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Pojęcie „służenie”, często nam towarzyszy w życiu i w 
wierze w różnych kontekstach: doświadczamy pożytku 
służby zdrowia poprzez personel medyczny, doświad-
czamy pożytku służby Boga przy naszych duszach na 

nabożeństwie poprzez kazanie duchownych przy ołtarzu. Wiele 
wielkich i małych, dostrzegalnych i niedostrzegalnych czynów 
zostaje wykonywanych w naszym otoczeniu życiowym i w Ko-
ściele, i to w sposób całkiem oczywisty i bez rozgłosu. Czasami 
ten lub tamta traci motywację do służenia z powodu braku sukce-
sów, nieakceptacji albo zaistniałych warunków. Wówczas trzeba 
sobie uświadomić, czym właściwie jest „służenie”: działaniem z 
polecenia kogoś na rzecz kogoś i jego dobra.
 Gdy Apostoł Paweł po swoim nawróceniu został powołany 
do służby Bożej, to chętnie chciał pozostać w Jerozolimie i tam 
Żydom zwiastować Ewangelię. Miał dobre rozeznanie co do ży-
dowskiego myślenia, a działanie w Jerozolimie byłoby uzasadnio-
nym działaniem na „własnym boisku”; tak przynajmniej sądził. 
Pan Bóg jednak względem niego miał inny zamiar: „Idź, chcę cię 
posłać daleko, do narodów pogańskich”. (Dz Ap 22, 21) Apostoł 
Paweł usiłował jeszcze wytoczyć kontrargumenty i ważne powo-
dy wskazujące na to, iż w Jerozolimie mógłby służyć o wiele le-
piej. W końcu jednak uniżył się pod wolę Bożą.
 Częstokroć również mamy własne wyobrażenia, jak wszystko 
powinno być, co moglibyśmy robić, gdzie i z kim moglibyśmy 
wybitnie służyć Panu. Polecenie jednak daje Pan, a my jesteśmy 
wezwani do służenia. Kiedy rzeczywiście jesteśmy tego świado-
mi, to wszędzie, gdzie Pan nas posyła, możemy służyć z radością 
ku chwale Boga i dla dobra bliźniego.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła
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Niekończący się dywan niskiej zabudowy 
domów jednopiętrowych i bungalowów 
poprzekrawany wielopasmowymi arte-

riami charakteryzuje aglomerację Los Angeles. 
Pod tym względem ta architektura miejska jest 
przeciwieństwem do miast europejskich. W Los 
Angeles po zakończeniu drugiej wojny światowej 
wynaleziono bungalowy, które w latach pięć-
dziesiątych XX wieku stały się synonimem ame-
rykańskiego stylu życia – „American Way of Life”. 
Przy tym dom marzeń klasy średniej powstał w 
zasadzie z biedy. Chcąc powracającym z wojny 
milionom żołnierzy zapewnić mieszkania w spo-
sób szybki i ekonomiczny, w roku 1945 w Los 
Angeles powołano do życia Case Study House  
Program (eksperymentalny program budowy 
domów). Program stanowił współzawodnic-
two projektów mających na celu wybudowa-
nie w możliwie najkrótszym czasie parterowych 

lub piętrowych domów z wiatą garażową, przy 
najniższych nakładach i przy minimalnym zuży-
ciu materiałów budowlanych. W rezultacie tego 
powstał bungalow. Drewno, szkło, blacha falista 
oraz kilka dźwigarów stalowych wystarczyło, 
żeby w ciągu czternastu dni wznieść dom gotowy 
do zamieszkania. Wokół Los Angeles, obok eks-
perymentalnych prostych domów, powstawały 
też ekstrawaganckie domy marzeń na wyekspo-
nowanych posesjach, które szybko zyskały sławę 
i stały się symbolem nowoczesnego mieszkania.
 W bezpośredniej bliskości osiedla Case Study 
House w Pasadenie stoi kościół nowoapostol-
ski, z zewnątrz niespektakularny, ale wewnątrz 
zaprojektowany z wielką dbałością w stylu kali-
fornijskiego neobaroku. Tam, w listopadzie 2016 
roku, Główny Apostoł przeprowadził nabożeń-
stwo transmitowane internetowo na całe Stany 
Zjednoczone Ameryki.

Los Angeles – kolebka bungalowów
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NABOŻEŃSTWO W PASAdENiE/USA

dATA: 27 listopada 2016 r.
PiEśŃ: How great Thou art
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okręgowi Le-
onard Kolb i Enrique Minio, apostołowie okręgowi po-
mocniczy Frank Dzur i John Fendt oraz apostołowie Earl 
Buehner, Reinhard Hecht, Karl Orlofski i Thomas Schmidt
UczESTNicy: ok. 700
iNfOrmAcjA: w sobotę przed nabożeństwem Główny 
Apostoł przewodniczył konferencji apostołów i biskupów 
oraz uczestniczył w spotkaniu młodzieży, przygotowanym 
przez grupę młodzieży z południowej Kalifornii; spotka-
nie zostało zakończone pytaniami młodzieży zadawanymi 
Głównemu Apostołowi.  
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Jako dzieci Boże jesteśmy pouczani przez Ducha 
Świętego, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie ponownie. 
To nie jest wynalazkiem Kościoła Nowoapostolskie-

go. To jest obietnica Jezusa Chrystusa, która została nam 
przekazana przez Ducha Świętego. Wiemy, co się wyda-
rzy. Otrzymaliśmy Boskie życie. Jeśli to życie mogło się 
w nas rozwinąć, to dzisiaj to odczuwamy; już nie potrwa 
długo, ponieważ życie, które noszę w sobie, dorosło. Moje 
pragnienie wspólnoty z Chrystusem staje się coraz więk-
sze. To odczuwam. Chrystus wkrótce przyjdzie ponow-
nie. To odczuwa dusza.

Moi mili bracia i siostry, poprzez nowonarodzenie z 
wody i z Ducha otrzymaliśmy życie z Boga. A gdy ono się 
rozwija, to wzrasta też pragnienie wiekuistej wspólnoty z 
Jezusem Chrystusem i staje się coraz bardziej oczywiste. 
Wówczas ma się pewność, nawet jeśli ktoś mówi: „Jak ty 
to sobie wyobrażasz?”. Wie się, że Pan Jezus przyjdzie 
ponownie. Na to się przygotowujemy i w tym celu służy 
słowo biblijne, które dziś mamy na nabożeństwie.

To jest stare słowo proroka Izajasza, w którym Bóg 
przedstawia się jako Odkupiciel Izraela. Słowo związane 
jest z dziejami narodu izraelskiego. Naród był w Egipcie 
w niewoli faraona; z tej niewoli uwolnił go Bóg i popro-
wadził z Egiptu do obiecanego kraju. W drodze troszczył 
się o wszystko, czego lud potrzebował.

Wybawienie z niewoli egipskiej było czynem Bożym. 
Do tej chwili Izraelici prowadzili niewolnicze życie – bez 
jakiejkolwiek możliwości samowyzwolenia. Jedynie Bóg 
mógł ich uwolnić, jedynie On mógł pokonać wojska fara-
ona. Dobrze uzbrojone wojsko zostało zniszczone przez 
Boga. To był czyn Boży, w którym ukazała się miłość 
Boga do Jego narodu. Ten czyn miał uzmysłowić Izraeli-
tom: to nie jest wasza zasługa, nie zasłużyliście na to, to 
jest łaska. Miłuję was, dlatego was wyzwoliłem i popro-
wadzę do obiecanego kraju. – Wyzwolenie było wyrazem 
miłości Bożej do Jego ludu i wyrazem Jego łaski.

Wybawienie jest czynem Bożym, ale żeby zostać wy-
bawionym, Izraelici musieli sami też coś zrobić. Bóg po-
wiedział im to poprzez proroka całkiem dokładnie: bądźcie 
posłuszni moim przykazaniom! Jeśli nie będziecie mi po-
słuszni, to nie zostaniecie uwolnieni. Podążajcie za moimi 
wskazówkami. Będziecie musieli się starać, będziecie 

musieli walczyć, będziecie musieli wszystko oddać. W 
przeciwnym wypadku nie zostaniecie wyzwoleni.

To jest przykład dla nas. Bóg chce nas wyzwolić. On 
chce nas wyzwolić z niewoli grzechu i złego. My nie mo-
żemy tego uczynić, żaden człowiek nie może tego uczy-
nić. To może uczynić jedynie Bóg. Wyzwolenie jest czy-
nem Bożym. Bóg nas wyzwala, ponieważ nas miłuje.

W jaki sposób to następuje? Jak tego dokonuje Odku-
piciel? Pierwszym aktem wyzwolenia było to, że Bóg po-
słał swego Syna jako Zbawiciela na ten świat. Jezus Chry-
stus pokonał grzech i diabła. Nikt tego nie dokonał, tylko 
On. Tylko On przezwyciężył piekło i śmierć. To był czyn 
Boży. On uczynił to z miłości, jak mówi Apostoł Paweł: 
„…życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Boże-
go, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie”. 
(Gal 2, 20) Człowiek nie może na to zasłużyć. To jest wy-
łącznie łaska. To był zbawczy czyn Syna Bożego, który 
przyszedł na ziemię, zwyciężył grzech i śmierć, żeby wy-
zwolić nas z tej niewoli.

A żeby skorzystać z wyzwolenia, człowiek również 
musi coś w tym celu zrobić: musi uwierzyć w Je-
zusa Chrystusa. Musimy wierzyć, że Jezus Chry-

stus jest Synem Bożym. Musimy wierzyć, że Pan Jezus 
umarł i zmartwychwstał. Musimy wierzyć w Jego ofiarę. 
Poprzez wiarę zostaniemy wyzwoleni. Bez wiary nie do-
chodzi się do zbawienia. W dzisiejszych czasach bardzo 
trudno jest to przekazywać, ponieważ dziś chce się mieć 
na wszystko dowody, uzasadnienie, chce się wszystko ro-
zumieć i otrzymać na wszystko wyjaśnienie. Każdemu, 
kto nie jest chrześcijaninem, kto nie ma chrześcijańskiego 
podłoża, bardzo ciężko jest wyjaśnić, że Pan Jezus jest 
Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, który umarł, 
zmartwychwstał, wstąpił do nieba i uczynił wszystko w 
celu zbawienia ludzi. Prawie nie można tego pojąć. Mówi 
się do nas: co za dziwna historia! Tak naprawdę nie można 
tego wyjaśnić. To jest sprawą wiary. Trzeba wierzyć, że 
Bóg posłał swego Syna, który za nas umarł, żeby nas zba-
wić. Pierwszy krok do zbawienia.

Bóg przedsięwziął też dalsze kroki. Drugim krokiem 
do zbawienia było to, że zesłał na ziemię swego Ducha. 
Pan posłał apostołów, żeby głosili Ewangelię. W prze-
ciwnym wypadku nic byśmy o tym nie wiedzieli, nie 
mielibyśmy żadnej wiedzy o tym, co się wydarzyło za 
czasów Pana Jezusa. Posłanie apostołów było zbawczym 
aktem Bożym. Łatwo się o tym zapomina. To był czyn 
Boży. Niekiedy mówimy: „Głosimy Ewangelię, głosimy 

Moi mili bracia i siostry zgromadzeni 
tutaj, jak i w zborach korzystających 
z transmisji nabożeństwa, cieszę się, 
że pierwszą niedzielę adwentową ob-
chodzę w gronie wszystkich dzieci 

Bożych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Życzymy 
sobie, żeby transmisja tego nabożeństwa we wszystkich 
zborach przebiegła bez zakłóceń, tak żeby wszyscy mogli 
korzystać z błogosławieństwa i Słowa Bożego.

Czas adwentu jest szczególnym okresem. Chrześci-
jaństwo przygotowuje się na Święta Bożego Narodzenia. 
Oczywiście występują różnice: niektórzy przede wszystkim 
myślą o obdarowywaniu, a inni zajmują się nieco głębiej tą 
kwestią. My myślimy o narodzinach Pana Jezusa i przygo-
towujemy się na święta z wdzięcznością. Bogu dziękujemy 
za to, że posłał na ziemię swego Syna, żeby nas zbawić.

Zbawienie
Gdy myślimy o czasie narodzenia Pana Jezusa, to 

wiemy, że na długo wcześniej zostało zapowiedziane, że 
Bóg ześle Zbawiciela, Mesjasza. Ale w tamtym czasie nic 
nie wskazywało na to, że nastała ta chwila. Tam, w owym 
kraju, nie działo się nic nadzwyczajnego. Tylko niewielu 
oczekiwało tego wydarzenia. Ale jedna kobieta, Maria, 
dokładnie wiedziała, że teraz nastał ten moment, ponie-
waż otrzymała obietnicę od Boga. Anioł do niej powie-
dział: „I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz 
mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego. […] I będzie królował nad domem Jakuba 
na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”. (Łuk 1, 31-
33) Ona wiedziała, że teraz nadeszła ta chwila, ponieważ 
wyczuwała życie, które nosiła pod sercem. Wiedziała, że 
to życie jest z Boga i wiedziała, co się wydarzy. Odczuwa-
ła, że życie, które w sobie nosi, niedługo się narodzi.

„Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty 
Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg, poucza-
jący cię o tym, co pożyteczne, kierujący 
tobą na drodze, którą kroczysz”.

Słowo biblijne: Księga Izajasza 48, 17

  Bóg nas wyzwala,
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ją wszystkim ludziom”. Nie! My jesteśmy tylko narzę-
dziem. Bóg troszczy się o to, że Ewangelia zostaje głoszo-
na. Znamy Dobrą Nowinę, ponieważ Bóg z nią nas zapo-
znał. Czynem Bożym jest, że Ewangelia również dziś jest 
zwiastowana, że mamy o tym pojęcie. Czynem miłości i 
łaski Bożej jest, że ty i ja znamy Dobrą Nowinę. Bez tej 
wiedzy i poznania nie mielibyśmy zbawienia. Nie dla każ-
dego jest możliwe poznanie Ewangelii. Gdy dziś, w roku 
2016, znamy Ewangelię, to tylko dlatego, że Bóg poprzez 
Ducha Świętego umożliwił, że Ewangelia wciąż jeszcze 
jest głoszona. To jest czyn Boży.

Ażeby zostać zbawionym, musimy wierzyć w 
Ewangelię. Nie wystarcza jednak wierzyć w to, 
że Pan Jezus jest Synem Bożym, że On za nas 

umarł, że poszedł do Ojca i że nas zbawi. Wiara w Ewan-
gelię oznacza coś więcej. Nie tylko należy wierzyć w Je-
zusa Chrystusa, ale też w Jego naukę. Musimy wierzyć 
w Jego słowa, które nam przekazuje. Musimy wierzyć w 
Jego przykazania, które nam dał i w prawo, które nam dał. 
Pewne jest też, że wiara może nas zbawić tylko wtedy, gdy 
jest wcielana w czyn.

Nie wystarcza mówić: „Tak, miły Boże, ja wierzę, 
tak, to jest prawda Boża” – a nie dokonywać żadnych 

uczynków! To byłoby nawet nierozsądne. Nie wystarcza 
mówić: „Tak, jestem chrześcijaninem, wierzę w Chry-
stusa”. Nasza wiara w Ewangelię wyraża się w naszych 
uczynkach. To oznacza, że ukazuje się w tym, że wypeł-
niamy wolę Bożą.

Nie wystarcza wiedzieć, że trzeba przebaczać. My 
musimy przebaczać. Nie wystarcza znać przykazania 
Boże. Musimy postępować według nich w codziennym 
życiu. Wiara w Ewangelię oznacza, że nie mam żadnego 
usprawiedliwienia na to, żeby nie przestrzegać przykazań. 
Wiara w Ewangelię oznacza, że czynię to, co jest możli-
we, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Przykład: dziś 
niekiedy wydaje się niemożliwe, żeby nie kłamać. Czymś 
zupełnie normalnym jest mijanie się z prawdą. Dokładnie 
się wie, że nie zgadza się sprawa, którą się komuś przed-
stawia, a pomimo to się pod tym podpisuje. Dokładnie się 
wie, że to nie odpowiada prawdzie, ale inni przecież też 
tak robią. To tylko jeden przykład.

Ażeby zostać zbawionym, musimy postępować zgod-
nie z Ewangelią. A to również oznacza miłować bliźniego, 
miłować obcego i tak dalej. To nie jest tylko napisane w 
Biblii. To trzeba czynić.

Apostoł Paweł poszedł jeszcze o krok dalej i powie-
dział, żeby trzymać się Ewangelii, którą on głosi. (Gal 1) 

To jest interesujące! Nie wystarcza zatem wierzyć w Ewan-
gelię, być posłusznym przykazaniom, ale trzeba trzymać 
się Ewangelii głoszonej przez apostołów. Nie mówię o 
współczesnych apostołach, ale o świadectwie biblijnych 
apostołów, o których jest mowa w Biblii. Nie możemy 
zmienić Ewangelii głoszonej przez apostołów. Co głosili 
apostołowie? Gdy zajrzymy do Biblii, to czytamy, że apo-
stołowie głosili, iż Ewangelia służy do naszego zbawienia, 
służy do uwolnienia z niewoli grzechu i od złego. Ewange-
lia nie służy do tego, żebyśmy mieli sukcesy w życiu. Pan 
Jezus nie umarł po to, żeby wszystkich uzdrowić. Bóg nie 
złożył swego Syna w ofierze, żeby wierzący zostali wyle-
czeni z chorób. To Pan Jezus czynił wcześniej. On umarł, 
żebyśmy zostali uwolnieni z niewoli złego. To jest Ewan-
gelia głoszona przez apostołów. To jest nauka apostolska. 
Proszę, bracia i siostry, trzymajmy się mocno tej Ewange-
lii. Ona służy nam wyłącznie do naszego zbawienia! Nie 
jest wprowadzeniem do społecznej postawy, nie jest regułą 
życia, nie jest receptą na życie z sukcesami.

Można być bardzo wierzącym i naśladować Pana Je-
zusa bez sukcesów życiowych, ponieważ to nie ma z tym 
nic wspólnego. Chodzi o zbawienie duszy. Czasami mnie 
dziwi, że można o tym zapomnieć. Zbawiciel chce nas 
wybawić od grzechu i od złego.

Trwajmy przy Ewangelii głoszonej przez apostołów. 
Apostoł Piotr powiedział – wybaczcie mi, że wypowiem 
się tu całkiem wyraźnie – darami Bożymi nie można 
robić żadnych interesów. (Dz Ap 8, 20) To jest przekaz 

apostołów, nauka apostolska. Z Jezusem Chrystusem nie 
możesz robić żadnych interesów i układów!

Pan Jezus nauczał, że trzeba na nowo się narodzić z 
wody i z Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. To rów-
nież przekazują apostołowie. To nie jest wynalazkiem 
Kościoła Nowoapostolskiego. Musisz być nowonarodzo-
ny z wody i z Ducha, to jest nieodwołalne. Ażeby zostać 
zbawionym, potrzebujesz sakramentu świętej wieczerzy. 
Inaczej nie idzie. Potrzebujesz ciała i krwi Jezusa Chrystu-
sa, życia z Boga, o tym zapominają niektórzy chrześcija-
nie. Pan Jezus obiecał, że przyjdzie ponownie. Myślę, że 
jest jasne, o czym jest mowa. Nic więcej nie muszę do tego 
dodawać. To jest Ewangelia, jaka była głoszona przez 
pierwszych apostołów. Tego się trzymamy, w to wierzy-
my i temu jesteśmy posłuszni.

Dalej w naszym słowie biblijnym jest mowa: 
„Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, 
co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą 

kroczysz”. To jest kolejny krok zbawienia. Pan Jezus 
przyjdzie ponownie, aby zabrać ciebie do siebie jako 
oblubienicę do swego wiekuistego Królestwa. To jest 
zbawienie, które Bóg obiecuje w pierwszym rzędzie. 
Następnie będzie dostępne dalsze zbawienie. Wiecie, że 
wszyscy, których na sądzie ostatecznym spotka łaska, któ-
rzy będą naśladować Chrystusa i pozostaną wierni, wejdą 
do nowego stworzenia. To jest kolejny akt zbawczy. Ob-
lubienica jednakże nie stanie przed sądem ostatecznym. 
Żyjemy w teraźniejszości, a Pan nam mówi: chcę ciebie 
wybawić spod panowania złego i wprowadzić do mojego 
Królestwa. W tym celu ponownie przyjdzie Pan Jezus i ci, 
którzy będą się zaliczać do oblubienicy Chrystusa, będą 

   Ażeby zostać zbawionym,
   musimy postępować zgodnie z Ewangelią. 
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mogli wejść do Jego Królestwa. To jest zbawienie, które 
daje Bóg. W tym celu ustanowił drogę. A jaką drogę? 
Drogę naśladownictwa. Musisz naśladować Pana Jezusa. 
Musisz stać się takim, jak On. To znów rozpoczęło się od 
czynu Bożego, nowonarodzenia z wody i z Ducha. Tego 
nie może zdziałać żaden człowiek, to może zdziałać tylko 
Bóg. On dał nam nowe życie, Boskie życie, życie z Jezusa 
Chrystusa. Czyn Boży, czyn Jego miłości i łaski. Na to 
nie możemy sobie zasłużyć. Nikt nie może na to zasłu-
żyć. On daruje nam wszystko, czego potrzebuje to nowe 
życie, poprzez swoje słowo, poprzez świętą wieczerzę. 
Ale powiem raz jeszcze: musimy także coś czynić w tym 
zakresie!

Pomyślmy o narodzie izraelskim. Chciał być wy-
bawiony. Ale musiał też coś robić w tej kwestii, musiał 
walczyć. Tak samo my. Musimy naśladować, a naślado-
wanie, jak mówi Apostoł Paweł, oznacza walkę, dążenie 
do celu, zwyciężanie. Zostaliśmy nowonarodzeni z wody 
i z Ducha. Chcemy stać się takimi, jak Pan Jezus. To ozna-
cza walkę, to oznacza wysiłek. To poselstwo oczywiście 
nie jest popularne. Nie wiem, jak to jest w USA, ale we 
Francji jest to raczej trudne, często szuka się wygodniej-
szej drogi. Wszystko musi być proste i w miarę przyjemne, 
nie może kosztować wysiłku. Niekiedy mam wrażenie, że 

ten duch szerzy się też w Kościele: zawsze wszystko musi 
być piękne i przyjemne… To jednak nie odpowiada woli 
Bożej. Bóg powiedział do ludu izraelskiego, a Apostoł 
Paweł mówi do nas, że zbawienie oznacza walkę. Musisz 
coś czynić w tym celu. Nie muszę wam wyjaśniać, że nie 
jest proste uczestniczenie w świętej wieczerzy czy słucha-
nie Słowa Bożego. Niektórzy z was muszą pokonać dale-
ką drogę, żeby przybyć na nabożeństwo i się poświęcają, 
żeby słuchać Słowa Bożego. Wiecie, że niejedno musicie 
zaakceptować; i to boli. Nie jest po prostu tak łatwo żyć 
według przykazań Bożych. Niektórzy sądzą, że jak prze-
strzegają przykazań, to będą w poważaniu u innych. Aku-
rat! Niekiedy właśnie dlatego jest tak trudno żyć według 
przykazań, gdyż inni tego nie czynią i nie mają żadnego 
zrozumienia, gdy się im sprzeciwiamy i mówimy: „Nie, to 
nie jest nasza postawa. My kierujemy się przykazaniami”. 
A co wtedy tacy mówią: „Ach, przestań!”.

Mili bracia i siostry! Zbawienie jest łaską. Wejście do 
Królestwa Bożego jest łaską. Nikt nie może na to zasłużyć. 
Opłaca się o to starać i o to walczyć. Nie zawsze można iść 
wygodną drogą. Nie można bezwzględnie wszystkiego 
uczynić sobie wygodnym. Droga zbawienia jest i pozosta-
nie mozolna; pełna zmagań i walki o to, żeby naśladować 
Pana Jezusa. To po prostu tak jest. Ale sprawa ta jest tego 

warta. Apostoł Paweł powiedział, że musimy cierpieć z 
Chrystusem, żeby z Nim zostać uwielbionym. (Rzym 8, 
17) Nie musimy jak On umrzeć na krzyżu, ale musimy 
cierpieć z powodu ocalenia. Wiem, że tego mile się nie 
słucha, ale to jest realność. Ażeby stać się takim, jak Pan 
Jezus, stać się nową istotą, musi umrzeć stara istota. Musi 
zostać uśmiercona. A to niesie z sobą cierpienie. To boli, 
kiedy trzeba odłożyć własne zdanie. To boli, kiedy trzeba 
zapanować nad starą istotą i to też nie każdy chce. Nie-
którzy mówią: „Jestem, jaki jestem. Miły Bóg musi mnie 
przyjąć takiego, jaki jestem”. 

Mili bracia i siostry, kto chce stać się takim, jak Pan 
Jezus, ten musi cierpieć. To nie jest cierpienie, jakiego się 
doznaje podczas choroby, to dzieje się wewnątrz. To boli, 
gdy wyzbywa się starej istoty – przykro mi, ale nie mogę 
tego zmienić. Kto chce stać się nową istotą w Chrystusie, 
ten musi cierpieć. Mówię to bardzo dobitnie. Myślę jednak, 
że jesteśmy na to gotowi, ponieważ chcemy być zbawieni.

Podążanie drogą, na której Bóg nas prowadzi do zba-
wienia, nie tylko oznacza walkę, cierpienie, ale też uzbro-
jenie się w cierpliwość. Apostoł Paweł, którego ponownie 
zacytuję, mówi: „W tej bowiem nadziei zbawieni jeste-
śmy”. (Rzym 8, 24) Mamy nadzieję na to, czego nie wi-
dzimy; czekamy na to cierpliwie. Wprawdzie jesteśmy 

ocaleni, ale jeszcze jesteśmy w drodze; jeszcze nie jeste-
śmy u celu. Jeszcze musimy czekać. A cierpliwość osta-
tecznie nie jest rozpowszechnioną cechą. Jeszcze musi-
my wierzyć w to, czego nie widzimy. Musimy wierzyć w 
Kościół Chrystusa. Musimy wierzyć w nowonarodzenie 
z wody i z Ducha. Musimy wierzyć w ponowne przyjście 
Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Nie widzimy tego. Nie 
rozumiemy tego. Musimy wierzyć. Musimy mieć cier-
pliwość. Musimy czekać, czekać na ponowne przyjście 
Chrystusa. Wiemy, że On przyjdzie ponownie.

Ostatnim krokiem zbawczym będzie dla nas po-
nowne przyjście Chrystusa. W Liście do Hebraj-
czyków jest mowa: „drugi raz ukaże się nie z 

powodu grzechu, lecz ku zbawieniu”. (Hebr 9, 28) Dziś 
Pan chce zbawiać duszę i ducha poprzez Ducha Świętego; 
gdy Chrystus przyjdzie ponownie, w wyniku zmartwych-
wstania zbawi nasze ciało. Bóg chce zbawić całego czło-
wieka, nie tylko duszę i ducha, ale również ciało. Podczas 
ponownego przyjścia Chrystusa otrzymamy nowe ciało, 
ciało zmartwychwstalne, i tak nastąpi zbawienie nasze-
go ciała. Wówczas będziemy cali zbawieni, cała postać, i 
będziemy mogli wejść do Królestwa Bożego, na zawsze 
wybawieni od mocy grzechu i złego. Czy to nie jest wspa-
niałe? To również jest czynem Bożym. Nikt nie może na 
to zasłużyć. Nikt! Nikt nie może tego uczynić. To może 
wyłącznie Bóg.

Czekajmy cierpliwie i z radością na ponowne przyj-
ście Chrystusa. Tęskne oczekiwanie jest częścią naszego 
życia, częścią każdego dnia. Oczywiście, nie w każdej 
minucie możemy o tym myśleć. Gdy zajmuję się finan-
sami Kościoła Nowoapostolskiego w skali ogólnoświa-
towej, to nie myślę o ponownym przyjściu Chrystusa, ale 
o sprawach przyziemnych. W sercu jednak to mamy; we 
wszystkim, co robimy, nie zapominamy, że Pan nieba-
wem się pojawi. To jest źródłem radości i pocieszenia. To 
pomoże nam wytrwać i pozostać wiernym, cokolwiek się 
wydarzy.

Po kazaniach apostoła okręgowego i apostoła okręgowe-
go pomocniczego, Główny Apostoł kontynuował:

Dziś Bóg również działa: dokonuje aktu zbawienia 
przy tobie i przy mnie. On chce nam odpuścić 
grzechy i darować nam możliwość obchodzenia 

uroczystości świętej wieczerzy, żeby nasze życie, które 
nam dał, zostało pokrzepione. Dzięki temu może w nas 
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wzrastać istota Chrystusa i krok po kroku możemy się sta-
wać bardziej podobnymi do Chrystusa.

Jak to wygląda, gdy się sobie przyjrzymy, gdy przyj-
rzymy się swojemu zborowi? Czasami słyszę: „W 
Kościele Nowoapostolskim działają apostołowie, a 

gdzie działa urząd apostolski, tam zostaje udzielana peł-
nowartościowa święta wieczerza, tam otrzymuje się praw-
dziwe ciało i krew Chrystusa. Ale popatrzcie na waszych 
członków. Czy widać tam zmianę?”. Muszę powiedzieć, 
że czasami jest to trochę otrzeźwiające. Przypominam 
sobie mojego dawnego apostoła okręgowego, który przy 
omawianiu pewnych problemów, powiedział: „Tak czę-
sto spożywali już świętą wieczerzę i nic się nie zmieniło!”. 
Jeszcze mam w uszach jego głos; to naprawdę przysparza-
ło mu zmartwień. Teraz ktoś mógłby zadać pytanie: czy 
przypadkiem nie przeceniacie skutków zarządzanej przez 
urząd apostolski świętej wieczerzy? Sądzę, że tak nie jest. 
Faktem jednak jest, że kiedy Bóg działa, gdy zbawia, to 
zależy też od nas samych, czy z tego skorzystamy. Święta 
wieczerza pomaga nam się zmienić, stać się takim, jak Pan 
Jezus, ale to zależy od naszej woli.

Jak silna jest nasza wola do zmiany, aby nasze czyny 
i myślenie bardziej odpowiadało Jezusowi Chrystu-
sowi? Niekiedy musimy się przyznać, że się wycofu-

jemy, ponieważ zmiana boli. Jeśli to dotyka jakiejś części 
mojej osobowości, to może być bolesne. Wtenczas traci 
się odwagę albo się to porzuca. Święta wieczerza zawsze 
ma skutki, ale to od nas zależy, czy jesteśmy gotowi się 
zmienić i stać się bardziej podobni Panu Jezusowi. Mó-
wiąc o sobie, to szczerze muszę przyznać, że moja wola 
nie zawsze jest wystarczająco silna. Opłaca się jednak 
walczyć i zmagać się z tym, żeby kiedyś mieć wieczną 
wspólnotę z Bogiem.

Pozwólcie, że dodam do tego coś jeszcze: uroczystość 
świętej wieczerzy wzmacnia też jedność narodu Bożego. 
Myślę przy tym o małym przeżyciu. Często już bywałem 

w Afryce, również w takim regionie, gdzie wydobywa się 
diamenty. Tam pokazano mi nieobrobiony diament. Dla 
mnie wyglądał – mówię szczerze – na nic szczególnego, 
podobny do innych kamyków. A kiedy usłyszałem, ile ten 
kamyk kosztuje, to nie mogłem w to uwierzyć. Co takie-
go? Tyle pieniędzy za ten kamyk, który wygląda na nic 
szczególnego? On nie był jeszcze oszlifowany. Ale gdy 
ten kamyk zostaje oszlifowany, wtedy każdy mówi: jaki 
cudowny diament! Ale w stanie surowym po prostu wy-
gląda na nic szczególnego.

Nasz Pan umarł za mojego brata, za moją siostrę, za 
mojego bliźniego. Jeśli się im przyjrzymy, to wyglądają 
jak zwyczajni ludzi, nic szczególnego. Jeden jest bardzo 
miły, drugi mniej miły. Ale podczas uroczystości świętej 
wieczerzy uświadamiamy sobie, że Pan Jezus cierpiał i 
umarł zarówno za jednego, jak i za drugiego. Tak dużo 
była warta dla niego ta dusza. Oczywiście, nie można tego 
jeszcze zobaczyć, ponieważ jeszcze jesteśmy w drodze do 
zbawienia. Pan Jezus jednak je pozyskał. On był gotowy 
zapłacić taką cenę za te dusze. W ten sposób widźmy na-
szego bliźniego, naszego brata i siostrę w Kościele. Gdy 
obchodzimy uroczystość świętej wieczerzy, to pomyśl-
my o tym, jaką cenę Pan Jezus zapłacił za naszego brata. 
Wówczas ujrzymy go w zupełnie innym świetle. A wtedy 
prostą rzeczą się okaże bycie jedno w Chrystusie.

ZASAdNicZE myśli

Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Dzięki 
swojej ofierze wybawił nas z grzechu. Dał 
nam swoją naukę i uczynił nas nową istotą. 
Ażeby uzyskać zbawienie, musimy słuchać 
Jego nauki i brać ją za przykład. Podczas 
swego ponownego przyjścia zakończy swoje 
dzieło, które w nas rozpoczął.
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ApOSTOł OkręgOWy 
ENriquE miNiO

Wcielanie w czyn słowa Pana 
oznacza ukrzyżowanie starej 
istoty, i to każdego dnia na 
nowo, ażeby przybliżyć się do 
podobieństwa Pana Jezusa.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNicZy      
FrANk dZur

Poselstwo dzisiejszego poran-
ka brzmi: bądźcie aktywni i się 
angażujcie. Ja chcę się pytać 
każdego dnia: Panie, co mogę 
dziś uczynić?
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1. Słuchajcie tego, domie Jakuba, którzy nosicie imię 
Izraela i którzy pochodzicie z nasienia Judy. Wy, któ-
rzy przysięgacie na imię Pana i wysławiacie Boga Izra-
ela, lecz bez szczerości i bez rzetelności.

2. Bo bierzecie imię od Miasta Świętego i opieracie się 
na Bogu Izraela, którego imię jest Pan Zastępów.

3. Oznajmiłem od dawna minione wydarzenia, z moich 
ust one wyszły i ogłosiłem je; w jednej chwili zacząłem 
działać i spełniły się.

4. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i kark twój 
jest drągiem z żelaza, a twoje czoło miedziane.

5. Przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci 
przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił: „Mój 
bożek to sprawił, moja rzeźba, mój posąg zarządził”.

6. Tyś słyszał i widział to wszystko; czy więc ty tego 
nie przyznasz? Od tej chwili ogłaszam ci rzeczy nowe, 
tajemne i tobie nieznane.

7. Dopiero co zostały stworzone, a nie od dawna; i 
przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich, żebyś nie 
mówił: „Właśnie je znałem”.

8. Wcale nie słyszałeś ani nie widziałeś, ani twe ucho nie 
było przedtem otwarte, bo wiedziałem, jak bardzo jesteś 
wiarołomny i że od powicia zwą cię buntownikiem.

9. Przez wzgląd na moje imię powstrzymam oburzenie 
i pohamuję się przez wzgląd na moją chwałę, ażeby cię 
nie zatracić.

10. Oto jak srebro przetopiłem cię ogniem i wypróbo-
wałem cię w piecu utrapienia.

11. Przez wzgląd na Mnie, na Mnie samego, tak postę-
puję, bo czyż mogę być znieważony? Chwały mojej nie 
oddam innemu.

Biblia Tysiąclecia – wydanie trzecie poprawione
Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1980

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

Księga Izajasza 48

12. Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem: 
Ja sam, Ja jestem pierwszy i Ja również ostatni.

13. Moja to ręka założyła ziemię i moja prawica roz-
ciągnęła niebo. Gdy na nie zawołam, stawią się natych-
miast.

14. Zbierzcie się wy wszyscy i słuchajcie: Kto z nich 
przepowiedział te rzeczy? Ulubieniec Pana spełni Jego 
wolę co do Babilonu i jego plemienia – Chaldejczyków.

15. To Ja, Ja mówiłem i Ja go powołałem; przywiodłem 
go i poszczęściłem jego drodze.

16. Zbliżcie się ku Mnie, słuchajcie tego: Ja nie w skry-
tości mówiłem od początku; odkąd się to spełniało, tam 
byłem. «Tak więc teraz Pan Bóg, posłał mnie ze swoim 
Duchem».

17. Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: 
«Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co po-
żyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.

18. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój 
pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie 
fale.

19. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego 
ziarnka twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto ani wy-
mazano twego imienia sprzed mego oblicza!

20. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei! 
Wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście! Roz-
głaszajcie aż po krańce ziemi! Mówicie: „Pan wykupił 
swego sługę Jakuba”».

21. Nie czuli pragnienia, gdy On ich wiódł przez pusty-
nię; zdrojom ze skały kazał dla nich trysnąć: rozłupał 
skałę, wypłynęła woda.

22. «Nie ma pokoju dla bezbożnych» – mówi Pan.
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Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole okręgowy, czy działasz w jakichś ko-
ścielnych zespołach roboczych, jeśli tak, to przy 
jakich projektach?

Działam w zespole koordynacyjnym i pracuję wraz 
z Głównym Apostołem nad zagadnieniami strategii 
kościelnej.

Często podróżujesz, jakie kraje i regiony obsłu-
gujesz duszpastersko?

Dlatego że tylko do trzydziestu zborów wokół mojego 
miejsca zamieszkania mogę dotrzeć samochodem w ciągu 
pięciu godzin, często podróżuję samolotem. Mój obszar 
działania obejmuje Stany Zjednoczone Ameryki, kraje 
Ameryki Środkowej, pięć krajów na północy Ameryki 
Południowej oraz szereg wysp na Karaibach. Regiony te 
położone są w obrębie czterech stref czasowych.

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

Liczba braci i sióstr oraz duszpasterzy, którzy wpłynęli 
na moje życie i udzielili mi wartościowych rad, jest tak 
wielka, że nie sposób, żebym o wszystkich sobie przypo-
mniał, a tym bardziej wszystkich wymienił. Młodzi i starsi 
bracia i siostry mojego zboru rodzimego albo mieszkający 
w dalekich stronach – w nich wszystkich dostrzegam, że 
działa Jezus Chrystus. Poprzez nich wszystkich Pan mnie 
uczy, koryguje i mi pomaga.

Kiedy po raz ostatni rozmawiałeś o wierze z kimś, 
kto nie należy do naszego Kościoła?

Moja żona i ja nie tak dawno rozmawialiśmy o naszej 
wierze z architektem krajobrazu i jego żoną. Oboje się 
dziwili, że tak często i długo podróżuję. Cieszyłem się, 
kiedy się dowiedziałem, iż to małżeństwo uczestniczyło 
w nabożeństwie ofiarno-dziękczynnym w Święto Dzięk-
czynienia (Thanksgiving Day) w moim zborze rodzimym. 
Później oboje się dopytywali, czy mogą uczestniczyć 
również w kolejnych nabożeństwach, a także w aktywno-
ściach zborowych. 

Apostoł okręgowy
LeonArd r. koLb

Kościół, który chce dotrzeć do wszystkich ludzi, po-
trzebuje wszystkich, młodych i starych, abyśmy w Ko-
ściele rozwinęli się na podobieństwo Pana. Kilka lat temu 
stwierdziliśmy, że coraz mniej osób po swojej konfir-
macji, w okresie młodzieżowym, angażuje się na rzecz 
Kościoła. Wiemy, że rozwój i poznanie wiary nie kończą 
się wraz z ukończeniem nauki religii dzieci i młodzieży, 
więc postanowiliśmy w USA powołać do życia projekt, 
którego celem byłoby systematyczne wspieranie młodych 
ludzi w ich rozwoju życiowym na drodze naśladownictwa 
Jezusa Chrystusa. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest 
zaangażowanie całego zboru. Nasz program nazwaliśmy 
„FaithArc” – łuk wiary.

Łukiem łączy się dwa punkty okręgu niezależnie z któ-
rej strony się na nie patrzy. Ten obraz przedstawia, co ozna-
cza pojęcie „FaithArc”. Projekt ma obejmować wszystkie 
grupy, a jego poszczególne aspekty mają służyć pomocą 
każdej grupie. We wspólnocie kościelnej ogólnie można 
wyróżnić pięć grup:

■■ Rodzice i dziadkowie ‒ zamierzamy pobudzić i wesprzeć 
rodziców i dziadków, aby aktywnie uczestniczyli w du-
chowym rozwoju dzieci i wnuków. W tym celu rodzi-
nom chcemy dać odpowiednie wsparcie pedagogiczne.

■■ Dzieci ‒ program nauczania religii zamierzamy dosto-
sować do systemu szkolnego. Plan i treść nauczania 
chcemy opracować metodycznie w taki sposób, aby uła-
twiały przyswajanie materiału, a lekcje, podobnie jak w 
szkole, były bardziej powiązane tematycznie.

■■ Młodzież ‒ zamierzamy opracować program i treść 
nauczania dla młodzieży. Nowym programem 

młodzieżowym mają być objęci wszyscy, którzy ukoń-
czyli naukę religii, niezależnie, czy przystąpili bądź nie 
przystąpili do konfirmacji, a program ten ma stanowić 
dalszą edukację kościelną. Z jednej strony uwydatni to 
wielkie znaczenie konfirmacji jako aktu osobistej odpo-
wiedzialności za siebie wyrażonej w formie ślubowania 
Bogu, a wynikającego ze ślubowania złożonego przez ro-
dziców podczas świętego chrztu wodnego i świętego pie-
czętowania. Z drugiej strony nowy program nauczania 
ma propagować i rozwijać duchową dojrzałość młodzie-
ży oraz wzmocnić ich więź z nauczycielami kościelnymi 
i rodzicami. 

■■ Młodzi dorośli ‒ młodzi ludzie, którzy ukończyli edu-
kację zawodową i rozpoczynają pracę, mają w Koście-
le otrzymać zadania i służby do wypełniania, aby czuli 
się współodpowiedzialni za swoje zbory oraz uczyli się 
przejmowania odpowiedzialności.

■■ Wspólnota zborowa ‒ tę grupę tworzą wszyscy wierni 
w zborze, stanowiąc część Kościoła. Tego powinni-
śmy być świadomi każdego dnia. Wspólnota zborowa 
winna mieć potrzebę angażowania się na rzecz życia 
zborowego i włączenia w niego pozostałych wcześniej 
wymienionych grup, zwłaszcza młodych dorosłych. To 
wymaga ustawicznego uczenia się, podobnie jak i stałej 
gotowości do działania i poświęcania czasu na rzecz re-
lacji wzajemnych i z ludźmi wokół nas.

W tym roku, jak i w następnych latach, Kościół Nowoapo-
stolski w USA koncentrować się będzie na rozwoju tych 
pięciu grup, aby wszystkim pomóc w ich osobistym rozwo-
ju w Chrystusie. Leonard R. Kolb

Apostoł okręgowy Kolb w paź-
dzierniku 2016 r. w Chicago na 
konferencji w ramach projektu 
„FaithArc”

DAtA uroDzeniA: 07.07.1956 r.
zAwóD: inżynier budowlany
Apostoł oKręgowy oD: 12.10.2008 r.
oBszAr DziAłAniA: Bahamy, Barbados, 
Belize, Bermudy, Dominika, Dominikana, 
Ekwador, El Salvador, Grenada, Gujana, 
Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, 
Kajmany, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Ni-
karagua, Panama, Peru, Portoryko, Trynidad 
i Tobago, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, USA, 
Wenezuela, Wyspy na Pacyfiku

 „FaithArc” – łuk wiary
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Tej zimy w naszej okolicy 
spadło sporo śniegu. Przy 
takich warunkach pogo-
dowych niechętnie jeż-
dżę samochodem. Jed-

nakże na terenach wiejskich, gdzie ko-
munikacja publiczna jest ograniczona, 
podróż samochodem często jest nie-
unikniona. Tego dnia koniecznie mu-
siałem dostać się na lotnisko. A śnieg 
nieustannie padał. Przed wyjazdem 
poczułem szczególną potrzebę modli-
twy. Złożyłem więc ręce i pomodliłem 
się o ochronę anielską.

Na drodze przede mną jechały nie-
zwykle powoli dwa samochody oso-
bowe. Było do przewidzenia, że jeśli 
będę jechał za nimi w tym tempie, to 
nie dojadę na czas na lotnisko. Przy 
odpowiedniej okazji zamierzałem 
wyprzedzić obydwa samochody. Z 

perspektywy czasu nie był to dobry 
pomysł przy takiej pogodzie.

Kiedy droga z przeciwka była wol-
na, przystąpiłem do wyprzedzania. 
Nagle w oddali pojawił się nadjeż-
dżający pojazd. Byłem zmuszony do 
szybszego wyprzedzenia aut, więc 
dodałem nieco gazu. No i przesadzi-
łem. Na niewielkim zakręcie w prawo 
samochód zjechał w lewo w kierun-
ku niewielkiego strumienia. Zdoła-
łem tylko krzyknąć: „Panie, pomóż!”, 
a wtedy stało się coś, co dla mnie jest 
cudem: samochód w poślizgu wpadł 
z powrotem na prawy pas drogi przed 
dwa wolno jadące auta – tak jakby nic 
się nie wydarzyło. 

Dotarłem na czas na lotnisko i z 
głębi serca posłałem moje podzięko-
wanie, uwielbienie i chwałę miłemu 
Bogu, który posłał mi swojego anioła.

Zaśnieżona 
droga
Pewnego razu wyruszając w 
podróż samochodem poczu-
łem potrzebę szczególnej mo-
dlitwy o ochronę anielską.

Mogliśmy być bar-
dzo szczęśliwi... 
Byliśmy zaanga-
żowani w naszym 
kościele, mój mąż 

jako kapłan, a ja jako chórzystka. Mie-
liśmy dwoje małych dzieci. Doskwie-
rały nam jednak trudności egzysten-
cjalne. Brakowało nam pieniędzy. 
Pomimo oszczędnego życia pensja 
mojego męża nie wystarczała. Kilku-
krotnie zaciągaliśmy pożyczki, a tym 
samym popadaliśmy w coraz to więk-
sze tarapaty i zaległości ze spłatami. 
Nasze modlitwy stały się wręcz bła-
galne: „Miły Boże, do końca przyszłe-
go miesiąca musimy znaleźć rozwią-
zanie, w przeciwnym razie nie wiemy, 
jak dalej żyć”.

Podjęliśmy decyzję, że muszę wró-
cić do pracy. Ale jak i gdzie? Kto za-
troszczy się o nasze wciąż małe dzie-
ci? Wszystko przedkładaliśmy Bogu 
w modlitwie – ufając Jego pomocy.

W środę wieczorem po nabożeń-
stwie pewien brat do nas powiedział: 
„W naszym biurze poszukują maszy-
nistki. Ubiegaj się o tę posadę. Nasza 
kierowniczka sekretariatu jest rów-
nież wyznania nowoapostolskiego”.

Złożyłam dokumenty i zostałam za-
proszona na rozmowę kwalifikacyjną. 
W sekretariacie straciłam jednak od-
wagę. Kilka lat już nie pracowałam w 
swoim zawodzie i zupełnie wyszłam z 
wprawy. Czy w ogóle dam radę? Na-
sza siostra w wierze podtrzymywała 
mnie na duchu: „Głowa do góry, dasz 
radę, przy takich dobrych opiniach”. 
Odbyłam rozmowę kwalifikacyjną z 
dyrektorem oddziału i otrzymałam ust-
ne przyrzeczenie. Przeszczęśliwi dzię-
kowaliśmy Panu za szybką pomoc.

Do rozpoczęcia pracy miałam 
jeszcze sześć tygodni, więc mogłam 
wszystko przygotować. Po dwóch 
tygodniach jednakże zatelefonowała 
do mnie kierowniczka sekretariatu. 
„Szef zmienił zdanie. Sądzi, że z ma-
łymi dziećmi nie będziesz mogła wy-
starczająco sprostać wymaganiom. 
Prosi, żebyś poszukała innego miej-
sca pracy”, poinformowała mnie. To 
był szok. Byłam rozczarowana, smut-
na i nie miałam odwagi, żeby w kolej-
nych tygodniach szukać innego miej-
sca pracy.

Nasze modlitwy do Boga jednak nie 
ustały. Wciąż mieliśmy nadzieję na ja-
kiś cud. Mój mąż mnie pocieszał: „Nie 
traćmy nadziei i ufajmy Panu. On już 
wie, dlaczego tak wszystko musi być”.

Pewnego wieczoru zadzwonił tele-
fon. To była kierowniczka sekretaria-
tu, która z radością powiedziała: „Ju-
tro możesz rozpocząć pracę! Twoje 
dokumenty zostały przedstawione w 
centrali naszej firmy i tam zdecydo-
wano się na ciebie”.

Prawie nie mogliśmy tego pojąć. Z 
wielką radością dziękowaliśmy Bogu 
za Jego wspaniałą pomoc. Bóg ma ta-
kie cudowne sposoby, żeby pokiero-
wać ku dobremu dla swoich dzieci. 
Ale On też testuje i wystawia na próbę 
naszą wiarę, zaufanie i cierpliwość –  
do końca!
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Wierzyć
i ufać –
do końca!
Często opowiadałam już 
swoim dzieciom i wnukom,
jak Pan testował i poddawał 
próbie moją wiarę. Tak też 
było podczas poszukiwania 
miejsca pracy.
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Chleb Żywota

zacytowanym wersetem biblijnym rozpoczyna się 
druga, napominająca część Listu do Tesaloniczan. 
W obliczu nasilających się prześladowań i ucisków 

Apostoł Paweł radził Tesaloniczanom, aby nie dali się zwieść. 
Punktem zakotwiczenia wiary, jak mówił Apostoł, jest nauka 
przekazywana przez apostołów w kazaniu lub w liście, czyli 
w słowie mówionym lub pisanym. Uwidocznione zostaje za-
ufanie zarówno w ustny, jak i pisemny przekaz nauki. Werset 
poświadcza też powstawanie kanonu nowotestamentowego: 
obok zwiastowania ustnego pojawia się zwiastowanie pisemne.

Nadmieniony werset biblijny wskazuje na szczególną sy-
tuację w zborze Tesaloniki, gdzie wyobrażano sobie, jakoby 
tylko chwile dzieliły od dnia Pana. Przeciwko temu zwrócił 
się Apostoł Paweł i wskazał na to, co wszystko jeszcze musi 
się wydarzyć zanim Pan przyjdzie. Apostoł starał się zapewnić 
zborowi bezpieczeństwo i wzmocnić go, aby niewzruszenie 
trwał przy Ewangelii, którą głosił. Ewangelia jest gruntem 
pewnym, na którym można stać niewzruszenie i bezpiecznie.

Bezpieczeństwo daje ludziom siłę i moc twórczą. Wszy-
scy w różny sposób szukają gruntu pewnego w życiu. Szukaj-
my więc „gruntu pewnego”, o którym mówił sam Pan Jezus: 
„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie 
przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na 
opoce”. (Mat 7, 24) A więc „bezpieczny grunt” ma tylko ten, 
kto słucha Słowa Pana i czyni je podstawą swojego życia.

Słuchanie i wykonywanie Słowa Bożego zapewnia nam 

bezpieczną i niewzruszoną postawę:
• wiary i zaufania. Wiara bez zaufania jest nie do pomy-

ślenia. Właśnie zaufania brakowało niektórym uczniom, 
ponieważ oddalili się od Pana i dlatego nie rozumieli 
Jego mowy. (Jan 6, 60) Zaufajmy Panu i nie oddalajmy 
się od Niego nawet wtedy, kiedy czegoś nie rozumiemy;

• pewności i przekonania. Wszystko, co przeżywamy, do-
puszczone jest przez Pana; (Rzym 8, 28)

• nadziei na ponowne przyjście Pana Jezusa. Dzięki tej 
nadziei nie zaliczamy się do tych, którzy w swoim sercu 
mówią: „Pan mój zwleka z przyjściem”; (Mat 24, 48)

• wspólnoty Kościoła. Gdy w biedzie i w bojach życio-
wych, ale również w szczęściu i dobrobycie jest się 
razem, to dzięki temu wzmacnia się wzajemnie.

Apostoł Paweł wzywa w swoim Liście do trzymania się 
mocno nauki Chrystusa! Trzymajmy się więc mocno Ewan-
gelii, nauki Jezusa Chrystusa i apostolskiej. Właśnie gdy wy-
stępują obciążenia, walki i próby, trzymajmy się mocno tego, 
czego uczył nas Pan Jezus:

• Pan Jezus mówił o mocy wiary. Korzystajmy z niej. (Mat 
17, 20. 21)

• Pan Jezus wskazywał na swoje ponowne przyjście. Po-
cieszajmy się tą obietnicą. (Jan 16, 22)

• Pan Jezus wzywał do uczenia się od Niego i służenia 
Bogu słowem i czynem – to jest naśladownictwo! (Jan 
12, 26)

„Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez 
mowę, czy przez list nasz”.
II List do Tesaloniczan 2, 15 

Niewzruszona postawa

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec,
rumiany i przystojny. […] Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem,

z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów”.
I Księga Samuela 17, 42-45

Wersety biblijne opisują walkę pomiędzy Filistyń-
czykiem Goliatem a Izraelitą Dawidem, który 
krótko przedtem został namaszczony na króla 

przez proroka Samuela. Dawid był najmłodszym synem Isa-
jego i zajmował się pasterstwem. Po namaszczeniu „Duch 
Pański spoczął na Dawidzie”. (I Sam 16, 12. 13) Dawid został 
więc napełniony Duchem Bożym.

Filistyńska armia zagrażała narodowi izraelskiemu; sy-
tuacja wydawała się beznadziejna. Przez czterdzieści dni, 
każdego ranka i wieczoru, z szeregu Filistyńczyków wystę-
pował ciężko uzbrojony olbrzym, szydził z armii izraelskiej i 
żądał, żeby ktoś stanął z nim do walki. Nikt z armii izraelskiej 
nie chciał się zmierzyć z tak przeważającym przeciwnikiem. 
Tym, który się jemu przeciwstawił, był niedoświadczony 
Dawid. (I Sam 17, 4-37)

Wiele aspektów tej starotestamentowej relacji ma znacze-
nie także dla naszego życia w wierze.

Filistyńczycy

Filistyńczycy w czasach biblijnych należeli do największych 
wrogów Izraelitów. Stale im zagrażali i prowadzili z nimi wojny. 
Czcili swoich bożków i lekceważąco traktowali Boga Izraela.

Duchowo „Filistyńczycy” współcześnie obrazują prze-
ciwnika naszej wiary, na przykład:

• wzrastającą sekularyzację – kwestionowanie Ewangelii 
i kierowania się nią w życiu oraz zastępowanie jej in-
nymi naukami, a także częstokroć wręcz zauważalnie 
wzrastająca bezbożność.

• inne „bogi i nauki” – pozornie „nowoczesna wiara” 
korzysta z różnych spirytualnych elementów: nauk 
dalekowschodnich, spirytyzmu oraz poglądów ezote-
rycznych. Niekiedy wszystko to z sobą wymieszane jest 
postrzegane jako coś pomocnego i „zbawiennego”.

Olbrzym Goliat wyszedł do Dawida przed walką z aro-
gancją i szyderstwem. Obecnie również zdarzają się sytua-
cje, w których spotykamy ludzi gardzących nami, a nawet 
nas ośmieszających ze względu na wiarę lub sytuacje, które 
nas, chrześcijan, dręczą, napawają obawą oraz pozornie są 
nie do pokonania.

„Tajemnica sukcesu” Dawida

Stało się coś praktycznie niemożliwego. Niewprawiony w 
boju Dawid pokonuje w nierównej walce Filistyńczyka Go-
liata. Co było kluczem do sukcesu?

• Dawid zrezygnował z równorzędnej broni. Najpierw 
przygotowywał się do walki podobnie jak Goliat, ale 
jednak wszystko odłożył. (I Sam 17, 38. 39) Przemocy 
i brutalności nie zwalczajmy takimi samymi środkami.

• Dawid pamiętał o Bożym wsparciu. To, w jaki sposób 
Bóg mu dotąd pomagał, było dla niego wzmocnieniem. 
(I Sam 17, 34-37) Przypominajmy sobie również to, co 
wszechmogący Bóg dla nas uczynił i poznawajmy Jego 
teraźniejszą pomoc.

• Dawid ufał Bogu. Miał pełne zaufanie do Boga i odwa-
gę do wyznawania wiary. (I Sam 17, 45) Tym samym dał 
Bogu szansę do udzielenia mu pomocy w boju. Wyzna-
wajmy Boga i ufajmy Jemu, aby mógł uczestniczyć w 
naszych życiowych decyzjach.

Dawid i Goliat
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Malowidło na domu parafialnym (1684) w Ladis, w Austrii, przedstawiające 
walkę pomiędzy Dawidem z procą i ciężko uzbrojonym Goliatem
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Katechizm

1.2.2.2  Księgi Starego Testamentu

Księgi Starego Testamentu zasadniczo podzielone są 
na trzy grupy: księgi historyczne, księgi nauczające, księgi 
prorocze.
17 ksiąg historycznych: 5 Ksiąg Mojżeszowych (łac. 

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), 
Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 2 Księgi 
Samuela, 2 Księgi Królewskie, 2 Księgi Kronik, Księga 
Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery.
5 ksiąg nauczających: Księga Hioba, Księga Psalmów, 

Przypowieści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona, 
Pieśń nad Pieśniami.
17 ksiąg proroczych: Księga Izajasza, Księga Jeremia-

sza, Treny, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Oze-
asza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księ-
ga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga 
Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga 
Zachariasza, Księga Malachiasza.

1.2.3  Starotestamentowe pisma póź-
niejsze

W wielu wydaniach Biblii występują starotestamen-
towe pisma późniejsze, niekiedy zwane też „apokryfami” 
(pismami tajemnymi). Chodzi o pisma żydowskie powsta-
łe pomiędzy III a I w. p.n.e. Z uwagi na treść tworzą one 

różnorodnej formie, pociesza obietnicą swego ponownego 
przyjścia i wskazuje na przyszłościowe wydarzenia.

1.2.4.1  Powstanie kanonu nowotesta-
mentowego

Zasadniczą Biblią dla pierwotnego chrześcijaństwa był 
dzisiejszy Stary Testament. Poza tym niebawem szczegól-
ne uznanie zyskały zachowane „Słowa Pańskie”, które po-
czątkowo przekazywane były ustnie. Zanim relacje z dzia-
łalności Pana Jezusa zostały zachowane w formie pisemnej 
w pierwotnym Kościele, istniały wyznania i hymny, po-
świadczające śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Znalazły się też one w pismach apostołów.

Najstarszymi zachowanymi pismami pierwotnego 
chrześcijaństwa są Listy Apostoła Pawła. Odczytywano 
je na nabożeństwach i przekazywano sąsiednim zborom.

Po Listach Apostoła Pawła kolejnym najstarszym pi-
semnym świadectwem wiary chrześcijańskiej jest Ewan-
gelia Marka. Pod względem struktury i treści ściśle zwią-
zane są z nią Ewangelie według Mateusza i Łukasza.

W celu zachowania tradycji apostolskiej, jej przeka-
zywania i odgraniczenia od herezji, niezbędne było ze-
stawienie obowiązującego w Kościele zbioru pism no-
wotestamentowych. List paschalny biskupa Atanazego z 
Aleksandrii z roku 367 wylicza 27 wiążących pism nowo-
testamentowych. Kanon biblijny potwierdziły ostatecznie 
sobory w Hipponie (393) i w Kartaginie (397).

Powstanie kanonu staro- i nowotestamentowego za-
wdzięcza się nie tylko ludzkim rozważaniom, ale przede 
wszystkim woli Bożej.

1.2.4.2  Księgi Nowego Testamentu

Księgi Nowego Testamentu podzielone są na podobne 
kategorie jak księgi Starego Testamentu.
5 ksiąg historycznych; Ewangelia Mateusza, Ewange-

lia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dzieje 
Apostolskie Łukasza.
21 ksiąg nauczających: List Pawła do Rzymian, 2 Listy 

Pawła do Koryntian, List Pawła do Galacjan, List Pawła do 
Efezjan, List Pawła do Filipian, List Pawła do Kolosan, 2 
Listy Pawła do Tesaloniczan, 2 Listy Pawła do Tymoteusza, 
List Pawła do Tytusa, List Pawła do Filemona, List do He-
brajczyków, List Jakuba, 2 Listy Piotra, 3 Listy Jana, List 
Judy.
Księga prorocza: Objawienie Jana (Apokalipsa).

Streszczenie

Autorem Pisma Świętego jest Bóg, a pisarzami byli lu-
dzie, których inspirował Duch Święty. Księgi biblijne pod 
względem formy i sposobu wyrazu kształtowane są przez 
poszczególnych pisarzy i ich świat wyobrażeń w danych 
czasach. (KKN 1.2)

Pismo Święte jest świadectwem objawienia Boga, jed-
nakże bez roszczenia, że jest pełną relacją wszystkich czy-
nów Bożych. (KKN 1.2)

Biblia – a więc Pismo Święte – zawiera dwie główne 
części: Stary i Nowy Testament. Obie świadczą o Bożym 
planie zbawienia człowieka i stąd też są z sobą powiązane. 
(KKN 1.2.1)

Chrześcijański kanon Starego Testamentu bazuje na 
hebrajskim kanonie judaizmu. Stary Testament składa się 
z 17  ksiąg historycznych, 5 ksiąg nauczających i 17 ksiąg 
proroczych. (KKN 1.2.2.1; 1.2.2.2)

14 starotestamentowych pism późniejszych (apokry-
fów) z uwagi na treść tworzy ważne ogniwo pomiędzy 
Starym a Nowym Testamentem. Pisma te są wiążące dla 
wiary i nauki, podobnie jak inne starotestamentowe pisma 
kanoniczne. (KKN 1.2.3)

Nowy Testament zawiera zapisy o posłannictwie i dzia-
łalności Pana Jezusa i Jego apostołów. 27 pism Nowego 
Testamentu od IV wieku uznanych jest za wiążący kanon. 
Nowy Testament składa się z 5 ksiąg historycznych, 21 
ksiąg nauczających i księgi proroczej. (KKN 1.2.4; 1.2.4.1; 
1.2.4.2)

ważne ogniwo pomiędzy Starym a Nowym Testamentem i 
przygotowują podłoże do istotnych nowotestamentowych 
przekonań religijnych. Starotestamentowe pisma później-
sze są wiążące dla wiary i nauki w Kościele Nowoapostol-
skim, podobnie jak inne starotestamentowe pisma kano-
niczne. W zależności od wydań biblijnych usytuowane są 
w różnych miejscach, a najczęściej pomiędzy Starym a 
Nowym Testamentem.
14 starotestamentowych pism późniejszych: Księga Ju-

dyty, Księga Mądrości Salomona, Księga Tobiasza, Księga 
Mądrości Syracha, Księga Barucha, 2 Księgi Machabejskie
Księga Estery, Dodatki do Księgi Daniela:  Historia o Zu-
zannie i Danielu, O Belu babilońskim, O smoku babiloń-
skim, Modlitwa Azariasza, Pieśń trzech młodzieńców w 
piecu ognistym, Modlitwa Manassesa.

1.2.4  Nowy Testament

Nowy Testament zawiera w Ewangeliach i Dziejach 
Apostolskich zachowane zapisy o posłannictwie i działal-
ności Pana Jezusa i Jego apostołów. Wgląd w życie ko-
ścielne i działalność misyjną pierwotnego chrześcijaństwa 
dają listy apostołów do zborów i poszczególnych osób. 
Listy te dają też rozeznanie w nauce głoszonej przez apo-
stołów z polecenia ich Mocodawcy.
 W proroczej księdze Nowego Testamentu, w Obja-
wieniu Jana, Jezus Chrystus napomina swój Kościół w 

Objawienia Boże

katechizm

Rozdział 1 − część III



Sługa Abrahama bierze dziesięć 
wielbłądów, pakuje prezenty i 
udaje się w drogę do miasta Aram-
-Naharaim. Tam mieszkają krewni 
Abrahama. Przed miastem zatrzy-
muje się z wielbłądami przy studni.
Pod wieczór do studni przychodzą 
kobiety, aby czerpać wodę.
Sługa się modli: „Panie, teraz 

przyjdą kobiety z miasta, 
żeby czerpać wodę. 
Niechże więc ta 

dziewczyna, do której powiem: 
Nachyl dzban twój, proszę, abym 
się napił, a ona powie: Pij, i wiel-
błądy twoje też napoję – będzie 
tą, którą przeznaczyłeś dla sługi 
swego, dla Izaaka”.
Ledwo co sługa kończy swoją mo-
dlitwę, do studni przychodzi młoda 
kobieta. Nazywa się Rebeka. Pod-
chodzi do studni i napełnia swój 
dzban.
Sługa podchodzi do niej i mówi: 
„Daj mi, proszę, napić się trochę 
wody z twojego dzbana”.
Rebeka daje mu wodę, a gdy się 
napił, mówi: „Również dla wiel-
błądów twoich naczerpię wody”. 
Biegnie do studni, czerpie wodę i 

napełnia koryto – i to tyle razy, aż 
wielbłądy zostają napojone.
Sługa Abrahama obserwuje ją w 
milczeniu. Czy to jest ta przezna-
czona żona dla Izaaka?
Sługa Abrahama bierze złoty kol-
czyk i dwie złote bransolety i daje 
Rebece. Rebeka szybko biegnie 
do domu i opowiada swojej matce, 
co się wydarzyło.
Laban, brat Rebeki, sprowadza 
sługę Abrahama i jego karawanę 
do domu. Sługa o wszystkim opo-
wiada i pyta, czy Rebeka może z 
nim pójść do domu jego pana.
Rodzina odpowiada: „Pan to 
wszystko ustalił. Zabierz Rebekę, 
niech zostanie żoną Izaaka”.

Abraham się zestarzał. Wezwał 
swojego najstarszego sługę i 
do niego powiedział: „Poszu-
kaj żony dla mojego syna, ale 
przyrzeknij mi, że nie weźmiesz 
żony z ludu kananejskiego! Idź 
do mojej ojczyzny i wśród krew-
nych poszukaj żony dla Izaaka”.
Sługa obiecał zrobić tak, jak po-
wiedział Abraham.

W Palestynie, w czasach Starego Testamentu, 

bransolety, naszyjniki, łańcuszki na kostkę z wi-

siorkami, a także kolczyki i pierścionki były bardzo 

popularne. Przeważnie wykonane były ze złota lub 

srebra. Biżuteria wysadzana była według potrzeb 

szlifowanymi kamieniami szlachetnymi. Szczegól-

nie szlachetnym materiałem była kość słoniowa,

z której wykonywano też grzebienie lub broszki.

Rebeka zostaje żoną Izaaka

(I Księga Mojżeszowa 24)
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Od dwóch lat mamy zajęcia 
religii, i to w dwóch grupach: 
w jedną niedzielę mają zajęcia 

dzieci koreańskie, a w kolejną 
mam ja i mój młodszy brat Ma-

rian. Jest tak dlatego, ponieważ nie 
mówimy jeszcze zbyt dobrze po koreań-
sku. W szkole, do której chodzę, zajęcia 
odbywają się w języku niemieckim.

W tym budynku w centrum Seulu odbywają się 
nabożeństwa Kościoła Nowoapostolskiego. 

Oto część mojego zboru, który jest jednym z je-
denastu zborów w Korei Południowej. Ołtarz był 
przyozdobiony kwiatami, owocami i warzywami 
z okazji zeszłorocznego 
Święta Dziękczynienia. 
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(Korea Południowa)
Mam siedem lat i chodzę 
do szkoły podstawowej, 
która kończy się tu szó-
stą klasą. Nauczyciele tak 
samo tutaj zadają nam 
prace domowe. 

Mama, tata, Marian i ja 
Maxim na plaży na wyspie Czedżu, 
należącej do Korei Południowej. 
Mama pracuje jako projektantka me-
dialna, a tata jako kierownik serwisu 
rozwiązuje problemy techniczne 
klientów. A że jego firma przed 
czterema laty wysłała go do 
Seulu, musieliśmy się tu przepro-
wadzić z Niemiec Południowych. 
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Seul jest stolicą Republiki 
Korei, zwanej też Koreą Połu-

dniową. Korea Południowa od 1948 
roku została oddzielona granicą o prawie 
250 kilometrach długości i 4 kilometrach 

szerokości od Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej. 

Moim ulubionym jedzeniem jest Gogigui, 
koreańskie grillowane mięso. Jest grillo-
wane bezpośrednio na stole. 

Niedawno zacząłem się uczyć gry na fle-
cie prostym. Poza tym lubię bębenki, 
klocki Lego, jeździć na rowerze nad rzeką 
Han i speed stacking, który polega na jak 
najszybszym układaniu piramid z dwuna-
stu plastikowych kubków. Przy tym uczę 
się szybkiego reagowania i wykorzystywa-
nia obydwu rąk jednocześnie. 

Za mną widzicie Namsan Tower. Mówi 
się, że ta wieża telewizyjna stoi w samym 
środku Seulu. Stąd przesyłam wam wiele 
pozdrowień!
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1.    Jak nazywał się demon, którego Pan Jezus 

wypędził z Gerazeńczyka? 

A  Kohorta
B  Legion
C  Gladius
D  Pilum

2.   Jakie budowle chciał wznieść Apostoł Piotr na 
górze przemienienia? 

A  zamki
B  namioty
C  pałace
D  klasztory

3.   Jak nazywała się niewolnica Saraj, żony Abra-
ma?

A  Salome
B  Elżbieta
C  Hagar
D  Miriam

4.   Kogo chciał zgromadzić Pan Jezus, jak (wg 
Biblii Warszawskiej) „kokosz swoje pisklęta 
pod skrzydła”? 

A  mieszkańców Jerozolimy
B  mieszkańców Betlejem
C  mieszkańców Egiptu
D  mieszkańców Rzymu

5.  Ile razy Izraelici okrążyli miasto Jerycho? 

A  pięć 
B  trzy 
C  dwanaście 
D  siedem 

6.   Komu Apostoł Piotr odciął ucho w obronie 
Pana Jezusa? 

A  eunuchowi
B  słudze arcykapłana
C  kapłanowi
D  faryzeuszowi
 

7.   „Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki 
jego” – czyje to słowa? 

A  Jana Chrzciciela
B  Apostoła Jana
C  proroka Izajasza
D  Jezusa Chrystusa

8.   Co z polecenia Boga zbudował Noe? 

A  świątynię
B namiot
C arkę
D ołtarz

9.   „Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do Króle-
stwa Bożego” – czyja to wypowiedź? 

A  Mojżesza
B Apostoła Piotra
C  Pana Jezusa
D  Noego

10.   Kto poruszał wodę w sadzawce Betesda?

A  arcykapłan
B  prorok
C  Pan Jezus
D  anioł Pański

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