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Od tego czasu wielu z jego uczniów odeszło wstecz i już z nim nie chodzili.
Zatem Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr:
Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego;
a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.
(Jan 6,67-68)

G

dy zwiastujemy Ewangelię, pada czasem inne pytanie: Czy katolik ma szansę na zbawienie?
Odpowiadam, że tak. A muzułmanin? Również. A prawosławny, protestant, hinduista, czy
buddysta? Oczywiście. W niebiosach jest miejsce dla wszystkich! Aby jednak wejść do Królestwa,
i katolik, i muzułmanin, i hinduista, i buddysta muszą przyjąć ofiarę Jezusa. Uwierzyć w Dzieło
Zbawienia - przeżyć skruchę oraz narodzić się z Boga. Bez owych zasadniczych zmian - nie będzie
przebaczenia! Trzeba wyznać Jezusa Zbawiciela przed całym, dzisiejszym światem. Zaś gdy człowiek
uwierzy i da się ochrzcić, nie jest już katolikiem, muzułmaninem, czy protestantem; lecz członkiem
jednej społeczności - Zgromadzenia Wybranych Boga. Nie jest baptystą, wolnym chrześcijaninem,
zielonoświątkowcem, czy kwakrem - lecz uczniem Pana Jezusa Chrystusa. W tej społeczności
wywołanych nie istnieją żadne podziały. Ona była, jest oraz jedną pozostanie - ponieważ Duch jest jeden.
Duch Miłości i Łaski, Przebaczenia i Odkupienia - Duch Jezusa. I same dzieci Boga! Na swój sposób
czasami nieporadne - lecz owładnięte Wiarą. A Wiara góry przenosi! I nie daje się zniewolić
człowiekowi.
W myśl tej Wiary - jeden jest Pan, jeden Pasterz i jeden Nauczyciel - Jezus - Ojciec, Syn oraz Duch
Święty. I jeden ”obraz Boga” – Jezus Człowiek, siedzący na tronie chwały. I jedno Dzieło Zbawienia,
które jest Dziełem Boga; tak w wymiarze pojedynczego człowieka, jak i całego świata.
HALLELUJA!
Śpiewajcie WIEKUISTEMU nową pieśń,
Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się cieszy Israel swoim Stwórcą,
niech synowie Cyonu radują się swoim Królem.
Niechaj chwalą Jego Imię fletem, bębnem i cytrą;
niech Mu grają.
Bo WIEKUISTY upodobał sobie Swój lud,
pokornych uwieńcza zbawieniem.
Święci cieszą się sławą, śpiewają na swoich łożach.
Chwała Boga w ich głosie, a miecz obosieczny w ich ręku.
Aby spełnić pomstę na poganach i karę na narodach.
Aby wiązać pętami ich królów, a ich dostojników w żelazne okowy.
Aby postąpić z nimi według zapisanego wyroku;
to jest zaszczyt wszystkich Jego świętych.
HALLELUJA!
(Psalm 149)
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