocy już nie będzie, i nie będą 
już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, 
gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki 
wieków.« Cóż za wspaniały cel!”.

APOSTOŁ OKRĘGOWY 
RAINER STORCK

Apostoł okręgowy Storck (Niemcy Zachodnie) potwierdził, 
że potrzebujemy światła, aby osiągnąć nasz cel wiary. „Na 
końcu tej drogi nie będzie decydujące, ile lat służyłem jako 
duszpasterz, czego dokonałem w Kościele, lecz będzie 
decydujące to, czy mam światło do orientacji na ostatnim 
odcinku drogi” – powiedział apostoł okręgowy, przyta-
czając przypowieść o dziesięciu pannach.  (Mat 25, 1-13) 
Wszystkie oczekiwały oblubieńca i wszystkie zasnęły: 
„Do tamtej chwili nie było dostrzegalnej różnicy. Ale było 
oczywiście ciemno, a pięć niemądrych panien nie miało 
oliwy w swoich lampach i nie mogło ich zapalić. Mądre 
miały oliwę. Miały orientację i bezpiecznie przeszły ostatni 
odcinek drogi. Przyjmijcie słowo prorocze, które jest oliwą 
do naszej lampy wiary. To poprowadzi nas również na 
ostatnim odcinku drogi do celu”.
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Jezusa Chrystusa, ale spójrz na siebie: nie w ten sposób”. 
Wówczas dostrzegamy: „Wciąż jestem daleki od doskona-
łości Jezusa Chrystusa, koniecznie potrzebuję łaski i od-
puszczenia. W ogóle nie mogę sobie zasłużyć na zbawie-
nie, nie jestem w stanie go osiągnąć. Potrzebuję wyłącznie 
łaski i jeszcze raz łaski”.

To jest również celem odpuszczenia grzechów i obcho-
dzenia uroczystości świętej wieczerzy. Świętą wieczerzę 
obchodzimy na pamiątkę Jezusa Chrystusa. Widzimy Go 
i Jego doskonałość, a potem zauważamy, że absolutnie 
potrzebujemy odpuszczenia grzechów. Widzimy Jego 
zasługi i jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni, że się nimi z 
nami dzieli. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy tego 
zrobić z własnej siły; potrzebujemy Jego siły. Dlatego po-
trzebujemy świętej wieczerzy. Z niej możemy czerpać siłę 
do osiągnięcia celu.

Również dziś chcemy obchodzić uroczystość świętej 
wieczerzy, wiedząc, że Bóg uczynił dla nas wielkie rze-
czy przez Jezusa Chrystusa – i Bóg ma wielkie zamiary 
wobec nas!

ZASADNICZE MYŚLI

Słowo Boże głosi nam zbawienie i nam mówi, 
jak je osiągnąć. Wiara w to Słowo podtrzymu-
je nadzieję, daje nam ufność, sprzyja pozna-
niu i rozwija w nas miłość do bliźniego.

Główny Apostoł żegna przeniesio-
nego w stan spoczynku apostoła 
Tuku po 35 latach sprawowania 
urzędu
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Dlatego potrzebujemy świętej wieczerzy.
Z niej możemy czerpać siłę do osiągnięcia celu.
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WORT UND GLAUBE  I  KONTEXT

WYJAŚNIENIA

II List Piotra występuje w Nowym Testamencie 
jako jeden z siedmiu listów powszechnych. Na-
zwa pochodzi z IV w. n.e. od biskupa Euzebiusza 
z Cezarei. Listy te – trzy Listy Jana, dwa Listy Pio-
tra, List Judy, List Jakuba – nie są adresowane 
do konkretnego zboru, jak to jest w przypadku 
Listów Apostoła Pawła, ale do całego ówczesne-
go chrześcijaństwa. Stąd termin „powszechne”. 
II List Piotra, jak to często bywa w tych Listach, 
zajmuje się głównie problemem fałszywych nauk. 
Dopiero co powstała nauka chrześcijańska, opie-
rająca się na przekazie apostołów, jest podważa-
na przez fałszywych nauczycieli. Kim dokładnie są 
owi fałszywi nauczyciele pozostaje niewiadomą. 
Już na wstępie Listu, (II Ptr 1, 3-11) a więc w czę-
ści, która następuje bezpośrednio po informacji 
o nadawcy i adresacie, zostaje ten problem po-
ruszony. List wzywa adresatów do chrześcijań-
skiego stylu życia – ze względu na to, że wierzący 
otrzymali od Boga „drogie i największe obietnice”, 
(II Ptr 1, 4) muszą sprawdzić się w codziennym 
życiu. List przywołuje pojęcia z etyki, nauki moral-
nej tamtych czasów i wypełnia je treścią chrześci-
jańską; z tego zapisu jasno wynika, że wiara jest 
podstawą wszelkiej aktywności i działania chrze-
ścijańskiego, a miłość jest ukoronowaniem tego 
wszystkiego. (II Ptr 1, 5-7) List nawiązuje do prze-
mienienia Jezusa opisanego w Ewangeliach Mar-
ka, Mateusza i Łukasza. Jezus zostaje tu ukazany 
jako Syn Boży, proroctwa Starego Testamentu 
wypełniły się poprzez przyjście Jezusa w ciele. 
Jak wypełniły się słowa proroków, tak też wypeł-
nią się proroctwa, na których opiera się nadzie-
ja chrześcijan. Należy zauważyć, że interpretacja 
słów proroczych nie jest dokonywana dowolnie, 
jak to ma miejsce w przypadku niektórych fałszy-
wych nauczycieli, ale zawsze opiera się na świa-
dectwie Ducha Świętego. (II Ptr 1, 19-21) To, kim 
są ci fałszywi nauczyciele, jest głównym tematem 
kolejnego rozdziału Listu.

SŁOWO I WIARA  /  KONTEKST

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

SŁOWO BIBLIJNE    W KONTEKŚCIE

5I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniaj-
cie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
6Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwa-
niem, wytrwanie pobożnością.
7Pobożność braterstwem, braterstwo miłością.
8Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie 
dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni 
w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i za-
pomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich 
grzechów.
10Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje 
powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy 
się nie potkniecie.
11W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do 
wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa.

[...]

ŚWIADECTWO PIOTRA I PROROKÓW

16Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie 
zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego 
wielkości.
17Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki 
go doszedł głos od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem.
18A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten 
głos, który pochodził z nieba.
19Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwier-
dzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby po-
chodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie 
zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.
20Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo 
Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
21Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli 
ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni 
Duchem Świętym.

II List Piotra 1, 5-11. 16-21
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Słowo biblijne z Ewangelii Jana 1, 4. 5: „W nim 
było życie, a życie było światłością ludzi. A 
światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej 
nie przemogła”, odnosi się do Święta Objawie-
nia Pańskiego, zwanego też Epifanią, które w 

znacznej części świata chrześcijańskiego obchodzone jest 

6 stycznia. W przeciwieństwie do pozostałych Ewangelii, 
Ewangelia Jana nie koncentruje się na narodzinach Dzie-
ciątka Jezus, ale na Synu Człowieczym, który pojawił się 
z zamiarem zbawienia ludzkości. W tym artykule chcemy 
ukazać istotę Światłości dla naszej wiary w zbawcze dzia-
łanie Syna Bożego.

Pierwszy rozdział Ewangelii Jana rozpoczyna się od opisu Słowa, które było u Boga 
na początku i które stworzyło wszelkie życie. (Jan 1, 1-3) Ta twórcza moc ucieleśniła 
się w Jezusie Chrystusie i zamieszkała wśród ludzi, żeby zbawić ich od zła, od ciem-
ności. Życie i Światłość są tu ze sobą powiązane. Życie, które jest zawarte w Słowie
i jednocześnie z Niego emanuje, jest „Światłością”.

Epifania – Światłość świata
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ŚWIĘTA ROKU KOŚCIELNEGO
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Światłość wyprowadza z ciemności

Już ziemskie doświadczenie uczy, że wrogiem i 
pogromcą ciemności jest światło. Światło zawsze 
triumfuje nad ciemnością i ma nad nią władzę. Pan 
Jezus mówi o sobie: „Ja jestem światłością świa-
ta; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemno-
ści, ale będzie miał światłość żywota”. (Jan 8, 12) 
A że Jego uczniowie mają również przekazywać 
tę Dobrą Nowinę o zbawieniu, Pan Jezus nazywa 
ich „światłością świata”. (Mat 5, 14)

Światłość stwarza życie

Dla większości stworzeń na ziemi światło jest 
niezbędnym wymogiem. Tak jest również w 
przypadku stworzenia duchowego. Bez światła 
świecącego w ciemności świata żaden człowiek 
nie mógłby odnaleźć Boga i stać się nowym stwo-
rzeniem. (II Kor 5, 17) Światłość, która objawiła 
się w Chrystusie, pozwala śmiertelnemu, grzesz-
nemu człowiekowi odnaleźć Boga i wyprowadza 
go z grzechu i śmierci, prowadząc go ostatecznie 
do życia wiecznego, do trwałej wspólnoty z Bo-
giem. Tak więc Jego światłość świeci w ciem-
ności, w sferze grzechu i oddalenia od Boga, ale 

nie wszyscy ludzie to dostrzegają. Tylko ten, kto słucha 
Słowa Pana Jezusa i wierzy Temu, który Go posłał, ma 
życie wieczne i przeszedł ze śmierci do życia. (Jan 5, 24)

Światłość zachowuje życie

Światłość nie tylko przyczynia się do powstania życia, 
ale także jest „wybawicielem” od zła i tym samym za-
chowuje życie. Jezus Chrystus stworzył ludziom w Sło-
wie zdziałanym z Ducha i w sakramentach wszystkie 
warunki, aby mogli otrzymać nowe życie, odżywiać je i 
chronić. (Jan 3, 5-7; 6, 53)

Światłość stwarza poznanie

Światłość jest również symbolem poznania. Kto wierzy 
w Jezusa Chrystusa, zyskuje poznanie, że ma nie tylko 
ograniczone życie na tym świecie, ale może mieć też ży-
cie na tamtym świecie i życie wieczne z Bogiem. Jed-
nocześnie rozpoznaje, co jest konieczne, aby przejść z 

ciemności do światłości. Poprzez wiarę w Jezusa Chry-
stusa, przyjęcie sakramentów, uświadomienie sobie mi-
łości Bożej i własnej potrzeby pomocy, wierzący nie 
tylko zbliża się do Boga, ale także stwarza warunki do 
odziedziczenia życia wiecznego.

Światłość stwarza dojrzałość

W naturalnym stworzeniu światło jest potrzebne, aby 
owoce mogły dojrzewać. Światło słoneczne nadaje im 
smak, zapach i wygląd. Również w duchowym stworze-
niu Słowo Boże jest potrzebne do dojrzewania nowego 
stworzenia. Wierne przyjęcie Słowa czyni wierzącego 
przekonanym wykonawcą Słowa Bożego. (Jak 1, 22-25)

Światłość stwarza bezpieczeństwo

Wreszcie światłość Chrystusa stwarza także bezpie-
czeństwo i orientację w życiu codziennym. Naśladowcy 
Chrystusa są pewni, że każdy, kto wypełnia wolę Boga, 
nie tylko wejdzie do Królestwa Niebieskiego, zgodnie 
z obietnicą Pana Jezusa, ale będzie dla Niego bratem i 
siostrą, i matką. (Mat 7, 12; 12, 50)

Epifania – objawienie

Chrześcijańskie Święto Objawienia Pańskiego zna-
ne jest od III wieku n.e. Święto to jest więc starsze niż 
Święta Bożego Narodzenia obchodzone 25 grudnia. W 
ten dzień we wschodniej części ówczesnego Imperium 
Rzymskiego upamiętniano chrzest Jezusa oraz cud Je-
zusa przemienienia wody w wino. W obu wydarzeniach 
biblijnych uwydatnia się synostwo Jezusa. Natomiast  
w zachodniej części Imperium z biegiem czasu zaczęto 
świętować uczczenie Dzieciątka Jezus przez Mędrców 
ze wschodu, o których jest mowa w Ewangelii Mateusza. 
(Mat 2, 1-12) Święta Epifanii nie obchodzi się jednak 
dla uczczenia trzech Mędrców ze Wschodu, zwanych 
też Trzema Królami, lecz chrztu Jezusa i objawienia się 
Boga na świecie w Chrystusie, co jest pierwotnym zna-
czeniem słowa Epifania („objawienie”).

Tekst biblijny: „W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie 
przemogła”. (Ewangelia Jana 1, 4. 5)
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Jezus Chrystus, Światłość świata – zmartwychwstanie 
Chrystusa, prawa część ołtarza z Issenheim/Francja
autorstwa Matthiasa Grünewalda (1512–1515)
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Apostołowie                wywiady

Apostole, jakie wspomnienie z dzieciństwa 
chciałbyś przeżyć jeszcze raz?

W dzieciństwie, w mojej rodzinie zawsze czułem, że je-
stem w domu; dziś nazywam to poczuciem bezpieczeń-
stwa. I cieszę się, kiedy patrzę na moje wnuki, jak one 
również czują się bezpiecznie w rodzinie. Dzięki temu 
mogę dziś przeżywać swoje wspomnienia z dzieciństwa 
wraz z kolejnym pokoleniem.

Kiedy odczuwanie jest lepsze niż myślenie?

Poszukiwanie i doświadczanie bliskości Bożej nie jest 
wynikiem procesu myślowego, lecz zawsze sprawą serca. 
Bliskie powiązanie z Chrystusem nie jest możliwe za 
sprawą rozumu, miłość Pana musi być i jest odczuwalna, 
jeśli ktoś się na nią otwiera.

Jaki duży projekt chciałbyś zrealizować w 
swoim życiu?

Duży projekt, w którym mogę być zaangażowany, jest 
opisany w naszym katechizmie w następujący sposób: 
„Ukierunkowanie Kościoła na ponowne przyjście Chry-
stusa jest istotną cechą urzędu apostolskiego”. Projekt ten 
zostanie zrealizowany w Dniu Pana, a ja chciałbym prze-
żyć ten dzień pośród przygotowanego Kościoła jeszcze za 

moich czasów. Do tej chwili musimy wspólnie zabiegać 
o to, aby natura Chrystusa była jeszcze bardziej widocz-
na we wszystkich sferach życia, a więc także w naszych 
zborach.

Gdybyś musiał wyjechać na trzy lata za granicę, 
to dokąd byś pojechał?

Pojechałbym do Polski. To państwo sąsiadujące z Niem-
cami, więc byłoby blisko do ojczyzny. Tamtejsze zbory 
należą do mojego obszaru działania, więc nie musiałbym 
szukać pracy. A wśród naszych wiernych i silnych w wie-
rze braci i sióstr nigdy nie czułbym się obcy.

Jaki jest najlepszy sposób na okazanie wdzięcz-
ności drugiej osobie?

Niezmiennie wdzięczna postawa wobec byłego dobro-
czyńcy, nawet jeśli nie jest on w stanie lub nie chce spełnić 
dalszych życzeń w późniejszym czasie.

Jak można duszpastersko wzmocnić człowieka?

Ważnym elementem opieki duszpasterskiej jest słuchanie, 
zwracanie uwagi na drugą osobę i wczucie się w jej sytu-
ację. Dla tych, którzy cierpią, świadomość, że są rozumia-
ni, jest często bardziej pomocna niż mnóstwo dobrych rad.

APOSTOŁ 
JENS KORBIEN

DATA URODZENIA: 06.10.1961 r.
ZAWÓD: dypl. inżynier techniki procesowej
APOSTOŁ OD: 26.11.2000 r.
OBSZAR DZIAŁANIA: Niemcy Północne i 
Wschodnie oraz Polska
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listy

Podczas nabożeństwa w Lipsku Główny Apostoł sku-
pił się na cierpiących z powodu obciążeń, do których w 
szczególny sposób odnosi się zaproszenie Pana: „Pójdź-
cie do mnie”. Ludzie często bardzo cierpią, gdy muszą 
pogodzić się ze stratą. Gdy ktoś zostaje zraniony lub roz-
czarowany, to traci zaufanie do Boga, poczucie własnej 
wartości, radość ze służenia Panu we wspólnocie, a nawet 
radość z samej wspólnoty. Wielu z naszych braci i sióstr 
jest głęboko zasmuconych, że w ich rodzinie, u dzieci bądź 
wnucząt, zauważa się utratę wiary w Pana i Jego dzieło.

Chrystus jednakże wciąż na nowo zaprasza strapio-
nych, aby przyszli do Niego i przywraca im nadzieję, że 
strata, jaką ponieśli, nie musi być ostateczna.

Zbliżała się uroczystość złotych godów pewnego mał-
żeństwa. W tygodniu, poprzedzającym nabożeństwo z 
udzieleniem błogosławieństwa z tej okazji, odwiedziłem 
naszego brata i siostrę, i wspólnie modliłem się z nimi o 
szczególne błogosławieństwo. Następnego dnia nasz brat 
pracował w ogrodzie. Nagle coś błysnęło mu przed ocza-
mi: złota obrączka. Była to ślubna obrączka jego żony, 

którą zgubiła w ogrodzie trzydzieści trzy lata temu. Mimo 
długich i intensywnych poszukiwań, wtedy małżeństwo jej 
nie odnalazło. Nadzieja, że ją odnajdą, ostatecznie zosta-
ła stracona i z ciężkim sercem zakupili zamiennik. Jednak 
utrata obrączki, która miała nie tylko wartość materialną, 
przez długi czas bolała. A teraz, trzy dni przed błogo-
sławieństwem z okazji złotych godów, ziemia uwolniła 
obrączkę i nasza siostra mogła ją ponownie założyć w dniu 
ich święta. Głęboko poruszeni małżonkowie opowiedzieli 
mi o tym jeszcze przed nabożeństwem i przyznali, że rów-
nież w tym przypadku widzieli uproszone „szczególne bło-
gosławieństwo”. Dla nich oznaczało ono przede wszyst-
kim doświadczenie, że w przypadku straty nigdy nie wolno 
tracić nadziei.

Wiara, zaufanie, poczucie własnej wartości, radość – 
takie i podobne skarby wprawdzie mogą zostać przysy-
pane, ale nie muszą przepaść na zawsze! Chrystus daje 
nadzieję, a temu, kto przyjdzie do Niego, pomoże odna-
leźć to, co zostało utracone. A jak pokazują niektóre z Jego 
przypowieści, to było i pozostanie Jego troską. Jens Korbien

Apostoł Korbien podczas pewnego 
wystąpienia oraz przy ołtarzu

Chrystus daje nadzieję
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ŻYĆ Z WIARĄ

Rozpoczął się nowy rok. Życzy-
my sobie wzajemnie wszyst-
kiego, co najlepsze, zdrowia, 
spokoju, pomyślności. Ale 
co przyniesie ten rok? Co się 

zmieni? Czy to będzie wyjątkowo piękny 
rok? Czy będziemy świętować i się wese-
lić? Czy będzie to rok pełen smutku i bólu? 
Nie wiemy. W zależności od sytuacji, jeden 
będzie się lękał negatywnych wydarzeń, a 
drugi będzie oczekiwał wspaniałych zmian.

O szczególnie pięknym roku mówi Pan. 
Odwiedza synagogę w Nazarecie, w miej-
scu, gdzie się wychował i gdzie wszyscy Go 
znają. Jezus wstaje, aby czytać ze zwojów. 
Podano Mu zwój proroka Izajasza. Przed 
Nim jest fragment, gdzie jest napisane: 
„Duch Pański nade mną, przeto nama-
ścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom 
wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym 
uciśnionych wypuścił na wolność, abym 
zwiastował miłościwy rok Pana”. (Łuk 4, 
18-19) Jezus siada i widzi zdumienie na twa-
rzach słuchaczy. 

Mówi do nich: „Dzisiaj wypełniło się 
proroctwo Pisma, które usłyszeliście”. To 
wywołuje gniew wśród słuchaczy. W rezul-
tacie wypychają Jezusa z synagogi i z mia-
sta. Prorok zazwyczaj nie jest uznawany w 
ojczyźnie. 

Co jednak prorok Izajasz miał na myśli, 
mówiąc o „miłościwym roku”? Nawiązuje tu 
do żydowskiego roku łaski, który przypadał 
w Izraelu co pięćdziesiąt lat. Był to zwyczaj, 
który wydaje się niewyobrażalny w naszych 
współczesnych czasach z ogólnoświatowy-
mi powiązaniami gospodarczymi. Co pięć-
dziesiąt lat wszystkie długi były anulowane. 
Każdy, kto coś zastawił, czy to ziemię, czy 

nawet własną pracę, otrzymywał z powrotem 
swój zastaw – każdy mógł zacząć od nowa 
bez obciążeń. Niewolnicy zostali uwolnieni 
i każdy mógł wrócić do domu.

Miłościwy rok zwiastowany przez Iza-
jasza jest wszechobejmujący. Wszystko ma 
być znowu w porządku. Więźniowie mają 
zostać uwolnieni, niewidomi mają ponownie 
widzieć, a uciśnieni mają być znów wolni i 
swobodni. Izrael czekał na swojego nowego 
Króla, Mesjasza, który posłany przez Boga 
dokona tego wszystkiego i przywróci króle-
stwo do poprzedniego stanu.

Jezus, wypowiadając słowa: „Dzisiaj wy-
pełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeli-
ście”, nie miał na myśli nic innego, jak tylko 
to, że był obiecanym Mesjaszem, który miał 
moc odpuszczania grzechów oraz w imię 
Boga głoszenia wolności i uzdrawiania cho-
rych. To było zbyt wiele dla mieszkańców 
Nazaretu, którzy znali Go jako syna cieśli. 

Miłościwy rok jest obrazem całkowite-
go odpuszczenia, a nawet zbawienia, które 
daje Jezus Chrystus. Bóg chce nam okazać 
łaskę i miłosierdzie także w tym roku. On 
chce nas uwolnić od grzechu, pojednać nas 
z sobą, dać nam bogactwo w Słowie i sakra-
mencie, wspierać nas i być blisko nas. On 
chce nas wyswobodzić od złych powiązań, 
chce uzdrowić nasze oczy, abyśmy wyraź-
nie widzieli rzeczywistość i Jego ponowne 
przyjście. On chce zdjąć ciężar z naszych 
barków i pomóc nam go nieść.

Pomimo całej niepewności co do prze-
biegu wydarzeń w leżącym przed nami 
roku – a to wiemy na pewno: Bóg ogłasza 
miłościwy rok dla ciebie i dla mnie. Nie mo-
żemy wykorzystać tego roku bardziej poży-
tecznie, niż przyjąć tę łaskę i przekazywać 
ją dalej.

RE FLEKSJA
RE ALIZACJA Miłościwy rok Pana
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W Bogu jest wyłącznie światłość. (1 Jan 1, 5) On 
jest wszechmocny, On jest życiem, miłością i 
prawdą. W rezultacie Syn Boży również mógł 

powiedzieć: „Ja jestem światłością świata”. (Jan 8, 12) 
Teraz my mamy chodzić w tej światłości. A to może mieć 
miejsce tylko wtedy, gdy mamy ścisłe powiązanie z Bo-
giem i Jego Synem oraz naśladujemy Pana i staramy się 
żyć jak Jezus Chrystus.

Co to znaczy żyć jak Jezus Chrystus? Wystarczy tylko 
kilka przykładów ukazujących nam Jego zachowanie.

•  Już jako dwunastolatek trzymał się świątyni i uza-
sadniał to słowami: „Czyż nie wiedzieliście, że w 
tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?”. (Łuk 2, 49)

•  Będąc kuszonym przez diabła na pustyni, odparł 
wszystkie pokusy. (Łuk 4, 1-13)

• Kiedy przyprowadzono do Niego grzesznicę, to 
sprawił, że wszystkie oskarżenia trafiły w próżnię, 
gdy powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci na nią kamieniem”. (Jan 8, 7)

• W ogrodzie Getsemani się modlił: „Ojcze mój, jeśli 
można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie 
jako ja chcę, ale jako Ty”. (Mat 26, 39)

Życie Syna Bożego naprawdę było czystą światłością. 
My również możemy chodzić w światłości, gdy tylko

• wciąż na nowo, jeśli to tylko jest możliwe, udajemy 
się do domu Bożego,

• przezwyciężamy wszystko, co mogłoby nas odcią-
gać od Pana i Jego ołtarza,

• stale jesteśmy gotowi do przebaczania,

• swoją wolę poddajemy woli Boga; to jest posłuszeń-
stwo w wierze.

W tym sensie chodźmy w światłości! Kiedy wszyscy 
tak będziemy czynić, wtedy wspólnota wzajemna stanie 
się jeszcze bardziej serdeczna i radosna, a nasz Ojciec 
Niebieski ciągle będzie nas obdarzał łaską.

„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą,
i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”.

I List Jana 1, 7

Chodzić w światłości

CHLEB ŻYWOTA



  1/2022 NASZA RODZINA 21

CHLEB ŻYWOTA

NAUKI BIBLIJNE

„A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”.

Ewangelia Łukasza 11, 9

W zacytowanym wersecie biblijnym chodzi o 
właściwą modlitwę. Uczniowie Pana Jezusa 
często obserwowali i słuchali modlącego się 

Nauczyciela. Było więc rzeczą naturalną, że poprosili Pana 
Jezusa, aby ich nauczył, jak się modlić. W odpowiedzi na tę 
prośbę Pan Jezus nauczył ich modlitwy „Ojcze nasz”, (Łuk 
11, 1-4) a także przedstawił dwie przypowieści: o przyja-
cielu, który prosi o pożywienie dla swojego gościa (Łuk 
11, 5-8) i o ojcu, który nie może dać nic złego swemu ufnie 
proszącemu synowi. (Łuk 11, 9-13)

Prośba o chleb

Pan Jezus przedstawia codzienną sytuację. Pewnemu 
człowiekowi, który późnym wieczorem przyjął gościa, za-
brakło chleba. Zazwyczaj pieczono go tylko tyle, ile było 
potrzebne do posiłków. Gość przyszedł po ostatnim posił-
ku, więc dla niego nie było już chleba. Gościnność nakazu-
je jednak, aby gościa nakarmić. A więc pan domu idzie do 
przyjaciela, żeby poprosić o chleb. Ale przyjaciel odrzuca 
jego prośbę. Dopiero gdy ten nie ustępuje, otrzymuje chleb, 
którego potrzebuje.

Proszącego przyjaciela charakteryzuje natarczywość, 
zdecydowanie. Jego wytrwałość jest zdumiewająca i pro-
wadzi do sukcesu. Zatem ludzie mogą skruszeć, potrafią 
zmienić swoje zamiary i zachowanie.

Zaufanie do Boga

Przypowieść wskazuje jednak przede wszystkim na to, 
że mamy ufać Bogu. Bowiem jeśli człowiek, który przecież 

jest grzesznikiem, spełnia prośbę – choćby dopiero pod na-
ciskiem – i w ten sposób zwraca się ku bliźniemu, o ileż 
bardziej możemy polegać na Bogu, który jest miłością i od 
którego pochodzi wszelkie dobro. Boga nie trzeba nama-
wiać do czynienia dobra i zwracania się do swojego stwo-
rzenia. Nie liczy się ilość słów czy modlitw, (Mat 6, 7) ale 
postawa serca. Nikt nie powinien wątpić, że Bóg chce dla 
nas tego, co dobre. Kiedy wydaje się nam, że zostaliśmy 
opuszczeni przez Boga, wówczas przypowieść ta powinna 
nam przypomnieć, że Bóg nie opuszcza swoich, lecz pozo-
staje z nimi i daje im „chleb”, którego potrzebują każdego 
dnia, czyli siłę do sprostania sytuacjom i siłę do niezałamy-
wania się w porażkach!

Pan Jezus naszym orędownikiem przy tro-
nie Boga

Wierzymy, że miłość i miłosierdzie Boga są w Jezusie 
Chrystusie, dlatego zwracamy się do Niego. Zwracajmy się 
ze wszystkimi naszymi zmartwieniami i troskami do Pana 
Jezusa, naszego Przyjaciela. On jest orędownikiem przy 
tronie Boga. (Rzym 8, 34; I Jan 2, 1) Pan Jezus nam obie-
cuje, że Bóg nie przechodzi obojętnie obok naszych mod-
litw – niezależnie, czy są to prośby dotyczące nas, czy też 
wstawiennictwa za bliźnim. Możemy zwracać się do Niego 
ze wszystkim. Jednakże prośmy Go szczególnie o to, żeby

• był dla nas miłosierny, gdy zgrzeszymy,
• wzmacniał naszą wiarę w czasie zwątpienia i obda-

rzał nas wewnętrznym pokojem,
• dał nam otwarte oczy na potrzeby bliźniego i pomoc-

ne dłonie.

Proszący przyjaciel
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5.3.10  Dziewiąte i dziesiąte przykazanie

Nie pożądaj domu bliźniego swego. Nie pożądaj żony 
bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

5.3.10.1  Różne sposoby liczenia i wersje

Dwa ostatnie z dziesięciu przykazań są ze sobą ściśle 
powiązane pod względem treści. Często są one połączone 
jako dziesiąte przykazanie, jak na przykład w judaizmie, 
podczas gdy w chrześcijaństwie zwykle są podzielone na 
dziewiąte i dziesiąte.

Te dwa przykazania istnieją w różnych wersjach. W II 
Księdze Mojżeszowej 20, 17 jako pierwszy wymieniony 
jest dom bliźniego, natomiast w V Księdze Mojżeszowej 
5, 21 najpierw wymieniona jest żona.

5.3.10.2  Pożądanie – przyczyna grzechu

Sednem dziewiątego i dziesiątego przykazania jest 
sformułowanie: „Nie pożądaj”.  Oznacza to, że nie każda 
forma ludzkiego pożądania jest zabroniona, ale zabronio-
ne jest grzeszne pożądanie żony czy własności drugiego. 
Takie pożądanie narusza – podobnie jak łamanie innych 

przykazań – przykazanie miłości bliźniego. (Rzym 13, 9)
Od samego początku szatan stara się zwodzić człowie-

ka do grzechu, wzbudzając pożądanie i pragnienie tego, co 
zakazane. (I Moj 3, 6) Adam i Ewa ulegli temu pożądaniu 
i poprzez swoje nieposłuszeństwo wobec Boga popadli w 
grzech. Konsekwencje tego opisane są w Liście Jakuba 1, 
15: „Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy 
grzech dojrzeje, rodzi śmierć”.

Pożądanie, rozumiane jako grzeszne pragnienie, które 
powstaje w człowieku, wywołuje nieczyste myśli. Jeże-
li nie są one kontrolowane, wówczas następuje zamiana 
grzesznych myśli w czyn. Zależność ta wynika również 
z Ewangelii Mateusza 15, 19: „Z serca bowiem pochodzą 
złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, 
fałszywe świadectwa, bluźnierstwa”.

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie wyznaczają czło-
wiekowi zadanie czuwania nad czystością serca. Obej-
muje to starania oparcia się każdej pokusie do grzesznego 
czynu.

5.3.10.3  Pożądanie współmałżonka bliźniego

W Starym Testamencie na przykładzie Dawida i Bat-
szeby znajdujemy jaskrawy obraz tego, do czego może 
doprowadzić pożądanie żony bliźniego: do cudzołóstwa, 

Przykazania Boże

KATECHIZM

Rozdział 5 − część XIII
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kłamstwa i morderstwa. (II Sam 11) O związku pomiędzy 
pożądaniem żony bliźniego a cudzołóstwem mówił rów-
nież Syn Boży. (Mat 5, 27. 28) Zgodnie z rozumieniem 
chrześcijańskim zakaz pożądania żony bliźniego odnosi 
się również do pożądania przez kobietę męża bliźniej. Je-
żeli pożądanie skierowane jest ku współmałżonkowi innej 
osoby, dochodzi do naruszenia przykazania Bożego. W 
tym sensie słowa z I Listu Jana 2, 16. 17 można rozumieć 
również jako ostrzeżenie przed takim pożądaniem: „Bo 
wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądli-
wość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I 
świat przemija wraz z pożądliwością swoją”.

5.3.10.4 Pożądanie własności bliźniego

W prawodawstwie Mojżeszowym dom bliźniego oraz 
jego pole i bydło były jego własnością, podobnie jak jego 
żona, sługa i służąca. Przykazanie zabrania pożądania 
własności bliźniego. Takie pożądanie może przerodzić 
się w chciwość, a najczęściej wynika z zazdrości.

Pożądanie napędza chciwca do bezwzględnego przy-
właszczenia sobie własności drugiego. Często ubodzy 
wykorzystywani są przez możnych, którzy dają nieogra-
niczony upust swojemu pożądaniu posiadania. W ten spo-
sób doprowadzono do niezliczonych wojen.

Według Księgi Kaznodziei Salomona 5, 9 chciwość 
jest tak samo bezgraniczna, jak żądza pieniądza i nie do 
zaspokojenia. Apostoł Paweł nazywa chciwców „bałwo-
chwalcami”. (Efez 5, 5) A o chciwości na pieniądze pisze 
jako o „korzeniu wszelkiego zła”. (I Tym 6, 10. 11)

5.3.10.5 Przezwyciężanie grzesznego pożą-
dania

List do Galacjan 5, 19-25 pokazuje, że grzeszne po-
żądanie odzwierciedla się w grzesznym zachowaniu, w 
„uczynkach ciała”, które są tak dobitnie opisane. Chrze-
ścijanin powinien się wystrzegać takich grzechów: „A 
ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało 
swoje wraz z namiętnościami i żądzami”. Apostoł Paweł 
formułuje zadanie: „Jeśli według Ducha żyjemy, według 
Ducha też postępujmy”. To ostatnie oznacza, żeby wy-
dawać owoce Ducha Świętego: „Miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
wstrzemięźliwość”. Określenie „wstrzemięźliwość” 
oznacza tu samokontrolę, która przejawia się w umiarze 

i wyrzeczeniu. Cnota ta zapobiega przemianie budzącego 
się pragnienia w pożądanie.

Chrześcijanie są wezwani, aby postępować zgodnie ze 
swoim powołaniem i starać się opierać grzesznemu pożą-
daniu: „Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwo-
ściami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświa-
domości waszej, lecz za przykładem świętego, który was 
powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępo-
waniu waszym”. (I Ptr 1, 14. 15)

Streszczenie

Dwa ostatnie przykazania są ze sobą ściśle powiązane 
pod względem treści. Często są one połączone jako dzie-
siąte przykazanie. Wspólnym rdzeniem obu przykazań 
jest grzeszne pożądanie żony lub własności drugiego.  
(KKN 5.3.10.1; 5.3.10.2)

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie wyznaczają czło-
wiekowi zadanie czuwania nad czystością serca. (KKN 
5.3.10.5)  Koniec rozdziału 5
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Po 33 dniach Maria i Józef 
zanoszą Jezusa do świątyni 
w Jerozolimie. Jak nakazuje 
prawo, chcą złożyć w ofierze 
Bogu dwa gołąbki.
W Jerozolimie mieszka pewien 
sprawiedliwy i bogobojny czło-
wiek imieniem Symeon. Czeka 

na pocieszenie, które Bóg obie-
cał swojemu ludowi. Duch Boży 
jemu obiecał: „Nie umrzesz do-
póki nie zobaczysz Mesjasza”. 
Z natchnienia Ducha Symeon 
przychodzi do świątyni. Kiedy 
widzi Dziecko, bierze je na ręce, 
wysławia Boga i mówi: „Panie, 
teraz mogę umrzeć w pokoju, 
bo moje oczy ujrzały Zbawiciela, 
którego posłałeś dla wszystkich 
narodów”.

Syn Boży przyszedł na świat. 
Osiem dni po narodzinach tego 
obiecanego dziecka zostaje 
ono obrzezane i otrzymuje imię 
Jezus, jak zapowiedział anioł.

Symeon i Anna

wg Ewangelii Łukasza 2, 21-40
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Maria i Józef są zdziwieni sło-
wami Symeona. Symeon bło-
gosławi ich i mówi do Marii: 
„Ten Jezus jest przeznaczony 
do tego, aby wielu ludzi w Izra-
elu z Jego powodu upadło, 
ale też aby wielu ludzi dzięki 
Niemu powstało”.
W świątyni jest także proro-
kini Anna, która jest bardzo 
sędziwa. Siedem lat była mę-
żatką, a teraz, jako licząca 

osiemdziesiąt cztery lata 
wdowa, mieszka w świątyni i 
służy Bogu postem i modlitwą. 
Anna podchodzi do Jezusa 
i rodziców, i wychwala Boga 
wobec wszystkich oczekują-
cych wyzwolenia Izraela. Po 
złożeniu ofiary Maria i Józef 
wracają do Nazaretu w Galilei. 
Tam Jezus dorasta, staje się 
silny i mądry, a łaska Boża jest 
nad Nim.
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Witam, mam na imię Jonathan. Moi przyjaciele mówią 
do mnie Joni. Mam osiem lat i choruję na epilepsję. To 
jest choroba, która czasami powoduje napady drga-
wek. Mam również autyzm. To oznacza, że nie potra-
fię tak łatwo wczuć się w sytuację innych ludzi, nie 
znoszę głośnych dźwięków i bałaganu. Wtedy czuję, 
jakbym miał w głowie błyskawice i mrowienie aż po 
końcówki włosów.

Co jakiś czas muszę chodzić na badania do spe-
cjalnej kliniki. Na początku bardzo się tego bałem, 
ale potem nauczyłem się modlić i poczułem, że Bóg 
jest zawsze ze mną. Latem, po każdym pobycie w 
klinice, idę z rodzicami na duży wodny plac zabaw. 
Uważam, że woda jest fantastyczna, podobnie jak 
wspinaczka, uwielbiam to!

Mieszkamy w Offenburgu na południu Niemiec. Są 
tu piękne lasy i skały, które świetnie nadają się do 
wspinaczki. Kiedy jest za zimno, chodzę z rodziną 
do hali wspinaczkowej. Wspinaczka na wysokie 
ściany to dla mnie wielka frajda.
 

Lubię dzwony, wchodzę na wieże 
kościołów, aby je podziwiać. Nie-
stety nasz kościół nie ma dzwon-
nicy, w przeciwnym razie bardzo 
chętnie zaopiekowałabym się 
dzwonami.

u Jonathana  

w Offenburgu (Niemcy)
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Chociaż nie lubię natłoku ludzi, hałasu i często jestem 
zmęczony, lubię muzykę organową i śpiew chóru w 
moim kościele. Wtedy robi się we mnie bardzo cicho 
i mogę spokojnie usiedzieć w miejscu. Podawanie 
ręki innym ludziom i patrzenie im w oczy jest dla mnie 
trudne, ale bracia i siostry w wierze lubią mnie takim, 
jakim jestem. Lubię też chodzić na zajęcia religii. 
Czuję się tam naprawdę komfortowo. Mój tata jest 
organistą, dyrygentem chóru i kapłanem w naszym 
zborze.

Najlepiej się czuję, gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Najpiękniejszym okresem dla mnie są wakacje, 
kiedy lecimy do Hiszpanii. Na początku trochę 
się bałem, ale prosimy Boga o ochronę anielską i 
wtedy już się nie boję. Teraz uwielbiam latać, bo 
mogę być na niebie bez uprzęży czy liny i jestem 
trochę bliżej Boga. A jeśli znowu się boję, to się 
modlimy. Każdego dnia modlimy się za wszystkie 
dzieci, które są inne.
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Mój tata pracuje jako fizjoterapeuta 
we własnym gabinecie, mama pra-
cuje jako przedstawiciel handlowy 
dla firmy produkującej lemoniadę 
i dużo podróżuje samochodem. 
Tymczasem ja jestem w szkole lub 
w świetlicy szkolnej. Mój młodszy 
brat Kilian chodzi do przedszkola.
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1.   Co zaoferowano Judaszowi za zdradę 

Pana Jezusa?  

A  dziesięć sestercji
B  trzydzieści srebrników
C  dziesięć złotych talentów
D  pole

2.   Jak miał na imię dowódca wojsk króla 
Saula?  

A  Uriasz
B  Naaman
C  Jehud
D  Abner

3.   Gdzie w Biblii występuje „Kazanie na gó-
rze”? 

A  w  Ewangelii Jana
B  w Ewangelii Mateusza
C  w I Liście do Koryntian
D  w Ewangelii Łukasza

4.   Jaki obiecany kraj zdobyli Izraelici pod 
wodzą Jozuego?   

A  Egipt
B  Ofir
C  Kanaan
D Syrię

5.   Kogo w przypowieści Jezus konfrontuje 
ze skruszonym celnikiem?  

A  kapłana
B  faryzeusza
C  Rzymianina 
D  Samarytanina

6.   Kto jest uważany za prekursora Pana Je-
zusa?

A  Ewangelista Jan
B  Apostoł Piotr
C  Jan Chrzciciel
D  Apostoł Paweł

7.    Do kogo Apostoł Paweł napisał list w No-
wym Testamencie?     

A  do Andrzeja 
B  do Filipa 
C  do Jana
D  do Filemona

8.    Ile lat miał Jezus, gdy został znaleziony 
przez swoich rodziców w świątyni?

A  dziesięć
B  dwanaście
C  czternaście
D  osiemnaście

9.   Jakie pokrewieństwo łączyło Jakuba i 
Ezawa?

A  ojca i syna
B  wujka i bratanka
C  byli kuzynami
D  byli braćmi

10.   Gdzie ludzie budowali wieżę Babel? 

A  w krainie Synear
B  w mieście Erech
C  w Egipcie
D  na górze Synaj

Rozwiązanie testu: 1B, 2D, 3B, 4C, 5B, 6C, 7D, 8B, 9D, 10A

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ BIBLIJNĄ...
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