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SŁOWO I WIARA  /  Miejsce

Nigeria jest największym pod względem go-
spodarczym i z ok. 180 milionami mieszkań-
ców najbardziej zaludnionym krajem Afryki. 

Do rozwojowych metropolii zalicza się Uyo, które 
jest położone w południowo-wschodniej części kraju 
i które jest stolicą nowo utworzonego stanu. Szyb-
ko rosnącą liczbę mieszkańców miasta szacuje się 
na 1,5 miliona. Uyo posiada dwa międzynarodowe 
lotniska, sieć dróg szybkiego ruchu z bezkolizyjnymi 
skrzyżowaniami, uniwersytet, liczne publiczne i pry-
watne uczelnie, nowoczesny wielofunkcyjny stadion 
na 30 000 miejsc i największy w Afryce Zachodniej 
hotel z bogatą infrastrukturą. W nabożeństwie, które 
w styczniu 2016 roku przeprowadził w Uyo Główny 
Apostoł, uczestniczyło 4100 braci i sióstr. Główny 
Apostoł na tej uroczystości przeniósł w stan spo-
czynku apostoła Felixa Emanerame i ustanowił czte-
rech nowych apostołów. Kościół Nowoapostolski w 
Nigerii liczy obecnie ok. 300 000 konsekrowanych 
wiernych w ponad 1000 zborach.

Nigeria
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SŁOWO I WIARA  /  PUNKT WIDZENIA

Cierpliwie czekamy na ponow-
ne przyjście Pana. Być może 
musimy poczekać jeszcze 

kilka miesięcy, może kilka lat – to nie 
odgrywa żadnej roli. Pozostajemy 
przy Panu, ponieważ Go miłujemy.
I pozostajemy w społeczności z apo-
stołami, w których polecenie posłan-
nictwa wierzymy i poprzez których 
zostajemy przygotowywani na po-
nowne przyjście Chrystusa.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 10.01.2016 r.
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

też spory wewnątrz zborów. Niektórzy próbowali rozpo-
wszechniać nauki, które nie były zgodne z nauką apostol-
ską. Apostołowie musieli walczyć, żeby ich nauka była 
przestrzegana.

Już Pan Jezus przestrzegał przed tym, że wystąpią fał-
szywi prorocy, (Mar 13, 21. 22) ludzie, którzy będą 
nadużywać imienia Pana Jezusa, żeby dokonywać 

cudów i tym samym pozyskiwać pieniądze oraz zdobywać 
sławę i poważanie. Z tym stanem rzeczy walczył Apostoł 
Paweł i pozostali Apostołowie. Nie muszę wam mówić, że 
tak jest do dziś; ludzie nadużywają imienia Jezusa Chrystu-
sa, żeby dojść do bogactwa. Ale to jest tylko jedna strona.

W naszym słowie biblijnym jest też mowa, że mamy 
walczyć z duchem, który nie jest z Boga. Mamy do stocze-
nia wielką walkę ze złym, z fałszywymi prorokami, którzy 
głoszą coś innego niż to, co jest prawdą od Boga. Wszyst-
ko to ma swoje źródło w początkach dziejów ludzkości, w 
Adamie i Ewie. Wąż rzekł: „Czy rzeczywiście Bóg powie-
dział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 
[…] Na pewno nie umrzecie”. (I Moj 3, 1. 4) Dziś można 
by powiedzieć: „Nie potrzebujesz Boga, żeby twoje życie 
było szczęśliwe, bez Boga także możesz odnosić sukcesy 
i stać się bogatym”.

Do Pana Jezusa także przystąpił diabeł, żeby Go kusić: 
„Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały 
się chlebem”. (Mat 4, 3) Pan Jezus miał użyć swojej mocy 
do ziemskich celów. Ten duch żyje również dziś: „Jeśli je-
steś dobrym chrześcijaninem, jeśli masz silną wiarę, to nie 
będziesz chory, to będziesz miał sukcesy w życiu. A jeśli 
nie odnosisz sukcesów, jeśli jesteś chory, jeśli nie masz 
pieniędzy, to twoja wiara nie jest dostatecznie wielka”. 
– Ten duch chce wiązać wiarę ze sprawami życia ziem-
skiego. On jest potężny i wpływowy, ale nie pochodzi z 
prawdy.

Apostoł Paweł wymienia też innego ducha, ducha, 
który mówi: „Pan Jezus nie jest Synem Bożym”. Wielu 
ludzi jest takiego przekonania, któremu my jako chrześci-
janie musimy się przeciwstawić. Ten duch dostępuje rów-
nież do nas. Nie w formie negującej Synostwo Boże, gdyż 

z tym nie miałby u nas żadnej szansy, ale negując Pana 
Jezusa jako drogę i prawdę: „Ewangelia nie jest przydatna. 
Jeśli chce się odnieść sukces, to ważne są inne kryteria. 
To nie jest jedyna droga do Boga. W twoim szczególnym 
przypadku ewangelia nic ci nie daje”. Z takimi fałszywymi 
duchami, które kłamią, że Pan Jezus nie jest drogą i praw-
dą, musimy walczyć.

Jest też duch, który mówi: „Pan zwleka z obietnicą. Co 
przez lata jest zwiastowane na kazaniach, to się nie speł-
nia”. Z tym duchem musimy walczyć. Następnie istnieje 
też duch, który pokazuje nam ułomność apostołów i mówi: 
„Ich nie musisz naśladować. Oni jeszcze nigdy nie doko-
nali cudu. To nie są prawdziwi apostołowie. Chodź do nas, 
tu przeżyjesz coś innego”.

Jak można zwyciężać takie duchy? Na to wskazuje 
słowo biblijne: „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwy-
ciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniże-
li ten, który jest na świecie”. Trzeba mieć nastawienie jak 
dziecko, żeby można było zwyciężać duchy. Dziecko wie, 
że potrzebuje swoich rodziców, że samo nie może się o sie-
bie zatroszczyć, że potrzebuje rodziców, którzy zapewniają 
pożywienie. We wszystkim, czego nie może uczynić same-
mu, zależne jest od rodziców. O tym wie. Żyjmy jako dzieci 
Boże ze świadomością, że potrzebujemy Boga! Istnieje tak 
wiele, czego nie rozumiemy, tak wiele, czego nie wiemy, 
tak wiele, czego bez Boga nie jesteśmy w stanie czynić. 
Po prostu potrzebujemy Boga! A kiedy diabeł chce nam 
wmówić, że idzie też bez Boga, to tylko możemy się z tego 
śmiać. My nie możemy i nie chcemy nic czynić bez Boga.

Każdego razu, gdy diabeł kusił Pana Jezusa, On 
odpowiadał jemu słowami swego Ojca Niebie-
skiego. Słowa Ojca żyły w Jego sercu. To jest 

cała tajemnica. Słowo Boże, przykazania Boże, muszą być 
wielkie w naszym sercu. Słuchamy Słowa Bożego, ponie-
waż jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga, że to 
jest prawda. Przykazania Boże są częścią naszego jeste-
stwa. Słowo Boże żyje w naszych sercach. W ten sposób 
możemy odpierać duchy. Wiemy, że Pan Jezus nauczał, 
żeby najpierw starać się o Królestwo Boże. Dusza i żywot 
wieczny mają większe znaczenie od życia ziemskiego. 

Mili bracia i siostry, cieszę się, że mogę 
to nabożeństwo i związane z nim bło-
gosławieństwo naszego Ojca Niebie-
skiego przeżywać razem z wami.
Jeszcze jesteśmy na początku nowe-

go roku i zwyczajem jest, że z okazji nowego roku życzy 
się sobie wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę wam na 
nowy rok radości w Chrystusie, pokoju i błogosławień-
stwa. Jako dzieci Boże nie poprzestajemy na życzeniach; 
możemy coś do tego wnieść, żeby nasz bliźni mógł do-
świadczać pokoju. Możemy przyczynić się do tego, żeby 
w zborze panował pokój, a my moglibyśmy być źródłem 
błogosławieństwa dla bliźniego.

Z pewnością jest to miłe, gdy życzy się drugiemu 
wszystkiego dobrego, ale życzenia nie wystarczają; 

Walka ze złem
powinniśmy jeszcze coś uczynić. Możemy drugiego ura-
dować, możemy przyczynić się do jego pokoju, możemy 
być błogosławieństwem! Dobrym rozpoczęciem nowego 
roku dla zboru, dla każdego dziecka Bożego jest to, gdy 
będziemy dla naszego bliźniego źródłem radości, pokoju i 
błogosławieństwa!

Ten rok nosi motto: „Zwyciężać z Chrystusem”. 
Wdzięczny jestem za to, że przyjęliście to poselstwo i mam 
wrażenie, że niejedno już przedsięwzięliście, żeby odnosić 
zwycięstwa z Chrystusem. Apostołowie i wierni pierwot-
nego Kościoła musieli walczyć, by zwyciężać z Chrystu-
sem. Na przykład byli konfrontowani z tymi, którzy trwali 
przy judaizmie i zwalczali nową naukę. Mieli do czynie-
nia z władzą, która sprzeciwiała się nowej nauce, a także 
prześladowała oraz zabijała chrześcijan. Ale występowały 

„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz
badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych 
proroków wyszło na ten świat. […] Wy z Boga jesteście, 
dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest
w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie”.

Słowo biblijne: I List Jana 4, 1. 4

Bądźmy dla naszego bliźniego
źródłem radości, pokoju

i błogosławieństwa!

My nie możemy i nie chcemy
nic czynić bez Boga.
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Słowo I wIARA  /  NABOŻEŃSTWO

Wierzę, że przez ich urząd zostanę przygotowany na po-
nowne przyjście Chrystusa. Stąd też słucham ich wska-
zówek i ufam urzędowi apostolskiemu. Tyle na temat du-
chów, z którymi obecnie musimy walczyć. Jednakże Ten, 
który jest w nas, jest większy niż one wszystkie.

Jako dzieci Boże wiemy, że jesteśmy zdani na Boga; 
bez Niego nic nie chcemy czynić. Jego Słowo wstępuje do 
naszego serca i jesteśmy przekonani, że ono jest prawdą i 
prowadzi nas na drodze, którą idziemy. Wierzymy w Chry-
stusa, w Zwycięzcę i Zdobywcę. Polegamy i budujemy na 
Jego zwycięstwie. To żyje w naszych sercach. Cierpliwie 
czekamy na ponowne przyjście Pana. Być może musimy 
poczekać jeszcze kilka miesięcy, może kilka lat – to nie 
odgrywa żadnej roli. Pozostajemy przy Panu, ponieważ 
Go miłujemy. I pozostajemy w społeczności z apostoła-
mi, w których polecenie posłannictwa wierzymy i poprzez 
których zostajemy przygotowywani na ponowne przyjście 
Chrystusa. Tak uzbrojeni stawiamy opór wpływom du-
chów z niskości. Niechby ten rok był rokiem zwycięstw dla 
nas wszystkich, to jest moim życzeniem dla was i dla mnie!

Dlatego też w naszej wierze nie dążymy do ziemskich 
celów. Naszym priorytetowym celem jest życie wieczne, 
wejście do Królestwa Bożego. Dlatego naśladujemy Pana. 
To ma pierwszeństwo w naszym sercu.

Z pewnością widzimy wielu ludzi, którym wiedzie 
się dobrze, którzy są bogaci i odnoszą sukcesy, być 
może są też sławni, szczęśliwi – i to wszystko bez 

Boga. Być może śmieją się z ciebie i mówią: „Ty przecież 
jesteś szalony! Rób to, co ja, a dojdziesz do bogactwa!”. 
Owszem, być może jakiś czas można być szczęśliwym bez 
Boga i nie bacząc na bliźniego. Pomyślmy jednak o historii 
Dawida i Goliata.

Goliat, silny, wielki człowiek, wyśmiewał się z naro-
du Bożego: „Jestem silniejszy niż wy wszyscy razem; czy 
ktoś chciałby stanąć ze mną do walki?”. Mały Dawid stanął 
naprzeciwko tego wielkoluda, ponieważ był przekonany: 
Pan da zwycięstwo. Nie ja będę prowadził walkę, ale Pan, 
w którego imieniu idę.

Przeciwnicy Boga wydają się dziś bardzo potężni. 

Chociaż z nas się śmieją, my ufamy Panu. Jezus Chrystus 
zachowuje zwycięstwo. Nikt nie jest taki doskonały, jak 
On, nikt nie jest taki silny, jak On, z Nim odniesiemy zwy-
cięstwo. Ufamy Jezusowi Chrystusowi i Go naśladujemy. 
Wierzymy w Jego zmartwychwstanie i zmartwychwstanie 
tych, którzy pozostaną Jemu wierni.

Wiara, jaką nosimy w sercu, pozwoli nam zwyciężać 
wszystkie te duchy. Nawet tego ducha, który mówi: „Pan 
zwleka ze swoim przyjściem; nie ma powodu już na Niego 
czekać”. Tego ducha zwalczamy, pozostajemy wierni i 
przygotowujemy się na ponowne przyjście Chrystusa.

Pomyślmy o życiu Marii, matki Pana Jezusa. Maria 
otrzymała obietnicę urodzenia Syna, którego panowanie 
nie będzie miało końca. (Łuk 1, 31-33) Pan Jezus dorastał 
jak wszystkie inne dzieci. Nie było nic nadzwyczajnego; 
zupełnie zwyczajne dzieciństwo. Co mogła myśleć Maria? 
Potem nastał czas Jego działalności, która skończyła się 
na krzyżu. Gdy Maria stała pod krzyżem i widziała Go wi-
szącego, to co było z tą obietnicą? Wszystko wyglądało 
inaczej, obietnica jawnie się nie spełniła. Ale ona pozostała 

przy Jezusie, pozostała przy uczniach, ponieważ Go ko-
chała i nie wyobrażała sobie być gdzie indziej.

Mili bracia i siostry, kiedy przystępuje do nas duch, 
który mówi: „Pan zwleka z obietnicą”, to odpowiadajmy: 
„To nas nie interesuje, my przy Nim pozostajemy, ponie-
waż Go kochamy, ponieważ Jego miłość żyje w naszych 
sercach. Czekamy na Niego, aż przyjdzie. Nasza miłość do 
Pana jest większa niż wszystko inne.

Pozwólcie, że jeszcze raz powiem o duchu, który 
neguje Apostolat, uzasadniając to tym, że aposto-
łowie, którzy nie dokonują cudów, nie są prawdzi-

wymi apostołami. Naszą odpowiedzią na to jest: Ja szu-
kam społeczności z Chrystusem i chciałbym być częścią 
oblubienicy Chrystusa. O to mi chodzi. Apostołowie są 
posłani, żeby mnie przygotować, abym mógł się zaliczać 
do oblubienicy Chrystusa. Nie ma żadnej innej możliwo-
ści do przygotowania się na ponowne przyjście Chrystusa. 
Jestem świadomy tego, że apostołowie nie są doskonały-
mi ludźmi, ale wierzą w swoje polecenie posłannictwa. 

My ufamy Panu. Jezus Chrystus zachowuje zwycięstwo. 
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Po kazaniach apostoła okręgowego pomocniczego i apo-
stoła okręgowego, Główny Apostoł kontynuował:

Bracia i siostry, musimy podjąć walkę ze złym. 
Mogę wam powiedzieć, że doświadczycie też 
w przyszłości, jaki potężny jest zły; niejedną 

walkę przegramy. Również w minionych tygodniach nie 
tylko odnosiliśmy zwycięstwa; ja w każdym razie muszę 
przyznać, że doznałem niejednej porażki. Zgrzeszyłem; 
niekiedy powiedziałem coś, czego nie chciałem powie-
dzieć, a niekiedy nie zrobiłem tego, co powinienem był 
zrobić. Chciałem dobrze czynić i dobrze mówić, ale tego 
nie uczyniłem. Zgrzeszyłem. Dlatego też jestem wdzięcz-
ny, że dziś na nabożeństwie mogę przeżyć odpuszczenie 
moich grzechów. Wszystko, co źle uczyniłem, zostanie mi 

odpuszczone. Zakładam, że nie jestem jedynym. Niebez-
pieczne jednak jest, gdybyśmy myśleli, że wszelka walka 
i tak jest daremna, ponieważ jesteśmy i pozostaniemy 
grzesznikami, a tym samym dali się zniechęcić. Mój miły 
bracie, moja miła siostro, proszę, nie poddawaj się w walce 
ze złym, z duchami z niskości!

Przypominam sobie wielkiego męża stanu moje-
go kraju, który w trudnych czasach, gdy wróg zajął kraj 
i wszystko wydawało się stracone, wstał i powiedział: 
„Przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę! Walczmy dalej”. Po-
zwólcie mi podchwycić te słowa: Ty i ja w minionych ty-
godniach przegraliśmy niejedną bitwę, zły nas pokonał, a 
my zgrzeszyliśmy, ale walczymy dalej. Pan da nam do tego 
środki. Jesteśmy świadomi naszej porażki, ale mamy silne 
postanowienie, żeby walczyć ze złym i nie dać się przez 
niego zwyciężyć. To jest ważne dla odpuszczenia grze-
chów i uroczystości świętej wieczerzy. Pan nas wzmacnia, 
żebyśmy mogli prowadzić walkę.

Być może w zborze lub w rodzinie wydarzyło się coś, 
przy czym każdy mógł zauważyć, że zły nas pokonał. To 
jest bardzo przykre i dokuczliwe. Dlatego nie poddawajmy 
się! Pan Jezus nam pomoże przekształcić naszą porażkę we 
wspaniałe zwycięstwo.

ZASAdNicZE myśli

Walczymy z duchem, który chce nam wmó-
wić, że Pan zwleka ze swoim przyjściem.    
My kochamy Pana, dlatego już dziś trwamy 
przy Nim i cierpliwie czekamy na Jego po-
nowne przyjście.

Przemowa Głównego Apostoła 
przed ordynacją apostołów
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ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNicZy
rOBErT NSAmBA

Pomyślałem o trzech młodzień-
cach w piecu ognistym: oni 
całkowicie ufali Bogu. To ich 
ochroniło i to też nam zapewni 
zwycięstwo.

ApOSTOł OkręgOWy  
michAEl Ehrich

Rozmawiajcie o tym nabożeń-
stwie w gronie duchownych,
w gronie młodzieży, w rodzi-
nach. Wówczas odniesiecie 
wiele zwycięstw z Chrystusem.
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słowo i wiara  /  KonteKst

Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego 
jako ubłaganie za grzechy nasze.
 
11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i 
myśmy powinni nawzajem się miłować.
 
12. Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się 
miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w 
nas do doskonałości.
 
13. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w 
nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
 
14. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał 
Syna jako Zbawiciela świata.
 
15. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w 
tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
 
16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą 
Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w 
miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
 
17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że 
możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, 
gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
 
18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała mi-
łość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto 
się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
 
19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
 
20. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata 
swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata 
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, któ-
rego nie widzi.
 
21. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto 
miłuje Boga, miłował i brata swego.

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

I List Jana 4

o PRAWDZIWYM I FAŁsZYWYM DUCHU

1. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz 
badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszy-
wych proroków wyszło na ten świat.
 
2. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki 
duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w 
ciele, z Boga jest.
 
3. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus 
Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest 
to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma 
przyjść, i teraz już jest na świecie.
 
4. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyli-
ście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli 
ten, który jest na świecie.
 
5. Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, 
i świat ich słucha.
 
6. My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto 
nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy 
ducha prawdy i ducha fałszu.
 
BÓG Jest MIŁoŚCIĄ 

7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość 
jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził 
i zna Boga.
 
8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest mi-
łością.
 
9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna 
swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy 
przezeń żyli.
 
10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali 
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

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

W niedzielę, kiedy miałem być ordynowany, doskwiera-
ły mi bóle pleców, zanosiło się na „lumbago”. Gdy uklęk-
nąłem podczas ordynacji, a potem chciałem wstać, to w 
ogóle nie mogłem. Główny Apostoł to zauważył i po prostu 
podał mi rękę, żeby postawić mnie na nogi. Ta sytuacja do 
dziś pozwala mi myśleć: wprawdzie jesteś ustanowionym 
apostołem, ale też słabym człowiekiem, który może spra-
wować swój urząd tylko przy silnej ręce i w powiązaniu z 
Głównym Apostołem.

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

Wielu sług Bożych mnie kształtowało. Oni byli i do dziś są 
wzorami i wierzącymi osobistościami; zawsze byli opano-
wani. Nie tylko zajmowali się wiernymi, ale też traktowali 
ich poważnie. Zawsze znajdowali czas na rozmowy o spra-
wach wiary. Od nich przede wszystkim się nauczyłem, że 
pośpiech i przemądrzałość nie dają się pogodzić z dobrym 
duszpasterstwem.

Apostole, działasz w kościelnych zespołach robo-
czych i projektowych, czym się tam zajmujesz?

W Kościele terytorialnym Niemcy Południowe jestem 
członkiem grupy roboczej odpowiedzialnej za seminaria 
w niektórych krajach afrykańskich. Ponadto pracuję w 

zespole zajmującym się zagadnieniami wychowania dzie-
ci i młodzieży oraz wspierającym rodziców, nauczycieli i 
duszpasterzy. Ponadregionalnie jestem członkiem zespołu 
redagującego myśli przewodnie na nabożeństwa.

Często podróżujesz; jakie kraje i regiony obsługu-
jesz duszpastersko?

Współpraca w nadmienionych gremiach już pociąga za 
sobą intensywne podróże na regularnie odbywające się 
spotkania i posiedzenia. Ponadto kilka razy w roku udaję 
się do Afryki Zachodniej do obsługiwanego duszpastersko 
przeze mnie Beninu i Togo.

Z jakiem urzędem sprawowanym przez ciebie, 
zanim zostałeś powołany na apostoła, masz naj-
lepsze wspomnienia z perspektywy czasu?

W mniejszym stopniu z urzędem, a raczej z upoważnieniem 
do działania jako przewodniczący zboru. To zadanie mnie 
kształtowało. W ciągu siedmiu lat możliwe były intensyw-
ne i osobiste kontakty z moimi braćmi i siostrami, czego 
później już tak nie doświadczałem.

Apostole, ile czasu pozostaje ci dla twojej rodziny?

Do mojej rodziny zalicza się żona i dwie dorosłe córki z ro-
dzinami, w których tymczasem jest pięcioro wnucząt. Dla 
nich oczywiście chciałbym mieć więcej czasu, ale staramy 
się optymalizować nasze „zarządzanie czasem”.

Apostoł
Herbert bAnsbAcH

Nadmienione w tytule słowa z Ewangelii Marka              
9, 23 częstokroć już były dla mnie źródłem pocieszają-
cych przeżyć w Bogu, ale też licznych duchowych utra-
pień. Czasami udawało mi się doświadczyć skuteczności 
tych słów biblijnych, ale częstokroć nie. Przypominam 
sobie mój czas szkolny. Matematyka była dla mnie naj-
straszliwszym przedmiotem. Dlatego też za każdym 
razem przed sprawdzianem prosiłem przewodniczącego 
zboru o wstawiennictwo w modlitwie. Z głęboką wiarą 
przystępowałem do pracy klasowej, ale rezultat często był 
gorszy niż „dostateczny”! Do tego szkolnego problemu 
dochodził wówczas jeszcze problem w wierze: przecież 
się wspólnie modliliśmy, przecież się uczyłem i wierzy-
łem, a oczekiwanego rezultatu nie było. W tamtym czasie 
jedynym moim wyjaśnieniem było to, że prawdopodobnie 
moja wiara jest za słaba!

Później zauważyłem, że mój przewodniczący zboru – 
suwerenny mąż Boży – nigdy mi tego nie zarzucał. Za 
to jeszcze dziś jestem jemu serdecznie wdzięczny – i od 
niego się uczyłem!

Problem jest oczywisty, ale w jaki sposób się z nim 
uporać? Odpowiedź ponownie odnajduję w katechizmie, 
w którym pewien rozdział jest zatytułowany: „Wiara jako 
odpowiedź człowieka na objawienia Boże”.

Wiara więc, oczekując spełnienia, może odwoływać 
się tylko do objawień Bożych. Osobiste życzenia nie mają 
tej jakości i stąd też „gwarancji spełnienia”!

Dlatego też zacytowane słowa Pana Jezusa odnoszę 
tylko i wyłącznie do objawień Bożych. Przyrzeczenia 
Boże, na których możemy bezwzględnie polegać, wska-
zują na możliwości, które dla nas ludzi są niemożliwe. 
Jednakże możemy je przeżywać dzięki ingerencji Bożej 
i naszej wierze. Dla grzesznika jest niemożliwe, żeby 
chociaż jeden grzech uczynić niebyłym. Z pełnomocni-
ctwa zwiastowane i z wiarą przyjęte słowa, iż w imię Pana 
Jezusa są odpuszczone grzechy, czynią możliwym to, co 
niemożliwe – anulowanie grzechów!

Nowonarodzenie z wody i z Ducha, przyjęte z wiarą, 
otwiera dostęp do Królestwa Bożego, do wspólnoty 
grzesznika z Bogiem, a więc czyni dla człowieka możli-
wym to, co niemożliwe.

Wiara w słowa Pana Jezusa: „Kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie”, prowadzą grzesznika zagro-
żonego wieczną śmiercią, nawet do życia wiecznego, do 
wiecznej społeczności z Bogiem!

Wszystko to jest możliwe dla wierzącego – a to jest 
więcej niż tylko dobra ocena. To jest zwycięstwo w Chry-
stusie nad grzechem i śmiercią! Herbert Bansbach

Apostoł Herbert Bansbach z dziećmi w jed-
nym ze zborów w Togo (z lewej) i z wiernymi 
w Berghausen (Pfinztal) w Niemczech

DAtA uroDZeniA: 07.10.1954 r.
ZAWóD: nauczyciel
Apostoł oD: 16.12.2007 r.
oBsZAr DZiAłAniA: region Karlsruhe
oraz Benin i Togo

„Wszystko jest możliwe
dla wierzącego…”
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Od jakiegoś czasu pra-
cuję w instytucji te-
rapeutycznej i muszę 
przyznać, że nigdy 
przedtem nie miałem 

tak wielu możliwości dzielenia się z 
kimś swoją wiarą.

W pierwszym dniu mojej pracy 
podczas terapii grupowej jeden z pa-
cjentów przywitał mnie słowami: „Wi-
tam! Jak pan ma na imię? Ile ma pan 
dzieci? Jaką religię pan wyznaje?”. No 
cóż, teraz wzrok wszystkich uczestni-
ków był skierowany na mnie. Odpo-
wiedziałem więc na pytania i krótko 
wyjaśniłem, w co wierzę. Od tamtej 
pory ten człowiek każdego dnia witał 
mnie słowami: „Dzień dobry, Jezus ży-
je!”. W tej grupie stale prowadzono in-
teresujące rozmowy na tematy wiary, 

światopoglądów i religii.
W innej grupie natychmiast ujaw-

nił mnie inny pacjent, mówiąc: „Mo-
ja żona była już u pana w kościele!”. 
Wtedy oczywiście wszyscy pozostali 
uczestnicy chcieli wiedzieć, o co cho-
dzi i co to jest za Kościół.

Gdy przed kolacją bożonarodze-
niową szukałem czegoś w mojej tor-
bie, sąsiad przy stole mnie zapytał: 
„Co to za plakietka, którą ma pan na 
torbie?”. Wtedy opowiedziałem o na-
szych Międzynarodowych Dniach 
Kościoła w Monachium w Zielone 
Świątki 2014 roku.

Podczas tych rozmów wciąż na no-
wo sobie uświadamiałem, że w ogóle 
nie muszę się ukrywać z moją piękną 
wiarą. W pełni się z nią utożsamiam i 
każdy może o tym wiedzieć!
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Dzień dobry, Jezus żyje!
Wyznawanie wiary przynosi błogosławieństwo. Wyznawca
doświadcza przy tym głębi i piękna swojej wiary.
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Jestem obolałym pacjentem, a 
w październiku 2013 roku do-
szedł jeszcze nadzwyczajnie 
silny ból pleców. Mój lekarz 
zdiagnozował skompliko-

wane wypadnięcie dysku. Konieczna 
była operacja. Termin operacji został 
ustalony na początek grudnia.

Zawierzyłem się wstawiennictwu 
moim duszpasterzom i wiedziałem, że 
będą dużo się za mnie modlili. Dzień 
przed operacją lekarz mi wyjaśnił, ja-
kie ryzyko i zagrożenia są związane z 
ingerencją chirurgiczną. One były nie 
bez znaczenia.

Powiedziałem lekarzowi, że mój 
duszpasterz oraz wielu wiernych 
modli się za mnie i za chirurga, który 
będzie operował. Na to on odpowie-
dział, że w tym układzie nie musi nic 
więcej mówić, ponieważ z „Bogiem 
nic nie może się nie udać”.

Niespodziewanie wieczorem 
przyszedł jeszcze ordynator – który 
następnego dnia miał przeprowadzić 

operację – żeby zapytać o moje samo-
poczucie. Również jemu powiedzia-
łem, że modlą się za mnie i za niego. 
Na to palcem pokazał do góry i powie-
dział: „W takim razie wykonamy pra-
cę razem i wszystko będzie dobrze”.

Czy muszę jeszcze wspomnieć, że 
operacja zakończyła się pełnym suk-
cesem? Wprawdzie niepokoiło mnie 
znieczulenie ogólne z uwagi na mój 
podeszły wiek, ale okazało się, że nie 
wystąpiły żadne skutki uboczne. Kie-
dy zostałem zawieziony na salę ope-
racyjną, byłem zupełnie spokojny. 
Po nocy spędzonej na oddziale ob-
serwacyjnym, zostałem przeniesiony 
na zwykły oddział. Po operacji okrut-
ny ból pleców całkowicie ustąpił. Z 
rozmów z innymi pacjentami wiem, 
że w żadnym wypadku to nie jest ta-
kie oczywiste. Jestem serdecznie 
wdzięczny – miłemu Bogu, który za-
pewnił powodzenie operacji oraz mo-
im braciom i siostrom w wierze za ich 
wsparcie i modlitwy.

Z Bogiem i
z modlitwą
W przypadku ciężkiej choroby 
przytłaczają zmartwienia: Czy 
poddać się terapii? Czy opera-
cja zakończy się wyraźnym 
sukcesem? – Błogosławień-
stwem jest, kiedy w takim cza-
sie nie jesteśmy sami.

@Napiszcie do Nas…

Podzielcie się z nami swoimi prze-
życiami w wierze i wydarzeniami           
z życia kościelnego! Ucieszymy się   
z Waszych wiadomości, przesłanych 
na adres e-mail: acnak@nak.org.pl
lub na adres pocztowy: 
Kościół Nowoapostolski w Polsce 
Administracja Centralna
ul. Akacjowa 50/50A-B
81-520 Gdynia



Kościół na świecie
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że On zna nas takimi, jakimi jesteśmy: zna twoją prze-
szłość, twoją teraźniejszość i twoją przyszłość; a ponie-
waż jesteś tym, kim jesteś, Bóg mówi: »Wezwałem cię 
po imieniu, chciałem, żebyś był moim dzieckiem«. Nie 
jest się więc nowoapostolskim dlatego, że jest się synem 
lub córką tego lub tamtego albo że w przeszłości poznało 
się kogoś, kto zaprosił do Kościoła Nowoapostolskiego, 
ale dlatego, że zostało się wezwanym przez Boga.

Moim jesteś!

Jesteście chrześcijanami nowoapostolskimi, jeste-
ście dziećmi Bożymi, ponieważ Bóg wybrał was osobi-
ście słowami: »Moim jesteś!«. – Jesteś Jego dzieckiem i 
nikt i nic nie może tego zmienić!

Podstawą tego nabożeństwa było słowo 
biblijne z I Listu do Koryntian 16, 9, jed-
nakże rozpoczynając je Główny Apostoł 
zacytował znane słowa z Księgi Izajasza 
43, 1, którymi to Bóg zwrócił się poprzez 

proroka do swojego ludu: „Wezwałem cię po imieniu; 
tyś moim!”. W innych przekładach biblijnych ta wypo-
wiedź brzmi: „Nazwałem cię twoim imieniem – moim 
jesteś!”. Nawiązując do tych słów z Księgi Izajasza 
Główny Apostoł powiedział:

„Mili bracia i siostry, te słowa chciałbym wpisać do 
waszych serc. Zgromadziliśmy się dziś wieczorem na 
nabożeństwie, ponieważ Bóg wezwał nas po imieniu. 
Jesteśmy Jego dziećmi. A to oznacza, że On nas zna! 
Jeśli Bóg mówi: »wezwałem cię po imieniu«, to oznacza, 

Nabożeństwo
w Rio de Janeiro

W ramach południowoamerykańskiej podróży w październiku
2015 roku Główny Apostoł odwiedził Argentynę, Urugwaj i Brazylię, 
gdzie w Rio de Janeiro w środę 28 października przeprowadził
nabożeństwo, które zrelacjonowały media kościelne na całym świecie.

Kościół na świeciePanorama Rio de Janeiro

i 19 Łukasz Ewangelista opisuje początki zboru chrześci-
jańskiego w Efezie i relacjonuje, z jakimi przeciwnościa-
mi musiał się zmagać Apostoł Paweł podczas pobytu w 
Efezie. Odnośnie tego Główny Apostoł powiedział:

„Najpierw Apostoł Paweł poszedł do żydów. Tam 
w synagodze była grupa, z którą rozmawiał o Jezusie 
Chrystusie, Synu Bożym i o swojej misji jako Apostoł 
Jezusa. W Piśmie Świętym jednakże czytamy, że byli 
tam tacy, którzy trwali w uporze i nie wierzyli. (Dz Ap 
19, 9) Trwali uporczywie przy swojej tradycji i nie przy-
jęli poselstwa, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a 
Paweł Apostołem Jezusa.

Wiem, że rzesza dzieci Bożych tu w Brazylii jest mała 
w porównaniu z liczbą mieszkańców tego kraju. Stara-
cie się szerzyć waszą wiarę, ale niewielu przyjmuje to 
poselstwo. Związani są ze swoją wiarą i tradycją. Jeżeli 
mówimy, że u nas działają żyjący apostołowie, że czeka-
my na ponowne przyjście Chrystusa, że też duszom na 
tamtym świecie może zostać udostępnione zbawienie, 
to reagują z dezaprobatą: »To nie jest nasza tradycja, to 
nas nie przekonuje, to jest dla nas obce. Z tym nie może-
my się oswoić. Pozostajemy przy tym, w co wierzymy«. 
Ludzie są zniewoleni w swoich wyobrażeniach i z taką 
postawą, z takimi przeciwnościami, musimy zmagać się 
podobnie, jak wówczas Apostoł Paweł. Innemu jeszcze 

To nie oznacza, że jesteśmy podmiotem w ręku 
Bożym, którym On steruje. My mamy wolną wolę, to 
jest pewne. Ale kiedy Bóg, Ojciec, mówi: »Moim je-
steś!«, i kiedy Jezus Chrystus mówi: »Moim jesteś!«, 
to oznacza, że nasze cierpienie jest Jego cierpieniem, że 
nasza radość jest Jego radością, że nasze zmartwienia 
są Jego zmartwieniami. »Moim jesteś!« oznacza, że On 
uczestniczy we wszystkim, co nas dotyczy. Zatem nie 
jest jedynie wszechmocnym Bogiem, ale Tym, który 
zważa na nas ludzi, co czynimy. On w Jezusie Chrystu-
sie jest Tym, który z nami cierpi, z nami się modli i daje 
nam siłę. To, co do Niego należy, chce dzielić z nami: 
swoją wspaniałość, swoje Królestwo, całe bogactwo 
swego dziedzictwa i to na wieki. »Nazwałem cię twoim 
imieniem – moim jesteś!« Czyż nie jest to cudownym 
przyrzeczeniem naszego Ojca Niebieskiego?”.

Apostoł Paweł w Efezie –
zmagania z przeciwnościami

Słowa biblijne z I Listu do Koryntian 16, 9: „Albowiem 
otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działal-
ności mojej, a przeciwników jest wielu”, Główny Apostoł 
zestawił z wypowiedzią z Dziejów Apostolskich na temat 
działalności Apostoła Pawła w Efezie. W rozdziałach 18 

RIO DE 
JANEIRO

•

Główny Apostoł Schneider w kościele 
nowoapostolskim w Rio de Janeiro,

w dzielnicy Maracaña
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wiedział, że skoro Bóg go posłał do tego miasta, to też 
otworzy mu wrota do skutecznego działania w Jezusie 
Chrystusie. Główny Apostoł wezwał: „Spójrzmy, jak 
tego dokonał Apostoł Paweł . Nie zaprzestawał mówić o 
Jezusie Chrystusie i wyznawać swoją wiarę.

Świadczenie o swojej wierze było oczy-
wistością dla Apostoła Pawła

Bóg oczekuje od nas wyznawania naszej wiary. W na-
szym środowisku naturalnie powinniśmy rozmawiać o 
naszej wierze, na przykład możemy powiedzieć: »Wiesz, 
ja wierzę, że Bóg mi pomógł. Wiesz, że w ubiegłym tygo-
dniu miałem trudności, poszedłem do kościoła i na nabo-
żeństwie zaczerpnąłem sił i pocieszenia«. Nikt nie będzie 
się śmiał, jeśli zobaczy, iż w minionym tygodniu ten lub 
tamten był smutny, a teraz jest radosny i idzie mu lepiej. 
I to z jakiego powodu? Dlatego że był na nabożeństwie. 
Oczywiście możemy też rozmawiać o naszych przeży-
ciach w wierze. W ten sposób wysiewamy nasienie wiary.

problemowi musiał się przeciwstawić Apostoł Paweł: 
Istniała grupa cudotwórców, którzy nadużywali imie-
nia Pana Jezusa do uzdrawiania ludzi. (Dz Ap 19, 13) To 
był wielki problem dla Apostoła. Współcześnie również 
jesteśmy konfrontowani z takimi zjawiskami. Występu-
ją tacy, którzy nadużywają imienia Pana Jezusa i obie-
cują ludziom lepsze życie i mówią: »Jeśli przyjdziesz 
do naszego Kościoła i przyjmiesz Jezusa Chrystusa, to 
obiecujemy ci zdrowie i sukces. Wszystkie twoje prob-
lemy się rozpłyną w powietrzu. Będziesz miał ziemskie 
błogosławieństwo«. Takie stwierdzenia nie są zgodne z 
ewangelią i nie z powodu takich obietnic przecież Pan 
Jezus przybył na ziemię. Z takimi jednak zjawiskami je-
steśmy konfrontowani.

Jeżeli jesteśmy pytani: »Czy w waszym Kościele 
są uzdrowienia? Czy modlicie się o cuda?«, to odpo-
wiadamy: »Nie, my przygotowujemy się na ponowne 
przyjście Chrystusa!«. To jednak ludzi nie interesuje, a 
tym samym mamy problem z przedstawianiem ludziom 
naszego poselstwa”.

Główny Apostoł wskazał jeszcze na inną grupę prze-
ciwników misji Apostoła Pawła. Byli to rzemieślnicy 
wyrabiający przedmioty i biżuterię ze srebra oraz han-
dlarze pamiątek, którzy żyli i czerpali interesy z kultu 
„Świątyni Artemidy”, zaliczanej do siedmiu cudów 
świata starożytności. Oni czuli się zagrożeni działania-
mi misjonarskimi Apostoła Pawła. Współcześnie też 
są ludzie, którym ewangelia przeszkadza w ich intere-
sach. Tacy nie mają czasu dla Boga i Kościoła, ponie-
waż muszą zabiegać o swoje interesy i zajęci są tym, aby 
dojść do pieniędzy. Pomimo tych trudnych okoliczności 
Apostoł Paweł wierzył w skuteczność swojej misji, gdyż 

BU

  04 / 2016 NASZA RODZINA 19

Kościół na świecie

ze zdziwieniem: »Wszyscy są różni, są bogaci i biedni, 
wykształceni i mniej wykształceni, ale wszyscy są jedno. 
Jak oni tego dokonują?«. Akurat we współczesnym cza-
sie jest to cudem.

Nasz świat potrzebuje ludzi, którzy po-
magają innym dźwigać cierpienia

Właśnie takich cudów możemy dokonywać. Dla 
ogółu ludzi jest niezrozumiałe, jak można przebaczyć 
komuś, kto zranił. Niektórzy być może nawet mówią: 
»Oszalałeś, żaden normalny człowiek czegoś takiego 
nie robi«. Wówczas możemy odpowiedzieć: »Tak, w 
istocie jest to coś niezwykłego, ale z Bogiem potrafię 
tego dokonywać«. Pokażmy, że z Bogiem nie ma nic 
niemożliwego. Dokładnie to czynił Apostoł Paweł.

Apostoł Paweł przez trzy lata przebywał w Efezie i 
z tamtymi ludźmi dzielił radość i cierpienie. To też jest 
piękny sposób wyznawania swojej wiary i głoszenia 
dobrej nowiny. W świecie, który staje się coraz bardziej 
egoistyczny dzielimy radość i cierpienie z bliźnim. Gdy 
widzimy, że inni cierpią, to staramy się ich pocieszać. 
Staramy się im pomóc i dać radość i pokój. Apostoł 
Paweł to czynił. Ludzie w Efezie zauważyli, że ten czło-
wiek nie tylko głosi nową naukę, ale bierze udział w ich 
życiu. Dokładnie tak samo i my możemy wyznawać 
naszą wiarę. Sądzę, że nasz świat potrzebuje ludzi, któ-
rzy pomagają innym dźwigać cierpienia”.

Po kazaniach apostoła okręgowego Rüdigera Krause 
(Niemcy Północne) i apostoła Reinaldo Milczuka (Bra-
zylia) Główny Apostoł zakończył nabożeństwo modli-
twą i udzieleniem błogosławieństwa. 

Uczyńmy jak Apostoł Paweł. Dla niego rzeczą oczy-
wistą było świadczenie o swojej wierze i mówienie o 
tym,  jak Pan mu pomógł.

Bóg poprzez Apostoła Pawła dokonywał też zdumie-
wających cudów. (Dz Ap 19, 11) Wiemy, że nikt z nas nie 
może uzdrawiać chorych; ja też nie. Tego rodzaju cudów 
nie możemy dokonywać.

Możemy jednak dokonywać takich rzeczy, które 
dla innych ludzi wydają się niemożliwe. Na przykład 
czymś nadzwyczajnym jest promieniowanie pokojem i 
ufnością, gdy w naszym życiu są turbulencje, czy bycie 
Bogu wdzięcznym i wiernym, nawet wtedy, kiedy w 
życiu jest totalny galimatias, kiedy wszystko się wali i 
pali. Dla wielu wydawać się to będzie niczym cud i po-
wiedzą: »W istocie powinien być zdruzgotany, a  on pro-
mienieje pokojem i ufnością«. Ujawnianie takiego stanu 
dla wielu jest cudem. Takich cudów mogą dokonywać 
wszystkie dzieci Boże. Cudem też jest fakt, że pomimo 
wszystkich różnic jesteśmy jedno w wierze i w miłości. 
Gdy ludzie przypatrują się naszym zborom, to mówią 

Zbór przed nabożeństwem
Główny Apostoł Schneider i apostoł okręgowy Montes de Oca

Grupa turystów z Berlina śpiewa po nabożeństwie

Chór przed nabożeństwem
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Chleb Żywota

Na nabożeństwach konfirmacyjnych młodzi chrześ-
cijanie nowoapostolscy w uroczysty sposób stają 
przed Bogiem i zborem, i składają ślubowanie 

konfirmacyjne:
„Wyrzekam się diabła i wszelkich jego spraw i czynów, i 

oddaję się Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty w wierze, w 
posłuszeństwie i w poważnym zamiarze Tobie wiernym być aż 
do mego końca. Amen”. 

Tym samym konfirmanci potwierdzają ślubowania złożo-
ne niegdyś przez rodziców podczas świętego chrztu wodnego 
i świętego  pieczętowania. W celu utwierdzenia decyzji pro-
wadzenia życia w naśladownictwie Chrystusa konfirmanci 
otrzymują szczególne błogosławieństwo.

Przed ponad stu laty Albert Schweitzer, znany lekarz i teo-
log, w swojej przemowie do konfirmantów powiedział coś, co 
przeszło do historii jako „Ostatnie słowa przed konfirmacją”:

„Wiecie, że we wnętrzu Afryki, panuje choroba zwana 
„Śpiączką Afrykańską”. Najpierw ludzie stają się nieco 
ociężali, znużeni, a potem coraz bardziej, aż wreszcie leżą 
w śpiączce i umierają z osłabienia. Znany profesor Koch z 
uniwersytetu w Berlinie udał się do Afryki, aby zbadać zja-
wisko śpiączki i odkrył jej zaczątki u wielu osób, które go z 
tego powodu wyśmiewały i mówiły, że czują się doskonale, 
a on wiedział z całkowitą pewnością, że były już zarażone i 
żałował, że nie chcą się poddać leczeniu”.

„Jest jeszcze jedna choroba”, kontynuował swoją wypo-
wiedź Schweitzer, „można ją nazwać „śpiączką duszy”, w 

przypadku której głównym niebezpieczeństwem jest fakt, 
że nie czujemy, kiedy nadchodzi. Dlatego też musicie na nią 
bardzo uważać i być czujni. A kiedy dostrzeżecie w sobie 
najmniejszą choćby obojętność, kiedy poczujecie znużenie 
i że apatia czy zniechęcenie odbierają wam zapał, że male-
je powaga, tęsknota i entuzjazm w wierze, wówczas musicie 
przerazić się siebie samych i uświadomić sobie, że są to symp-
tomy, iż wasza dusza zaznała szkody”.

O ile opisana choroba skutecznie może zostać zwalczana, 
o tyle duchowe znużenie szerzy się coraz bardziej. Należy coś 
ze sobą zrobić; poddać się duchowemu leczeniu i zabrać się 
do pracy nad sobą! Naglący apel naszych apostołów „nasz 
Pan przyjdzie!” w znacznej części chrześcijaństwa nie jest 
przyjmowany poważnie, nie wzbudza tęsknoty i entuzjazmu. 
Popadło się w znużenie. Co na to pomaga? Zwyciężanie z 
Chrystusem - motto naszego Głównego Apostoła na rok 2016.

Nie popadajmy w znużenie i wspólnie z naszymi konfir-
mantami wciąż na nowo wyrzekajmy się diabła i oddajmy 
się Panu i Jego wszechmocy, aby z Chrystusem zwyciężać 
szatana i jego taktykę usypiania – i to każdego dnia na nowo. 
W wierze, w posłuszeństwie i w poważnym zamiarze pozo-
stańmy wiernymi Bogu aż nareszcie zaspokoi naszą wielką 
tęsknotę za ponownym przyjściem Syna Bożego.

Z wielką radością wspólnota Kościoła czeka na czujnych, 
rozbudzonych, poważnych i entuzjastycznych młodych 
chrześcijan, aby wzajemnie sobie służyć wniesionymi darami 
i działać na rzecz Chrystusa.

List do Galacjan 6, 9

„Czynić dobrze nie ustawajmy…
        ...bez znużenia”.

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

Apostoł Piotr powiadał z kolei, że Bóg szybko od-
dzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych, tych, 
którzy czynią dobro, od tych, co wprowadzają zło. 

Przykłady starotestamentowe są aż nader wymowne, a kara, 
jaka spadnie na bezbożników będzie nieuchronna. Uratują 
się tylko nieliczni, ponieważ głównym przesłaniem Stwo-
rzyciela jest posłuszeństwo Jego słowom: „Tak to potrafi 
Pan wyrwać sprawiedliwych z największych niebezpie-
czeństw, a bezbożnych zatrzymać aż do dnia sądu na uka-
ranie. Kara spotka przede wszystkim tych, którzy ulegając 
nieczystym pragnieniom własnego ciała, lekceważą sobie 
powagę Boga”. (II Ptr 2, 9. 10)

Sprawy te są także poruszane w tekstach staro- i nowo-
testamentowych. Widzimy więc takie oto odwołania: Ps 34, 
19; I Kor 10, 13; II Tym 4, 18; Obj 3, 10, Rzym 2, 5-6; Iz 
56, 11; Rzym 1, 26 oraz Jud 7. 8. Ta wielka liczba odwołań 
wskazuje niezawodnie na powagę zagadnienia. Możemy do-
miemać, że eschatologiczny moment grozy powinien do nas 
przemawiać ze zdwojoną siłą. Człowiek staje przed Bogiem 
w poczuciu niepewności co do swoich losów, jednak Apostoł 
Piotr dodawał, że sprawiedliwi nie mają się czego obawiać.

Ważne jest nade wszystko życie zgodne z duchowym 
poczuciem świętości, która bierze swój początek z miłości 
do Boga. Wtedy wszystko pozwala zrozumieć, iż swoje losy 
powierzyło się właściwie, a sprawiedliwość nie dosięgnie 
tych, którzy żyją w bojaźni przed Panem. Kolejne przywo-
łane fragmenty kwestię tę unaoczniają jeszcze intensywniej: 
„Pan bliski jest ludziom skruszonego serca i wspomaga tych, 
co są złamani na duchu”, „Pokusa nie nawiedziła was więk-
sza od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg 
i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz 
zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, 
abyście mogli przetrwać”, „Pan uwolni mnie też od wszel-
kiego zła i przyjmie do Królestwa Niebieskiego. Jemu niech 
będzie chwała po wszystkie wieki. Amen”, „Ponieważ usłu-
chałeś Mnie i wytrwałeś wiernie przy moich przykazaniach, 
przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, która przyjdzie 

na całą ziemię, by wypróbować wszystkich jej mieszkań-
ców”, „Tak więc wskutek twojej zatwardziałości i nieskru-
szonego serca gotujesz sobie gniew na dzień sądu i objawie-
nia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według 
jego uczynków”, „Są to psy żarłoczne, wciąż nienasycone, i 
pasterze nie rozumiejący niczego. Wszyscy chodzą własnymi 
drogami i każdy szuka tylko własnych zysków”, „Dlatego to 
oddał ich Bóg we władanie bezwstydnym chuciom […]”, i w 
końcu „[Pragnę wam też przypomnieć] jak to Sodoma i Go-
mora oraz sąsiednie miasta, oddające się w podobny sposób 
rozpuście i wszelkiej pożądliwości, poniosły dla przykładu 
karę ognia wiecznego. Ci pseudoprorocy również plugawią 
własne ciała, odrzucają władzę [Chrystusa] i gardzą maje-
statem [aniołów]”.

Przytoczone fragmenty wskazują na źle pojętą material-
ność i cielesność życia, czy nawet seksualność. Nie znaczy 
to wcale, że Stary, czy też Nowy Testament występował 
przeciwko kontaktom kobiet i mężczyzn. Chodziło raczej o 
napiętnowanie zboczeń, które się przy tej okazji pojawiały. 
Dochodzi do tego wierność Boskim nakazom, co niewątpli-
wie chroni człowieka przed gniewem Stworzyciela. Należy 
przy tym unikać tych, którzy głoszą nieprawdziwe nauki, oni 
bowiem zostaną odrzuceni, a ich przesłanie – zniszczone. 
Całą nadzieję należy pokładać w Panu, gdyż On jest dawcą 
życia wiecznego. Myśl o tym powinna przenikać każdego 
chrześcijanina. Bardzo ważne pojęcie, jakie się tutaj poja-
wia, to pokusa. Ludzie kuszeni są przez szatana, ale posia-
dają wolną wolę daną przez Boga i mogą przeciwstawić się 
złu, wyjść zwycięsko z prób i potwierdzić swą wierność. Pan 
dopomaga, nie znaczy to wcale, że nałożone ciężary są nie 
do udźwignięcia, wręcz przeciwnie – włożony wysiłek i nie-
przeparta chęć podobania się Panu pozwalają wyjść zwycię-
sko z tego sprawdzianu. Należy przy tym hołdować przede 
wszystkim wartościom duchowym, bo zwrócenie się w stro-
nę własnych chuci, może doprowadzić do zguby. Podkreśla 
to, iż wypada mieć świadomość przyszłości, która przecież 
należy nie do tego świata i wyznacza pragnienia wierzących.

Chleb Żywota
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Katechizm

13.3 Małżeństwo i rodzina

Małżeństwo jest przez Boga zamierzoną i pod Jego błogo-
sławieństwem będącą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety; 
ono tworzy podstawę dla rodziny. U podłoża małżeństwa leży 
dobrowolna decyzja obojga partnerów wyrażona publicznym 
przyrzeczeniem wierności. Wzajemna miłość i wierność są nie-
odzowne do pomyślnego małżeństwa.

Błogosławieństwo Boże jest wartościową podwaliną mał-
żeństwa i rodziny.

13.3.1 Małżeństwo jako instytucja Boża

Monogamiczne małżeństwo mężczyzny i kobiety jest Bożą, 
a nie tylko ludzką instytucją. Poligamiczne małżeństwo (wielo-
żeństwo) nie jest w zgodzie z nauką chrześcijańską i tradycją.

Znaczenie i wartość małżeństwa uwidacznia także to, że Bóg 
wyraźnie zakotwiczył ochronę tej instytucji w dziesięciu przyka-
zaniach. (zob. KKN 5.3.7)

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę sobie 
przeznaczonym. Istotne wypowiedzi odnośnie tego zawarte są 
w relacji dziejów stworzenia:

• „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga 
stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogo-
sławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmna-
żajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; 

13.3.2 Małżeństwo i błogosławieństwo 
małżeńskie 

Normy prawne dotyczące zawarcia małżeństwa, stanu mał-
żeńskiego i rozwodu są różne zależnie od państwa i podlegają 
zmianom wynikającym z przeobrażeń społecznych. Kościół 
Nowoapostolski opowiada się za ochroną małżeństwa i rodziny.

Przyjęcie kościelnego błogosławieństwa małżeńskiego ma 
wielkie znaczenie. (zob. KKN 12.2.3.1) Błogosławieństwo ma 
różnorodne następstwa: umacnia siłę do trwałej miłości i wier-
ności; wspiera gotowość do służenia, pomagania i rozumienia; 
przyczynia się do wybaczania błędów i pojednania. Otrzymane 
błogosławieństwo jednakże może ujawniać swoje skutki tylko 
wtedy, kiedy małżonkowie dbają o to swoim zachowaniem.

Warte starania jest, aby oboje partnerzy byli zgodni w za-
gadnieniach wiary. Przyjmowanie słowa i łaski Bożej, wspól-
na modlitwa i przeżywanie wiary umacnia związek małżeński i 
wzmacnia rodzinę. Fakt, że oboje partnerzy są chrześcijanami, 
sam w sobie nie jest jednakże gwarancją harmonijnego życia 
małżeńskiego.

Przed zawarciem małżeństwa – zwłaszcza z partnerem po-
chodzącym z innej kultury, religii lub wyznania – należy wy-
jaśnić wszelkie zagadnienia wspólnego życia, aby zapewnić 
powodzenie małżeństwa.

Cudzołóstwo jest poważnym nadużyciem zaufania i grze-
chem. (zob. KKN 5.3.7.2) Szczera skrucha i pokuta, gotowość 
do przebaczenia oraz łaska Boża mogą umożliwić małżonkom 
kontynuację małżeństwa. Kościół zaleca wykorzystanie wszel-
kich możliwości do zachowania i stabilizacji małżeństwa.

Jeżeli dochodzi do rozwodu małżeńskiego, należy zważać 
na to, aby nie dochodziło do raniących wypowiedzi i czynów. 
Przede wszystkim wobec dzieci pochodzących z małżeństwa 
należy wykazać takie zachowanie, które umożliwi im w przy-
szłości okazywanie szacunku i przychylności obojgu rodzicom.

13.3.3 Seksualizm i planowanie rodziny 
w małżeństwie

Małżeństwo służy też utrzymaniu rodzaju ludzkiego: „I bło-
gosławił im [pierwszym ludziom] Bóg, i rzekł do nich Bóg: Roz-
radzajcie się i rozmnażajcie się”. (I Moj 1, 28)

Seksualność w małżeństwie winna cechować się szacunkiem 
i empatią. Jeżeli dominuje wzajemne porozumienie i miłość, to 
seksualność jako ważne ogniwo może umacniać małżeńską 
wspólnotę i przyczyniać się do dobrego samopoczucia i pomyśl-
ności obojga małżonków.

Planowanie rodziny jest sprawą małżonków. Kościół jednak-
że odrzuca metody i środki antykoncepcyjne, których istotnym 
skutkiem jest uśmiercanie zapłodnionych komórek jajowych. 
Sztuczne zapłodnienie zasadniczo jest akceptowane. Odrzucane 

jednakże są wszelkie przedsięwzięcia, w wyniku których nisz-
czone jest życie z powodu wyboru człowieka.

Streszczenie

Małżeństwo jest przez Boga zamierzoną wspólnotą życiową 
mężczyzny i kobiety. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako 
sobie przeznaczonym. (KKN 13.3; KKN 13.3.1)

Związek pomiędzy Chrystusem a Kościołem jest wzorem 
dla związku małżeńskiego. (KKN 13.3.1)

Kościół Nowoapostolski opowiada się za ochroną małżeń-
stwa i rodziny. (KKN 13.3.2)

Kościelne błogosławieństwo małżeńskie ma wielkie znacze-
nie. Umacniać może miłość i wierność, jednakże tylko wtedy, 
kiedy małżonkowie dbają o to swoim zachowaniem. (KKN 
13.3.2)

Cudzołóstwo jest poważnym nadużyciem zaufania i grze-
chem. W przypadku rozwodu małżeńskiego należy zaniechać 
raniących wypowiedzi i czynów. (KKN 13.3.2)

Seksualność w małżeństwie winna cechować się miłością, 
szacunkiem i empatią. Planowanie rodziny jest sprawą małżon-
ków. (KKN 13.3.3)

13.3.4 Obowiązki rodziców

Dzieci są darem Bożym, dlatego też rodzicie nie tylko w 
wysokim stopniu ponoszą odpowiedzialność wobec dzieci i 
społeczeństwa, ale przede wszystkim wobec Boga. Matka i oj-
ciec wspólnie są głównymi odpowiedzialnymi za wychowanie. 
Tylko z miłością i mądrością mogą sprostać tej odpowiedzialno-
ści. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa i miłościwej przychylno-
ści. Rodzice wspólnie wychowują swoje dzieci w wierze i uczą 
ich kierować się wartościami moralnymi. To wymaga znaczą-
cego nakładu czasowego i ewentualnej rezygnacji z własnych 
interesów na korzyść dzieci.

Wypełniając swoje zadanie wychowawcze rodzice winni być 
świadomi, że poprzez własne zachowanie – także w relacjach 
małżeńskich – pełnią ważną funkcję bycia wzorcem dla dzieci.

Troskliwi i przezorni rodzice, w miarę swoich możliwości, 
wspierają edukacyjny i zawodowy rozwój dzieci, zważywszy na 
zapewnienie im przyszłościowego bytu życiowego.

Zadaniem rodziców jest wychowywanie i utwierdzanie 
swoich dzieci w wierze i w bogobojności. Do tego należy za-
poznawanie dzieci ze słowem i wolą Bożą, (V Moj 6, 6. 7) mo-
dlenie się z nimi, uczęszczanie z nimi na nabożeństwa i umożli-
wianie im uczestnictwa w zajęciach nauczania kościelnego. W 
ten sposób zostają stworzone podstawy ku temu, żeby później 
dzieci same prowadziły swoje życie jako przekonani i głęboko 
wierzący chrześcijanie oraz przygotowywały się na ponowne 
przyjście Chrystusa.

panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 
wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (I Moj 
1, 27. 28) – Zatem oboje, mężczyzna i kobieta, są stworze-
ni na obraz Boga. Różnie, ale równorzędnie oboje objęci są 
Bożym błogosławieństwem i żyją ze Słowa Bożego nakazu-
jącego rozmnażanie oraz urządzanie i zachowanie ziemi jako 
im zawierzonej części stworzenia według woli Bożej. 

• „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest 
sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego”. (I Moj 2, 
18) – Człowiek jest przysposobiony do wspólnoty; mężczyzna 
i kobieta mają w małżonku kogoś, komu mają być pomocą. 

• „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się 
z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”. (I Moj 2, 24) – W 
wyniku zawarcia małżeństwa mężczyzna i kobieta złączeni 
zostają do jedności przeznaczonej na całe życie.
Odnośnie małżeństwa wypowiadał się również Pan Jezus. 

W kontekście pytania, czy dozwolony jest rozwód, nawiązał 
do wcześniej zacytowanej wypowiedzi: „Czyż nie czytaliście, 
że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, 
i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno 
ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. (Ew. 
Mateusza 19, 4-6) Jako wzór dla związku małżeńskiego Apostoł 
Paweł przedstawia związek pomiędzy Chrystusem a Kościołem. 
Wzywa małżonków do wzajemnego miłowania się i szanowa-
nia. (Efez 5, 21-33)

Chrześcijanin nowoapostolski
i jego życie w wierze

katechizm

Rozdział 13 − część IV
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Dwaj uczniowie udali się w 
drogę do Emaus. Wieś ta była 
oddalona od Jerozolimy o 
dwie godziny drogi na pieszo.
Rozmawiali między sobą o 
tym, co się wydarzyło w mi-
nionych dniach.
Kiedy tak rozmawiali, zbliżył 
się do nich Pan Jezus i szedł 
razem z nimi. Oni jednak Go 
nie poznali.
Pan Jezus zapytał: „O czym 
rozmawiacie?”.
Obaj przystanęli przygnębieni. 
Jeden z nich, który miał na 
imię Kleopas, odpowiedział: 
„Czy jesteś jedynym obcym w 
Jerozolimie, który nie wie, co 
się stało w tych dniach?”.
Pan Jezus zapytał: „Co się 
stało?”.
Wtenczas Jemu relacjono-
wali: „Jezus z Nazaretu, był 
prorokiem, mocarnym w sło-

Uczniowie z emaUs
(ewangelia ŁUkasza 24,13–35)

wach i czynach przed Bo-
giem i wszelkim ludem. Przed 
trzema dniami nasi arcykapłani 
i zwierzchnicy wydali na Niego 
wyrok śmierci i Go ukrzyżo-
wali. A my mieliśmy nadzieję, 
że On wyzwoli Izrael. Później 
niektóre z naszych kobiet po-
szły rano do grobu, ale nie 
znalazły tam Jego ciała.
Widziały jednak aniołów, któ-
rzy do nich powiedzieli, że On 
żyje. Toteż niektórzy z nas po-
szli do grobu i zastali wszystko 
tak, jak mówiły kobiety”.
Pan Jezus im odpowiedział: 
„Czy nie zrozumieliście tego, 
co mówili prorocy? Czyż 
Chrystus nie musiał tego wy-
cierpieć, by wejść do swojej 
chwały?”.
Pan Jezus opowiadał im o 
Mojżeszu i o wszystkich pro-
rokach. Wyjaśnił im, co było o 
Nim napisane w Pismach.
Wtedy doszli do Emaus. To był 
koniec ich podróży.
Pan Jezus zachowywał się 
tak, jakby miał iść dalej. Obaj 
uczniowie poprosili Go, żeby 
został u nich, mówiąc: „Zo-
stań z nami, gdyż nadchodzi 
wieczór, a dzień zbliża się ku 
końcowi”.
Tak więc Pan Jezus pozostał
u nich.

A gdy razem usiedli do posiłku 
Pan Jezus wziął chleb, podzię-
kował, pobłogosławił, łamał i 
dawał im. Wówczas poznali, 
kto z nimi wędrował, ale w tej 
samej chwili Pan Jezus znik-
nął.
Wtenczas rzekli do siebie: 
„Czyż serce nasze nie pałało 
w nas, gdy mówił do nas w 
drodze i Pisma przed nami 
otwierał?”.
Szybko udali się z powrotem 
do Jerozolimy. Znaleźli jedena-
stu apostołów, z którymi byli 
zebrani pozostali uczniowie i 
opowiedzieli im: „Pan rzeczy-
wiście zmartwychwstał”.
Obaj opowiedzieli, co im się 
przydarzyło w drodze i jak po-
znali Pana Jezusa po łamaniu 
chleba.

Pan Jezus został ukrzyżowany. 
Józef z Arymatei złożył Jego 
ciało w grobowcu wydrążonym 
w skale.
Po sabacie przyszły do grobu 
trzy kobiety, które chciały na-
maścić ciało Pana Jezusa, ale 
Jego tam nie było.
Dwaj aniołowie im ogłosili, że 
Pan Jezus zmartwychwstał. 
Kobiety opowiedziały o tym 
apostołom, ale oni im nie 
uwierzyli.
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Mój tata ma na imię Ewgenij 
i jest stomatologiem. Moja 
mama ma na imię Ljubow, a  
z zawodu jest projektantką. 
Ale teraz jest z nami dziećmi 
w domu.
Niestety nie mamy żadnych 
zwierząt domowych. Amalija 
i ja bardzo chcielibyśmy mieć 
jakiegoś kotka lub pieska!

Mieszkamy w Kazachstanie, w 
Ałma Acie. Nasze miasto położone 
jest w wysokich górach i słynie z 
pysznych jabłek. Ałma po kazach-
sku znaczy jabłko; oczywiście 
symbolem naszego miasta rów-
nież jest jabłko.

U nas jest wiele smacznych tra-
dycyjnych potraw, na przykład 
beszbarmak, baursaki, kasy. 
Najbardziej lubię beszbarmak. 
Jest to gotowane mięso na 
cienko rozwałkowanym cieście 
makaronowym. Często gotuje się 

to na święta.

Razem z siostrą bardzo chętnie tre-
nujemy taekwondo. Jest to jeden z 
rodzajów sportów walki. Ja zdobyłem 
już nawet medale w zawodach. Ale 
przed jakimś czasem złamałem rękę  
i lekarz nie pozwolił mi trenować. 
Zimą lubimy jeździć na nartach.

Z wiZytą
U ArtUrA w AłmA Acie,  w KAzAchstAnie

Witajcie! Nazywam się Artur, mam osiem lat. Moja       
siostra Amalija ma pięć lat. Chodzę do pierwszej klasy      
i staram się o to, żeby mieć jak najlepsze oceny.
Wtedy moi rodzice się cieszą.

Latem często jeździmy nad jezioro,
pływamy lub pędzimy po jeziorze na    
skuterach wodnych.

Ostatniego lata tata po raz pierwszy 
zabrał mnie ze sobą na ryby i nawet 
sam jedną złowiłem!

W czasie wolnym chodzę do szkoły 
muzycznej i gram na klarnecie.

W niedzielę cała nasza rodzina udaje 
się na nabożeństwo w naszym mie-
ście. Mój tata służy jako kapłan, a 
mój dziadek jako starszy okręgowy. 
Nasz zbór jest niewielki. Ale trzymamy 
się wszyscy razem i zawsze jesteśmy 
w dobrym nastroju! Święta obchodzimy 
wspólnie przy herbacie.

W czerwcu ubiegłego roku w mieście 
Szymkent na południu Kazachstanu odbyło 
się spotkanie chórzystów. Tam Amalija     
i ja razem z innymi dziećmi śpiewaliśmy 
pieśni, a nabożeństwo przeprowadził 
apostoł Klaus Katens. Na to spotkanie je-
chaliśmy pociągiem. To było bardzo ekscy-
tujące i zabawne.

Artur mieszka w mieście.
Na wsi wielu Kazachów pra-
cuje jako pasterze. Latem 
razem ze swoimi zwierzętami 
chodzą z pastwiska na pa-
stwisko. Mieszkają w jurtach 
– namiotach pokrytych filcem 
i skórami. 
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1.   Ile rozdziałów zawiera II Księga Mojże-

szowa?

A  50 
B  40 
C  42 
D  32

2.    Skąd pochodziła kobieta, z którą rozma-
wiał Pan Jezus przy studni Jakuba?

A  z Galilei 
B  z Samarii 
C  z Egiptu
D  z Fenicji

3.   Skąd pochodził Natanael, jeden z uczniów 
Pana Jezusa?  

A  z Kany Galilejskiej 
B  z Jerozolimy 
C  z Nazaretu 
D  z Nain 

4.  Co oznacza pojęcie „ewangelia”?   

A  plan zbawienia 
B  dobra nowina 
C  święta wieczerza
D  chrzest duchowy 

5.   Jaki przydomek mieli bracia Jan i Jakub, 
synowie Zebedeusza? 

A  Chłopaki Burzy 
B  Synowie Gromu 
C  Mężowie Wichury 
D  Dzieci Wiatru

6.   Kogo, poza Junią, pozdrawia w Liście do 
Rzymian Apostoł Paweł?   

A  Antoniusza 
B  Apoloniusza 
C  Apollosa 
D  Andronika

7.   Kto jest bohaterem wydarzeń opisanych 
w II Księdze Machabejskiej?   

A  Hieronim Machabeusz
B  Karol Machabeusz
C  Juda Machabeusz 
D  Piotr Machabeusz

8.    Które podobieństwo zawarte jest tylko     
w Ewangelii Mateusza?   

A  o synu marnotrawnym 
B   o czworakiej roli
C  o ukrytym skarbie
D   o zgubionym groszu

9.   Jakie pokrewieństwo łączyło Jakuba         
i Ezawa? 

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

10. Kto lub co to jest „Piszon”?  

A  miasto-spichlerz Egipcjan
B   rzeka wypływająca z ogrodu Eden
C  miasto Filistyńczyków
D  prorok izraelski  
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