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Kiedy mówimy o wybraniu, to zawsze zawarte 
jest w tym pytanie: po co? Kiedy Bóg wybiera 
ludzi, to zawsze w określonym celu. Wybrał 
pojedyncze osoby i cały naród, aby Jemu słu-

żyli i byli błogosławieństwem, wzorem, pomocą i przykła-
dem dla innych. 

My również zostaliśmy wybrani do służby. Dziś służy-
my już Panu na wiele sposobów, a naśladując Pana Jezusa 
służymy także bliźnim. W Królestwie Pokoju nasze wybra-
nie w pełni się urzeczywistni, bowiem wówczas mamy słu-
żyć u boku Króla Jezusa, pomagając przybliżyć Ewangelię, 
a tym samym zbawienie i odkupienie wszystkim ludziom. 
Wspaniała służba dla zbawienia ludzkości! Do tej służby 
przygotowujemy się praktycznie już dziś, a przy tym się 
uczymy, że to nie my decydujemy, co jest do czynienia, 
ale nasz Pan. On określa, jak wygląda nasza służba. On też 
może na nas polegać: gdzie On jest, tam też my jesteśmy. 
A kiedy wzywa, to mówimy: Panie, co chcesz, żebym dla 
Ciebie uczynił?

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Wybrany – po co?



Drugie co do wielkości miasto w Anda-
luzji i szóste co do wielkości miasto w 
Hiszpanii jest ulubionym miejscem wy-

poczynku nie tylko ze względu na śródziem-
nomorski klimat. Liczne atrakcje przyciągają 
co roku turystów z całego świata do tej pier-
wotnie założonej przez Fenicjan miejscowości. 
Jednym z najpopularniejszych zabytków sto-
licy hiszpańskiej prowincji jest zamek i kom-
pleks fortyfikacji Alcazaba. Został zbudowany 
w XI wieku przez Badisa, sułtana Maurów, 

który władał miastem od 711 roku, na pozo-
stałościach kompleksu pałacowego Fenicjan. 
U jego stóp znajduje się teatr rzymski, które-
go tylna część jest wbudowana w skałę. We-
wnątrz Alcazaby znajduje się niewielki meczet, 
a przez tak zwaną „corochę” – podziemne 
przejście, można dotrzeć do drugiego zamku, 
Castillo de Gibralfaro. Szczególnie popularne 
wśród zwiedzających są zrekonstruowane 
części w stylu mauretańskim, jak również we-
wnętrzne dziedzińce i ogrody.

Malaga
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NABOŻEŃSTWO 
W mAlAdzE/HiSzpANiA

miEjScE: hotelowa sala konferencyjna 
dATA: 1 grudnia 2019 r.
SłOWO BiBlijNE: Księga Jeremiasza 23, 5
piEśŃ: Gloria al Senior
OSOBy TOWArzySzącE: apostoł okręgo-
wy Jürg Zbinden oraz apostołowie: Rolf Ca-
menzind, Volker Kühnle, Gert Opdenplatz
i Manfred Schönenborn
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Mili bracia i siostry, jesteśmy bardzo 
wdzięczni miłemu Bogu, że może-
my wspólnie przeżyć to uroczyste 
nabożeństwo i wspólnie obchodzić w 
domu Bożym pierwszą niedzielę Ad-

wentu. Nie chodzi nam o tradycję, chodzi nam o naszą 
relację z Bogiem. Adwent jest takim czasem, w którym 
zajmujemy się tym, że Bóg coś obiecał i że dotrzyma swo-
jej obietnicy. I to jest pierwsza myśl, jaką chcemy przyjąć: 
Bóg zawsze dotrzymuje tego, co obiecuje.

W raju obwieścił, że wężowi zostanie zmiażdżona 
głowa. (I Moj 3, 15) Później przybył do Mojżesza i po-
wiedział do niego: „Wzbudzę im proroka spośród ich 

Obietnice Boże
braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i bę-
dzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę”. (5 Moj 18, 
18) Następnie przybył do Dawida i do niego powiedział: 
„A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojca-
mi, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, […] i utwierdzę tron 
królestwa jego na wieki”. (II Sam 7, 12. 13) Po Dawidzie 
następowali różni królowie, którzy byli namaszczani, aby 
z polecenia Boga przewodzić ludowi. Wielu z nich jednak 
nadużywało swojej władzy. To jest ludzkie – gdy masz 
władzę, to istnieje ryzyko, że jej nadużyjesz. Ale wówczas 
Bóg zwrócił się do swego narodu i powiedział: poślę wam 
innego Króla, który będzie panował mądrze i będzie sto-
sował prawo i sprawiedliwość. I co się wydarzyło? Przez 

„Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi
sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król
i mądrze postępował; i będzie stosował prawo
i sprawiedliwość na ziemi”.

Słowo biblijne: Księga Jeremiasza 23, 5
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długi czas nic. Następowali kolejni królowie i byli jeszcze 
gorsi od poprzednich. Z „wiecznego królestwa” nie pozo-
stało nic – Królestwo Izraela upadło. Przybyli Rzymianie 
i zajęli Izrael. Coraz trudniej było wypełniać wolę Bożą. 
Faryzeusze, uczeni w Piśmie nalegali na każdy punkt za-
konu; ludzie byli dalecy od woli Bożej.

I właśnie w tym momencie Bóg spełnił swoją obietni-
cę. Zesłał swojego Syna na ziemię. Duch Święty objawił 
uczniom, że to jest Ten, który ich zbawi. Namaszczony, 
którego posłał Bóg. To jest Prorok, który w doskonały 
sposób będzie głosił wolę Bożą. To jest Król zesłany od 
Boga. Jednakże to mógł poznać tylko ten, któremu objawił 
to Duch Święty. Inni widzieli tylko proroka lub wyjątko-
wego człowieka, nic poza tym. Nawet uczniowie, dopiero 
gdy otrzymali Ducha Świętego, zdali sobie sprawę z tego, 
że wszystkie obietnice Pisma Świętego wypełniły się 
wraz z Jezusem Chrystusem. To jest pierwsze przesłanie 
adwentowe. Bóg dotrzymuje tego, co obiecał, nawet jeśli 
z ludzkiego punktu widzenia wygląda to zupełnie inaczej.

Duch Święty obwieszcza nam obietnice Boże. 
Duch Święty podtrzymuje je w naszych sercach. 
Duch Święty pozwala nam doświadczać ich speł-

nienia. To jest misja Ducha Świętego. Nam Duch Święty 
również objawił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym po-
słanym przez Boga, aby nas zbawić. On jest sprawiedliwą 
latoroślą, potomkiem Dawida. On jest sprawiedliwy, co 
oznacza, że ma właściwą relację z Bogiem. Daje zbawie-
nie ludziom, którzy je przyjmują. Przyszedł jako sługa, a 
nie jako władca, który nadużywa swojej władzy. On ma 
wszelką władzę, wielkie pełnomocnictwo, ale używa tego 
tylko w tym celu, aby służyć ludziom i dać im zbawienie. 
On jest sprawiedliwym potomkiem, sprawiedliwym kró-
lem, ponieważ czyni to, czego oczekuje od Niego Ojciec. 
On niesie zbawienie w służbie. Jest Królem mądrze pa-
nującym; w innym przekładzie biblijnym: Królem, który 
odnosi sukces.  Z ludzkiego punktu widzenia nie udało 
się Jemu, został zabity. Ale Duch Święty nam pokazuje, 
że to nie była porażka, lecz zwycięstwo. Zwyciężył zło, 
zmartwychwstał.

Nikt nie mógł Go powstrzymać. Głosił sprawiedli-
wość, głosił z pełnomocnictwem, mówił prawdę Bożą, a 
Jego słowa są ważne na wieki. To jest prawo Boże. Każdy 
człowiek musi się ocenić według Jego Słowa. On usta-
nowił też sprawiedliwość. Nie analizuje osiągnięć ludzi, 
ponieważ każdy ma odmienne dary i siły, każdy żyje w 
innych okolicznościach.

Gdyby Jezus Chrystus miał oceniać osiągnięcia, było-
by to bardzo, bardzo niesprawiedliwe, ponieważ ludzie są 
bardzo różni. On jednak nie patrzy na osiągnięcia, ale jako 
sprawiedliwy patrzy na wiarę i patrzy na miłość. My rów-
nież możemy tak czynić, to odpowiada sprawiedliwości 
Jezusa Chrystusa. Nie jest ważne osiągnięcie, lecz wiara 
i miłość. On czyni sprawiedliwymi tych, którzy w Niego 
wierzą i Go miłują, obdarza ich łaską i zbawieniem. Duch 
Święty mówi do naszych serc na każdym nabożeństwie i 
powtarza to wciąż na nowo: Jezus Chrystus jest Synem 
Bożym. Jest posłanym przez Boga, tylko przez Niego mo-
żesz osiągnąć zbawienie. On pokonał zło. Kto uwierzy 
w Jego Słowo i będzie Go naśladował, ten zostanie zba-
wiony. Kiedy otwieramy nasze serce na głoszenie Ducha 
Świętego, to wywołuje ono wdzięczność w naszym sercu.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że posłał Zbawiciela, że dał 
nam sprawiedliwego Zbawiciela. Jeśli pozwalamy dzia-
łać w sobie temu przesłaniu Ducha Świętego, wówczas 
odżywia ono miłość w naszych sercach. Im bardziej zaj-
mujemy się Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, Jego 
nauczaniem, Jego życiem i Jego usposobieniem – tym 
mocniej Go miłujemy.

Duch Święty obwieszcza również obietnice Boże do-
tyczące przyszłości. Duch Święty nam mówi: Bóg po-
nownie ześle swojego Syna. Chrystus przyjdzie ponownie 
i zabierze swoją oblubienicę do siebie. Będzie świętował 
wesele w niebie, a następnie obejmie panowanie, jak 
świadczy o tym Objawienie Jana. Powróci na ziemię z 
pierworodnymi i ustanowi Królestwo Pokoju. Będzie pa-
nował na ziemi i znowu będzie sprawiedliwym Królem. 
Będzie w pełni realizował wolę swego Ojca.

Co jest wolą Bożą? Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zo-
stali ocaleni, chce, żeby wszyscy ludzie osiągnęli zbawie-
nie. Ale też chce, aby człowiek pozostał wolny w swoich 
decyzjach. On nikogo nie zmusza. Wielki Król Jezus Chry-
stus zrealizuje tę wolę w Królestwie Pokoju. On proponu-
je zbawienie wszystkim ludziom, zarówno na tym, jak i na 
tamtym świecie. Mogą je swobodnie przyjąć bądź nie. Ten 

Duch Święty obwieszcza nam
obietnice Boże i podtrzymuje je

w naszych sercach.

Główny Apostoł
z tłumaczką
przy ołtarzu
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Król odniesie sukces. Nikt nie może powstrzymać Jego 
planu zbawienia. Będzie wypełniał swoją misję aż do końca 
i nikt Jemu w tym nie przeszkodzi. Uda się Mu sprawić, że 
każdy człowiek, kiedykolwiek żyjący na ziemi, każdy czło-
wiek na tamtym świecie, będzie miał kontakt z Ewangelią 
i się dowie, jaki zamiar wobec niego ma Bóg. Nie będzie 
żadnej duszy, która mogłaby powiedzieć, że nic o tym nie 
wiedziała. Tam również ogłosi swoje prawo. Jego Słowo 
jest i pozostanie decydujące. Nie będzie innej Ewangelii w 
Tysiącletnim Królestwie Pokoju. Słowa Jezusa Chrystusa 
są wiecznie ważne. Zależy tylko, czy człowiek przyjmuje 
Słowo Boże i zgodnie z nim żyje. Człowiek musi przyjąć 
Słowo Boże, uwierzyć w nie i postępować zgodnie z nim, a 
także musi się sprawdzić w wierze.

Wymierzona też zostanie sprawiedliwość. Stąd też 
pod koniec Królestwa Pokoju diabeł zostanie ponow-
nie uwolniony. Wówczas przyjdzie, tak jak teraz do nas 
przychodzi, tak jak przyszedł do Adama i Ewy, i powie: 

„Nie słuchaj, to wszystko nie jest prawdą. Czy naprawdę 
uważasz, że o to chodzi?”. Sprawiedliwością Bożą jest, że 
każdy człowiek, nawet w Tysiącletnim Królestwie Poko-
ju, będzie musiał się wykazać i wyznać: „Nie, ja pozostaję 
z Jezusem Chrystusem, ja wierzę!”.

Jako że ten Król stosuje sprawiedliwość, zadba o to, 
żeby każdy doświadczył Ewangelii, ale też żeby 
każdy był kuszony i musiał wykazać się w swojej 

wierze. To jest przyszłość, którą obwieszcza nam Duch 
Święty. Pan wkrótce przyjdzie ponownie, zabierze swoją 
oblubienicę i ustanowi Królestwo na ziemi. On troszczy 
się o to, aby wszyscy, którzy tego pragną, mogli osiągnąć 
zbawienie.

Pozwólmy działać w sobie temu obwieszczeniu, tej 
obietnicy. To wzbudzi w naszych sercach nadzieję, cu-
downą nadzieję, gdyż wiemy, co nadejdzie, znamy koniec 
dziejów. To po prostu się wydarzy. To też buduje pewność 

  Znamy koniec dziejów.
                         To jest fundamentem
             naszego zaufania i pewności.
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i zaufanie. Wiemy, że nikt, żaden człowiek i żaden duch 
nie może powstrzymać działania Jezusa Chrystusa. On 
będzie realizował plan zbawienia do końca. To mówi nam 
Duch Święty. To też wznieca nadzieję i ufność.

Jest jeszcze jedna obietnica, którą Duch Święty wciąż 
w nas wzbudza. Pan Jezus posłał apostołów i obiecał im, 
że będzie z nimi po wszystkie dni. Obiecał również, że 
będzie ze swoim Kościołem. On rządzi i prowadzi swój 
Kościół. On jest sprawiedliwym Królem. W Kościele jest 
przekazywane zbawienie, a zadaniem apostołów i Ko-
ścioła nie jest pomoc społeczna, zmiana społeczeństwa 
czy dokonywanie cudów. Tu chodzi przede wszystkim o 
pośrednictwo w zbawieniu; to jest zadaniem Apostolatu, 
to jest dziełem Ducha Świętego, to jest wolą Bożą.

Również w swoim Kościele wielki Król dobrze panuje 
i odniesie sukces. On nikogo nie zmusza, nie wywiera na 
nas żadnej presji: jeśli nie uczestniczysz w nabożeństwie, 
nie zostajesz ukarany. Wyobraźmy sobie, że za każdym 

razem, gdyby ktoś nie chciał pójść na nabożeństwo, a mia-
łoby się jemu coś przydarzyć, to byłoby wielu nieszczęśli-
wych ludzi. Ale Król Jezus Chrystus jest sprawiedliwym 
Królem. On proponuje zbawienie, On nikogo nie zmusza. 
Ci, którzy przyjmują przesłanie Ducha Świętego, którzy 
pozwalają, aby Słowo i sakrament działały w ich sercach, 
rozwijają się na podobieństwo Jezusa Chrystusa.

To, co jest niemożliwe z ludzkiego punktu widze-
nia, staje się możliwe z Bogiem. Grzesznik staje 
się nowym stworzeniem i rozwija się na podobień-

stwo Jezusa Chrystusa. To jest sukces, jaki Jezus Chrystus 
odnosi w swoim Kościele. W nim stosuje prawo, w nim 
ogłasza prawo. Duch Święty sprawia, że coraz bardziej 
koncentrujemy się na Ewangelii, że to, co jest ważne 
dla zbawienia, jest na pierwszym miejscu, a wszystko 
inne, jak ludzkie poglądy, tradycje, staje się drugorzęd-
ne. Chodzi o prawo Boże, o Ewangelię, która warunkuje 

  Znamy koniec dziejów.
                         To jest fundamentem
             naszego zaufania i pewności.
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zbawienie, przekazuje nam właściwe Słowo. Troszczy 
się o nas w każdej sytuacji. To sprawia radość. Doświad-
czamy obecności i pomocy Bożej. To wzmacnia też mo-
tywację do służby, ponieważ doświadczamy, że nie jest to 
tylko jakiś Kościół, jakaś organizacja czy stowarzyszenie. 
Nie, tam gdzie działają apostołowie, tam jest Bóg i tam On 
działa. To wzbudza radość i wzmacnia naszą motywację 
do służby Bogu. Spójrzcie, to jest bardzo proste przesła-
nie adwentowe: Bóg dotrzymuje tego, co obiecał. Duch 
Święty objawia nam obietnice Boże, ożywia je w naszych 
sercach i pozwala nam doświadczać ich spełnienia. Duch 
Święty mówi nam wciąż na nowo: Jezus Chrystus jest 
Synem Bożym, jest Zbawicielem, Namaszczonym, Kró-
lem. On odnosi sukcesy, a to wzbudza w nas wdzięczność 
i odżywia miłość do Jezusa Chrystusa. Duch Święty obja-
wia nam obietnicę dotyczącą przyszłości: Bóg ześle swo-
jego Syna, zabierze nas do siebie, ustanowi swoje Króle-
stwo i wszyscy ludzie mogą zostać zbawieni. To stwarza 
w nas wielką nadzieję oraz daje nam pewność i zaufanie. 

zbawienie. Wszystko inne traci na znaczeniu. W swoim 
Kościele Jezus Chrystus głosi prawo. Kiedy pozwalamy 
się prowadzić Duchowi Świętemu, wówczas poznajemy, 
co jest ważne dla zbawienia.

Obecnie również, rządząc swoim narodem, Król jest 
sprawiedliwy. Troszczy się o to, żebyśmy nie musieli zbyt 
wiele dźwigać. Kiedy nakłada ciężar, dba o to, żebyśmy 
mieli siłę do noszenia jego. Nigdy nie pozwoli, aby jaka-
kolwiek próba czy pokusa nas przytłoczyła. Cokolwiek 
się wydarzy, jeśli pozostanę wierny, to dam radę to unieść; 
On da mi do tego siłę. To jest sprawiedliwość Króla. Król 
jest sprawiedliwy. Biblia mówi: „Wszak Bóg nie jest nie-
sprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o mi-
łości, jaką okazaliście dla imienia jego”. (Hebr 6, 10) On 
jest sprawiedliwym Królem, nie zapomina o uczynkach 
wiary, o uczynkach miłości, nawet jeśli niekiedy tak się 
wydaje. Jemu możemy całkowicie zaufać. On zawsze bło-
gosławi wiarę i miłość.

Bóg jest obecny w swoim Kościele, przekazuje 

To, co jest niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia,
staje się możliwe z Bogiem.
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Wiemy, co będzie dalej. Bóg obiecał, że Jezus Chrystus 
będzie ze swoimi dziećmi, ze swoim narodem, z aposto-
łami, będzie w swoim Kościele. Tego doświadcza ten, kto 
daje się prowadzić Duchowi Świętemu, ma radość i jest 
zmotywowany do służenia Panu. To jest naszym Adwen-
tem i życzeniem nas wszystkich, aby każdy z nas mógł 
tego doświadczać.

Po kazaniach apostołów Główny Apostoł powiedział

Nasz Adwent to Adwent nadziei i wdzięczności. 
Tę wdzięczność pragniemy dziś wyrazić w uro-
czystości świętej wieczerzy. Być może w naj-

bliższych dniach uda nam się zająć pytaniami: Jakie by-
łoby nasze życie, gdyby Bóg nie posłał swego Syna? Jaki 
mielibyśmy obraz Boga? Czy postrzegalibyśmy Go jako 
sędziego, ustawodawcę, który jest surowy, który karze 
grzesznika? Czym byłoby nasze życie bez Jezusa Chry-
stusa?

ApOSTOł MANfrEd 
SchöNENBOrN

Apostoł Schönenborn (Niemcy 
Południowe) podkreślił, że na 
Bogu można polegać: Bóg do-

trzymuje swoich obietnic. To daje pewność w życiu i w 
wierze. Nawiązując do nabożeństwa dla duchownych, 
które kilka tygodni wcześniej przeprowadził Główny 
Apostoł, apostoł zwrócił uwagę, że u Boga nie liczy 
się osiągnięcie, lecz wiara i miłość: „Dziś wierzymy w 
obietnicę Pana, dziś Go miłujemy, dziś Jemu służymy i 
dziś przygotowujemy się na Jego ponowne przyjście”.

ApOSTOł  
GErT OpdENplATz

W swoim kazaniu apostoł 
Opdenplatz (Niemcy Zachodnie) 
mówił o sprawiedliwości Chry-

stusa, której człowiek, niemogący się usprawiedliwić 
sam z siebie, dostępuje poprzez wiarę. Sprawiedliwość 
będzie również cechą nowego stworzenia, o którym 
mówi II List Piotra: „Ale my oczekujemy, według obiet-
nicy nowych niebios i nowej ziemi, w których miesz-
ka sprawiedliwość”. Następnie apostoł powiedział: 
„Spójrzmy na nasze czasy: niesprawiedliwość, gdzie-
kolwiek się nie spojrzy. To zmieni Chrystus. Wspaniała 
obietnica i wspaniałe wypełnienie, gdy On sprawi, że ta 
obietnica się urzeczywistni!”.
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Bylibyśmy całkowicie zdani na miłość ludzką, ale 
wiemy, jaka ona może być niedoskonała. Mamy 
Chrystusa, On miłuje nas doskonałą miłością i 

nic nie może nas odłączyć od Jego miłości. Czym byłoby 
nasze życie bez nadziei, jaką mamy przez Chrystusa? By-
libyśmy całkowicie zdani na ziemskie bogactwo. Oczy-
wiście na ziemi można żyć szczęśliwie bez Chrystusa, to 
pokazuje nam wielu ludzi – ale to szczęście może być bar-
dzo kruche. Kiedyś nadejdzie chwila, gdy zadadzą sobie 
pytanie: „…a potem, co będzie potem?”.

Trudno mi jest zrozumieć ludzi, którzy żyją bez tej 
nadziei. Jesteśmy tacy bogaci w Chrystusie, a tak szyb-
ko o tym zapominamy. Podziękujmy dziś Bogu za to, 
że zesłał swego Syna i że znamy Boga takim, jakim jest. 
Obraz Boga mamy w Jezusie Chrystusie. Podziękujmy 
Bogu, że objawił nam przyszłość. On nie tylko nam mówi 
o tym, co nastąpi, ale przygotowuje nas, abyśmy mogli 
w tym uczestniczyć. Podziękujmy Bogu, że wypełnił 
swoją obietnicę i jest obecny w swoim Kościele. Przez 

apostołów przygotowuje oblubienicę Chrystusa. Oczywi-
ście stale mamy do czynienia z ludźmi i nie wszystko jest 
doskonałe, ale nie zapominajmy o tym, co dzieje się w na-
szej wspólnocie. Bóg kształtuje niedoskonałego człowie-
ka, grzesznika, na obraz Chrystusa. To jest najważniejsze 
i to się dzieje w twoim Kościele, w twoim zborze, w twojej 
duszy. Za to dziękujmy Bogu.

SzASAdNiczE Myśli

Duch Święty, podtrzymując w nas obietnice 
Boże, odżywia naszą wdzięczność i naszą 
miłość, naszą nadzieję i naszą ufność oraz 
naszą radość i gotowość do służby.

ApOSTOł  
VOlkEr kühNlE

Apostoł Kühnle (Badenia-Wirtem-
bergia) w swoim kazaniu nadmienił 
nadzieję jako pewność zbawienia, 

która towarzyszyła człowiekowi od czasu jego wygnania 
z raju. Przypomniał też pewną wypowiedź Głównego 
Apostoła na nabożeństwie wielkanocnym: „Jeśli jeszcze 
coś nie jest dobre – to znaczy, jeśli jeszcze nie spełniła się 
nadzieja – to historia jeszcze nie dobiegła końca”. „Cze-
kanie na dobry koniec”, powiedział apostoł, „jest nadzieją, 
która nadal może nas mobilizować. Naśladowanie Pana 
Jezusa nie rozwiązuje każdego ziemskiego problemu, ale 
niesie wieczne zbawienie”.
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Moja mama urodziła 
się na jednej z wło-
skich wysp. Po jej 
odejściu do wiecz-
ności wybrałem się 

razem z synem w podróż do jej miej-
sca urodzenia. Pewne przeżycie poru-
szyło mnie najbardziej:

W niedzielę poszliśmy na nabo-
żeństwo. Przy wejściu do kościoła na 
murku stał kaktus z trzema pięknymi 
kwiatami. Kiedy zobaczyłem tę rośli-
nę, do oczu napłynęły mi łzy. Odczu-
łem to tak, jakby moja mama czekała 
na nas przed kościołem. Kwiaty kak-
tusa przywołały we mnie dawno zapo-
mniane wspomnienia.

Kiedy byłem jeszcze mały, mo-
ja mama miała na werandzie ogród 
kwiatowy. Rósł tam również kaktus. 
Kwitł tylko raz w roku, w nocy, a na-
stępnego dnia kwiaty więdły. Zawsze 
w taką noc niektórzy mieszkańcy na-
szej wioski przychodzili na werandę 
podziwiać kwiaty, a przy tym prze-
chodząc przez moją sypialnię, odbie-
rali mi sen. To wspomnienie z dzieciń-
stwa nagle we mnie ożyło.

Po wzruszającym nabożeństwie 

opowiedziałem duchownemu o moim 
osobliwym „spotkaniu”. Naszą roz-
mowę słyszała pewna siostra w wie-
rze, która później mi powiedziała, 
że ten kaktus także kwitnie tylko raz 
w roku. Tym razem dokładnie w tym 
dniu, kiedy odwiedziłem tamtejszy 
zbór. To mi pokazało, jak blisko nas są 
nasi bliscy, nawet jeśli są już na tam-
tym świecie.

Wiele lat temu zapropono-
wałam koleżance podwo-
żenie do naszego wspól-

nego miejsca pracy. Kiedy później 
wyprowadziłam się z tej okolicy, prze-
stałyśmy się widywać. Nasze drogi ni-
gdy więcej się nie skrzyżowały.

Tym bardziej byłam zaskoczo-
na, gdy po wielu latach ta koleżanka 
przyszła mi na myśl w przeddzień na-
bożeństwa za zmarłych. W związku z 
tym, że to mnie zainteresowało, zapy-
tałam o tę kobietę w biurze meldunko-
wym. Informacja, jaką otrzymałam, 
bardzo mnie poruszyła: kilka tygodni 
wcześniej ta kobieta zmarła. W tamtej 
chwili nie mogłam powstrzymać łez.

Doświadczać 
bliskości
Braci i siostry w wierze bardzo 
porusza, w jaki sposób dusze
z tamtego świata zwracają
na siebie uwagę. Oto dwa 
przykłady.
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Apostołowie                wywiady

Apostole, o jakiej pracy marzyłeś jako dziecko, 
nie podejmując jej później?

Pierwszym wspomnieniem, jakie mam, to, że chciałem 
zostać nauczycielem. Ale to było w pierwszej lub drugiej 
klasie. Prawdopodobnie dlatego, że nauczycielka, starsza 
Pani, (która wówczas chyba była młodsza, jak ja dzisiaj...) 
była dla nas miła. Wymagająca, ale rzetelna. Takie było 
moje odczucie.

Czego każdy człowiek powinien spróbować w 
życiu?

Poznawania innych części świata, ale nie z punktu widze-
nia turysty. Powinien rozmawiać z tamtejszymi ludźmi i 
zrozumieć, co czują, jakie są ich obawy i w jakiej rzeczy-
wistości żyją. Kiedy mnie poinformowano, że będę odpo-
wiedzialny duszpastersko za Kubę, wiele osób mi mówiło, 
jaki to wspaniały kraj. Spędzali tam swoje wakacje. Tyle, 
że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością na miejscu.

Apostole, jaki duży projekt chciałbyś jeszcze 

zrealizować w swoim życiu?

Powtórzę się, gdyż już to kiedyś napisałem: uznanie na-
szego Kościoła na Kubie. W tym celu wszelkie wsparcie 
modlitewne jest więcej niż mile widziane.

Gdybyś musiał wyjechać za granicę na trzy lata, 
to dokąd byś pojechał?

Nie mogę być za granicą dłużej niż teraz jestem. A to dla-
tego, że mieszkam na południu Szwajcarii, ale działam 
duszpastersko głównie we Włoszech, na Gibraltarze, w 
Hiszpanii i na Kubie.

Jaki jest najlepszy sposób na okazanie człowie-
kowi wdzięczności?

Być dla niego, tak żeby czuł, że jest dla nas ważny.

Co zalecasz nowo ordynowanym duchownym?

Być uczciwym wobec siebie i Boga.

Apostoł
Rolf CAmenzind

DAtA uroDzeniA: 17.04.1963 r.
zAwóD: administrator
Apostoł oD: 23.07.2017 r.
obszAr DziAłAniA: włoskojęzyczna 
Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Gibraltar, 
Kuba
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listy

Misja oznacza bycie posłanym do głoszenia Ewange-
lii Jezusa Chrystusa – Dobrej Nowiny, ludziom na całym 
świecie. Pan Jezus posłał apostołów, aby wykonywali tę 
pracę. Ale też każdy chrześcijanin ma za zadanie pokazy-
wać ludziom miłość Bożą, zarówno słowem, jak i swoim 
życiem. Jestem wdzięczny, widząc, jak siostry i bracia 
stale to czynią.

Kilka małych przeżyć z moich podróży:
■■ Odwiedziliśmy pewnego kapłana, którego w następną 

niedzielę miałem przenieść w stan spoczynku. Nagle, 
zupełnie spontanicznie, zjawiły się tam starsze siostry, 
które mieszkają w pobliżu. Poznały nasz Kościół dzię-
ki niestrudzonej pracy duszpasterskiej tego kapłana. 
Doświadczyliśmy tam bardzo serdecznej i pięknej 
wspólnoty.

■■ Podczas innej wizyty byliśmy pod szczególnym wra-
żeniem starszego małżeństwa żyjącego bardzo ubogo 
w bardzo biednej dzielnicy miasta. Mężczyzna cierpi 
na chorobę Parkinsona. Gdy przybyliśmy, mężczyzna, 
rozebrany do pasa z powodu uciążliwego gorąca w 
swoim mieszkaniu, natychmiast wstał i nie mówiąc ani 
słowa, poszedł do sypialni i włożył koszulkę, pomimo 

że z powodu choroby kosztowało go to wiele wysiłku. 
Po tej wizycie towarzyszący mi kapłan powiedział, że 
to starsze małżeństwo jest bardzo aktywne w zborze. 
Chociaż prawie nic nie mają, bardzo ważne dla nich 
jest uczestniczenie w nabożeństwach i składanie ofiar. 
W każdą niedzielę idą godzinę pieszo do kościoła, a 
potem godzinę wracają do domu. Ta ogromna pokora i 
wiara szczególnie nas poruszyła. 

■■ Odwiedziliśmy też pewną siostrę w wierze. Opowie-
działa nam, że jest bardzo szczęśliwa, ponieważ nie-
dawno, gdy odwiedzała swoją rodzoną siostrę w szpi-
talu, do sali weszła pewna kobieta i mówiąc coś o Bogu 
podała jej niewielką broszurkę. W tamtej chwili nasza 
siostra w wierze nie zwróciła na to szczególnej uwagi, 
ponieważ była zajęta swoją chorą siostrą. Po kilku 
dniach w domu zauważyła, że broszurka pochodzi z 
„jej Kościoła”. Okazało się, że była to wierna naszego 
Kościoła z innej części kraju, która w tym szpitalu w 
ten sposób składała świadectwo o swojej wierze. Sio-
stra, u której byliśmy z wizytą, była bardzo szczęśliwa 
z powodu pracy nieznanej jej siostry w wierze.

 Rolf Camenzind

Apostoł Camenzind ze starszym okręgowym 
Victorem Alganzą przed jednym z nabożeństw; 
znany obraz na Kubie: przewóz osób zaprzę-
giem konnym

praca misyjna
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ŻYĆ Z WIARĄ

Zapytaj zakochanego nasto-
latka, który właśnie spędził 
trzy godziny na rozmowie ze 
swoją ukochaną przez smart-
fon, czy robi to z miłości czy z 

przymusu. Nastolatek czy nastolatka spoj-
rzy na ciebie ze zdumieniem i z przekona-
niem odpowie: „Oczywiście, że z miłości!”. 
Rodzice i psychologowie mogą być innego 
zdania: „Raczej jest to presja hormonów”. A 
więc zależy to od punktu widzenia, czy mó-
wimy o presji czy miłości w przypadku oka-
zywania sobie czułości przez nastolatków.

Inne rzeczy można łatwiej ustalić. Kiedy 
rodzice rzucają swoim latoroślom to nie-
chlubne zdanie: „Dopóki trzymacie nogi 
pod naszym stołem, będziecie robili to, co 
wam każemy!”, wówczas szybciej dokonu-
je się wyboru – miłość brzmi inaczej, to jest 
presja. To samo dotyczy drugiej strony: jeśli 
dzieci żądają: „Albo dostanę nowy smart-
fon na Boże Narodzenie, albo będziecie 
obchodzić święta sami”, to mamy do czy-
nienia z szantażem, czyli również z wywie-
raniem presji.

Ludzie mają wybór, czy traktować się 
wzajemnie z miłością, czy też wywierać na 
siebie presję. Jest to część wolności, jaką 
Bóg nam dał w podejmowaniu decyzji. Pan 
wezwał swoich, aby traktowali się z miło-
ścią, z jaką On sam traktuje swoich. Jego 
miłość proponuje: „Pójdźcie do mnie wszy-
scy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, 
a Ja wam dam ukojenie”. To, czy przyjmie-
my tę propozycję, czy nie, Pan Jezus pozo-
stawia nam.

Uczniowie z Emaus, którzy nie pozosta-
li w gronie pozostałych uczniów, nie byli 
zakuci w łańcuchy i zaciągnięci z powro-
tem. Pan Jezus, pełen miłości, poszedł za 

nimi, a potem obchodził z nimi wieczerzę.
Miłości trudno jest rozkazywać. Miłość i 

presja, czy przemoc, na ogół wykluczają się 
wzajemnie. Pan zaprosił swoich uczniów 
do naśladownictwa, a nie rozkazał. Oni 
mieli swobodę wyboru. O niektórych jest 
mowa, że nie zdecydowali się na pójście za 
Nim. To, za kim podążam, zależy ode mnie. 
Mogę wcześniej o tym pomyśleć, rozważyć 
konsekwencje, popytać, zasięgnąć rad. Je-
stem relatywnie wolny w podjęciu swojej 
decyzji.

Jeśli jakiś człowiek mi rozkazuje, wów-
czas nie mam już tej wolności; przynaj-
mniej w oczach rozkazującego. Wtenczas 
już nie muszę myśleć, nie muszę rozważać, 
nie muszę zasięgać rad. Wszystko to jest za-
stąpione rozkazem, za którym stoi groźba 
przemocy lub poważne konsekwencje.

Jeśli nie zrobię tego, czego wymaga ode 
mnie pracodawca, grozi mi utrata miejsca 
pracy. Jeśli pracownik banku nie zrobi tego, 
co rozkazuje mu bandyta, jego życie jest za-
grożone. Za odmowę wykonania rozkazu w 
każdym wojsku grozi surowa kara. Wyma-
gane jest posłuszeństwo.

Pan prosił swoich uczniów, aby trak-
towali swego bliźniego z taką samą miło-
ścią, jak On to czynił. Przymus i przemoc, 
drastyczne ograniczenie wolności, są tego 
przeciwieństwem. Czy spełniamy tę prośbę 
Pana Jezusa? Sprawdź swoje słownictwo. 
Jak rozmawiasz ze swoim bliźnim? Czy z 
miłością, tak żeby mógł swobodnie decydo-
wać, czy używasz presji w swoich słowach, 
domagając się posłuszeństwa? Czy być 
może obrażasz, zmuszasz, szantażujesz?

Pan zaprasza każdego do praktykowania 
miłości także w słownictwie. Ty dokonu-
jesz wyboru.

re fleksja
re alizacja Presja czy miłość



 20 NAszA rodziNA 3/2020

Jeremiasz kieruje szczególne słowa pocieszenia do tra-
pionego narodu. Objawił się jemu Bóg, tak jak kiedyś 
Mojżeszowi przed wyjściem z Egiptu. Boże objawie-

nie oznacza odnowienie zamiaru zbawczego, nieskończo-
ną miłość do swego narodu. To objawienie istoty Bożej 
wskazuje na objawienie na górze Synaj. (II Moj 34, 6)

Prorok Jeremiasz jasno wyraża, że miłość Boża jest 
wszechobejmująca. A więc miłość ta dotyczyła całego na-
rodu izraelskiego, także ludzi, którzy żyli w rozproszeniu. 
(Jer 31, 1) Miłość Boża jednakże sięga jeszcze dalej. (Iz 
49, 6)

Przykłady z przeszłości pomagają nam zrozumieć, w 
jaki sposób Bóg okazuje ludziom swoją miłość.

• Bóg nie rezygnuje z ludzi. Po upadku w grzech i 
wygnaniu z raju, dał im obietnicę, że ktoś podepcze 
głowę żmii. Była to wskazówka na zesłanie Syna 
Bożego. (I Moj 3, 15) Pomimo grzeszności ludzi 
Bóg nadal obdarza ich swoją miłością.

• Bóg jest bliski swemu narodowi. W starym przymie-
rzu Bóg wybrał sobie naród izraelski. (V Moj 7, 6-8) 
Na przykład zarówno w dzień, jak i w nocy prowa-
dził go do obiecanego kraju. (II Moj 13, 21. 22) To-
warzyszenie Boga było wyrazem miłości do swego 
narodu.

• Bóg ponownie przyprowadza grzesznika. Poprzez 
posłanie swego Syna Bóg ponownie okazał ludziom 

swoją miłość. (Mat 3, 17) Jezus Chrystus jest dla 
człowieka drogą, aby mógł nią powrócić ze stanu 
oddalenia od Boga do wspólnoty z Nim. (Jan 14, 6)

• Bóg daje ludziom przyszłość. Jak Bóg dał obietni-
cę narodowi izraelskiemu, tak też dziś ważna jest 
obietnica ponownego przyjścia Chrystusa. Poprzez 
nowonarodzenie z wody i z Ducha zostaliśmy po-
wołani do zboru oblubieńczego. Pragniemy się 
przygotować do tego wielkiego zadania, aby jako 
królewskie kapłaństwo panować z Chrystusem w 
Królestwie Pokoju.

Miejmy zawsze świadomość tego, że Bóg w swojej 
łasce umiłował nas miłością wieczną i przyciągnął nas 
do siebie! Ta łaska towarzyszy nam w życiu i daje siłę do 
zachowania wiary i zaufania Bogu, także w opresjach i 
potrzebach.

Wszystko to nas wzmacnia, abyśmy mogli
• poważnie traktować Boże rady i wskazówki, i we-

dług nich żyć.
• pozostawać w bliskości Boga i Jego Kościoła.
• polegać na Bożym miłosierdziu i samemu także je 

okazywać.
• codziennie oczekiwać Pana.
W ten sposób możemy tu i teraz żyć jako dzieci Boże, 

a kiedyś doświadczyć wiecznej wspólnoty z Trójjedynym 
Bogiem.

„Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę”.
Księga Jeremiasza 31, 3

Nieskończona miłość Boża

Chleb Żywota



  3/2020 NAszA rodziNA 21

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go.
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”.

I Księga Mojżeszowa 1, 27

Człowiek został stworzony na obraz Boga: bliżej 
jest to wyjaśnione w Katechizmie Kościoła No-
woapostolskiego (KKN 3.3.2): „Na ‘obraz Boga’ 

oznacza, że człowiek w ramach widzialnego stworzenia 
ma wyjątkową pozycję: jest tym, do którego Bóg przema-
wia i którego miłuje”.

I List Jana 3, 2 nie mówi o ubóstwieniu człowieka, ale 
że człowiek stanie się podobny do Boga. Stanie się podob-
ny do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, otrzymując 
ciało zmartwychwstalne i w ten sposób stając się zdolnym 
do doskonałej wspólnoty z Bogiem.

I Księga Mojżeszowa zawiera dwa opisy stworzenia. 
Pierwszy, z którego pochodzi zacytowane słowo biblijne, 
przedstawia, że Bóg stworzył ludzi, mężczyznę i kobietę 
w szóstym „dniu tworzenia”. Wcześniej poprzez swoje 
Słowo powołał do bytu kosmos, rośliny i zwierzęta.

Przez „dni tworzenia” należy rozumieć bliżej nieokre-
ślone przedziały czasowe. (KKN 3.3.1) W drugim opisie 
(I Moj 2) jeszcze raz jest przedstawione stworzenie ludzi i 
to bardziej szczegółowo, zwłaszcza kobiety.

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój

W wersecie, który poprzedza słowo biblijne, jest 
mowa: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego 
do nas...”. Z tego wynika, że w stworzeniu miał udział 
Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. (KKN 3.2.1) 
Człowiek został stworzony na obraz Boga i to ma daleko 
idące konsekwencje:

Bóg uczynił człowieka „niewiele mniejszym od Boga” 
(Ps 8, 6) i wyznaczył go do „panowania” nad ziemią. Obo-
wiązkiem człowieka jako obrazu Boga jest mądre trak-
towanie stworzenia i odpowiedzialne obchodzenie się z 
nim.

Bóg powołał stworzenie do życia poprzez Słowo. Ob-
darzył człowieka mową. Kiedy wezwał nas po imieniu, 
(Iz 43, 1) to odpowiedzieliśmy Jemu naszym „tak”. Na 
Jego miłość możemy reagować wielbieniem i czczeniem. 
Także modlitwa jest doskonałym sposobem na komuniko-
wanie się z Bogiem.

Człowiek jako obraz Boga ma też udział w Bożej naturze, 
w nieśmiertelności, w wiecznym istnieniu duszy i ducha. 
A to umożliwia wejście do życia wiecznego, nieustannej 
wspólnoty z Bogiem, (KKN 9.6.3) do której dążymy.

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich

Człowiek został stworzony jako istota męska i żeńska; 
obie jednakowo są obrazami Boga, różniącymi się, ale 
równowartościowymi.

Werset, który następuje po słowie biblijnym, pokazuje 
jedno z zadań, które Bóg wyznaczył ludziom: rozmnażać 
się i napełniać ziemię. A więc człowiek jednocześnie jest 
odpowiedzialny za swoje czyny i zaniechania; relacje 
międzyludzkie, szczególnie pomiędzy żoną i mężem, ro-
dzicami i dziećmi muszą być całkowicie odpowiedzialne.

Poprzez upadek w grzech, obraz Boga (kobieta i męż-
czyzna) oddalił się od Boga. Ofiara Chrystusa umożliwia 
powrót z oddalenia od Boga do bliskości z Nim.

Dążmy do osiągnięcia obietnicy: „...gdy się objawi, 
będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim 
jest”. (I Jan 3, 2)

Człowiek – obraz Boga
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5.3  Dziesięć Przykazań

Dziesięć Przykazań tworzy rdzeń Zakonu Mojżeszo-
wego, Pięcioksięgu Mojżeszowego (Tory). Wyrażają one, 
jakie zachowanie podoba się Bogu, a jakie się Jemu nie 
podoba. Na ich podstawie można zaczerpnąć konkretnych 
wskazówek, jak miłość do Boga i bliźniego przykazana 
przez Jezusa Chrystusa ma wpływać na praktykę życia.

Bóg w Dziesięciu Przykazaniach zwraca się do wszyst-
kich ludzi i każdemu nakłada osobistą odpowiedzialność za 
swoje zachowanie i prowadzenie życia.

5.3.1  Określenie „przykazanie”

Określenie „Dziesięć Przykazań”, względnie „Deka-
log”, pochodzi z biblijnego sformułowania „dziesięć słów” 
(gr. „dekalogos”) z II Księgi Mojżeszowej 34, 28 i V Księgi 
Mojżeszowej 10, 4.

5.3.1.1  Numerowanie

Biblia podaje liczbę Dziesięciu Przykazań, ale ich nie 
numeruje. Spowodowało to powstanie różnych metod li-
czenia. Metoda, która jest stosowana w Kościele Nowoapo-
stolskim wywodzi się z tradycji pochodzącej z IV wieku 
naszej ery.

5.3.1.2  Dziesięć Przykazań w Starym Testa-
mencie

Dziesięć Przykazań ma ogromne znaczenie w zakresie 
Zakonu Mojżeszowego: tylko je Bóg ogłasza narodowi 
izraelskiemu słyszalnie na górze Synaj, (V Moj 5, 22 ) tylko 
one zostają zapisane na kamiennych tablicach zakonu. (II 
Moj 34, 28)

Ogłoszenie Dziesięciu Przykazań jest częścią przymie-
rza, które Bóg zawarł z narodem izraelskim. W ten sposób 
odnowił przymierze, które wcześniej zawarł z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem. (V Moj 5, 2. 3) W V Księdze Mojże-
szowej 4, 13 jest napisane: „I [Bóg] oznajmił wam swoje 
przymierze, które nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, 
które wypisał na dwóch kamiennych tablicach”.

Przestrzeganie przykazań było obowiązkiem przymie-
rza Izraelitów, a także błogosławione przez Boga. (V Moj 7, 
7-16) Nawet dzieci w narodzie izraelskim uczyły się ich na 
pamięć. (V Moj 6, 6-9) Do dnia dzisiejszego Dziesięć Przy-
kazań zachowało swoje wielkie znaczenie w judaizmie.

5.3.1.3  Dziesięć Przykazań w Nowym Testa-
mencie

W Nowym Testamencie Syn Boży umacnia Dziesięć 
Przykazań i nadaje im głębszy sens. Jezus Chrystus ukazuje 

Przykazania Boże

katechizm

Rozdział 5 − część III
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Katechizm

się w swoich wypowiedziach jako Pan przykazań, a nawet 
całego zakonu. (Mat 12, 8) Jego wypowiedź skierowana 
do bogatego młodzieńca jasno pokazuje, iż życie wieczne 
można osiągnąć tylko wtedy, gdy człowiek poza przestrze-
ganiem przykazań naśladuje Chrystusa. (Mat 19, 16-22; 
Mar 10, 17-21)

Jezus Chrystus otwiera nowe spojrzenie na Zakon Moj-
żeszowy (zob. KKN 4.8) – a zatem również na Dziesięć 
Przykazań. Apostoł Paweł określił sens Zakonu Mojżeszo-
wego, według rozumienia starotestamentowego, następu-
jącą formułą: „Przez zakon jest poznanie grzechu”. (Rzym 
3, 20)

Naruszenie choćby jednego z tych przykazań czyni 
człowieka winnym całego zakonu. (Jak 2, 10) W związ-
ku z tym wszyscy ludzie łamią zakon – wszyscy ludzie są 
grzesznikami.

Zakon pozwala rozpoznać grzech. Wymazanie popeł-
nionych grzechów umożliwia jedynie ofiara Chrystusa, 
fundament nowego przymierza.

Dziesięć Przykazań obowiązuje również w Nowym 
Przymierzu, są wiążące dla wszystkich ludzi. Zmienio-
ne rozumienie Dziesięciu Przykazań w nowym przymie-
rzu opiera się również na tym, że zgodnie z proroctwami 
z Księgi Jeremiasza 31, 33. 34 zakon Boży nie jest teraz 
zapisany na kamiennych tablicach, ale w sercu i umyśle. 
Wypełniając przykazanie miłości do Boga i bliźniego, wy-
pełnia się cały zakon. (Rzym 13, 8-10)

5.3.1.4  Brzmienie

Obecne brzmienie Dziesięciu Przykazań nie jest iden-
tyczne z tekstem biblijnym; preferowana jest forma prosta, 
wymowna i łatwa do zapamiętania.

Dziesięć Przykazań w obecnie używanym brzmieniu

Pierwsze przykazanie:
Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów 
obok mnie.

Drugie przykazanie:
Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie 
zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego.

Trzecie przykazanie:
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

Czwarte przykazanie:
Czcij ojca swojego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i 
abyś długo żył na ziemi.

Piąte przykazanie:
Nie zabijaj.

Szóste przykazanie:
Nie cudzołóż.

Siódme przykazanie:
Nie kradnij.

Ósme przykazanie:
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu.

Dziewiąte przykazanie:
Nie pożądaj domu bliźniego swego.

Dziesiąte przykazanie:
Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego 
służebnicy, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego 
twego.
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W Ramie, w Izraelu, żyje pe-
wien człowiek, który nazywa 
się Elkana. Ma dwie żony, 
Annę i Peninnę. Peninna ma 
dzieci, a Anna nie. 
Każdego roku Elkana wraz 
z rodziną udaje się do Sylo, 
aby tam złożyć ofiarę Bogu. 
W związku z tym Elkana daje 
Peninnie i wszystkim jej synom 
i córkom działy ofiarne. Na-
tomiast Annie daje podwójny 
dział ofiarny, ponieważ ją 
kocha bardziej. 

Peninna wyrządza dużo przy-
krości Annie z powodu tego, 
że nie ma dzieci. Tym razem, 
jak każdego roku, jest tak 
samo. Anna płacze i nic nie je. 
Elkana, jej mąż, pyta: „Anno, 
dlaczego płaczesz i dlaczego 
nie jesz? Czy ja nie jestem dla 
ciebie ważniejszy od dziesięciu 
synów?”. 
Kiedy przybywają do Sylo, 
Anna idzie do świątyni. Jest 
bardzo smutna i modli się do 
Boga. Bardzo płacze i obiecuje 
Bogu: „Panie, spójrz na nie-
szczęście swojej służebnicy i 
pomyśl o mnie. Nie zapomnij o 
swojej służebnicy, obdarz mnie 
synem. A ja ci go oddam. Bę-
dzie twoim sługą”. 
Kapłan Heli, siedzący w świą-
tyni, obserwuje Annę. Kobieta 
modli się bardzo cicho, tylko 
poruszają się jej usta. Heli 
myśli, że ona jest pijana i pyta: 
„Jak długo będziesz się zacho-
wywać jak pijana?”. 
Na to Anna odpowiada: „Nic 
nie piłam. Jestem smutna. 
Otworzyłam swoje serce przed 
Bogiem”.

Anna jest bezdzietna i z tego 
powodu jest jej bardzo przykro. 
Bóg daje jej syna, Samuela.

Modlitwa Anny

wg I Księgi Samuela 1
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Heli mówi do Anny: „Idź w po-
koju, a Bóg Izraela da ci to, o 
co Go poprosiłaś”. 
Anna wraca do pozostałych. 
Zjada posiłek i już nie jest taka 
smutna. Następnego dnia 
wcześnie rano udają się z po-
wrotem do domu, do Ramy. 
Bóg nie zapomniał o Annie i 
obdarzył ją synem, któremu 
dała na imię Samuel. 
Kiedy za jakiś czas Elkana 
znowu udaje się wraz z rodziną 
do Sylo, aby złożyć Bogu co-
roczną ofiarę, Anna nie idzie 
z nimi. Mówi do męża: „Gdy 
odstawię chłopca od piersi, 
wtedy zabiorę go do Sylo, 
do domu Pana i pozwolę mu 
tam zostać, tak jak obiecałam 
Panu”.

Kiedy nadszedł ten czas ro-
dzice zaprowadzają chłopca 
do kapłana Heliego.
Anna mówi: „Jestem tą ko-
bietą, która wtedy stała przed 
tobą i modliła się do Pana. O 
tego syna prosiłam i Bóg speł-
nił moją prośbę. A teraz oddaję 
mojego syna Bogu”. 
Samuel dorastał u kapłana He-
liego. Anna i Elkana odwiedzali 
go co roku, gdy przybywali do 
Sylo, aby złożyć Panu ofiarę.
Samuel został słynnym proro-
kiem, a jego matka Anna uro-
dziła jeszcze trzech synów i 
dwie córki.
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Na pierwszej fotografii widzicie mnie i mojego brata z 
naszą mamą przy wieży widokowej Bäjterek w naszej 
stolicy Nur-Sułtanie. Wieża ma 105 metrów wysoko-
ści, a do muzeum na samej górze można dostać się 
windą. Stamtąd jest widok na całe miasto. Ale my 
mieszkamy znacznie dalej na północy: miasto Pietro-
pawłowsk jest uważane za północną bramę Republiki 
Kazachstanu.  

Teraz chcemy się przed-
stawić: nasza rodzina 
składa się z taty Alek-
sieja, mamy Aljony, mo-
jego brata Siergieja (7), 
którego nazywamy Sieriożą, mojej siostry Ariny (3) i 
mnie Alexandra (10). Poza tym mamy też psa o imieniu 
Tobik. Jest bardzo zwinny i ciągle ucieka. 

Mój brat i ja chodzimy do tej samej szkoły. Ulu-
bione przedmioty Sierioży to matematyka i sport, 
a ja najbardziej lubię matematykę, angielski, in-
formatykę i sport. Nasza mama jest nauczycielką 
angielskiego, dodatkowo pracuje w bibliotece 
naszej szkoły. Po zajęciach lubimy chodzić tam 
czytać czasopisma i książki. Nasz tata jest kucha-
rzem. Bardzo chętnie 
przygotowuje różne 
potrawy, zwłaszcza 
pierogi i ciasta. Cza-
sami mu pomagamy. 

Dużo czasu spędzamy z naszymi dziadkami. Miesz-
kają w budynku kościelnym. Nasz dziadek często 
podróżuje do innych miast, aby jako biskup przepro-
wadzać tam nabożeństwa. Kiedy jest w domu, cza-
sami smażymy szaszłyki na wolnym powietrzu. To 
jest nasze ulubione jedzenie! Lubimy też wszystkie 
rodzaje słodyczy. 

u Alexandra w 

Pietropawłowsku (Kazachstan)
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Cała nasza rodzina należy do Kościoła Nowoapo-
stolskiego. Tutaj stoimy przed ołtarzem z babcią 
i dziadkiem, apostołem okręgowym Wolfgangiem 
Nadolnym (z prawej) i apostołem 
Maratem Akczurinem (z lewej). 
Nasz zbór nie jest zbyt duży, ale 
wszyscy znamy się bardzo do-
brze i lubimy się spotykać.  
 
W wolnym czasie Siergiej i ja 
ćwiczymy kudo. Nasz trener jest 
dość surowy, ale bardzo go ce-
nimy.

Obaj lubimy malować i chodzimy 
do klubu malarskiego. W naszym 
domu znajduje się prawdziwa 
wystawa naszych obrazów. 

Często chodzimy z rodziną na 
grzybobranie. Rosną u nas na 
przykład: kurki, borowiki i koźla-
rze.

Latem chodzimy z tatą na ryby. W 
tym roku złowiłem mojego pierw-
szego szczupaka! 

Wędkowanie to zabawa 
nawet zimą. Musisz tylko wy-
wiercić dziurę w lodzie. Nie-
kiedy warstwa lodu ma ponad 
metr grubości. Jak już mówimy o 
rybach: w domu mamy akwarium z rybkami. 
Pewnego razu pojawiło się w nim wiele ma-
łych rybek. Wyłowiliśmy je i włożyliśmy do 
puszki, żeby nie zjadły ich dorosłe ryby.
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? ???
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? ?

??
??? ??? ?? ???? ?? ?

?
?? ?

? ??
1.   Gdzie pisze Apostoł Paweł, że Pan Jezus 

pochodzi z rodu Dawida?

A  w Liście do Filipian 3,1
B  w I Liście do Koryntian 15, 3
C  w Liście do Rzymian 1, 3
D  w Liście do Galacjan 4, 4

2.   Dokąd uciekła rodzina Pana Jezusa przed 
prześladowaniami Heroda? 

A  do Rzymu
B  do Babilonu
C  do Egiptu
D  do Hiszpanii

3.   Która z ksiąg biblijnych nosi nazwę     
Exodus?

A  II Księga Mojżeszowa
B  II Księga Królewska
C  II Księga Kronik
D  II List do Tesaloniczan

4.   Ile rozdziałów zawiera List do Kolosan?

A  trzy 
B  cztery 
C  pięć
D  siedem

5.   Kim był Nabuchodonozor?

A  cesarzem rzymskim
B  kapłanem w Jerozolimie 
C  sługą na dworze faraona 
D  królem babilońskim

6.   Jak miał na imię trzeci syn Adama i Ewy?

A  Set
B  Sem
C  Jakub
D  Eliezer

7.   Jakie dwie osoby Pan Jezus konfrontuje 
w jednej przypowieści?

A  Heroda i Łazarza
B  żołnierza i gospodarza
C  króla i poddanego
D  faryzeusza i celnika

8.  W jakim regionie położone jest miasto  
 Nazaret?

A  w Galii
B  w Galilei
C  w Galacji
D  we Frygii

9.   Kto przemienił się w słup soli?

A siostra Mojżesza
B żona Lota
C synowa Abrahama
D teściowa Noego

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

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

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

SPrAWDź SWoJą WIEDzę bIbLIJNą...

Fotografia na okładce: Brama łukowa w kompleksie fortyfikacji Alcazaba w Maladze/Hiszpania
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