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Szukaj Boga!
Nabożeństwo Głównego Apostoła w Nottingham, w Anglii
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Nasze ziemskie życie nie zawsze jest łatwe. 
Wszyscy mamy trudności i problemy, więc 
nie jest możliwe, abyśmy każdego dnia byli 
radośni i śpiewali „Alleluja”.

Jednakże na każdym nabożeństwie Bóg chce nam dać 
głęboką i trwałą radość. Ale jak On to czyni? Czy usuwa 
wszystkie nasze problemy, czy rozwiązuje wszystko po-
myślnie i potem znów jest dobrze?

 Wiemy, że pierwszy cud, którego dokonał Pan Jezus, 
miał miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. Nagle po-
jawił się problem: skończyło się wino, co z pewnością 
stłumiłoby radość obecnym. Zwrócono się do Jezusa, a 
co On zrobił? On sam początkowo nic nie zrobił. Po pro-
stu powiedział, co oni mają zrobić: 

Przynieście stągwie i napełnijcie je wodą. A że zrobili 
to, co im polecił, przeżyli cud – woda przemieniła się w 
fantastycznie smakujące wino – i mogli się radować.

Bóg nie zawsze rozwiąże nasze ziemskie problemy 
natychmiast i nie zawsze tak konkretnie, jak Pan Jezus na 
weselu w Kanie Galilejskiej. Ale na nabożeństwie daje 
nam swoje Słowo, rozmawia z nami i mówi: „Zrób to!”; 
a jeśli to zrobimy i Słowo wprowadzimy w czyn, wtedy 
przeżyjemy Boga i będziemy mieli radosną duszę.

To jest błogosławieństwo, które Pan chce nam dać na 
każdym nabożeństwie.

 
 Impuls z nabożeństwa Głównego Apostoła

Zrób to!
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NABOŻEŃSTWO 
W NOTTINGHAM/WIELKA BRYTANIA

MIEJSCE: East Midlands Conference Centre
DATA: 31 października 2021 r.
SŁOWO BIBLIJNE: Dzieje Apostolskie 17, 26. 27
PIEŚŃ: Master, the tempest is raging (Mistrzu, wichura 
szaleje)
OSOBY TOWARZYSZĄCE: apostoł okręgowy Rüdiger 
Krause, apostołowie okręgowi pomocniczy Frank Dzur
i Helge Mutschler oraz apostoł David Heynes



 6 NASZA RODZINA 2/2022

Mili bracia i miłe siostry, to naprawdę 
wielka radość być dziś z wami w tak 
licznym gronie i przeżywać to na-
bożeństwo. Dziękuję naszemu Ojcu 
Niebieskiemu, że to umożliwił. Oczy-

wiście podróżowanie obecnie jest utrudnione z powodu 
pandemii COVID-19. Pytają cię, czy jesteś w pełni zaszcze-
piony, jaka szczepionka została podana, a dziś rano musia-
łem przejść kolejny test, aby się upewnić, że nie jestem za-
każony wirusem. Ponieważ nawet jeśli jesteś zaszczepiony, 
wciąż możesz się zarazić wirusem. Szczepienie polega na 
tym, że do organizmu wprowadzana jest substancja, która 
pomaga mu w walce z wirusem. Nadal istnieje ryzyko zara-
żenia się, ale organizm może zwalczyć wirusa.

Szukaj Boga!
Pozwólcie, że porównam to do naszej duszy: na każ-

dym nabożeństwie zostajemy poddani testowi. Możemy 
sprawdzić, czy nie jesteśmy zainfekowani jakąś myślą, 
jakimś duchem, który mógłby być niebezpieczny dla 
naszego zbawienia, dla naszej duszy. Poprzez działanie 
Ducha Świętego jest nam mówione: „Uważaj, masz jakąś 
infekcję. To może być niebezpieczne dla twojej duszy. 
Nie możesz osiągnąć pełnej wspólnoty z Bogiem, jeśli 
masz takie myśli i takie nastawienie, ponieważ niektó-
re myśli, niektóre poglądy nie są zgodne z Chrystusem. 
Bądź ostrożny!”. Mimo że jako dzieci Boże otrzymaliśmy 
dar Ducha Świętego i miłość Boża jest wylana w naszych 
sercach przez Ducha Świętego, nie chroni to nas przed 
zarażeniem jakimś duchowym wirusem, ale pomaga 

„Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały 
na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy 
czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie 
wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas”.

Słowo biblijne: Dzieje Apostolskie 17, 26. 27
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nam z nim walczyć, ponieważ Duch Święty nam mówi: 
„Nie powinieneś się tak zachowywać, nie powinieneś tak 
mówić, ponieważ nie jest to zgodne z miłością Chrystusa. 
Pozbądź się tego!”.

Zatem i dziś pozwólmy się poddać testowi Ducha 
Świętego. Być może wskaże nam tę czy inną myśl, która 
nie jest potrzebna i której powinniśmy się pozbyć. Dzięki 
miłości Bożej możemy z tym walczyć, bowiem miłujemy 
Boga i chcemy mieć z Nim wspólnotę. Nie chcemy być 
od Niego oddzieleni. To pragnienie wspólnoty z Bogiem 
jest najlepszym źródłem siły w walce ze złymi myślami i 
poglądami.

Dzisiejsze słowo biblijne jest nieco skomplikowa-
ne. Apostoł Paweł udał się do Aten, wielkiego i 
słynnego greckiego miasta. Zobaczył tam mnó-

stwo posągów i ołtarzy greckich bogów, których imion 
również jeszcze my musieliśmy się uczyć w szkole – a 
było ich sporo. Grecy byli wówczas bardzo religijni, mieli 
wiele ołtarzy i czcili wszystkich tych bogów. Sądzili też, 
że może istnieć bóg, o którym zapomnieli, im nieznany, 
ale bardzo potężny. A ponieważ się bali, że ten nieznany 
bóg mógłby się obrazić i im zaszkodzić, gdy nie będą mu 
oddawali czci, zbudowali też ołtarz, na którym mogli od-
dawać cześć temu nieznanemu bogu – tak dla pewności.

Kiedy Paweł to zauważył, to oczywiście było to dla 
niego okazją do opowiedzenia mieszkańcom Aten o 
Bogu, który był dla nich nieznany. Głosił Jezusa Chrystu-
sa i im mówił: „To właśnie jest ten nieznany Bóg. To jest 
ten Bóg!”. Dokładnie to im wyjaśniał.

Żyjemy w czasach, w których ludzie mają wielu idoli i 
poświęcają im mnóstwo czasu i pieniędzy. Nie chcę robić 
z tego wielkiej sprawy, ale pozwolę sobie wymienić tylko 
najbardziej rozpowszechnionego idola. Jego imię to „Ja”. 
Własna osoba. Jest to prawdopodobnie najpopularniejszy 
idol. Wielu ludzi oddaje mu cześć. Ja, ja i jeszcze raz ja.

Nawet ludzie wierzący czasami nie wiedzą, kim jest 
Bóg. Obecnie, gdy chodzi o śmierć, o koniec życia, wielu 
ludzi, choć nie są religijni i nie są chrześcijanami, twier-
dzi, że musi istnieć jeszcze jakaś siła wyższa. Tak napraw-
dę nie znają Boga, ale wierzą, że coś jest. Inni wierzą w 
istnienie Boga, ale mają o Nim bardzo konkretne wyobra-
żenie. Ci tak naprawdę nie poznali Boga. Uważają, że Bóg 
jest bezlitosnym sędzią i chce karać grzeszników. Niektó-
rzy nawet wierzą, że Bóg ich wysłał, aby zabijali tych, 
którzy w Niego nie wierzą i nie są Mu posłuszni. Jeszcze 
inni uważają, że Bóg jest jak człowiek, któremu trzeba 

schlebiać. A jeśli dasz Mu trochę pieniędzy, dasz jakieś 
dary, będzie dla ciebie dobry i da ci to, czego potrzebujesz. 
Postrzegają Boga jako handlarza, któremu coś się daje, 
a coś otrzymuje w zamian. W rzeczywistości dla wielu 
ludzi Bóg jest nadal Bogiem nieznanym.

Przygotowujemy się do nabożeństwa za zmarłych w 
przyszłą niedzielę. Pomyślcie tylko o tych wszystkich 
duszach, które docierają na tamten świat i nagle uświa-
damiają sobie: „Nadal jestem. To nie był koniec mojej 
historii. Ona toczy się dalej. Mój duch, moja dusza nadal 
żyją. Co tu się dzieje? Co się ze mną dzieje?”. Wyobraźcie 
ich sobie z tymi wszystkimi myślami, kiedy uświadamiają 
sobie, że szli złą drogą. Jest zupełnie inaczej, niż myśleli. 
Może się boją, a przynajmniej są zaskoczeni, są zdezo-
rientowani.

Jak Apostoł Paweł przybył do Aten, aby głosić praw-
dziwego Boga, tak i dzisiejsi apostołowie są posłani, aby 
głosić prawdę: prawdziwego Boga, prawdziwą Ewange-
lię, prawdziwą naturę Boga, który objawił się ludziom 
w Jezusie Chrystusie. Ich zadaniem jest głoszenie tego 
żywym, ale także umarłym na tamtym świecie.

Teraz dochodzimy do tego skomplikowanego wyja-
śnienia Pawła. Najpierw mówi: „Z jednego pnia wywiódł 
[Bóg] też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na 
całym obszarze ziemi”. Chciał, aby ludzie uświadomili 
sobie – i tak jest do dziś – że Bóg jest Stwórcą wszyst-
kich ludzi. Każdy człowiek jest przez Boga i na Jego obraz 
stworzony. Każdy człowiek, bez wyjątku, ma taką samą 
wartość i godność w oczach Boga. Nie ma tu żadnych 
różnic. Niezależnie od tego, skąd pochodzi – czy z tego 
kraju, czy z innego, gdziekolwiek mieszka, kimkolwiek 
jest – czy jest biednym, czy bogatym, czy mężczyzną, czy 
kobietą, czy dzieckiem, czy dorosłym – i w jakim czasie 
żyje: jest stworzony na obraz Boga i ma tę samą wartość, 
tę samą godność. Bóg go miłuje i posłał swojego Syna, 
który umarł za każdego człowieka. Nie ma absolutnie żad-
nych różnic!

Każdy człowiek jest przez Boga
i na Jego obraz stworzony.

Każdy człowiek, bez wyjątku, ma taką
samą wartość i godność w oczach Boga.

Nie ma tu żadnych różnic.
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Jest to również wspaniałe przesłanie dla tamtego 
świata. Na tej ziemi jest tak wiele różnic tworzonych 
przez ludzi. Panuje tak wiele niesprawiedliwości. 

Ale tu pojawia się przesłanie prawdziwego Boga: „Nie ma 
żadnej różnicy!”. Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz 
Boga. Bóg miłuje wszystkich.

Apostoł Paweł dalej pisze, że Bóg wyznacza czas, w 
którym daje życie. On jest Stwórcą, który decyduje, kiedy 
dusza przychodzi na ziemię. Nikt nie rodzi się przypadko-
wo, to znaczy bez powodu. To jest wolą Boga. Każdy czło-
wiek jest rezultatem woli Bożej. Każdy człowiek, który się 
rodzi – oczywiście dotyczy to również dzieci, które żyły, 
ale zmarły przed urodzeniem – otrzymuje życie dzięki 
decyzji Boga, który postanowił dać życie. A każdy czło-
wiek, którego Bóg powołuje do istnienia, jest powołany do 
wiecznej wspólnoty z Nim w nowym stworzeniu. Z tego 
powodu każdy człowiek rodzi się na ziemi, niezależnie 
od tego, gdzie to jest. Jest to bardzo istotny aspekt naszej 
wiary. Każdy, kto otrzymał życie, jest powołany do życia 
w wiecznej wspólnocie z Bogiem w nowym stworzeniu. 
Dlatego też Bóg, Stwórca, dał mu to życie.

Jak mówi Apostoł Paweł, Bóg również „ustanowił dla 
ludzi wyznaczone okresy czasu”. On ustala nasz czas. 
Wiemy, że kiedy się rodzimy, to pewnego dnia będzie-
my musieli umrzeć. Nie możemy pozostać na ziemi na 
zawsze. Wszyscy rodzimy się śmiertelnikami. Śmierć 
jest częścią bycia człowiekiem. To jest całkiem normalne. 
Ale oczywiście przedział czasowy, po którym kończy się 
nasze życie, może być różny. Nasuwa się więc pytanie: 
czy wolą Boga jest, aby jeden człowiek żył długo, a drugi 
nie? To jest dość trudne pytanie.

Przyczyny śmierci mogą być różne. Niektórzy umiera-
ją, ponieważ sami podejmują taką decyzję. Chcą umrzeć. 
Dla innych śmierć jest konsekwencją ich własnego po-
stępowania. A jeszcze inni muszą umrzeć z powodu za-
chowania osób trzecich; być może z powodu grzeszne-
go postępowania ogółu ludzi lub postępowania jakiejś 
konkretnej osoby. W takich przypadkach nie ma potrze-
by tego zbytnio wyjaśniać. Łatwo jest powiedzieć: „On 
umarł z tego czy innego powodu”.

Jednakże w wielu przypadkach – w większości przy-
padków – tego nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego dana 
osoba zachorowała i musiała umrzeć, a inna cieszyła się 
zdrowiem lub je odzyskała. Wówczas ludzie szukają wy-
tłumaczenia. Ale musimy być szczerzy: tak naprawdę 
tego nie wiemy. Każda próba jakiegokolwiek wyjaśniania 
jest daremna, ponieważ zawsze znajdzie się przypadek, 
w którym znalezione wyjaśnienie po prostu nie ma za-
stosowania.

Dla nas i dla dusz na tamtym świecie, gdy coś takiego 
się dzieje, trudno jest ocenić, w jakim stopniu jest to zgod-
ne z wolą Boga, czy też po prostu do tego dopuścił. Musi-
my zaakceptować fakt, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć 
Boga. Jedyną rzeczą, jakiej możemy być pewni, to że Bóg 
dał tej osobie życie, ponieważ chciał, aby miała ona z Nim 
wspólnotę i w każdym przypadku zadba o to, aby śmierć 
nie była przeszkodą w Jego zbawczym działaniu. W to 
właśnie wierzymy. Bóg pragnie, aby każda dusza miała 
możliwość życia we wspólnocie z Nim w nowym stworze-
niu. Ufamy w Jego miłość. Nawet jeśli śmierć człowieka 
nas boli, możemy być pewni, że nie przeszkodzi mu to, aby 
mieć wspólnotę z Bogiem w nowym stworzeniu.
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W tym stwierdzeniu jest jednak jeszcze jeden 
aspekt: to Bóg decyduje, kiedy poprzez swoje 
Słowo i czyny objawi się człowiekowi, aby 

wezwać go do siebie. Nie można zdecydować: „Chcę być 
u Boga”. O tym momencie zadecyduje Bóg. Człowiek 
musi zatem odpowiedzieć na wezwanie, być oddanym, 
wierzyć i zbliżyć się do Boga.

Nie wiemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlacze-
go w danym czasie wzywa do siebie jednego, a w innym 
czasie drugiego. Niektórzy doświadczają tego wezwania 
podczas życia na ziemi; inni doświadczają go dopiero 
na tamtym świecie, a jeszcze inni usłyszą je później, w 
Królestwie Pokoju. A dlaczego? Nie ma na to żadnego 
wyjaśnienia. Jest to suwerenna decyzja Boga, której nie 
jesteśmy w stanie pojąć naszym ludzkim rozumem. Mu-
simy to po prostu zaakceptować i w to uwierzyć. Wiemy 

natomiast, że wszyscy zostaną wezwani. To jest właśnie 
miłość Boga, to jest Jego sprawiedliwość. Każdy zostanie 
wezwany w czasie wybranym przez Boga.

Apostoł Paweł dalej mówi, żeby narody „szukały 
Boga”. Ci, którzy są wezwani przez Boga, muszą odpo-
wiedzieć na Jego wezwanie i przyjąć je z wiarą; muszą 
być gotowi zbliżyć się do Boga; muszą pragnąć wspólno-
ty z Bogiem; i muszą być gotowi wyrzec się zła. To jest 
wkład człowieka. Decyzja leży w gestii każdego. Czło-
wiek ma całkowitą wolność wyboru, czy podążyć za tym 
wezwaniem, czy nie. Bóg nie będzie go do tego zmuszał.

Można więc powiedzieć: „Bóg mnie wezwał, ale dla 
mnie to jest jeszcze za wcześnie. Chcę się cieszyć życiem tu 
na ziemi. Na tamtym świecie, kiedy nie będzie nic innego 
do roboty, odpowiem na wezwanie Boga. To wystarczy”. 
To niebezpieczna gra! Bowiem to wezwanie jest łaską. 

Bóg decyduje, kiedy poprzez swoje Słowo i czyny
objawić się człowiekowi, aby wezwać go do siebie.

SŁOWO I WIARA  /  NABOŻEŃSTWO
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okazać swoją solidarność z nimi. Pokazał: „ Zobaczcie, 
nie jestem daleko w niebie. Jestem z wami na ziemi, dzie-
lę wasz los, dzielę wasze smutki, dzielę wasze pokusy.  
Dzielę waszą radość i wasze strapienia. Dlatego że mu-
sicie umrzeć, to ja również umrę, aby pokazać, że nie je-
stem daleko od was. Jestem przy was, jestem u waszego 
boku. Jestem u boku tych, którzy cierpią, jestem u boku 
tych, którzy umierają, jestem u boku tych, którzy są już 
na tamtym świecie”. Jezus odszedł na tamten świat, aby 
głosić tam Ewangelię, mówiąc: „Nawet tu, w królestwie 
umarłych, jestem z wami”. On nie jest daleko. On dzieli 
nasze zmartwienia. Miłuje nas bez względu na to, w jakiej 
sytuacji się znajdujemy. On jest po naszej stronie. On jest 
z nami, On nie jest daleko.

Bóg nie jest daleko. Zbawienie jest możliwe. Kiedy 
Bóg cię wzywa, masz możliwość dostąpić zbawienia; 
jest to tylko kwestią wiary i łaski. Skądkolwiek pocho-
dzisz, gdziekolwiek i w jakichkolwiek uwarunkowaniach 
żyjesz, jakiekolwiek masz pochodzenie kulturowe, w ja-
kimkolwiek środowisku żyjesz: możesz być zbawiony. 
Jego Ewangelia, Jego nauka ciebie dotyczy i jest dla ciebie 
odpowiednia, niezależnie od twojej sytuacji. Jezus mówi: 
„Uczyń tylko to, co ci powiem, a Ja cię zbawię”. Nie jest 
to kwestią uzdolnień, mocy, kultury, wiedzy czy pienię-
dzy. To jest kwestią wiary. Wszyscy jesteśmy w stanie w 
Niego wierzyć. On nas wzywa: „Naśladujcie mnie. Dacie 
radę to uczynić!”.

A łaski nie da się wykalkulować. Łaska nigdy nie może 
być traktowana jako coś oczywistego. Pewnego dnia czas 
łaski się skończy i wtedy już nie będzie można się ubiegać 
o łaskę Bożą. Dlatego Biblia mówi: „Dziś, jeśli głos jego 
usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. (Hebr 3, 7. 8) 
Nie wiemy, jak długo Bóg będzie nas obdarzał łaską.

Tak więc przesłanie Jezusa Chrystusa i przesłanie 
Biblii brzmi: Bóg cię miłuje. On cię wezwie, gdy 
zechce; to jest Jego decyzja. A kiedy cię wezwie, 

musisz odpowiedzieć z wiarą, wyrzec się zła i naślado-
wać Chrystusa. Musisz to uczynić teraz, ponieważ nie 
wiadomo, czy za kilka lat czy stuleci to wezwanie będzie 
nadal aktualne. Naśladuj Go już teraz! To jest przesłanie 
dla nas wszystkich, a także dla dusz na tamtym świecie. 
One są już teraz wzywane przez Boga, ponieważ słyszą 
Jego słowa i Bóg objawia się im poprzez swoje dzieła. Bóg 
ich wzywa: „Chodźcie teraz, chcę, żebyście byli zbawieni. 
Chcę, żebyście mieli ze mną wspólnotę. Ale przyjdźcie 
natychmiast. Podążcie za moim wezwaniem i przyjdźcie 
do mnie!”.

Ostatnią refleksją Apostoła Pawła jest to, że Bóg nie 
jest daleko od każdego z nas. To jest wspaniała dekla-
racja dla nas i dla dusz na tamtym świecie. Bóg nie jest 
daleko od ciebie. Bóg nie jest daleko od człowieka. Bóg 
posłał swego Syna. Sam Bóg przyszedł na ziemię, stał się 
prawdziwym człowiekiem, aby być bardzo blisko ludzi i 
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powołani, aby głosić prawdziwego Boga, ale tak napraw-
dę dotyczy to każdego z nas. Bracia i siostry, jako dzieci 
Boże jesteśmy nowonarodzeni z wody i z Ducha. Jesteśmy 
powołani do głoszenia tego prawdziwego Boga. Modlimy 
się za dusze na tamtym świecie, gdyż jest to jedyna rzecz, 
jaką możemy dla nich zrobić. Ale modlimy się za nich: 
„Proszę, wezwij ich! Ojcze Niebieski pomóż im usłyszeć 
Twoje wezwanie, przyjąć łaskę i naśladować. Proszę, 
zbaw ich!”. To właśnie czynimy również w ramach przy-
gotowania do nabożeństwa za zmarłych.

To czynimy dla zmarłych. Dla żywych musimy czynić 
coś więcej. Musimy głosić Ewangelię Słowem i czynem. 
Musimy mówić ludziom: „Bóg nie jest daleko od was”. 
Ale to nie działa tylko poprzez pustą gadaninę. Oni muszą 
tego doświadczać. Naszym najważniejszym zadaniem 
jest sprawić, aby nasz bliźni poprzez nasze zachowanie 
znalazł potwierdzenie bliskości i miłości Boga. Nie mogę 

Możliwość wspólnoty z Bogiem nie jest odległa. 
To nie jest daleka przyszłość. Nie jest to coś, co 
się wydarzy pewnego dnia u kresu czasu. Nie! 

Jeśli podążymy za Bożym wezwaniem, już teraz możemy 
mieć wspólnotę z Bogiem. Z pewnością nie jest to dosko-
nała wspólnota, ale mimo to naprawdę piękna; wspólnota, 
jaką możemy mieć z Bogiem, gdy Go naśladujemy, gdy 
jesteśmy we wspólnocie dzieci Bożych, gdy doświadcza-
my wspólnoty z Jezusem Chrystusem w świętej wiecze-
rzy i odczuwamy w sercu: „Jezus nie jest daleko, jest tu, 
jest blisko mnie”. Wszyscy już tego doświadczyliśmy. 
Nagle się czuje: „Jezus tu jest!”.

Wspólnotę z Bogiem można przeżywać, ona nie jest 
odległa. Wszyscy, którzy wierzą w Boga, ufają Jemu i mi-
łują Go, mogą przeżywać tę wspólnotę już teraz. Ona nie 
leży gdzieś w przyszłości.

Na początku powiedziałem, że apostołowie zostali 

Jego Ewangelia, Jego nauka ciebie dotyczy
i jest dla ciebie odpowiednia, niezależnie od twojej sytuacji.
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powiedzieć, że Bóg nas potrzebuje, bowiem Bóg nikogo 
nie potrzebuje. Ale Bóg chce, abyśmy Jemu pomagali. 
On posyła nas do naszego otoczenia życiowego i nam 
mówi: „Niech doświadczają, że nie jestem daleko od nich. 
Umożliwiajcie im, aby poprzez was odkrywali moją mi-
łość i moją obecność!”.

Mili bracia i siostry, to wszystko nie jest niczym 
nowym, lecz świętym wezwaniem. Jesteśmy wezwani, 
aby wejść do Królestwa Bożego. Z tego powodu się uro-
dziliśmy. A Bóg zatroszczy się o to, abyśmy mogli wejść 
do Jego Królestwa. Musimy tylko pozostać Jemu wierny-
mi, zachować wiarę, być świadomymi łaski, jaką mamy 
i podążać za Bożym wezwaniem. On pragnie, abyśmy 
pomogli bliźniemu poznać, kim jest prawdziwy Bóg i jak 
jest blisko. To jest nasz święty obowiązek. Z Bożą pomocą 
jesteśmy w stanie to czynić.

Po kazaniach dwóch apostołów okręgowych pomocni-
czych Główny Apostoł powiedział:

Czas pandemii koronawirusa nie był łatwy dla 
nas wszystkich. Niekiedy dziwnie się reaguje. 
Kiedy występują pewne objawy – nagle zaczyna 

się  kaszleć, jest się zmęczonym, boli głowa – wtedy ktoś  
mówi: „Poddaj się testowi”. Ale ty odpowiadasz: „Nie, 
nie, to nie COVID, po prostu jestem przeziębiony, to nic 
takiego”. Ale ten ktoś nalega: „To może być wirus, prze-
testuj się”. Wtedy przeprowadza się test, aby się dowie-
dzieć, czy jest się zakażonym, czy nie. Ważne jest, aby się 
przebadać, ponieważ zagrożenie jest realne.

Podczas tego długiego czasu zostaliśmy również na-
rażeni na wiele wirusów duchowych. Dobrze więc pod-
dać się testowi. Zauważa się, że dla jednego nagle zbór 
przestał być ważny. Może się bez niego obejść. Mówi się: 
„Wszystko jest OK, jestem po prostu zmęczony”. Inni są 
zirytowani lub sfrustrowani. Można na to znaleźć wiele 
wyjaśnień: „To nie ma nic wspólnego z moją wiarą. Wie-
rzę w Chrystusa. Nie muszę tylko chodzić do kościoła. 
Jestem tylko zły na jednego brata, na jedną siostrę. Jestem 
po prostu sfrustrowany, ponieważ w moim zborze doszło 
do tego lub nie doszło do tamtego. Jestem zirytowany, 
ponieważ zrobiono to, czy owo”. Przetestuj się! Może 
to jest wirus. Zostałeś zainfekowany jakąś myślą, która 
chce ciebie oddzielić od Jezusa Chrystusa. To może wy-
rządzić szkodę twojej duszy. Bądź więc szczery i poddaj 
się testowi! Zrób test duchowy: skoncentruj się na Jezusie 
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APOSTOŁ OKRĘGOWY POMOCNICZY 
FRANK DZUR

Apostoł okręgowy pomocniczy Dzur (Kanada) przy-
pomniał chwile z życia w wierze, w których człowiek 
rzeczywiście zostaje wezwany: chrzest, pieczętowa-
nie, u niektórych ordynacja. Wtedy ma się możliwość 
powiedzenia „tak” lub „nie”. „Tak dla Pana jest zawsze 
właściwą decyzją” – zapewnił apostoł. Nawet jeśli 
mamy wątpliwości, czy podołamy temu wezwaniu, z 
Wszechmogącym wszystko jest możliwe. Dziś otrzy-
mujemy możliwość zaangażowania się, wiernego 
służenia Panu, czynienia dobra, przebaczenia, pojed-
nania i wyciągnięcia ręki do drugiego. „Nie wiemy, co 
przyniesie jutro” – upomniał apostoł. „Dlatego ważne 
jest, aby wykorzystać tę szansę dziś”.

APOSTOŁ OKRĘGOWY POMOCNICZY 
HELGE MUTSCHLER

Apostoł okręgowy pomocniczy Helge Mutschler (Niem-
cy Północne i Wschodnie) podkreślił w swoim kazaniu, 
jak pocieszająca jest świadomość, że Bóg jest blisko 
nas. Wszyscy bracia i siostry przybyli na nabożeństwo 
z różnych uwarunkowań życiowych. Niektórym wiedzie 
się bardzo dobrze, ale istnieje też wiele problemów. 
Szczególnie w trudnych sytuacjach cudownie jest 
usłyszeć: „Bóg jest blisko ciebie!”. Ponieważ człowiek 
został stworzony do wspólnoty z Bogiem, to natural-
nym stanem naszego serca jest, że szukamy Boga i 
tęsknimy za Nim. Niechby największym wyrazem na-
szego szukania i tęsknoty było mówienie: „Marana tha, 
Ojcze Niebieski, Wielki Boże, nasz Oblubieńcu Jezusie 
Chrystusie, nasz Panie, prosimy przyjdź, a wiemy, że 
przyjdziesz!”.
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ZASADNICZE MYŚLI

Bóg wybrał każdego człowieka do wspólnoty 
z sobą. Wzywa ludzi do siebie w czasie, który 
sam wyznacza. Każdy, kto podąży za tym 
wezwaniem i zbliży się z wiarą do Boga, może 
zostać zbawiony. Przyczyniamy się do tego, 
aby dzieło i miłość Boga były doświadczane 
przez żywych i umarłych.

Chrystusie. Wyobraź sobie, że Jezus Chrystus stoi przed 
tobą. I teraz opowiedz Jemu swoją historię. Co On by na 
to odpowiedział? Co On by zrobił?

Wszyscy znamy odpowiedź. Wiemy dokładnie, co On 
by zrobił i co by powiedział. Dlatego właśnie tak niechęt-
nie poddajemy się testom: ponieważ znamy odpowiedź. 
Miejmy odwagę, bądźmy szczerzy i wykraczając poza 
naszą frustrację, irytację, znużenie – cokolwiek nam do-
lega – sprawdźmy naszą relację z Panem Jezusem. Czy 
Jezus by to wszystko zaakceptował? Dzięki Duchowi 
Świętemu znamy odpowiedź. Wtedy pojawia się Pan 
Jezus i mówi: „Pozwól, że cię uzdrowię. Pozwól, że ci po-
mogę”. Nie wygłasza wielkiej mowy, nie grozi nam karą. 
Mówi do nas: „Wiecie, że was miłuję. Wiecie, że umar-
łem za was. Wiecie, że jestem po waszej stronie. Nie ma 
dystansu do mnie, nie jestem daleko od ciebie. Jestem tu, 
żeby Ci pomóc. Czy chcesz, żebym ci pomógł? Czy przyj-
miesz moją pomoc?”. Pozwól Jezusowi, aby ci pomógł!

Dziś mamy wspaniałą sposobność i łaskę do wspólne-
go obchodzenia uroczystości świętej wieczerzy. Właśnie 
tu, w tym miejscu. To jest ważne dla naszego przygoto-
wania na ponowne przyjście Pana, ponieważ samemu nie 
wejdzie się do Królestwa Bożego. Jeśli chcę mieć wieczną 
wspólnotę z Bogiem, muszę również mieć wspólnotę z 
tymi, którzy należą do Boga. Wspólnota z Bogiem ozna-
cza wspólnotę z tymi, którzy do Niego należą. Pozwól-
cie, że powiem całkiem otwarcie: kiedy siedzi się w domu 
przed ekranem, bardzo łatwo jest miłować wszystkich, 
których się na nim widzi i wszystkich, z którymi jest się 
połączonym przez Internet. To jest łatwe.

Dziś, tu na miejscu, możemy jednak zobaczyć na wła-
sne oczy, jak Bóg mówi do każdego z nas: „Miłuję cię, 
jesteś moją własnością”. Musimy to przyjąć, zintegrować 
się ze wspólnotą i być świadomym: jeśli chcę mieć wspól-
notę z Jezusem Chrystusem, muszę mieć wspólnotę z tym 
i z tamtym. Bez wyjątku. Muszę go akceptować i miło-
wać, ponieważ w przeciwnym razie nie jestem jedno z Je-
zusem Chrystusem. Wtenczas to nie jest już teoretyczne, 
ale staje się bardzo konkretne. Nie widzimy ich tylko na 
ekranie. On jest tutaj, ona jest tutaj i widzę, że Pan Jezus 
ich miłuje. Muszę się z nimi pojednać, muszę im przeba-
czyć, a wolą Jezusa Chrystusa jest, żebym ich miłował. 
Nie jest to łatwe, ale da się to zrobić, gdyż przyjmując ciało 
i krew Jezusa Chrystusa, otrzymujemy moc do pojedna-
nia i miłowania się nawzajem, tak jak czynił to Jezus. Nie 
chodzi o to, czy jest się do tego zdolnym czy nie, ale o to, 
czy się tego chce. Czy jesteś gotowy to uczynić? Jeśli tak, 
to dasz radę. Pan Jezus ci pomoże.
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Moja przyjaciółka, 
która nie jest wy-
znania nowoapo-
stolskiego, po-
dzieliła się ze mną 

radosną nowiną, że w rodzinie jej bra-
ta spodziewają się dziecka. Radość ta 
jednak została zmącona, ponieważ 
podczas jednego z badań kontrolnych 
u nienarodzonego dziecka zdiagno-
zowano bardzo rzadką chorobę, która 
powoduje poważne deformacje i cięż-
kie upośledzenie umysłowe.

Od czasu służby cywilnej pracu-
ję z osobami niepełnosprawnymi o 
różnym stopniu niepełnosprawności 
i wiem, przynajmniej z doświadcze-
nia zawodowego, z jakimi obciąże-
niami muszą sobie radzić rodziny w 
takich sytuacjach. Moja przyjaciół-
ka, podobnie jak cała rodzina, prze-
żywała ciężkie chwile i martwiła się 
o przyszłość.

Dziecko, dziewczynka, przyszła 
na świat jako wcześniak i natych-
miast została poddana intensywnej 
opiece medycznej. Kolejne tygodnie 
były dla nich szczególnie trudne, po-
nieważ rokowania były bardzo złe. W 
dniu, który został obliczony jako fak-
tyczna data narodzin, ta mała dziew-
czynka odeszła do wieczności.

W następną środę spotkałem się 
z moją przyjaciółką i długo rozma-
wialiśmy o jej żałobie. Płynęły łzy, a 
ja próbowałem okazać jej wsparcie. 
Niedługo miało się rozpocząć wie-
czorne nabożeństwo, ale nie mogłem 
zostawić mojej przyjaciółki samej. 
Nie chciała iść ze mną do kościoła, 
ale powiedziała mi, że ja powinie-
nem spokojnie wziąć udział w nabo-
żeństwie.

Ja jednak tego nie zrobiłem. Za 
bardzo martwiłem się o moją przy-
jaciółkę. Czas mijał, a nabożeństwo 
właśnie się rozpoczynało. Po tym, 
jak odwiozłem przyjaciółkę do do-
mu, poszedłem jeszcze do kościoła.

Usiadłem w ostatniej ławce i się 
modliłem. Byłem bardzo przygnę-
biony. Kiedy szedłem ze zborem do 
świętej wieczerzy, moje myśli wciąż 
krążyły wokół rozmowy z przyja-
ciółką. Przyjąwszy świętą wiecze-
rzę, zauważyłem, że na mojej dłoni 
znajdują się dwie hostie. Ze łzami w 
oczach wróciłem na swoje miejsce, 
czułem się obezwładniony.

Często wspominam to przeżycie, 
zwłaszcza przed nabożeństwami za 
zmarłych. Chociaż nigdy nie widzia-
łem siostrzenicy mojej przyjaciół-
ki, to jednak myślę, że łączy mnie z 
nią szczególna więź. Wierzę, że by-
łem narzędziem w ręku Boga i cieszę 
się na spotkanie z nią u naszego Ojca 
Niebieskiego.  A.W.

Wsparcie
w żałobie
Młody brat w wierze opowiada 
przeżycie, które go bardzo 
poruszyło.
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Patrz na Zbawiciela
W niedzielę, 7 listopada 2021 roku, w stolicy Argentyny Buenos Aires, Główny Apostoł
Jean-Luc Schneider przeprowadził nabożeństwo za zmarłych, które było transmitowane
na cały obszar działania apostoła okręgowego Enrique Minia.

spotkania” – relacjonował Główny Apostoł.
Zanim Główny Apostoł Schneider odniósł się do 

słowa biblijnego na niedzielnym nabożeństwie, po-
wiedział najpierw coś fundamentalnego na temat na-
bożeństw za zmarłych: „Dziś jest szczególne nabożeń-
stwo, gdyż jest to nabożeństwo za zmarłych. Jednakże 
kazanie nie jest przeznaczone tylko dla zmarłych, 
ponieważ na każdym nabożeństwie uczestniczą dusze 
z tamtego świata, a głoszenie, czyli działanie Ducha 
Świętego, na każdym nabożeństwie skierowane jest 
zarówno do żywych, jak i do tych, którzy są już na 
tamtym świecie. Myśli z Ducha Świętego odnoszą się 

Na początku swojej pierwszej podró-
ży transatlantyckiej od czasu wybu-
chu pandemii koronawirusa Główny 
Apostoł spotkał się w piątek, 5 listo-
pada 2021 roku, z przedstawicielami 

Ekumenicznej Komisji Kościołów Chrześcijańskich 
w Argentynie, której członkiem jest również Kościół 
Nowoapostolski w Argentynie. Następnie udzielił 
wywiadu młodzieży. Sobota upłynęła pod znakiem 
wspólnoty w gronie apostołów i biskupów – aktyw-
nie i spokojnie. „Pomimo maseczek, na wszystkich 
twarzach można było dostrzec radość z ponownego 

ARGENTYNA
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KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE

z tekstu oryginalnego: „Skąd nadejdzie mi pomoc?”.
	 Starożytny	człowiek	oczekiwał	pomocy	od	bóstw,	
które	według	wyobrażeń	zamieszkiwały	góry:	głów-
ny	bóg	Asyryjczyków,	Assur,	był	pierwotnie	czczony	
jako	bóg	gór;	bóstwa	kananejskie	i	hetyckie	miały	za-
mieszkiwać	góry.	Śpiewający	Psalm	nie	myśli	w	ten	
sposób:	wie,	że	to	Bóg	chroni	go	na	jego	drogach.	Z	
„gór”	nie	przychodzi	żadna	pomoc,	lecz	tylko	od	ży-
wego	Boga,	który	jest	wszędzie	i	nie	potrzebuje	siedzi-
by	w	górach.	Formalnie	Psalm	jest	rozmową	naprze-
mienną:	najpierw	„ja”	mówi	do	siebie,	(wersety	1	i	2)	
po	czym	następuje	obietnica	innego	głosu	(starszego	
rodu?	głowy	rodziny?).	Ochrona	Boża	jest	wyrażona	
w	sposób	konkretny	w	wersetach	5	i	6:	ani	upał,	ani	
nocne	wpływy	nie	zaszkodzą	pielgrzymowi	w	tej	nie-
bezpiecznej	wędrówce.	W	ciągu	dnia	niebezpieczeń-
stwem	jest	słońce,	grozi	poparzeniem	słonecznym	i	
udarem	cieplnym,	w	nocy	człowiek	jest	narażony	na	
ataki	zbójów	i	dzikich	zwierząt.	Po	tym	następuje	koń-
cowe	błogosławieństwo	na	podróż.	(wersety	3-8)	W	
kolejnym	Psalmie	122	pielgrzym	jest	już	u	bram	Jero-
zolimy,	co	wyzwala	w	nim	świąteczną	radość.

Skąd nadejdzie mi pomoc? 

To	pytanie	zadawane	jest	do	dziś	–	powiedział	Głów-
ny	Apostoł.	„Wielu	ludzi	na	ziemi	ma	do	czynienia	z	

do	nas	wszystkich.	Różnica	w	stosunku	do	innych	na-
bożeństw	polega	na	tym,	że	dusze	na	tamtym	świecie	
mogą	dziś	przyjąć	sakramenty”.

Słowo biblijne z Psalmu 121

Dalszą	część	swojego	kazania	Główny	Apostoł	oparł	
na	słowie	biblijnym	z	Psalmu	121.	W	pierwszych	
dwóch	wersetach	jest	mowa:	„Oczy moje wznoszę ku 
górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od 
Pana, który uczynił niebo i ziemię”.
	 Podobnie	jak	Księgi	Mojżeszowe,	Księga	Psalmów	
dzieli	się	na	pięć	ksiąg.	Ostatnia	księga	zaczyna	się	
Psalmem	107,	a	kończy	ostatnim	Psalmem	150,	który	
zawiera	jedno	monumentalne	uwielbienie	Boga.	W	
piątej	części	Psałterza	znajduje	się	grupa	Psalmów,	
zwana	pieśniami	pielgrzymkowymi	lub	„Pieśnią	stop-
ni”,	a	mianowicie	Psalmy	od	120	do	134.	Psalm	121	był	
prawdopodobnie	śpiewany	przez	pielgrzymów	w	dro-
dze	do	świątyni	w	Jerozolimie,	być	może	służył	też	jako	
błogosławieństwo	na	drogę.	Pielgrzymi	pokonywali	
drogę	przez	góry	judejskie	–	czyli	drogę	pełną	niebez-
pieczeństw.	Psalm	zapewnia	podróżnych,	że	Bóg	jest	
ich	ochroną.	Marcin	Luter,	który	nie	znał	tak	dobrze	
hebrajskiego,	jak	grecki,	przetłumaczył	pierwszy	wer-
set	z	łaciny	następująco:	„...ku górom, z których nadej-
dzie mi pomoc”	–	w	międzyczasie	zwyciężył	przekład	

Na miejscu nabożeństwo przeżyło 715 braci i sióstr, nato-
miast 23 598 osób zgromadzonych w 462 zborach w Argen-
tynie, Boliwii, Chile, Paragwaju, Urugwaju i Brazylii 
uczestniczyło w bezpośredniej transmisji nabożeństwa
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sytuacjami, z którymi nie może sobie poradzić. Ludzie 
nie rozumieją, co się dzieje, nie wiedzą, co robić, po-
trzebują pomocy. Choć szukają, nie mogą znaleźć roz-
wiązania, nie mają nadziei i nie widzą przyszłości. Są 
zrozpaczeni i mówią: »Nikt nie może nam pomóc. Skąd 
ma nadejść pomoc? Nie ma żadnej pomocy!«”.

Na tamtym świecie wielu zmarłych zadaje sobie 
to samo pytanie. Na tej ziemi nikt nie mógł lub nie 
chciał im pomóc. Nawet Bóg nie odpowiedział na ich 
wołanie o pomoc. Dla tych dusz sytuacja wydaje się 
całkowicie beznadziejna. „Wówczas my jako dzieci 
Boże możemy dać odpowiedź, której uczy nas Duch 
Święty: »Moja pomoc pochodzi od Pana«” – powie-
dział Główny Apostoł Schneider. „Bóg może i chce 
pomagać wszystkim ludziom. On jest Wszechmogący, 
dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jezus Chrystus 
zwyciężył zło i śmierć – one nie są już przeszkodą w 
zbawieniu”.

Jak mówi 3. werset Psalmu, Bóg nie drzemie: „Do-
strzega los każdego człowieka, interesuje się jego cier-
pieniem i troszczy się, by mógł osiągnąć zbawienie. 
Jego zbawienie nie polega jedynie na zakończeniu cier-
pienia człowieka lub wynagrodzenia mu doznanych 
przykrości. Jego celem jest doprowadzenie człowieka 
do swojej chwały, do wiecznej wspólnoty z sobą”.

Klucz do pomocy Bożej

„Aby jednak otrzymać tę pomoc, musimy coś zrobić – 
zarówno na tym, jak i na tamtym świecie. Aby uzyskać 
dostęp do zbawienia, człowiek musi »wznieść oczy« 
ku Bogu, czyli patrzeć na Boga” – kontynuował Głów-
ny Apostoł, przytaczając trzy przykłady biblijne:

Najpierw Hioba, bardzo pobożnego człowieka, 
którego dotknęło wielkie nieszczęście. Na początku 
poddał się woli Bożej. „W pewnym momencie Hiob 
chciał wiedzieć, dlaczego tak bardzo cierpi i zaczął za-
dawać Bogu pytania: »Co jest z Tobą? Nie zasługuję 
na to! Zawsze byłem Ci wierny, służyłem Ci. W czym 
tkwi problem? Wyjaśnij mi to!« A Bóg odpowiedział 
Hiobowi w ten sposób: »Czy wiesz, kim jestem? Je-
stem Wszechmogący! Nie możesz mnie pojąć swoim 
umysłem. Nigdy nie zrozumiesz moich czynów. Mu-
sisz tylko mieć bojaźń przede mną i akceptować to, co 
czynię, nie rozumiejąc tego”. Hiob uznał swój błąd i 
uniżył się przed Bogiem, wyjaśnił Główny Apostoł: „I 
Bóg go ocalił!”. Główny Apostoł powiedział, że zaak-
ceptowanie tego, że musimy zadowolić się łaską Bożą, 
nie jest łatwe, ale też zwrócił się do zboru: „Mili bra-
cia i miłe siostry, jeśli Bóg ma nam pomóc, musimy to 
zaakceptować, podnieść oczy jak Hiob i powiedzieć: 

Fortepian, organy i orkiestra smycz-
kowa stanowiły oprawę muzyczną
nabożeństwa w Buenos Aires
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wyrzuty: »Dlaczego nic nie robisz dla ludzi? Dlaczego 
nie eliminujesz zła? Czy nie widzisz, że cierpimy?«. 
Bóg odpowiada: »Daję ci rozwiązanie – tylko jedno: 
wiarę w Jezusa Chrystusa. Uwierz w Niego. Naśladuj 
Go, a będziesz zbawiony«”.

Jako trzeci przykład Główny Apostoł przytoczył 
diakona Szczepana. Pojmany, postawiony przed Radą 
Najwyższą za głoszenie Ewangelii i skazany na śmierć, 
pełen Ducha Świętego, podniósł oczy ku niebu. Ujrzał 
chwałę Boga i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. (Dz 
Ap 6, 8 – 7, 60) Ten widok dał mu siłę do pozostania 
wiernym Chrystusowi aż do śmierci. Nawet przeba-
czył swoim mordercom – powiedział Główny Apo-
stoł. „Kiedy przeżywamy ucisk, nie skupiajmy naszej 
uwagi na tym ucisku i na tych, którzy go spowodowali. 
Podążmy za impulsami Ducha Świętego i wznieśmy 
oczy ku Bogu”.

„Daj się inspirować!”

Działanie Ducha Świętego nie kończy naszych cier-
pień, ale uzdalnia nas do ich przezwyciężania – po-
wiedział Główny Apostoł. Tu na ziemi, jak i w zaświa-
tach, Duch Święty wzmacnia tych, którzy pozwalają 
się Jemu prowadzić – poprzez Słowo, sakramenty i 
wspólnotę wierzących.

Duch Święty nam objawia
	■ chwałę Boga – Jezusa Chrystusa, ukoronowane-
go chwałą, ponieważ zwyciężył piekło i śmierć, i 
oddał za nas swoje życie; (Hebr 2, 9)

	■ obecność Boga – Chrystus uczestniczy w naszym 
cierpieniu, okazuje nam swoją troskę, opiekuje 
się nami;

	■ obietnicę Boga – Chrystus obiecał przyjść po-
nownie, aby nas wprowadzić do swojej chwały.

Podsumowując, na zakończenie swojego kazania 
Główny Apostoł jeszcze raz odpowiedział na pytanie 
zawarte w słowie biblijnym: „Skąd pochodzi nasza 
pomoc? Nasza pomoc pochodzi od Boga, zarówno 
dziś, jak i w przyszłości. Wznieś swoje oczy! Miej bo-
jaźń przed Bogiem i ufaj Jemu! Bądź pokorny! Do sa-
mego końca wierz w Jezusa Chrystusa i w Jego naukę! 
Daj się również inspirować Duchowi Świętemu! Wów-
czas otrzymasz pomoc Bożą. Życzę nam wszystkim, 
abyśmy mogli doświadczać tej pomocy”.

»Boże, Ty jesteś Wszechmogący! Nie rozumiem Cie-
bie, ale Ci ufam. Proszę, obdarz mnie swoją łaską”. 
Ta pokora jest absolutnie konieczna, aby otrzymać 
pomoc. Z pewnością nie jest to łatwe. Pomyślcie jed-
nak o pomocy, jakiej Bóg może nam udzielić. Warto 
to zrobić!”.

Naród izraelski, z powodu buntu przeciwko Bogu, 
został zaatakowany przez jadowite węże. (IV Moj 21, 
4-9) Wszyscy, którzy zostali ukąszeni, zmarli. W od-
powiedzi na prośby narodu Bóg nakazał Mojżeszowi 
wykonać węża z miedzi, zawiesić go wysoko na palu 
i wezwać lud, aby w celu ocalenia każdy spojrzał na 
niego. Główny Apostoł wyjaśnił: „Pomoc Boga nie 
polegała na uwolnieniu ludzi od węży, ale na uzdro-
wieniu tych, którzy zaufali Jego słowu”. W Ewange-
lii Jana 3, 14-15 Pan Jezus wyjaśnił, że ten miedziany 
wąż wskazuje na Jego ofiarę na krzyżu.

Główny Apostoł następnie powiedział: „Bóg nie 
interweniuje, aby zmienić świat lub nas z niego zabrać. 
Musimy poradzić sobie z konsekwencjami upadku w 
grzech. Tylko jedna droga prowadzi do zbawienia: 
Jezus Chrystus na krzyżu. Wznieś oczy ku Niemu! 
Patrz na Zbawiciela! Wierz w Jezusa Chrystusa i po-
stępuj zgodnie z Jego nauką! Potrzeba dużo wiary. 
Wielu ludzi – na tym i na tamtym świecie – czyni Bogu 
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Pan Jezus został ukrzyżowany na Golgocie razem 
z dwoma złoczyńcami. Jeden z nich bluźnił Panu, 
a drugi z pełnym przekonaniem między innymi 

powiedział: „...słuszną ponosimy karę za to, co uczynili-
śmy...”.  Zrozumiał swoje błędy i nie próbował usprawied-
liwiać swoich czynów. Natomiast o Jezusie powiedział: 
„...Ten zaś nic złego nie uczynił”.

Tego złoczyńcę charakteryzują trzy szczególne cechy:
• okazał bojaźń Bożą,
• rozpoznał w sobie grzesznika,
• spojrzał na Pana i zwrócił się do Niego.
Pan nie oceniał przeszłości i grzechów złoczyńcy, lecz 

odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze 
mną w raju”. Jakie pocieszenie w tej sytuacji!

Pocieszenie i odpuszczenie grzechów oferowane są 
również obecnie, ale musimy przyjąć odpowiednią posta-
wę wobec Pana: musimy być pełni bojaźni Bożej, mieć 
świadomość grzechu i z pragnieniem zwracać się do Pana.

Pojęcie „raj” rozumie się tu symbolicznie: nie chodzi 
tu o ogród Eden z I Księgi Mojżeszowej, lecz o krainę 
zbawionych, gdzie przebywają ci, którzy swoje życie pro-
wadzili według woli Boga. Umarli, którzy doświadczyli 
zbawienia, żyją w raju, w stanie wolności. Wprawdzie 
tam nie są jeszcze w bezpośredniej wspólnocie z Trójje-
dynym Bogiem, gdyż to zostanie umożliwione dopiero 

wtedy, gdy Pan zakończy swoje dzieło.
Z pokorą i bogobojnością pragniemy zawierzyć się 

łasce Bożej. Oznacza to, że do Boga nie zwracamy się z 
żądaniami, ale z gotowością podporządkowania się Jego 
woli.

Niezbędne jest poznanie: jestem grzesznikiem zda-
nym na łaskę Bożą. Pomyślmy o synu marnotrawnym, 
który powróciwszy do ojca, powiedział: „Ojcze, zgrze-
szyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie”. (Łuk 15, 21) 
To jest poznanie i zrozumienie własnych błędów! To jest 
warunkiem do otrzymania łaski i zbawienia.

Na podstawie bojaźni Bożej i poznania samego siebie 
rozwija się poznanie wielkości Pana i wola całkowitego 
zwrócenia się ku Niemu. Wtenczas dopiero właściwie 
się docenia cierpienia Jezusa Chrystusa na krzyżu i Jego 
ofiarne oddanie się z miłości. Chroni to też przed postrze-
ganiem Bożej łaski, ofiary Chrystusa i sakramentów jako 
czegoś oczywistego.

Zwracanie się do Pana oznacza również, że jako dzieci 
Boże codziennie mamy na uwadze ukrzyżowanego Pana, 
uświadamiając sobie, że przez Jego ból i cierpienia na-
byliśmy wolność, radość i zbawienie. Dzięki temu nasze 
życie w naśladownictwie Chrystusa ma trwałą i głęboką 
więź z Nim. Jakież to źródło siły dla naszego codziennego 
podążania drogą wiary!

„I [złoczyńca] rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.
I rzekł [Jezus] mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.

Ewangelia Łukasza 23, 42. 43

Zwracać się ku Panu

CHLEB ŻYWOTA
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„Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć,
abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili”.

List do Rzymian 6, 4

Apostoł Paweł w 6. rozdziale Listu do Rzymian 
naświetla związek pomiędzy chrztem wodnym 
a nowym życiem: ponieważ Jezus Chrystus po-

przez swoją śmierć zwyciężył grzech, to grzesznik po-
przez chrzest, który wiąże go z Chrystusem, może pro-
wadzić nowe życie, niebędące pod panowaniem grzechu.

Zwycięstwo nad grzechem dokonało się w Wielki Pią-
tek, zwycięstwo nad śmiercią w Wielkanoc.

W Wielkanoc wspominamy zmartwychwstanie Pana. 
On nie pozostał umarły, lecz żyje. Dlatego zmartwych-
wstanie oznacza „nowe życie”. Zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa jest podstawą naszej nadziei zmartwychwsta-
nia, która się wypełni wraz z Jego ponownym przyjściem. 
(I Kor 15, 20-23) Nasza nadzieja na nasze zmartwych-
wstanie ma jednak nie tylko przyszłościowy, lecz także 
teraźniejszy aspekt: chcemy już teraz prowadzić nowe 
życie! Nowe życie prowadzimy wtedy, gdy

• Jezus Chrystus przejął panowanie nad naszym ży-
ciem,

• ma się w sobie pokój Zmartwychwstałego i przeka-
zuje się go dalej,

• radość ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i 
śmiercią determinuje stosunki międzyludzkie.

Zmartwychwstały Pan nie jest podporządkowany ja-
kimkolwiek uwarunkowaniom czasowym i przestrzen-
nym. On jest wszechobecny. To poświadczają relacje o 
Jego ukazywaniu się po zmartwychwstaniu. (np. Łuk 24, 
31) Gdy Jezus Chrystus rządzi naszym życiem, wówczas 
jest także w nas obecny i kieruje naszym rozumem i du-
chem. Dla naszego postępowania nie jest miarodajne to, 
co ziemskie i materialne. Możemy mówić jak Apostoł 
Paweł: „…żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. 
(Gal 2, 20)

Ograniczajmy zatem jeszcze bardziej to, co ziemskie, 
aby Jezus Chrystus miał w nas więcej przestrzeni.

Zmartwychwstały przyniósł pokój. Wstąpił do grona 
uczniów i ich pozdrowił: „Pokój wam!”. (Łuk 24, 36)

Dzięki ofierze Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu 

został stworzony pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem. 
Dlatego w Liście do Efezjan 2, 14 jest mowa: „On [Chry-
stus] jest pokojem naszym”. Ten pokój wciąż jest nam 
przekazywany na każdym nabożeństwie. W nim chcemy 
żyć i przekazywać go dalej naszym bliźnim. Jakie to jest 
piękne, gdy można o nas powiedzieć: z tymi ludźmi czuje-
my się dobrze, u nich nie ma żadnej niezgody i niepokoju.

Pan dzielił się radością. Gdy ukazał się uczniom, to oni 
się radowali. (Jan 20, 20) Wielkanoc jest świętem radości. 
Jakie to jest piękne, że możemy się radować z tego, iż nasze 
imiona zapisane są w niebie, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Dzielmy się radością w rodzinie, w zborze, w swoim 
otoczeniu. Jeszcze zbyt mało rozmawiamy o dziele 
Bożym i o radości, która jest z nim związana.

Przesłaniem wielkanocnym jest to, że mamy udział w 
nowym życiu Pana Jezusa i zgodnie z tym postępujemy.

Nowe życie – już dziś
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7  Urząd

Ogólnie rzecz ujmując „urząd” oznacza funkcję lub oficjalne 
stanowisko, któremu przypisany jest pewien zakres odpowie-
dzialności. W szerszym znaczeniu „urząd” jest przyznanym 
uprawnieniem do reprezentowania, kierowania i zarządzania 
wspólnotą. Sprawowanie urzędu obejmuje zarówno zadania 
administracyjne, jak i autorytatywne. Jeśli w dalszej części jest 
mowa o „urzędzie”, chodzi głównie o urząd duchowny.

7.1  Urząd i służby

Duchowny urząd kościelny to udzielone upełnomocnienie, 
błogosławienie i święcenie do służby w Kościele Chrystusa 
poprzez ordynowanie – wyświęcenie do sprawowania urzędu. 
Sprawowany jest w mocy Ducha Świętego”. 

Urząd duchowny udzielany jest przez „wyższego”, posy-
łającego. Posłany jest odpowiedzialny i zobowiązany wobec 
posyłającego w zakresie wypełniania polecenia urzędu. Urząd 
kościelny zawsze związany jest z Jezusem Chrystusem i przez 
Niego posłanymi apostołami. (zob. KKN 7.6)

Od urzędu w Kościele Chrystusa odróżnia się różnorodne 
służby związane z głoszeniem Ewangelii i dla dobra wiernych, 
które mogą być pełnione także bez ordynacji.

Tak samo od urzędu należy odróżnić wezwanie skierowane 
do każdego wierzącego, aby służyć Panu poprzez naśladow-
nictwo. (Jan 12, 26; I Ptr 2, 5. 9) Dotyczy to również tego, aby 
nowonarodzeni, we wspólnocie z apostołami, podobnie jak oni 

słowem i postępowaniem składali żywe świadectwo Ewangelii, 
wspierając tym samym ich polecenie misyjne.

Streszczenie

„Urząd” oznacza funkcję lub oficjalne stanowisko, któremu 
przypisany jest pewien zakres odpowiedzialności oraz przyzna-
ne uprawnienie do reprezentowania, kierowania i zarządzania 
wspólnotą. (KKN 7)

Duchowny urząd kościelny to udzielone upełnomocnienie, 
błogosławienie i święcenie do służby w Kościele Chrystusa 
poprzez ordynowanie – wyświęcenie do sprawowania urzędu. 
(KKN 7.1)

Od urzędu w Kościele Chrystusa odróżnia się różnorodne 
służby związane z głoszeniem Ewangelii i dla dobra wiernych, 
które mogą być pełnione także bez ordynacji. (KKN 7.1)

Tak samo od urzędu należy odróżnić wezwanie skierowane 
do każdego wierzącego, aby służyć Panu poprzez naśladownic-
two. Dotyczy to również tego, aby nowonarodzeni, we wspólno-
cie z apostołami, słowem i postępowaniem składali świadectwo 
Ewangelii. (KKN 7.1)

7.2  Początek urzędu w Kościele

Urząd duchowny opiera się na posłaniu Jezusa Chrystusa 
przez Ojca; Jezus jest Królem, Kapłanem i Prorokiem. (zob. 
KKN 3.4.7) Jako Posłaniec swego Ojca został upełnomocniony, 
błogosławiony i uświęcony dla zbawienia ludzi.

Urząd

KATECHIZM

Rozdział 7 − część I
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Już w Starym Przymierzu były służby poprzedzające urząd 
w Kościele. Jest jednak znaczna różnica pomiędzy urzędem Sta-
rego Przymierza a urzędem Nowego Przymierza. Odnośnie tego 
w Liście do Hebrajczyków 8, 6 (BE) jest mowa: „Teraz zaś o tyle 
wznioślejszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego 
Przymierza...”.

Poprzez powołanie i posłanie apostołów Pan Jezus ustanowił 
urząd dla swojego Kościoła.

Historyczne urzeczywistnienie Kościoła Jezusa Chrystusa 
nastąpiło w dniu Zielonych Świąt. W tym czasie rozpoczyna się 
także działalność urzędu w Kościele. Sam urząd jednak już wcze-
śniej został powierzony apostołom przez Jezusa Chrystusa; On ich 
upełnomocnił, pobłogosławił, uświęcił i napełnił Duchem Świę-
tym. (Jan 20, 21-23) Apostołowie są posłańcami Pana Jezusa.

7.3 Podstawa biblijna

Pismo Święte nie podaje jednolitego określenia dla słowa 
„urząd”. Nie przedstawia też żadnej nauki  o urzędzie, podaje 
jednak wiele wskazówek co do treści i charakteru urzędu.

7.3.1 Wskazówki starotestamentowe

Chociaż z perspektywy Nowego Przymierza urząd w sensie 
współczesnym został ustanowiony dopiero przez Jezusa Chry-
stusa, to jednak nawiązania do urzędu nowotestamentowego 
można dostrzec w Starym Przymierzu: w królu, kapłanie i w pro-
rokach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy królowie w Izraelu 
sprawowali urząd duchowny. Odniesienia do urzędu przedsta-
wiane są na przykładach wybitnych postaci z dziejów zbawienia:

• Dawid przedstawia wybranego i namaszczonego króla – 
o jego znaczeniu w dziejach zbawienia świadczy również 
fakt, że Jezus nazywany jest „Synem Dawida”. (Mat 21, 9)

• Melchizedek przedstawia kapłana, który udziela błogosła-
wieństwa Bożego. ( I Moj 14, 18. 19)

• Mojżesz przedstawia proroka, (V Moj 18, 15) który ogłasza 
wolę Boga, dając ludowi z polecenia Boga prawo.

W świetle Nowego Testamentu urzędy te mogą być rozumia-
ne jako wskazówki na nadchodzący „wyższy urząd”, („znako-
mitszą służbę”), który sprawuje Jezus Chrystus.

Centralnym urzędem w Starym Testamencie jest urząd ka-
płański. Pierwowzorem służby kapłańskiej i urzędu arcykapłana 
jest Melchizedek. On błogosławi Abrahama i przyjmuje od niego 
dary ofiarne. (Ps 110, 4) Jako błogosławiący jest nad błogosła-
wionym – kapłan w swojej funkcji jest więc nad praojcem wiary.

Cały Izrael został powołany przez Boga na królestwo kapłań-
skie. (II Moj 19, 6) Niemniej jednak Bóg zastrzegł służbę świą-
tynną tylko dla jednego plemienia, plemienia Lewiego; nato-
miast z plemienia Lewiego tylko część, kapłaństwo Aaronitów, 
przydzielił do służy ofiarnej.

Patrząc na urząd kapłański z perspektywy Listu do Hebraj-
czyków stwierdza się, że jednym z zadań kapłanów było przygo-
towanie narodu izraelskiego na przyjście Mesjasza, na przyjście 
Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Arcykapłana. (zob. KKN 
3.4.7.2)

7.3.2 Podstawa urzędu w Nowym Testamencie

Już starotestamentowy urząd wskazywał na Jezusa Chrystu-
sa. W Jezusie znajduje się wszystko, co było zawarte w starote-
stamentowym urzędzie: On jest królem, kapłanem i prorokiem.

Z Bożego pełnomocnictwa, jako wybrany przez Boga, wy-
brał dwunastu apostołów. Upełnomocnił ich, pobłogosławił i 
uświęcił do służby Ewangelii. Im powierzył zarządzanie sakra-
mentami. W ten sposób Jego ofiara dla zbawienia ludzi może być 
dostępna dla wszystkich. (Mat 28, 19. 20)

Jak wielką wagę przywiązywał Jezus Chrystus do swoich 
apostołów, poświadcza Jego zachowanie bezpośrednio przed 
Jego cierpieniem i śmiercią: rozmawiał z nimi, dał im obietni-
cę swego ponownego przyjścia, wstawiał się za nimi w modli-
twie arcykapłańskiej: „Jak Ty posłałeś Mnie na świat, tak i Ja 
posłałem ich na świat”. (BE, Jan 17, 18) Zmartwychwstały dał 
swoim apostołom pełnomocnictwo do odpuszczania grzechów 
i raz jeszcze powiązał swoje posłannictwo bezpośrednio z ich 
posłannictwem: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.
(BE, Jan 20, 21-23)

Podczas gdy posłannictwo Jezusa Chrystusa miało na celu 
zbawienie poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, posłannic-
two apostołów sprawia, że ta zasługa Chrystusa i pełnia zbawie-
nia staje się dostępna dla ludzi.

Jak urząd w Starym Testamencie dany był również w celu 
przygotowania ludu Bożego na przyjście obiecanego Mesjasza, 
tak samo istotnym zadaniem urzędu nowotestamentowego jest 
przygotowanie wiernych na ponowne przyjście ich Pana.

Streszczenie

Urząd duchowny opiera się na posłaniu Jezusa Chrystusa 
przez Ojca. (KKN 7.2)

Poprzez powołanie i posłanie apostołów Pan Jezus ustanowił 
urząd dla swojego Kościoła. (KKN 7.2)

Pismo Święte daje wielorakie wskazówki co do treści i na-
tury urzędu: w Starym Przymierzu istniał urząd króla, kapłana 
i proroka. W Jezusie znajduje się wszystko, co było zawarte w 
starotestamentowym urzędzie: On jest królem, kapłanem i pro-
rokiem. (KKN 7.3.1; 7.3.2)

Z Bożego pełnomocnictwa Jezus wybrał dwunastu aposto-
łów oraz ich upełnomocnił, pobłogosławił i uświęcił do służby 
Ewangelii. Misja apostołów sprawia, że pełnia zbawienia przez 
Jezusa Chrystusa staje się dostępna dla ludzi. (KKN 7.3.2)



Pan Jezus mówi: „Królestwo 
Niebios będzie podobne do 
dziesięciu panien, które wzięły 
swoje lampy i wyszły na spo-
tkanie pana młodego. Pięć z 
nich było głupich, a pięć mą-
drych. Głupie panny wzięły 
lampy, ale nie zabrały z sobą 
oliwy. Mądre natomiast razem 
z lampami zabrały również 
oliwę w naczyniach. Gdy pan 
młody się spóźniał, wszyst-
kie zasnęły. Nagle o północy 

rozległo się wołanie: Idzie 
pan młody, wyjdźcie mu 
na spotkanie! Wówczas 

Pan Jezus opowiada 
swoim uczniom przy-
powieść. Chodzi o 
Królestwo Boże i o ocze-
kiwanie na to Królestwo. 
Jak ludzie powinni się do 
niego przygotować?

Przypowieść o     

wg Ewangelii Mateusza 25, 1-13

dziesięciu pannach
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wszystkie panny zerwały się 
ze snu i przygotowały swoje 
lampy. Głupie zaś powiedziały 
do mądrych: Dajcie nam ze 
swej oliwy, bo nasze lampy 
gasną. Mądre jednak odpowie-
działy: Nie, mogłoby przecież 
i nam, i wam nie wystarczyć. 
Idźcie raczej do sprzedawców 

i kupcie sobie. Gdy one ode-
szły kupić oliwę, nadszedł pan 
młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na wesele i drzwi 
zostały zamknięte. Później wró-
ciły i pozostałe panny, prosząc: 
Panie, panie, otwórz nam! Lecz 
on odpowiedział: Oświadczam 
wam, że was nie znam”.
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Dlaczego mamy różne stroje narodowe? W Mjanmie więk-
szość ludzi należy do grupy etnicznej zwanej Bamarami, 
którzy mieszkają w siedmiu prowincjach. Wraz z siedmioma 
stanami – Kaczin, Kaja, Karen, Czin, Mon, Arakan i Szan – 
prowincje te tworzą państwo Mjanmę, które składa się z 14 
podstanów lub podprowincji. Moja rodzina pochodzi ze stanu 
Czin, który leży w północno-zachodniej części Mjanmy i gra-
niczy z Indiami. W stanie Czin mieszkali nasi dziadkowie, a 
także mój tata, kiedy był mały. Teraz mieszkamy w Rangunie, 
dawnej stolicy Mjanmy.

Moi rodzice nazywają się Rebecca i 
Matthew, oboje mają po 47 lat. Mam 
trzy starsze siostry i dwóch starszych 
braci: Mary (26 lat), Margret (24 lata), 
Rose (22 lata), Franky (20 lat) i Toma 
(11 lat). Rano przy śniadaniu i wieczo-
rem przed pójściem spać modlimy się 
całą rodziną. Wieczorem czytamy Bi-
blię i rozmawiamy o naszej wierze. 

Uczniowie szkółki niedzielnej z Rangunu po-
witali Głównego Apostoła w różnych strojach 

narodowych podczas jego wizyty w 
Rangunie w listopadzie 2019 roku. 
Druga od prawej to ja, mam na 
imię Estera i mam dziewięć lat. 

u Estery w Rangunie 

(Mjanma)

Wstaję o godzinie 7:00, kąpię się, a potem karmię zwierzęta
domowe. Mamy psy, króliki, ptaki, chomiki i rybki. Potem jem
śniadanie i idę do szkoły. Lekcje mam od godziny 9:00 do 15:00.
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Kiedy wracam, bawię się ze zwierzętami, karmię je, podle-
wam rośliny, a potem znowu się kąpię. Po kolacji
odrabiam lekcje, oglądam telewizję i kładę się spać.

W piątki mam lekcje muzyki, 
uczę się grać na pianinie. 
W soboty i w czasie wakacji 
wyjeżdżamy z rodziną na 
wycieczki lub robimy za-
kupy, a w niedziele prawie 
cały dzień spędzamy w ko-
ściele.

Większość mieszkańców 
Mjanmy to buddyści, 

niewielu jest chrześcijan, muzułmanów czy hinduistów. 
W Rangunie znajdują się dwa zbory nowoapostolskie. 
Przy szczególnych okazjach, na przykład podczas świąt 
chrześcijańskich, wszyscy członkowie zboru zgromadzają 
się na wspólne nabożeństwo. Mój tata służy nam jako 
pasterz. W naszym Kościele czuję się jak w domu, ponie-
waż ludzie są tu dla mnie bardzo przyjaźni. Zbór jest jak 
rodzina.

W niedzielę rano uczestniczę w zajęciach religii,
a następnie w nabożeństwie. Po każdym nabożeństwie
wspólnie spożywamy posiłek.

To jest przy stole w naszym 
domu. Moimi ulubionymi da-
niami są: mohinga, czyli zupa 
rybna z makaronem, zupa 
ryżowa z kurczakiem i ham-
burgery.
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Spóźnione
podzięko-
wanie
Niekiedy okazja do podzięko-
wania nadarza się znacznie 
później, może nawet po latach.

Był rok 1951. Mój mąż 
późnym wieczorem 
wracał z kościoła. Po-
goda była zła. Deszcz 
ze śniegiem utrudniały 

widoczność, a droga była śliska.
 Tuż przed niewielką miejscowo-
ścią, na zakręcie samochód wpadł do 
rowu. Mój mąż sam nie był w stanie 
wyciągnąć samochodu. Potrzebował 
pomocy. Udał się więc do pobliskiej 
miejscowości. Było bardzo ciemno i 
wręcz lało. Narzuciwszy płaszcz na 
głowę, biegł przez wioskę. W jed-
nym z domów paliło się światło. Po 
zapukaniu do drzwi otworzył je mło-
dy mężczyzna. Jakby to było oczywi-
ste, wyciągnął swój traktor ze stodoły 
i razem z moim mężem pojechał do 
samochodu. W bardzo krótkim cza-
sie wyciągnął auto z rowu i bez wie-
lu słów mężczyzna odjechał swoim 
traktorem. Mój mąż, odetchnąwszy 
z ulgą, tylko wykrzyknął za nim po-
dziękowanie, ale ten młody człowiek 
już go nie usłyszał.
 Kiedy mąż wrócił do domu, poru-
szony opowiadał mi o całym zdarze-
niu. Było mu bardzo wstyd, że nawet 
odpowiednio nie podziękował swoje-
mu pomocnikowi. Nie wiedział, jak 
nazywał się ten młody człowiek i też 
nie pamiętał, do którego domu po-
biegł w całym tym zdenerwowaniu i 
w ciemnościach. Co jakiś czas prze-
jeżdżaliśmy przez tę miejscowość. 
Wtedy przypominaliśmy sobie to wy-
darzenie, ale nigdy nie mogliśmy oka-
zać wdzięczności za pomoc.
 Mijały lata. Mój mąż wciąż powta-
rzał, jak bardzo chciałby podziękować 

za tamtą pomoc, ale w 2011 roku od-
szedł do wieczności.
 We wrześniu 2018 roku w sąsied-
niej miejscowości odbywała się du-
ża uroczystość kościelna z całego 
okręgu. Moje córki pomagały w or-
ganizacji. Miałam już 95 lat i byłam 
szczęśliwa, że mogłam wziąć udział 
w tym wydarzeniu wraz z około 400 
braćmi i siostrami w wierze.
 Wierni z różnych zborów przybyli 
tłumnie i zasiadali do stołów. Ja usia-
dłam przy stole ze znajomymi braćmi 
i siostrami. Niedługo później przy-
szła pewna siostra w wierze ze swo-
im ojcem i usiedli naprzeciwko mnie. 
Zaczęliśmy rozmawiać i starszy oj-
ciec powiedział mi, że niedawno stra-
cił żonę. Podczas obiadu zadał mi py-
tanie, czy przypadkiem nie jestem 
siostrą Lang. Odpowiedziałam twier-
dząco, a wtedy on powiedział: „Wie-
le lat temu traktorem wyciągnąłem z 
rowu samochód twojego męża”. By-
łam tak wzruszona, że musiałam po-
wstrzymywać łzy.
 Znając już nazwisko i adres ówcze-
snego pomocnika, dwa tygodnie póź-
niej udaliśmy się do domu tego brata, 
aby sprawić mu radość podarunko-
wym koszem. To było piękne spotka-
nie, podczas którego wymieniliśmy 
się wieloma wspomnieniami.
 Kilka tygodni później, po nabożeń-
stwie w naszym zborze ogłoszono, że 
ten brat odszedł na tamten świat.
 Byliśmy bardzo smutni, ale jedno-
cześnie wdzięczni, że mieliśmy jesz-
cze okazję mu podziękować. Tym sa-
mym mogło zostać spełnione życze-
nie mojego męża.  J.L.
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