
Rok 27  |  Nr 4  |  Kwiecień 2015  |  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

Bienvenue –
Wëllkomm –
Witamy
Radość z wizyty
Głównego Apostoła w Luksemburgu



SŁOWO I WIARA  /  IMPULSY

  04 / 2015 NASZA RODZINA 3 2 NASZA RODZINA 04 / 2015

Co ma wspólnego zmartwychwstanie Jezusa z moim życiem? 
To pytanie skłoniło już niejednego chrześcijanina do zadu-
my. Być może dlatego, że zmartwychwstanie zawsze ko-
jarzy się ze śmiercią. „Przecież nie umarłem” – myślą nie-

którzy – „jeszcze żyję! Co mi daje teraz, w moim dniu powszednim, 
wiara w zmartwychwstanie? Bardziej bym chciał, żeby Bóg mi pomógł 
uporać się z moimi problemami. Niechby uczynił cud, żebym w tym 
roku nareszcie rozwinął się zawodowo”!

 Szkopuł w tym, że jeśli ewangelię ograniczamy do naszego ziem-
skiego życia, to szybko stajemy się rozczarowani. „Jeśli tylko w tym 
życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie” – pisze Apostoł Paweł – „je-
steśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni”. Dlaczego? 
Dlatego, że Pan Jezus nigdy nie obiecał, iż wierny chrześcijanin nie 
zazna żadnych trosk i będzie miał tylko jasną stronę życia. Ewange-
lia tak nie funkcjonuje. Ewangelia jest poselstwem i ci mówi, że mo-
żesz mieć nadzieję, która wykracza dalece poza twoje życie, ponieważ 
Chrystus zmartwychwstał. On jest Zwycięzcą nad piekłem i śmiercią. 
Swoim zmartwychwstaniem przygotował drogę do twojego zmar-
twychwstania. Jego zmartwychwstanie jest przyrzeczeniem, że nadej-
dzie chwila, w której będziesz wolny od wszelkich cierpień i zgryzot, 
wolny od grzechu i śmierci. A nie myśl, że tą chwilą jest śmierć i że ona 
jest jedyną drogą do Boga, bowiem z mocy Ducha Świętego powiedział 
Apostoł Paweł: „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, 
ale wszyscy będziemy przemienieni”. „Gdyż sam Pan… zstąpi z nieba; 
wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, 
którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w ob-
łokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 
Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”. Na ciebie czeka niebie-
skie ciało, które będzie ci dane przy ponownym przyjściu Chrystusa i 
w którym będziesz w stanie oglądać wspaniałość Bożą i zamieszkać w 
nowym stworzeniu, żyjąc w wiecznej wspólnocie z Bogiem.

To wszystko ma swoje uzasadnienie w zmartwychwstaniu, to daje 
ci siłę, abyś dziś nie tylko patrzał na to, co ziemskie i doczesne, ale też 
dostrzegł to, co nadchodzi, to, co wieczne.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Zmartwychwstanie
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Nabożeństwo 
11 styczNia 2015

Miejsce: Luksemburg
Pieśń: Pięknie tworzy Bóg tu dzieło swe
osoby towarzyszące: apostoł okrę-
gowy Koberstein, apostołowie Haeck, Kainz, 
Leibfried, Lindemann i Opdenplatz
UczestNicy: ok. 13 000

Słowo i wiara  /  Miejsce

Kilka dni po ataku terrorystycznym w Paryżu 
Główny Apostoł przeprowadził nabożeństwo 
w Luksemburgu, na które również przybyli: 

naczelny rabin Luksemburga, wiceprezydent związ-
ku muzułmańskiego w Wielkim Księstwie Luksem-
burga, sekretarz generalny i reprezentant archidie-
cezji katolickiej, a także przedstawiciele Sojuszu 
Ewangelickiego i innych wspólnot religijnych. Ich 
wspólna obecność na nabożeństwie tym bardziej 
była znacząca, ponieważ akurat tego dnia milio-
ny ludzi demonstrowały przeciwko terroryzmowi. 
Po nabożeństwie, na wspólnym spotkaniu, Głów-
ny Apostoł podziękował dostojnikom Kościołów i 
wspólnot religijnych za przybycie i podkreślił solidar-
ność chrześcijan nowoapostolskich ze wszystkimi 
ofiarami rasizmu i nietolerancji, niezależnie czy są 
żydami, muzułmanami, czy chrześcijanami.

Znak solidarności
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SŁOWO I WIARA  /  PUNKT WIDZENIA

Nie możesz sam ustalać, kto jest 
twoim bliźnim. Bliźnim jest 
ten, kogo Bóg postawił obok 

ciebie. Oczywiście – tak długo, jak 
obcy jest w swoim kraju, daleko, moż-
na go miłować. Ale teraz Bóg być może 
zadecydował, że chory, ubogi, skaza-
niec, czy obcy, będzie żył obok ciebie, 
w twojej wsi, w twoim mieście. Bóg tak 
chciał. Teraz jest twoim bliźnim. 

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 11.01.2015 r.
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zapisane”. (Łuk 10, 20) Wczoraj rozmawialiśmy z dzieć-
mi o tym, co to jest niebo. To była bardzo interesująca dys-
kusja. Nie chcę teraz do tego powracać. Zastanówcie się 
jednak nad tym: „Radujcie się, iż imiona wasze w niebie są 
zapisane”. Co to nam mówi? Mówi nam, że Jezus Chry-
stus za nas umarł, abyśmy mieli dostęp do społeczności z 
Bogiem. On poszedł nam naprzód: „A jeśli pójdę i przy-
gotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. (Jan 14, 3) Jak można 
to sobie wyobrazić? Niekiedy mówiłem już dzieciom, że 
to jest bardzo proste: Podczas jakichś przedsięwzięć, na 
przykład wielkiego nabożeństwa, wysyła się kogoś na-
przód i mówi: „Zajmij mi miejsce”! Wtedy ta osoba kła-
dzie na tym miejscu śpiewnik, 
torebkę, czy coś innego, a kiedy 
ktoś przychodzi, wtedy mówi: 
„to miejsce jest zajęte”! „Tak? 
Dlaczego”? „Tak, dla mojego 
przyjaciela”! W ten sposób za-
chowuje się wolne miejsce. Gdy 
ta osoba przyjdzie, wówczas się 
mówi: „To jest twoje miejsce”! To samo zrobił Pan Jezus 
dla ciebie. On powrócił do Ojca i tam trzyma dla ciebie i 
dla mnie wolne miejsce i mówi: „To jest miejsce mojego 
brata, to jest miejsce mojej siostry, to jest przewidziane 
dla niego, to jest przewidziane dla niej”. Nasze imiona są 
zapisane w niebie, ponieważ Pan Jezus dla każdego z nas 
przewidział miejsce w społeczności z Bogiem. Kiedy tym 
się będziemy zajmować, wtedy zawsze będziemy mieli 
powód do radości.

Przeczytałem dobrze znane, ale i na ten czas aktu-
alne słowo biblijne. Apostoł Paweł pisał do Rzy-
mian: „Nie upodabniajcie się do tego świata, ale 

się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego…”. Przy 
słowie „świat” natychmiast się myśli o złu, o złych lu-
dziach i wszystkim, co możliwe. O to tutaj nie chodzi. 
Tutaj chodzi o czas, o ducha czasu. Apostoł Paweł chciał 
przez to pokazać, że z jednej strony mamy wszechmogą-
cego Boga, który nigdy się nie zmienia. On nie musi się 
zmieniać, On jest doskonały, On nie zmienia się też pod 
wpływem wydarzeń. Na Jego działanie i postępowanie 
nie wpływa to, co dzieje się na ziemi. To jest Bóg: „Ja, 
Pan, nie zmieniam się”. (Mal 3, 6)

Z drugiej zaś strony mamy ducha czasu jako przejaw 
tego, że ludzie stale się zmieniają. Poruszę tylko dwa 
punkty: stosunek do Boga i stosunek do bliźniego. One 

stale się zmieniają. Kiedy komuś wiedzie się dobrze, 
wtedy zbyt często nie potrzebuje się Boga. Kiedy komuś 
wiedzie się źle, wtedy szybko biegnie się do Boga: „Miły 
Boże, musisz mi pomóc”! W zależności od tego, jak za-
chowują się inni i co dzieje się na ziemi, zmieniają się sto-
sunki międzyludzkie. Raz jeden dla drugiego jest dobry i 
miły, a innym razem bliźni jest najgorszym wrogiem. To 
jest nieustanna przemiana. W zależności od wydarzeń na 
świecie zmienia się stosunek do Boga, zmienia się sto-
sunek do bliźniego, zmieniają się poglądy i stosunek do 
prawdy. Apostoł Paweł powiedział: „Nie upodabniaj-
cie się do tego świata, abyście umieli rozróżnić, co jest 
wolą Bożą”. On nas wzywa do kierowania się wolą Bożą.          

Innymi słowy napomina: Nie dajcie się porwać duchowi 
czasu! Nasz stosunek do Boga musi pozostać niezmienny. 
Na nasz stosunek do bliźniego nie może wpływać to, co 
dzieje się na świecie. Naszym punktem odniesienia jest 
wszechmogący Bóg. Odwołujemy się do Niego oraz do 
tego, czego On chce i co On mówi; Jego prawda jest naszą 
prawdą. Nie dajmy wpłynąć na siebie poglądom większo-
ści. A kiedy cały świat widzi rzeczy inaczej, wtedy mówi-
my: „Przykro nam! My odwołujemy się do Boga, a prawo 
Boże się nie zmieniło. Nie możemy brać w tym udzia-
łu”. Nawet gdybyśmy byli małą garstką, czym zresztą nie 
jesteśmy – jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie, od-
wołujemy się do Boga. Nie można mówić: „Ale wszyscy 
ludzie robią to tak i wszyscy ludzie widzą to tak...”. Nie, 
Apostoł Paweł powiedział: sami musicie się sprawdzać i 
rozróżniać – to leży w waszej odpowiedzialności. Ja je-
stem odpowiedzialny za mój stosunek do Boga, za mój 
stosunek do bliźniego. Moim zadaniem jest sprawdzać i 
rozróżniać, czy jest to zgodne z wolą Bożą.

„Rozróżniaj, co jest wolą Bożą... co jest dobre”. Co 
jest dobre? Apostoł Paweł powiedział, że dobre jest prawo 
Boże, dobre są przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi. 
(Rzym 7, 12) Nawet gdyby świat stanął na głowie, to 
to pozostanie naszym punktem odniesienia. To zawsze 
jest ważne i aktualne. Do prawa Bożego należy przyka-
zanie miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga swego” i 

Mili bracia i siostry, szanowni goście, 
zebrani tu, jak i w zborach uczestni-
czących w bezpośredniej transmisji. 
Cieszę się, że mogę być dziś na na-
bożeństwie w Luksemburgu razem 

z moimi braćmi i siostrami, i wspólnie możemy uczynić 
kolejny krok ku temu, aby ten rok był rokiem radości w 
Chrystusie. Niejeden już się do mnie zwracał ze stwier-
dzeniem: „Rok radości dobrze się rozpoczął. Czy za-
uważyłeś, co nie wszystko już się wydarzyło”? Pomimo 
wszystko, bracia i siostry, pozostaniemy przy tym, że jest 
to rok radości w Chrystusie. Mamy powody do radowania 

się w Chrystusie. Po pierwsze dlatego, że miły Bóg stale 
na nowo sprawia piękne podarunki, z których możemy 
się radować i to nawet wtedy, gdy nastaną trudne dni, a to 
wszyscy mamy przed sobą. Każdy ma kiedyś ciężki dzień 
– także i w tym roku. Jednakże pomimo to możemy się 
radować. To nie ma nic wspólnego z wesołością, ale z tym, 
że możemy przeżywać, że Pan Jezus właśnie w czasach 
prób jest blisko nas. Szczególną radością jest, kiedy się 
odczuwa, że miły Bóg jest całkiem blisko nas.

Pewien powód do radości mamy zawsze – w dobrych, 
jak i w mniej dobrych dniach – sam Pan Jezus go podał: 
„Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są 

Nasze imiona są zapisane w niebie, ponieważ Pan 
Jezus dla każdego z nas przewidział miejsce
w społeczności z Bogiem.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się 
przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, 
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą,
co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Słowo biblijne: List do Rzymian 12, 2

Rozróżnienie, przemienienie, odnowienie
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„Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. 
Pan Jezus zrozumiale wyjaśnił, co to oznacza miłować 
bliźniego, jak siebie samego. On powiedział: „Wszyst-
ko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im 
czyńcie”. (Mat 7, 12) Prościej już nie idzie. To obowiązuje 
we wszystkich czasach i we wszystkich okolicznościach, 
także dzisiaj, w roku 2015, w Europie, w Afryce i w Ame-
ryce. Stale na nowo musimy się sprawdzać: „Czy jeszcze 
tak to jest? Czy jeszcze tak postępuję? Czy jeszcze jestem 
tak nastawiony”? Co jest dobre? Dobre jest prawo Boże, 
dziesięć przykazań, przykazanie miłości Boga i bliźniego.

A kiedy dalej tu jest mowa: „abyście umieli rozróż-
nić, co jest wolą Bożą…”, a mianowicie, upodo-
baniem, wtedy musimy pomyśleć o tym, co się 

Panu podoba.
Uczniowie niekiedy sądzili, że postępują tak, jak ocze-

kuje tego od nich Pan Jezus, ale się mylili. Pan musiał do 
nich powiedzieć: Tak to nie idzie! Uczniowie zrozumie-
li, co jest ich zadaniem. Ich zadaniem było postępować 
zgodnie z prawem. Ich zadaniem było służyć Panu. Ich 

zadaniem było głosić wiarę i 
jej bronić. W ten sposób rozu-
mieli swoje zadanie i to było w 
porządku. Tylko że nie zawsze 
wyznaczali właściwe priorytety. 
Pomyślmy o Piotrze. On zrozu-
miał, że musi bronić Pana. Kiedy 
przyszli żołnierze, żeby pojmać 

Pana, dobył miecza i obciął ucho słudze arcykapłana. (Jan 
18, 10) Wtedy Pan Jezus musiał powiedzieć: „Nie, to mi 
się nie podoba. W ten sposób nie musisz mnie bronić”! 
Wniosek: Bogu nie podoba się to, gdy głosząc wiarę lub 
jej broniąc, ranimy bliźnich. To trzeba dziś mówić w na-
szym społeczeństwie wciąż na nowo. To nie jest upodoba-
niem Bożym. To dotyczy nas również.

Innym razem Jan przyszedł do Pana i powiedział: „Na-
uczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak 
wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, 
bo nie chodził za nami”. (Mar 9, 38) Jan był oburzony, 
ale Pan powiedział do niego: „Nie zabraniajcie mu. […] 
Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami”. (Mar 9, 
39. 40) Przypuszczam, że Jan był zaskoczony, ponieważ 
był pewien, że zrobił coś dobrego. Być może oczekiwał 
od Pana pochwały: „Dobrze postąpiłeś”! – ale Pan Jezus 
widział to zupełnie inaczej.

Często już myślałem o tym wydarzeniu. Był sobie 
wtedy ktoś, kto nie naśladował Pana, kto nie widział w 
Panu Syna Bożego, ale pragnął czynić dobro, także już 
czynił dobro i pomagał ludziom. Wypędzał duchy, a więc 

czynił cuda. Najwidoczniej Bóg był z nim 
i wykorzystywał go jako narzędzie, aby 
innym czynił dobro, a przy tym nie był na-
śladowcą Pana Jezusa. A Pan Jezus powie-
dział: „To jest w porządku”!

Na tej ziemi jest wielu ludzi, którzy 
nie dzielą z nami naszej wiary, 
także wiary w Jezusa Chrystu-

sa, Syna Bożego. Pomimo to starają się 
czynić dobro bliźniemu i służyć Bogu. Bóg wykorzystuje 
ich jako narzędzia do czynienia dobra. Nie podobałoby 
się Jemu, gdybyśmy ich nie poważali, nimi gardzili czy 
ich atakowali. To nie jest mój wymysł, to wynika ze słów 
Pana.

Taki szacunek nic nie zmienia w naszej wierze. My 
wierzymy w Jezusa Chrystusa, zmierzamy drogą, która 
została nam dana do 
zbawienia. My wie-
rzymy w ponowne 
przyjście Chrystusa. 
My wierzymy w urząd 
apostolski. Z tego 
powodu jednak nie 
musimy lekceważyć 
innych, wiedząc, że miły Bóg może działać także z inny-
mi ludźmi, im pomagać i błogosławić, i oni mogą czynić 
dobro. Upodobaniem Bożym jest to, kiedy ich poważamy.

Innym razem Jan i Jakub, kiedy widzieli, że Pan Jezus 
nie został przyjęty w Samarii,  powiedzieli: „Panie, czy 
chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by 
ich pochłonął”. (Łuk 9, 54) Pan Jezus jednakże przywołał 
ich do porządku. To także się Jemu nie podobało. On nie 
chciał, żeby zmuszano ludzi do tego, żeby Go przyjęli, w 
ten sposób, że się im grozi: „Kiedy tego nie zrobicie, to 
spadnie ogień z nieba”!

Bogu to się nie po-
doba, gdy ludzi chce 
się zmotywować tym, 
że się im grozi i wzbu-
dza w nich strach. My 
mamy miłować Boga i 
naszego bliźniego. To 
przykazanie musi być 
właściwie rozumiane i 
stosowane. Pan Jezus 

jasno to wyraził: Nasz stosunek do Boga jest uzależniony 
od stosunku do bliźniego. Jedno od drugiego nie można 
oddzielić. Wyjaśnił to słowami: „Jeślibyś więc składał dar 
swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś 
przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź 
i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przy-
szedłszy, złóż dar swój”. (Mat 5, 23. 24) Nie można słu-

żyć Bogu i pogardzać 
bliźnim lub być z nim 
poróżnionym. Miłość 
Boża i miłość bliźnie-
go są nierozerwalnie 
związane.

Pan Jezus wyraź-
nie wskazuje, że nie 

możemy wybierać, kto jest naszym bliźnim. To byłoby 
niesamowite. Ja ustalam, kogo miłuję. Pan ustalił, kto jest 
twoim bliźnim! Twoim bliźnim jest ten, który jest chory, 
który jest w więzieniu – wyobraź to sobie! – i obcy, który 
jest zupełnie inny, który ma zupełnie inną kulturę, inną 
wiarę i inne poglądy. (zob. Mat 25, 35-40) Tego masz mi-
łować! Nie możesz sam ustalać, kto jest twoim bliźnim. 
Bliźnim jest ten, kogo Bóg postawił obok ciebie. Oczy-
wiście – tak długo, jak obcy jest w swoim kraju, daleko, 
można go miłować. Ale teraz Bóg być może zadecydo-
wał, że chory, ubogi, skazaniec, czy obcy, będzie żył obok 

Nasz stosunek do Boga jest uzależniony 
od stosunku do bliźniego. Jedno od dru-
giego nie można oddzielić.

Bogu nie podoba się to, gdy głosząc
wiarę lub jej broniąc, ranimy bliźnich.
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była, tak można powiedzieć, pierwsza faza. Potem na-
stąpiła druga faza, kiedy się mówiło: „Tak, ale kiedy On 
przyjdzie, musimy być gotowi. A żeby być gotowym, mu-
simy żyć zgodnie z wolą Bożą”. Wtedy starano się o to, 
żeby to i tamto przezwyciężyć. Stąd też nawet ustanawia-
no własne „przykazania”: Nie oglądaj telewizji, nie noś 
szelek i co jeszcze nie wszystko, a przy tym posłuszeń-
stwo odgrywało wielką rolę!

Dzisiaj wierzymy przynajmniej tak samo mocno w 
przyjście Pana. Przezwyciężanie złego jest na porządku 
dziennym. Teraz jednakże stawiamy akcent na odnowie-
nie przez Ducha Świętego. Musimy się odnawiać, żeby 
stawać się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa. Dla-
tego, i właśnie dlatego, tak ważny jest nasz stosunek do 
bliźniego: odpuszczenie, pojednanie, służba bliźniemu, 
obchodzenie się z grzesznikiem, z grzechem, z obcym, 
który nie dzieli z nami naszej wiary, który nie zgadza się z 

ciebie, w twojej wsi, w twoim mieście. Bóg tak chciał. 
Teraz jest twoim bliźnim. Proszę, sprawdź teraz siebie, 
czy Bóg jest zadowolony!?

Można zauważyć, że nasza wiara, nowoapostolska 
wiara, jest czymś bardzo konkretnym. Jest bardzo prak-
tyczna. Kogo Bóg stawia przy naszym boku, tego mamy 
miłować.

Pan Jezus jasno też sprecyzował, że służba bliźnie-
mu nie może zastąpić służby Bogu. One są ze sobą 
związane. Niektórzy ludzie sądzą, że kiedy służą 

bliźniemu, to nie muszą służyć Bogu. Tak to nie idzie. 
Wiecie przecież o tym, że gdy Maria kosztowną maścią 
nardową namaściła nogi Jezusa, jeden z uczniów powie-
dział: „Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta 
denarów i nie rozdano ubogim”? Wówczas Pan Jezus 
powiedział: „Zostaw ją; chowała to na dzień mojego po-
grzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, 
lecz mnie nie zawsze mieć będziecie”. (Jan 12, 1-8) Służba 
bliźniemu nie może zastąpić służby Bogu. Trzeba pełnić 
jedną i drugą. To jest przyjemne Bogu.  

„Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co 
jest… doskonałe”. Bóg jest doskonały, On nie potrzebu-
je się zmienić, On nie musi się dopasować. My jednakże 

jesteśmy niedoskonali i nieustannie musimy się spraw-
dzać,co musimy w sobie zmienić. Nie dopasowywać się 
do ducha czasu, lecz mierzyć się w odniesieniu do dosko-
nałości Bożej. Stale trzeba zadawać sobie pytanie, a to 
dotyczy zarówno Kościoła, jak i każdego osobiście: Co 
jest wolą Boga? Czego chce Pan Jezus? Ewentualnie mu-
simy się dopasować, gdy stwierdzimy, że Bóg jest o jeden 
krok dalej, kiedy uświadomimy sobie, że niezupełnie ro-
zumiemy, czego On chce. Tak szło Piotrowi. On myślał, 
że zbawienie było przeznaczone dla Izraela. Zgodnie z 
tym pierwsze polecenie posłannictwa brzmiało: Idźcie do 
synów Izraela – nie do Samarytan! (zob. Mat 10, 5) Ale 
wtedy Bóg jemu pokazał, że ma iść także do pogan. Apo-
stoł musiał zmienić swoje przekonanie. To samo dotyczy 
Kościoła. Stale na nowo musimy sprawdzać, czy nasza 
nauka odpowiada woli Bożej, czy też wymaga zmiany. 
Kiedy rozpoznajemy: „Tak, teraz rozumiemy Pana Jezusa 
lepiej”, wtedy musimy przedsięwziąć zmiany, musimy się 
dostosować do woli Bożej, ponieważ stwierdzamy, że to, 
co kiedyś głosiliśmy, nie odpowiada już woli Bożej. Co 
prawda nie było to błędne, ale w międzyczasie poznali-
śmy, że wola Boga jest dalekosiężna. Wówczas właśnie 
my, mali ludzie, musimy się dostosować.

A to, co dotyczy Kościoła, dotyczy każdego 

indywidualnie. Nie możemy pozostawać przy tradycji i 
mówić: Zawsze tak robiliśmy. Stale musimy siebie pytać: 
Jaki mam stosunek do Boga? Jaki mam stosunek do moje-
go bliźniego? Co mogę zmienić, co muszę zmienić? Bar-
dzo kłopotliwe – dla mnie również, też tego nie lubię – ale 
jest to bezwzględnie konieczne!

Dla niektórych zmiany są powodem złości. Ale dla 
wierzącego, który poważnie traktuje wolę Bożą, 
właśnie taka przemiana, rozróżnienie i odnowie-

nie są źródłem i powodem do wielkiej radości. Jest to cał-
kiem proste dlatego, ponieważ Pan Jezus nam mówi: „To 
mi się podoba! A więc cię pobłogosławię”!

Po współsłużbie apostołów Główny Apostoł kontynuował: 

Musimy się odnowić, aby być takimi, jak Pan Jezus i 
wciąż na nowo się sprawdzać i pytać: Co jest typowe dla 
Pana Jezusa? Apostoł także mówił o tym, że wierzymy w 
ponowne przyjście Pana. Mili bracia i siostry, jestem tego 
świadomy, że pod tym względem przeszliśmy pewien pro-
ces.

Najpierw musieliśmy bardzo mocno uwierzyć, że Pan 
może przyjść każdego dnia! On przyjdzie na pewno! To 

ApOSTOł 
RudOlf KAiNz

Niekiedy dzieci mówią: To 
jest typowe dla mamy, to jest 
typowe dla taty! Kto ma w sobie 
usposobienie Jezusa, w pew-

nym momencie może usłyszeć, jak do niego się mówi: 
„To jest typowe dla Jezusa”! 

ApOSTOł 
JENS liNdEmANN

Apostoł Paweł powiedział: „Zno-
sząc jedni drugich i przebacza-
jąc sobie nawzajem”. (Kol 3, 13) 
W każdym zborze jest ktoś, kto 

jest dziwny; gwarantuję, że w twoim zborze również. 
Znośmy wszakże siebie nawzajem!
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nami. Odnowienie przez Ducha Świętego polega na tym, 
że coraz bardziej ujawniamy to, co jest „typowe” dla Je-
zusa. To jest przygotowanie. Z pewnością wierzymy, że 
Pan przyjdzie wkrótce, z pewnością modlimy się każde-
go dnia: Panie, przyjdź wnet, skróć czas i zabierz mnie z 
sobą! Z pewnością staramy się przezwyciężać zło i unikać 
grzechu. Jednakże na porządku dziennym stoi teraz od-
nowienie poprzez Ducha Świętego, żebyśmy ostatecznie 
myśleli, postępowali i mówili jak Pan Jezus – czyli wyka-
zywali to, co typowe dla Pana Jezusa! Niektórzy widzą w 
tym zmianę nauki – ja tego tak nie widzę! Ja widzę to jako 
kontynuację nauki. Sprawdzaj, co jest wolą Boga!

Bóg się nie zmienia, także pod względem swojej miło-
ści. Jego miłość do nas nie jest uzależniona od naszego za-
chowania, od naszych niedoskonałości. Możemy dziś do 
Niego przystąpić również z największą winą i stwierdzić: 
Miły Bóg się nie zmienia. On wciąż nas kocha. Pan Jezus 
nie zmienił swojej woli, On wciąż jeszcze chce nas ocalić 
i darować nam życie wieczne.

Ja wiem, że to często się słyszy, ale opłaca się niekiedy 
o tym pomyśleć. Ja – i ty również – możemy dziś przystą-
pić do Boga, do Ojca, do Jezusa Chrystusa i Zbawcy naszej 

duszy, mając tę pewność: „U Boga nic się nie zmieniło. 
Nawet wtedy, gdy uczyniłem coś całkiem złego, nawet 
wtedy, gdy w ogóle nie czyniłem tego, co obiecałem – On 
wciąż mnie miłuje i chce mi darować życie wieczne”. To 
jest nasz Bóg!

Teraz spójrzmy na siebie. Jak możemy stanąć przed 
Bogiem? Pan zaprasza nas na świętą wieczerzę, 
żebyśmy mogli mieć społeczność z Jego Synem. 

Nie możemy po prostu powiedzieć: „Ach tak, święta wie-
czerza! Jestem zaproszony, więc przyjdę”! Musimy się 
sobie przyjrzeć i powiedzieć: „Tak nie mogę przyjść. Nie 
czuję się godny”! Potrzebujemy oczyszczenia i uświęce-
nia poprzez odpuszczenie grzechów, ponieważ nie taką 
prostą rzeczą jest mieć społeczność z Panem. Ażeby móc 
doświadczyć łaski – oczyszczenia, Bóg czegoś ode mnie 
oczekuje: Musisz przebaczyć swojemu bliźniemu! Czy to 
jest dla mnie ważne?

Mówimy o wspólnocie z Bogiem, mówimy o doskona-
łości Bożej. To przecież daje coś do zrozumienia. Wczoraj 
powiedziałem braciom: To, czego nie lubię, to frazesów i 
pustych formułek. Kiedy coś mówimy, to coś za tym stoi. 
Kiedy pragnę wspólnoty z Jezusem Chrystusem, który za 
mnie umarł, to ważne jest dla mnie odrzucić swoją dumę 
i powiedzieć: „Tak, przebaczam”! W tym celu miły Bóg 
chce nas odnowić w Duchu Świętym, abyśmy tak re-
agowali i czynili, jak Pan Jezus. On przebaczył wszyst-
kim, również swoim wrogom. Czy to nie jest też naszym 
celem?  Pragniemy tak reagować i czynić jak Pan Jezus. 
Chcemy stać się takimi, jak On. To przecież nie jest jakiś 
frazes: „Ach tak, chcemy być takimi, jak Pan Jezus”! To 
jest czymś więcej i to przecież coś znaczy. On przebaczył 
swoim wrogom! Oczywiście, to nie jest proste, ale naszą 
motywacją nie jest przekonanie, że jeśli nie przebaczę, to 
pójdę do piekła. Naszą motywacją jest: Chcę być takim, 
jak Pan Jezus!                                                                                          ■

zASAdNiczE myśli

Naszym miernikiem jest wola Boża. 

Bóg chce, żebyśmy miłowali swoich bliźnich, 
jak siebie samego.

Naszych bliźnich sobie nie wybieramy.
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słowo i wiara  /  KonteKst

złem, trzymajcie się dobrego.
 
10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprze-
dzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,
 
11. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, 
Panu służcie,
 
12. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modli-
twie wytrwali;
 
13. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie go-
ścinność.
 
14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogo-
sławcie, a nie przeklinajcie.
 
15. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczą-
cymi.
 
16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie 
bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie 
uważajcie sami siebie za mądrych.
 
17. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o 
to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
 
18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi 
ludźmi pokój miejcie.
 
19. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie 
to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do 
mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.
 
20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; 
jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzo-
ne zgarniesz na jego głowę.
 
21. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj.

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

List do Rzymian 12

ŻYCIe CHRZeŚCIJAŃsKIe sŁUŻBĄ BoŻĄ 

1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, 
miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.

2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście 
umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe 
i doskonałe.

o KoRZYstAnIU Z DARÓW DUCHoWYCH 

3. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą 
danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż na-
leży rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie 
do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
 
4. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, 
a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
 
5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chry-
stusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
 
6. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; 
jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany sto-
sownie do wiary;
 
7. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto na-
ucza, to w nauczaniu;
 
8. Jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto ob-
darowuje, to w szczerości; kto jest przełożony, niech 
okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to 
czyni z radością.
 
nAPoMnIenIe Do CHRZeŚCIJAŃsKIeGo 
ŻYCIA 

9. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się 



 16 NASZA RODZINA 04 / 2015   04 / 2015 NASZA RODZINA 17

SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

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

Miły Bóg musiał mi udzielić dodatkowej lekcji, ponieważ 
powątpiewałem w zasadność mojego powołania przez 
Boga. Po rozmowie telefonicznej z sędziwą siostrą odno-
śnie czekającej mnie ordynacji otworzyłem Pismo Świę-
te. Przede mną widniały słowa z II Listu do Koryntian 5, 
20, które „akurat” później podczas ordynacji skierował do 
mnie również Główny Apostoł.

Co odczuwasz w swojej służbie jako wyjątkowe i 
uszczęśliwiające?

Spotkania z Głównym Apostołem i z moim apostołem 
okręgowym. Także współpraca z innymi apostołami w 
zespołach roboczych jest budująca i serdeczna. Szczegól-
ne siły i radości czerpię ze wspólnoty z moimi braćmi i 
siostrami.

Czy masz kontakt z przedstawicielami innych 
Kościołów lub wspólnot religijnych? Jakie masz 
z tym związane doświadczenia?

Utrzymujemy bardzo dobre kontakty z innymi Kościołami. 
Od dwóch lat istnieją intensywne kontakty z wielkimi spo-
łecznościami religijnymi (w tym też muzułmańskimi) w 
Luksemburgu. Doświadczamy przy tym wiele szacunku i 
pozytywnego rezonansu, zwłaszcza odnośnie katechizmu. 

Na zaproszenie arcybiskupa Luksemburga Jean-Claude’a 
Hollericha, 21.10.2014 roku, w rezydencji biskupiej miał 
miejsce szczery i serdeczny dialog, w którym uczestniczył 
też apostoł okręgowy Bernd Koberstein. Na nabożeństwie 
Głównego Apostoła w moim obszarze działania uczestni-
czyli też wysocy przedstawiciele polityki i Kościołów.

Apostole, czego życzyłbyś sobie dla zborów, 
które obsługujesz?

Promieniujących radością wiernych, którzy zapraszają 
do Kościoła ludzi ze swojego środowiska. Poza tym ak-
tywnych zborów, gdzie każdy, czy to młodszy, czy starszy, 
niezależnie od pochodzenia, się angażuje. „Marzę o takim 
zborze”, jak go opisuje Søren Kierkegaard. Wręcz jestem 
zakochany w takim zborze.

Czy masz jakiś wzór, który ciebie kształtował jako 
sługę Bożego?

Wzorem dla mnie może być tylko Jezus Chrystus. Najbar-
dziej mnie kształtował będący już w stanie spoczynku apo-
stoł Heinz Kreuzberger.

Gdybyś mógł się z kimś zamienić na jeden dzień, 
kto to by był?

Miły Bóg, żeby zobaczyć, jak dokonuje tego, że pomimo 
moich błędów tak mnie miłuje.

Apostoł 
Clément HAeCk

Któż nie zna tych pięknych i wymownych cytatów: 
„Zewlec starego człowieka i przyoblec się w nowego” czy 
„Wzrastać w nowej istocie”. Zdania, które szybko mogą 
się stać frazesami. Warto to jednak zgłębić i się zapytać, co 
to konkretnie oznacza. Poniższe refleksje niech skłonią do 
zastanowienia się na tym, w jaki sposób w moim życiu co-
dziennym i w moim życiu kościelnym może być w praktyce 
więcej Chrystusa, a mniej swojego ja. 
■ Niektórzy bracia i siostry, co jest zrozumiałe, mają pro-
blemy ze zmianami doktrynalnymi. Częstokroć jesteśmy 
tak zajęci sobą, że brakuje nam czasu i zbywamy ich pro-
blemy kilkoma pięknymi słowami i wyjaśnieniami. Jakby 
to było, gdybyśmy zamiast wyjaśniać, w jakim celu mają 
służyć te zmiany, nasze osobiste interesy odstawili na dalszy 
plan i znaleźli sobie czas, aby przykłady z naszego życia w 
wierze wspólnie intensywnie omówić na podstawie kate-
chizmu, a następnie je praktykować? (KKN 5.2; 5.3) Jezus, 
pomimo że był zmęczony, dał sobie czas na rozmowy o wie-
rze z kobietą przy studni Jakuba. (Jan 4, 7-42)
■ Mamy chorych, doświadczanych przez los i poszkodo-
wanych wiernych w naszych zborach, a także potrzebują-
cych ludzi w naszym otoczeniu. Jacy oni byliby wdzięczni 
za rozmowę telefoniczną, życzenie zdrowia SMS-em, krót-
kie odwiedziny lub otwartą dłoń! Czy odwracamy wzrok, 
ponieważ nie wiemy, jak mamy się zachować w takich 
sytuacjach, czy widzimy tylko własny ból, własne cierpie-
nie? „Więcej Chrystusa” oznacza podejść i zająć się tymi 

potrzebującymi. (Mat 8, 14)
■ W wielu zborach są dzieci i młodzież. Zdarza się, że 
maluchy są nieco głośne. Zdarza się, że młodzi przybywają 
w innym stroju niż zazwyczaj. W jaki sposób na nich patrzy-
my? Czy chcemy mieć nasz spokój? Czy złościmy się z tego 
powodu lub na rodziców, którzy nie potrafią uspokoić swo-
ich dzieci? Albo czy pozwalamy, tak jak Pan Jezus, przyjść 
dzieciom do siebie, przytulamy je i błogosławimy? (Mar 10, 
13-16)
■ Dyrygent bądź dyrygentka chce nauczyć nowej pieśni. 
Śpiewacy proponują mniej ambitną pieśń. Jak reagujemy? Z 
niezadowoleniem albo nawet występujemy z chóru, ponie-
waż nie odpowiada to naszym osobistym wyobrażeniom lub 
chcemy przeforsować nasze zdanie? Więcej służenia, jak u 
Chrystusa, a mniej własnego ja. Właśnie to prowadziłoby do 
błogosławionego finiszu. (Mat 20, 26-28; Rzym 14, 1-6) 
■  Istnieją całkowicie różne kazania i różni kaznodzie-
je. Dobrze, że tak jest. Być może bardziej lubimy słuchać 
jednego czy drugiego kapłana, czy diakona. Jeden wydaje 
się nam sympatyczny, a inny nie. Czy z tego powodu od-
puszczamy sobie nabożeństwa, czy postępujemy mądrze? 
(Łuk 6, 46-49) Nie zwalnia to nas sług Bożych z obowiązku 
przeprowadzania treściwych nabożeństw.

„Więcej Chrystusa – mniej własnego ja”, ta praktyka 
prowadzi do radości w Chrystusie i aktywnych zborów. To 
jest realne i moim życzeniem dla nas wszystkich.

Clément Haeck

Apostoł Clément Haeck na Dniu Młodzieży 
w Burkina Faso (zdjęcie z lewej) i podczas 
uroczystości oddania studni do użytku

DAtA uroDzeniA: 03.02.1953
WCześnieJsze zAJęCie: dyrektor banku
Apostoł oD: 11.01.2009
oBszAr DziAłAniA: Belgia, Luksemburg, 
Zagłębie Saary i część Nadrenii-Palatynatu w 
Niemczech, Burkina Faso, Niger

Więcej Chrystusa – mniej własnego ja
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Dzień nie rozpoczął 
się dobrze. Już rano 
po wstaniu z łóż-
ka wszystko szło na 
opak: Mleko rozlane, 

szklanka upuszczona – dużo stracone-
go czasu z powodu sprzątania. Oczy-
wiście oznaczało to, że droga do pracy 
była gorączkowa i nerwowa.

W pracy też nie było lepiej. Mnó-
stwo stresu. Urządzenia z nieznanego 
powodu sygnalizowały jedno zakłóce-
nie po drugim. Koledzy byli poiryto-
wani. Mnie też wszystko działało na 
nerwy. Gdy opuściłam firmę, to go-
towałam się wewnętrznie. W drodze 
do domu powody do złości nie ustały. 
Czasu było mało, jak to często bywa 
w dniach, w których jest nabożeństwo 
wieczorne. W przyulicznym sklepiku 
ekspedientka obsługiwała wolno, za 
wolno – oczywiście nie zdążyłam na 
autobus.

Kiedy wpadłam do domu, to był już 

czas, żeby ruszyć w drogę do kościoła. 
Odczuwałam wszystko, ale nie radość 
w sercu: „Co ja właściwie robię? Po 
takim stresującym dniu lepiej została-
bym w domu albo poszła do parku na 
spacer” – pomyślałam.

W kościele zajęłam miejsce w 
ławce, pomodliłam się i dosłownie 
czułam, jak pokój i radość rozprze-
strzeniają się w mojej duszy. Kiedy 
nabożeństwo się rozpoczęło, to cała 
złość i nieprzyjemności dnia zniknęły.

Po nabożeństwie czułam się tak, jak 
po kilku dniach wspaniałego urlopu. 
Wiedziałam, że spokojnie mogę sta-
wić czoła wyzwaniom w dalszej czę-
ści tygodnia. Cokolwiek się wydarzy 
i z czym będę musiała się uporać, to 
łatwo sobie z tym poradzę, ponieważ 
miły Bóg jest ze mną. Mogę na Nim 
polegać. Uświadomiłam sobie jeszcze 
jedno – Duch Święty może działać w 
kimś wtedy, kiedy się tego chce i do 
tego dopuszcza. Ja chcę się radować.

Ja chcę się
radować
Jeśli czasami nie idzie tak, jak 
się sobie życzy, to szybko 
wpada się w złość. Przy tym
z pola widzenia traci się nawet 
ważne sprawy – to jest co-
dzienne, ludzkie i zrozumiałe… 
Czy można inaczej?

Zatrudniony byłem jako 
glazurnik. W naszym za-
kładzie razem ze mną w 
tym zawodzie pracowało 
od dziesięciu do dwuna-

stu pracowników. Nagle usłyszeliśmy, 
że nie ma więcej zleceń, a nasz prze-
łożony oznajmił, że musi zredukować 
liczbę zatrudnionych glazurników do 
trzech. Mistrz oraz dwóch glazurników, 
którzy mieli najdłuższy staż, mogło po-
zostać. Ja otrzymałem wypowiedzenie 
nieco później niż pozostali. Być mo-
że dlatego, że mój szef czuł się ze mną 
związany, ponieważ w innej firmie ja-
ko ucznia przyuczałem go do zawodu. 
Cóż jednak znaczy taka więź, kiedy nie 
ma pracy.

W pewną środę nasz zbór odwie-
dził ewangelista okręgowy. Po nabo-
żeństwie opowiedziałem mu o moim 
zmartwieniu. Moje zwolnienie poza 
utratą pracy związane było jeszcze z 
zagrożeniem utraty prawa do zasiłku 
przedemerytalnego. Celem zachowa-
nia tego prawa po osiągnięciu określo-
nego wieku, należało być zatrudnionym 
w firmie przynajmniej przez rok. Tego 
wymogu nie mógłbym spełnić będąc 
na bezrobociu i nie wiedząc, czy kie-
dykolwiek znajdę nowego pracodaw-
cę. Ewangelista okręgowy żegnając się 

ze mną, powiedział: „Miły Bóg da tobie 
taką pomoc, jaka będzie niezbędna”. To 
przyrzeczenie przyjąłem z wiarą i z uf-
nością wkraczałem w kolejne dni okre-
su wypowiedzenia. Mogłem też prze-
żyć spełnienie się tego przyrzeczenia.

Najpierw nic się nie działo. Pracę, 
która jeszcze pozostała, wykonywa-
li mistrz i dwaj płytkarze. Mistrz jed-
nakże nagle poszedł na zwolnienie le-
karskie. Nieco później zachorował tak-
że jeden z glazurników. Pozostał tylko 
jeden glazurnik, który musiał wykony-
wać całą pracę na budowie. Na począt-
ku kolejnego tygodnia i on poszedł na 
chorobowe. Szef pozostał bez glazurni-
ków. Inwestor naglił na terminowe wy-
konanie pracy. Akurat w dniu, w któ-
rym rozwiązanie mojej umowy stało-
by się prawomocne, zatelefonował do 
mnie mój szef i poprosił, abym dalej 
pracował w jego firmie.

Po ukończeniu prac na tej budowie 
zachowałem miejsce pracy, ponieważ 
tymczasem wpłynęły nowe zlecenia. 
Tak więc bez przeszkód mogłem prze-
pracować niezbędny okres uprawnia-
jący mnie do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. Przeżyłem w ten sposób, 
że miły Bóg nie tylko kieruje obłoka-
mi, ale też swoim dzieciom daje to,                   
co potrzebne.
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Bóg daje to, 
co potrzebne
Zagrażało bezrobocie. W tym 
pełnym zmartwień okresie pe-
wien brat w wierze nie utracił 
zaufania do Boga. Doświad-
czył, jak Wszechmocny do-
puszcza sytuacje, które 
obracają wszystko ku 
dobremu.
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Chleb Żywota

słowo biblijne mówi o skutkach śmierci Jezusa Chrystu-
sa. Umieranie Pana na krzyżu w Wielki Piątek ma szcze-
gólny charakter. Jest wzniosłe i nie tylko jest cierpieniem 

człowieka, lecz też wydarzeniem, które bezpośrednio dotyczy 
także nas dzisiaj: Jezus Chrystus umarł za nas! W nadmienionym 
słowie biblijnym jest mowa o pojednaniu, abyśmy jako święci, 
niepokalani i nienaganni mogli stanąć przed Bożym obliczem. 
Za to umarł nasz Pan Jezus!

Mamy być świętymi przed obliczem Boga. Świętym można 
być tylko w powiązaniu z Bogiem. Pan uświęca poprzez Słowo 
Boże i sakrament na nabożeństwie. Mogłoby się wydawać, jak-
byśmy sami już nic do tego nie musieli wnieść. Wręcz przeciw-
nie: to wymaga od nas dużego wkładu. Świętości nie osiągniemy 
mimochodem, ale tylko poprzez całkowite poświęcenie się jej i 
sprawie Bożej, nawrócenie się do Pana i zabieganie o Jego łaskę.

Największą skazą jest grzech. Pan poprzez swoją śmierć na 
krzyżu złamał moc grzechu. My jednak wiemy, że nie dajemy 
rady żyć bez grzechu, chociaż staramy się go unikać. To, że nie 
zabijamy i staramy się mówić prawdę, to jest oczywiste. Grze-
chem jednakże może być również brak okazywania miłości 
bliźniemu czy nieuprzejmość. Grzechem może być poleganie na 
samym sobie i nie myślenie o Panu. Grzechem może być niedo-
stateczne zaufanie do pomocy Bożej, czy też obojętność wobec 
propozycji Bożych. Nie praktykujmy takich sposobów zacho-
wania, abyśmy nie mieli skaz. W Piśmie Świętym jest mowa, 
żebyśmy strzegli się grzechu jak „węża”. (Syr 21, 2)

Tu i teraz stoimy przed obliczem Pana, ale też w dniu Jezusa 
Chrystusa staniemy przed Jego obliczem. Wówczas wszyscy 
chcemy przed Nim stać jako święci, niepokalani i nienaganni. 
Przeciwieństwem „nienaganności” byłoby otrzymanie nagany. 
Największą naganą, jakiej Pan udzielił, była ta, gdy stanął przed 
Jerozolimą i powiedział: „Ileż to razy chciałem zgromadzić dzie-
ci twoje [...] a nie chcieliście”! (Mat 23, 37) Nie dopuśćmy do 
tego, żeby taka nagana była skierowana do nas, żebyśmy które-
goś dnia nie musieli usłyszeć: „A nie chcieliście”!

Naszą wolę może nam wzmacniać Pan: „Albowiem Bóg 
to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”. 
(Flp 2,13) Należy jednak ciągle o to walczyć, mieć powiązanie z 
Panem oraz stale zabiegać o Jego łaskę. Należy też wykorzystać 
moc ze świętej wieczerzy. Wówczas można mieć silną wolę do 
unikania grzechu i życia według woli Pana.

Warto przypomnieć sobie definicję grzechu i winy: Grze-
chem jest wszystko, co jest niezgodne z wolą Bożą i sprzeciwia 
się istocie Bożej. Grzech jest więc absolutny. Winą określamy to, 
co Bóg zarzuca i wytyka grzesznikowi, ponieważ jest odpowie-
dzialny przed Bogiem za swoje postępowanie. Ciężar winy okre-
śla wyłącznie Bóg. Zawsze, gdy człowiek narusza obwieszczoną 
wolę Bożą, to popełnia grzech. Przez grzech człowiek obarcza 
się winą wobec Boga. Wymiar tej winy może być jednakże 
różny. Zatem wina jest względna, grzech jest bezwzględny.

Podczas odpuszczenia grzechów Bóg całkowicie anuluje 
winę grzesznika wobec Niego i wymazuje grzech.

„I was [...] teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem 
swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych”.
List do Kolosan 1, 21. 22

Umarł za nas

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

Nie ulega wątpliwości, że chodzi tutaj o przekona-
nie o wszczepieniu chrześcijan w Jezusa Chry-
stusa, a – co za tym idzie – o naśladowanie Jego 

życia – bezgrzesznego, pełnego chwały i niewysłowionej 
dobroci. Jak On ukochał człowieka, tak i my powinniśmy 
Go naśladować. To swoiste dążenie do jedności znamionuje 
niewątpliwie ideał życia chrześcijańskiego, który został już 
nakreślony w Starym Testamencie (miłość Boga do Narodu 
Wybranego), a potwierdzony w pełni w Nowym Testamen-
cie. Łączy się to z poczuciem świętości, albowiem Zbawi-
ciel jest istotą Świętości, można by rzec – Świętością esen-
cjonalną. Świętość to m.in. stan bezgrzeszności, zupełnego 
uwolnienia od pokus tego świata, zerwania z dotychczaso-
wym, materialnym życiem. Chodzi tutaj o odnalezienie w 
sobie duchowego przewodnika, który będzie nas pociągał 
ku dobru.

Przemiana, mająca się w nas dokonać, to metanoia – 
przestawienie, przeobrażenie. Musi za tym iść – porzucenie, 
zaniechanie tego usposobienia, co jest do tej pory. Pokazuje 
się tutaj pracę, w wyniku której człowiek będzie się podo-
bał Bogu. Musi on czcić swojego Stworzyciela, oddawać 
Mu cześć i bezustannie Go wielbić. Wszystko to powoduje, 
że nasze uzależnienie od Boga nie jest jakimś ciężkim jarz-
mem, ale radością i szczęściem. Oczywiście, bezinteresow-
na miłość (agape), ujawniająca się w naszych czynach, za-
wiera w sobie nie tylko miłość do naszego Zbawcy i innych 
ludzi, lecz przede wszystkim stanowi zalążek zbawienia.

Musimy przy tym pamiętać o ofiarności, otwartości 
wobec bliźnich, ponieważ w taki właśnie sposób realizu-
je się nasze zbliżanie się do Boga, a zarazem przybliża się 
właśnie bliska perspektywa życia wiecznego. Apostoł Piotr 
chciał zapewne uświadomić współwyznawcom, że żyją oni 
w szczególnych czasach, w których mnoży się bezprawie i 
niegodziwość.

W dalszej kolejności Apostoł pokazał właściwe kom-
ponenty prawdziwie chrześcijańskiego życia. Składa się na 
nie stosunek do władzy, znoszenie cierpień, prowadzenie 

uczciwego życia, obowiązki małżonków oraz życie zgodne 
z wymogami ciała i Ducha. Jeśli chodzi o te postanowienia, 
to widzimy je w innych Listach, zawartych w Nowym Testa-
mencie. Pisał o tym wielokrotnie Apostoł Paweł, wspominał 
o tym również Apostoł Jakub. W Liście do Rzymian 8, 5. 6 
czytamy: „Albowiem ci, którzy żyją według ciała, myślą tak, 
jak pragnie ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, czują to, 
co jest z ducha. Tymczasem to, czego pożąda ciało prowa-
dzi do śmierci, to zaś, ku czemu zmierza duch, daje życie i 
pokój”. W Liście do Galacjan 5, 24 jest zapisane: „Ci, którzy 
przynależą do Jezusa Chrystusa, sprawiają, że wszystkie po-
żądliwości i grzeszne pragnienia ich ciała są niejako współ-
przybijane z ciałem Jezusa do krzyża”. Wreszcie w Liście 
Jakuba 4, 1 jest mowa: „A skądże biorą się wśród was wojny 
i kłótnie? Tylko stąd, że różne pożądliwości zmagają się na-
wzajem w waszych członkach”.

Nie ulega wątpliwości, że chrześcijanie nie mogą ulegać 
pokusom cielesnym, potrzebom materialnym, ponieważ to 
one właśnie odsuwają od Jezusa Chrystusa. Należy zatem 
przyoblec się w wartości duchowe, które sprawiają, że zbli-
żamy się ku Zbawicielowi. W przeciwnym razie podlega-
my naszym żądzom, prowadzącym ku nieporozumieniom i 
wzajemnym sprzecznościom. Nie wynika stąd nic dobrego, 
wręcz przeciwnie – przemy wtedy ku złu. Jedynie oparcie 
się na Opoce, którą jest Mesjasz, może zapewnić ostateczne 
zwycięstwo w tym świecie i w przyszłym życiu.

Apostoł Paweł miał niewątpliwą świadomość, iż przy-
zwyczajenie do cielesności, budzi poczucie takiego właśnie 
myślenia i postępowania, a jest to poważne niebezpieczeń-
stwo dla wierzącego. Odchodzi on bowiem od tego, co naj-
ważniejsze, czyli wielbienia Boga, na rzecz przyziemnych 
przyjemności. Muszą być one pogrzebane, odrzucone w 
sposób zdecydowany, ostateczny tak, aby już więcej nie 
przesłaniały wspólnoty z Jezusem Chrystusem. Z ludzkie-
go niepokoju i fałszywych dążeń biorą się, niestety, trage-
die, które dotykają wielu, a ich celem jest wyłącznie próżna 
ludzka chwała i poczucie wyższości.

Chleb Żywota
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Katechizm

Kościół Jezusa Chrystusa objawił się w dziejach po raz 
pierwszy w Zielone Świątki wraz z zesłaniem Ducha Świę-
tego. Apostoł Piotr głosił kazanie z mocy Ducha Świętego 
– ukonstytuował się pierwszy zbór. Chrzest, odpuszczenie 
grzechów i przyjęcie daru Ducha Świętego, są zbawienny-
mi elementami na drodze ocalenia. (Dz Ap 2, 38) Pierwsi 
chrześcijanie „trwali w nauce apostolskiej i we wspólno-
cie, w łamaniu chleba i w modlitwach”. (Dz Ap 2, 42) Te 
cechy mają decydujące znaczenie dla Kościoła Chrystusa.

Streszczenie

Kościół Jezusa Chrystusa został przez Niego samego 
założony na ziemi. (KKN 6)

Pojęcie „kościół” określa chrześcijański dom Boży, lo-
kalny zbór lub konfesję chrześcijańską, a w teologicznym 
sensie oznacza Kościół Jezusa Chrystusa. (KKN 6.1)

Ludzie należący do Kościoła Jezusa Chrystusa są we-
zwani przez Boga i wybrani do wiecznej wspólnoty z Nim. 
(KKN 6.1)

Przeznaczenie Kościoła Jezusa Chrystusa z jednej stro-
ny wyraża się tym, aby udostępnić ludziom zbawienie, a 
z drugiej strony, aby Bogu wyrażać chwałę i uwielbienie. 
(KKN 6.2)

W Starym Testamencie znajdują się różnorodne prze-
słania, które wskazują na Kościół Chrystusa. (KKN 6.2.1)

List do Hebrajczyków przedstawia stare przymierze 

6.2.3.1. Ciało Chrystusa

Obraz przedstawiający Kościół jako Ciało Chrystusa 
ma znaczenie centralne. Częstokroć odnoszony jest do 
tych, którzy poprzez chrzest, wiarę i wyznanie należą do 
Jezusa Chrystusa. W Liście do Rzymian 12, 4. 5 wierni 
określani są „członkami” Ciała Chrystusa. Nawiązuje to 
do wówczas popularnego wyobrażenia państwa, które ro-
zumiano jako organiczne ciało, a jednostki jako członki. 
Dary i talenty członków Kościoła są różne, podobnie też 
zadania. Wszystkie jednakże są ze sobą związane i służą 
sobie wzajemnie. Kościół, zgodnie z tym obrazem jest 
więc organizmem, w którym jeden zdany jest na drugiego.

Pomimo różnorodności poszczególnych członków, 
razem tworzą jedność. Jako członki Ciała Chrystusa trosz-
czą się o siebie nawzajem i są ze sobą powiązane: „A tak 
członków jest wiele, ale ciało jedno”. (I Kor 12, 20)

W Liście do Efezjan 1, 22. 23 Chrystus przedstawiony 
jest jako Głowa Kościoła i Władca nad wszystkim. Stanowi 
to odwołanie do hymnu z Listu do Kolosan, w którym jest 
mowa: „On także jest Głową Ciała, Kościoła”. (Kol 1, 18) 
W tym obrazie Kościół Chrystusa jest zrównany z „Ciałem 
Chrystusa” i ma udział w doskonałości swego Pana.

Obraz ciała odnoszony też jest do lokalnego zboru, w 
którym niedoskonali ludzie mają dojść do „jedności wiary 
i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości” i do-
rosnąć do „wymiarów pełni Chrystusowej”. (Efez 4, 13)

Wzrost Ciała – zarówno Kościoła jako całości, jak i 
lokalnego zboru oraz poszczególnego wiernego – nastę-
puje w wyniku działania Bożego. (Kol 2, 19) Wzrost ma 
być ukierunkowany na Chrystusa; On jest Głową, Panem, 
normą i celem. (Efez 4, 15) Do budowania Ciała Chrystusa 
Bóg dał urzędy i służby kościelne.

6.2.3.2 Naród Boży

Obraz przedstawiający Kościół jako naród Boży wska-
zuje na fakt, że Bóg spośród wszystkich narodów wybrał 
sobie jeden: „Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga 
twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich 
ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie 
dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przy-
lgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej 
liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam 
i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym 
ojcom”. (V Moj 7, 6-8)

Dzieje Izraela bazują na Bożym działaniu zbawiennym. 

Bóg uwalnia naród z niewoli egipskiej i zaprowadza go do 
obiecanej ziemi. Do tego narodu posyła swego Syna. Po-
śród tego narodu Bóg staje się człowiekiem. Izrael jednak 
odrzuca Jezusa jako Mesjasza i nie wierzy w Niego. Syn 
Boży staje się dla narodu starego przymierza kamieniem 
obrazy i skałą zgorszenia.

Przeciwieństwem jest naród Boży nowego przymie-
rza, wierzący w Jezusa Chrystusa: „Ale wy jesteście 
rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem nabytym, […] wy, którzy niegdyś byliście 
nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś 
nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście”. 
(I Ptr 2, 9. 10)

Tu Kościół Chrystusa ukazany jest w swoim teraźniej-
szym, jak i w przyszłym przeznaczeniu. W teraźniejszości 
odzwierciedla się w nim to, czym będzie w swej doskona-
łości w przyszłości: Będzie dzielić wspaniałość Chrystusa.

6.2.3.3. Miasto Boże

Obraz miasta Bożego przedstawia Kościół jako miej-
sce, w którym Bóg mieszka pośród wszystkich tych, któ-
rzy do Niego należą. Na ziemi Kościół jest miejscem, w 
którym Jezus Chrystus, Pośrednik, w różny sposób udo-
stępnia zbawienie i zapewnia społeczność z Bogiem. Tak 
więc Kościół jest miejscem spotkania z Bogiem, uwielbie-
nia i nabożeństwa.

Kościół Jezusa Chrystusa przekracza zdolność rozu-
mienia ludzkiego. Kościół jest na tym i na tamtym świe-
cie, teraźniejszy i przyszły. Ta postać Kościoła jest spójna. 
Pewne wyobrażenie o doniosłości Kościoła w jego osta-
tecznej doskonałości daje opis z Listu do Hebrajczyków 
12, 22-24. Słowa: „…wy podeszliście do góry Syjon i do 
miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego”, opisują 
Kościół w jego pełni.

Zatem ziemska strona Kościoła powiązana jest ze 
stroną niebieską. W niebieskim Jeruzalem tronuje Bóg. 
Niebieskie Jeruzalem tworzą aniołowie, „uroczyste zgro-
madzenie i zebranie pierworodnych, którzy są zapisani w 
niebie”, dusze udoskonalonych sprawiedliwych i Jezus, 
Pośrednik nowego przymierza.

W niebie Bogu składana jest adoracja i uwielbienie 
przez istoty niebieskie. (Ps 29, 1; Obj 4) Na ziemi również 
tak się dzieje przez wiernych w ziemskiej części Kościoła 
Chrystusa.

W przyszłym mieście Bożym, w nowym Jeruzalem, 
Bóg sam będzie mieszkał z ludźmi. (Obj 21, 3)

z zakonem, służbą ofiarną, obrzezaniem i kapłaństwem, 
jako „cień”, czyli antycypację, nowego przymierza. Tak 
więc w starym przymierzu zaznaczone jest to, co urzeczy-
wistnia się w nowym przymierzu, w Kościele Jezusa Chry-
stusa. (KKN 6.2.1)

Wszystko, co ugruntowuje Kościół i co jest Kościołem, 
ma swój początek w osobie i czynach Jezusa Chrystusa. 
Ucieleśnienie Boga w Jezusie Chrystusie jest nieodzow-
nym warunkiem dla istnienia Kościoła. (KKN 6.2.2)

Kościół Jezusa Chrystusa objawił się w dziejach po 
raz pierwszy w Zielone Świątki wraz z zesłaniem Ducha 
Świętego. (KKN 6.2.2)

Pierwsi chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Te cechy 
mają decydujące znaczenie dla Kościoła Chrystusa. (KKN 
6.2.2)

6.2.3. Obrazy przedstawiające Kościół 
Jezusa Chrystusa w Nowym Testamen-
cie

W Nowym Testamencie nie ma żadnej zwartej nauki 
o Kościele, ale występuje tam mnóstwo obrazów i przy-
kładów ukazujących istotę Kościoła. Każdy z obrazów 
wskazuje na jeden lub więcej aspektów Kościoła. Obrazy 
te mogą być wyjaśniane w różny sposób, także w Biblii 
używane są różnie.

Kościół Jezusa Chrystusa

katechizm

Rozdział 6 − część II



252524

OpOwieści biblijne

Pan Jezus wstaje od wie-
czerzy, składa szaty i 
przepasuje się przeście-
radłem. Następnie nalewa 
wody do misy i zaczyna 
myć uczniom nogi. Wy-
ciera je prześcieradłem, 
którym jest przepasany. 
Gdy podchodzi do Pio-

tra, to on pyta: „Panie, Ty 
chcesz mi umyć nogi”? 

Pan Jezus odpo-
wiada: „Tego, co ja 

teraz czynię, ty na razie nie ro-
zumiesz, zrozumiesz to jednak 
później”. Wtenczas Piotr mówi: 
„Ależ nie, Panie! Ty mi nigdy nie 
będziesz umywał nóg”. Jezus 
mówi do niego: „Jeśli cię 
nie umyję, nie będziesz 
miał działu ze mną”. Piotr 
na to: „Panie, [umyj mi] 
nie tylko moje nogi, ale 
i ręce, i głowę”. Pan 
Jezus mówi: „Kto 
jest umyty, nie ma 
potrzeby myć się, 
chyba tylko nogi, 
bo czysty jest cały. 

Jezus myJe nogi 
uczniom
(ewangelia Jana 13, 1-20)

I wy czyści jesteście, lecz nie 
wszyscy”. Pan Jezus wie, że 
jeden z uczniów Go zdradzi. 
Zwracając się do uczniów 
mówi: „Czy wiecie, co wam 
uczyniłem? Wy nazywacie mnie 
Nauczycielem i Panem, i słusz-
nie mówicie, bo jestem nim. 
Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, 
umyłem nogi wasze, i wy win-
niście sobie nawzajem umywać 
nogi. Albowiem dałem wam 
przykład, byście i wy czynili, jak 
Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam 
wam: Sługa nie jest 
większy nad pana 
swego ani poseł nie 
jest większy od tego, 

który go posłał. Kto przyjmuje 
tego, kogo poślę, mnie przyj-
muje; a kto mnie przyjmuje, 
przyjmuje tego, kto mnie po-
słał”.

Nadchodzi Święto Paschy. Pan 
Jezus wie, że opuści świat 
i powróci do Boga, swego 
Ojca. Razem ze swoimi 
uczniami zasiada do ostatniej 

wieczerzy.

W Biblii często jest mowa 
o myciu nóg przy przyj-
mowaniu gości. Poprzez 

umycie nóg gościom odda-
wany był szacunek. To była 

praca, którą zwyczajowo 
wykonywała służba. Jeżeli 
gospodarz sam wykonywał 
to zadanie, to był to znak 
szczególnego szacunku.
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Z wiZytą
u caroline w lusese,   w namibii

Witam w Namibii, w kraju z ogromną pustynią 
oraz licznymi parkami narodowymi i rezerwatami 
przyrody. Ponad dwie trzecie terytorium naszego 

kraju całkowicie lub częściowo znajduje się pod 
ochroną państwową. Jednym z wielu dzikich parków 

jest Narodowy Park Bwabwata. Tam żyje czwórka z tak 
zwanej największej piątki: lew, lampart, słoń i bawół. Poza 
tym możecie tam zobaczyć: krokodyle, antylopy, im-
pale, kudu oraz wiele innych zwierząt.

Jadąc trzy godziny w głąb kraju, trafimy 
do Lusese. Tu mieszkam z moją ro-
dziną, do której należy też babcia.

Moja mama ma na imię Fiona Nasilele Kambimbi Seba. 
Moje imię również jest dość długie: Caroline Chaze Kam-

bimbi. Mój ojciec, Mayaba Joseph Kambimbi, 
może nas odwiedzać tylko pod koniec 
miesiąca; on pracuje w mieście Katima 
Mulilo. Od Lusese do Katima Mulilo jest 
około 60 kilometrów. Tam mój ojciec 
służy również jako kapłan.

My uczęszczamy na nabożeństwa w 
zborze Lusese. To jeden ze 154 zborów 
w Namibii. Na zdjęciu widzicie naszą 

salę sakralną, dzieci z zajęć 
kościelnych oraz braci i 
siostry ze zboru po nabożeń-
stwie.

Posiłki jadam z moją mamą, a najbar-
dziej lubię pap – jest to rodzaj polenty z 
mięsem. Potrawa ta zostaje tradycyjnie 
przygotowywana w trójnożnym naczyniu 
stalowym ustawionym bezpośrednio nad 
otwartym ogniem. Mniam, mniam...

Jak większość moich kolegów i koleżanek, chętnie jadam 
te owoce, które widać na fotografii obok. To nie są orze-
chy kokosowe ani daktyle, ale również rosną na palmach i 
dlatego nazywamy je Palm Tree Fruits (owoce palmowe). 
Znajdujemy je wszędzie wokół naszej wioski, na przykład 
też wtedy, kiedy bawimy się w moją najbardziej ulubioną 
zabawę: w chowanego.

Na koniec chcę wam 
pokazać moją szkołę. 
Chodzenie do szkoły
w Namibii jest obo-
wiązkowe.

Na szczęście przed dwoma 
laty zniesiono czesne (opłatę 
za naukę w szkole). Teraz 
każdy nieodpłatnie może brać 
udział w zajęciach lekcyj-
nych. Płacić musimy tylko za 
materiały lekcyjne. Dlatego ku-
piliśmy kurę, o którą się szcze-
gólnie troszczę. Kiedy będę 
potrzebowała nowych podręcz-
ników, to sprzedamy kurę, a za 
otrzymane pieniądze kupimy 
książki.

Fotografie własne
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1.   Kto był ważnym współpracownikiem Apo-

stoła Pawła?

A  Tytus
B  Piotr
C  Jakub
D  Stefan

2.   Przy jakim wydarzeniu był obecny Apostoł 
Paweł?

A  przy kamienowaniu diakona Szczepana
B  przy ukrzyżowaniu Jezusa
C  przy egzekucji Apostoła Jakuba, syna
  Zebedeusza
D  przy kazaniu zielonoświątkowym Apostoła  
  Piotra

3.  Gdzie Apostoł Paweł wygłosił mowę do   
 filozofów?

A  w Rzymie
B  w Jerozolimie
C  w Koryncie
D  w Atenach

4.  W którym z Listów Apostoł Paweł przedsta-
wia swoje rozumienie Apostolatu?

A  w Liście do Filemona
B  w II Liście do Koryntian
C  w Liście do Rzymian
D  w Liście do Filipian

5.   W którym z Listów Apostoł Paweł obszer-
nie przedstawia naukę o sprawiedliwości 
Bożej?

A  w I Liście do Koryntian
B  w II Liście do Koryntian

C  w Liście do Rzymian
D  w Liście do Barnaby

6.   Gdzie w Nowym Testamencie Apostoł Paweł 
jest główną postacią?

A  w Ewangelii Łukasza
B  w Dziejach Apostolskich
C  w Ewangelii Jana
D  w Liście Judy

7.   Który zbór założył Apostoł Paweł jako 
pierwszy w Europie?

A  Filippi
B  Rzym
C  Korynt
D  Neapol

8.  Jak Apostoł Paweł dostał się do Rzymu?

A  na koniu
B  furmanką
C  statkiem
D  na pieszo

9.   Gdzie Apostoł Paweł spadł z konia?

A  przed Damaszkiem
B  przed Rzymem
C  w ogóle nie spadł
D  przed Antiochią

10.  Saul jest…

A  żydowskim imieniem Apostoła Pawła
B  nazwiskiem Apostoła Pawła
C  imieniem, jakie otrzymał Apostoł Paweł po  
  swoim nawróceniu
D  rzymskim imieniem Apostoła Pawła

Rozwiązanie testu: 1A, 2A, 3D, 4B, 5C, 6B, 7A, 8C, 9C, 10A 
SPRAWdź SWoJą WiEdzę BiBLiJNą...
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