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Jako ludzie przyzwyczajeni jesteśmy do 
tego, że sukcesy sprowadza się do cyfr i 
wyników. W przeszłości miało to też miej-
sce w odniesieniu do Kościoła i było funk-

cjonalne. Na całym świecie był wzrost, wiele 
dusz zostało pieczętowanych, ciągle znajdowano 
nowe obszary misyjne i zakładano nowe zbory. 
To był powód do radości.

Myśleliśmy: Wkrótce ostatni zostaną zapie-
czętowani, a wtedy Pan może przyjść! I co się 
stało? Nic. Jesteśmy nadal tutaj. A nawet gorzej: 
Musimy przyjąć do wiadomości, że w niektórych 
regionach liczba członków Kościoła maleje, na 
nabożeństwach nie jest tak wysoka frekwencja, 
jak w przeszłości.

Co teraz? Czy jest to powód do rezygnacji i 
wpadnięcia w rozpacz? Myślę, że nie. Dokoń-
czenie dzieła Bożego nie jest kwestią statystyki.

Niewątpliwie nasze zbory nie są tak liczne, 
jak dawniej. Tak, to się zmieniło. Ale czy Pan 
Jezus się zmienił? Czy zmieniło się coś w Jego 
obietnicy? Czy dzisiaj kocha cię mniej?  Nie. On 
ciebie kocha i ciebie potrzebuje! Szczególnie 
teraz, gdy chodzi o każdego człowieka. On cie-
bie potrzebuje i prosi: „Bądź moim świadkiem 
i moim współpracownikiem, tam, gdzie żyjesz, 
w tym czasie, tu i teraz. Pomóż mi, współpracuj 
i współdziałaj! Pamiętaj: Ja wkrótce ponownie 
przyjdę!”. Czy to nie jest powód do radości? 
Dzisiaj możesz działać dla Pana. Jeszcze tylko 
mała chwilka, a dzieło Pana będzie dokończone, 
wtedy ciebie i mnie zabierze od pracy i weźmie 
nas z sobą do swego Królestwa. Z tego się raduję!

� Impulsy�z�nabożeństwa�Głównego�Apostoła

Nie ma powodu 
do radości –
a może jednak?
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Pięć dni wypełnionych wspólnotą, modlitwą, rozmo-
wami i rozważeniami oraz nabożeństwem przeżyło 
wraz z Głównym Apostołem dziewiętnastu aposto-

łów okręgowych i ośmiu apostołów okręgowych pomocni-
czych w trakcie jesiennej Konferencji Apostołów Okręgo-
wych w dniach 15-19 października 2014 roku. Kto uważnie 
śledził wydarzenie, ten zauważył małe aluzje, nawiązujące 
do historii francusko-niemieckiej: uroczysty koncert wie-
czorny odbył się pod kopułą Katedry Francuskiej, znajdu-
jącej się przy Placu Żandarmerii w Berlinie, a ufundowanej 
przez księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma I na początku 
XVIII wieku dla uchodźców francuskich. Zdjęcie grupowe 
wykonano przy okazałej Bramie Brandenburskiej, która 
zwieńczona jest kwadrygą, a którą to Napoleon w 1806 roku 
po bitwie pod Jeną wywiózł do Paryża. Kwadryga została 
odzyskana przez Prusaków w roku 1814. A kiedy przyjrzy-
my się zdjęciu, to nieopodal obecnego Głównego Apostoła 
Jean-Luca Schneidera (pochodzącego z Francji) zauważy-
my jego poprzednika na urzędzie Głównego Apostoła w st. 
sp. Wilhelma Lebera (pochodzącego z Niemiec). 

Konferencja Apostołów
Okręgowych w Berlinie
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Słowo i wiara  /  miejsce

  01 l 2014 UNSERE FAMILIE 25

NABOŻeŃsTWO                     
19 PAŹDZieRNiKA 2014

miejsce: Berlin-Lichtenberg
PieŚŃ: Święte jest to miejsce, Panie (269)
OsOBY TOWARZYsZĄce: wszyscy apo-
stołowie okręgowi i apostołowie okręgowi
pomocniczy oraz apostołowie Kościoła tery- 
torialnego Berlin-Brandenburgia
UcZesTNicY: ok. 8 500
iNfORmAcjA DODATKOWA: Przed uro-
czystością świętej wieczerzy dla zmarłych 
Główny Apostoł wspomniał o aktualnej sytuacji 
na Ukrainie oraz w Afryce Zachodniej w kontek-
ście wirusa Eboli. Apostoł okręgowy Michael
Ehrich, który działa w tych regionach, wraz z in-
nym apostołem przyjął świętą wieczerzę za
zmarłych.

Słowo i wiara  /  miejsce
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SŁOWO I WIARA  /  PUNKT WIDZENIA

Zapraszam i wzywam do tego, 
aby każdy znalazł czas na 
rozejrzenie się i dostrzegł, jak 

to wygląda gdzieś indziej na świecie 
oraz uświadomił sobie, że te dzie-
ci Boże także Bóg miłuje i także ich 
przygotowuje na przyjście swego 
Syna. Wówczas można koncentrować 
się na tym, co istotne i jest się świado-
mym, jak objawia się miłość Boża.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 19.10.2014 r.



 8 NASZA RODZINA 01 / 2015

Mili bracia i siostry, jako rzecznik aposto-
łów okręgowych i apostołów okręgo-
wych pomocniczych chciałbym powie-
dzieć, że szczególną dla nas radością 
jest być tu razem z wami w Berlinie. W 

minionych dniach spędziliśmy w Berlinie miłe chwile i czu-
liśmy się tu wspaniale. Pięknie też było móc być w gronie 
wszystkich apostołów okręgowych i apostołów okręgowych 
pomocniczych. Cieszyliśmy się ze wspólnoty, przyjaźni, 
braterstwa oraz wzajemnie się pokrzepialiśmy i wzmac-
nialiśmy. Moim życzeniem jest, aby dzisiejsza obecność 
wszystkich apostołów okręgowych i apostołów okręgowych 
pomocniczych w Berlinie była źródłem siły i pocieszenia 
dla wszystkich, przy czym w duchu przed oczami mam cały 
Kościół – Kościół Nowoapostolski na całym świecie.

Niektórzy apostołowie okręgowi działają w krajach, w 
których są setki tysięcy nowoapostolskich chrześcijan. Inni 

Niezmienny w wierze
działają w krajach, w których żyje tylko garstka i to napraw-
dę garstka braci i sióstr. W niektórych krajach panuje wojna, 
ubóstwo, niepewność i są bardzo ciężkie warunki; w innych 
z kolei istnieje dobrobyt, pokój i bezpieczeństwo. W niektó-
rych krajach muszą być łączone zbory, a w innych krajach 
w ostatnich miesiącach zbory zniknęły i nikt nie wie, gdzie 
podziali się ci bracia i siostry. Co chcę przez to powiedzieć, 
to to, że kiedy nieco otwiera się okno i patrzy w stronę są-
siadów, wtedy – i dopiero wtedy – się zauważa, jak objawia 
się miłość Boża i jak działa Duch Święty. Bóg miłuje swoje 
dzieci we wszystkich tych krajach, On udoskonali oblubieni-
cę we wszystkich tych różnych okolicznościach.

Zapraszam i wzywam do tego, aby każdy znalazł czas i 
spojrzał, jak to wygląda gdzieś indziej na świecie i uświa-
domił sobie, że te dzieci Boże także Bóg miłuje i także ich 
przygotowuje na przyjście swego Syna. Wówczas można 
koncentrować się na tym, co istotne. Wówczas się poznaje, 

„Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci koronę żywota”.

Słowo biblijne: Objawienie Jana 2, z 10
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że również w tych różnych uwarunkowaniach możliwe jest 
życie według ewangelii. Odnośnie tego jest wiele przykła-
dów i wzorców. Wtenczas całkiem szybko dochodzi się do 
wniosku, że nasza własna sytuacja nie jest żadnym usprawie-
dliwieniem tego, że nie żyjemy zgodnie z ewangelią.

Nie możemy się usprawiedliwiać tym, że mamy szcze-
gólnie ciężko i nie możemy przestrzegać zasad ewangelii, 
ponieważ istnieje wielu, którzy są żywym dowodem na to, że 
pomimo ciężkiej sytuacji żyją zgodnie z ewangelią.

Trzeci punkt, jaki chciałbym przytoczyć, jest dla mnie 
szczególnie ważny: Ogólnoświatowe rozprzestrzenianie  
naszego Kościoła nie jest przeszkodą, lecz błogosławień-
stwem. Tu i tam budzą się myśli: Gdybyśmy nie musieli 
się troszczyć o te lub tamte odległe kraje, to wiodłoby się 
nam tutaj lepiej. Dlatego też mówię z całą świadomością: 
Rozprzestrzenianie naszego Kościoła na całym świecie jest 
błogosławieństwem, a nie przeszkodą. Słowo biblijne, które 
przeczytałem, jest dobrze znanym i popularnym słowem w 
„nowoapostolskim świecie”: „Bądź wierny aż do śmierci, a 
dam ci koronę żywota”.

Korona żywota, to znaczy wieczna wspólnota z Bogiem, 
na którą nie można sobie zasłużyć, będzie dana. Ona jest i 
pozostanie darem łaski Bożej. Trzeba jednakże wiedzieć, co 
trzeba czynić, żeby móc otrzymać tę koronę, ten dar łaski 
Bożej. Trzeba spełnić pewne warunki, a jeden z nich jest tutaj 
wymieniony: Być wiernym aż do śmierci. Co to oznacza?

Kiedy w Biblii chodzi o wierność, wtedy jest to ściśle 
powiązane z wiarą. Być wiernym oznacza być niezmiennym 
w wierze. Oczywiście teraz należy też zdefiniować wiarę. 
To, w co wierzymy, zapisane jest w wyznaniu wiary, w Sta-
rokościelnym Wyznaniu Wiary, w Apostolskim Wyznaniu 
Wiary, w Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu 
Wiary. W wierze w to jesteśmy niezmienni.

Być wiernym oznacza też być wiarygodnym i dotrzymy-
wać przyrzeczeń, jakie daliśmy Bogu. Jakie przyrzeczenia 
złożyliśmy Bogu? Bogu przyrzekliśmy coś przy chrzcie 
wodnym, przy pieczętowaniu czy też przy konfirmacji. 

Staliśmy się chrześcijanami nowoapostolskimi i przyznali-
śmy się do nowoapostolskiej wiary. Wyznania wiary uczyli-
śmy się na zajęciach nauki konfirmacyjnej; dziesięć artyku-
łów wyznania wiary mniej lub bardziej znamy wszyscy, poza 
tym opłaca się je wciąż na nowo przeczytać.

My wierzymy w Trójjedynego Boga. Wierzymy, że Jezus 
Chrystus przyniósł ludziom zbawienie i że zbawienie można 
przyjąć tylko przez Niego. W wyznaniu wiary jest też mowa, 
że wierzymy w Kościół. Kościół Chrystusa jest niezbędny do 

dostąpienia zbawienia. W to wierzymy i 
w tej wierze pozostajemy niezmienni. 
Wierzymy w urząd apostolski. Wierzy-
my w sakramenty i wierzymy w przyj-
ście Pana.

Przyznajemy się do nowoapostol-
skiej wiary i tak pozostanie. Nasza wiara 
nie ogranicza się tylko do chwil, kiedy 
potrzebujemy pomocy Bożej: Miły 
Boże, teraz idzie mi źle, szybko przycho-

dzę do Ciebie, pomóż mi, proszę! – A kiedy sprawa zostaje 
unormowana, wtedy przestaje się być wiernym. Wiernym 
trzeba być bezwarunkowo, aż do ostatniego tchu.

Jestem wierny, a kiedy Pan jutro, pojutrze, czy za trzy 
lata jeszcze nie przyjdzie, wtedy pozostanę wiernym aż do 
Jego przyjścia lub do własnej śmierci. Wiernym pozostanę 
też na tamtym świecie. Na podstawie naszej wiary możemy 
powiedzieć, że śmierć nie będzie końcem naszej wierności.

Być wiernym do śmierci oznacza też być wiernym 
pomimo wszelkiego cierpienia, pomimo wszelkich 
kłopotów i zgryzot, pomimo wszelkich trudności i 

czegokolwiek. Nawet jeśli Bóg teraz nie pomaga, gdy jest 
nam ciężko, pomimo to pozostajemy niezmienni w wierze. 
Pomyślmy o Marcie. Jej brat Łazarz był chory. Siostry pole-
ciły wezwać Pana, żeby przyszedł i pomógł. Pan przyszedł, 
ale za późno. Łazarz tymczasem umarł i został pochowany. 
A co powiedziała Marta do Jezusa? „Ja uwierzyłam, że Ty je-
steś Chrystus, Syn Boży”. (Jan 11, 27) Nawet nie przeszło jej 
to przez myśl, żeby odstąpić od wiary. Dzisiaj znamy zakoń-
czenie tego zdarzenia i wiemy, że Łazarz został wskrzeszony. 

„Tu i tam budzą się myśli: Gdybyśmy nie musieli się 
troszczyć o te lub tamte odległe kraje, to wiodłoby się 
nam tutaj lepiej. Dlatego też mówię z całą świadomo-
ścią: Rozprzestrzenianie naszego Kościoła na całym 
świecie jest błogosławieństwem, a nie przeszkodą”.

„Korona żywota, na którą nie można 
sobie zasłużyć, będzie dana. Ona jest 
i pozostanie darem łaski Bożej”.
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Jednakże w tamtej chwili Marta tyko wiedziała, że jej brat 
umarł. Nawet gdyby Pan nie pomógł, jak tego oczekiwała, 
to niezmiennie trwała w wierze.

Być wiernym znaczy też być niezmiennym w posłu-
szeństwie w wierze. W minionych dniach zajmowa-
łem się życiem Abrahama. Jestem zafascynowany 

tym mężem. Pewnego dnia Bóg do niego powiedział: „Weź 
syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj 
się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze”. (I Moj 22, 2) Dla-
czego Bóg to uczynił, tego też nie wiem. Abraham również 
tego nie wiedział. On wiedział jednak, że otrzymał obietnicę 
Bożą stania się ojcem wielkiego narodu. Narodził się mu syn, 
a teraz on miał umrzeć? Wszystko teraz byłoby nieważne. 
Abraham jednakże wierzył i stosownie do tego postępował. 
On wykazywał niezmienne posłuszeństwo w wierze. Dlate-
go Bóg mógł mu potwierdzić, że Jego obietnica pozostanie 
niezmienna.

Pomyślmy o Jezusie w Jego ostatnich dniach. On miał 
przynieść ludziom zbawienie, a teraz musi umrzeć. Kiedy 
umrze, wtedy będzie koniec. Jak wszystko ma się potoczyć 
dalej? Jezus pozostał wierny, posłuszny aż do końca, a Bóg, 
tak jak w przypadku Abrahama, błogosławił to posłuszeń-
stwo. Stosunek Jezusa do Ojca w wyniku tych okoliczności 
nie został naruszony.

Teraz przejdźmy do nas. Mówi się nam: Nie musicie tak 
dalej postępować, wiara chrześcijańska nie pasuje do na-
szych czasów. Skończcie z tym. Musicie się dostosować do 

współczesności. Kiedy dalej tak będziecie postępować, to 
wasze kościoły będą puste. Za kilka lat, najpóźniej za kilka 
dziesięcioleci, nie będziecie mieli nikogo. Tak nie możecie 
dalej działać. Oczywiście, wiara chrześcijańska nie znaj-
duje oddźwięku w dzisiejszym społeczeństwie, nie tylko 
w Berlinie, ale na całym świecie. Niektórzy nalegają, żeby 
dopasować się do pewnych form, żeby mówić, że Jezus nie 
jest jedyną drogą do zbawienia, że trzeba patrzeć nieco sze-
rzej. W Afryce z kolei się mówi, stawiajcie na cuda, róbcie 
coś spektakularnego, wtedy będziecie mieli więcej ludzi w 
kościele itd. Z drugiej strony jesteśmy my, apostolat. Duch 
Święty nam pokazuje, że błogosławieństwo zawarte jest w 
posłuszeństwie w wierze. A wiara odnosi się do chrześcijań-
skiego wyznawania wiary.

Tak, bracia i siostry, co teraz mamy robić? Jesteśmy 
świadomi, że Bóg błogosławi posłuszeństwo w 
wierze. Dlatego też pozostajemy przy wyznawaniu 

wiary. Niczego nie zmieniamy w naszej wierze w Trójcę 
Bożą, w drogę zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Urząd apostolski jest nieodzowny, aby być przygotowa-
nym na dzień Pana, na ponowne przyjście Pana. Konieczna 

Nabożeństwo w kościele w Berlinie-Lichtenbergu,
gdzie zebrało się 1200 braci i sióstr
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do zbawienia jest i pozostanie 
też święta wieczerza. W świętej 
wieczerzy doświadczamy praw-
dziwej obecności Jezusa Chry-
stusa w Kościele. Nie zmieniamy 
niczego w naszej wierze w zmar-
twychwstanie Jezusa Chrystusa i w nasze zmartwychwsta-
nie. Nie zmieniamy niczego w naszej wierze w konieczność 
Kościoła Chrystusa. My wierzymy i jesteśmy przekonani, 
że wierność, posłuszeństwo w wierze będą błogosławione, 
nawet jeśli tego nie rozumiemy, jak to się ma dokonać. Moją 
odpowiedzialnością jako Głównego Apostoła oraz odpowie-
dzialnością apostołów okręgowych jest zważanie na to, żeby 
wszystko było zgodne z tym wyznaniem. To nie oznacza, że 
nie mamy zmieniać niczego. Przeciwnie. Wiele spraw musi 
być dostosowanych, wiele poglądów, wiele tradycji musi, 
powinno i może być dostosowanych. Naszym zadaniem jest 
zawsze na nowo sprawdzać, co jest niezbędne do zbawienia i 
co jest skuteczne do zbawienia, co jest zgodne z wyznaniem 
wiary, a co z nim nie ma nic wspólnego. Wszystko, co nie ma 
nic wspólnego z wyznaniem wiary, co jedynie jest tradycją 
– żużlem przeszłości – to musimy zmienić, to wymaga dosto-
sowania. To jest odpowiedzialnością apostolatu – Głównego 
Apostoła, apostołów okręgowych i apostołów. Powiem raz 
jeszcze: Być wiernym oznacza też być niezmiennym w po-
słuszeństwie w wierze.

Niezmienna wierność oznacza też wytrwałość w słu-
żeniu. Pomyślmy o Apostole Pawle. On doświadczył 

wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić: Rozbicie 
statku, śmiertelny strach, ciosy, więzienie, wszystko, co 
możliwe. On sam przeżył więcej niż my wszyscy razem. On 
jednakże był wierny i do końca służył Panu. A zatem być 
wiernym aż do śmierci oznacza być niezmiennym pomimo 
cierpienia, pomimo wszelkich trudności, pomimo strachu o 
przyszłość. My pozostajemy wierni, wytrwali w wierze, w 
posłuszeństwie w wierze i w służeniu.

Słowa: „bądź wierny aż do śmierci”, mają jeszcze dal-
szy aspekt. Gdy zostaliśmy ochrzczeni, wtedy ukrzy-
żowaliśmy „starego Adama”. On musiał umrzeć, on 

nie pasował do Królestwa Bożego. Stary człowiek, który nie 
może mieć społeczności z Bogiem, musiał zostać uśmierco-
ny. To jest sens i cel chrztu, przy którym uśmiercamy starego 
Adama, aby stać się nowym stworzeniem, które ma w sobie 
życie i usposobienie Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko w ten 
sposób można wejść do społeczności z Bogiem. Z byciem 
wiernym aż do śmierci wiąże się też ukrzyżowanie starej na-
tury i stanie się nowym stworzeniem w Chrystusie. Być wier-
nym aż do śmierci oznacza więc – i tu chętnie zacytuję nasze-
go Głównego Apostoła Fehra: Żadnego niezdecydowania, 

„Wiele spraw musi być dostosowanych. Zadaniem aposto-
latu jest zawsze na nowo sprawdzać, co jest niezbędne do 
zbawienia i co jest skuteczne do zbawienia. Wszystko, co nie 
ma nic wspólnego z wyznaniem wiary, co jedynie jest trady-
cją, to wymaga dostosowania.”
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żadnego półśrodka! Nie należy zatrzymywać się w połowie 
procesu, ale aż do końca z całą konsekwencją unicestwić 
„starego Adama”. Być wiernym znaczy być wiernym za-
równo w tym, co wielkie, jak i w tym, co małe. Żadnego nie-
zdecydowania, żadnego półśrodka, jeśli chodzi o ewangelię. 
Żyjemy zgodnie z ewangelią, również w najmniejszych de-
talach naszego życia: w życiu zawodowym, na studiach, w 
życiu prywatnym, w domu, w małżeństwie, w relacjach z 
dziećmi, z rodzicami. Z doświadczenia wiem, że nie zawsze 
jest to takie proste. Ale także w tych wszystkich okoliczno-
ściach słuchajmy wezwania Bożego: „Bądź wierny aż do 
śmierci…”. Proszę, żadnego niezdecydowania, żadnego pół-
środka. Stare stworzenie musi obumrzeć pod każdym wzglę-
dem. Oczywiście słyszy się to jako bardzo rygorystyczne. 
Być wiernym, ukrzyżować „starego Adama”, ach…! Stop! 
Dlaczego? Ponieważ „dam ci koronę żywota”.

Mili bracia i siostry, miły Bóg, Duch Święty i my jako 
apostołowie, nikomu nie chcemy grozić. To nie jest istotą 
sprawy. Naszym zadaniem jest stale na nowo wskazywać na 
to, jaki wielki jest Bóg, jaki święty jest Wszechmogący, jaka 
bezgraniczna jest miłość Boga, jaka niepojęta jest doskona-
łość Boga i Jego Majestat, jak i Pana Jezusa, który cierpiał i 

odniósł zwycięstwo, który chce dzielić z nami swoją koronę, 
który chce dzielić z nami swoje dziedzictwo. Nie możemy 
sobie wyobrazić, co to wszystko oznacza. Zasłużyć sobie 
na to też nie możemy. Kiedy się tym jednak zajmujemy, to 
stwierdzamy: To mi się nigdy nie należy. Niemniej miły Bóg 
mówi: Ale Ja chcę to tobie dać. Tylko, żebym mógł to tobie 
dać, to musisz pozostać wierny aż do śmierci.

A teraz zadam pytanie: Czy to jest twarda mowa? Czy 
to jest takie trudne? Czy to jest takie ekstremalne? 
Jeśli w ogóle coś jest ekstremalne, to jest to łaska 

Boża, która jest o wiele większa od wszystkiego, co możemy 
sobie wyobrazić. A jeśli Bóg chce mi to dać, wtedy może ode 
mnie żądać być wiernym aż do śmierci. A kiedy to uczynię, 
kiedy to uczynimy, wtedy miły Bóg może do nas powiedzieć: 
Teraz mogę ci dać – podarować koronę żywota. Nie zasłuży-
łeś sobie na nią, ale Ja widziałem, że ją chcesz. Poprzez naszą 
wierność na nic nie możemy zasłużyć. Tym wykazujemy je-
dynie naszą tęsknotę za społecznością z Bogiem. Zasłużyć 
sobie na to nie możemy. Jednakże muszę pokazać miłemu 
Bogu, że to, co On chce mi dać, to chcę mieć. Tęsknię za tym 
i chcę tego bezwzględnie. Wierność jest wyrazem naszego 

„Być wiernym aż do śmierci oznacza więc – i tu zacytuję 
Głównego Apostoła Fehra: Żadnego niezdecydowania, 
żadnego półśrodka! Nie należy zatrzymywać się w poło-
wie procesu!”

Każdy uczestnik
nabożeństwa otrzy-
mał broszurkę z tek-
stami pieśni i krótkimi 
informacjami o apo-
stołach okręgowych
i apostołach okręgo-
wych pomocniczych
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zdecydowania i naszej tęsknoty za społecznością z Bogiem. 
Dlatego też chcemy być wierni aż do śmierci.

W dalszym toku nabożeństwa Słowem Bożym służyli 
apostołowie okręgowi pomocniczy: Joseph Ekhuya i Hans-
-Joachim Sobottka, a także apostołowie okręgowi Bernd Ko-
berstein i Andrew Andersen. Po ich służbie Główny Apostoł 
powiedział:

Co jest piękne w dziele Bożym? Wiara i jedność w wierze 
na całym świecie. Apostołowie jeszcze raz to podkreślili, że 
opieramy się na wyznaniu wiary, na Starokościelnym Wy-
znaniu Wiary, a ja mogę tylko wezwać do tego, aby wciąż na 
nowo się tym zajmować. Starokościelne Wyznanie Wiary 
jest tym czymś, co mamy wspólnego ze wszystkimi innymi 
chrześcijanami i zaakcentuję to raz jeszcze, że jest to nasza 
wiara. W wyznaniu wiary jest mowa, że wierzymy, iż Bóg 
chce doprowadzić ludzi do wiecznej społeczności z sobą, 
która będzie w nowym stworzeniu po Sądzie Ostatecznym. 
A kiedy ktoś nam stale  zarzuca: Wy jesteście tacy elitarni 
i ekskluzywni, odbieracie innym zbawienie, wtedy muszę 
powiedzieć: Czy czytałeś już kiedyś katechizm Kościoła No-
woapostolskiego? Czy zajmowałeś się już kiedyś wiarą? My 
wierzymy w Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie 

Słowo i wiara  /  NABOŻEŃSTWO

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNiczy
JOSEph EkhuyA

Bóg dotrzymuje swoich obiet-
nic. Gdy On mówi: „Uczynię to”,
to On uczyni. On nie jest jak 
człowiek, który coś przyrzeka, a 

potem mówi: „Tak nie myślałem”. Kiedy On coś mówi, 
wtedy też to czyni. On da nam koronę żywota.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNiczy hANS- 
-JOAchim SOBOTTkA

Jozue doszedł w swoim życiu 
do takiego punktu, do takiego 
momentu, kiedy musiał podjąć 
decyzję. On zdecydował: „Ja i 

dom mój służyć będziemy Panu”. (Joz 24, 15) To był 
wyraz jego wiary i jego charakteru.

ApOSTOł OkręgOWy 
ANdrEW ANdErSEN

Wiara oznacza też praktykowa-
nie tego, w co się wierzy.
Na przykład w Papui-Nowej 
Gwinei nie wszyscy bracia i 
siostry umieją czytać, ale znają 

i praktykują wyznanie wiary. Postępują w ten sposób 
dlatego, ponieważ wierzą w to, co wyznają.

Od lewej: główny Apostoł Jean-
-Luc Schneider oraz apostołowie 
okręgowi markus Fehlbaum,
Wolfgang Nadolny i Andrew 
Andersen

ApOSTOł OkręgOWy 
BErNd kOBErSTEiN

Cenię sobie jasność w służbie
naszego Głównego Apostoła. 
Nie ma tu miejsca dla niejasności. 
Niekiedy w Kościele odczuwalna 
jest troska, co do utraty profilu

z powodu tych czy innych zmian. Niczego jednak nie 
zmieniliśmy w naszym profilu. My tylko myślimy bardziej 
globalnie. My nie jesteśmy niemiecko-apostolskimi, my 
jesteśmy nowoapostolskimi.
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Wiary. My wierzymy w Apostolskie Wyznanie Wiary. My 
wierzymy, że Bóg chce wszystkich ludzi, którzy wierzą w 
Jezusa i Jego naśladują, doprowadzić do wiecznej społecz-
ności z sobą w nowym stworzeniu. To jest koniec historii. To 
jest składowa naszej wiary. Nikomu nie odbieramy zbawie-
nia. Przeciwnie! Oczywiście, jesteśmy powołani jako dzieci 
Boże i przygotowywani na ponowne przyjście Pana. Tak, 
jesteśmy powołani, aby już dziś i później w Tysiącletnim 
Królestwie Pokoju być pomocą dla ludzi, żeby znaleźli Je-
zusa Chrystusa. To jest naszym zadaniem. Nasze powołanie 
nie jest żadną elitarnością czy ekskluzywnością. Jesteśmy 
tylko narzędziem w ręku Boga. To czyni nas pokornymi, ale 
też nas motywuje. Naszą motywacją jest miłość do Jezusa 
Chrystusa. Naszą motywacją jest miłość do bliźniego. Bar-
dzo zależy nam na tym, żeby wszyscy ludzie dostąpili łaski i 
zbliżyli się do Jezusa Chrystusa.

Jeden z apostołów okręgowych pomocniczych wskazał 
na to, że powinniśmy pozostać wiernymi, ponieważ 
Bóg jest wierny. On się nie zmienia. W II Liście do Ty-

moteusza jest mowa: „Jeśli my nie dochowujemy wiary, On 
pozostaje wierny”. (II Tym 2, 13) Każdy z nas prawdopo-
dobnie mógłby powiedzieć, w każdym razie ja, że nie zawsze 
jestem niezmienny w wierze, w posłuszeństwie w wierze i 
w służbie. Chciałbym wiele rzeczy czynić lepiej. A jak to 
jest z wszystkimi przyrzeczeniami, które dałem Bogu, o tym 
lepiej nie mówić. Wiele już przyrzekłem miłemu Bogu, ale 
wciąż jeszcze się to nie udaje. Pod tym względem mogę po-
wiedzieć, że również nie byłem wierny. Wymieniłem teraz 
siebie jako przykład, ale to dotyczy każdego jednego z nas. 
Jak dobrze zatem jest wiedzieć, że nawet jeśli ty nie jesteś 
wierny, to Bóg pozostaje wierny. On kiedyś tobie powie-
dział: Miłuję cię. Nic się u Niego nie zmieniło. On kiedyś 
tobie powiedział: Przyjdź do mnie, ja cię przyjmę. W tym nic 
się nie zmieniło. On kiedyś tobie powiedział: Kiedy do mnie 

przyjdziesz, obdarzę cię łaską. W tym nic się nie zmieniło. A 
kiedy wiele lat nie byłeś na nabożeństwie, a dziś rano znowu 
jesteś tu obecny, wtedy miły Bóg mówi: U mnie nic się nie 
zmieniło. Nadal ciebie miłuję. Wciąż jeszcze mam dla ciebie 
wiele łaski.

Bóg jest wierny i oddany. On jest wierny w stosunku do 
mnie, ale On jest też wierny w stosunku do mojego bliźniego. 
Co mnie dotyczy, to dotyczy też mojego brata.

Niekiedy mamy trudności wobec słabości bliźniego. 
Mamy trudności, kiedy nie zawsze układają się sprawy z na-
szymi sąsiadami, z naszym bratem, z naszą siostrą, czy też z 
kimkolwiek. Miły Bóg jednakże nam dzisiaj przypomina: Ja 
wiem, że cierpiałeś, wiem, że byłeś zraniony, ale pomimo to 
muszę ci powiedzieć, że tego i tamtą miłuję tak samo, jak cie-
bie. Myślmy często o Jezusie Chrystusie, który umarł za nas. 
Opłaca się też niekiedy spojrzeć na drugich i sobie uświa-
domić, że Pan Jezus umarł także za niego, umarł także za 
nią, ponieważ tak ich miłuje. Bracia i siostry, to także należy 
do przygotowania się na uroczystość świętej wieczerzy. Do 
tego, który uczynił tobie coś złego, Pan Jezus również dziś 
rano mówi: Miłuję cię, umarłem za ciebie.

Co teraz możemy uczynić? Jak powinniśmy zareagować? 
Sądzę, że odpowiedź jest jasna.  ■

ZasadnicZe myśli

Być wiernym oznacza być niezmiennym
w wierze i to we wszystkich okolicznościach.
 
Być wiernym oznacza być wiarygodnym
i dotrzymywać przyrzeczeń danych Bogu.

Główny apostoł (1. rząd 4. od lewej)
z apostołami okręgowymi i apostołami 
okręgowymi pomocniczymi
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słowo i wiara  /  KonteKst

1. Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi 
Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy 
swojej, który się przechadza pośród siedmiu 
złotych świeczników: 2. Znam uczynki twoje i 
trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz 
ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy 
podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwier-
dziłeś, że są kłamcami. 3. Masz też wytrwałość 
i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. 4. 
Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą 
twoją miłość. 5. Wspomnij więc, z jakiej wy-
żyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki 
takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do cie-
bie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli 
się nie upamiętasz. 6. Na swoją obronę masz to, 
że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i 
ja nienawidzę. 7. Kto ma uszy, niechaj słucha, co 
Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spoży-
wać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

8. A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To 
mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a 
ożył; 9. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bo-
gaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy poda-
ją się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą 
szatana. 10. Nie lękaj się cierpień, które mają 
przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z 
was do więzienia, abyście byli poddani próbie, 
i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź 
wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. 
11. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi 
do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od dru-
giej śmierci.

12. A do anioła zboru w Pergamie napisz: To 
mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. 13. 
Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron sza-
tana; a jednak trzymasz się mocno mego imie-
nia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w 
dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, zo-
stał zabity u was, gdzie szatan ma swoje miesz-
kanie. 14. Lecz mam ci nieco za złe, mianowi-
cie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki 

Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić 
synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwa-
nom ofiarowane i uprawiali nierząd. 15. Tak i ty 
masz u siebie takich, którzy również trzymają 
się nauki nikolaitów. 16. Upamiętaj się więc; 
a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z 
nimi walczył mieczem ust moich. 17. Kto ma 
uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. 
Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk 
dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe 
imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je 
otrzymuje.

18. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To 
mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień 
ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. 19. 
Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, 
i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczyn-
ków twoich jest więcej niż pierwszych. 20. Lecz 
mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, 
która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi 
moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spoży-
wać rzeczy ofiarowane bałwanom. 21. I dałem 
jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upa-
miętać we wszeteczeństwie swoim.

22. Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią 
cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie 
upamiętają w uczynkach swoich. 23. A dzieci jej 
zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem 
Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu 
z was według uczynków waszych.

24. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tia-
tyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, 
którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich 
głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego 
ciężaru; 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, 
co posiadacie, aż przyjdę. 26. Zwycięzcy i temu, 
kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę 
nad poganami, 27. i będzie rządził nimi laską 
żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; 
28. Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mo-
jego; dam mu też gwiazdę poranną. 29. Kto ma 
uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

Objawienie Jana 2, 1-29
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Apostołowie                wywiady

Apostole okręgowy, jakie masz wspomnienia 
związane z powołaniem na urząd apostoła?

Minęły już ponad dwa dziesięciolecia, stąd wspomnienia 
nieco się zacierają. Jednakże jedno zdanie z przemowy 
naszego Głównego Apostoła Fehra nie uleciało z mojej 
pamięci:  „Nigdy nie nadużywaj swojego urzędu do oso-
bistych przywilejów!”.  Tak więc dla mnie ważną sprawą 
jest, aby nigdy nie nadużywać urzędu dla korzyści osobi-
stych, zarówno materialnych, jak i ideowych. 

Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsłu-
gujesz duszpastersko? Jaka jest odległość do 
najbardziej oddalonego zboru w twoim obszarze 
działania?

Poza Kościołem terytorialnym Berlin-Brandenburgia ob-
sługuję takie Kościoły terytorialne, jak: Rosja, Kazach-
stan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan 
oraz Mongolia. Podróżując do wiernych w tych krajach 
bywam w drodze ponad sto dni w roku. Najbardziej odle-
głym zborem jest Pietropawłowsk Kamczacki, położony 
na krańcowym wschodzie Rosji. Półwysep Kamczatka 
jest wysunięty na wschód dalej niż Japonia. Dzieli nas je-
denaście stref czasowych. Z Moskwy na Kamczatkę lot 
trwa prawie dziesięć godzin.

Z jakim sprawowanym urzędem, zanim zosta-
łeś powołany na apostoła, wiążesz szczególne 
wspomnienia?

Było to pięć lat pełnienia obowiązków przewodniczące-
go zboru. Pierwsze trzy miesiące jako kapłan, a następ-
nie jako ewangelista zborowy. Bycie przewodniczącym 
zboru jest wymagającym i ambitnym zadaniem, ale też 
tworzy się szczególną więź z braćmi i siostrami. Jako 
przewodniczący zboru praktycznie towarzyszy się im od 
błogosławieństwa przedurodzeniowego aż do grobu – nie 
w odniesieniu do poszczególnych osób, ale do obszerno-
ści tego upoważnienia. 

Ile czasu pozostaje tobie dla rodziny? W jaki spo-
sób najlepiej się odprężasz po wyczerpującym 
dniu?

Poza biurem w naszej administracji kościelnej mam jesz-
cze biuro w domu, gdzie pracuję jeden lub dwa dni w ty-
godniu. Z tego powodu wówczas możemy – moja żona i ja 
– wspólnie spożywać posiłki. Poza tym nasz wspólny czas 
jest bardzo ograniczony, ale tym bardziej staramy się go 
wykorzystywać. Raduje mnie też cudowność stworzenia 
Bożego i to o każdej porze roku. Radość z wszechmocy 
Bożej i Jego miłości wciąż jeszcze jest źródłem siły. 

Apostoł okręgowy 
wolfgAng nAdolny

dAtA urodZenIA: 17.05.1956 r.
ZAWód WyuCZony: inżynier budowlany
Apostoł okręgoWy od: 16.01.2005 r.
obsZAr dZIAłAnIA: Berlin-Brandenburgia,  
Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Rosja,
Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listy

W październiku 2014 roku Kościół terytorialny Ber-
lin-Brandenburgia był gospodarzem Międzynarodowej 
Konferencji Apostołów Okręgowych. Dwudziestu sied-
miu apostołów okręgowych i apostołów okręgowych 
pomocniczych zebrało się wraz z naszym Głównym 
Apostołem w stolicy Niemiec – dla nas Berlińczyków i 
Brandenburczyków w roku szczególnym: 25 lat temu padł 
Mur Berliński.

W Berlinie pisała się historia – często bolesna. Z 
miastem tym wiążą się mroczne wspomnienia wielkich 
wojen. W żadnym czasie jednakże nie była tu pisana histo-
ria światowa w tak wyjątkowy sposób, jak przed 25 laty. 
Upadek muru wszedł do historii jako „pokojowa rewolu-
cja”. Nie padł żaden strzał i nie zostało stracone ani jedno 
życie. Nastąpiło to, co prawie nikt nie uważał za możliwe: 
scaliło się i zrosło to, „co należało do siebie”. Myśl tę wy-
raził w swoim czasie były kanclerz Willy Brandt.

Rozejrzyjmy się po świecie i spójrzmy tam, gdzie dziś 
ludzie walczą o swoją wolność, a wydarzenia, które miały 
miejsce przed 25 laty, tym bardziej odbierzemy jako cud. 
Jak dobrze, że wierzący chrześcijanie nie utracili wiary 
w cuda!

Cudowne prowadzenie Boże jest z jednej strony, a 
nasze ludzkie działania są z drugiej strony. Ponowne zjed-
noczenie Niemiec miało też skutki dla naszego Kościoła. 
W dniu 5 stycznia 1992 roku Główny Apostoł Richard 
Fehr zjednoczył, istniejące od 1961 roku dwa okręgi apo-
stolskie Berlin-Wschód i Berlin-Zachód, w jeden Kościół 

terytorialny Berlin-Brandenburgia, którego prowadzenie 
powierzył apostołowi okręgowemu Fritzowi Schrödero-
wi, który przewodniczył Kościołowi terytorialnemu aż do 
przejścia w stan spoczynku w styczniu 2005 roku.

Upadek muru wpisuje się w szersze wydarzenie zwane 
zerwaniem „żelaznej kurtyny”. Dzięki temu otworzyła 
się droga do głoszenia ewangelii w Europie Wschodniej. 
Apostoł okręgowy Schröder napełnił entuzjazmem du-
chownych i wiernych do podejmowania prac misyjnych 
w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Piętnaście lat po zjednoczeniu obydwu okręgów nasta-
ła konieczność dokonania zmian strukturalnych i dostoso-
wania ich do zmienionej sytuacji. Tak po wielu obradach i 
modlitwach zmieniono granice podokręgów. Teraz obej-
mują zarówno zbory miejskie, jak i wiejskie oraz zbory 
dawnego Berlina Zachodniego i Wschodniego. W rezul-
tacie powstało lepsze wzajemne zrozumienie.

Staramy się też stawiać znaki wbrew trendowi: Po-
mimo ogólnej sytuacji demograficznej, skutkującej też 
zmniejszeniem się liczby wiernych w zborach, w ostat-
nich latach wybudowaliśmy nowe kościoły – latarnie 
wiary. Stało się to możliwe dzięki solidarności europej-
skich Kościołów terytorialnych, jak i ofiarności braci i 
sióstr. Dobrze jest wyruszyć w drogę do ludzi akurat tam, 
gdzie wiara chrześcijańska uległa zatarciu po części już 
przed pokoleniami, aby na nowo im opowiedzieć o tym, w 
co wierzymy i co nas spaja nadzieją i miłością.

 Wolfgang Nadolny

Apostoł okręgowy Nadolny z apostołem 
okręgowym pomocniczym Nsambą
(z lewej) i z młodzieżą (pośrodku)

„...zjednoczenie!”
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ŻYĆ Z WIARĄ

re fleksja
re alizacja Urok tego, co nowe

W pewnym domu seniora 
kucharze wprowadzi-
li do jadłospisu nowe 
danie: kurczak w wa-
rzywach azjatyckich 

z ryżem i sosem słodko-kwaśnym. To nie 
zostało dobrze przyjęte przez jedną pensjo-
nariuszkę: „Nie będę jadła tej nowomodnej 
rzeczy. To sami możecie jeść”, wykrzyki-
wała rezolutna starsza pani w jadalni.

Zupełnie inaczej na coś nowego zare-
agowała mała Luiza. Było jej źle i była zmę-
czona. Płakała. Jej mama wyjęła z torebki 
pluszowe zwierzątko, którego Luiza jeszcze 
nie widziała. Dziewczynka przestała pła-
kać, wzięła pluszaka i przytuliła do siebie. A 
później, kiedy tata wziął ją na ręce, podrzu-
cał do góry i łapał, dziewczynka chichotała 
z zachwytu. Łzy i smutek zniknęły.

Nowe zachęca. To, jak reagujemy na 
nowe, zależy od nas. Są ludzie, którzy przyj-
mują postawę defensywną, gdy tylko coś 
nowego jest przed nimi.

Są także ludzie, którzy ciągle odczuwają 
potrzebę czegoś nowego. Tacy codziennie 
potrzebują nowych bodźców, aby się dobrze 
czuć. A pomiędzy tymi dwiema postawami 
jest cała paleta. U jednego najdrobniejsza 
zmiana wywołuje ból brzucha, a inny wpada 
w panikę, jeśli wszystko pozostaje tak, jak 
jest. Nawet przy najlepszych intencjach nie 
da się uniknąć nowego – na przykład nowe-
go roku. On po prostu nagle się pojawia i 
my w nim i z nim żyjemy. A niekiedy tego, 
co stare za nic nie da się odrzucić – tak jak 
Tego, który jest i który był zawsze i który 
przyjdzie.

Puścić i trzymać – jest bardzo pomoc-
ne, jeśli człowiek umie uczynić te dwie 
rzeczy w odpowiednim czasie. Bóg wysta-
wił Hiobowi piękne świadectwo, którego 

kulminacją są słowa: „…trwa jeszcze w 
swojej pobożności”, pomimo że szatan tak 
dręczył Hioba, że błogosławieństwo poboż-
ności w ogóle nie było widoczne.

Apostoł Paweł zaleca trzymać się ewan-
gelii, słowa żywota, a w Kościele być jednej 
myśli i jednego przekonania. Apostoł Piotr 
prosi wiernych, aby byli pokorni. List do 
Hebrajczyków wzywa nas do tego, żeby-
śmy trwali w zaufaniu do Pana, praktyko-
wali wyznawanie wiary i zachowali nadzie-
ję aż do końca.

Dużo mądrości wymaga trzymanie się 
w życiu tego, co właściwe. Skarbnicą pod 
tym względem są Listy Apostoła Pawła. On 
nieustannie wyjaśniał wiernym w pierwot-
nym Kościele, że ich tradycja żydowska jest 
ważna, ale że wraz z Chrystusem niejedno 
zyskało nowy wymiar.

Apostoł Paweł wzywał do rozważania 
w świetle Chrystusa, co jest niezbędne, co 
powinno pozostać, a co powinno być odło-
żone. To wezwanie nabrało dzisiaj nowego 
wymiaru. Tak wiele ścieżek duchowych 
jeszcze nigdy nie było na ziemi. Tak wiele 
możliwości kształtowania swojego życia 
także nie. Zwłaszcza ten, kto jest żądny 
tego, co nowe, jest narażony na utratę tego, 
co ważne i niezbędne, o czym pisał już Apo-
stoł Paweł do Tymoteusza.

„Rozwiążcie bezprawne więzy”, wołał 
prorok zwracając się do ludu. Wymaga to 
nowego myślenia chrześcijańskiego: „…
abyście się wzajemnie miłowali”! Jezus, 
który dał to nowe przykazanie, który czyni 
wszystko nowym, zwyciężył świat, źródło 
niepokoju. Dlatego też trzymajmy się tego, 
co On dał i otwierajmy się z ufnością i bez 
obaw na to, co On chce nam dać w nowym 
okresie kalendarzowym. W tym sensie: Bło-
gosławionego Nowego Roku!
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W trzecim rozdziale księgi Habakuka zostaje opisana 
przyszłość, jaką Bóg objawił prorokowi. Zostaje też 
wyrażone zaufanie do Boga i radość z obietnicy.

Nikt jeszcze nie wie, co wydarzy się w nowym roku, ale już teraz 
możemy wytyczyć nasze priorytety: Cokolwiek by się nie wy-
darzyło, nadal przygotowujemy się na ponowne przyjście Pana! 
W minionym roku koncentrowaliśmy się na miłości, cechującej 
oblubienicę Chrystusa. W roku 2015 skoncentrujmy się na innej 
cesze oblubienicy – na radości w Chrystusie, która jest owocem 
Ducha (Gal 5, 22) i doskonałym wyznacznikiem naszej ducho-
wej dojrzałości. W tym roku również będziemy konfrontowani 
przemiennie ze szczęśliwymi i ciemnymi dniami. Ale jeśli za-
damy sobie trud, żeby nasze oczy skierować na Pana, (Ps 34, 6) 
wtedy pomimo ucisku będziemy mogli się radować ze zwycię-
stwa Chrystusa, Jego miłości i Jego bliskości.

Duch Święty nam przypomina, że Pan wkrótce przyjdzie. 
Obietnica ta jest źródłem wielkiej radości: Jeszcze tylko mała 
chwila, a zbór oblubieńczy będzie u swojego Oblubieńca. Duch 
Święty nas uczy, jak mamy się modlić, żeby przeżywać radość z 
wysłuchania modlitwy. (Jan 16, 24) Uczy nas także walczyć ze 
złem i daje nam ku temu niezbędne siły. Oczywiste jest, że osta-
tecznie nigdy grzechu nie pokonamy. Apostoł Paweł kiedyś po-
wiedział, że czynimy zło, którego właściwie nie chcemy czynić. 
(Rzym 7, 19) Nie zniechęcajmy się naszymi niepowodzeniami, 
ale też nie bądźmy zbyt pobłażliwi dla siebie. Tylko tym, którzy 

nadal będą wytrwale walczyć, Pan podaruje radość zwycięzcy. 
Pan obiecał, że będzie pośród tych, którzy zbierają się w Jego 
imieniu. Pierwsi chrześcijanie to przeżyli i w ich wspólnocie do-
minowała wielka radość. (Dz Ap 2, 46) Nasza wspólnota nie na-
rodziła się z przypadku. Każdy z nas został wybrany przez Pana. 
Jeżeli tak widzimy nasz zbór, wtedy możemy się radować ze 
wspólnoty pomimo wszelkich ludzkich niedoskonałości. Miłość 
Boża jest w nas rozlana. Dzielmy się radością z bliźnimi. Nie 
tłummy jej zazdrością czy zawiścią. Jezus wspomniał o radości 
w niebie z grzesznika, który się upamięta. (Łuk 15, 7) Taką ra-
dość może przeżywać zbór, gdy zostaje ochrzczona lub pieczę-
towana dusza, czy też gdy konfirmant składa swoje ślubowanie.

Zbór w Samarii radował się z sukcesów pracy misyjnej Apo-
stoła Pawła. (Dz Ap 15, 3) Z radością możemy się też szczy-
cić, że mamy wielu braci i sióstr na całym świecie. Z pewnością 
konieczne jest rozpowszechnianie Kościoła na całym świecie i 
ogólne interesy musimy stawiać nad własnymi interesami. Te 
ustępstwa nie mają jednak mącić naszej radości! Ażeby nasze 
zaangażowanie w Kościele było źródłem radości dla nas i dla 
zboru, powinniśmy regularnie sprawdzać, czy faktycznie pracu-
jemy dla Pana i razem z Nim.

Również w 2015 roku Bóg będzie się o nas troszczył jak 
dobry ojciec. Da niezbędne dary i siły do dnia powszedniego. 
Jeżeli użyjemy tych darów w sensie ewangelii, to przyczynią się 
one do radości naszej i naszych bliskich.

„Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia”.
Habakuka 3, 18

Radość w Chrystusie

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

W ramach cyklu historycznego kolejna część pracy naukoWej prof. dr hab. krzysztofa 
bilińskiego z instytutu filologii polskiej uniWersytetu WrocłaWskiego

W dalszym ciągu Listu pojawiają się słowa: „Miłu-
jecie Go przecież, choć nie widzieliście Go nigdy; 
wierzycie w Niego, choć Go nie widzicie. Dlatego 

też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą, 
kiedy dojdziecie do tego, co stanowi cel waszej wiary, to jest do 
zbawienia waszych dusz. Sprawę owego zbawienia badali do-
kładnie prorocy, czyli ci, którzy mówili już dawno o łasce, jaką 
wy dopiero mieliście otrzymać. Zastanawiali się nad tym, jaki 
będzie ów czas, na który wskazywał działający przez nich Duch 
Chrystusa. On to przepowiadał mające przyjść na Chrystusa 
naprzód cierpienie, a potem chwalebne wywyższenie. Prorocy 
także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć 
sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posłu-
gę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, za sprawą 
Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną nowinę zbawienia. 
A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie”.                      
(I Ptr 1, 8-12)

Zbadajmy teraz teksty paralelne. Jest ich kilkanaście. Są 
to w kolejności nawiązań takie oto fragmenty Pisma Święte-
go: (Jan 20, 29): „Rzekł do niego Jezus: Uwierzyłeś, ponieważ 
Mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, to 
jednak uwierzyli”, (Rzym 6, 22): „Teraz tedy uwolnieni od 
grzechu, kiedy to staliście się sługami Boga, zbieracie plon 
[waszych uczynków] w postaci uświęcenia, a kresem będzie dla 
was życie wieczne”, (Mat 13, 17): „Zaprawdę bowiem mówię 
wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, 
co wy widzicie, ale nie zobaczyło, i słyszeć to, co wy słyszycie, 
a nie usłyszało!”, (Dan 2, 44): „W czasach tych władców Bóg 
niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczo-
ne i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniwe-
czy wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki”, (Ag 
2, 7): „Drżeć też będą z przerażeniem wszystkie narody. Zaczną 
wtedy napływać skarby od wszystkich ludów i napełnię ten dom 
chwałą, mówi Pan Zastępów”, (Zach 6, 12): „I powiedz mu tak: 
Oto, co mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, który ma na imię 
Odrośl, bo gdzie tylko on się pokaże, pojawią się odrośle, a on 
sam zbuduje świątynię Pańską”, (Ps 84, 11): „Bo jeden dzień 

w przedsionku Twych przybytków lepszy jest niż tysiąc gdzie 
indziej. Lepiej jest stać na progu domu Bożego niż mieszkać w 
namiotach grzeszników”, (Dan 12, 4): „Lecz ty, Danielu, prze-
stań mówić i zapieczętuj księgę aż do dni ostatecznych. Wielu 
odda się poszukiwaniom to tu, to tam; tymczasem niegodziwość 
wciąż będzie rosła”, (Dan 9, 25): „Staraj się poznać to i zrozu-
mieć: Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozoli-
my, aż do czasu Księcia Pomazańca upłynie siedem tygodni i 
sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane i dziedzińce, 
i mury, choć czasy będą wciąż pełne ucisku”, (Iz 53, 5): „A On 
został tak przebity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany 
za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przyno-
si i dzięki Jego ranom my uleczeni będziemy”, (Hebr 11, 26): 
„Mając przed oczyma ciągle przyszłą zapłatę, ponad wszyst-
kie skarby Egiptu przedkładał możność znoszenia ucisków dla 
Mesjasza”, (Obj 19, 10): „Wtedy ja upadłem do jego stóp, by 
oddać mu cześć, lecz rzekł do mnie: Nie czyń tego, bo jestem 
współsługą twoim i twoich braci, tych, którzy mają świadectwo 
Jezusa. Bogu samemu cześć oddawaj. Świadectwem bowiem 
Jezusa jest duch prorokowania”, (Iz 65, 17 ): „Ja zaś stworzę 
wam nowe niebo i ziemię; i nie będzie się już wspominać tego, 
co minęło ani przywodzić tego na pamięć”. (Hebr 11, 39): „I 
choć wszyscy zasłużyli na najwyższe uznanie ze strony Boga, 
to jednak żaden z nich nie dożył wypełnienia się obietnic”, (Dz 
Ap 2, 14): „Wtedy powstał Piotr razem z Jedenastoma i prze-
mówił do nich głosem donośnym. Mówił zaś tak: Judejczycy i 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, proszę was o chwilę uwagi i 
o dokładne wysłuchanie tego, co wam powiem”, (Jan 15, 26): 
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, posłany przeze Mnie od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On wyda świade-
ctwo o Mnie”. (Dz Ap 2, 3-4): „Równocześnie pojawiły się nad 
nimi jakby języki z ognia; rozdzieliły się i po jednym spoczęły, 
na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak sam Duch 
pozwalał im mówić i (Efez 3, 10): „Tym samym Zwierzchności 
i Władze na wyżynach niebieskich już teraz poprzez Kościół 
poznają mądrość Bożą w jej wielorakich przejawach”.
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9.1  Nieśmiertelność duszy
 
Człowiek jest zarazem istotą cielesną i duchową. Biblia 

rozumie człowieka jako jedność ciała, duszy i ducha. (zob. 
KKN 3.3.4) Materialny byt człowieka, ciało, podlega przemi-
jalności. Powstał z prochu i w proch się obraca. (I Moj 3, 19) 
W przeciwieństwie dusza i duch istnieją wiecznie. (Mat 25, 
46) Dlatego też zasadne jest mówić o nieśmiertelności duszy, 
a także o „dalszym życiu po śmierci”.

Pojęcie „nieśmiertelna dusza” nie może być utożsamiane 
z biblijnym pojęciem „żywot wieczny”, który oznacza nie-
ustanną społeczność z Bogiem.

9.2  Śmierć

Pismo Święte mówi o śmierci w różnym znaczeniu.
Najpierw pojęcie „śmierć” odnosi się do cielesnej śmier-

ci człowieka, do końca jego życia ziemskiego. Gdy nastaje 
śmierć, to dusza i duch opuszczają ciało.

„Duchowa śmierć” jest oddzieleniem człowieka od Boga, 
spowodowanym przez życie w grzechu. (Rzym 6, 23)

W Piśmie Świętym ponadto jest mowa o „drugiej śmier-
ci”. (Obj 20, 6; 21, 8) Chodzi tu o oddzielenie od Boga po 
Sądzie Ostatecznym.

Ostatecznie Pismo Święte mówi też o śmierci jako o 
mocy przeciwnej Bogu, która zagraża zarówno cielesnemu, 
jak i duchowemu życiu oraz niszczy je. Niekiedy ta moc jest 
przedstawiana w postaci spersonifikowanej. (m.in. Obj 6, 8)

Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, a tym samym umoż-
liwił ludziom dostęp do życia wiecznego. (II Tym 1, 9. 10) 
Jego moc uwidacznia się we wskrzeszeniach zmarłych, (Mat 
9, 18-26; Łuk 7, 11-15; Jan 11, 1-45) a przede wszystkim w 
Jego zmartwychwstaniu. (I Kor 15, 54-57)

Na koniec wszechrzeczy śmierci zostanie odebrana 
wszelka moc. (I Kor 15, 26; Obj 20, 14)

9.3  Dalsze życie duszy 

„Przyłączony do ludu swego” lub „zostaniesz przyłączo-
ny do swojego ludu”, to są sformułowania, które już w Starym 
Testamencie wskazują na dalsze życie duszy po śmierci ciele-
snej. (IV Moj 20, 23. 24; 27, 12. 13) Zasadniczo dalsze życie 

Do podstawowych przekonań chrześcijańskich należy, że człowiek po śmierci cielesnej
żyje dalej. Informacje o życiu po śmierci przekazuje Pismo Święte.

Ponadto nauka o tamtym świecie opiera się na objawieniach Ducha Świętego.

Życie po śmierci

katechizm

Rozdział 9 − część I
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Katechizm

po śmierci cielesnej zostaje jaśniej poświadczane w Nowym 
Testamencie. (Łuk 9, 30. 31; I Ptr 3, 19. 20 i Obj 6, 9-11)

Relacja z wydarzenia na górze przemienienia pokazuje 
m.in. że człowiek po cielesnej śmierci zachowuje swoją oso-
bowość. Tam właśnie ukazują się postacie z tamtego świata, 
rozpoznani jako Mojżesz i Eliasz.

Wyobrażenia „sen duszy” albo „reinkarnacja” (powtórne 
życie ziemskie) są wbrew świadectwu nowotestamentowe-
mu. (Hebr 9, 27)

Streszczenie

Człowiek po śmierci cielesnej żyje dalej. Podczas gdy 
ciało podlega przemijalności, dusza istnieje wiecznie. Jest 
nieśmiertelna. (KKN 9; 9.1)

Jezus Chrystus zwyciężył śmierć i tym samym umożliwił 
ludziom dostęp do życia wiecznego. Na koniec wszechrzeczy 
śmierci zostanie odebrana wszelka moc. (KKN 9.2)

Dalsze życie duszy poświadczane jest w Starym i Nowym 
Testamencie. Człowiek po śmierci cielesnej zachowuje 
swoją osobowość. (KKN 9.3)

9.4  Tamten świat

Pojęcie „tamten świat” odnosi się ogólnie do wszystkich 
sfer, zajść i stanów, leżących poza materialnym światem. W 
węższym sensie odnosi się do krainy umarłych (hebr. „szeol”, 
gr. „hades”). W tym też znaczeniu będzie używane to pojęcie. 
Tamten świat wraz ze zmarłymi jest zasadniczo niewidoczny 
dla ludzi. Chociaż w pojedynczych przypadkach zmarli mogą 
się ukazywać. Wchodzenie w powiązanie ze zmarłymi przez 
przywoływanie lub wypytywanie zmarłych jest zakazane 
przez Boga i tym samym stanowi grzech. (V Moj 18, 10. 11)

Stary Testament opisuje krainę zmarłych przede wszyst-
kim jako miejsce mroku, (Hi 10, 21. 22) w którym zmarli 
znajdują się w nieprzyjaznym stanie. (Ps 88, 11-13; 115, 17) 
Jednakże przebrzmiewa też nadzieja na wybawienie z mroku. 
(Ps 23, 4; 49, 16)

Jezus Chrystus w podobieństwie o bogaczu i żebraku Ła-
zarzu mówi o łonie Abrahamowym, symbolizującym bezpie-
czeństwo i schronienie. (Łuk 16, 19-31) Z tego podobieństwa 
można jeszcze wywieść:

• Dusza człowieka po śmierci cielesnej żyje dalej w kra-
inie zmarłych. Osobowość zostaje zachowana.

• W krainie zmarłych istnieje miejsce schronienia i miej-
sce męki, które są od siebie oddzielone.

• W jakim miejscu znajdzie się po śmierci dusza człowie-
ka, to zależy od tego, jak w czasie swojego życia usto-
sunkowywał się wobec woli Bożej.

• Zmarły może być świadomy swojego stanu. Kto cierpi 
męki, ma nadzieję na pomoc.

Ponadto podobieństwo wskazuje na zmartwychwstanie 
Jezusa, a tym samym na Jego śmierć ofiarną i ugruntowaną 
na niej możliwość zbawienia. Obrazowo pokazuje uwarun-
kowania na tamtym świecie w czasach Starego Testamentu. 
Przepaść pomiędzy miejscem męki a miejscem schronienia 
w starym przymierzu była nieprzezwyciężalna.

Chrystus jako Ten, który pierwszy zmartwychwstał, (I. 
Kor 15, 23) swoją zasługą zwyciężył diabła i pokonał śmierć. 
(I Kor 15, 55; Hebr 2, 14) Tym samym też duszom znajdują-
cym się na tamtym świecie otworzył dotychczas niewyobra-
żalną możliwość wejścia do bliskości z Bogiem. Przepaść 
pomiędzy miejscem męki a miejscem schronienia została 
pokonana.

9.5  Stan dusz na tamtym świecie

Stan dusz na tamtym świecie jest ściśle zależny od blisko-
ści z Bogiem lub oddalenia od Niego i dlatego bardzo zróżni-
cowany.  Dusze w wyniku śmierci nie zaznają jakiejkolwiek 
zmiany. Ich stan jest podobny do tego, jaki był za życia.

W kontekście bliskości z Bogiem bądź oddalenia od 
Niego, używane jest pojęcie „sfera”. W jakiej sferze dusza 
znajduje się na tamtym świecie, uzależnione jest od tego, jak 
człowiek ustosunkowywał się do woli Bożej; za to każdy sam 
ponosi odpowiedzialność. Tak więc wiara lub niewiara, po-
jednanie lub nieprzejednanie, miłość lub nienawiść, charakte-
ryzują człowieka nie tylko na tym, ale też na tamtym świecie.

W I Liście do Tesaloniczan 4, 16 jest mowa o zmarłych, 
„którzy umarli w Chrystusie”. To są dusze, które zostały na 
nowo narodzone z wody i z Ducha oraz poważnie starały się 
żyć z wiarą. Wspólnota z Panem, do której dostąpiły za swego 
życia ziemskiego poprzez święty chrzest wodny i święte pie-
czętowanie, a którą pielęgnowały poprzez świętą wieczerzę, 
istnieje dalej po śmierci. Należą wraz z wierzącymi na ziemi 
do Kościoła Pana i znajdują się w stanie sprawiedliwości 
przed Bogiem. (zob. KKN 4. 2.1.2 i 4.8.2)

Dla tych dusz przygotowanie się na ponowne przyjście 
Chrystusa było centralnym elementem ich ziemskiego życia, 
a tęsknota za tą chwilą napełnia ich też na tamtym świecie. Są 
i pozostają związani z Panem, doświadczają bezpieczeństwa 
i pokoju.
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OpOwieŚci biblijne

Właściwie to Jonatan powinien 
być następnym królem, ponieważ 
jest synem króla. Bóg jednak na 
następcę króla wybrał Dawida. 
Jonatan nie jest o to zazdrosny. 
Dawid jest jego przyjacielem i on 
go bardzo kocha. Ażeby to jemu 
pokazać, Jonatan daruje Da-
widowi swoje ubranie, płaszcz, 
miecz, łuk i pas.
Król Saul jednakże jest zazdrosny 

o Dawida, który jest dobrym wo-
jownikiem, a naród lubi go bardziej 
niż króla. Saul staje się coraz bar-
dziej zły, aż pewnego dnia rzuca 
włócznią w Dawida. Dwa razy udaje 
się Dawidowi uniknąć śmierci, ale 
Saul nadal chce go zabić. Jona-
tan ostrzega swojego przyjaciela: 
„Ukryj się do jutra! A ja porozma-
wiam z moim ojcem i powiem ci, 
jakie ma wobec ciebie zamiary”.
Jonatan rozmawia ze swoim ojcem 
i wstawia się za Dawidem:  „On za-
wsze dla ciebie walczył, on zwycię-
żył olbrzyma Goliata, on nigdy nic 
nie zrobił wbrew tobie. Dlaczego 
chcesz zabić niewinnego?”. Wów-
czas Saul obiecuje synowi, że nic 
nie zrobi Dawidowi. Jonatan mówi 
o tym Dawidowi. Ten powraca. Ale 
król zapomina o swojej 

obietnicy i po 
raz kolejny rzuca 

włócznią w 
Dawida, któ-
remu udaje się 
uchylić. Tej samej 
nocy Dawid 
ucieka.

DawiD i Jonatan
(i Samuela 18-20)

Gdy Dawid pokonał w walce 
Filistyna Goliata, zamieszkał w 
domu króla Saula, ojca Jona-
tana. Dawid i Jonatan są przyja-
ciółmi.
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Wraca jednak, żeby zapytać 
swojego przyjaciela: „Jonatanie, 
cóż takiego złego uczyniłem? 
Dlaczego twój ojciec chce mnie 
zabić?”.
Jonatan odpowiada: „Nie zginiesz. 
Mój ojciec przecież by mi o tym 
powiedział”.
„Tak”, mówi Dawid, „ale twój oj-
ciec wie, że jesteśmy przyjaciółmi 
i może dlatego nie chce ci o tym 
powiedzieć”.
Jonatan postanawia się dowie-
dzieć, czy Dawid ma rację. Na-
stępnie uzgadnia z Dawidem, że 
wróci ze swoim sługą i wypuści 
trzy strzały. Jeśli powie do swego 
sługi, który miał znaleźć strzały: 
„Strzały są tu bliżej od ciebie”, to 
znaczy, że wszystko jest w po-
rządku i Dawid może wrócić do 
domu królewskiego. Jeśli jednak 
zawoła do sługi:  „Oto strzały są 
tam dalej od ciebie”, to będzie 
oznaczało, że Dawidowi grozi nie-
bezpieczeństwo i musi uciekać. 
Dwaj przyjaciele ponownie obie-

cują sobie lojal-
ność, a Dawid 

ukrywa się
w polu.

Tymczasem w pałacu odbywa 
się uczta. Król Saul pyta, dla-
czego nie ma Dawida. Jonatan 
tłumaczy nieobecność swojego 
przyjaciela. Saul jest tak zły z 
powodu tego, że Jonatan jest 
po stronie Dawida, że rzuca 
włócznią we własnego syna. 
Teraz Jonatan już wie, że Dawid 
ma rację. On musi uciekać.
Tego wieczoru Jonatan jest tak 
smutny, że nie może nic jeść. 
Razem ze swoim sługą wycho-
dzi w pole, aby ostrzec Dawida. 
Wypuszcza trzy strzały i woła do 
sługi: „Oto strzały są tam dalej 
od ciebie!”. Jonatan oddaje swój 
oręż, strzały i łuk swemu słudze 
i każe mu to odnieść do pałacu. 
Sam chce jeszcze raz zobaczyć 
Dawida.
Obydwaj płaczą, ponieważ 
muszą się rozstać.

David zostaje namaszczony przez Samuela na króla. Jako harfista 
i giermek króla Saula, mieszka na dworze królewskim i poślubia 
jego córkę Michal. Dawid, w wieku około 30 lat, po śmierci króla 

Saula, zostaje królem Judei, a siedem lat później królem wszystkich 
dwunastu plemion izraelskich. Zdobywa Jerozolimę i czyni ją nową 
stolicą. Jego królestwo umacnia się i powiększa w wyniku licznych 
zwycięstw nad sąsiednimi narodami. Dawid panuje od około 1004 

do 965 r. p.n.e. Na swego następcę wyznacza Salomona.
Dawid umiera w Jerozolimie w wieku około 70 lat.
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Z wiZytą

Witam wszystkich! Nazywam się Mateo, mieszkam
w Montevideo, w stolicy Urugwaju. Lubię grać
w piłkę nożną i oglądać mecze piłki nożnej. Uru-
gwajska drużyna narodowa nazywa się La Celeste,
co oznacza jasnoniebiescy, ponieważ gracze
zwykle mają jasnonie-
bieskie koszulki.

u Mateo w Montevideo,   w urugwaju

Mam siedem lat. Mój brat Agustín jest o cztery lata 
starszy ode mnie. Uwielbiam grać z nim i innymi 
przyjaciółmi z sąsiedztwa. Lubię także bawić się
z naszymi zwierzętami: mamy dużo ryb, żabę,
dwa żółwie i dwa ptaki, które żyją w dużej klatce.

Bardzo lubię zwierzęta i dlatego bardzo 
się cieszę, gdy podczas wakacji lub na 
weekend jedziemy całą rodziną oraz
z moimi dziadkami, ciocią i wujkiem oraz 
z kuzynem Maite i kuzynką Sofíą
na gospodarstwo agroturystyczne do 
San Jacinto. Tam są owce, konie, krowy 
i nasze ulubione ptaki – kury.
Gdy tylko tam zajeżdżamy, biegniemy
do kurnika, żeby pozbierać jajka.

Lubię jeździć konno. Mój koń nazywa się Zor-
rito, co oznacza lisek. Źrebię, które wkrótce 
się urodzi, otrzyma mój brat Agustín. Na tym 
gospodarstwie agroturystycznym mamy przy-
jaciela, Rafaela. On jest w tym samym wieku 

co Agustín. Latem wspólnie łowimy ryby. Czasami rozpa-
lamy ognisko i rozmawiamy do późnego wieczoru. Sadzimy 
też sałatę, pomidory, czosnek, cebulę i inne warzywa. Moim 
ulubionym jedzeniem są hamburgery, a na deser krem
waniliowy.

Moi rodzice razem pracują w supermarke-
cie. Tata Carlos ma 35 lat i robi odbitki ze 
zdjęć, a mama Gabriela, która też ma 35 
lat, pracuje w biurze.

Na nabożeństwa udajemy się do zboru 
Carrasco, który jest niedaleko naszego 
domu. Razem z moim dziadkiem i babcią 
pomagam przy sprzątaniu kościoła, co 
bardzo lubię. W niedzielę pomagam też 
przy kolportażu czasopisma kościelnego 
„Nuestra Familia” (Nasza Rodzina). Kiedy 
czasopismo przychodzi do zboru, to po 
nabożeństwie wstaję i podnoszę je do góry. 
Gdy przeprowadzający nabożeństwo to za-
uważa, to przekazuje braciom i siostrom, że 
dostępny jest już nowy numer czasopisma.

Fotografie własne
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u Mateo w Montevideo,   w urugwaju

Lubię też lekcje religii. Mam tam 
wielu przyjaciół. Nasza nauczycielka 
Sabrina jest bardzo miła i uczy nas 
wielu rzeczy o Bogu. 

Mój tata jest kapłanem. Mój dzia-
dek i wujek także są kapłanami
w naszym zborze. Mój tata
i wujek są bliźniakami. To dobrze 
odzwierciedla zdjęcie obok.
Czy możecie odgadnąć, który
z nich jest moim tatą?
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1.   Ile ksiąg zawiera Nowy Testament?

A  23 
B  45 
C 27
D  34

2.   Jak nazywała się siostra Mojżesza?

A  Joanna
B  Miriam
C  Paula
D  Rut

3.   W jakiej Ewangelii jest mowa o mędrcach 
ze Wschodu?

A  w Ewangelii Mateusza
B  w Ewangelii Marka
C  w Ewangelii Jana
D  w Ewangelii Łukasza

4.   Jaki dzisiejszy urząd występuje już                 
w Starym Testamencie?

A  urząd apostoła
B  urząd kapłana
C  urząd finansowy
D  urząd biskupa

5.   Ile ksiąg proroczych zawiera Nowy          
Testament?

A  jedną
B pięć
C  siedemnaście
D  dwanaście

6.   Zacheusz, który wszedł na drzewo,              
aby zobaczyć Jezusa, był

A  diakonem
B  celnikiem
C  rolnikiem
D  cieślą

7.   W jakiej Ewangelii występuje podobień-
stwo o synu marnotrawnym?

A  w Ewangelii Mateusza
B  w Ewangelii Marka
C  w Ewangelii Jana
D  w Ewangelii Łukasza

8.  Gdzie leży miasto Efez?

A  w Grecji
B  w Azji Mniejszej
C  we Włoszech
D  w Syrii

9.   Jak nazywają się bracia, synowie Zebe-
deusza, których Jezus powołał na swoich 
uczniów i apostołów?

A Piotr i Andrzej
B Jan i Jakub
C Tomasz i Filip
D Marek i Mateusz

10.   Jakim wydarzeniem rozpoczyna się 
Ewangelia Marka?

A  zwiastowaniem Marii narodzin Jezusa
B wyznaniem Piotra
C wystąpieniem Jana Chrzciciela
D prologiem

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