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Mili Bracia i Siostry,

za Wami, mam nadzieję, dobry rok! 
Sądzę, że zawsze znajdujecie wystarcza-
jąco wiele powodów do dziękowania na-
szemu Panu za wszystkie dobrodziejstwa!

Nastał nowy rok. Stało się tradycją, że 
w porozumieniu z apostołami okręgowy-
mi każdego roku wydaję orędzie. Nasze 
motto na rok 2020 brzmi: Chrystus wy-
zwala! Powiązane z nim słowo biblijne 
znajdujemy w Liście Apostoła Pawła do 
Galacjan: „Chrystus wyzwolił nas, aby-
śmy w tej wolności żyli. Stójcie więc nieza-
chwianie i nie poddawajcie się znowu pod 
jarzmo niewoli”. (Gal 5, 1)

Wolność – to jest wielkie i drogocen-
ne dobro! Jako dzieci Boże widzimy przy 
tym nie tylko naszą ziemską egzystencję.

Na pierwszym miejscu stawiamy wol-
ność w Chrystusie:

■■ Bóg jest całkowicie wolny. Jego mi-
łość do nas jest bezwarunkowa.

■■ Możemy wybrać wolność. Jesteśmy 
całkowicie wolni, aby odwzajemnić 
miłość Boga.

Chrystus wyzwala

■■ Chrystus wyzwala – od grzechu, od 
zła, od wszelkiego ucisku.

Na rok 2020 zalecam, abyśmy kon-
centrowali się na tej duchowej prężności: 
Chrystus wyzwala!

Jedno przy tym jest dla mnie bardzo 
ważne: wolność w Chrystusie jest darem 
Bożym. Pozwólmy się wyzwolić przez 
Pana, poddając się całkowicie działaniu 
Ducha Świętego. Wiedząc, że Wszech-
mogący Bóg nas miłuje, ufnie patrzymy w 
przyszłość. A pozostając wiernymi Chry-
stusowi, kształtujemy naszą przyszłość.

Wraz z wszystkimi apostołami pozdra-
wiam Was wszystkich serdecznie i życzę 
Wam błogosławionego i dobrego nowego 
roku!

Jean-Luc Schneider



Są miasta, które rozwijają swoją pełną świetność 
tylko zimą; Petersburg, dawna rezydencja carów i 
stolica Imperium Rosyjskiego, zdecydowanie jest 

jednym z nich. Pałac Zimowy z białymi kolumnami i po-
złacanymi kapitelami, w którym mieści się Ermitaż z naj-
większą na świecie galerią obrazów, staje się prawdziwie 
bajkowym pałacem, gdy niskie zimowe słońce oświeca 
pokryty śniegiem plac przed pałacem i sprawia, że lodo-
we kwiaty na długich rzędach okien połyskują w migo-
cącym świetle. Złote kopuły na szczycie katedry Izaaka 
błyszczą o tej porze roku, jak gdyby chciały oczarować 
cały świat, a zamarznięta Newa, pokryta rano świeżym 
śniegiem nawianym od Zatoki Fińskiej, wygląda jakby 
była pokryta grubą warstwą lukru. Okazałe pałace nad 
brzegami kanałów z ich kolorowymi fasadami przypomi-
nają, że Piotr Wielki chciał uczynić swoje miasto najpięk-
niejszym w Rosji i widział je w bezpośredniej konkurencji 
z Paryżem, z którym Petersburg był połączony ekspre-
sową linią kolejową. Przyniosła ona nie tylko najnowszą 
paryską modę do Newskiego Prospektu w luksusowych 
domach towarowych, ale także liberalne i rewolucyjne 
pomysły, które w październiku 1917 roku od  wydarzeń 
w Pałacu Zimowym spowodowały długotrwałe oziębie-
nie stosunków w ponad połowie Europy.

Sankt Petersburg
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NABOŻEŃSTWO 
W SANkT PETErSBurgu/ 
rOSjA

DATA: 6 października 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: I Księga Mojżeszowa 2, 15
PiEśŃ: Ty, duszo moja, śpiewaj
OSOBy TOWArzySzącE: apostołowie okrę-
gowi Wolfgang Nadolny i Jürg Zbinden; aposto-
łowie: Marat Akczurin, Siergiej Bastrikow, Władi-
mir Łazariew i Wolfgang Schug
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Mili bracia i siostry, dziś obchodzimy 
szczególne święto, Święto Dziękczy-
nienia, podczas którego przystępu-
jemy do Boga, aby Jemu podzięko-
wać za otrzymane dary i za wszelkie 

dobro, jakim nas obdarzył. Obchodzimy to święto, gdyż 
wyznajemy, iż wierzymy w Boga, który wszystko stwo-
rzył. Wyznajemy naszą wiarę, że wszystko, co posiada-
my, pochodzi od Boga. Nic nie jest dziełem przypadku, 
Bóg to stworzył, Bóg to darował. Jesteśmy świadomi 
tego, że wszystko pochodzi z Jego łaski.

Z pewnością staramy się i pracujemy. Dbamy również 
o to, aby poprzez życie zgodne z przykazaniami Bożymi 

Dary i odpowiedzialność

ściągać na siebie Jego błogosławieństwo. Wiemy jednak 
też to, że błogosławieństwa nie można sobie kupić. Wokół 
nas dostrzegamy ludzi, którzy mają co najmniej tyle samo 
zasług, co my. Pracują więcej od nas i postępują zgodnie 
z wolą Bożą. A jednak nie mają tego, co my mamy. Gdy 
obserwuję braci i siostry na całym świecie, to muszę przy-
znać, że wielu posiada głęboką wiarę, a miły Bóg nie daje 
im nawet połowy tego, co ja posiadam. Tu trzeba przyznać, 
że na nic nie zapracowaliśmy; wszystko, co posiadamy, jest 
łaską. To czyni nas pokornymi i wdzięcznymi. Tak więc 
dziś przystępujemy do Boga z pokorą i wdzięcznością.

Słowo, które przeczytałem, jest znane. Pocho-
dzi z opisu dziejów stworzenia i podkreśla, że Bóg jest 

„I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go
w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł”.

Słowo biblijne: I Księga Mojżeszowa 2, 15
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Stwórcą. Stworzył wszystko i było to doskonałe, perfek-
cyjne, bardzo dobre. Gdy Bóg widział, że wszystko było 
doskonałe, powierzył to człowiekowi. Dał mu specjalną 
pozycję. Obdarzył człowieka Boskimi cechami. Człowiek 
umie mówić, dysponuje rozsądkiem, wolnością, osobo-
wością i wszystkim, co odróżnia go od świata zwierząt. 
Następnie Bóg powiedział: „No tak, jeżeli dałem tobie 
to, czego nie dałem zwierzętom, to teraz masz panować 
nad ziemią. Daję tobie wszystko”. Do dziś jest to ważne 
i jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystko, co daje nam w 
swoim stworzeniu. Wdzięczność okazujemy w ten spo-
sób, że wyznajemy Boga, mówiąc: Bóg jest Stwórcą, Bóg 
wszystko uczynił. Wciąż na nowo sławimy i wielbimy 
Boga, będąc świadomym, że wszystko jest od Niego. 
Naszą wdzięczność wyrażamy również naszymi ofiara-
mi. Jest to wdzięczność za stworzenie. Wyznajemy naszą 
wiarę, wielbimy Boga i składamy nasze ofiary.

Innym sposobem na bycie wdzięcznym za stworzenie 
jest życie zgodne z przykazaniami Bożymi. Bóg dał czło-
wiekowi stworzenie, a człowiek miał się nim zajmować, 
i pracować.

Niekiedy uważa się pracę za przekleństwo, mówiąc, 
że człowiek musi ciężko pracować dlatego, że zgrzeszył. 
To jest niezgodne z prawdą. Bóg mówił o tym już na 
samym początku, przed upadkiem człowieka w grzech. 
Praca jest częścią bytu ludzkiego. Bóg stworzył człowieka 
na swój obraz; On jest Stwórcą, który działa. Jako obraz 
Boży, człowiek jest stworzony do pracy. Musi coś robić. 
A co musi robić? Musi pracować dla własnego dobra i dla 
dobra całej ludzkości. Nie może po prostu powiedzieć: 
„Będę wypoczywał, miły Bóg da mi wszystko, czego po-
trzebuję”. Nie, Bóg mówi: „Obdarzyłem cię darami, mu-
sisz przyczyniać się dla dobra własnego i innych. Musisz 
coś czynić ze swoimi darami”.

Bóg mówi tobie, że masz uprawiać ziemię, a więc siać 
i żąć. Musisz zadbać o swoją przyszłość. Nie możesz po 
prostu powiedzieć: „Dziś chcę korzystać z życia, a o jutro 
zadba miły Bóg”. Nie, Bóg mówi, że masz coś zrobić dla 
swojej przyszłości.

Bóg dał człowiekowi ziemię, aby ją zachował. 
Człowiek ma zarządzać stworzeniem z polecenia 
Boga, a więc i w sensie Bożym. Człowiek jest od-

powiedzialny za stan stworzenia. Powinien uważać, żeby 
go nie zniszczyć. Ma je zachować. Człowiek nie może 
mówić: „Korzystam z wszystkiego, co posiadam, a Bóg 
zadba o resztę. A gdy zasoby się skończą, wówczas Bóg 
da coś innego”.

Nie, Bóg dał nam stworzenie; jesteśmy za nie odpo-
wiedzialni indywidualnie i zbiorowo. Musimy je zacho-
wać. Człowiek jest odpowiedzialny za stan natury i ziemi. 
To nie jest wypowiedź polityczna, lecz prawda Boża. Je-
steśmy również odpowiedzialni za przyszłość. Jesteśmy 
odpowiedzialni nie tylko za stan ziemi, ale też za podział 
skarbów ziemi. To, jak skarby ziemi zostają rozdzielane, 
nie jest sprawą Boga. Za to odpowiedzialny jest człowiek. 
O to nie możemy oskarżać miłego Boga. On pozostawił 
to w gestii ludzi, w jaki sposób dziś jest rozdzielane ziem-
skie bogactwo i co zostanie przekazane przyszłym poko-
leniom. Nie możemy powiedzieć, że teraz wykorzystamy 
wszystkie zasoby ziemi, a Bóg zadba o następne poko-
lenia. Nie, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Tyle na 
temat stworzenia. Bóg nas stworzył, powinniśmy praco-
wać, to nie jest żadnym przekleństwem, lecz częścią na-
szej natury. Bóg nie czyni wszystkiego za nas. Musimy 
zabiegać o powodzenie swoje i bliźniego. Musimy rów-
nież dbać o naszą przyszłość. Jesteśmy odpowiedzialni za 
zachowanie stworzenia i poprzez nasze decyzje musimy 
zadbać o to, żeby nie zostało ono zniszczone. Powinniśmy 
również myśleć o przyszłości, czyli perspektywicznie.

Bóg dał nam też coś o wiele większego niż stwo-
rzenie. Dał nam zbawienie i również w tym 
względzie wykonał doskonałą pracę. Stworzył 

wszystko, by człowiek mógł dostąpić zbawienia i wejść 
do Królestwa Bożego. Zbawienie dał poprzez ofiarę 
Chrystusa. Posłał na ziemię Ducha Świętego i zadbał o to, 
by każdy z nas mógł osiągnąć zbawienie. Również za to 
chcemy być wdzięczni. Nie tylko czcijmy Boga, ale po-
kazujmy też Jemu, że jesteśmy wdzięczni za zbawienie. 
Ta wdzięczność jest nieustającą wdzięcznością. Nawet 
jeśli nie powodzi się nam zbyt dobrze, nawet jeśli w na-
szym życiu wszystko idzie źle, to wciąż mamy powody do 
wdzięczności.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za zbawienie, które nam 
daje. Ono jest doskonałe. Każdy z nas może osiągnąć zba-
wienie. Ale dlatego musimy pracować. Nie możemy na 

Bóg dał nam dary do pracy dla
      naszego własnego dobra
                         i dla dobra innych.
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zbawienie zasłużyć dobrymi uczynkami. Zbawienie jest i 
pozostanie łaską. Żaden człowiek nie może sobie zasłużyć 
na wejście do Królestwa Niebieskiego. Jednakże dzięki 
naszej pracy udowadniamy, że jesteśmy zainteresowani 
zbawieniem. Na czym polega nasza praca? Na tym, że 
zajmujemy się naszym zbawieniem. Pracowanie oznacza 
staranie się, wysiłek. Nie możemy tak po prostu przyjść do 
miłego Boga i skorzystać ze zbawienia. Nie możemy tak 
po prostu odbierać nabożeństw, jak odbiera się film w tele-
wizji. To nic nie daje. Musimy Słowo Boże przetworzyć, 
zgłębić i intensywnie się nim zająć. Nie bądźmy powierz-
chowni: ach, to nabożeństwo było piękne, było dobre kaza-
nie i piękny śpiew. Nawet jeżeli muzyka nie była piękna, a 
kazanie nie tak dobre, musimy zajmować się przesłaniem 
i z nim pracować.

Bracia i siostry, muszę wam powiedzieć, że to mnie 
martwi, ponieważ zauważam, że taki konsump-
cjonizm i taka powierzchowność, coraz bardziej 

się nasilają. Ktoś przychodzi i mówi: „No tak, pięknie 
było na nabożeństwie, dobrze się czułem, dobrze mi to 
zrobiło”. I na tym koniec. Tak nie może być. Musimy pra-
cować, przetwarzać Słowo Boże i wprowadzać je w życie. 
Szczególnie jest to ważne, gdy chodzi o temat miłości.

Człowiek ma taką naturę, że lubi i miłuje tego, kto jest 

sympatyczny. „Ale tej tam, to nie lubię, tej nie mogę mi-
łować”. Mój drogi, to zależy od ciebie, nie od niej. Musisz 
pracować nad sobą, aż będziesz mógł miłować bliźniego. 
Nie możesz oczekiwać od drugiego, że się zmieni, musisz 
pracować nad samym sobą. Przyjmij usposobienie Chry-
stusa, abyś mógł miłować bliźniego takim, jakim jest. To 
jest twoja praca.

Pracuj nad miłością i myśl perspektywicznie. Pracuje-
my przecież dla naszego zbawienia, czyli dla Królestwa 
Bożego. Rolnik dokładnie wie, że jeśli teraz uprawia pole, 
to musi ciężko pracować, wysiać, a następnie czekać; 
żniwa przychodzą później.

Dziś musimy pracować na rzecz naszej przyszłości 
w Królestwie Niebieskim. Mamy też zachować nasze 
zbawienie. To też jest coś bardzo ważnego. Musimy być 
świadomi, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze zbawie-
nie. Każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny za 
swoje zbawienie. Moje zbawienie jest łaską, którą obda-
rza mnie Bóg. Czy je osiągnę, czy też nie, zależy od moich 
decyzji. To jest moja odpowiedzialność. Nie mogę kogoś 
innego oskarżać i pociągać do odpowiedzialności za moje 
zbawienie. Moje zbawienie zależy od moich decyzji. To 
jest mój obowiązek. Musimy zadbać o nasze zbawienie, 
ponieważ jest ono zagrożone.

Niekiedy przeceniamy własne możliwości. Pozwólcie, 

Jesteśmy odpowiedzialni
za zachowanie stworzenia.
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że podam prosty przykład: gdy podejmujemy jakąś decy-
zję, to dokładnie wiemy, że gdy pójdziemy tą drogą, to 
będziemy mogli uczestniczyć w nabożeństwach tylko od 
czasu do czasu. Ale będziemy twierdzić, że sobie z tym 
poradzimy, że damy radę być częściej. – Nie, w tym mo-
mencie się przeceniamy! Bez regularnego uczęszczania 
na nabożeństwa nie poradzimy sobie. Jest mi przykro, 
że niejedno dziecko Boże przecenia swoje możliwości, 
mniemając, że jeżeli od czasu do czasu jest na nabożeń-
stwie, to wystarczy. Nie, w tym wypadku twoje zbawienie 
jest w niebezpieczeństwie.

Podejmujmy właściwe decyzje życiowe, wiedząc, 
że jesteśmy odpowiedzialni za swoje zbawienie, 
że musimy je zachować, a to oznacza też zważać 

na to, by nie zostało ono naruszone. Istnieją ludzie, istnieją 
duchy, które są wrogie Bogu; są przeciwko Bogu, prze-
ciwko Kościołowi, przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Ist-
nieją ludzie, o których dokładnie wiemy, że jak się z nimi 
rozmawia, to pozbawiają nas pokoju, burzą naszą radość, 
nasze zaufanie do Boga. W nich po prostu żyje taki duch. 
Działają przeciwko Jezusowi Chrystusowi, przeciwko 
radości, przeciwko pokojowi. Nie możemy usunąć ich z 
tego świata, jednakże możemy zadbać o to, żeby nasza 
wiara, nasza radość, nasz pokój, nie zostały naruszone.

Często już mówiłem: nie jestem zmuszony, żeby 
kogoś takiego słuchać. Przecież nie muszę koniecznie 
przysłuchiwać się wszystkiemu, współuczestniczyć i 
czytać wszystko, co tacy ludzie piszą. Po cóż miałbym 
ryzykować, że pozbawią mnie mojej radości, mojego po-
koju, mojego zaufania? Trzeba zwyczajnie powiedzieć: 
„To mnie nie interesuje”. Koniec, kropka!

Zachowujmy nasze zbawienie, naszą relację z Bogiem. 
Nie musimy się wszystkim zajmować i wszystkiemu się 
przysłuchiwać. Jesteśmy odpowiedzialni za podejmowa-
nie właściwych decyzji, aby w ten sposób nie narażać się 
na te, czy  inne wpływy. Wiedząc, że nasze zbawienie jest 
zagrożone, również z powodu naszej grzeszności, zadbaj-
my też o to, aby wciąż na nowo znajdować łaskę u Boga. 
Przecież dobrze siebie znamy; wiemy, że jeszcze jeste-
śmy grzesznikami, a grzech zagraża naszemu zbawieniu. 
Bądźmy wystarczająco mądrzy i postępujmy tak, żeby nie-
ustannie znajdować łaskę. Bądźmy pokorni i wierni Bogu, 
pracujmy nad naszym zbawieniem, przetwarzajmy Słowo 
Boże, szukajmy głębi. Szczególnie pracujmy nad sobą, 
abyśmy mogli miłować bliźniego; to jest bardzo ważna 
kwestia. Pracujemy nie tylko na dzień dzisiejszy, ale pra-
cujemy na przyszłość w Królestwie Niebieskim. Podej-
mujmy właściwe decyzje i nie przeceniajmy swoich moż-
liwości. Unikajmy wszystkiego, co szkodliwe i zadbajmy 

Musimy być świadomi, że jesteśmy
odpowiedzialni za nasze zbawienie.
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o to, żebyśmy zawsze mogli znajdować łaskę u Boga.
Słyszeliśmy, że Bóg daje nam stworzenie. Jesteśmy 

za to wdzięczni, pracując i je zachowując. Bóg daje nam 
zbawienie. Jesteśmy za nie wdzięczni, pracujemy na nie 
i zachowujemy zbawienie. Jednakże Bóg nie daje nam 
zbawienia bezpośrednio z nieba. Zbawienie jest nam dane 
w Kościele, w zborze, poprzez apostołów. Bóg założył 
Kościół celem przekazania nam zbawienia. Wyłącznie w 
ten sposób możemy osiągnąć zbawienie. Za to również 
bądźmy wdzięczni.

Niedawno powiedziałem, że w przypadku niektórych 
odnosi się wrażenie, że przynależność do Kościoła jest dla 
nich karą. Wspólnota jest uważana za obciążenie.

Radujmy się z tego, że przynależymy do wspólno-
ty. Bądźmy wdzięczni, że tą drogą nie musimy 
kroczyć sami. Bądźmy wdzięczni za Kościół, za 

wspólnotę dzieci Bożych. Pracujmy też na rzecz Kościoła. 
Angażujmy nasze dary w Kościele. Każdy służy swoimi 
darami dla dobra wspólnoty. Budujmy przyszłość. Zada-
niem Kościoła jest rozpowszechnianie Ewangelii, dzie-
lenie się zbawieniem z innymi ludźmi. Wykorzystujmy 
nasze dary nie tylko w Kościele, dla dobra wszystkich, 

ale też głośmy Ewangelię. Dzielmy się tym bogactwem 
z innymi. Także w tym względzie wiemy, że pracuje-
my na przyszłość. Ten, kto sieje, niekoniecznie jest tym, 
który zbiera żniwo. To jednak nam nie przeszkadza. Jest 
to nasza wspólna misja. Pracujemy nad rozpowszechnia-
niem Ewangelii. Jesteśmy też za to odpowiedzialni. Mamy 
zachować wspólnotę, mamy zachować Kościół. Jesteśmy 
odpowiedzialni za atmosferę w zborze. Nie tylko przewod-
niczący zboru, nie tylko apostoł, ale każde dziecko Boże.

Kiedyś mieliśmy w domu mrówki; wszędzie było 
pełno mrówek. Zastanawiałem się, w jaki sposób mogę 
się ich pozbyć. Wiecie, że są to tysiące. Wtedy ktoś dał mi 
małą buteleczkę trucizny i powiedział: „Wystarczy kilka 
kropel i za kilka dni będzie po problemie”. Och, pomyśla-
łem sobie, kilka kropel na tysiące mrówek… Ale cóż, zro-
biłem, jak mi kazano i pokropiłem kilka kropli. W ciągu 
kilku dni zniknęły wszystkie mrówki. Dlaczego? Trucizna 
była słodką substancją. Mrówki przychodziły, pobierały 
ją i rozdzielały między sobą; w krótkim czasie zginęły ty-
siące mrówek. Dokładnie tak samo robi diabeł. Rozsiewa 
plotki: czy już słyszałeś, czy już wiesz, co tamten zrobił? 
Czytałeś już o tym? A to jest takie ciekawe, takie słod-
kie! A my to odbieramy, roznosimy dalej i nawet w ogóle 
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nie zauważamy, że zatruwamy całą wspólnotę. Burzymy 
pokój, burzymy społeczność, wzajemne zaufanie.

Zwróćmy uwagę na to, co roznosimy w zborze, w Ko-
ściele. Nie rozprzestrzeniajmy żadnej trucizny. Jest to 
nasza odpowiedzialność. Zachowajmy świętość Kościoła. 
Kościół jest po to, aby pośredniczyć w zbawieniu. Zacho-
wajmy to, bracia, siostry.

Musimy też dostosować do Kościoła nasze oczeki-
wania. Jeśli oczekujemy, że Kościół nas uszczęśliwi, że 
muzyka będzie piękna, że to, czy tamto zostanie zrobione 
że Kościół powinien tu i tam pomóc, tego a tego robić 
więcej i, i, i... to wtedy go zeświecczamy, a pośrednictwo 
w zbawieniu staje się sprawą uboczną. To jest moim zmar-
twieniem, bracia, siostry.

Zachowujmy świętość Kościoła i wytyczajmy odpo-
wiednie priorytety w naszych oczekiwaniach względem 
niego. Również w tym względzie odpowiadamy za przy-
szłość. Chcemy, żeby nie tylko nasza generacja uzyska-
ła zbawienie, ale, jeśli Pan wcześniej nie przyjdzie, żeby 
również kolejne pokolenia mogły jeszcze znaleźć zbawie-
nie w Kościele. Tu chciałbym przypomnieć słowa Głów-
nego Apostoła Fehra, które dość często wypowiadał w na-
stępującym sensie: „Jeśli chcemy osiągnąć to, co istotne, 

ApOSTOł  
WOlfgANg Schug

Apostoł Schug (Niemcy Za-
chodnie) nawiązał do pojęcia 
„odpowiedzialność” i zilustro-

wał je na przykładzie dbałości o ogród: Bóg daje ży-
cie i wzrost, ale za pielęgnację ogrodu odpowiedzial-
ny jest człowiek. W przypowieści o powierzonych 
talentach Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, 
czego Bóg od nas oczekuje: pracowania z Jego 
darami, z tym, co nam daje. „Na nowo przejmijmy 
na siebie odpowiedzialność, także za otoczenie, w 
którym przebywamy, w naszym prywatnym środowi-
sku i w Kościele Pana”.

ApOSTOł OkręgOWy       
Jürg ZBiNdEN

Apostoł okręgowy Zbinden 
(Szwajcaria) przypomniał 
przypowieść Pana Jezusa o 

bogaczu. Pracował, inwestował, starał się, przewidy-
wał – ale zawsze z myślą o życiu ziemskim. Nie było 
czasu na nic innego. „Może się zdarzyć, że człowiek 
skoncentruje cały swój czas i energię, którą ma do 
dyspozycji, całkowicie na rzeczach ziemskich”, po-
wiedział apostoł okręgowy, a następnie doradził, aby 
postępować według słów Pana Jezusa: „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a 
wszystko inne będzie wam dodane”.  

musimy rezygnować z wielu spraw drugorzędnych”.
Takimi istotnymi kwestiami są: Ewangelia, zbawienie, 

nauka apostolska, przygotowanie się na przyjście Pana. 
Istnieją też inne sprawy, one nie są złe – tradycje, wpły-
wy kulturowe, nasze wychowanie, nasze ludzkie myśli i 
mniemania. To wszystko jest w porządku. Ale to nie jest 
istotne dla zbawienia. Od następnych pokoleń nie może-
my wymagać, żeby tak samo myślały i żyły, jak my. Nie 
jest to proste, ale musimy to dokładnie oddzielać. Prze-
kazujmy dalej to, co jest kluczowe dla zbawienia. We 
wszystkich innych kwestiach musimy być elastyczni, 
ażeby następne pokolenia również mogły otrzymać zba-
wienie w Kościele.

Po kazaniach apostoła i apostoła okręgowego  Główny 
Apostoł powiedział:

Nabożeństwo ofiarno-dziękczynne obejmuje też 
uroczystość świętej wieczerzy. Obchodźmy ją 
jako wieczerzę wdzięczności i podziękujmy 

Bogu za zbawienie, które dał nam w Jezusie Chrystusie. 
Wdzięczność tę wyrażamy również naszymi pieśniami, 
słowami. Pokażmy miłemu Bogu, jak ważne jest dla nas 
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zbawienie, jeszcze staranniej je zachowując i intensywniej 
się nim zajmując. Powiem raz jeszcze: jesteśmy odpowie-
dzialni za nasze zbawienie. Być może brzmi to trochę nie-
komfortowo, gdy się mówi: jesteś za coś odpowiedzialny! 
To się słyszy, jak zarzut: jeśli to mi się nie uda, to będę 
winnym! Tak to nie jest. Jeśli jestem za coś odpowiedzial-
ny, to oznacza, że mam możliwość decydowania. Jeżeli 
ktoś za coś odpowiada, to może decydować. Nie jesteśmy 
bezradnymi ofiarami złego, które muszą czynić to, co on 
nam każe. Zawsze mamy możliwość odmówić złemu. 
A dzięki mocy, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa 
w świętej wieczerzy, możemy powiedzieć złemu „nie”. 
Traktujmy tę odpowiedzialność pozytywnie.

Z pewnością, gdy teraz patrzę wstecz, muszę stwier-
dzić, że nie zawsze podejmowałem właściwą decyzję. 
Dobrze jest jednak wiedzieć, że mogę przystąpić do Pana 
i powiedzieć: podjąłem złą decyzję, proszę, przebacz mi 
i pomóż, w przyszłości chcę czynić inaczej i lepiej. Takie 
nastawienie podoba się Panu. A gdy mamy zamiar czynić 
lepiej, inaczej, wtedy da nam do tego siły.

ZASAdNicZE myśli

Bóg daje nam to, co jest niezbędne do nasze-
go ziemskiego życia i naszego zbawienia. Wy-
pełniamy nasz obowiązek w społeczeństwie 
i przyczyniamy się do ochrony stworzenia. 
Pracujemy dla naszego zbawienia i okazujemy 
mądrość w naszych decyzjach. Służymy w 
Kościele, zdając sobie sprawę z naszej odpo-
wiedzialności.

Główny Apostoł Schneider składa
życzenia małżeństwu Bastrikow

z okazji rubinowych godów
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wort und glaube  i  Kontext

Wyjaśnienia

Druga relacja o stworzeniu świata zawiera wyda-
rzenia biblijne związane z „Ogrodem w Edenie”. 
Historia zaczyna się od tego, że na ziemi nie ro-
sły ani zioła, ani krzewy, ponieważ nie było jesz-
cze deszczu i nie bylo jeszcze człowieka, który 
mógłby uprawiać ziemię. Ale była tam rzeka, 
która nawadniała ziemię i Bóg stworzył człowie-
ka, aby uprawiał ziemię. Bóg stworzył człowie-
ka z prochu ziemi i tchnął w niego dech życia. 
O stworzeniu człowieka z prochu ponownie jest 
mowa, gdy Bóg mówi do Adama po upadku w 
grzech: „...bo prochem jesteś i w proch się ob-
rócisz”. (I Moj 3, 19) Bóg zasadził ogród w Ede-
nie, na wschodzie i umieścił w nim człowieka. 
Hebrajska tradycja tłumaczy „Eden” jako „roz-
kosz”, greckie tłumaczenie hebrajskiego Stare-
go Testamentu z kolei nadaje „Ogrodowi Eden” 
nazwę „raj”; to słowo zostało zapożyczone z ję-
zyka irańskiego. Stąd mówi się o raju również 
w naszym języku. W dalszym toku wydarzeń, 
Bóg zasadził w ogrodzie drzewa, a wśród nich 
drzewo poznania dobra i zła. Widać wyraźnie, 
że ogród był mieszkaniem Boga; Bóg przecha-
dzał się po ogrodzie w powiewie dziennym. (I 
Moj 3, 8) Narrator opisuje też rzekę w Edenie, 
która dzieli się na cztery główne odnogi. Dwie z 
nich dają się zlokalizować: Eufrat i Tygrys, któ-
re przepływają przez Mezopotamię. Obie mają 
początek w południowo-wschodniej części dzi-
siejszej Turcji i wpływają do Zatoki Perskiej. Nar-
rator ponownie podejmuje kwestię umieszczenia 
człowieka w ogrodzie przez Boga oraz powtarza 
i konkretyzuje zadanie człowieka, aby uprawiał 
ogród i go strzegł. Bóg, ostrzegając, powiedział 
do człowieka: „Z każdego drzewa tego ogrodu 
możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła 
nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na 
pewno umrzesz”. (I Moj 2, 16. 17) Tak oto rozpo-
częła się historia kuszenia. (I Moj 3)

Słowo i wiara  /  KonteKst

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

Słowo BiBlijne    w KonteKście

ogród W edenie

4Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworze-
nia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 
5A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi 
ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił 
deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał 
rolę, 6A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą 
powierzchnię gleby, 7Ukształtował Pan Bóg człowieka z 
prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy 
stał się człowiek istotą żywą.

8Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. 
Tam umieścił człowieka, którego stworzył. 9I sprawił Pan 
Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do 
oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku 
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 

10A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. 
Potem rozdzielała się na cztery odnogi. 11Nazwa pierw-
szej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie 
jest złoto, 12A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest ży-
wica bdelium i kamień onyksowy. 13Nazwa drugiej rzeki: 
Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. 14A nazwa 
trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od 
Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat.

15I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie 
Eden, aby go uprawiał i strzegł. 16I dał Pan Bóg człowie-
kowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz 
jeść, 17Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci 
jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.

I Księga Mojżeszowa 2, 4-17
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Apostołowie                wywiady

Apostole, jakie wspomnienie z dzieciństwa 
chciałbyś przeżyć jeszcze raz?

Przede wszystkim chciałbym znów zobaczyć moich ro-
dziców, którzy są już w krainach wieczności. Chciałbym 
też móc jeszcze raz przeżyć taki piękny dzień, kiedy to 
przeprowadziliśmy się z mieszkania komunalnego do na-
szego domu, a ja dostałem mały, ale własny pokój.

Jak rozwiązujesz konflikty?

Nie zawsze to działa, ale czasami po prostu słucham, 
pozostawiam możliwość wypowiedzenia wszystkiego i 
proszę Boga w modlitwie o właściwą decyzję.

Jakie jest twoje ulubione słowo Pisma Świętego?

„Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka 
pokoju i dąży do niego”. (I Ptr 3, 11)

Która z twoich cech charakteru podoba ci się 
najbardziej, a która najmniej?

Z wiekiem stałem się bardziej cierpliwy. Największą 
trudnością jest jednak dla mnie zachowanie pokoju w 
sercu.

Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel?

Przyjacielem jest ten, kto cię rozumie, kto ci wybacza, na 
którego ramieniu możesz się wesprzeć w każdej najtrud-
niejszej sytuacji i kto może ci powiedzieć nawet „gorzką 
prawdę”.

Apostole, co radzisz nowo ordynowanym 
duchownym?

Miłować Boga oraz braci i siostry w Kościele i nie tracić 
radości ze służenia im.

Apostoł 
siergiej BAstrikow

DAtA uroDzeniA: 21.10.1955 r.
zAwóD: oficer
APostoł oD: 29.02.2004 r.
obszAr DziAłAniA: Rosja
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Apostołowie                        listy

W październiku 2019 roku Główny Apostoł Jean-Luc 
Schneider odwiedził Rosję i 6 października przeprowadził 
nabożeństwo ofiarno-dziękczynne w Sankt Petersburgu. 
Miasto to jest znane z pięknej architektury starych bu-
dynków, teatrów, muzeów, parków, ogrodów i zamków; 
przyciąga turystów z wielu krajów. Założone przez cara 
Piotra I w 1703 roku, miasto stało się wielkim przemysło-
wym, naukowym i kulturalnym centrum kraju oraz cen-
trum religijnym. W chwili obecnej Północna Stolica, jak 
też nazywane jest miasto, posiada ponad dwieście kościo-
łów i klasztorów, z których większość należy do rosyj-
skiego Kościoła Prawosławnego. Nasz Kościół również 
ma swoją historię w Sankt Petersburgu.

 Latem 1851 roku apostolski ewangelista Wilhelm 
White, który mówił dobrze po rosyjsku, podczas audien-
cji u cara Mikołaja I (1825-1855) wręczył jemu „Świa-
dectwo apostołów dla duchownych i świeckich zwierzch-
ników chrześcijaństwa”, zredagowane przez angielskich 
apostołów w 1836 roku w celu poinformowania chrze-
ścijaństwa o misji apostolskiej. Odpowiedź rosyjskiego 
monarchy była krótka: „Jeśli pan White nie opuści Rosji 
w ciągu tygodnia, zostanie deportowany na Syberię”. 
Działalność misyjna apostołów rozwijała się dalej za cza-
sów cara Aleksandra II (1855-1881), który z kolei cha-
rakteryzował się poglądami liberalnymi. Stąd też wysiłek 
sług Bożych wkrótce przyniósł owoce. Pod koniec 1871 
roku w Sankt Petersburgu został założony pierwszy zbór 

katolicko-apostolski. Zbory były również założone w in-
nych miastach Imperium Rosyjskiego. Wszystkie kato-
licko-apostolskie zbory były obsługiwane duszpastersko 
z Sankt Petersburga. Zwierzchnictwo sprawował Biskup 
Wiktor Aleksandrowicz von Dittmann, który był nauczy-
cielem języków starożytnych w jednym z gimnazjów 
miejskich. Po znanej rewolucji i wydarzeniach wojen-
nych, które miały miejsce w Rosji na początku XX wieku, 
zbory apostolskie w Sankt Petersburgu, jak i wszystkie 
inne zbory w Rosji, przestały istnieć na kilkadziesiąt lat. 
Odrodzenie nowoapostolskiego zboru w Sankt Peters-
burgu nastąpiło na początku lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku, gdy z pomocą Bożą poprzez działalność misyjną 
apostołów, w całym kraju powstawały zbory.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat zbór w Sankt Peters-
burgu doświadczył zarówno radosnych, jak i trudnych 
czasów, ale z nadzieją patrzymy w przyszłość. Jesteśmy 
wdzięczni, że w tym wielkim mieście posiadamy swój 
własny obiekt sakralny, w którym we wspólnocie braci 
i sióstr możemy wielbić Boga i dziękować Jemu za to, 
że mamy możliwość słuchania Słowa Bożego i przyj-
mowania sakramentów. Jesteśmy wdzięczni, że mamy 
własnych rosyjskich duchownych, młodzież i dzieci. Je-
steśmy szczególnie wdzięczni naszemu Głównemu Apo-
stołowi, który wzmocnił nas poprzez swoją służbę, żeby-
śmy razem mogli radośnie i odważnie kontynuować naszą 
drogę wiary. Siergiej Bastrikow

Apostoł Bastrikow przy ołtarzu
oraz z wiernymi na Międzynarodo-
wych Dniach Młodzieży 2019

Działalność apostolska
    w sankt petersburgu
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Mamy mały, star-
szy samochód, 
z którego często 
korzystamy mi-
mo naszego po-

deszłego wieku. Jakiś czas temu w 
sobotę skorzystaliśmy z niego, żeby 
odwiedzić chorego brata w wierze 
w nieco dalej położonym uzdrowi-
sku, gdzie przebywał na rehabilitacji. 
Następnego dnia w naszym okręgu 
odbyło się szczególne nabożeństwo 
w pobliskim, większym mieście, na 
które został zaproszony nasz zbór. 
Także i tam pojechaliśmy naszym sa-
mochodem bez żadnych problemów.

W ciągu następnych kilku dni 
przejechaliśmy tylko kilka krótkich 
odcinków. W kolejną środę moja żo-
na chciała skorzystać z samochodu 
na zakupy. Gdy wsiadła do samocho-
du rozległ się głośny huk, który prze-
raził ją i nasze sąsiedztwo. Obejrza-
łem samochód ze wszystkich stron, 
zajrzałem do bagażnika i komory sil-
nika, ale nic nie znalazłem. Potem 
wsiadłem do samochodu, urucho-
miłem silnik i powoli bardzo ostroż-
nie ruszyłem. Po kilku centymetrach 

usłyszałem niezwykły, chrzęszczący 
dźwięk, dochodzący z lewej przed-
niej części auta. Wyłączyłem silnik, 
wyjąłem podnośnik z bagażnika i 
podniosłem samochód. Po zdjęciu 
lewego przedniego koła, nawet jako 
laik, zobaczyłem, że coś jest nie tak. 
To, co kiedyś było stalową sprężyną, 
teraz wyglądało jak sztuka współcze-
sna.

Sfotografowałem to miejsce i po-
kazałem zdjęcie krewnemu, który 
pracuje jako mechanik samochodo-
wy. Natychmiast rozpoznał, że sprę-
żyna amortyzatora jest pęknięta i po-
radził mi, żebym niczego nie ruszał, 
ponieważ spowodowałoby to jeszcze 
większe szkody, a nawet zagrożenie 
życia. Mieliśmy przetransportować 
samochód na lawecie do warsztatu.

Nagle zdaliśmy sobie sprawę, co 
mogłoby się stać, gdyby sprężyna pę-
kła w poprzednich dniach – podczas 
jazdy autostradą – szanse na przeży-
cie na pewno byłyby niewielkie. Z 
głębi naszych serc posłaliśmy modli-
twę dziękczynną do Boga.

Po wieczornym nabożeństwie 
zabraliśmy do domu nowe wydanie 

Doświad-
czona opieka 
Boża
Każdego ranka w modlitwie 
zawierzamy się opiece Bożej i 
ochronie anielskiej. Moja żona  
i ja ostatnio w imponujący spo-
sób doświadczyliśmy, ile siły    
i wewnętrznego spokoju mo-
żemy czerpać ze świadomości 
Jego wszechobecnej bliskości.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Po powitaniu mnie przez 
zakrystiankę i pokazaniu 
mojej kwatery, powie-
działa, że jeszcze musi 
wyjść z domu, ale zosta-

wi otwarte drzwi wejściowe, tak że-
bym mógł gdzieś wyjść i potem po-
nownie wejść. Wspomniała również, 
że w sąsiednim pomieszczeniu będzie 
ćwiczył chór.

Postanowiłem pójść na zakupy i 
zjeść kolację w miejscowej restaura-
cji. Kiedy wróciłem około godziny 
21:00, drzwi były zamknięte. Puka-
łem i krzyczałem, ale nikogo tam nie 
było. Prawdopodobnie, wbrew mo-
im oczekiwaniom, chórzyści jednak 
zamknęli drzwi wejściowe, a zakry-
stianka jeszcze nie wróciła.

Kiedy pobliska pizzeria o godzinie 
22:30 została zamknięta z nadzieją 
udałem się z powrotem do domu pa-
rafialnego. Ale nadal tam nikogo nie 

było. Zacząłem marznąć i złościłem 
się, że wszystkie ciepłe ubrania zo-
stawiłem w pokoju. Na zewnątrz nie 
było widać nikogo! Zacząłem się mo-
dlić: Panie pomóż!

Nagle zauważyłem, że w pobli-
skim domu przez opuszczone żaluzje 
świeci słabe światło. Tymczasem do-
chodziła godzina 23:30. Zapukałem 
do drzwi tego domu. Cała sytuacja 
była dla mnie bardzo niekomfortowa. 
Mężczyzna z kobietą otworzyli mi 
drzwi. Powiedzieli, że widzieli mnie 
wieczorem rozmawiającego z zakry-
stianką i zaproponowali mi coś cie-
płego do picia. Mężczyzna poszedł po 
klucz do ojca, który mieszkał po są-
siedzku i który był członkiem zarządu 
Kościoła. Następnie razem poszliśmy 
do domu parafialnego i para wpuściła 
mnie do środka. Zanim wykończony 
położyłem się do łóżka, podziękowa-
łem Bogu za Jego pomoc.

Drzwi otwarte
Podczas kilkudniowej wędrówki, pewnego wieczoru dotarłem do 
małej wioski, gdzie zakwaterowałem się w domu parafialnym jed-
nego z kościołów.

czasopisma „Nasza Rodzina”. Otwo-
rzyłem czasopismo i zacząłem czy-
tać. Pierwszy artykuł w tym wydaniu 
był zatytułowany „Modlitwa poran-
na” (NR 8/2019). Tam między inny-
mi była mowa: „Jeżeli rano w modli-
twie zawierzamy się opiece i trosce 
Boga, to nie brakuje w niej prośby, 
żeby Bóg otoczył nas ochroną aniel-
ską. Wyrażamy tym samym, że na-
sze życie znajduje się w rękach Boga 
oraz że jesteśmy całkowicie zależni 
od Boga”.

Prośba o ochronę anielską rów-
nież oznacza, że całkowicie polega-
my na Bogu, który się nami opiekuje i 
nie spuszcza z nas oczu. W ten sposób 
wyrażamy też, że i my obecnie mo-
żemy korzystać ze starych słów Psal-
mu: „Albowiem aniołom swoim po-
lecił, aby cię strzegli na wszystkich 
drogach twoich”.

Czytając ten artykuł miałem wra-
żenie, że jest przeznaczony specjal-
nie dla nas. Od tamtego czasu nasze 
modlitwy stały się jeszcze bardziej 
intensywne i staramy się wyrażać na-
szą wdzięczność nie tylko słowami, 
ale także zmianami i czynami.
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Hebrajskie nazwy miejscowości mają formę żeńską. 
Stąd Jerozolima, dawne Jeruzalem, jest określana 
„zwiastunką dobrej nowiny”, z której dobre wieści 

były przekazywane do innych miejscowości w Judzie. Jero-
zolima zostaje wezwana do odważnego głoszenia słowa przy-
noszącego zbawienie.

słowo biblijne należy do tzw. słów pocieszenia, skierowa-
nych do wypędzonych do Babilonu. Duża część mieszkań-
ców Jerozolimy i Południowego Królestwa Judy została de-
portowana do Babilonu, a świątynia w Jerozolimie, centrum 
religijne i polityczne, została zniszczona.

deportowani mieli uczucie, że zostali opuszczeni przez 
Boga. Nadmienione słowo biblijne, w sytuacji beznadziejno-
ści i przygnębienia dodaje otuchy i świadczy o tym, że Bóg 
wspiera swój lud i pozwoli mu powrócić z niewoli do kraju 
przodków.

W wersetach 9 i 10, w zależności od przekładu, prorok 
sławi Boga, mówiąc: „Oto wasz Bóg!”, „Oto Wszechmoc-
ny!”. Wzywa do czczenia Boga i całkowitego ufania Jemu. 
Uświadommy sobie, że Pan objawił się w celu zbawienia nas 
wszystkich. Kto poznaje Zbawiciela, ten Go sławi swoim gło-
sem wśród ludzi. Oznacza to, że nie tylko osobiście wyzna-
jemy ludziom swoją wiarę, ale również Boga. Sławmy Boga 
wciąż na nowo i to każdego dnia.

Kiedy sławimy Boga we właściwy sposób?
Bóg przyszedł na świat w Jezusie Chrystusie, abyśmy 

mogli mieć udział w Jego łasce, Jego pokoju i Jego miłości. 

Boga sławimy właściwie, jeżeli doceniamy dobra, które w 
doskonały sposób pochodzą od Boga i dzielimy się z innymi.

Boga sławimy,
•  gdy zawsze z pragnieniem przyjmujemy Jego łaskę, 

uzmysławiając sobie, że bez łaski Boga nie możemy 
osiągnąć zbawienia. Łaskę Boga pragniemy też umoż-
liwiać wszystkim i żadnego człowieka nie pozbawiamy 
zbawienia.

• gdy szukamy Jego pokoju w Słowie Bożym i sakramen-
tach oraz krzewimy go w naszym otoczeniu. Mocą po-
koju reagujemy na międzyludzkie zatargi czy kłótnie; w 
ten sposób sławimy Boga wśród ludzi.

•  gdy doświadczając Jego miłości przy ołtarzu Bożym, 
odważnie przeciwstawiamy się bezduszności naszego 
czasu. Poza tym w naszych sercach jest rozlana miłość 
Boża jako dar. (Rzym 5, 5) Zacznijmy więcej rozma-
wiać o przesłaniu, abyśmy doceniali i miłowali nasze-
go rozmówcę. Taki przykład dał Syn Boży w wielu 
spotkaniach.

• gdy głosimy Jego prawdę. Prawda Boża obejmuje fakt, 
że ponownie ześle swego Syna. Dzielmy się tą obietnicą 
z innymi, a tym samym radością ze zbawienia ludzi.

• gdy dajemy wystarczająco przestrzeni do działania Du-
chowi Świętemu. On kieruje nas do poznawania dobra i 
do odróżniania zła od dobra. Dajmy się zawsze prowa-
dzić przez Ducha Świętego. Tym sławimy wielkość i 
wszechobecność Boga!

„Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg!” Księga Izajasza 40, z 9

Dzielić się dobrem

Chleb Żywota
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Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie,
ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice”.

Księga Daniela 2, 27 i z 28

daniel i jego przyjaciele Ananiasz, Miszael i Azariasz 
byli Judejczykami, którzy musieli żyć w Babilonie. 
Ażeby zintegrować ich z kulturą babilońską, na-

dano im imiona chaldejskie: Baltazar, Szadrach, Meszach i 
Abed-Nego. Na dworze królewskim byli przygotowywani do 
funkcji kierowniczych, ale odmawiali tamtejszym praktykom 
kultowym. Z powodu wielkiej mądrość wkrótce przewyższali 
pozostałych młodych mężczyzn na dworze królewskim.

Historia mówi o potężnym królu babilońskim Nebu-
kadnesarze, który bezradnie zdaje sobie sprawę, że nikt nie 
może mu wyjaśnić snu, który go bardzo przeraził. Szuka 
pomocy u wróżbitów i magów. Ale żaden z nich nie może 
mu wyjaśnić snu. To, czy król zapomniał sen, czy też z po-
wodu braku zaufania chciał przetestować magów i wróż-
bitów, pozostaje otwarte. Gdy król wydaje wyrok śmierci 
na wróżbitów i magów, Daniel wstawia się za nimi i prosi 
o danie mu czasu na wyjaśnienie snu. Po serdecznej modli-
twie razem ze swoimi przyjaciółmi, Danielowi w nocnym 
widzeniu zostaje objawiony sen. Idzie do króla i wykła-
da jemu sen, który ostatecznie przepowiada koniec jego 
ponad 43-letniego panowania. Następnie pogański król 
sławi wszechmoc Boga i honoruje Daniela oraz jego przy-
jaciół wysokimi pozycjami w swoim królestwie!

Wiedza o przyszłości

Chęć poznania ukrytych rzeczy jest pierwotnym odru-
chem człowieka. Dziś również wielu ludzi pragnie poznać 
swoją przyszłość – a niektórzy mają nadzieję, że dowiedzą 
się o tym u wróżbiarzy i magów.

W rzeczywistości już Pismo Święte donosi o Bożych 

przekazach, które wykraczają poza sferę racjonalności. 
Na przykład Abimelechowi i Jakubowi Bóg przekazał we 
śnie, co ma nastąpić, (I Moj 20, 3; 31, 11) a Józefowi umoż-
liwił wyjaśnienie snów faraona. (I Moj 41, 15 i kolejne)

Jedynie Bóg zna przyszłość

Daniel również nie działał sam z siebie. Jego modlitwa 
o miłosierdzie do „Boga na niebie” pokazuje, że nie ba-
zował na swojej wiedzy i umiejętnościach, lecz ufał Bogu 
nawet w tej pozornie nierealnej sytuacji!

W Bogu jest nasza pewność i zaufanie

To, że „Bóg na niebie” wszystko trzyma w swoich 
rękach, odzwierciedla się również w wyjaśnionym śnie 
o różnych królestwach. Pod koniec mijających królestw 
Daniel widział kamień, który spadał z góry bez interwencji 
człowieka i miażdżył wszystko, co zostało stworzone do 
tamtej pory. Obraz ten można wyjaśnić jako wskazanie na 
Jezusa Chrystusa – „Kamień, który odrzucili budowniczo-
wie, stał się kamieniem węgielnym”. (Ps 118, 22)

We wszystkich troskach i pytaniach, potrzebach i utra-
pieniach, które dotyczą naszej przyszłości, zawsze pokła-
dajmy nasze zaufanie w Bogu.

• Nie dajmy się niczym omamić, nawet jeśli okoliczno-
ści wydają się negatywne.

• Powierzmy Bogu wszystko w modlitwie, On nas sły-
szy i pomoże nam we właściwym czasie.

• Poprzez naszą wiarę i modlitwę pomagajmy także 
tym, którym brakuje zaufania do Boga.

Daniel jako wyjaśniający sny
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5  Przykazania Boże

Bóg dał ludziom przykazania, w których obwieszcza 
swoją wolę dla ich dobra.

5.1  Życie w wierze zgodnie z przykazaniami 
Bożymi

Wierzący stara się stosować do woli Boga poprzez 
swoje myśli i działania. Poznaje w Bogu twórcę sprawie-
dliwego porządku.

Aby ludzie mogli poruszać się w tym porządku, Bóg 
jako ich Stwórca dał im przykazania. W przykazaniach 
wyrażona jest wola Boga, jak ma być kształtowana relacja 
z Nim. Stanowią one również podstawę pomyślnej koeg-
zystencji ludzi.

W związku z tym, że wierzący uznaje Boga za swego 
Pana i jest świadomy Jego wszechwiedzy, ufa Jego zarzą-
dzeniom, pyta o wolę Bożą i stara się jej podporządkować 
własną wolę.

Już w czasach starotestamentowych byli mężczyźni i 
kobiety, których postępowanie determinowała wiara; w 
11. rozdziale Listu do Hebrajczyków podane są przykłady. 
Ci świadkowie wiary są  wzorcem również dla chrześcijan. 
List do Hebrajczyków 12, 1 wzywa do tego, aby odrzucić 
grzech, „który nas usidla” i walcząc z grzechem odważnie 
podążać drogą wiary.

Największym wzorem jest Jezus Chrystus, początek i 

koniec wiary. Był w jedności ze swoim Ojcem i swoją wolę 
zawsze podporządkowywał woli Bożej. (Łuk 22, 42) Jego 
bezwarunkowe posłuszeństwo, przestrzeganie wszyst-
kiego, co nakazał Jemu Ojciec, wzywa do naśladowania 
i zmiany stylu życia według Jego  wzorca: „Jeśli przyka-
zań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miło-
ści mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i 
trwam w miłości Jego”. (Jan 15, 10) Tak więc Jezus Chry-
stus jest dla wszystkich, którzy z wiarą i posłuszeństwem 
Go naśladują, sprawcą wiecznego zbawienia. (Hebr 5, 8. 9)

Wiara chrześcijanina obejmuje poznanie, że zbawienie 
uzyskuje się poprzez przyjmowanie sakramentów. Przy-
jęcie Bożych czynów zbawczych i oczekiwanie bliskiego 
ponownego przyjścia Chrystusa pozwala, „abyśmy wy-
rzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym 
doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i po-
bożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia 
chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa 
Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić 
od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, 
gorliwy w dobrych uczynkach”. (Tyt 2, 12-14)

„Żyć pobożnie na doczesnym świecie” oznacza, żeby 
z dziecięcym zaufaniem, wolnym od obłudy i hipokry-
zji, ukierunkować myślenie i postępowanie według woli 
Bożej. Podstawą dziecięcego zaufania do Ojca Niebieskie-
go jest Jego miłość do człowieka. Człowiek podporządko-
wuje się woli Bożej, wykazując posłuszeństwo w wierze.

Skłonienie do „posłuszeństwa w wierze” w imieniu 

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część I
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Katechizm

Jezusa Chrystusa jest zadaniem urzędu apostolskiego. 
(Rzym 1, 5; 16, 25. 26) Kto trwa w posłuszeństwie, prowa-
dzi swoje życie zgodnie z nauką Chrystusa. (Rzym 6, 17) 
Jest to prawdziwe życie w wierze zgodne z przykazaniami 
Bożymi. W ten sposób wyrażana zostaje miłość człowieka 
do Boga.

Streszczenie

W przykazaniach wyrażona jest wola Boga, jak ma być 
kształtowana relacja z Nim. Stanowią one również podsta-
wę pomyślnej koegzystencji ludzi. (KKN 5.1)

Z wiarą człowiek uznaje Boga za swego Pana; ufa Jemu 
i stara się swoim myśleniem i postępowaniem podporząd-
kować woli Bożej. (KKN 5.1)

Bezwarunkowe posłuszeństwo Pana Jezusa względem 
swego Ojca, wzywa do naśladowania i zmiany stylu życia 
według Jego wzorca.

5.2  Przykazania Boże – wyraz Jego miłości

Bóg jest miłością, (I Jan 4, 16) a Jego przykazania są  
wyrazem Jego miłości do człowieka. Celem przykazań jest 
pomoc ludziom, żeby mogli żyć zgodnie z wolą Bożą i we 
wzajemnej harmonii. Przykazania Boże mają prowadzić 
do miłości „z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary 
nieobłudnej”. (I Tym 1, 5)

Bóg stworzył człowieka i pobłogosławił. Miłuje go 
od samego początku. Jego zachowująca miłość pozostaje 
również do upadłego w grzech stworzenia. Całe zbawcze 
działanie Boga oparte jest na Jego miłości. Z miłości wy-
brał naród izraelski. (V Moj 7, 7. 8) W celu jego zachowa-
nia, w przykazaniach przedstawia narodowi, poprzez który 
mają być błogosławione wszystkie narody, swoją wolę i 
daje w tym narodzie – jako największy wyraz swojej mi-
łości do świata (Jan 3, 16) – swego Syna Jezusa Chrystusa.

Na niezwykłe znaczenie miłości, jakie Bóg jej już 
przypisał w prawodawstwie i w proroczym zwiastowaniu 
w starym przymierzu, wskazuje również Jezus Chrystus. 
Na pytanie, które przykazanie jest największe, (Mat 22, 
36) Jezus Chrystus odpowiada dwoma cytatami z Zakonu 
Mojżeszowego: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli 
swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie 
podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak sie-
bie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały 
zakon i prorocy”. (Mat 22, 37-40)

Jezus Chrystus jest zakończeniem starego przymierza  
i początkiem nowego przymierza. W nowym przymierzu 

Bóg otworzył człowiekowi możliwość stania się Jego 
dzieckiem i przyjęcia Jego własnej natury Bożej, miło-
ści: „... miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który nam jest dany”. (Rzym 5, 5) Ta 
obecna w człowieku miłość do Boga pomaga poznać, że w 
przykazaniach Bożych objawia się Jego miłość. Prowadzi 
to do przestrzegania przykazań nie z obawy przed karą, 
ale z miłości do Ojca Niebieskiego: „Po tym poznajemy, iż 
dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania 
jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że 
się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są 
uciążliwe”. (I Jan 5, 2. 3; por. Jan 14, 15. 21. 23)

5.2.1  Miłość do Boga

Miłość człowieka do Boga i bliźniego ma swoje źródło 
w Bogu. Miłość jest naturą Stwórcy i dlatego jest wieczna; 
miłość Boża istniała już przed wszelkim stworzeniem i się 
nie skończy. Z Boga, przez Boga i ku Bogu jest wszystko. 
(Rzym 11, 36)

Z miłości, jaką Bóg obdarza ludzi, wzrasta pragnienie 
wierzącego, aby tę miłość odwzajemniać. (I Jan 4, 19) Jak 
wiara jest odpowiedzią człowieka na objawienie Boże, tak 
miłość do Boga jest jego odpowiedzią na otrzymaną mi-
łość Bożą.

Kto miłuje Boga, pragnie dojść do wspólnoty z Nim. 
Szczególnie pomaga w tym fakt, że miłość Boża rozlana 
jest przez Ducha Świętego w sercach nowonarodzonych. 
(Rzym 5, 5) Godne spożywanie  świętej wieczerzy wzmac-
nia miłość do Boga. W ten sposób może ona wzrastać w 
nowonarodzonym i coraz bardziej go przenikać.

Kto miłuje Boga, dąży do miłości. (I Kor 14, 1) Mi-
łowanie Boga jest przykazaniem odnoszącym się do ca-
łego człowieka i wymagającym pełnego zaangażowania: 
„Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej 
siły swojej”. (Mar 12, 30) Wypełnianie tego nadaje życiu 
treść i sens.

Miłość do Boga powinna kształtować naturę człowieka 
i określać jego postępowanie.

Streszczenie

Przykazania Boże są wyrazem Jego miłości do czło-
wieka. Ich celem jest pomoc ludziom, żeby mogli żyć 
zgodnie z wolą Bożą i we wzajemnej harmonii. (KKN 5.2)

Poznanie miłości Boga w Jego przykazaniach prowadzi 
do przestrzegania przykazań nie z obawy przed karą, ale z 
miłości do Niego. (KKN 5.2)



W skwarne południe Abraham 
siedzi u wejścia do swojego 
namiotu w dąbrowie Mamre. 
Gdy podnosi wzrok, zauważa 
trzech mężczyzn. Wybiega w 
ich kierunku i kłania się im. 
Abraham wie, że to Bóg ob-
jawia się jemu w tych trzech 
mężczyznach. Zaprasza ich do 
odpoczynku pod drzewem.  
Następnie przynosi wodę do 
obmycia ich stóp. 

Bóg zawarł przymierze z Abra-
hamem, że on będzie ojcem, 
a jego żona Sara matką wielu 
narodów. Tymczasem Abra-
ham ma już prawie sto lat, a 
Sara dziewięćdziesiąt. Sara, 
która dotąd nie urodziła jesz-
cze dziecka, ma mieć syna. 
Izaak ma mieć na imię, które 
znaczy „śmiech”.

Śmiech Sary

wg I Księgi Mojżeszowej 18, 1-15
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Abraham śpieszy do namiotu, 
do Sary i mówi do niej: „Upiecz 
szybko trzy placki z bardzo 
dobrej mąki”, a sam wybiera 
dobre i delikatne cielę, żeby 
jego sługa je śpiesznie przygo-
tował do jedzenia. 
Abraham przynosi trzem 
obcym mięso, masło i mleko. 
Mężczyźni jedzą i pytają: 
„Gdzie jest Sara, twoja żona?”. 
Abraham odpowiada: „W na-
miocie”. 
Jeden z mężczyzn mówi do 
Abrahama: „Za rok przyjdę po-
nownie do ciebie, a Sara, twoja 
żona, będzie miała syna”. 

Sara również słyszy tę obiet-
nicę. Ale z powodu tego, że 
zarówno Abraham, jak i ona 
są już starzy, Sara zaczyna się 
śmiać i mówi sama do siebie: 
„Przecież nie możemy już mieć 
dzieci”. 
Na to mówi Bóg: „Dlaczego 
Sara się śmieje? Czy nie wie-
rzy, że pomimo starości nadal 
może urodzić dziecko? Czy 
jest coś niemożliwego 
dla Boga?”. Za rok 
wrócę do ciebie, 
a wtedy twoja 
żona będzie 
miała syna”.
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u Samuela w Gomie 

(Demokratyczna Republika Konga)
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Nazywam się Samuel, mam dziesięć lat i jestem 
Kongijczykiem.

Moim miastem rodzinnym jest Goma; miasto 
znajduje się pomiędzy wulkanem Nyiragongo 
i Parkiem Narodowym Wirunga na północy, 
jeziorem Kiwu na południu i pasmem górskim 

Rubavu na wschodzie, które już należy do są-
siedniej Rwandy. Tutejszy krajobraz jest im-
ponujący, tak sobie wyobrażam raj! Dlatego 
teren ten jest bardzo popularny, także wśród 
turystów. Przyroda oferuje siedlisko dla wielu 
zwierząt. W samej Demokratycznej Republice 
Konga żyje 415 różnych gatunków ssaków. 
Żyją tu na wolności wszystkie trzy gatunki małp 
człekokształtnych: goryle, bonobo i szympansy. 

Moja szkoła jest finansowana z prywatnych i ko-
ścielnych darowizn. Tam zdobywam dobre wy-

kształcenie i lubię się uczyć. Nie 
lubię wyzwisk, lenistwa i kłótni; 
na szczęście w mojej szkole to 
wszystko nie istnieje. Naprawdę 
komfortowo czuję się z kolegami z 
klasy. Wszyscy wzajemnie dobrze 
się traktują. Szczególnie podobają 
mi się nasze gry i zabawy podczas 
przerwy. O godz. 15:00 kończą się 
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lekcje i szczęśliwi wracamy do domu.  
W domu jestem odpowiedzialny za 

sprzątanie i zmywanie naczyń. Każ-
dego dnia rozpalam też ogień do 

przygotowania kolacji. Moim ulu-
bionym jedzeniem jest kaszka 
kukurydziana, warzywa, mięso 
i ryby.

Moja rodzina: rodzice, ro-
dzeństwo i ja przed 

ołtarzem w kościele po konfirmacji mojej 
siostry. Ja i moi bracia często lubimy się 

tak samo ubierać.

Bardzo lubię muzykę. 
W moim zborze Kyeshero 
gram na flecie i śpiewam 
w chórze dziecięcym, 
którym często dyryguje 
moja mama. 

Moim ulubionym sportem jest koszykówka. Sprawia 
mi to wielką radość. Razem z moim rodzeństwem 
i innymi dziećmi bardzo lubimy też grę taneczną. 
Wygląda to tak: wszyscy gracze tworzą koło. 
Jedno dziecko staje w środku jako wodzirej. Drugie 
dziecko jest liderem i klaszcząc, nadaje rytm. Inne 
dzieci zaczynają klaskać. Tancerz staje obok lidera 
i wykonuje kroki taneczne w rytmie klaskania. Jeśli 
liderowi uda się naśladować kroki taneczne, zostaje 
tancerzem, a inne dziecko liderem. 

Fot. ©Abeselom Zerit - stock.adobe.com

Fot. © gudkovandrey - stock.adobe.com

Fot. © Henner Damke - stock.adobe.com
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1.   Gdzie Apostoł Paweł po raz pierwszy wy-

mienia biskupów i diakonów?

A  w Liście do Filipian
B  w I Liście do Koryntian
C  w Liście do Rzymian
D  w Liście do Galacjan

2.   Co oferowano Judaszowi za zdradę Pana 
Jezusa? 

A  dwie drachmy
B  datek
C  dziesięć złotych talentów
D  trzydzieści srebrników

3.   Kim był Gedeon?

A  prorokiem
B  królem Aramejczyków
C  sędzią Izraela
D  Psalmistą

4.  Co zawierają Księgi Kronik?

A  historię Izraela i Judy
B  historię Rzymu
C  prehistorię
D  podróże Apostoła Pawła

5.  Jak jeszcze nazywano Apostoła Piotra?

A  Iskariota
B  Zealot
C  Kefas
D  Dydym

6.   Gdzie został ochrzczony Pan Jezus przez 
Jana Chrzciciela?

A w Eufracie
B w Nilu
C w Jordanie
D w Jeziorze Tyberiadzkim

7.   Która przypowieść zawarta jest tylko w 
Ewangelii Mateusza? 

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

8.  Skąd pochodził prorok Amos?

A  z Tekoa
B  z Anatot
C z Niniwy 
D  z Betlejem

9.   Jak nazywał się sługa Abrahama?

A  Eleazar
B  Elimelech
C  Eliezer
D  Eliszama

10.   Ile rozdziałów zawiera Księga Jozuego?

A 20
B 24
C 22
D 18

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