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Boże Narodzenie, to święto chrześcijan całego świa-
ta, podczas którego świętują narodziny Pana Jezu-
sa, Zbawiciela i Odkupiciela. W wielu kolędach, 
pieśniach bożonarodzeniowych, opiewany jest 

jako Zbawiciel świata:

„Podnieście się wy wierzchy bram,
Pan w chwale swojej zdąża sam,

Król królów, co pociesza rad,
nasz Władca, który zbawił świat…”

Zbawiciel całego świata oznacza Zbawiciel wszystkich 
ludzi. On jest moim Zbawicielem i On jest twoim Zbawicie-
lem. On jest moim Odkupicielem i twoim Odkupicielem. On 
jest moim Dobroczyńcą i Dobroczyńcą mego bliźniego.

Twój Zbawiciel jest też Zbawicielem tego, kto jest całkiem 
inny niż ty. Kto nie zachowuje się tak, jak ty. Kto ma styl życia 
zupełnie odmienny od twojego. Kto prezentuje poglądy, z któ-
rymi się nie zgadzasz. Ale tylko dlatego, że ten ktoś jest inny 
niż ty, nie jest mniej bliski Bogu.

Nasz Pan i Zbawiciel nie chce, aby nasz bliźni stał się takim, 
jak my, ale chce, abyśmy wszyscy stali się takimi, jak On.

Wszystko to nie jest oczywiście porażająco nowym. Jeżeli 
jednak poselstwo bożonarodzeniowe rzeczywiście traktujemy 
poważnie, to nie możemy nic innego, niż też przyjąć naszego 
bliźniego i to nie z tego powodu, że w Boże Narodzenie wszy-
scy są mili i uprzejmi wobec siebie, ale dlatego, że Zbawiciel 
świata chce darować mojemu bliźniemu swój pokój i swoje 
zbawienie tak samo, jak mnie.

Zaprawdę radosne poselstwo dla całego świata!

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Zbawiciel całego świata
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Nabożeństwo 
11 paździerNika 2015

Miejsce: Johannesburg/RPA
pieśń: Gathering homeward
osoby towarzyszące: wszyscy 
apostołowie okręgowi i apostołowie
okręgowi pomocniczy oraz apostołowie:
Dimba, Dzimba, Joubert, Meyer, Page
i Semba

Słowo i wiara  /  Miejsce

Na rokroczną jesienną konferencję apostołowie okręgowi zebrali się wraz z Głównym Apostołem w paź-
dzierniku 2015 roku w Johannesburgu, w RPA. Sednem duchowej tematyki było pojęcie „wybranie”, 
które Główny Apostoł naświetlił z różnych perspektyw. Poza tematami, które przede wszystkim doty-

czyły afrykańskich Kościołów terytorialnych, konferencja zajmowała się też tematem materiałów katechetycz-
nych, które stopniowo wymagają przeredagowania i dostosowania treści do przekazu katechizmu. Gremium 
postanowiło też rozwiązać grupę roboczą „Strategia kościelna”, a jej zadania w przyszłości powierzyć zespo-
łowi koordynacyjnemu. Ponadto podjęto decyzję o zorganizowaniu Międzynarodowych Dni Młodzieży w 2019 
roku w Düsseldorfie i o powołaniu sztabu organizacyjnego. Dalszymi tematami były „modlitwa za zarejestrowa-
ne związki partnerskie” oraz zmiana w prowadzeniu Kościoła terytorialnego Argentyna.

Konferencja Apostołów Okręgowych w Johannesburgu
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Zdarza się, że Bóg nie spełnia 
naszych oczekiwań, dotyczących 
życia ziemskiego. To jednak nie 

ma nas doprowadzić do upadku. Nie 
bierzemy tego za obrazę. Idziemy dalej. 
„Kto w niego wierzy, nie będzie zawsty-
dzony”. (Rzym 10, 11) Jako chrześcija-
nie nowoapostolscy wierzymy w Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela, i że Jego zba-
wienie polega na doprowadzeniu nas do 
Królestwa Bożego. Kto w to wierzy, ten 
się nie potknie i nie upadnie.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 11.10.2015 r.
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gdyż nie odpowiadał jego oczekiwaniom i wyobrażeniom. 
Dlatego nie mógł zostać ocalony. Jednakże ci, którzy w 
Niego uwierzyli, zostali ocaleni. To jest tło historyczne. 
Nie ono jednak jest tematem dzisiejszego nabożeństwa. 
Duch Święty chce nam dziś powiedzieć, że powinniśmy 
być czujni, aby Jezus Chrystus również dla nas nie stał się 
kamieniem obrazy. To brzmi nieco niezwykle. Jak Jezus 
Chrystus mógłby stać się dla nas kamieniem obrazy? Prze-
cież On nie chce, żebyśmy zaznali upadku!? Dokładnie tu 
tkwi problem. Kiedy odczuwamy rozczarowanie, to Pan 
Jezus i dla nas mógłby stać się kamieniem obrazy bądź 
skałą zgorszenia. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Współcześni Panu Jezusowi byli rozczarowa-
ni, ponieważ Pan Jezus nie odpowiadał ich 
wyobrażeniom. Oni mieli nadzieję, że Me-

sjasz umożliwi im lepsze życie. Byli rozczarowani, gdy 
nie zmienił ich uwarunkowań. Nie wyzwolił narodu spod 
panowania Rzymian. Nie wszystkich też uzdrawiał. Jego 
uzdrowienie polegało na tym, aby ludziom wskazać drogę 
do wiecznego życia i doprowadzić do Królestwa Bożego.

Zbawiciel chce nas ocalić. Ocalenie polega na tym, że 
On daruje nam wieczne życie i prowadzi nas do swego 
Królestwa – poprzez wszystkie problemy, poprzez wszyst-
kie zgryzoty i trudności. On nie wybawia nas z wszystkich 
problemów, żeby wszyscy mogli zobaczyć: „Ach, ci no-
woapostolscy chrześcijanie nigdy nie są chorzy, mają dość 
pieniędzy, nie mają żadnych problemów, rodziny są nie-
naruszone, nie ma żadnych rozwodów, u nich jest wszyst-
ko perfekcyjne”. Nie o to chodzi. Niekiedy życzyłoby się 
sobie, żeby Pan te wszystkie problemy rozwiązał.

Z pewnością oczekujemy, że Pan pomoże nam w trud-
nościach. Ale kiedy pomoc nie nadchodzi i nasza sytuacja 
się nie zmienia, to jesteśmy rozczarowani takim obrotem 
sprawy. Wówczas Pan Jezus także dla nas może być takim 
kamieniem obrazy.

Wierzymy w Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela i 
Wybawiciela. Wierzymy, że jesteśmy częścią oblubienicy 
Chrystusa i że zbawienie przyniesie nam wieczne życie w 

Królestwie Bożym. Tego oczekujemy.
Zdarza się, że Bóg nie spełnia naszych oczekiwań, 

dotyczących życia ziemskiego. To jednak nie ma nas do-
prowadzić do upadku. Nie bierzemy tego za obrazę. Idzie-
my dalej. „Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony”. 
(Rzym 10, 11) Jako chrześcijanie nowoapostolscy wierzy-
my w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, i że Jego zbawienie 
polega na doprowadzeniu nas do Królestwa Bożego. Kto 
w to wierzy, ten się nie potknie i nie upadnie.

Niektórzy się złościli i nie przyjęli Pana Jezusa, ponie-
waż mówił o sobie, że jest jedyną drogą do Boga. Naród 
izraelski był tym zgorszony, dlatego że miał inne przeko-
nanie. Pan Jezus wszak dobitnie to wyjaśnił: „Ja jestem 
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 
przeze mnie”. (Jan 14, 6) On także jasno powiedział: „Jeśli 
się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do 
Królestwa Bożego”. (Jan 3, 5) „Jeśli nie będziecie jedli 
ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie 
mieli żywota w sobie”. (Jan 6, 53) To były mocne słowa i 
wielu opuściło Pana Jezusa. Oni doznali upadku, ponieważ 
obrazili się na Pana Jezusa.

Dziś niejeden uważa: Ach, te Kościoły, także Kościół 
Nowoapostolski, są zbyt surowe, zbyt konserwatywne i 
staroświeckie. Zbawienie można osiągnąć na pewno także 
innymi drogami. Bóg nie widzi tego tak ograniczenie, On 
nie jest małostkowy! – Gdy wówczas mówimy: Nie, Pan 
Jezus jest jedyną drogą do zbawienia; trzeba być nowona-
rodzonym z wody i z Ducha, żeby należeć do oblubienicy 
Chrystusa; trzeba godnie spożywać świętą wieczerzę, żeby 
zostać zbawionym, to ludzie tego nie akceptują. Oni gorszą 
się słowami Pana Jezusa: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, 
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. (Jan 14, 6)

Mili bracia i siostry, my apostołowie nie możemy 
głosić nic innego, niż to, czego nauczał Jezus 
Chrystus. Ażeby stać się częścią oblubienicy, 

trzeba być nowonarodzonym z wody i z Ducha. Ażeby zo-
stać ocalonym w dniu Pana, trzeba regularnie spożywać 
świętą wieczerzę i to w godny sposób. Nie możemy mówić 
nic innego, ale też my nie chcemy mówić nic innego. Dla 

Moi serdecznie umiłowani bracia i sio-
stry, zebrani tutaj, jak i w zborach 
uczestniczących w transmisji tego na-
bożeństwa. Szczególną radością dla 
apostołów, apostołów okręgowych i 

dla mnie jest przeżywać to nabożeństwo razem z wami. 
Ostatnie dni w Johannesburgu były błogosławione, tak na-
prawdę mogę powiedzieć. W środę apostołowie okręgowi 
przeprowadzili nabożeństwa w różnych zborach. Powró-
cili z entuzjazmem i radością z powodu tego, co przeżyli 
w zborach. Następnie zaczęła się nasza konferencja, która 
również była błogosławiona. Razem się modliliśmy i 
razem pracowaliśmy. To była nadzwyczajna wspólnota, 
która dla mnie była błogosławieństwem i myślę, że rów-
nież dla nas wszystkich. Wczoraj uczestniczyliśmy w 
cudownym koncercie, który otworzył nasze serca na dzi-
siejsze nabożeństwo. A punktem kulminacyjnym naszego 
pobytu w Johannesburgu jest to, że to błogosławieństwo, 
które Bóg nam przygotował, możemy dzielić z wami. W 

Kamień obrazy
przypadku błogosławieństwa Bożego cudowne jest to, że 
kiedy dzieli się je z innymi, to ono nie staje się mniejsze, 
ale się pomnaża. Stąd też jesteśmy szczęśliwi dzieląc z 
wami to błogosławieństwo.

Zapewniam ciebie, drogi bracie i ciebie, droga siostro 
– tam gdzie jesteś i z czym się borykasz, że naczynie błogo-
sławieństwa naszego Ojca Niebieskiego jeszcze długo nie 
będzie puste. Bóg ma jeszcze wiele błogosławieństwa dla 
ciebie całkiem osobiście i będziesz go doświadczać aż do 
dnia ponownego przyjścia Chrystusa.

Na dzisiejszą niedzielę mamy nieco niespotykane 
słowo biblijne, które nawiązuje do wypowiedzi ze Stare-
go Testamentu, którą to Apostoł Paweł cytuje w Liście do 
Rzymian. Chodzi tu o „Kamień obrazy”.

Bóg położył na Syjonie Kamień węgielny. (Iz 28, 16) 
Tym Kamieniem jest Jezus Chrystus. Pan Jezus został 
posłany przez swojego Ojca, aby ocalić naród izraelski, 
ale ten go nie przyjął. Pan stał się dla niego kamieniem 
obrazy. Naród zaznał upadku, ponieważ nie przyjął Pana, 

Kiedy odczuwamy rozczarowanie, to
Pan Jezus i dla nas mógłby stać się

kamieniem obrazy bądź skałą zgorszenia.
„Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorsze-
nia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony”.

Słowo biblijne: List do Rzymian 9, z 33

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest drogą
i idziemy tą drogą,

żeby dojść do zbawienia.
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niektórych takie wypowiedzi są kamieniem obrazy, ponie-
waż chcieliby pójść na nabożeństwo tylko wtedy, kiedy 
będą mieli potrzebę albo kiedy będą potrzebowali pomo-
cy Boga. A czasami, kiedy czuję się nieco nieczysty, to 
odpuszczenie grzechów jest rzeczywiście w porządku, ale 
akurat w tę niedzielę tego nie potrzebuję…

To nie odpowiada nauce Pana Jezusa. Jezus Chrystus 
założył jedną drogę. Potrzebujemy Jego słowa, potrzebuje-
my Jego łaski, potrzebujemy świętej wieczerzy. On to tak 
ustalił, nie my. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest drogą i 
idziemy tą drogą, żeby dojść do zbawienia.

Pan Jezus swoją nauką postawił wysokie wymagania, 
tak to już jest. On wzywa na przykład do przestrze-
gania przykazania: „Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej”. (Mat 22, 37) Niektórzy są zgorszeni tym, 
do czego wzywa. Pomyślmy o bogatym młodzieńcu. Pan 
Jezus do niego powiedział: „…idź, sprzedaj wszystko, co 
masz, […] po czym przyjdź i naśladuj mnie”. (Mar 10, 21) 
– To jest niemożliwe; jak możesz tego ode mnie żądać? – 
Pan Jezus tego wymaga. Ale ten biedny chłopak po prostu 

temu nie sprostał. On się o to potknął. Jezus Chrystus sta-
wia wysokie wymagania.

Być może to nie odpowiada wyobrażeniom, jakie 
mamy o Bogu i Jego Synu. Bardziej myślimy: „Miły Bóg 
daruje nam swoją miłość i swoją łaskę, On jest dla nas taki 
miły i uprzejmy…”. Tak, z pewnością, ale kiedy chodzi o 
naśladownictwo, to Pan również stawia wymogi. On chce, 
żebyśmy Go naśladowali na drodze, którą On założył, i to 
całym sercem, całą duszą i z całej naszej mocy. W normal-
nych okolicznościach to w ogóle nie jest trudne, prowadzić 
życie zgodne z wiarą. Nawet jest łatwo być szczęśliwym 
i radosnym dzieckiem Bożym, kiedy w życiu ma się suk-
cesy. Niekiedy jednak Bóg żąda od nas podjęcia decyzji. 
Wówczas budzi się pytanie: Co jest twoim priorytetem? 
Czy chcesz szczęścia i zbawienia, czy ziemskie sukcesy 
są ważniejsze?

W życiu każdego dziecka Bożego mogą wystąpić takie 
sytuacje decyzyjne – nie każdego dnia, ale takie momen-
ty raczej występują. Być może znajdujemy się akurat w 
takim okresie życia, w którym Pan stawia nas przed taką 
decyzją: albo ta droga albo ta. Podjęcie decyzji pozostawia 
nam. A ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa, naszego 

Zbawiciela i w Jego Królestwo, ponieważ mamy żywą 
wiarę, to opowiadamy się za Chrystusem.

Żywa wiara jest czymś więcej niż tylko przynależnoś-
cią religijną, czymś więcej niż tylko tradycją. Wierzymy, 
że Jezus Chrystus wprowadzi nas do swego Królestwa. 
Dlatego też Go naśladujemy, nawet gdy związane są z tym 
ofiary i poświęcenie lub gdy musimy z czegoś zrezygno-
wać. Mam nadzieję, że to nikogo nie irytuje.

Pan Jezus kiedyś powiedział: „Ktokolwiek by nie 
przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie 
do niego”. (Mar 10, 15) To również jest irytująca 

wypowiedź.
Co to oznacza przyjąć Królestwo Boże jak dziecię? 

Małe dziecko w zasadzie nic nie może, samo nie może zdo-
być niczego. – Cokolwiek byśmy czynili, nawet gdybyśmy 
byli najlepszym człowiekiem na świecie, nie dawałoby to 
nam prawa do Królestwa Bożego; nie możemy sobie na nie 
zasłużyć. Wszystko jest łaską. Współcześni Pana Jezusa 
mieli trudności z zaakceptowaniem tego. Ażeby to wyjaś-
nić, Pan Jezus dał pewne przykłady.

Jednym z przykładów jest podobieństwo o robotnikach 
w winnicy. Ostatni z zatrudnionych robotników otrzymał 
dokładnie taką samą zapłatę, jak ci, którzy pracowali cały 
dzień. (Mat 20, 1-16) Jak tak może być? Pan Jezus chciał 
wyjaśnić, że to jest nic innego, jak łaska. Być może teraz 
powiemy: „Nie mam z tym żadnego problemu”. – Czy 
jesteśmy tego tacy pewni? Drugi otrzymuje to samo, co 

ja, pomimo że zrobił o wiele mniej. Przecież przychodzą 
myśli, że zasłużyło się na nieco więcej: Nam należy się 
przecież błogosławieństwo, mamy prawo do Królestwa 
Bożego! To jednak nie odpowiada woli Bożej. Zawsze, 
kiedy przychodzą takie myśli, że zasłużyliśmy na coś wię-
cej niż nasz bliźni, na nieco więcej błogosławieństwa, na 
nieco więcej szczęścia i zbawienia, to się mylimy. Nie jest 
możliwe otrzymanie nieco większego zbawienia.

Wiecie, że dawniej często używany był obraz korony; 
tak, stare dzieje: Otrzymamy koronę, wysadzoną wieloma 
diamentami, którą sobie wypracowaliśmy, a ja będę miał 
wówczas więcej diamentów niż ten drugi… Dokładniej by 
to oznaczało, że uważasz, iż Królestwa Bożego nie otrzy-
masz z łaski, ale jako wynagrodzenie, a to definitywnie nie 
współgra z nauką Pana Jezusa. O tak, wiem, że niektórzy 
mają z tym problem. Ale to nie jest moja nauka, to jest 
nauka Pana Jezusa. Widzicie, że czasami Pan może być 
troszeczkę zgorszeniem w naszym sercu. Królestwo Boże 
jest czymś tak wielkim, że nikt nie może sobie na nie zasłu-
żyć, ale tylko otrzymać z łaski.

Niektórzy byli zirytowani, że Pan Jezus nie odpowiadał 
na ich pytania. Gdy Piłat na przesłuchaniu zadał pytanie, 
Pan Jezus „nie odpowiedział mu na żadne słowo”. (Mat 
27, 14) Faryzeusze byli zirytowani i zgorszeni, ponieważ 
nie sprostał ich oczekiwaniom i wymogom w zakresie do-
wodów. Oni domagali się dowodów na to, że jest Synem 
Bożym. A pewnego dnia pytali Go niektórzy uczniowie: 
„Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to 

Niekiedy jednak Bóg żąda od nas podjęcia decyzji.
Wówczas budzi się pytanie: Co jest twoim priorytetem?
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wszystko będzie się spełniać”? (Mar 13, 4) On im odpo-
wiedział: „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie”. (Mar 13, 
32) Oni chcieli obliczyć sobie koniec. W Księdze Daniela 
także występują próby wyliczenia dokładnie co do dnia 
wydarzeń apokaliptycznych i tak dalej. To była tradycja 
prorocka i dlatego uczniowie pytali Pana. On jednak nie 
podał im żadnego konkretnego terminu.

Wiele jest tego, na co chciałbym mieć odpowiedź od 
Pana. Ale On jej nie udziela. On mi nie wyjaśnia, dlaczego 
w jedną sytuację ingeruje, a w drugą nie.

Niekiedy sobie życzymy, żeby przedstawił nam 
dowód swojej miłości, po prostu jakiś mały cud, 
który by nam pokazał, że On jest przy nas. Czasa-

mi to czyni, a czasami nie.
Niektórym się nie podoba, że ciągle słyszą to samo: Pan 

przyjdzie. – Tak, no to kiedy On przyjdzie? Daj nam jakąś 
wskazówkę. – Na to nie ma żadnej odpowiedzi.

Dla niektórych krótka odpowiedź: „Tylko wierz, Pan 
przyjdzie wkrótce” jest powodem do irytacji. Gorszą się 
tym. Wierzymy i ufamy Jezusowi Chrystusowi, gdyż On 
jest prawdą. Wierzymy w Jego słowo, wierzymy w Jego 
obietnicę. Fakt, że On nie odpowiada na nasze pytania, 
nas nie irytuje.

Kiedy Pan Jezus był w Betanii, przyszła pewna kobieta 

i wylała kosztowny olejek na Jego głowę. Gdy ucznio-
wie to zobaczyli, byli zirytowani i zgorszeni: „Na cóż ta 
strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać 
ubogim”. Pan Jezus odpowiedział: „Czemu wyrządzacie 
przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełni-
ła względem mnie. […] bo ona, wylawszy ten olejek na 
moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb”. (Mat 26, 6-12) 
On widział w tym czynie znak wskazujący na Jego śmierć 
ofiarną. Tym samym wskazał, że głoszenie Jego śmierci, 
w szczególności Jego ewangelii, niekiedy jest ważniejsze 
niż pomaganie biednym.

Niejeden być może dziś sądzi, że Kościół Nowoapo-
stolski powinien przeznaczyć więcej pieniędzy na poma-
ganie ubogim i rozwiązywanie ich problemów. Kościół 
zna problemy ludzi. Wiemy, że bliźni potrzebuje naszej 
pomocy. Ale wiemy też, jakie zadanie i polecenie ma Koś-
ciół. Jesteśmy świadomi polecenia Jezusa, danego aposto-
łom. Naszym najważniejszym poleceniem jest głoszenie 
ewangelii. Nasze najważniejsze polecenie jest rodzaju du-
chowego: przygotować oblubienicę Chrystusa. Jeśli więc 
zadane zostaje pytanie, co robimy z pieniędzmi z ofiar, to 
odpowiedź brzmi: Musimy troszczyć się o to, żeby ewan-
gelia była wszędzie głoszona, musimy troszczyć się o to, 
żeby nasze dzieci były nauczane; musimy troszczyć się 
o to, żeby oblubienica Chrystusa była przygotowana. A 

następnym krokiem jest troska o bliźniego. Dla niektórych 
jest to kamieniem obrazy. My jednakże wierzymy w Koś-
ciół, wierzymy w apostolat i wierzymy w polecenie Koś-
cioła. Dlatego też nasze priorytety są zgodne z wolą Bożą.

A teraz ostatni punkt: Bóg zesłał Jezusa na ziemię, żeby 
przyniósł ludziom zbawienie. Ludzie jednak nie przyjęli 
Pana Jezusa, ponieważ był z Nazaretu. „Czy to nie jest ów 
cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymo-
na? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli 
się nim”. (Mar 6, 3)

Pan Jezus wybrał Saula na Apostoła. Wielu było 
przerażonych z tego powodu: „Czy to nie ten, co 
prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają 

imienia tego, i po to tu przyszedł, aby ich w więzach od-
prowadzić do arcykapłanów”? (Dz Ap 9, 21) Czy ten miał 
być sługą Bożym?

Paweł jako Apostoł udał się do Galacjan. Niewątpliwie 
tamtejsi chrześcijanie musieli na niego zwrócić uwagę, 
ponieważ miał dolegliwość cielesną. Później pisał do 
Galacjan: „I chociaż stan mój cielesny wystawił was na 
próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęli-
ście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak 
Chrystusa Jezusa”. (Gal 4,14) A dlatego że go przyjęli, 
mógł im pokazać drogę do zbawienia. Galacjanie przyjęli 

ApOSTOł OkręgOWy  
MichAEl DEppNEr

Bóg dał Jezusa Chrystusa jako 
Kamień węgielny, na którym 
założył swój Kościół. Dla nas 

ten Kamień jest fundamentem naszej wiary. Budowa-
nie na Nim jest cudowną sprawą. 

ApOSTOł OkręgOWy 
rüDigEr krAuSE

Nie mamy Boga, który jest 
niemy. On mówi do nas, On 
rozmawia z nami. Słuchajmy 
tego, co do nas mówi.

ApOSTOł OkręgOWy 
NOrBErTO pASSuNi

Ofiara Chrystusa jest świade-
ctwem miłości, która nie ma 
końca. W niej doświadczamy 
obecności Boga.

go pomimo jego słabości.
Dziś Pan także wybiera sług do głoszenia ewangelii i 

udzielania sakramentów. Ci mężczyźni nie są doskonali. 
Nie mówię tutaj o słabościach cielesnych, ale o innych. 
Ludzi to irytuje. Żaden sługa Boży nie utrzymuje, że jest 
doskonały. Powiedziałem niedawno, że staramy się dawać 
z siebie to, co najlepsze, ale jesteśmy świadomi, że to nie 
wystarcza. Staramy się postępować zgodnie z wolą Bożą, 
ale też jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze nam się to 
udaje. Proszę, przyjmujcie tych, których Bóg posłał – po-
mimo ich błędów, wad i słabości. Jako dzieci Boże wierzy-
my w powołanie i polecenie sługi Bożego. Wierzymy, że 
istnieje tylko jedna droga: Jezus Chrystus. On ustanowił 
drogę do zbawienia, a my tą drogą podążamy. „Każdy, kto 

Przemowa przed ordynacją apo-
stoła Sipho Mogane (z prawej)



 14 NASZA RODZINA 12 / 2015

w niego wierzy, nie będzie zawstydzony”. (Rzym 10, 11) 
To  jest obietnica Boża, którą może przeżyć każdy z nas.

Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł 
kontynuował:

Chrystus, tak jak powiedziałem, stawia wysokie 
wymagania. On na przykład wymaga przebacze-
nia bratu siedemdziesiąt siedem razy. (Mat 18, 

22) Siedemdziesiąt siedem razy! Zdarza się, że tej samej 
osobie musimy przebaczyć pięć, sześć razy. A kiedy temu 
podołaliśmy, myślimy, że to pewne osiągnięcie. Zapomi-
namy jednak przy tym, ile razy nam to samo odpuścił Pan 
Jezus. Gdy przyglądam się sobie, to się pytam, jak często 
już musiał Pan mi odpuścić to samo; dokładnie to samo. 
Jeżeli w ten sposób się to rozpatruje, to staje się pokornym 
i się zauważa, że bliźniemu jeszcze nigdy nie musiało się 
tyle razy odpuścić, ile nam odpuścił Jezus Chrystus. On 
chce nam odpuszczać. Niekiedy jednak nie jest to moż-
liwe. Główny Apostoł Leber nas uczył: Ażeby dostąpić 
odpuszczenia musimy być skruszeni. Często mówimy o 
Apostole Piotrze. On zaparł się Pana Jezusa, a Pan Jezus 
jemu przebaczył. W Biblii jest jedno krótkie zdanie, które 
wyjaśnia tę rzecz: „I wyszedłszy [Piotr] na zewnątrz, gorz-
ko zapłakał”. (Łuk 22, 62) To było tym decydującym. On 
poznał, co zrobił i gorzko tego żałował.

Niekiedy mamy świadomość, że jesteśmy grzeszni-
kami, a wtedy prosimy o odpuszczenie. Główny Apostoł 

Leber często zadawał pytanie: „Czy rzeczywiście jesteśmy 
zmartwieni własnymi grzechami”? Czy to nas boli, że nie 
dotrzymaliśmy tego, co przyrzekliśmy Panu? To jest decy-
dujące, a nie strach przed karą czy przed tym, że nie będzie-
my należeć do oblubienicy Chrystusa.

Nie chcemy robić z siebie gorszych niż jesteśmy, nie 
mamy też być stale skruszonymi; ale być może nieco bar-
dziej powinniśmy wyrażać smutek z powodu naszych 
grzechów. Apostoł Piotr gorzko płakał i żałował, dlatego 
dostąpił odpuszczenia.

ZASADNicZE Myśli

Jezus Chrystus nie ma być dla nas kamieniem 
obrazy, dlatego że

…nie spełnia naszych oczekiwań,

…nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów,

…nie odpowiada na wszystkie nasze pytania.

Wierzymy i ufamy Jemu, że uchroni nas od upadku.
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słowo i wiara  /  KonteKst

1. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświad-
cza mi to sumienie moje w Duchu Świętym,
2. Że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu 
swoim.
3. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by 
być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych 
moich według ciała,
4. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i 
przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice,
5. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chry-
stus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogo-
sławiony na wieki. Amen.
6. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. 
Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są 
Izraelem;
7. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem 
Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie 
potomstwo twoje.
8. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, 
lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.
9. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym 
czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.
10. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, 
która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym 
Izaakiem.
11. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też 
nie uczyniły nic dobrego lub złego – aby utrzymało się w 
mocy Boże postanowienie wybrania,
12. Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje 
– powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu,
13. Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgar-
dziłem.
14. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? 
Bynajmniej.
15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się 
zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.
16. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego 
zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.
17. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudzi-
łem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono 
imię moje po całej ziemi.

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

List do Rzymian 9

18. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a 
kogo chce przywodzi do zatwardziałości.
19. A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo 
któż może przeciwstawić się jego woli?
20. O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór 
z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie 
takim uczynił?
21. Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej 
samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie 
pospolite?
22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc 
swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu 
przeznaczone na zagładę,
23. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej 
nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygoto-
wał ku chwale,
24. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, 
nie tylko z Żydów, ale i z pogan,
25. Jak też u Ozeasza mówi: Nie mój lud nazwę moim 
ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną;
26. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedzia-
no: Nie jesteście ludem moim – nazwani będą synami 
Boga żywego.
27. A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów 
Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona bę-
dzie;
28. Bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na 
ziemi.
29. I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów 
nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i 
bylibyśmy podobni do Gomory.
30. Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli 
do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawie-
dliwości, która jest z wiary;
31. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do 
sprawiedliwości z zakonu nie doszedł.
32. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby 
z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy,
33. Jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy 
i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie za-
wstydzony.



 16 NASZA RODZINA 12 / 2015   12 / 2015 NASZA RODZINA 17

SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole, co w swojej służbie uznajesz za coś 
wyjątkowego i uszczęśliwiającego?

Podczas sprawowania urzędu takim ważnym i błogosła-
wionym wydarzeniem, które było jednorazowe i się raczej 
nie powtórzy, była Konferencja Apostołów w 2002 roku. 
Nasz Kościół terytorialny był gospodarzem Konferencji 
Apostołów z całego świata i odtąd ma trwałą pozycję na 
„mapie nowoapostolskiej”.

Kolejne wyjątkowe doświadczenia wiążą się z odwie-
dzinami Głównego Apostoła Wilhelma Lebera w moim 
obszarze działania. W styczniu 2010 roku Główny Apostoł 
Leber odwiedził Botswanę, a w styczniu 2012 roku region 
Kimberley. Te odwiedziny pozostawiły niezatarte wrażenia 
w moim sercu i są głęboko wygrawerowane w sercach braci 
i sióstr. Natomiast w październiku 2015 roku wielkie bło-
gosławieństwo darował nam swoją wizytą Główny Apostoł 
Jean-Luc Schneider.

Czy często podróżujesz? Jakie kraje i regio-
ny obsługujesz duszpastersko? Jaka jest od-
ległość do najbardziej oddalonego zboru w 
twoim obszarze działania?

Dawniej mój obszar działania w Kościele terytorialnym 
Afryka Południowo-Wschodnia obejmował południowy 
okręg Johannesburga, prowincje KwaZulu-Natal i Wolne 

Państwo, region Kimberley w Prowincji Przylądkowej 
Północnej oraz Lesotho. Obecnie obsługuję część prowin-
cji Gauteng, Prowincję Północno-Zachodnią i Botswanę. 
Wielki obszar wymaga intensywnych podróży. Czasami 
jadę ponad 2000 kilometrów samochodem, aby dotrzeć do 
zborów położonych w zakątkach mojego obszaru działania. 
Pomimo uciążliwości odczuwam wielkie zadowolenie, gdy 
widzę, jak w różnych regionach rozwijają się zbory.

Szczególnym darem dla mnie jest móc poznawać i wi-
dywać wielu braci i sióstr w różnych regionach i krajach, 
wchodzących w skład Kościoła terytorialnego Afryka Po-
łudniowo-Wschodnia. Poznałem bogactwo, tkwiące w tym, 
że wierni z różnych narodów i języków mają jedną wiarę 
i jeden cel. Dzieje się to dzięki łasce Jezusa Chrystusa. 
Chciałbym to zobrazować: most zbawienia w Jezusie Chry-
stusie, przez który przechodzą dusze z wszystkich narodów.

Czego sobie życzysz dla zborów, które obsłu-
gujesz duszpastersko?

Moim wielkim życzeniem dla braci i sióstr w zborach, 
które obsługuję, jest to, żeby trwali w nauce Chrystusa, 
we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, jak jest 
mowa w Dziejach Apostolskich o chrześcijanach Kościoła 
pierwotnego. Ponadto życzę sobie harmonijnej współpracy 
przy budowie i dokończeniu dzieła Bożego, mającej w polu 
widzenia ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.

Apostoł
MichAel DiMbA

Budując drogę trzeba dobrze planować, aby pokonać 
przeszkody. Mosty budowane są nad dolinami, a także 
nad małymi strumykami i wielkimi rzekami. Drogi muszą 
okrążać dzikie tereny i masywy górskie, aby powiązać ze 
sobą miasta i kraje.

W podobieństwie o bogaczu i Łazarzu Pan Jezus uka-
zuje, że na tamtym świecie istnieje głęboka przepaść po-
między miejscem męki a miejscem schronienia, której 
zmarli nie mogą pokonać sami. (Łuk 16, 26)

Gdy Adam i Ewa złamali przykazanie Boże, to tym 
samym przyczynili się do powstania głębokiej przepaści 
pomiędzy Bogiem a ludzkością, której człowiek nie może 
pokonać nawet największym wysiłkiem. Zgodzili się na 
grzech, pociągający za sobą nieuniknioną śmierć. Bóg 
jednakże w swojej wielkiej miłości posłał swego Syna, 
który dzięki swojej ofierze umożliwia ludziom powrót do 
społeczności z Bogiem.

Apostoł Tomasz podczas ostatniej wieczerzy zapy-
tał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać 
drogę”? Pan Jezus jemu odpowiedział: „Ja jestem droga 
i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze 
mnie”. (Jan 14, 5. 6) Pan Jezus tym samym podkreślił, że 
jest jedynym mostem do Ojca.

Wszechmogący Bóg ucieleśniony w Jezusie Chrystu-
sie jedna świat ze sobą i odpuszcza grzechy wszystkim 

tym, którzy słuchają słów odpuszczenia i spożywają sa-
krament. Pan Jezus w dniu wniebowstąpienia nie zabrał 
swoich uczniów do Ojca, ale dał im polecenie pojednać 
ludzi z Bogiem. Jak w przeszłości, tak też współcześnie, 
posłańcy Chrystusa proszą: „Pojednajcie się z Bogiem”. 
(II Kor 5, 20) To jest most, przez który ludzie mogą dojść 
do Boga. Kto tych posłańców i ich naukę przyjmuje, temu 
otwiera się możliwość do skorzystania ze wszystkich 
darów łaski, zdobytych przez Jezusa Chrystusa na Golgo-
cie. Wiele dusz jednak na tym bądź na tamtym świecie nic 
nie wie o tej możliwości ocalenia i zbawienia. Zadaniem 
dzieci Bożych jest wstawianie się za nimi w modlitwach, 
aby przyszli do mostu, do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i 
weszli do życia wiecznego.

Główny Apostoł Richard Fehr kiedyś powiedział: 
„Wszyscy jesteśmy posłańcami, misjonarzami, posłany-
mi do głoszenia ewangelii”. Jeżeli jest mowa o wszyst-
kich, to znaczy w tym samym wymiarze duchowni, jak 
też bracia i siostry, poprzez głoszenie swojej wiary winni 
zwiastować możliwość ocalenia i zbawienia udostępnio-
ną w Jezusie Chrystusie. To czynimy, kiedy rozmawiamy 
o Jezusie Chrystusie, poświadczamy Jego miłość i łaskę 
oraz żyjemy rozpoznawalnie według Jego ewangelii. W 
ten sposób wskazujemy drogę do mostu zbawienia w Je-
zusie Chrystusie.

Apostoł Michael Dimba z apostołem okrę-
gowym Mkhwanazi witają wiernych (z lewej)
i podczas spotkania ze sługami okręgowymi

DAtA uroDzeniA: 18.03.1951
zAwóD wyuCzony: nauczyciel
Apostoł oD: 01.01.2000 r.
obszAr DziAłAniA: Okręgi w prowincji 
Gauteng i w Prowincji Północno-Zachodniej
w RPA oraz Botswana

Most do zbawienia
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Mały gest, 
wielki skutek
Kartka z życzeniami, którą ktoś 
przed osiemnastoma laty 
wrzucił do mojej skrzynki pocz-
towej, jeszcze dziś przepełnia 
mnie radością.

Dziękuję wam za to, że 
was mam! – te sło-
wa od czasu do cza-
su cisną mi się na us-
ta, kiedy pomyślę o 

braciach i siostrach w moim zborze. 
Pięknie jest po nabożeństwie pozo-
stać jeszcze chwilę razem. Pewna sio-
stra kiedyś stwierdziła, że spotkania 
z wiernymi po nabożeństwie stale są 
dla niej spotkaniami z przyjaciółmi: 
„Dlaczego po nabożeństwie szyb-
ko miałabym odejść do domu? Prze-
cież spotkałam swoich przyjaciół”! 
Taką postawę uznaję za piękną. Bar-
dzo wdzięczna jestem za chwile, w 
których Pan mi pokazuje, jak bardzo 
mnie kocha. Tę miłość pozwala mi 
też odczuć w serdecznych kontaktach 
z moimi braćmi i siostrami.

Z powodu moich studiów prze-
prowadziłam się i jestem względnie 
nowa w zborze, dlatego stopniowo 

poznaję braci i siostry. Szczególną 
okazję mam do tego raz w miesią-
cu po nabożeństwie na spotkaniach 
zborowych przy kawie, na których 
wymienia się przeżycia i pielęgnuje 
wspólnotę.

Moja wdzięczność dotyczy też 
wszystkich duchownych, sprawują-
cych różne urzędy kościelne, a przede 
wszystkim apostołów. Chociaż nasza 
droga wiary przebiega indywidualnie, 
to jednak jest ukierunkowana na jeden 
i ten sam cel. Słudzy Boży miłościwie 
nas uczą i wskazują nam kierunek.

Moim życzeniem jest, aby przez 
Ducha Świętego rozlana w naszych 
sercach miłość Boża kształtowała 
nas na wzór Jezusa Chrystusa, także 
co do otwartych i serdecznych relacji 
wzajemnych, radowała nasze serca i 
sprawiła, abyśmy wnet mogli zostać 
wprowadzeni do wspaniałości nasze-
go Ojca Niebieskiego.

Mój zbór
Stale sobie uświadamiam, jakie drogocenne jest to,
że mam braci i siostry w moim zborze.
Jakie źródło radości!

Osiemnaście lat temu 
w pewną listopadową 
niedzielę mój mąż i ja 
mieliśmy przyjąć bło-
gosławieństwo z oka-

zji srebrnych godów. Bardzo się cie-
szyliśmy na to błogosławieństwo! 
Niestety, kilka miesięcy wcześniej 
mój mąż zmarł. W tę listopadową nie-
dzielę siedziałam w ławce kościelnej 
jako wdowa. Na tym nabożeństwie 
także inne małżeństwo z naszego zbo-
ru otrzymało błogosławieństwo z oka-
zji srebrnych godów.

Byłam niesamowicie smutna. Za-
nim zaczął śpiewać chór wyszłam z na-
wy do pomieszczenia dla matek z dzieć-
mi. Moje kolana dygotały. Niewiele pa-
miętam z tej czynności kościelnej. Jaka 

deprymująca niedziela.
Kiedy wróciłam do domu, w 

skrzynce pocztowej znajdowała się 
kartka z życzeniami z okazji srebrnych 
godów. Wzruszające i pełne zrozu-
mienia słowa były adresowane tylko 
do mnie. Do kartki był też dołączony 
bon zakupowy. Nadawca chciał pozo-
stać anonimowy, ale ja jestem pewna, 
że to był ktoś z naszego zboru.

Ten gest był dla mnie niezmiernie 
przyjemny i pocieszający: nie byłam 
zapomniana, ktoś o mnie pamiętał! Od 
razu podziękowałam w modlitwie na-
szemu Ojcu Niebieskiemu za ten znak 
Jego miłości. Od tamtego dnia minę-
ło osiemnaście lat, ale jeszcze dziś te 
wspomnienia budzą we mnie cichą ra-
dość i wdzięczność.

Wy c h o w y w a n y 
po katolicku, w 
młodych latach 
byłem zaanga-
żowanym mi-

nistrantem. Pewnego dnia zostałem 
zaproszony na nabożeństwo do zbo-
ru nowoapostolskiego. Głoszone Sło-
wo Boże z ołtarza i serdeczne przyję-
cie poruszyło moje serce i moją du-
szę. Niebawem zostałem przyjęty do 
Kościoła Nowoapostolskiego i dostą-
piłem sakramentu świętego pieczęto-
wania. Do dziś czuję ręce apostoła na 
moim czole.

Od tamtej chwili nie opuściłem 
żadnego nabożeństwa. Jako kierowca 
samochodu ciężarowego pracowałem 

na długich trasach, ale stale odszuki-
wałem na mojej drodze nasze kościoły, 
żebym mógł wziąć udział w nabożeń-
stwie. Pan wciąż był ze mną – swoim 
wsparciem i swoją ochroną.

Od kilku lat jestem na emeryturze. 
Z kierowcy tira stałem się ogrodnikiem 
w naszym zborze. Mogę, i to poczytuję 
sobie za przywilej, dbać i pielęgnować 
posesję kościelną naszego zboru.

Ostatnio moje życie duchowe i na-
turalne na nowo zostało oświecone ra-
dością. W moje życie wkroczyła ko-
bieta, miła siostra w wierze, i dodała 
mi skrzydeł. Za to również dziękuję 
miłemu Bogu. Dzieląc się tą relacją 
chciałem przekazać, że z Bogiem moż-
na mieć radość i optymizm.

Radość i optymizm z Bogiem
Moje życie zawiera wiele – wyżyny, niziny, radość i cierpienie.
Nie mając rodziców niejednemu musiałem sprostać sam.
Miły Bóg jednakże zawsze był ze mną.
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„Radość w Chrystusie”

– to motto nasz Główny Apostoł 

przekazał na rok 2015,

który teraz chyli się ku końcowi. 

Relacje na tych stronach dotyczą 

różnych sytuacji życiowych,

mających wspólne hasło: 

„Radość”.
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Chleb Żywota

Pod koniec jakiegoś okresu wskazane jest dokonanie 
bilansu, oznacza to, że patrzymy wstecz na to, co 
przeżyliśmy, wyciągamy konstruktywne wnioski, a 

na podstawie zebranych doświadczeń staramy się kształ-
tować naszą przyszłość.

Jak wygląda spojrzenie wstecz? To oczywiście zale-
ży od tego, z czym mieliśmy do czynienia. Jeżeli były to 
choroby, próby, tarapaty, irytacje, utrata pracy, kłopoty fi-
nansowe itd. to takie sytuacje częstokroć mogą nas szybko 
zniechęcić i uczynić niezadowolonymi, a także ograbić 
nas z radości. Nie ulega wątpliwości, że takie sytuacje są 
obciążające.

Spojrzenie wstecz zależy też od perspektywy, z której 
oceniamy te sytuacje i wydarzenia. Izrael podczas swojej 
wędrówki pustynnej przeżywał próby i upokorzenie. Bóg 
tego nie odebrał narodowi, ale dał mu wskazówkę: „Zacho-
waj […] w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowa-
dził cię…”. (V Moj 8, 2) Ile pomocy przeżył z rąk Bożych! 
Także w trudnych czasach Pan był z nim. Nie pozostał bez 
przewodnictwa ani też bez pocieszenia i nadziei. Pan dał 
siłę do przejścia przez wszystkie uwarunkowania. To także 

jest pomoc Boża! Izrael częstokroć o tym zapominał.
Na co na przykład patrzył Psalmista, który często był 

atakowany i przeżywał przytłaczające sytuacje życiowe, 
gdy się modlił: „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapo-
minaj wszystkich dobrodziejstw jego”! (Ps 103, 2) Intere-
sujące jest to, jakie podaje powody chwalenia Boga:

- …odpuszcza wszystkie winy twoje;
- …leczy wszystkie choroby twoje;
- …ratuje od zguby życie twoje;
- …wieńczy cię łaską i litością;
- …nasyca dobrem życie twoje.

To był zupełnie inny punkt widzenia! We wszystkich 
przeżywanych sytuacjach nigdy nie zapominajmy o do-
strzeżeniu dobroci i łaski Bożej. W cierpieniu Chrystus 
nie tylko jest z nami, ale też cierpi z nami. W swoim cza-
sie do Saula Pan nie powiedział: „Dlaczego prześladujesz 
mój Kościół?”, ale „Dlaczego mnie prześladujesz?”.

Niechby refleksje z tego artykułu wciąż na nowo za-
chęcały nas do tego, żeby także w opresjach trzymać się 
ręki Boga. On jest tym, który cudownie prowadzi!

Refleksje apostoła Geralda Bimberga, który urodził się 28 czerwca 1950 roku w Halle (Saale). Służył 
40 lat (od 30.10.1975 r.) jako duchowny na różnych urzędach kościelnych, a 20 lat (od 17.09.1995 r.) 
na urzędzie apostoła. W stan spoczynku przeszedł 15 listopada 2015 roku na uroczystym nabożeń-
stwie, przeprowadzonym przez Głównego Apostoła. 

Punkt widzenia…

Ideał życia chrześcijańskiego
w Listach Apostoła Piotra

W ramach cyklu historycznego kolejna część pracy naukoWej prof. dr hab. krzysztofa 
bilińskiego z instytutu filologii polskiej uniWersytetu WrocłaWskiego

Apostoł Piotr mówi wyraźnie o rozwoju życia religijnego. 
To Bóg – Jezus Chrystus uzdatnia człowieka do życia 
zgodnego z ideałem chrześcijańskim. To dzięki Niemu 

też otrzymujemy rozliczne dary, które pozwalają nam osiągnąć 
zbawienie: „Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, 
co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności, i że mogliśmy 
poznać Tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale 
i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocen-
ne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami 
natury samego Boga po wydostaniu się z zepsucia, które panuje w 
świecie na skutek ulegania pożądliwości”. (II Ptr 1, 3-4) 

Wynika z tego, że tylko pogrążenie się w Boskim jestestwie, ze-
spolenie się z Jego Bytem daje nam udział we wszelkich korzyściach 
i pożytkach, które z tego płyną. To Bóg bowiem obdarza nas darem 
wiary i utrwala go w nas  oraz daje nam potrzebne uzdolnienia i przy-
mioty. Darem Bożym jest to, iż już tutaj na ziemi zostało zapoczątko-
wane współuczestnictwo w życiu samego Boga. Oczywiście, od nas 
samych zależy, w jaki sposób wykorzystamy ten rzadki przywilej. 
W każdym razie dopiero Dzień Pański okaże, czy ów dar został na-
leżycie przyswojony. Musimy jednakże włożyć spory wysiłek, aby 
zainicjowana w nas wiara przynosiła rezultaty. W ten sposób może-
my dostąpić spełnienia obietnicy danej nam przez Jezusa Chrystusa.

Apostoł Piotr napominał również i dawał dobre rady, w jaki spo-
sób można to osiągnąć. Okazuje się, że aby wieść cnotliwe życie, 
należy również trzymać się przepisów moralności chrześcijańskiej: 
„Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towa-
rzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie; z tym 
zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z 
najwyższą cierpliwością i pobożnością. Wreszcie pobożności niech 
towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. Jeśli 
posiądziecie te oto przymioty i będziecie się przyczyniać do ich 
wzrostu, spotęguje się również wasza gorliwość i doskonalsze sta-
nie się poznanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa (…) Dlatego tym 
usilnie jstarajcie się, bracia, iść za wezwaniem i wybraniem Bożym. 
A tak jeśli będziecie postępować, nigdy nie popadniecie w zło. W ten 
sposób uzyskacie szeroki dostęp do odwiecznego królestwa Pana 
naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. (II Ptr 1, 5-8, 10. 11)

II List Piotra jest zbudowany podobnie do innych listów.   

Rozpoczyna się od adresu i pozdrowienia ( 1, 1. 2) oraz zachęty do 
rozwoju życia chrześcijańskiego. ( 1, 3-11) Zasadnicza treść dzie-
li się na trzy części i obejmuje: Obronę autorytetu apostolskiego i 
biblijnego (1, 12-21), przestrogę przed fałszywymi nauczyciela-
mi (2, 1-22) i naukę o ponownym przyjściu Chrystusa. (3, 1-16) 
List kończy się zachętą, kierowaną do adresatów, aby mocno 
trwali w wierze i oddaniem chwały Zbawicielowi. (3, 17-18) 

Napomnienia, dawane przez Apostoła Piotra, wydają się bardzo 
radykalne, wręcz ekstremalne. Należy jednak pamiętać, że w oto-
czeniu pogan chrześcijanie musieli odznaczać się perfekcjonizmem 
etycznym. Ważne są tutaj konsekwencje konkretnych postępowań i 
działań. Wiara jest ściśle zespolona z dobrymi uczynkami, co więcej 
wynikają one właśnie z miłości do Boga. Dobre uczynki dowodzą, 
że wiara ma charakter aktywny i zwraca się też ku drugiemu czło-
wiekowi. Kolejnym przymiotem jest rozeznanie tego, co dobre w 
odróżnieniu od tego, co złe. Temu wszystkiemu muszą towarzy-
szyć konkretne cnoty: opanowanie, wytrwałość, pobożność. One 
to bowiem pozwalają na zachowanie właściwej postawy moralnej. 
Można powiedzieć, że ideał życia chrześcijańskiego wywodzi się z 
poznania naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Ten, kto konse-
kwentnie postępuje  drogą Jezusa Chrystusa,  może mieć pewność, że 
jest prawdziwym chrześcijaninem, odpornym na wszystkie zakusy i 
czyhające zło. Właściwym sposobem postępowania jest na pewno 
słuchanie apostołów i Pisma Świętego. Autor Listu  mówi o koniecz-
ności nieustannego przypominania prawd wiary. Chodzi nie tylko o 
to, aby je dobrze zapamiętać, lecz aby głębiej je zrozumieć i wierniej 
nimi żyć w oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Wiara ma 
bowiem charakter dynamiczny, jest żywa tylko wtedy, gdy wzrasta. 
Takie ciągłe przypominanie i przeżywanie dzieła zbawienia ma miej-
sce w liturgii nabożeństwa. Apostoł przekazuje więc swój duchowy 
testament, w którym są zawarte najważniejsze pouczenia. Jego nauka 
w pełni zasługuje na przyjęcie, a głosi ją jako naoczny świadek bo-
skiej godności Jezusa Chrystusa, objawionej podczas Jego Przemie-
nienia. Takim samym autorytetem cieszy się Pismo Święte, które jest 
natchnionym Słowem Bożym. Ponieważ zostało ono napisane pod 
wpływem Ducha Świętego, nie należy go interpretować według in-
dywidualnych zapatrywań, ale zgodnie z nauką Kościoła, któremu 
zostało powierzone i który strzeże autentyczności jego interpretacji.

Chleb Żywota



 22 NASZA rodZiNA 12 / 2015   12 / 2015 NASZA rodZiNA 23

Katechizm

10.5 Pierwsze Zmartwychwstanie

Wyrażenie „Pierwsze Zmartwychwstanie” w Piśmie 
Świętym można znaleźć tylko w Objawieniu Jana 20, 5. 6 w 
powiązaniu ze szczególnym błogosławieniem: „Błogosła-
wiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwych-
wstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy”. Błogosła-
wieni – czyli ci, którzy zostali zabrani podczas ponownego 
przyjścia Chrystusa oraz męczennicy z czasu wielkiego uci-
sku – są wyłączeni z Sądu Ostatecznego.

W I Liście do Koryntian 15, 20. 22-24 Apostoł Paweł 
wskazuje na „porządek” zmartwychwstania: „A jednak 
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem 
tych, którzy zasnęli. […] Albowiem jak w Adamie wszyscy 
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 
A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem 
ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, potem na-
stanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy 
zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc”.

Apostoł Paweł wyodrębnia więc trzy istotne aspekty:

• Najpierw zmartwychwstał Chrystus. On jest pierwo-
rodnym z tych, którzy zmartwychwstaną. Wszelka na-
dzieja na zmartwychwstanie zmarłych ugruntowana 
jest na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

• Następnie zmartwychwstanie przyobiecane jest tym, 

mający duchowe ciało, podobne do Pana. (I Kor 15, 44)
Królewskie panowanie Chrystusa, w którym da współ-

udział swoim, jako królewskiemu kapłaństwu, będzie trwa-
ło „tysiąc lat” – symbol długiego, ale ograniczonego czasu. 
(Obj 20, 6) Bez przeszkód będzie mogła być głoszona ewan-
gelia. Podczas tego czasu proponowane będzie zbawienie. 
Dobra nowina będzie głoszona zarówno ludziom żyjącym 
na ziemi, jak i duszom znajdującym się w krainach zmar-
łych. Tym samym pod koniec Królestwa Pokoju wszyscy 
ludzie ze wszystkich czasów usłyszą o ewangelii Chrystusa.

Królestwo Pokoju zakończy się, kiedy szatan zostanie 
wypuszczony i będzie miał po raz ostatni okazję do zwodze-
nia ludzi. Po jego ostatecznym pokonaniu, zostanie osądzo-
ny i „wrzucony do jeziora z ognia i siarki”. (Obj 20, 7-10) 
Zło w jakiejkolwiek postaci zostanie tym samym unieszko-
dliwione na wieki.

Po tym nastąpi zmartwychwstanie umarłych na sąd. (Obj 
20, 11-15) Chrystus będzie sądził wszystkich ludzi, którzy 
nie uczestniczyli w Pierwszym Zmartwychwstaniu.

Miarodajny dla wyroku będzie stosunek, jaki człowiek 
ostatecznie wykazał wobec Chrystusa. Kto Go odrzuca i nie 
jest „zapisany w Księdze Żywota”, pozostaje w nieszczęściu 
oddalenia Bożego. Ci, którzy na Sądzie Ostatecznym zazna-
ją łaski, staną się mieszkańcami nowego stworzenia Bożego 
i będą mogli mieć z Nim wieczną społeczność.

Wobec tych, którzy jako królewskie kapłaństwo będą pa-
nowali z Chrystusem w Królestwie Pokoju, w nowym stwo-
rzeniu wypełni się obietnica: „słudzy jego służyć mu będą i 
oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. 
I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła 
lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im 
świecił i panować będą na wieki wieków”. (Obj 22, 3-5)

Oczekiwanie, wyrażone w II Liście Piotra 3, 13, stanie 
się wówczas rzeczywistością: „Ale my oczekujemy, według 
obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w któ-
rych mieszka sprawiedliwość”. (por. Iz 65, 17) 
Bóg ustanowi nowe stworzenie w miejsce sta-
rego i wypełnią się słowa: „I będzie mieszkał 
[Bóg] z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg 
będzie z nimi”. (Obj 21, 3) To Królestwo Boże 
będzie wieczne; wówczas Bóg będzie wszyst-
kim we wszystkim. (I Kor 15, 28)

Streszczenie 

Po zabraniu oblubienicy nastąpi wese-
le Baranka. Obraz eschatologicznego wesela 

Baranka wskazuje na nierozłączną wspólnotę pierworod-
nych z Panem. (KKN 10.2)

Jezus Chrystus jest Barankiem, poniżonym i ukrzyżowa-
nym Synem Bożym, a zarazem tryumfującym i zwycięzcą; 
jest Oblubieńcem. (KKN 10.2)

Po ponownym przyjściu Chrystusa nastanie czas, w 
którym ludzie i stworzenie zostaną skazani na moc szatana; 
wielki ucisk. Obraz niewiasty odzianej w słońce, która poro-
dziła chłopczyka, ukazuje tych chrześcijan, którzy zaliczają 
się do Kościoła Chrystusa, ale nie zostali zabrani przez Je-
zusa Chrystusa. Oni doświadczają nadal Bożego wsparcia i 
duchowego zaopatrzenia. (KKN 10.3)

Po weselu w niebie przyjdzie Syn Boży z pierworodny-
mi z powrotem na ziemię i zakończy czas wielkiego ucisku. 
Sprzymierzeńcy szatana zostaną osądzeni. (KKN 10.4)

Po pozbawieniu szatana władztwa nastąpi zmartwych-
wstanie męczenników z czasu wielkiego ucisku. (KKN 
10.4)

W Pierwszym Zmartwychwstaniu będą uczestniczyć 
ci, którzy zostaną zabrani przy ponownym przyjściu Chry-
stusa oraz męczennicy. Oni zostaną wyłączeni z Sądu 
Ostatecznego. (KKN 10.5)

Po Pierwszym Zmartwychwstaniu Chrystus ustanowi na 
ziemi swoje Królestwo Pokoju. Pod koniec Królestwa Po-
koju wszyscy ludzie z wszystkich czasów usłyszą o ewange-
lii Chrystusa. Po tym, kiedy szatan po raz ostatni będzie miał 
okazję do zwodzenia ludzi, zostanie ostatecznie pokonany i 
osądzony. Zło w jakiejkolwiek postaci zostanie tym samym 
unieszkodliwione na wieki. (KKN 10.6)

Nastąpi zmartwychwstanie umarłych na sąd. Ci, którzy 
na Sądzie Ostatecznym zaznają łaski, staną się mieszkań-
cami nowego stworzenia Bożego i będą mogli mieć z Nim 
wieczną społeczność. (KKN 10.6)

Koniec rozdziału 10

którzy należą do Chrystusa, kiedy przyjdzie: podczas 
ponownego przyjścia zmartwychwstaną umarli w 
Chrystusie, którzy razem z przemienionymi żyjącymi 
zostaną zabrani. (zob. KKN 10.1.2) W powiązaniu z 
przyjściem Chrystusa z mocą i chwałą obiecane jest 
zmartwychwstanie męczennikom z wielkiego ucisku. 
Obydwa te wydarzenia obejmuje pojęcie „Pierwsze 
Zmartwychwstanie”. Do wszystkich, którzy staną się 
jego uczestnikami, odnoszą się słowa: „będą kapłana-
mi Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc 
lat”. (Obj 20, 6)

• „Koniec”, o którym Apostoł Paweł mówi w I Liście 
do Koryntian 15, 24 oznacza Sąd Ostateczny, przed 
którym nastąpi powszechne zmartwychwstanie 
umarłych.

10.6 Ciąg dalszy dziejów zbawienia

Po Pierwszym Zmartwychwstaniu Chrystus ustanowi na 
ziemi swoje Królestwo Pokoju. Jego panowanie królewskie 
objawi się w sposób nieograniczony. On jest „Księciem Po-
koju”. (Iz 9, 5) Szatan zostanie związany i nikogo nie będzie 
mógł już zwodzić do grzechu. Pomimo to ludzie nadal po-
zostaną grzesznikami, ponieważ skłonność do grzechu nie 
jest zniesiona. Ludzie będą się rodzili i umierali; śmierć nie 
będzie jeszcze zniesiona. (Obj 20, 14; por. Iz 65, 20. 21)

Od tego wyłączeni będą kapłani Boga i Chrystusa, 

Nauka o rzeczach przyszłych

katechizm

Rozdział 10 − część III



252524

OpOwieści biblijne

Po kolejnych 33 dniach Maria i 
Józef przynoszą małego Jezusa 
do świątyni w Jerozolimie. Zgod-
nie z Zakonem Mojżeszowym 
chcą też złożyć Bogu ofiarę.
W Jerozolimie żyje pobożny 
mężczyzna. Nazywa się Symeon. 
On oczekuje pocieszenia, jakie 
Bóg obiecał swojemu narodowi. 
Duch Boży jemu przepowiedział: 
„Nie umrzesz zanim nie ujrzysz 
Mesjasza”.

Symeon  i  AnnA
(ewangelia Łukasza 2, 21–40)

Gdy Symeon widzi Dzieciątko 
Jezus, bierze je na ręce, wielbi 
Boga i mówi: „Panie, teraz 
mogę umrzeć w pokoju, gdyż 
oczy moje widziały Zbawi-
ciela, którego posłałeś dla 
wszystkich narodów”.
Maria i Józef dziwią się sło-
wom Symeona. Natomiast  
Symeon błogosławi ich i mówi 
do Marii: „Przez tego Jezusa 
wielu w Izraelu zazna upadku, 
ale też wielu powstanie”.
W tym czasie jest też w świą-
tyni prorokini o imieniu Anna. 
Jest już sędziwa, ma 84 lata. 
Po siedmiu latach małżeń-

stwa została wdową i od 
tego czasu żyje w świątyni 
i służy Bogu, poszcząc i się 
modląc. 
Anna podchodzi do 
Dzieciątka Jezus i Jego 
rodziców, wielbi Boga i roz-
powiada o Nim wszystkim, 
którzy oczekiwali wybawie-
nia Izraela.
Maria z Józefem skadają 
ofiarę i ruszają w drogę po-
wrotną do Nazaretu w Ga-
lilei. Jezus rośnie i nabiera 
sił, staje się coraz mądrzej-
szy, a nad Nim jest łaska 
Boża.

Ósmego dnia po narodzinach 
Dzieciątko zostaje obrzezane i 
otrzymuje imię Jezus, tak jak na-
kazał anioł.

W czasach biblijnych noworodek najpierw był 
umyty, a następnie natarty solą i zawinięty w 
pieluszki. Chłopcy, na znak przymierza Izra-
ela z Bogiem, ósmego dnia po narodzinach 

byli obrzezani, co oznaczało usunięcie części 
napletka. Maria i Józef poszli do świątyni z 

dwóch powodów: Chcieli swojego pierworod-
nego przedstawić Bogu i złożyć w ofierze dwa 

gołąbki, aby tym samym Maria po porodzie 
dostąpiła rytualnego oczyszczenia.
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Z wiZytą
U mAgnUSA w Limie,  w PerU

Nazywam się Magnus, urodziłem się 9 lu-
tego 2006 roku w Berlinie. Mój tata pracuje 
w dużej firmie, dlatego już wielokrotnie się 
przeprowadzaliśmy. Mieszkaliśmy już w Ka-
zachstanie, w kraju pomiędzy Rosją a Chi-
nami, potem znowu w Berlinie, a teraz tata 
pracuje akurat w Limie. To jest stolica Peru 
w Ameryce Południowej. Tutaj mieszkamy w 
dużym domu. Niestety okna nie są szczelne 
i zimą mamy 15 stopni.

Peru leży na półkuli południowej, a więc na 
południe od równika. Dlatego też wszystkie 
pory roku są przeciwne do tych na półkuli 
północnej, na której leży Europa. A więc 
gdy u nas jest zima, to w Niemczech jest 
lato. Sierpień jest najzimniejszym miesią-
cem w Limie. Klimat jest tutaj tropikalny, a 
to oznacza wilgotny. Jest dużo insektów i 
palm, a słońce natychmiast dotkliwie opala 
każdego, kto nie posmaruje się kremem. 
Dlatego szczególnie podoba mi się przeby-
wanie w wodzie albo na wodzie, gdy pły-
wam na desce surfingowej.

Do mojej rodziny poza tatą i mamą należy 
także moja siostra Janna. Ma sześć lat i 
świetnie się z nią bawię, na przykład na 
plaży. Moim ulubionym jedzeniem jest pizza. 
Z peruwiańskich potraw najlepiej smakuje mi 
„arroz chaufa”, smażony ryż z jajkiem i kieł-
baskami.

Do kościoła jeździmy ok. 45 minut do Breña. 
Do zboru należy 80 dorosłych i 20 dzieci. 
Zajęcia religii odbywają się przed nabożeń-
stwem. Dopiero potem odbywa się nabożeń-
stwo zborowe, a to oznacza dla nas dzieci 
długie spokojne siedzenie. Dlatego też po 
nabożeństwie wszyscy razem jeszcze trochę 
się bawimy.

Niemcy odwiedzamy tylko na Boże Naro-
dzenie, dlatego że to jest bardzo daleko. 
Podczas lotu przez Atlantyk trzeba siedzieć 
13 godzin w samolocie. Z przesiadkami po-
dróż trwa prawie 24 godziny. Pozdrawiam 
wszystkie dzieci, a szczególnie nasz zbór 
Berlin-Schöneberg i dzieci z zajęć kościel-
nych. Do zobaczenia niebawem!

Fotografie własne
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Surfing to moje hobby. Inne hobby to  
wspinaczka i akrobatyka. W szkole naj-
bardziej lubię sport i matematykę. Uczęsz-
czam do trzeciej klasy szkoły „Humboldta”, 
gdzie zajęcia odbywają się po niemiecku. 
Dla mnie to jest łatwiejsze, gdyż hiszpań-
skiego dopiero się uczę.
Szybko znalazłem tutaj przyjaciół.

Do

Ziemia jest kulą z biegunem południowym na 
dole i biegunem północnym na górze. Wokół 

środka kuli można wyobrazić sobie linię, która 
dzieli Ziemię na półkulę południową i półkulę 

północną; ta linia zwana jest równikiem.
Równik ma 40 075 kilometrów długości.



W skrócie...

Niezwykłej rangi wydarzeniem dla Ko-
ścioła Nowoapostolskiego w Polsce była 
oficjalna wizyta Głównego Apostoła, 
Międzynarodowego Zwierzchnika Ko-
ścioła Jean-Luca Schneidera. Z tej okazji 
wierni z różnych zborów, pasjonujący się 
śpiewem i muzyką, za aprobatą Biskupa 
Kościoła dr Waldemara Starosty zorgani-
zowali się w „Chór Polski”. Z wielkim za-
angażowaniem i entuzjazmem odbywały 

się próby w różnych regionach kraju: w marcu w Ostródzie 
(1), w maju w Białogardzie (2), w czerwcu w Kosewie (3) i 
w Poznaniu (4), w lipcu we Wrocławiu (5) oraz w sierpniu 
w Gdańsku (6). Finał na uroczystości w Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku (7). Rezultat pracy ku chwa-
le Bożej uwieńczony był błogosławieństwem i wzbudził 
wiele radości u słuchaczy. Po wzniosłych uroczystościach 
„Chór Polski” kontynuuje działalność, stawiając sobie 
ambitne cele. Ma też zaszczyt uczestniczyć w nagraniach 
nabożeństw Kościoła Nowoapostolskiego, nadawanych 
przez ogólnopolski Program II Polskiego Radia.

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: +48 58 664 9288; fax: +48 58 621 9401; e-mail: acnak@nak.org.pl; Internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

W Matadi, mieście portowym Demokratycznej Republiki Konga, kościelna insty-
tucja humanitarna Waterful,we współpracy z kościelną fundacją NAK-Humanitas 
ze Szwajcarii, uruchomiła  projekt samopomocowy, polegający na wyrobie mydła 
z oleju palmowego. Kobiety uczestniczące w projekcie mogą wytworzone przez 
siebie mydło sprzedawać i w ten sposób zapewnić sobie środki do życia. Rów-
nocześnie wytworzone mydło jest cegiełką do poprawy stanu zdrowia ludności, 
ponieważ w Kongo bardzo rozpowszechniona jest sprzedaż mydła srebrowego 
wybielającego skórę. Mydło srebrowe poważnie zagraża zdrowiu kobiet i niena-
rodzonych dzieci. Wytwarzanie mydła z oleju palmowego odbywa się wieloetapowo z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. 
Surowiec do produkcji mydła jest kupowany na lokalnym rynku. Zanim gotowe mydła zostaną zapakowane i trafią do sprzedaży, 
muszą dojrzewać i suszyć się przynajmniej przez sześć tygodni. Fotografia: Szkolenie i instruktaż technologiczny.

Przygotowania „Chóru Polskiego” do wizyty
Głównego Apostoła w Gdańsku 2 sierpnia 2015 r.

Pomoc do samopomocy
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