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Powiedzenie „nie” łatwo nie przychodzi człowiekowi. Ła-
twiej przechodzi mu przez usta „tak”, ponieważ przecież 
brzmi o wiele lepiej, o wiele pozytywniej. Można się jed-
nak uczyć mówić „nie” i trzeba się tego uczyć.

Kiedy dzieci mówią „nie” na jakieś życzenie swoich rodziców, 
to nie tylko jest to przekorą i nieposłuszeństwem, ale też znakiem 
rozwoju ich osobowości. Kiedy młody człowiek mówi „nie” w 
stosunku do świata dorosłych i stylu życia swoich rodziców, to nie 
tylko jest to żądzą prowokacji, ale też oznaką jego wzrastającej 
samodzielności i niezależności. Poprzez mówienie „nie” pokazuje 
siłę i odwagę do podejmowania własnych decyzji.

Złemu również można powiedzieć „nie”. Zło, grzech nie są 
niczym nieuchronnym, na co jestem bezradnie wydany. Potra-
fię powiedzieć „nie” grzechowi, chociaż jestem słaby, ponieważ 
Pan Jezus zwyciężył grzech. Jego zmartwychwstanie było silnym 
„nie” wobec złego i to tak silnym, że nawet nie do wyobrażenia. 
Dlatego że we wspólnocie z Panem Jezusem Chrystusem mam 
udział w sile Jego zmartwychwstania, mogę też powiedzieć zdecy-
dowane „nie” wobec diabła oraz wszelkich jego spraw i czynów, 
kiedy tylko tego chcę. A kiedy już powiem złemu „nie”, wtedy 
Zmartwychwstały da mi też siłę do przeciwstawienia się złu.

Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Siła do powiedzenia 
„NIE”
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Kraina miedzi, tak dawniej zwano Kongo, 
słynne ze swoich wyjątkowych na świe-
cie bogactw naturalnych. Dlatego też we 

współczesnej Demokratycznej Republice Konga 
przemysł wydobywczy jest najważniejszą gałęzią 
gospodarczą. Wydobywa się przede wszystkim: 
kobalt, złoto, diamenty, srebro, ropę, cynk, man-
gan, uran, cynę, wolfram, węgiel oraz szmaragdo-
wozielony malachit, związek węglanu miedzi, który 
przetapiano na miedź już w czasach starożytnych. 
Największe złoża malachitu znajdują się w pobli-
żu Lubumbashi, stolicy prowincji Katanga, gdzie 
w kopalni L’Etoile du Congo wydobywany jest od 
1907 roku. Swoistą renomę ten ulubiony minerał 
szlachetny uzyskał dzięki owianemu złą sławą kon-
gijskiemu dyktatorowi Mobutu, który kazał wyłożyć 
malachitem siedmiometrowe bramy swojego luksu-
sowego pałacu prezydenckiego.

Kongo – kraina miedzi
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NABOŻEŃSTWO 
W LuBumBAShi / dEm. REp. KONgA

dATA: 16 lipca 2017 r.
OSOBy TOWARzySzącE: apostołowie okręgowi: Michael 
Deppner, John Kriel, Tshitshi Tshisekedi oraz wszyscy apo-
stołowie z Burundi i południowo-wschodniej Demokratycznej 
Republiki Konga 
uczESTNicy: ok. 30 800 (na miejscu)
iNfORmAcjA: w stan spoczynku zostali przeniesieni apo-
stołowie: Bernard Hianda, André Kakubu, Célestin Munamba 
i Emmanuel N’Dondji; ordynowani zostali apostołowie: Moses 
Mulumba Mulumba, Liévain Munganga Teo, Baudouin Mununga 
Wayiva, Jean-Pierre Muleku Badibanga, André Claudel Bapanda 
Wa Bapanda i Vincent Inyamueni Punga.

Główny Apostoł wita uczestników nabożeństwa
zgromadzonych na posesji kościoła. Z prawej
apostołowie okręgowi Tshisekedi, Kriel i Deppner
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Izajasz na polecenie Boga powiedział do narodu izra-
elskiego: „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was 
pocieszał”. (Iz 66, 13) Gdy dziecko jest zranione, 

matka nie może od razu uleczyć. Gdy dmucha na ranę, to 
ona tak po prostu nie znika. Pierwszym, co matka czyni, 
jest to, że bierze dziecko w ramiona, przytula do serca i 
pociesza: „Nie bój się, jestem z tobą, pomogę ci”.

Świadomy jestem, że to nabożeństwo w magiczny spo-
sób nie usunie waszych problemów, ale życzę tego, żeby 
każdy odczuł, że Pan Jezus na tym nabożeństwie jest po 
jego stronie i do niego mówi: „Nie bój się, jestem z tobą, 
miłuję ciebie”. W ten sposób to nabożeństwo będzie źró-
dłem pocieszenia, siły i błogosławieństwa.

Przeczytałem wam werset biblijny – słowa Apostoła 
Pawła skierowane do zboru w Filippi. W tym liście mówi 
o problemach i przeciwnościach, z jakimi się zetknął.

Gdy Apostoł Paweł w celu założenia zboru przybył do 
miasta Filippi i świadczył o wierze, to razem ze swoim 
towarzyszem Sylasem został aresztowany i wtrącony 
do więzienia. Sądzę, że więzienia w tamtym czasie w 
zasadzie nie były lepsze od tych, jakie dziś znacie. Za-
miast się użalać, Apostołowie Paweł i Sylas spędzili noc 
głośno się modląc i chwaląc Boga, tak że słyszano to w 
całym więzieniu. (Dz Ap 16, 25) Po ich uwolnieniu został 
ochrzczony strażnik więzienny wraz z całą rodziną. Tak 
więc uwięzienie Apostołów Pawła i Sylasa stało się bło-
gosławieństwem dla tego człowieka.

Później, dokładnie nie wiadomo kiedy, Apostoł Paweł 
podczas podróży ponownie trafił do więzienia, a podczas 
pobytu tam napisał list do wiernych w zborze w Filippi, 
żeby ich zmotywować i podzielić się nowinami. Wierny 
swoim przekonaniom wyjaśniał im, że również uwięzie-
nie może być błogosławieństwem, jak o tym mówi wer-
set biblijny, ponieważ służyło rozkrzewieniu Ewangelii. 
Rzeczywiście w więzieniu składał świadectwo wiary 
żołnierzom, którzy go strzegli. Apostoł Paweł jako wię-
zień znajdował się pod pieczą namiestnika rzymskiego. 
Otoczenie tego władcy było pod głębokim wrażeniem 

postawy Apostoła, który nie uczynił nic złego, a jako wię-
zień z wielką godnością znosił tę sytuację i ufał swojemu 
Bogu.

W wyniku uwięzienia Apostoła Pawła świadectwo 
o wierze chrześcijańskiej dotarło do rzymskiej armii, a 
nawet do otoczenia cesarza. Apostoł Paweł przemilcza 
jednakże fakt, że w końcu to jego wzorowa postawa prze-
konała ludzi i skłoniła do przyjęcia wiary.

Przykład Apostoła Pawła powinien również nas 
inspirować. Nikt z nas nie może się porównywać 
z Apostołem Pawłem, z tym bohaterem wiary, 

ale otrzymaliśmy tego samego Ducha, co on i tak jak on 
również doświadczamy cierpienia. Jako chrześcijanie no-
woapostolscy tak samo bywamy dotknięci nieszczęściem, 
jak pozostała ludność. Wśród chrześcijan nowoapostol-
skich są tak samo biedni, jak wśród całej ludzkości. Gdy 
kongijski frank dewaluował o 60%, to jest to dla nas tak 
samo dramatyczne, jak dla wszystkich pozostałych. Gdy 
na skutek wojny powstaje niepewność, to dotyka nas to 
tak samo, jak wszystkich innych; dotykają nas te same 
straszne wydarzenia, jak pozostałą ludność.

Tylko dla nas niekiedy jest to jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przychodzą tacy, którzy mówią: „Gdzie teraz 
jest twój Bóg? Mówisz, że jesteś dzieckiem Bożym, ale 
idzie tobie tak samo źle, jak nam”. W tym ogólnym nie-
szczęściu dodatkowo jesteśmy atakowani z powodu na-
szej wiary. Jeszcze z nas się drwi i szydzi: „Co robi twój 
apostoł dla ciebie? Nic! A gdzie jest twój Jezus?”. Do tego 
dochodzi problem, że nasza wiara zakazuje nam posłu-
giwać się środkami, którymi inni w takich sytuacjach się 
posługują, ponieważ wiemy, że to byłoby grzechem. To 
są cierpienia, jakie musimy znosić. Nieszczęścia dotyka-
ją nas tak samo, jak innych, ale dodatkowo związane są 
z kwestionowaniem naszej wiary i naszego stanu dziec-
ka Bożego. Cierpienia również mogą się przyczyniać do 
„propagowania Ewangelii” – o ile wykazujemy w nich 
właściwą postawę.

Samo cierpienie nie jest błogosławieństwem; nikt nie 
wejdzie do nieba tylko dlatego, że dużo cierpi. Decydu-
jące przy tym jest nasze usposobienie, nasza postawa w 
cierpieniu, w obliczu krzywdy i nieszczęścia.

Mili bracia i siostry, apeluję dziś do każdego z nas: 
zadbajmy o to, żeby nasze cierpienie przyczyniło się do 
rozkrzewienia Ewangelii! Nic a nic nie pomoże, jeśli bia-
dolimy z powodu naszego nieszczęścia. Wykorzystajmy 
je raczej do krzewienia Ewangelii.

Mili bracia i siostry zebrani tu w koście-
le, jak i w zborach korzystających z 
przekazu telewizyjnego nabożeń-
stwa! Dziękuję Bogu, że mi umożliwił 
bycie tu dziś z wami. Bardzo mi zale-

żało na tej wizycie, ponieważ pragnąłem osobiście wam 
powiedzieć, że dzielę niedolę i cierpienie z wszystkimi, 
którzy obecnie cierpią z powodu sytuacji w kraju. Wiem, 
że wielu braci i sióstr aktualnie znajduje się w ekstremal-
nie ciężkich warunkach i pragnę ich zapewnić, że dzielę 
z nimi ich troskę, modlę się za nich i za was wszystkich, 
żeby wszechmogący Bóg darował pomoc. Jestem przeko-
nany, że Bóg nikogo nie zapomina.

Obchodzenie się
z cierpieniem i uciskiem

Jako Główny Apostoł chciałbym podkreślić, że Ko-
ściół Nowoapostolski odrzuca przemoc w każdej formie i 
bezgranicznie opowiada się za pokojem. Stanowisko Ko-
ścioła Nowoapostolskiego w tej kwestii jest jednoznaczne 
i powiem wprost: przemoc w jakiejkolwiek formie pod 
żadnym pozorem nie jest usprawiedliwiana. Mili bracia i 
siostry to jest nasze stanowisko i tego mocno się trzyma-
my. Zdecydowanie potępiamy przemoc każdego rodzaju 
i oświadczamy jasno i wyraźnie, że przemoc nigdy nie 
może być drogą do rozwiązywania problemów.

Byłem bardzo wzruszony, kiedy chór przed kościołem 
śpiewał pieśń: „Pociesz swój lud”. Moim życzeniem jest, 
żeby ta prośba spełniła się każdemu z was.

„A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to,
co mnie spotkało, posłużyło raczej ku
rozkrzewieniu ewangelii”.

Słowo biblijne: List do Filipian 1, 12

Zdecydowanie potępiamy przemoc każ-
dego rodzaju i oświadczamy jasno i wy-
raźnie, że przemoc nigdy nie może być 
drogą do rozwiązywania problemów.
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Na początku Ewangelia musi wzrastać w nas; do 
tego również może się przyczynić cierpienie. 
Ono pozwala nam lepiej i obszerniej zrozumieć 

miłość Pana Jezusa. Gdy cierpisz, miły bracie i miła sio-
stro, kiedy jest ci bardzo, bardzo ciężko, to pomyśl o Panu 
Jezusie. Wtedy sobie uświadomisz: to, jak teraz cierpię, 
Pan również musiał przeżyć. Jako Syn Boży mógł po-
wiedzieć: „Wystarczy! Mam dość cierpienia!”. Ale On 
wszystko wziął na siebie aż do śmierci na krzyżu, pomi-
mo że był niewinny – z miłości do nas! Wziął to na siebie, 
żeby nam pokazać, że jest z nami w naszym cierpieniu. On 
wziął to na siebie, żeby nas zbawić od złego. Jeśli sobie 
uświadamiamy: ja muszę dużo cierpieć, ale Pan Jezus tak 
samo cierpiał, wziął wszystko na siebie z miłości do mnie, 
żeby okazać swoją miłość do mnie, wtedy przed oczami 
ma się wielkość miłości Pana Jezusa. Mili bracia i siostry, 
to jest pewne zadanie, że zawsze gdy cierpisz, gdy bardzo 
cierpisz, to myśl o Jezusie Chrystusie – On cierpiał tak, jak 
ty, żeby pokazać tobie swoją miłość – wówczas ujrzysz 
cały wymiar Jego miłości.

Gdy cierpimy, a nasze modlitwy nie zostają wysłu-
chane, to uwidacznia się też, co nas naprawdę skłania do 
naśladowania Jezusa Chrystusa. Wówczas się widzi, że 
nie naśladujemy Pana Jezusa, żeby mieć przyjemne życie, 
żeby mieć korzyści tu na ziemi. Naśladujemy Pana Jezusa 
i Jemu służymy z wdzięczności za Jego miłość do nas. Na-
śladujemy Pana Jezusa, ponieważ Go miłujemy i kiedyś 
chcemy być u Niego. Cierpienia są dobrą okazją do tego, 
żeby sprawdzić swoją motywację i zadać sobie pytanie: 
dlaczego naśladuję Pana Jezusa? Dlaczego jestem dziec-
kiem Bożym i dlaczego trwam przy Panu?

Uświadomienie sobie tego nas wzmocni, bracia i 
siostry. Prawdziwym powodem służenia Panu 
Jezusowi i bycia Jemu posłusznym, jest nasza 

miłość do Niego. Miłujemy Jego, ponieważ On nas umi-
łował.

Błogosławieństwem też jest, że w cierpieniu poznaje-
my znaczenie wolności w Chrystusie. Gdy ma się wszyst-
kiego dość, wtedy przychodzi na myśl: „Rób jak wszyscy! 

Odetnij się od swojej wiary, bądź bezwzględny, w grun-
cie rzeczy wyjdziesz na swoje!”. To jest strategia złego! 
On chce nas zwieść na pokuszenie i ograbić nas z wolno-
ści, narzucić nam swoją wolę i doprowadzić do tego, że 
będziemy się zachowywać tak, jak inni. Mówmy wtedy 
tak: „Nie, nie pozwolę się zniewolić. Możesz odebrać mi 
wszystko – zdrowie, cały dobytek, to, co kocham – ale nie 
możesz mnie zmusić do czynienia twojej woli. Nie masz 
prawa skłaniać mnie do innego zachowania i doprowa-
dzać do czynienia tego, czego nie chcę. Zdecydowałem 
się na służenie Jezusowi Chrystusowi, zdecydowałem się 
na naśladowanie Go, zdecydowałem się na dobro, zdecy-
dowałem się na walkę ze złem. Możesz robić, co chcesz, 
ale ja nie dam się zniewolić. Mnie wyzwolił Chrystus!”.

W cierpieniach uświadamiamy sobie, jak ważna jest 
wolność w Chrystusie. Zły może nam zabrać wszystko, 
ale nie może nam odebrać wolności w Chrystusie.

Wykorzystujmy fazę cierpienia do uświadomienia 
sobie miłości Chrystusa, który cierpiał jeszcze bardziej 
niż my, ponieważ nas kocha. Wykorzystujmy cierpienie 

do uświadomienia sobie naszej motywacji: motywacją 
jest wdzięczność i miłość do Chrystusa. Koncentrujmy się 
na wolności w Chrystusie i nie pozwólmy z siebie zrobić 
popleczników złego! W ten sposób przyczynimy się do 
krzewienia Ewangelii!

Postawa Apostoła Pawła w jego cierpieniu przy-
czyniła się do rozkrzewienia Ewangelii, ponie-
waż Apostoł Paweł był imponującym świadkiem 

Chrystusa. My również możemy być takimi. Jeśli pomimo 
wszelkiego cierpienia i ucisku pozostajemy wierni Panu, 
nadal Jemu służymy, nadal składamy Jemu swoje ofia-
ry, wtedy ludzie będą pytać: „Co jest tego powodem?”. 
Wówczas będziemy mogli złożyć świadectwo o miłości 
Chrystusa i Jego wspaniałości. Nawet jeśli nie powie-
dzie się nam w życiu, jeśli nic nam nie pozostanie, mamy 
powód do dziękowania Panu i służenia Jemu. Dzięki na-
szemu przykładowi ludzie zobaczą, jak wielka jest miłość 
Chrystusa. Nawet jeśli nie będziemy mieli nic, pozostań-
my wierni Panu, a Jego wspaniałość zrekompensuje nam 
wszystko. Naszą wiernością poświadczamy Jego miłość i 
Jego wspaniałość.

W cierpieniu możemy też świadczyć o mocy Ducha 
Świętego. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, Ducha 
mocy, dzięki któremu jesteśmy w stanie przeciwstawiać 
się złemu we wszystkich okolicznościach. Wrażenie na 
bliźnich powinno wywierać też to, że nawet w niesprzyja-
jących warunkach przeciwstawiamy się złemu.

Gdy trochę podróżuje się po świecie, wtenczas stale 
natyka się na to samo. Wszędzie ludzie narzekają na wa-
runki. Jest tylu aferzystów i złodziei, tyle nieprawdy, tyle 
niesprawiedliwości i korupcji. A gdy się mówi, że trzeba 

Samo cierpienie nie jest błogosławień-
stwem; nikt nie wejdzie do nieba

tylko dlatego, że dużo cierpi.
Decydujące przy tym jest nasze usposo-

bienie, nasza postawa w cierpieniu,
w obliczu krzywdy i nieszczęścia.
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walczyć ze złem, wtedy zawsze się słyszy, że to inni po-
winni rozpocząć walkę ze złem. Zwłaszcza bogaci i wpły-
wowi jako pierwsi powinni dać przykład i inaczej postę-
pować! – Czyż nie jest to zbyt tania wymówka?

Oczywiście można powiedzieć, że przykład bogatych 
i wpływowych, którzy rządzą, jest istotny; gdy oni dają 
przykład, to my robimy tak samo. Z ludzkiego punktu 
widzenia rozumiem ten argument. Jednakże Ewangelia 
mówi coś innego. I ty przyrzekłeś Bogu coś innego! Nie 
powiedziałeś do Niego: „Wyrzekam się diabła, jeśli moi 
rodzice, duchowni, mój szef i władza uczynią to samo. 
Jeśli wszyscy przeciwstawią się diabłu, to ja też to zro-
bię”. Nie, nie wdam się w kradzież, kłamstwo i przekup-
stwo; nie będę tego czynił, nawet jeśli inni to czynią. Nie 
uczynię tego, ponieważ przyrzekłem to Bogu. To jest 
Ewangelia! Skoro otrzymaliśmy siłę Ducha Świętego, 
możemy się przeciwstawiać diabłu, nawet gdybyśmy byli 
zupełnie sami. Zdecydowani jesteśmy przeciwstawiać się 
złemu i to niezależnie od tego, jak zachowują się ludzie w 
naszym otoczeniu.

W cierpieniach bądźmy również świadkami obecności 

Chrystusa na ziemi, miłując bliźniego, pocieszając go, 
wzmacniając i przebaczając jemu. Pan Jezus chce być 
blisko tych, którzy cierpią. W tym celu bierze do służby 
swoich braci i swoje siostry. Jeżeli jesteśmy dla drugiego 
i pocieszamy go, wówczas możemy pozwolić mu odczuć 
bliskość Pana Jezusa. W cierpieniach możemy też poka-
zać, jak wytrzymałe jest nasze wzajemne powiązanie i 
nasza jedność z Chrystusem.

Właściwością natury ludzkiej jest to, że czło-
wiek w mniejszym lub większym stopniu staje 
się egoistą w trudnych sytuacjach życiowych. 

Nieszczęście często prowadzi też do rozstania. Pokażmy 
jednak, że także w cierpieniu jesteśmy jedno z Chrystu-
sem. Pozostańmy razem, nawet jeśli jeden będzie mocno 
strapiony, a inni nie. Jedność w Chrystusie jest silniejsza 
niż wszystkie trudności, jakie można sobie wyobrazić.

Mogę was zapewnić, że ludzie będą pod wrażeniem, 
jeśli pomimo zupełnie różnych warunków życiowych nie 
będzie zawiści, pozostaniemy jedno w Chrystusie, będzie-
my świadkami siły jedności w Chrystusie.

Ostatnim przykładem świadectwa w cierpieniu jest po-
kazywanie, jak silna jest nasza miłość do bliźniego. Pan 
Jezus udowodnił swoją miłość do nas. Nawet w najgor-
szych cierpieniach koncentrował się na zbawieniu dru-
giego. Miłość do naszych dzieci, do naszych rodzin, do 
naszych bliźnich okazujemy wtedy, gdy modlimy się o 
ich zbawienie, gdy zabiegamy o ich zbawienie, pomimo 
osobliwych strapień i zgryzot. To jest świadectwo, które 
ma znaczenie.

Gdy widzę kogoś, kto cierpi, kto jest bardzo nieszczę-
śliwy, a pomimo to troszczy się o moje zbawienie i za 
mnie się modli, opowiada mi o Panu Jezusie i Jego miło-
ści, o Jego pomocy i Jego wspaniałości, to takie świadec-
two ma szczególne znaczenie.

Mili bracia i siostry zgromadzeni tu na miejscu, 
jak i korzystający z przekazu medialnego, 
którzy jesteście przygnębieni, powiem raz 

jeszcze: cierpię razem z wami, wiem, że to przetrwacie. 
Przekazuję wam jednak przesłanie: właśnie teraz możecie 
dawać przykład – waszym dzieciom, ludziom z waszego 

ApOSTOł OkręgOWy 
JOHN krIEL

Gdy Pan Jezus na krzyżu cierpiał 
i zmarł, to się wydawało, że 
zwyciężyło zło. Pan Jezus jednak 

pozostał wierny swojemu Ojcu i odniósł zwycięstwo, nie 
tylko dla siebie, ale też dla nas. 

otoczenia, gdy troszczycie się o ich zbawienie, gdy się za 
nich modlicie. To świadectwo ma znaczenie. Wiedzcie, że 
to, co was spotyka, może się przyczynić do rozkrzewienia 
Ewangelii. W próbach możemy wzrastać w Chrystusie 
– lepiej pojmujemy Jego miłość, wyraźniejsza staje się 
nasza motywacja do naśladowania Chrystusa z miłości i 
wdzięczności, wzrasta nasze zdecydowanie przeciwsta-
wiania się złemu i zachowania wolności w Chrystusie.

W ten sposób idziemy za przykładem Chrystusa. A kto 
idzie za przykładem Chrystusa, może być pewien, że Pan 
weźmie go do siebie, do swego Królestwa, gdzie już nie 
będzie zła, gdzie już nie będą płynąć łzy i gdzie już nie bę-
dzie żadnej niedoli, a gdzie na wieki będziemy mogli cie-
szyć się wspaniałością Pana. Modlę się za was, a wy mó-
dlcie się za nas. Nie zważając na wszelkie przeciwności 
wspólnie służmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

ApOSTOł OkręgOWy 
MICHAEL DEppNEr

Gdy Józef ponownie zobaczył 
swoich braci, którzy wyrządzili 
mu tyle zła, wtedy im powiedział: 

„Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg 
obrócił to w dobro” i pocieszył ich. (I Moj 50, 20. 21)
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Po kazaniach apostołów okręgowych Główny Apostoł po-
wiedział:

Powrócę do myśli apostoła okręgowego, który 
mówił o Józefie. Gdy Józefa w Egipcie odwiedzili 
jego bracia, to zajmował wpływowe stanowisko. 

Był tym silniejszym. Miał wszelkie możliwości okrutnie 
się na nich zemścić. On tego nie uczynił, ponieważ był 
mądry i im wybaczył.

W piątek przeżyliśmy tu nabożeństwo dla dzieci. Mili 
rodzice, możecie być dumni z waszych dzieci! To było 
wspaniałe! Dzieci otrzymały zadanie, a mianowicie prze-
zwyciężać zło dobrem. Wyjaśniliśmy im, jak ważne jest 
wybaczanie i tolerancja. Wiem, że trudno się słucha słów 
„wybaczenie” i „pojednanie” komuś, kto cierpi, kto za-
znał niesprawiedliwości. Ale, bracia i siostry, cóż daje 
odpłacanie złem za zło? Jeśli komuś, kto uczynił nam 
coś złego, odpłacamy złem, to przyczyniamy się tylko do 
tego, że spirala kręci się nieustannie. Nawet jeśli jest tak 
wiele ofiar – czy naprawdę jesteś przekonany, że pomoże 
zmarłemu, gdy się zemścisz? Czy twoi rodzice będą się 
cieszyć, gdy odpłacisz złem za to, co im uczyniono? Jeśli 
odpłacasz drugiemu złem, to tylko zachęcasz go do tego, 
żeby znowu wyrządził ci szkodę, a ty jeszcze bardziej bę-
dziesz cierpiał, a to wszystko dzieje się kosztem naszych 
dzieci.

Podkreślę jeszcze raz: mam rozeznanie, jakie to 
wszystko jest ciężkie. Ale gdybyśmy teraz postanowili w 
jakiejkolwiek formie się mścić, czy to przemocą, czy sło-
wami, to cierpienie będzie trwało nadal i dotknie też nasze 
dzieci. Ten proces musi się zakończyć. Miejmy odwagę 

wybaczyć. Miejmy odwagę powiedzieć: „Dość, wystar-
czy! Przebaczam! Nie chcę już odpłacać złem za zło!”. 
Zło w każdej rodzinie może wyglądać inaczej, ale jakie 
nie byłyby to warunki, bądźmy tak mądrzy i odważni, 
żeby przebaczyć i się pojednać. To jest droga, jaką wska-
zał nam Pan Jezus i którą sam szedł. Nie możemy uczynić 
nic lepszego niż iść tą drogą. Takie nastawienie Bóg bło-
gosławi, to wam obiecuję. Zaryzykujmy przebaczyć i się 
pojednać. Bóg nas za to pobłogosławi.

Dziś rano możemy obchodzić wspólnie uroczystość 
świętej wieczerzy. Apostoł okręgowy Kriel wspomniał o 
zwycięstwie, jakie odniósł dla nas Pan Jezus. Chcę to jesz-
cze raz podkreślić; na krzyżu Pan Jezus powiedział: „Wy-
konało się!”. (Jan 19, 30) On przezwyciężył. Pan Jezus 
zdobył dla nas zwycięstwo, które świętujemy. Mamy 
pewność, że ci, którzy pozostaną Jemu wierni, ostatecz-
nie zostaną wybawieni od złego. Chwała Bogu, naszemu 
Ojcu, który posłał swego Syna; chwała Synowi, który od-
niósł zwycięstwo; chwała Duchowi Świętemu, który w 
świętej wieczerzy daruje nam udział w tym zwycięstwie!

ZASADNICZE MyśLI

Cierpienia mogą przyczynić się do krzewienia 
Ewangelii, o ile w cierpieniach gloryfikujemy 
Chrystusa i udowadniamy, że zło można prze-
zwyciężać dobrem. 

Przemowa Głównego Apostoła przed przeniesie-
niem w stan spoczynku i ordynacją apostołów
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słowo i wiara  /  KonteKst

PoZDRoWIenIA

1. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich 
świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi wraz z bisku-
pami i z diakonami:
2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa 
Chrystusa.

DZIĘKCZYnIenIe I RADoŚĆ PAWŁA

3. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspo-
minam,
4. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z rado-
ścią się modląc,
5. Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż 
dotąd,
6. Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzie-
ło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
7. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlate-
go, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną 
współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w wię-
zieniu, jak i w czasie obrony i umacniania ewangelii.
8. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich 
serdeczną miłością Chrystusa Jezusa.
9. I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała 
w poznanie i wszelkie doznanie,
10. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co nie-
słuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy,
11. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku 
chwale i czci Boga.

sKUtKI UWIĘZIenIA

12. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, 
posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii,
13. Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane 
w całym zamku i wszystkim innym,
14. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów 
moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo 
Boże.
15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i 

przekory, inni natomiast w dobrej myśli;
16. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii,
17. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, są-
dząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.
18. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chry-
stus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się ra-
duję i radować będę;
19. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha 
Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu,
20. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę 
zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak 
i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez 
życie, czy przez śmierć.

Co LePsZe: ŚMIeRĆ CZY ŻYCIe?

21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.
22. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie 
wiem, co wybrać.
23. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z 
życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej;
24. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was 
rzecz potrzebniejsza.
25. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami 
wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze,
26. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chry-
stusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę.

nAPoMnIenIe Do ŻYCIA GoDneGo eWAnGeLII 
CHRYstUsoWeJ

27. Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, 
abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o 
was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem 
za wiarę ewangelii
28. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest 
dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;
29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie 
nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,
30. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o któ-
rym teraz słyszycie, że go staczam.

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

SŁOWO BIBLIJNE W KONTEKŚCIE

List do Filipian 1
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SŁOWO I WIARA 

Apostołowie                        listyApostołowie                wywiady

Apostole okręgowy, jakie masz wspomnienia 
związane z ordynacją na urząd apostoła?
Modlitwa w trójkę z Głównym Apostołem Wilhelmem 
Leberem w lutym 2009 roku w Johannesburgu na kilka 
minut przed nabożeństwem. U mego boku stał mój ówcze-
sny apostoł okręgowy, obecny Główny Apostoł. Wcze-
śniej odbyła się rozmowa przygotowawcza do ordynacji.

Czy działasz w jakichś kościelnych zespołach 
roboczych, jeśli tak, to przy jakich projektach?
Tak, należę do zespołu roboczego „Afryka”. Staramy się 
wdrażać rozporządzenia Głównego Apostoła oraz rozpa-
trujemy tematy dotyczące terytorialnych Kościołów No-
woapostolskich w Afryce.

Jak często spotykasz Głównego Apostoła?
Średnio cztery razy do roku. Dwa razy z okazji Konfe-
rencji Apostołów Okręgowych, raz, gdy Główny Apostoł 
odwiedza nasz Kościół terytorialny i jeszcze raz, gdy na 
zaproszenie Głównego Apostoła towarzyszę jemu pod-
czas wizyty w innym Kościele terytorialnym.

Czego sobie życzysz dla zborów, które obsługu-
jesz duszpastersko?
Tego, żeby bracia i siostry we wszystkich stronach kraju 
mogli bez przeszkód zgromadzać się na nabożeństwa. Po-
nadto życzę im, aby żyli w pokoju i bezpieczeństwie oraz 
sami mogli się zatroszczyć o utrzymanie życiowe. Nie jest 

to jednak łatwe w kraju, w którym wciąż na nowo wybu-
chają zamieszki i panuje niepokój, a setki tysięcy są na 
uchodźstwie, utraciwszy swój dorobek życia.

Czy sprawując urząd apostoła ma się jeszcze 
czas na pielęgnowanie kontaktów i interesów 
pozakościelnych?
Jako apostoł okręgowy i oficjalny reprezentant Kościoła 
rzeczą ważną jest utrzymywać dobre kontakty z władzami 
kraju. Co do interesów apostoła, to mogę mieć tylko jeden 
interes, a mianowicie wypełnianie polecenia, które Pan 
powierzył. (Mat 28, 19. 20) Wówczas Jezus Chrystus staje 
się centrum wszelkich naszych interesów.

Jaka jest odległość do najbardziej oddalonego 
zboru w twoim obszarze działania?
Znacznie więcej niż 3000 kilometrów.

Czy masz jakiś wzór lub kogoś, kto cię ukształto-
wał jako duchownego?
Tak, Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, od którego na-
uczyłem się bardzo szanować i cenić urząd apostoła.

Co w swojej służbie uznajesz za coś wyjątkowe-
go i uszczęśliwiającego?
Codzienne wyzwanie w dziele Bożym: Jezusa Chrystusa 
stawiać w centrum i przygotować się na Jego ponowne 
przyjście.

Apostoł okręgowy
tshitshi tshisekedi

W „Kazaniu na górze” Pan nauczał: „Błogosławieni 
pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą na-
zwani”. (Mat 5, 9)

Dzięki nowonarodzeniu z wody i z Ducha Świętego 
staliśmy się dziećmi Bożymi. Z cytatu biblijnego wynika 
dla nas zadanie czynienia pokoju, gdzie tylko to możli-
we. Zwać się dzieckiem Bożym, a tak to widzi Pan Jezus, 
oznacza być gotowym do pokoju.

Niestety pokój nie jest produktem, który można wziąć 
mimochodem. Niekiedy z wielkim trudem trzeba sobie 
wypracować pokój. Jedna z dróg do pokoju prowadzi 
przez miłość. Miłość Boża została rozlana w naszych ser-
cach. Dysponując tą miłością, możemy, jeśli chcemy, żyć 
w pokoju z Bogiem i być dla innych źródłem pokoju.

Żyć w pokoju z Bogiem – co to oznacza? Nasz wzór 
Jezus Chrystus powiedział do swoich naśladowców: 
„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać bę-
dziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań 
Ojca mego i trwam w miłości jego”. (Jan 15, 10) Syn miło-
wał Ojca i z tego powodu czynił Jego wolę. W ten sposób 
i my możemy wypełniać wolę Ojca i przyczyniać się do 
pokoju.

Czasami tracimy pokój. Stajemy się niespokojni, nie-
zadowoleni, uskarżamy się na Boga, ponieważ chcemy, 
aby Pan działał według naszych planów i naszej kalkulacji. 

Drogi Pańskie są jednak większe niż nasze drogi. Staraj-
my się więc akceptować drogi Boże, a wówczas będziemy 
mieli pokój w sobie i pokój z Bogiem.

Co oznacza być źródłem pokoju dla innych? Wzajemne 
pokojowe relacje możemy kształtować wtedy, gdy okazu-
je się miłość i pokorę. Oznacza to uczynienie pierwszego 
kroku ku pojednaniu się z bliźnim, a nieobstawanie przy 
swojej racji i czekanie, że to bliźni uczyni pierwszy krok. 
Znosić „jedni drugich w miłości”, (Efez 4, 2) to radzi Apo-
stoł Paweł i dodaje, abyśmy czynili to z pokorą, łagodno-
ścią i cierpliwością. To są dobre podstawy pokoju.

Wynika z tego kolejna droga do pokoju: praktykowa-
nie miłości bliźniego. Wzajemne służenie sobie z miłości. 
Autor Listu do Hebrajczyków zaleca: „Miłość braterska 
niechaj trwa”. (Hebr 13, 1) Codzienne pracowanie na 
rzecz rozwoju miłości do braci i sióstr oraz troskliwe zwa-
żanie na to, aby tej miłości nic nie zburzyło lub złamało, 
pomoże nam umacniać miłość i zachować pokój w życiu 
i w Kościele.

Jeżeli miłości Bożej damy przestrzeń w naszych ser-
cach, jeżeli nasze relacje z bliźnim i w Kościele zdeter-
minowane będą tą miłością, to stworzymy pokojowe oto-
czenie. Ten pokój przeniesie się na innych. W ten sposób 
uwidocznimy, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi 
czyniącymi pokój.  Tshitshi Tshisekedi

Apostoł okręgowy Tshitshi Tshisekedi na Kon-
ferencji Apostołów Okręgowych 2016 w trakcie 
rozmowy z apostołem okręgowym pomocni-
czym Arnoldem N. Mhango i podczas pożegna-
nia z wiernymi po nabożeństwie

DAtA uroDzeniA: 27.03.1972 r.
zAwóD: matematyk i inżynier
Apostoł okręGowy oD: 27.01.2013 r.
obszAr DziAłAniA: Demokratyczna 
Republika Konga - Południowy Wschód, 
Burundi

Błogosławieni pokój czyniący
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ŻYĆ Z WIARĄ

Apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian pisze: „Jeśli 
można, o ile to od was za-
leży, ze wszystkimi ludźmi 
pokój miejcie”. (Rzym 12, 

18) Wypowiedzi tej raczej nikt nie pozosta-
wia bez komentarza. Wielu mogłoby teraz 
przytoczyć wydarzenia i historie ze swo-
jego życia, w których złoczyńcy zburzyli 
im pokój. Sporadycznie jednak spotykamy 
kogoś, kto otwarcie przyznaje: „Tak, to ja 
przyczyniłem się do zburzenia pokoju”. 
Tego rodzaju poznanie własnej winy znisz-
czenia pokoju pozostaje o dziwo wyjątkiem 
i deficytem. W większości przypadków 
nasze zachowanie uzasadniamy reakcją na 
niedopuszczalne i zakłócające pokój zacho-
wanie bliźniego. Sprawa pokoju nie ma wy-
dźwięku humanistycznego.

U małych dzieci już obserwujemy: 
„Mamo, tato, on się bije”. Brzmi to, jak wo-
łanie niewinnego o pomoc, ale że ten malec 
wcześniej zabrał drugiemu łopatkę i nią go 
uderzył, i obsypał piaskiem, to owo niewi-
niątko skrupulatnie przemilcza. Dlaczego 
my dorośli mielibyśmy się zasadniczo za-
chowywać inaczej tylko dlatego, że jeste-
śmy więksi i starsi niż dzieci? Zakłócający-
mi pokój zawsze są inni, a my bronimy tylko 
swojej racji.

Powróćmy do Apostoła Pawła i jego 
rady w sprawie pokoju. Apostoł kontynuuje 
swoją wielowątkową wypowiedź słowami: 
„Nie mścijcie się sami, […] Jeśli tedy łaknie 
nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, 
napój go”. (Rzym 12, 19. 20) Ciekawa rada 
Apostoła, nad którą powinniśmy rozmyślać 
każdego dnia. Jak obchodzę się ze swoim 
bliźnim, który nie chce postępować tak, jak 
ja chcę?

Popadając w stereotypy odmawiamy 
miłości bliźniemu, który nie czyni tego, co 
my chcemy. Niech zobaczy, co będzie z tego 
miał, jeśli chce mnie złościć! Jeśli nie życzy 
mi dobrze, to i ode mnie nie doświadczy 
niczego dobrego! Jeśli chce mieć wojnę, to 
może ją mieć! Jeśli mnie obrzuca obelgami 
i wyzwiskami, to otrzyma je z powrotem! 
Mój zasób słowny jest wystarczająco ob-
szerny! Jeśli mnie oczernia przed innymi, to 
podstępnie mogę szepnąć innym słówko na 
jego temat! Niech więc ma się na baczności, 
jeśli chce mi podstawić haka! Odpłacę mu w 
dwójnasób. Jak on mi, tak ja jemu!

Nawiązując do powyższych bodźców 
ludzkich Pan Jezus mówi: „Jeśli cię kto 
uderzy w prawy policzek…”. (Mat 5, 39) 
Kontynuując tę myśl, Apostoł Piotr pisząc 
do zboru chrześcijańskiego, wzywa w myśl 
34. Psalmu do szukania pokoju i zabiega-
nia o niego, i podaje konkretne wskazania: 
„Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za 
obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż 
na to powołani zostaliście, abyście odziedzi-
czyli błogosławieństwo”. (I Ptr 3, 9)

Pięknie się to czyta. Oczywiście tak po-
winien postępować mój bliźni! Jeżeli wy-
mknie się mi zła myśl i zamieni się w słowo 
i czyn, to niech pomimo to bliźni okaże mi 
dobroć. Jeżeli stanę się agresywny i złośli-
wy, to niech bliźni okaże mi wiele miłości. 
Właśnie tego chcielibyśmy. Wtenczas byłby 
pokój. Takiego przekonania przynajmniej 
jesteśmy!

Najgorsze we wszystkim jest to, że wy-
kroczenia przeciwko pokojowi, które po-
pełnia bliźni, widzimy przez szkło powięk-
szające, a naszych własnych częstokroć nie 
dostrzegamy. Panie, pozwól nam dostrzec 
belkę we własnym oku!
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Chleb Żywota

W  zacytowanym wersecie biblijnym Apostoł Paweł 
odnosi się do greckiej filozofii stoickiej, domagają-
cej się od człowieka rezygnacji z egoizmu i wzywa-

jącej do bardziej przyjaznego zwrócenia się do bliźniego. Sto-
icyzm wykazuje analogię do etycznych wymagań Ewangelii.

Na końcu Listu do Filipian Apostoł Paweł napomina zbór do 
trwania w radości, dobroci i wdzięczności oraz życzy mu poko-
ju. (Flp 4, 4-7) W wersecie 8 wymienia cnoty i wartości etyczne 
z niechrześcijańskiego otoczenia tamtejszego czasu. Daje tym 
samym do myślenia, że również poza narodem starego i nowego 
przymierza uczy się dobrego i odpowiednio do tego żyje.

Ewangelie również świadczą o ludziach, którzy poprzez  
swoje godne zachowanie, zawstydzili niejednego, który zali-
czany był do wybranego narodu Bożego i tak na przykład:

• Pan Jezus przedstawił Samarytanina jako miłosiernego, 
podczas gdy kapłan i Lewita przeszli obojętnie obok po-
trzebującego pomocy. (Łuk 10, 31-35)

• W opisie uzdrowienia dziesięciu trędowatych wyraźnie 
jest mowa, że tym jedynym, który podziękował Panu, był 
Samarytanin. (Łuk 17, 15. 16)

• Nieżydowskiemu dowódcy z Kafarnaum Pan wystawił 
świadectwo przed wieloma słuchaczami: „…u nikogo w 
Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem!”. (Mat 8, 10)

Dziś również dostrzegamy, że w niechrześcijańskim otocze-
niu jest wielu ludzi, którzy są nader sympatyczni, mili, mający 
dobrą reputację i prowadzący przyzwoite życie.

Poza tym jest wielu chrześcijan, którzy żyją z silną i 

niezłomną wiarą w Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Z tej 
wiary składają wiele przykładnych ofiar, nawet jeśli nie czują 
się powiązani z nauką Jezusa Chrystusa i z nauką apostolską. 

Zauważenie tego jest wyrazem naszego życia chrześci-
jańskiego, wyrazem prawdziwości i wiarygodności. Znakiem 
naszej pokory jest też zawstydzenie, kiedy to w obliczu cnót 
innych dostrzega się własne słabości.

Nie można jednak przeoczyć, że w Nowym Testamencie 
wielokrotnie zawarte jest świadectwo, iż nie przez godnie i 
chwalebnie prowadzone życie przezwycięża się moc grzechu 
i osiąga zbawienie, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (Jan 8, 
24; Rzym 5, 1) Należy również pamiętać, że apostołowie otrzy-
mali polecenie od Pana do przygotowania zboru oblubieńczego 
na dzień ponownego przyjścia Chrystusa. Gdy chce się dla Pana 
pozyskać bliźniego, to nie tylko względem niego należy być 
prawdziwym i wiarygodnym, ale względem wszystkich ludzi.

Tak więc jako chrześcijanie nowoapostolscy rozpoznajemy 
ważne dla nas następujące zadania:

• Nie zaprzestajemy się modlić za wszystkich ludzi, aby 
poznali zbawienie udostępnione przez Jezusa Chrystusa 
i obecnie działających apostołów oraz poznali bliskie po-
nowne przyjście Pana.

• Nie wynosimy się ponad innych, lecz staramy się wyka-
zywać wiarygodność, to znaczy zgodność słów i czynów, 
zaś naszą normą jest usposobienie Chrystusa.

• Stale staramy się bliźnim przybliżać Ewangelię i obietnice 
Pana, okazując respekt i szacunek każdemu człowiekowi.

„Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, 
co jest cnotą i godne pochwały”.
List do Filipian 4, 8

Być wiarygodnym

Chleb Żywota

NAUKI BIBLIJNE

„A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców,
którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego”.

Ewangelia Łukasza 10, 30

T a szczególna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie z 
Ewangelii Łukasza jest przykładem mowy nauczającej, w 
której Pan Jezus wyjaśnia przykazanie miłości bliźniego. 

Zachowanie się służby świątynnej niekiedy jest „usprawiedliwia-
ne” ze względu na zakaz zanieczyszczania się krwią. Odniesie-
nie do czystości kultowej w tym przypadku nie jest uzasadnione. 
Śmiertelnie zranionemu należało bezwzględnie udzielić pomocy. 
Przypowieść wyjaśnia, co oznacza miłość bliźniego i jak ma wy-
glądać jej praktyka. Z rozmowy Pana Jezusa i uczonego w zakonie 
widać wyraźnie, że miłość bliźniego ma ogromne znaczenie – jest 
właściwym wyrazem wiary prowadzącej do życia wiecznego.

Okoliczności rozmowy

Pewien uczony w zakonie wystawia Pana Jezusa na próbę, 
pytając: „Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota 
wiecznego?”. Pan Jezus odpowiada: „Co napisano w zakonie?”. 
Wtedy uczony w zakonie wymienia podwójne przykazanie miło-
ści, które Pan Jezus przedstawia jako kwintesencję zakonu. (Łuk 
10, 25-27; Mar 12, 29-31) Pytający więc wie, co ma robić. Teraz 
jednak chce wiedzieć, jak ma wypełniać to przykazanie, bo pyta-
nie brzmi: „A kto jest bliźnim moim?”. Na to pytanie Pan Jezus 
odpowiada przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie.

Przypowieść

Pewien człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha zostaje 
napadnięty przez zbójców, obrabowany, poraniony i pozostawio-
ny półżywy. Przechodzący obok kapłan widzi go, ale idzie dalej. 
Również Lewita widzi poranionego i idzie dalej. Samarytanin, 
człowiek z narodu wzgardzanego przez Żydów, też zauważa tego 
człowieka, odczuwa współczucie, podchodzi do niego, opatruje 
rany, sadza na swoje zwierzę, zawozi do gospody i opiekuje się 
nim. Następnego dnia daje gospodarzowi dwa denary (srebrne gro-
sze) i poleca mu, żeby nadal opiekował się mężczyzną, a dodatko-
we wydatki zwróci mu w drodze powrotnej.

Podsumowanie rozmowy

Pan Jezus kończy przypowieść pytaniem do uczonego w zako-
nie: „Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który 

wpadł w ręce zbójców?”. W ten sposób pokazuje zupełnie inną 
perspektywę: bliźnim jest nie tylko ten nieszczęśliwy, potrzebują-
cy pomocy, lecz również ten, który udzielił pomocy, ten, który się 
ulitował nad nieszczęśnikiem.

Pan Jezus kończy rozmowę wezwaniem: „Idź, i ty czyń podob-
nie”! To oznacza: bądź „bliźnim” dla drugiego, zwracając się do 
niego i jemu pomagając, nawet więcej niż wymaga tego obowiązek!

Być bliźnim

Przypowieść ukazuje różne wątki:
• Czy od kapłana i Lewity nie należałoby oczekiwać, żeby 

byli „bliźnimi” dla półżywego? Bądźmy ostrożni z osądem! 
Podobieństwo nam pokazuje także nasze ludzkie słabości: 
wobec wysokich wymagań przykazania miłości my także 
zawodzimy; nikt nie wypełnia go doskonale.

• Wzgardzony przez Żydów Samarytanin, który właściwie nie 
wchodził w rachubę bycia „bliźnim”, staje się wzorowym 
wykonawcą przykazania. Jego czynna miłość przewyższa 
zwykłą normę; pozostaje przy rannym nawet całą noc i nie 
szczędzi nakładu sił i środków. Po prostu udziela pomocy. 
Uczynek miłości, który nie ma sobie równego! – Ten, o kim 
nie myślimy, może być naszym bliźnim.

• Miłość bliźniego wyraża się czynami – współczucie nie wy-
starcza. Nie na próżno Pan wzywa: „Idź, i ty czyń podobnie”.

Miłosierny Samarytanin
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3.3.1.1 Niewidzialne stworzenie

Niewidzialny świat – sfery, zajścia, stany, istoty spoza 
świata materialnego – wielokrotnie poświadczany jest w Pi-
śmie Świętym. Stworzony jest przez Boga i zwany „niewi-
dzialnym stworzeniem”. Niekiedy do opisania jego używane 
jest też pojęcie „tamten świat”, co podkreśla, że niewidzial-
ne stworzenie jest po drugiej stronie zdolności postrzegania 
ludzkiego. Tajemnice niewidzialnego świata, podobnie jak 
sam Bóg, są niedostępne do badania przez człowieka, nie-
mniej człowiekowi może być dany wgląd w niewidzialne 
stworzenie poprzez objawienia Boże.

Niewidzialny świat w zasadzie nie daje się opisać ludzki-
mi pojęciami, ponieważ odnoszą się one do ludzkiego świata 
doświadczeń, do tego, co widzialne. Pomimo to Pismo Świę-
te stosuje tego rodzaju pojęcia, żeby obrazowo wypowiadać 
się o tym, co niewidzialne.

Na podstawie relacji biblijnych można stwierdzić, że do 
niewidzialnego stworzenia się zaliczają: Królestwo, w któ-
rym tronuje Bóg, (Obj 4 i 5) aniołowie, (zob. KKN 3.3.1.1.1) 
nieśmiertelna dusza człowieka, (zob. KKN 3.3.4) a także 
kraina umarłych. (zob. KKN 9) Diabeł, przeciwnik Boga i 
wróg ludzi oraz jego zastęp również należą do niewidzialne-
go świata, chociaż nie zostali stworzeni jako zło. (zob. KKN 
4.1 i 4.1.2)

należy się dziękczynienie i chwalenie, ale wyłącznie Bogu: 
„Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w po-
gotowiu i wchodzą przed majestat Pański. […] To, że byłem 
z wami, nie było moją zasługą, lecz było z woli Bożej. Jego 
uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn!”. 
(Tb 12, 15. 18)

Wielką liczbę aniołów uświadamia sformułowanie 
„mnóstwo wojsk niebieskich” w Ewangelii Łukasza 2, 13; 
podobnie wskazanie Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 26, 
53, że jego Ojciec mógłby Jemu posłać więcej niż dwanaście 
legionów aniołów. Aniołowie opisani są jako „pełni mocy 
bohaterowie” (Ps 103, 20) i określani są jako święte i ma-
jestatyczne istoty. Mogą też u ludzi wywołać przerażenie i 
strach. (Łuk 1, 11. 12. 29; 2, 9. 10) Ponadto Pismo Święte 
mówi o cherubinach, które po upadku w grzech strzegą 
dostępu do drzewa żywota (I Moj 3, 24) oraz o serafinach, 
które prorok Izajasz widział w wizji, jak służyły przy tronie 
Bożym. (Iz 6, 2-7)

Przekaz biblijny pozwala wnioskować, że w świecie anio-
łów występuje hierarchia. Czytamy o książętach anielskich 
lub o archaniele Michale (Dan 10, 13; 12, 1; Jud 9) oraz o 
Gabrielu i Rafale, którzy stoją przed Bogiem, (Łuk 1, 19; Tb 
12, 15) a tym samym mają wyróżnioną pozycję. Dokładnych 
wyjaśnień odnośnie porządku w świecie aniołów Pismo 
Święte nie zawiera.

Miłość Boża do człowieka ukazuje się m.in. poprzez to, że 
pozwala aniołom służyć także ludziom.

3.3.1.1.2 Znaczenie tego, co niewidzialne 
dla życia człowieka

Wielkie znaczenie dla człowieka ma wiara, że po jego 
śmierci cielesnej dusza i duch dalej istnieją wiecznie na tam-
tym świecie. (I Ptr 3, 19; I Kor 15) Postawa wobec Boga, jaką 
człowiek przyjmuje na ziemi, ma wpływ na jego byt na tam-
tym świecie. To poznanie może przyczynić się do przeciwsta-
wiania się pokusom diabła i prowadzenia życia podobającego 
się Bogu.

Pod tym względem korzystne jest zajmowanie się tam-
tym, niewidzialnym światem. Natomiast niezgodne z wolą 
Bożą jest zajmowanie się wywoływaniem duchów i wypyty-
wanie zmarłych. (V Moj 18, 10. 11; I Sam 28)

To, co jest szczególne i znaczące w zakresie tego, co nie-
widzialne, uzmysławia Apostoł Paweł słowami: „Albowiem 
nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną ob-
fitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co 

widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co wi-
dzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne”. 
(II Kor 4, 17. 18)

Streszczenie

Niewidzialny świat (niewidzialne stworzenie, tamten 
świat) wielokrotnie poświadczany jest w Piśmie Świętym. 
Do niego zalicza się Królestwo, w którym tronuje Bóg, anio-
łowie, nieśmiertelna dusza człowieka, a także kraina umar-
łych. Diabeł i jego zastęp również należą do niewidzialnego 
świata. (KKN 3.3.1.1)

Przez pojęcie „aniołowie” w pierwszym rzędzie rozumie 
się posłańców niebieskich, których zadaniem jest wielbienie 
Boga i służenie Jemu. W świecie aniołów, zgodnie z przeka-
zem biblijnym, występuje hierarchia, „książęta anielscy” lub 
„archaniołowie”. Dokładnych wyjaśnień odnośnie porządku 
w świecie aniołów Pismo Święte nie zawiera. (KKN 3.3.1.1.1)

W nowym, niewidzialnym świecie wiecznie istnieją 
dusza i duch człowieka. To poznanie może przyczynić się do 
przeciwstawiania się pokusom i prowadzenia życia podoba-
jącego się Bogu. (KKN 3.3.1.1.2)

3.3.1.2 Widzialne stworzenie

Pismo Święte poświadcza, że Bóg stworzył widzial-
ny świat w „sześć dni”, przez które należy rozumieć bliżej 
nieokreślone przedziały czasowe. Biblia relacjonuje, jak lu-
dzie postrzegają to, co zostało powołane do istnienia: Bóg 
jest Stwórcą całkowitej doświadczalnej rzeczywistości. Na 
podstawie Jego słowa powstały niebo i ziemia, światłość, 
kształt ziemi, słońce, księżyc i gwiazdy, rośliny i zwierzęta 
oraz człowiek – a wszystko było bardzo dobre. (I Moj 1, 31)

Pomimo że stworzenie uległo skutkom upadku w grzech, 
to jednak podlega pozytywnej ocenie Bożej. Uwidacznia 
się to m.in. w tym, że czuwa nad porządkiem, który nadał 
swojemu stworzeniu. (I Moj 8, 22) W ten sposób widzialne 
stworzenie, także w swoim stanie upadku, składa świadectwo 
o Bogu, Stworzycielu. (Rzym 1, 20) Bóg również poprzez 
ucieleśnienie wstąpił do materialnego stworzenia.

Bóg wyznaczył ludziom przestrzeń życiową i dał im po-
lecenie panowania nad ziemią i strzeżenia jej. (I Moj 1, 2-30; 
Ps 8, 7) Obchodząc się ze stworzeniem człowiek ponosi od-
powiedzialność wobec Boga, Stworzyciela. Wezwany jest 
do tego, aby wszelkie życie, jak i przestrzeń życiową darzyć 
szacunkiem.

3.3.1.1.1 Aniołowie

Wyraz „anioł” jest przekładem hebrajskiego słowa 
„malak”, w szczególności greckiego słowa „angelos”. Oby-
dwa słowa, zarówno w hebrajskich, jak i greckich tekstach 
Pisma Świętego, od czasu do czasu opisywane są ogólnymi 
pojęciami „poseł”, „posłaniec”, głównie w kontekście po-
słów, posłańców niebieskich1. 

Zadaniem aniołów jest wielbienie Boga, wypełnianie Jego 
poleceń i poprzez to służenie Jemu. Aniołowie za sprawą woli 
Bożej mogą w niektórych przypadkach stawać się widzial-
nymi. Pismo Święte relacjonuje, że aniołowie na polecenie 
Boże przekazywali ludziom poselstwa. Wielokrotnie też jest 
poświadczone, że aniołowie służą też ludziom, zapewniając 
im z polecenia Bożego pomoc i ochronę. Oni są „służebnymi 
duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy 
mają dostąpić zbawienia”. (Hebr 1, 14) Ewangelia Mateusza 
18, 10 świadczy o tym, że dzieciom przyporządkowani są 
aniołowie, którzy ustawicznie patrzą na oblicze Boga.

Służby wypełniane przez aniołów na rzecz ludzi zawsze 
ugruntowane są na woli Bożej. Dlatego też nie aniołom 

1 Przykład tego, że w Piśmie Świętym także ludzie określani są anio-
łami występuje w 2. i 3. rozdziale Objawienia Jana. Przez tam nad-
mienionych „aniołów zborów” należy rozumieć ówczesnych prze-
wodniczących zborów.

Trójjedyny Bóg
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Rozdział 3 − część V



Wtem z szeregów filistyńskich 
występuje olbrzym Goliat, 
który ma ponad trzy metry wy-
sokości. Na głowie ma spiżowy 
hełm, a także spiżowy pan-
cerz łuskowy, spiżowe szyny 
ochraniające nogi oraz spiżową 
dzidę na plecach. Przed nim 
natomiast idzie giermek z jego 
tarczą.
Goliat staje przed wojskiem 
izraelskim i wzywa na pojedy-
nek: „Jeśli ktoś z was mnie po-
kona, wtedy my Filistyńczycy 
będziemy waszymi niewolni-
kami. Ale kiedy ja zwyciężę, 
wtedy wy będziecie nam słu-
żyć!”.
Przez czterdzieści dni tak szy-
dzi z Izraelitów.
Król Saul i jego naród boją się 
Goliata. Nikt nie chce walczyć 
z tym olbrzymem.

Do armii izraelskiej należą też 
trzej starsi bracia Dawida. Ojciec 
już jest za stary, żeby walczyć. 
Wysyła do obozu swojego naj-
młodszego syna Dawida, żeby 
zaniósł swoim braciom prażone 
ziarno i chleby. Natomiast puł-
kownikowi ma zanieść dziesięć 
kawałków sera.
Gdy Dawid przybywa do obozu 
izraelskiego, wojsko stoi w szyku 
bojowym, gotowe do walki.
Dawid podbiega do szeregu i 
szuka swoich braci. Podczas 
gdy z nimi rozmawia, z szeregów 
filistyńskich znowu występuje 
Goliat i wzywa na pojedynek.
Dawid pyta: „Kim jest ten Fili-
styńczyk, który szydzi z wojska 
żywego Boga?”. Mężczyźni mu 
wyjaśniają i Dawid się dowia-
duje, co obiecał król: kto pokona 
Goliata, tego obdarzy wielkim 
bogactwem i da mu swoją córkę 
za żonę.
Dawid mówi: „Ja będę walczył z 
Goliatem!”.
Najstarszy brat Dawida się zło-
ści, ponieważ nie wyobraża 
sobie, żeby można było pokonać 
olbrzyma. Król Saul mówi do 
Dawida: „Nie możesz walczyć 

z tym Filistyńczykiem, gdyż 
jesteś młodzieńcem, a on do-
świadczonym wojownikiem.
Dawid jednak odpowiada Sau-
lowi: „Pasłem owce mojego 
ojca, a gdy podchodził lew 
lub niedźwiedź, żeby porwać 
owcę, wtedy ratowałem owce 
i zabijałem lwa i niedźwiedzia. 
Bóg pomógł mi w przypadku 
lwów i niedźwiedzi, a teraz tak 
samo pomoże mi pokonać Fi-
listyńczyka, ponieważ Goliat 
szydzi z ludu żywego Boga”.
Król widzi, że Dawid jako je-
dyny ma wystarczająco dużo 
odwagi do walki z Goliatem. 
Chce jednak przynajmniej za-
łożyć Dawidowi swoją zbroję i 
hełm. Dawid zakłada na siebie 
zbroję Saula, a do tego bierze 
jego miecz. Nie może się jed-
nak w tym poruszać. Wszystko 
więc zdejmuje.
Bierze swój kij pasterski i z 
potoku wybiera pięć gładkich 
kamieni, które wkłada do torby 
pastuszej. Do ręki bierze swoją 
procę i staje naprzeciw Go-
liata.
„Czy ja jestem psem, że przy-
chodzisz do mnie z kijami?”, 
Goliat szydzi z Dawida, jak 
również z Boga.
„Ty wyszedłeś do mnie z mie-
czem, oszczepem i z włócznią, 
a ja wyszedłem do ciebie w 
imieniu Pana, Boga Izraelitów, 
którego zelżyłeś. Pokonam 

ciebie i wszyscy ludzie się do-
wiedzą, że naród izraelski ma 
żywego Boga”, woła Dawid do 
Goliata.
Obaj zaczynają się do siebie 
zbliżać. Dawid wkłada rękę do 
torby pastuszej, wyciąga ka-
mień i wypuszcza go z procy. 
Kamień trafia Goliata w czoło. 
Olbrzym pada na ziemię. 
Wtedy Dawid chwyta za miecz 
Filistyńczyka i obcina mu 
głowę. Gdy Filistyńczycy 
widzą, że najsilniejszy z 
nich jest martwy, w po-
płochu uciekają.

Filistyńczycy zebrali swoje woj-
ska do walki. Również Saul i 
wojownicy izraelscy się uzbro-
ili. Pomiędzy dwiema górami, 
gdzie obozują wojownicy oby-
dwu narodów, rozpościera się 
dolina.

Około 1200 r. p.n.e. Filistyńczycy z Bałkanów i Grecji 
przez Morze Śródziemne i wyspę Kretę przybyli do 
Kanaanu. Tam osiedlili się na południowo-zachodnim 
wybrzeżu. W tym samym czasie także Izraelici osiedlili 
się w Kanaanie. Przez długie lata Izraelici cierpieli z po-
wodu wyższości Filistyńczyków, ponieważ nie tylko byli 
ponadprzeciętnie wysocy, ale też znali tajniki odlew-
nictwa żelaza. Wytwarzali twardszą zbroję i broń: pan-
cerze, tarcze, dzidy i miecze. Od ludu Filistyńczyków 
pochodzi nazwa regionu Palestyna.

Dawid i Goliat

(I Księga Samuela 17)
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Poza tym rośnie tu dużo drzew; 
bardzo znanym jest gardenia tahitańska, 
z której wytwarza się monoi. To jest olejek, 
po którym ma się piękne włosy, a także 
chroni przed poparzeniem słonecz-
nym. Te kwiaty wręczamy 
też gościom na 
powitanie.

„Io Rana” (cześć) dzieci! Nazywam się Huitea, mam dzie-
sięć lat i mieszkam w Tautirze, małej wiosce na Tahiti, na 
wyspie leżącej w południowej części Pacyfiku.

Większość ludzi słyszała 
już o Tahiti; wielu marzy 
o tym, żeby kiedyś tu 
przybyć. Tahiti jest 
naprawdę bardzo 
piękna. Przez cały rok 
jest ciepło i można tu 

dobrze żyć. W tropikal-
nym klimacie dojrzewają 

niezwykłe owoce, jak na 
przykład jagodzian rambutan, 

jeden z rodzajów liczi.

Kilka razy w roku odwiedzają nas duchowni, 
przybywający z Francji lub Nowej Kaledo-
nii, leżącej ok. 5 000 kilometrów na wschód 
od Tahiti. Bracia ci wyjeżdżają stamtąd w 
sobotę rano i przyjeżdżają do nas w piątek 
wieczorem. Podróżują jakby wstecz w cza-
sie, ponieważ przekraczają linię zmiany 
daty, która leży pomiędzy Nową Kaledonią 
i Tahiti. Korzystając z tego faktu można na 
przykład dwa razy świętować urodziny!

Moja rodzina składa się z rodziców, dwóch 
starszych braci,którzy nazywają się Huitua i 
Huimana (na zdjęciu obok siostry Marie Rose, 
żony naszego ewangelisty okręgowego) i mnie. 

Na zdjęciu jest moja mama, ja z dzieckiem z na-
szego zboru i moja ciocia.

Czego wielu nie wie, 
jeśli ktoś jeszcze 
nie był na Tahiti, to 

że prawie na wszystkich naszych plażach jest piasek 
czarny, a nie biały. Wynika to z tego, że wyspa jest po-
chodzenia wulkanicznego, a erozja skał daje czarny 
piasek. Pod stopami jednak czuje się go tak samo, jak 
biały piasek, nie martwcie się! 

My Tahitańczycy uwielbiamy 
pływać, też na desce surfin-
gowej, ponieważ Pacyfik za-
pewnia często wielkie fale.

Sportem narodowym u nas są 
spływy kajakowe. Jest tu też 
wiele ryb – nawet na niebie jako 
chmura… :)
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(Polinezja Francuska)

Kwiaty kwitną naprawdę wszę-
dzie. Do przyozdobienia ołtarza w 
naszym zborze, nigdy nie kupujemy 
kwiatów, musimy je po prostu tylko 
zerwać. 

W naszym zborze jest dużo dzieci. 
Chętnie chodzę do kościoła i często 
troszczę się o dzieci. 
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Kurz notiert …

W piątek 14 lipca 2017 r. w kościele centralnym Kawama w Lubumbashi/Dem. Rep. Konga siedzi około 4000 dzieci, a ponad 
12000 w namiotach na posesji kościelnej, zaś kolejne tysiące zgromadzone są w różnych kościołach centralnych na tere-
nie kraju, a ponad 900 w Burundi. Wszystkie korzystają z transmisji satelitarnej nabożeństwa. Główny Apostoł Jean-Luc 

Schneider, który od dłuższego czasu nie przeprowadzał nabożeństw dla dzieci, jest bardzo ucieszony z tej frekwencji. Z entuzjazmem 
zostaje przyjęty przez dzieci przedstawiony przez niego temat: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. (Rzym 12, 21) 
Chcąc to przesłanie uzmysłowić dzieciom, Główny Apostoł przechadzając się pomiędzy rzędami zadaje im pytania: „Jak długo potrwa-
łoby oczyszczanie domów i ulic w Lubumbashi z kurzu i brudu, aby miasto było czyste?”. Zgodna i głośna odpowiedź brzmi: „Długo!”. 
„A co jest potrzebne do oczyszczania?” – pyta ponownie Główny Apostoł. Dzieci wymieniają  różne przedmioty: „Miotły, wiadra, 
szczotki, woda itd.”. Główny Apostoł wraca na podium, ale nie sam. Poprosił do siebie kilkoro dzieci, które otrzymują do rąk miotły 
jako symbol dobrego wyposażenia do zwyciężania zła. Na podium stoi wykonany według pomysłu dzieci ołtarz z pnia drzewa z gałę-
ziami, który ma symbolizować: jak drzewo rośnie w lesie, tak wiara, która zwycięża zło, ma rosnąć w życiu. Ołtarz udekorowany jest na 
zielono – „zielone” dzieci, dzieci nadziei. W toku nabożeństwa Główny Apostoł cytuje historię biblijną o Gedeonie, w której szczególną 
rolę odegrali odważni wojownicy wyposażeni w trąbki i pochodnie. Teraz niektóre dzieci prezentują trąbki i lampki. Nagle Główny 
Apostoł ponownie idzie do dzieci i pyta: „Jak nazywają się współcześni wrogowie wiary?”. Dzieci odpowiadają: „Kradzież, kłamstwo, 

bójki, zabijanie...” – w skrócie nieprzestrzeganie przykazań. Główny Apostoł wzywa dzieci, 
żeby się temu przeciwstawiały i angażowały się na rzecz dobra wspólnoty w rodzinie, wiosce, 
szkole i jak Gedeon się modliły oraz zważały na Słowo Boże. „Czy chcecie uczynić to swoim 
programem” – pyta głośno Główny Apostoł, a dzieci równie głośno odpowiadają: „Oui!” (tak).

Malowidło ścienne, które  
wykonał brat w wierze Israel 
Pananzila – artysta malarz, 
specjalnie na nabożeństwo 
dla dzieci. Obraz przed-
stawia przesłanie artysty 
do dzieci: „Wielorodność 
zwierząt i roślin w przyro-
dzie uświadamia nam wiel-
kość Boga Stworzyciela. 
Taka różnorodność wystę-
puje też wśród ludzi, ale ta 
nie ma być przeszkodą w 
przyjęciu naszego bliźnie-
go pomimo jego odmien-
ności i miłowania go takim, 
jakim jest”. 

Nabożeństwo dla dzieci w Lubumbashi, stolicy prowincji Katanga,
wyglądało inaczej: około 4000 dzieci i Główny Apostoł, który w trakcie nabożeństwa,
chodzi między rzędami, prowadząc aktywną konwersację z dziećmi. Wyjątkowe przeżycie!

„Zielone” dzieci z Kawamy
Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski Dem. Rep. Konga - Południowy Wschód


