
Kościół jako drzewo życia

Jak ziarnko gorczycy

Rozwój młodego Kościoła

Opatrzność Boża czuwała nad Narodem Wybranym, prowadząc 
go szczęśliwie do Ziemi Obiecanej. Tą samą troskliwą miłością 
otoczył Bóg Kościół od chwili zesłania Ducha Świętego. Apo-
stołowie i ich następcy zakładali pierwsze wspólnoty uczniów 
Chrystusa. Kościół rozwijał się bardzo szybko.

Z czym porównamy królestwo Boże 
lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? 

Jest ono jak ziarnko gorczycy; 
gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze 

ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta 
i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 

gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą 
się w jego cieniu. Mk 4, 30-32

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei, 
na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do nich 

i przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
 aż do skończenia świata». Mt 28, 16-20
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Jak ziarnko gorczycy Jesteśmy naocznymi świadkami spełniania się słów Chrystusa 
o rozkwicie Królestwa Bożego. Ponad dwa tysiące lat temu dwu-
nastu apostołów wyruszyło głosić Dobrą Nowinę światu. Nie 
posiadali licznej służby, zbrojnej straży ani pieniędzy. Byli prze-
śladowani przez pogan, zamykani w więzieniach. Pomimo wielu 
przeszkód Ewangelia trafiała coraz dalej i dalej od Jerozolimy. 
W dzisiejszych czasach Kościół Boży istnieje na wszystkich kon-
tynentach kuli ziemskiej.

Dzięki Bożej Opatrzności należymy do Kościoła. To wielkie wy-
różnienie, zaszczyt, ale także i zadanie. Dobrą Nowiną powin-
niśmy dzielić się z innymi. W jaki sposób? Przede wszystkim 
przez rozwijanie w sobie dobrych cech charakteru, takich jak na 
przykład: prawdomówność, obowiązkowość, pracowitość. Przez 
życzliwość, z jaką będziemy odnosić się do wszystkich w domu, 
szkole, na boisku, ulicy – gdziekolwiek się znajdziemy.

Apostołowie głoszą Dobrą Nowinę światu

Nasz udział w umacnianiu Kościoła

Ref. Wiele jest serc,
które czekają na Ewangelię,
wiele jest serc,
które czekają wciąż.

Napełnij serce swoje
tym kosztownym nasieniem,
a zobaczysz, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi.

Zobaczysz sam, że Bóg
poprowadzi cię do ludzi,
których będziesz mógł sam
zaprowadzić do Chrystusa.

SŁOWNIK

Królestwo Boże – „zostało zapoczątko-
wane na ziemi przez Chrystusa” (KKK 
567); cały chrześcijański świat.
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?
Co oznacza określenie „młody Kościół”?
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