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Przyjąć pomoc nie zawsze przychodzi 
łatwo. A przede wszystkim wtedy, gdy 
wyobrażało się ją zupełnie inaczej niż jest 
proponowana. Trędowaty dowódca wojsk 

Naaman, o którym relacjonuje Biblia, nie chciał zro-
zumieć, że zanurzenie się w mętnych wodach Jorda-
nu, zgodnie z radą proroka, wyleczy go z trądu. Pra-
wie by zbagatelizował i odrzucił pomoc, gdyby nie 
jego słudzy, którzy go namawiali i nakłaniali, żeby 
chociaż spróbował postąpić zgodnie z radą. Słudzy 
ci są niewątpliwym przykładem pomocy wzajemnej 
we wspólnocie i duszpasterstwa w Kościele. 

Duszpasterstwo nie jest zadaniem wyłącznie 
duchownych, ale wszystkich wierzących, bowiem 
wzajemnie mogą siebie wspierać i sobie pomagać. 
Dopomóż więc bliźniemu w poszukiwaniu i przy-
jęciu pomocy Bożej. Dodaj otuchy i odwagi oraz 

motywuj. Nie tylko módlmy się za siebie wzajem-
nie, ale też się motywujmy. Powiedzmy bliźniemu 
w potrzebie: „Nie rezygnuj! Wytrwaj! Ufaj Bogu, 
On ci pomoże! Modlę się za ciebie, dasz więc radę”! 
Taka postawa wzajemna we wspólnocie podbu-
dowuje i daje siły. O tym właśnie mówi Apostoł 
Paweł, pisząc: „Napominajcie się nawzajem i bu-
dujcie jeden drugiego”. (I Tes 5, 11) Kościół jest 
wspólnotą. Wspólnota jest zespołem, w którym 
jeden pomaga drugiemu i wspiera w wierze.

Pomocą wspólnoty nie jest więc wtórowanie na-
rzekaniom i lamentowaniu, pogłębiając tym samym 
rezygnację i rozczarowanie, ale dodawanie otuchy, 
wzmacnianie i motywowanie. To jest zadaniem 
wspólnoty.

 Impulsy z nabożeństwa Głównego Apostoła

Pomoc wspólnoty
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Nabożeństwo 
15 marca 2015

miejsce: Schaffhausen/Szwajcaria
Pieśń: Bogu czyż nie mógłbym śpiewać?
osoby towarzyszące: Wszyscy apo-
stołowie okręgowi, apostołowie okręgowi 
pomocniczy, jak i apostołowie Kościoła
terytorialnego Szwajcaria
UczestNicy: 405 w kościele
iNformacja dodatkowa: Przejście
w stan spoczynku apostoła Rudolfa Kainza
i powołanie apostoła Philippa Burrena do 
opieki duszpasterskiej zborów w Austrii.

Słowo i wiara  /  miejsce

Kto przewodniczył kościelnemu zespołowi do spraw mu-
zycznych i w dziedzinie muzyki był doradcą Głównego 
Apostoła oraz redagował i opracowywał liczne teksty 

pieśni chóralnych, ten nie przechodzi w stan spoczynku bez 
uroczystego i dobitnego akcentu muzycznego. W austriackim 
Dornbirn miał miejsce koncert dedykowany apostołowi Rudol-
fowi Kainzowi z okazji jego przejścia w stan spoczynku. Koś-
cielna orkiestra kameralna ze Stuttgartu oraz chóry z Vorarlber-
gu i Tyrolu zaprezentowały muzykę religijną czterech wieków. To 
wydarzenie muzyczne odbyło się w sobotę, poprzedzającą nie-
dzielne nabożeństwo w Schaffhausen w Szwajcarii, na którym 
apostoł Rudolf Kainz został przeniesiony w stan spoczynku. Na 
koncercie była też wyjątkowa publiczność: dwaj Główni Apo-
stołowie – jeden aktywny, drugi w stanie spoczynku – a także 
wszyscy apostołowie okręgowi oraz apostołowie okręgowi po-
mocniczy, którzy w minionych dniach brali udział w wiosennej 
Konferencji Apostołów w Zurychu. Na koncercie oczywiście 
obecny był też apostoł Philipp Burren, który jako następca apo-
stoła Kainza będzie obsługiwał zbory austriackie. Właśnie jemu 
pod koniec koncertu wręczono parę rakiet śnieżnych, aby mógł 
iść śladami swego poprzednika.

Muzyczne pożegnanie w Dornbirn
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Toczymy bój życia i wiary. Któż 
już mógłby stwierdzić, że podo-
ła samemu odnieść zwycięstwo. 

Potrzebujemy siebie nawzajem. Koś-
ciół jest wspólnotą, we wspólnocie i 
ze wspólnotą możemy odnieść zwycię-
stwo, wspólnie mamy szansę wszystko 
pokonać i pozostać wiernymi aż do 
końca. Potrzebujemy Kościoła.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 15.03.2015 r.
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zauważamy, że potrzeba więcej czasu na wymianę myśli. 
Często też odczuwamy, że potrzebujemy więcej inspira-
cji Ducha Świętego. A to oznacza, że jeszcze więcej i ser-
deczniej się modlimy. Na takiej drodze dochodzi do podej-
mowania decyzji w Kościele Nowoapostolskim. A teraz 
wskazówka dla naszej młodzieży: Czyńcie tak również!

Nasi młodzi bracia i siostry mają wiele decyzji do pod-
jęcia. Zawsze mówię do braci i sióstr: Miły Bóg dał nam 
rozum. Proszę korzystajcie z niego! Trzeba tylko trochę 
studiować i przemyśleć: Co muszę wiedzieć, jakie są 
fakty? Miły Bóg dał nam też sług Bożych, duchownych, 
którzy mają doświadczenia. Korzystajmy z tych doświad-
czeń i zasięgajmy u nich rad! Módlmy się też do Boga: 
„Miły Boże, powiedz mi teraz, co muszę czynić! Mam 
wiedzę, mam doświadczenia moich braci, moich sióstr. 
Rozmawiałem z moimi rodzicami, ja wiem, co oni mają w 
sercu; kiedy tak zrobię, sprawię im ból, a kiedy zrobię ina-
czej, sprawię im radość! – Miły Boże, teraz chcę wiedzieć, 
czego Ty ode mnie oczekujesz”! A gdy w pewnym mo-
mencie będziemy odczuwać pokój w swoim sercu, wtedy 
wiedzmy, że podjęliśmy właściwą decyzję, zrobiliśmy to, 
co podoba się Bogu. Pracujmy rozumem, sercem i duszą 
– z pożytkiem korzystajmy z wiedzy, wymiany doświad-
czeń i z inspiracji Ducha Świętego.

W naszym słowie biblijnym z Listu do Kolosan 
chodzi o pokój Chrystusowy: „A w sercach 
waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do 

którego też powołani jesteście w jednym ciele”.
Co to jest pokój Chrystusowy? Apostoł Paweł po-

wiedział, że Chrystus jest naszym pokojem, ponieważ 
poprzez swoją ofiarę nas ludzi pojednał z Bogiem. (zob. 
Efez 2, 14) Dzięki swojej ofierze Chrystus przezwyciężył 
to, co mogło oddzielić ludzi od Boga. Pokój Chrystusowy 
jednakże jest też pokojem, jaki posiadał Jezus, kiedy był 
na ziemi. On powiedział do uczniów: „…mój pokój daję 
wam”. (Jan 14, 27) Pokój, jaki On posiadał, dał swoim 
uczniom. On miał pokój w sercu, bowiem wiedział: Mój 
Ojciec mnie miłuje. On pozostał we wspólnocie ze swoim 
Ojcem aż do końca. Na początku Jego działalności Bóg 

przyznał się do Niego: „Tyś jest Syn mój umiłowany, któ-
rego sobie upodobałem”. (Mar 1, 11) On wiedział: Je-
stem umiłowanym Synem, Ojciec mnie kocha. Na końcu 
swego życia mógł powiedzieć: Nie jestem sam, Ojciec jest 
ze mną. Podczas Jego całej działalności na ziemi był pe-
wien: Ojciec mnie miłuje. To stwarza pokój w sercu.

Pan Jezus był świadomy zwycięstwa, był całkowicie 
pewien, że Jego życie się skończy: „Wyszedłem od Ojca 
i…idę do Ojca”. (zob. Jan 16, 28) On był pewien: Przy-
szedłem tu, ale odejdę! Ta pewność stworzyła pokój, który 
chciał dać uczniom.

Pan Jezus wciąż na nowo wzbudzał pokój pomię-
dzy ludźmi. Kiedy chciano zabić grzesznicę, wtedy 
szybko stworzył pokój: „Kto z was jest bez grze-

chu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem” (Jan 8, 7) – i 
już nastał pokój. Pan Jezus wzbudzał też pokój między 
uczniami. Gdy kiedyś sprzeczali się, kto jest z nich naj-
większy, wówczas polecił im spokornieć. (zob. Mar 10, 
43 i kolejne)

Pokój Chrystusowy jest ostatecznym pokojem w 
wiecznej społeczności z Bogiem. Kiedy na końcu będzie-
my z Nim na wieki razem, będziemy mieli wieczny pokój, 
gdyż będziemy wybawieni od wszelkiego zła, od wszyst-
kich przykrości i będziemy mogli korzystać z niezmąco-
nej społeczności z Bogiem.

Apostoł mówi, że pokój Chrystusowy ma rządzić w 
naszych sercach – nie tylko powinniśmy go mieć w sercu i 
z niego korzystać, ale on ma rządzić w naszym sercu! A to 
znaczy, że ma określać nasze decyzje.

Pojednanie z Bogiem, to jest pierwszy wymiar poko-
ju Chrystusowego. Bez wiary nie można się pojednać z 
Bogiem. Z pokoju Chrystusowego korzysta się wtedy, 
kiedy wierzy się w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć, w 
Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Co jest 
niemożliwe do pojmowania rozumem i co dla wielu jest 
problemem, w to my jednak wierzymy. Dążenie do pokoju 
Chrystusowego powinno określać nasze decyzje. Kiedy 
w naszych sercach mieszka pokój Chrystusowy, wów-
czas wciąż na nowo podejmiemy decyzję: To czy tamto 

Serdecznie umiłowani bracia i siostry! Dziś 
rano zebrał się wielki zbór, który tworzymy 
my zebrani tutaj, jak i wszyscy, którzy uczest-
niczą w transmisji nabożeństwa – cieszymy 
się, że możemy z wami dzielić błogosławień-

stwo Boże.
Z pewnością jesteście zainteresowani i się pytacie, 

co apostołowie okręgowi robią, kiedy tak całymi dniami 
konferują. Jak to wygląda? Czy to jest tak, jak w parla-
mencie, czy odbywa się tam głosowanie? Co zostaje roz-
strzygane na konferencjach? Kiedy o tym usłyszymy…? 
– chciałbym krótko odpowiedzieć, co być może ważne 
jest szczególnie dla młodzieży.

Jak pracujemy w tym gronie? Pracujemy rozumem, 
pracujemy sercem, pracujemy duszą – to jest fantastyczne 

Powołani do pokoju
zestawienie. Kiedy chodzi o podjęcie decyzji, wyznacze-
nie kierunku rozwoju, najpierw się modlimy, ponieważ 
potrzebujemy inspiracji Ducha Świętego. Bez niej nic nie 
chcemy czynić. Następnie potrzebujemy wiedzy, którą 
musimy zdobyć: Co jest napisane w Piśmie Świętym? To 
musimy poznać, to musimy studiować, to musimy zgłębić. 
W wielu dziedzinach konieczna jest też fachowa wiedza. 
Tego nie otrzymujemy w wyniku ordynacji i wyświęcenia 
na urząd. Musimy czytać i studiować, dociekać wnikli-
wie i zdobywać niezbędną wiedzę. Tak wygląda druga 
faza. A trzecią fazą jest wymiana doświadczeń, uczuć i 
odczuć. Wówczas do głosu dochodzi serce i miłość bra-
terska, a wszystko to razem daje piękną kombinację. Cza-
sami uświadamiamy sobie, że brakuje nam informacji, 
więc musimy zaczerpnąć dodatkowej wiedzy. Niekiedy 

Dzięki swojej ofierze Chrystus
przezwyciężył to, co mogło
oddzielić ludzi od Boga.

„A w sercach waszych niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego też powołani jesteście 
w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni”.

Słowo biblijne: List do Kolosan 3, 15

Pokój Chrystusowy jest ostatecznym 
pokojem w wiecznej społeczności
z Bogiem.
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przyjmę teraz z wiarą! To nie zawsze jest łatwo. Kiedyś 
dochodzi się do granicy i chętnie chciałoby się wiedzieć, 
rozumieć i widzieć. My chcemy mieć społeczność z Bo-
giem. Pan Jezus powiedział: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa 
mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i 
do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy”. (Jan 14, 
23) Jeśli chcesz, żeby Bóg u ciebie mieszkał, żebyś miał 
z Nim społeczność i żeby ciebie miłował, wtedy musisz 
w tym celu coś zrobić; miłować Chrystusa i przestrzegać 
Jego Słowa – to jest warunek.

Stale musimy podejmować decyzję, żeby Słowo Boże 
zamieniać w czyn. To jest nasza decyzja. Jeśli to czynimy, 
wtedy możemy przeżywać i doświadczać miłości Bożej, 
wtedy mamy pokój Chrystusowy z pewności, że duch z ni-
skości może robić, co chce, ja zmierzam do mojego celu; 
idę do Ojca, tak jak to uczynił Jezus Chrystus. Dążmy do 
pokoju i postępujmy według Słowa Bożego.

Pan Jezus sam powiedział: „...nie przyszedłem przy-
nieść pokój, ale miecz”. (Mat 10, 34) On mówił o 
innym pokoju, a mianowicie o pokoju, który chęt-

nie chcieliby mieć ludzie – pięknie i przyjemnie, gdzie 
można dobrze żyć i gdzie się ma oparcie – ach, to byłoby 
miłe! – W ten sposób ma się spokój, ale nie pokój Chrystu-
sowy. Kto chce pokoju Chrystusowego, kto chce być pew-
nym dotarcia do celu wiary i zwycięstwa z pomocą Bożą, 
ten musi walczyć ze złem. Ten musi wyciągnąć miecz i 
zdecydować: „Zwalczę zło i złego! Z tego też względu 
nie akceptuję i nie zgadzam się na to i owo”! Taką decyzję 

musimy podejmować każdego dnia. Główny Apostoł 
Leber często mówił: „Każdego dnia powinniśmy odno-
sić małe zwycięstwo”! To wciąż jest aktualne. Używajmy 
miecza, przyjemne to nie jest, ale w ten sposób można po-
zyskać pokój Boży. Kiedy walczę z Chrystusem, wówczas 
zwyciężę, ale walczyć muszę.

Dążmy do pokoju z ludźmi. To także jest kwestia de-
cyzji, żeby czynić to, co przyczynia się do pokoju. Do 
tego zalicza się przebaczanie, do tego zalicza się wola do 
pojednania, a to należy do nas. Pan Jezus nam pokazał, 
jak można mieć pokój z bliźnim. Ale my musimy zdecy-
dować: „Przebaczę, pojednam się, będę pokorny”. Pokój 
rządzi w waszych sercach.

Ostateczny, wieczny pokój, wybawi od wszelkiego 
zła – osiągnięcie tego jest także moim celem. Oczywiście 
miły Bóg daje nam możliwości dojścia tam, ale w tym celu 

każdego dnia musimy stawiać priorytety. To jest i pozosta-
je najważniejsze, nie tylko w niedzielę, ale także podczas 
urlopu, także w dniu powszednim. Naszym priorytetem 
musi pozostać przyjście Pana i wieczna społeczność z Bo-
giem. Pokój rządzi w twoim sercu, więc dążenie do poko-
ju Jezusa Chrystusa musi określać twoje decyzje.

„A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystuso-
wy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele”. 
Ciało jest tutaj obrazem Kościoła Chrystusa, obrazem 
zboru Pana. Tylko w tym ciele można doświadczać poko-
ju Chrystusowego, samotnik nie może przyjmować tego 
prawdziwego pokoju. To jest możliwe tylko w Ciele Chry-
stusa, tylko w Kościele.

Pojednanie przez Chrystusa rozpoczyna się wraz z ob-
myciem grzechu pierworodnego, który dokonuje się pod-
czas chrztu – we wspólnocie Kościoła, a nie w samotności, 

w domu. Pokój Chrystusowy, pojednanie z Bogiem, mogę 
uzyskać tylko wtedy, gdy jestem częścią Kościoła, kiedy 
jestem ochrzczony i kiedy jestem we wspólnocie wierzą-
cych. Poza tą wspólnotą nie mogę przyjąć tego pokoju.

Miłość Boga można przeżywać tylko wtedy, kiedy 
postępuje się według Jego Słowa. Jego Słowo musi być 
głoszone – a to dzieje się w Kościele. Ażeby Słowo móc 
wprowadzić w czyn, trzeba mieć do tego siłę, a do tego 
potrzebujemy świętej wieczerzy. Pan Jezus powiedział: 
„Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie miesz-
ka, a Ja w nim”. (Jan 6, 56) Ta społeczność możliwa jest 
tylko wtedy, kiedy spożywa się świętą wieczerzę.

Różne członki ciała nie otrzymują pożywienia bezpo-
średnio. Członki ciała otrzymują siłę poprzez ciało. O tym 
często ludzie zapominają. Prawdziwy pokój Chrystusowy 
można przeżywać tylko w Ciele, w Kościele Pana. Tam 

Kto chce pokoju Chrystusowego,
ten musi walczyć

ze złem.

W pierwszych rzędach apostołowie okręgowi i apostołowie okręgowi pomocniczy
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małe „członki Ciała” otrzymują pożywienie. Samotnicy 
nie mogą w ten sposób doświadczać pokoju, do tego po-
trzebujemy Ciała Chrystusa. Tam otrzymujemy Słowo 
Boże. Gdzie działają apostołowie, tam w świętej wiecze-
rzy otrzymujemy potrzebne siły.

Apostoł Paweł powiedział: „Jeśli można, o ile to od 
was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie”. (Rzym 
12, 18) Apostoł Paweł jednakże wiedział,  że to nie jest 
takie proste. Wewnątrz Ciała jednak warunki są inne: Tam 
bowiem jest pokój w Duchu i tam można mieć pokój ze 
wszystkimi, jeżeli tylko pozwolisz się prowadzić Ducho-
wi Świętemu. Apostoł Paweł wskazał na to, że istnieje 
jeden Pan, jeden chrzest, jedna wiara, jeden chleb i jeden 
Bóg, który jest ponad wszystkim i we wszystkim. Jeśli to 
mieszka i rządzi w naszym sercu, wtedy koncentrujemy 
się na tym, co istotne. To nie oznacza, żebyśmy całkowicie 
porzucili swoją osobowość, nie, wszyscy jesteśmy różni. 

Nie bójmy się różnorodności, to jest zupełnie normalne; 
stale jednak musimy być świadomi tego, że mamy jedną 
wiarę, jeden cel, jeden chleb, jednego Oblubieńca i jedne-
go Boga. Z tego wynika skutek, że możemy mieć pokój 
w Kościele, a to jest możliwe, jeżeli wszyscy będą uspo-
sobieni jak Jezus Chrystus i dadzą się prowadzić przez 
Ducha Świętego.

Wielu ludzi wierzy i jest przekonanych, że może mieć 
wspólnotę z Bogiem, o ile będą prowadzili dobre życie. 
Wówczas też jeden po drugim dojdzie do wspólnoty z Bo-
giem i zyska wieczny pokój. Niestety tu nasza wiara mówi 
coś innego i to trzeba też ponownie wyraźnie powiedzieć. 
My wierzymy w Pierwsze Zmartwychwstanie, a to ozna-
cza, że Pan przyjdzie ponownie i zabierze do siebie naród, 
Kościół, stanowiący wspólnotę dusz z tego i tamtego 
świata. Nikt nie dojdzie do Boga szybciej lub wcześniej. 
Kiedy Pan przyjdzie ponownie, to zabierze swój Kościół, 

Kiedy Pan przyjdzie ponownie,
  to zabierze swój Kościół, a nie samotników.
   On wprowadzi do swego Królestwa wspólnotę Kościoła.

ApOSTOł OkręgOWy 
pOmOcNiczy 
ENriquE miNiO

Każdego dnia, kiedy musimy 
podjąć decyzję, pytajmy się, czy 
to jest droga, która prowadzi 

do błogosławieństwa Bożego. Tylko gdy podejmiemy 
właściwą decyzję, możemy uzyskać pokój Pana.

ApOSTOł OkręgOWy 
rüdigEr krAuSE

Jesteśmy powołani do pokoju, 
a więc musimy się starać, żeby 
dojść do pokoju. To nie jest coś, 

co możemy odsunąć na bok, ponieważ pokój należy 
do stanu dziecka Bożego.

ApOSTOł 
rudOlf kAiNz

Gdzie jest pokój, tam jest wol-
ność. Gdzie jest pokój, tam jest 
się bogatym. Gdzie jest pokój, 

tam dąży się do jedności, tam chętnie przebywa się 
razem. 

a nie samotników. On wprowadzi do swego Królestwa 
wspólnotę Kościoła. Pokój Chrystusowy otrzymamy 
tylko w Ciele Kościoła, bowiem pokój jest częścią Ciała 
Kościoła. Kto daje się przygotować przez Słowo Boże, 
które jest pożywieniem duchowego ciała, kto wrasta w 
Ciało Chrystusa na Jego podobieństwo, ten jako członek 
wspólnoty, Ciała Kościoła, zostanie zabrany przez Pana. 
Nie mamy szansy jako samotnicy pójść z Panem. On 
przyjdzie, aby zabrać do siebie swój naród, swoją oblu-
bienicę, swój Kościół. Wówczas będziemy mieli wieczny 
pokój w Chrystusie.

Pokój Chrystusowy oznacza być pojednanym z Bo-
giem. Chrystus chce nam dać to, co miał na ziemi: 
pewność, że był miłowanym przez Boga. On był 

świadomy i pewny zwycięstwa. Miał pokój z bliźnimi i 
wszedł do wiecznej wspólnoty ze swoim Ojcem. My dą-
żymy do tego pokoju. Uzyskujemy go w Ciele Chrystusa. 
Dlatego Kościół Pana i wspólnota w dziele Pana jest dla 
nas taka ważna. Pokój Chrystusowy niech będzie z nami 
wszystkimi!

Przyjmujmy wszystko do naszego serca i z tym pra-
cujmy. Niewątpliwie przyniesie to błogosławione skutki. 
Do posiadania pokoju należy odpuszczenie. Pan Jezus 
chce nam dziś rano dać swój pokój. To znaczy pewność, 
że zostały nam odpuszczone grzechy i że nas kocha. U 
Niego w ogóle nic się nie zmieniło. Bracie, siostro, jeśli 
dziś, nawet po dziesięciu latach, ponownie po raz pierw-
szy jesteś na nabożeństwie, to mogę ciebie zapewnić, że 
miłość Boża się nie zmieniła! Niezależnie, co robiłeś, Pan 
nie zmienił swego stosunku do ciebie. W tym uwidacznia 
się pokój Jezusa Chrystusa: Miłuję cię tak, jak miłowałem 
cię od dawien dawna. Odpuściłem ci grzechy, nic nie mam 
przeciwko tobie. Wszystko znowu jest w porządku. Pan 
chce nam właśnie dać taki pokój. Oczywiście trzeba to 
wszystko przyjąć z wiarą. Nie otrzymuję pokwitowania 
ani pisma od Boga: „Niniejszym potwierdzam, że twoje 
grzechy zostały ci odpuszczone”. Tu tkwi trudność dla 
ludzi, gdyż trzeba uwierzyć w odpuszczenie grzechów. 

Pan Jezus wiedział, że jeżeli chodzi o wiarę, to zawsze 
mamy pewne trudności. Dopomaga nam w tym względzie 
i dał nam znak: Ciało Chrystusa, społeczność Kościoła.

Mili bracia i siostry, Pan potrzebuje nas, abyśmy na-
szym bliźnim udowodnili, że istnieje odpuszczenie grze-
chów. Dlatego że Pan mi odpuszcza, jestem też w stanie 
i gotów odpuścić mojemu bliźniemu. W odpuszczenie 

     Do posiadania pokoju
należy odpuszczenie. 



 14 NASZA RODZINA 06 / 2015

darowane przez Boga bliźni musi uwierzyć, ale mojego 
odpuszczenia może doświadczyć. Powołani jesteśmy 
do pokoju. Powołani też jesteśmy do czynienia pokoju. 
Nic nie daje tylko mówienie o odpuszczeniu grzechów. 
Naszym odpuszczeniem, naszą pokojową postawą sta-
wiajmy znaki i pozwólmy drugiemu uwierzyć w odpusz-
czenie. Wierzymy też w urząd apostolski, wierzymy, że 
apostołowie mają pełnomocnictwo do zwiastowania od-
puszczenia grzechów. To jest fundamentalna składowa 
naszej wiary. Zatem, gdzie działa apostoł, tam coś się do-
konuje! Jeżeli korzystamy z działalności apostołów – a 
takie jest moje życzenie – to też coraz bardziej staje się 
widoczne, że jesteśmy gotowi do odpuszczenia i mamy 
pokój Chrystusowy. Zadbanie o to jest naszym zadaniem. 
Jestem pełen ufności, że istnieje ta gotowość i wiara. Nie 
mówię tego, aby się przymilać, ale taki jest fakt. Zwiastuj-
my ewangelię, świadczmy o działalności żyjących apo-
stołów, poświadczając, że w wyniku tego rzeczywiście 
coś się w nas dokonuje, że stajemy się gotowi do pojed-
nania i odpuszczania, gdyż doświadczamy odpuszczania i 
pojednania z Bogiem.                                                           ■

ZasadnicZe myśli

Pokój Chrystusowy pozyskuje się w Kościele 
Pana

Pokój Chrystusowy przeżywa się w wolności 
i jedności
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Główny Apostoł przy ołtarzu z apostołem
Kainzem (z lewej), który na tym nabożeństwie 
przeszedł w stan spoczynku

świętą wieczerzę za zmarłych w zastępstwie 
przyjęli apostoł okręgowy lubasi i apostoł 
okręgowy pomocniczy Fendt (od lewej)
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Żyć z wiarą  /  przeżycia

Pragnienie 
duszy
Spontaniczne odwiedziny pew-
nej rodziny okazały się nieza-
pomnianym przeżyciem dla 
wszystkich.

Przed laty – kiedy jeszcze 
nie we wszystkich samo-
chodach były pasy bezpie-
czeństwa – jechałem do 
klienta. Trasę znałem bar-

dzo dobrze. Nie było też zbyt dużego 
ruchu. Nagle, wyjeżdżając zza zakrętu, 
tak bardzo zostałem oślepiony przez ni-
sko stojące słońce, że przeoczyłem syg-
nalizację świetlną i z niezmniejszoną 
prędkością wjechałem na czerwonym 
świetle na skrzyżowanie.

Nadjeżdżający z lewej strony samo-
chód zahaczył o przód mojego auta, w 
wyniku czego zostałem obrócony o 90 
stopni i przelatując przez skrzyżowa-
nie około dziesięciu metrów, uderzy-
łem w słup sygnalizacji świetlnej, który 
wgniótł się w prawy bok samochodu do 

około 30 centymetrów ode mnie. Sie-
działem na fotelu jakby trzymany ol-
brzymimi rękami.

Powoli uświadamiałem sobie, co się 
stało. Dzięki samochodowi, który mnie 
zawadził na skrzyżowaniu, nie doszło 
do straszliwego nieszczęścia. Za skrzy-
żowaniem przez przejście przechodziła 
na zielonym świetle akurat duża grupa 
dzieci!

Całkowita szkoda obydwu samo-
chodów była znikoma w porównaniu z 
unikniętym straszliwym nieszczęściem, 
pozbawieniem życia dzieci. Do dziś 
słyszę w uszach wypowiedź pewnego 
przechodnia: „Pieniądze są do odzyska-
nia, życie nie”. Za darowaną ochronę 
anielską jestem niezmiernie wdzięczny 
naszemu Ojcu Niebieskiemu!
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Pieniądze są do odzyskania, 
życie nie
Pewien brat w wierze doświadczył, że wypadek
zapobiegł jeszcze większemu nieszczęściu.

W naszym zborze 
była siostra, która 
miała upośledzo-
ną psychicznie i 
fizycznie córkę. 

Z powodu swojej niepełnosprawności 
dziewczynka nie mogła uczęszczać 
na nabożeństwa. Z tego też względu 
świętą wieczerzę otrzymywała w do-
mu. Intelektualnie to dziecko nie było 
w stanie nic pojąć.

Pewnego wieczoru zamierzałem 
odwiedzić inną rodzinę. Nagle zaczą-
łem intensywnie myśleć o rodzinie, 
w której było to chore dziecko, więc 
zmieniłem swoje plany. Gdy tam przy-
byłem, wtedy matka powiedziała: „Te-
raz wiem, czego chciała moja córka. 
Cały czas stała przy oknie, chociaż już 
zrobiło się ciemno i wskazując palcem 
na swoją otwartą buzię, dukała: ‘Tu, 
tu’. Kolację już zjadła, więc cały czas 
się zastanawiałam, o co jej chodzi”.

Teraz było dla nas jasne. Dusza 
dziewczynki pragnęła świętej wiecze-
rzy! Pan to słyszał i zaprowadził mnie 
jako swego sługę we właściwe miej-
sce, we właściwym czasie, aby zaspo-
koić pragnienie duszy.
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Wiedza i WiaRa 

We współczesnym języku słowo „ofiara” uży-
wane jest w szerokim znaczeniu. Uzmysła-
wiają to następujące przykłady:

W kryminale z napięciem śledzimy mordercę, czyha-
jącego na swoją bezbronną ofiarę, która niczego się nie 
spodziewa. Ofiara – osoba poszkodowana.

Para młodych ludzi idzie ulicą w centrum miasta. 
Nagle dochodzi do kłótni pomiędzy nimi. Ona rzuca się 
na niego i krzyczy: „Ty ofiaro”! On dogłębnie dotknięty 
i obrażony nie ukrywa wściekłości. Ofiara – wyzwisko i 
obraza.

Sąsiad, wynoszący śmieci do śmietnika, spotyka inne-
go sąsiada. Czując się zażenowany tą czynnością mruga 
do niego okiem i mówi: „Dla żony, którą się kocha, cza-
sami trzeba ponosić ofiary”. Ofiara miłości – dobrowolne 
poświęcenie.

do „ofiarności”, a wyraża nic innego, jak wolę państwa do 
odebrania obywatelom dóbr osobistych, np. dzieci, celem 
posłania ich na wojnę, pieniędzy, celem załatania dziury 
budżetowej. W takim powiązaniu pojęcie „ofiara” budzi 
wielką nieufność.

 Jeszcze inne rozumienie „ofiary” na przykład związane 
z zaistniałą sytuacją: Ofiarami kryzysu gospodarczego pa-
dają miejsca pracy, przy czym nie mówi się o rzeczywiście 
poszkodowanych, którymi są bezrobotni. Gwiazda pada 
„ofiarą” śledztwa dziennikarskiego, prześwietlającego jej 
dwulicowość. Matka pada „ofiarą” nieuporządkowanego 
pokoju nastolatka, chcąc nie chcąc sprząta porozrzucane 
ubrania. Znikająca mgła jest „ofiarą” wschodzącego słoń-
ca. Szkoda? Żadna. Komik szuka swojej „ofiary” wśród 
widzów z pierwszego rzędu. Zagrożenie życia? Żadne. 
Raczej zagrożenie śmiechu. Można też się stać „ofiarą 
miłości” i przy tym czuć się szczęśliwie.

W naszym języku powszednim pojęcie „ofiara” jest 
wszechobecne, ale nie w znaczeniu pojęcia używanego w 
Starym lub Nowym Testamencie. 

Współcześnie słowo „ofiara” może być również wy-
zwiskiem. „Ofiarą” może być cierpiący człowiek, który 
doznał fizycznej lub psychicznej przemocy, czy też ktoś, 
kto wskutek przemocy utracił życie. „Ofiarą” nazywamy 
też dary, które z konieczności musimy dać drugiemu czło-
wiekowi. Pojęcie „ofiara” w naszym języku powszednim 
raczej ma wydźwięk negatywny: śmierć, męki, poszkodo-
wanie, rezygnacja, poświęcenie, oddawanie, strata. Czę-
stokroć pojęcie „ofiara” wykorzystywane jest też ironicz-
nie celem podkreślenia dystansu do negatywnego stanu 
lub ośmieszenia negatywnej sytuacji. Wszystko to spra-
wia, że współcześnie pojęcie „ofiara” kojarzy się z czymś 
złym i przykrym. Podczas gdy właściwe pojęcie „ofiara” 
związane jest z  motywacją ludzi do określonego działa-
nia, do składania ofiar Bogu z wdzięczności, do składania 
Jemu darów za otrzymane dobrodziejstwa. Niestety dziś 
w powszednim języku, zwłaszcza u ludzi młodych, poję-
cie „ofiara” występuje w przedstawionym negatywnym 
brzmieniu. Kultowe znaczenie słowa „ofiara” prawie jest 
nieobecne w języku powszednim.

Ofiara – co to znaczy?
Ofiara już od zarania dziejów jest cechą odróżniają-

cą zwierzę od człowieka. To przekonanie zaprezento-
wał francuski uczony, kulturoznawca René Girard. Lu-
dzie składali ofiary bóstwu i w ten sposób chcieli być 

w kontakcie z wyższą istotą. Dawali coś i poświęcali – 
ofiarowywali rośliny, zwierzęta, ozdoby, kosztowności, 
a nawet ludzi – aby w zamian otrzymać coś od bóstwa: 
obfite plony, ochronę i zwycięstwo w bojach, liczne po-
tomstwo zwierząt i ludzi. Ludzie składają ofiary w zamian 
za otrzymane dary, ale też jako wyraz pokuty i pojedna-
nia, celem uniknięcia zła. W istocie rzeczy jest to praktyka 
handlu wymiennego: „Ja daję coś tobie, a ty w zamian 
dajesz coś mi”. Magiczne pojmowanie ofiary, wiąże się z 
przekonaniem, że Bóg będzie mi przychylny i skłonny do 
dobrodziejstw. Takie rozumowanie było antyczną formą 
pojęcia ofiary, z którą spotykamy się też w Starym Testa-
mencie. Obok niej w Starym Testamencie istnieje inne 
rozumienie ofiary jako dawanie z wdzięczności i bezinte-
resowne poświęcenie.

W myśl Listu do Hebrajczyków wszelkie ofiary stare-
go przymierza wskazują na jednorazową i pełnowartoś-
ciową ofiarę Jezusa Chrystusa. Były one tylko „obrazem 
i cieniem” prawdziwej ofiary. Baranek Jezus, obciążony 
winami grzesznej ludzkości, został zaprowadzony na rzeź 
i wypełnił zakon. Zbędne tym samym stały się rytuały 
ofiarne starego przymierza.

Ofiary w Nowym Testamencie
W Liście do Filipian 4, 18 Apostoł Paweł wiąże poję-

cie „ofiara” z darami, które zbór, chociaż sam był bardzo 
ubogi, przesłał swojemu apostołowi będącemu w potrze-
bie. To pojęcie ofiary w sensie przenośnym określone 
„przyjemną wonnością… mile widzianą, w której Bóg 

„Trzy ofiary śmiertelne w wypadku drogowym” – 
brzmi tytuł w gazecie. Ofiara – człowiek, który mimowol-
nie traci życie.

„To była prawdziwa ofiara, wytrzymać po operacji 
cztery tygodnie bez alkoholu” – mówi kolega do kolegi. 
Ofiara – rezygnacja, która nie przychodzi łatwo, ale jest 
służebna do zachowania życia.

Matka woła do oddalającego się dziecka: „Tyle się dla 
ciebie poświęciłam i tak mi dziękujesz”? Ofiara – dobro-
wolne poświęcenie, które w oczach matki nie znalazło 
odwzajemnienia.

Minister szuka „kozła ofiarnego” i w trudnej sytuacji 
pozbywa się sekretarza stanu, aby samemu pozostać na 
stanowisku. Ofiara – człowiek potraktowany niesłusznie. 

Istnieją także inne bezosobowe okoliczności związane 
z terminem „ofiara”: Mąż stanu wzywa obywateli kraju 

Istnieje niewiele słów, które występują w tylu znaczeniach, co słowo „ofiara”. Media donoszą o ofia-
rach przemocy, o ofiarach nałogów, o ofiarach wypadków, o ofiarach mobbingu. W życiu spoty-
kamy się z ofiarami dyskryminacji i nietolerancji, z ofiarami presji i wyśmiewania, czy też ostatnio z 
ofiarami wszechobecnego hejtingu (nienawiści w sieci)  i stalkingu (uporczywego nękania). Nie mó-
wiąc już o używaniu pojęciu „ofiara” jako synonimu człowieka nieudolnego. Niedawno ktoś zapytał 
palacza: „Co, składasz ofiarę kadzielną?  Ach nie, wzbogacasz fiskusa”. „Ofiara” w tych różnych 
znaczeniach kojarzy się ze szkodą. Ale słowo „ofiara” związane jest też z dobrowolnymi datkami.

Ofiara – co to właściwie jest?

Ofiara
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Krzyż – znak największej ze wszystkich 
ofiar: Jezus Chrystus oddał swoje 
życie, abyśmy mogli żyć!
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ma upodobanie” jest nam bardzo bliskie współcześnie. 
Wierni w zborach składają ofiary pieniężne, aby mogło 
być wypełniane polecenie Jezusa, które nakazuje iść na 
cały świat, nauczać i chrzcić ludzi.

Apostoł Piotr przedstawia pojęcie ofiary jeszcze z 
innej strony: „I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w 
dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe 
ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (I Ptr 2, 
5) Przez „duchową ofiarę” Apostoł rozumie: posłuszeń-
stwo w wierze, postępowanie i życie przyjemne Bogu, 
braterską miłość i bojaźń Bożą. List do Hebrajczyków 
nadaje nowotestamentowemu pojęciu ofiary jeszcze inny 
aspekt, zgodny z nauką Pana Jezusa: „A nie zapominajcie 
dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary 
podobają się Bogu”. (Hebr 13, 16)

W świetle zestawionych wątków nowotestamento-
wych staje się widoczne, że pojęcie „ofiara” stosowane 
jest w Piśmie Świętym w szerokim i różnorodnym znacze-
niu, ale też staje się wyraźne, że takie rozumienie ofiary 
nie pokrywa się ze znaczeniem występującym we współ-
czesnym języku powszednim. Właśnie to jest przyczyną 
trudności rozmawiania o ofierze. Dlatego rozmawiając o 
ofierze należy określić, o jaką ofiarę chodzi, żeby zostać 
właściwie zrozumianym. 

Katechizm Kościoła Nowoapostolskiego uwydatnia 
następujące aspekty:

„Ofiary są to:
1. Dary składane wyższej Istocie;
2. Czyny ludzi, którzy poświęcają się w służbie dla 

innych;
3. Środki pieniężne darowane na cele religijne”.
„Ofiarodawca – tak mówi katechizm – poprzez swój 

czyn wyraża uwielbienie Boga, wdzięczność, oddanie i 
poświęcenie”.

W duchu chrześcijańskim przez pojęcie „ofiara” prze-
de wszystkim rozumie się ofiarę Jezusa Chrystusa. On 
sam z miłości poświęcił się dla ludzi. Tym samym w sen-
sie Starego Testamentu pojednał grzesznego człowieka z 

Bogiem. Ofiara Pana Jezusa nie może być porównywana 
z żadną inną ofiarą. Pomimo to gotowość Pana Jezusa do 
poświęcenia się i oddania swego życia w ofierze jest wzo-
rem wzywającym do naśladownictwa każdego chrześcija-
nina: „…w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych 
od siebie”. (Flp 2, 3) Katechizm wyraźnie podkreśla, że 
oczekiwanie odwzajemnienia przeczy sensowi składania 
ofiar. Ofiara jest dobrowolnym darem z wiary, wdzięcz-
ności i miłości.

Współczesny człowiek używa innych pojęć, które 
określeniu „ofiara” po części przypisują inne znaczenie: 
datek, darowizna, podarunek, wsparcie, dotacja. Już Pan 
Jezus pokazał różnicę znaczenia słowa „dawać”:

Ewangelia Marka 12, 41 i kolejne wersety mówią o 
tym, że Pan usiadłszy naprzeciwko skarbnicy przypa-
trywał się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. Wielu 
bogatych dawało dużo. Uboga wdowa dała niewiele, ale 
wszystko, co miała, zaufawszy Bogu, że dopomoże jej 
w utrzymaniu. Pan Jezus pochwalił postawę i gotowość 
ofiarną wdowy. Ofiara w tym węższym sensie nie jest 
więc dawaniem z tego, co zbywa, ale rezygnacją z tego, co 
potrzebne do życia i pokładaniem nadziei w Bogu. Kate-
chizm definiuje pojęcie „gotowość ofiarna” w ten sposób: 
„Wewnętrzna gotowość człowieka do zaangażowania 
swoich sił i darów dla dobra drugiego, przy jednoczesnej 
rezygnacji z całkowitego lub częściowego realizowania 
własnych interesów”.

Pieniądze to nie wszystko, ale…
Wszystkie instytucje działające w społeczeństwie po-

trzebują pieniędzy do realizacji swoich celów. Straż po-
żarna, partie polityczne, czy też Kościoły.

Jak finansują się Kościoły? Różnie w różnych kra-
jach, zależnie od statusu prawnego i przepisów. Gene-
ralnie wszędzie jednakże korzystają z prawa przyjmo-
wania ofiar i darowizn. Z reguły też przepisy państwowe 
na całym świecie umożliwiają ofiarodawcom odliczenie 

Wiedza i WiaRa 

podatkowe. Ponadto Kościoły niekiedy mogą uczestni-
czyć w przedsięwzięciach gospodarczych lub zakładać 
fundacje i inne instytucje pożytku publicznego i tą drogą 
pozyskiwać środki do realizacji swojej misji.

Kościół Nowoapostolski nie nakłada na wiernych żad-
nych opłat ani nie pobiera żadnych składek kościelnych. 
Nie sprawdza też, czy ktoś składa ofiary. Wytyczną, jaką 
kierują się wierni zgodnie ze swoim sumieniem i wobec 
Boga, jest dziesięcina wymieniona w Piśmie Świętym. 
Wszelkie wydatki, łącznie z tymi na budowę kościołów 
i ich utrzymanie, jak i związane z pracą misyjną, pokry-
wają dobrowolne ofiary wiernych. W Kościele Nowoapo-
stolskim wszelka posługa duszpasterska, jak i udzielanie 
wszelkich sakramentów, ślubów i błogosławieństw oraz 
odprawianie pogrzebów jest bezpłatne.

Dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu wielu wier-
nych, Kościół, pomimo znikomych przychodów, ma moż-
liwość zapewnienia wiernym szerokiego wymiaru posług 
religijnych w postaci nabożeństw, duszpasterstwa, chó-
rów, grup instrumentalnych i orkiestr, katechezy dzieci i 
młodzieży, obiektów sakralnych, czy pomocy charytatyw-
nej. Dzięki ofiarom materialnym za przykładem biblijnym 
mogą też być wspierane Kościoły i zbory w uboższych 
krajach trzeciego świata.

Jedno zasadniczo jest ważne i to w każdej wspólnocie: 
Tylko jeśli jej członkowie angażują się odpowiedzialnie 
na jej rzecz, to wspólnota może się rozwijać. Dlatego też 
w odniesieniu do Kościoła apostoł okręgowy Rüdiger 
Krause powiedział: „Jeżeli każdy w ramach swoich moż-
liwości wnosi swoje dary, a nasz Bóg je błogosławi, to 
wspólnota kwitnie”.

Kościół Nowoapostolski w Polsce działa na zasadzie 
samofinansowania i zasadniczo finansuje się z dobrowol-
nych ofiar i darowizn. 

Dobrowolne finansowanie Kościoła ma swój pozytyw-
ny wydźwięk i wielu wiernych z wdzięcznością  sumien-
nie składa swoją dziesięcinę. To jednakże wypada nieko-
rzystnie w czasach większego zajmowania się wiernych 
aspiracjami własnego życia, malejącego zaangażowania 
i uczestnictwa w życiu kościelnym oraz konsumpcyjnego 
traktowania Kościoła jako instytucji – która musi być i 
służyć wiernym – bez zastanawiania się z jakich środków 
Kościół ma funkcjonować. Pasywność wiernych i spora-
dyczne uczestnictwo w nabożeństwach i życiu kościel-
nym, czy spotykane wyjazdy w inne regiony bądź emigra-
cje i zapomnienie o rodzimym zborze, pociągają za sobą 
spadek ofiar i datków na rzecz utrzymania Kościoła, jak i 

Dzięki kremowi do opalania
tata nie stanie się „ofiarą” słońca

Bałwan – stanie się „ofiarą” słońca

wypełniania posług religijnych w zborach oraz misyjnego 
polecenia apostolskiego udzielonego przez Pana Jezusa: 
„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…”.

W przeciwieństwie do innych Kościołów, choć uczest-
nictwo również maleje, to jednak poprzez zobowiązanie 
do wnoszenia opłat za posługi religijne z chwilą ich zapo-
trzebowania, pasywni wierni przyczyniają się do utrzy-
mania Kościoła, a dodatkowo dochodzi tam bezpośrednie 
i pośrednie wsparcie funduszami publicznymi ze strony 
państwa.

W minionych dziesięcioleciach sposób składania ofiar, 
celem finasowania Kościoła, ograniczał się zasadniczo do 
wkładania środków pieniężnych do skrzynki ofiar usta-
wionej w pomieszczeniach sakralnych i kościelnych. 
Tymczasem w związku z powszechnością posiadania 
osobistych kont bankowych nie ma przeszkód, aby ofiary 
składać również przelewem na konto bankowe Kościoła. 
Ta forma pozwala ofiarodawcy na dokonanie przewidzia-
nych prawem odliczeń podatkowych.

Przyszłościowo w związku z rozwojem obrotu bez-
gotówkowego i upowszechnieniem stosowania kart kre-
dytowych i płatniczych niewątpliwie coraz mniej wier-
nych z gotówką będzie szło na nabożeństwo. Zatem będą 
jeszcze kolejne formy składania ofiar chociażby za po-
średnictwem czytników kart płatniczych lub aplikacji w 
smartfonie. Nie forma składania ofiary jest ważna, ale fakt 
szczerego dziękowania Bogu swoją dziesięciną, swoją 
ofiarą i przyczynieniem się do utrzymania Kościoła.

Wniosek
Pojęcie „ofiara” ma różne znaczenia. W języku po-

wszednim częstokroć odmienne niż w języku kościelnym. 
Zasadne jest precyzyjne wyjaśnienie pojęcia „ofiara”, 
zwłaszcza w odniesieniu do wsparcia finansowego. Za 
tym stoi wiekowa tradycja ofiarna i to ona przeciwstawia 
się zmianie znaczenia pojęcia „ofiara” i nadania jej nega-
tywnego wydźwięku.

Niezależnie jednak od tego, jak zdefiniujemy czyn-
ność i co jesteśmy gotowi dać Kościołowi, a tym samym 
Bogu, pamiętajmy o słowach Apostoła Pawła z II Listu do 
Koryntian 9. On zbierał w Koryncie pieniądze dla pod-
upadłego Kościoła w Jerozolimie, przy czym prosił o dar 
błogosławieństwa, a nie zakonu, „tak aby on był wyrazem 
hojności, a nie skąpstwa” i podkreślał: „Każdy, tak jak 
sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; 
gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”.
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W nadmienionym słowie biblijnym najpierw jest 
mowa o przeznaczeniu, o wybraniu jako posta-
nowieniu Bożym. Wybranie nie jest zasługą. 

Wybranie jest łaską, ale też postanowieniem Bożym, któ-
rego nie możemy wyjaśnić.

Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ Bóg nas wybrał. 
Do czego? Do tego, abyśmy poznali wolę Pana i rozwijali 
się na podobieństwo Chrystusa. Wymaga to kształcenia. 
Musimy się uczyć widzieć i słyszeć Pana.

Uczmy się więc widzieć miłość Pana. Ludzie mają wy-
obrażenie, że Bóg z miłości powinien zrobić wszystko. 
Poprzez Ducha Świętego poznajemy miłość Boga w po-
staci Jego działania zbawczego.

Uczmy się więc dostrzegać pomoc Pana. Z biegiem 
czasu poznajemy, że Pan zawsze pomaga, ale czasami zu-
pełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy.

Uczmy się widzieć wymiar pracy Pana. Pan chce zba-
wić wszystkich ludzi.

Uczmy się słyszeć Pana w głoszonym Słowie Bożym, 
w udzielanych radach i we własnym sercu.

Uczmy się również, w jaki sposób możemy spotykać 

się z Panem: w świętej wieczerzy, we wspólnocie i w na-
szym bliźnim.

Po tej edukacji mamy być świadkami wobec ludzi. 
Świadek przedstawia to, co widział i co sam przeżył. 
Nasze zadanie nie polega na tym, aby prowadzić wiel-
kie dyskusje i w ten sposób przekonywać ludzi do Pana 
Jezusa.

Po prostu przekazujmy, jak przeżyliśmy Pana Jezu-
sa i świadczmy o tym, że Bóg działa w swoim Kościele, 
że jest obecny, że przemawia do nas na nabożeństwie, że 
ewangelia jest prawdą, że możemy doświadczać pomocy 
Bożej.

Niebezpieczeństwo polega na postrzeganiu Słowa Bo-
żego jako pięknej teorii. Prośmy, wręcz błagajmy Boga, 
abyśmy przeżywali spełnianie się Jego słów. O to trzeba 
się modlić i to wciąż na nowo się modlić, a wręcz błagać. 
Wówczas zobaczymy, usłyszymy i przeżyjemy naszego 
Boga, a to, co przeżyliśmy, będziemy mogli przekazywać 
dalej i w ten sposób być świadkami naszego Pana.

Pan daje siły i poznanie, abyśmy w ten sposób świad-
czyli o swojej wierze!

„A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę jego

oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego.

Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał, wobec wszystkich ludzi”.

Dzieje Apostolskie 22, 14. 15

Właściwe świadczenie o wierze

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

szlachetne ludzkie uczynki kierują nas po raz kolejny w stronę 
wyraźnej perspektywy soteriologicznej i eschatologicznej. 
One to bowiem sprawiają, że właściwy przykład ma moc 

przemiany niewierzących i złorzeczących w wierzących i chwalą-
cych Boga. Takie działania dowodzą duchowego piękna chrześ-
cijan, którzy potrafią promieniować swoim szczęściem i zarażać 
własnym przykładem obojętne moralnie lub nawet wrogie oto-
czenie. Pierwsi chrześcijanie starali się za wszelką cenę przekonać 
swych adwersarzy o słuszności własnych racji, tym bardziej że wy-
nikały one z niezachwianej wiary w Jezusa Chrystusa. To właśnie 
ona oraz oczekiwanie na bliskie Królestwo Niebieskie motywowa-
ły szczególnie do właściwego postępowania. Dzieje się tak dlatego, 
iż to Bóg oczekuje tych dobrych uczynków, które mają stanowić od-
powiedź ludzkiej głupocie i nieuctwu. Podobną myśl znajdujemy w 
Liście do Tytusa 2, 8: „W mowie bądź roztropny i pełen zatroskania 
o to, żeby twoi przeciwnicy ze wstydem musieli odchodzić od ciebie, 
nie mogąc znaleźć nic takiego, co by nam mogli zarzucić”.

Kolejna kwestia to rozumienie wolności. Mówi o tym dobrze 
List do Galacjan 5, 1 oraz 5, 13: „Chrystus nas oswobodził po to, 
żebyśmy byli rzeczywiście wolni. Trwajcie więc w tej wolności i 
uważajcie, żeby nie popaść na nowo w niewolę” i „Natomiast wy, 
bracia, zostaliście powołani do wolności. Lecz niech wam ta wol-
ność nie służy za pretekst do ulegania pożądaniom waszego ciała. 
Przeciwnie, ożywieni miłością służcie jedni drugim”. Całość aktyw-
ności została pokazana w I Ptr 2, 17: „Szanujcie wszystkich, braci 
miłujcie, Boga się bójcie, królowi czci nie odmawiajcie”. I tutaj rów-
nież warto zwrócić uwagę na teksty paralelne. Są to w kolejności: 
(III Moj 19, 32): „Przed człowiekiem o białej głowie wstaniesz na 
znak szacunku i uszanujesz osobę starca. Będziesz okazywał bojaźń 
wobec twojego Boga. Jam jest Pan”, (Rzym 12, 9-10): „Miłość 
powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro. 
Miłujcie jedni drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim 
okazujcie sobie nawzajem szacunek”, (Rzym 13, 7): „Oddawajcie 
każdemu to, co się komu należy: komu winniście podatek – podatek; 
komu cło – cło; komu uległość – uległość; komu szacunek – sza-
cunek”, (Gal 3, 28): „Nie ma już podziału ludzi na Żydów i nie – 
Żydów, na niewolników i wolnych, na mężczyzn i kobiety; wszyscy 
jesteście jedno w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem”.

Szacunek, okazywany wszystkim ludziom, ma wyróżniać 
chrześcijan spośród pogan. Wielkość okazywanej życzliwości ma 
w sobie potężny ładunek bezinteresowności. Dochodzi do tego mi-
łość (agape), która każe traktować obcych jak swoich i zrównywać 
ze sobą ludzi niezależnie od tego, kim są. Towarzyszy też temu 
poczucie wolności rozumiane jako wielki dar Jezusa Chrystusa, 
jako siła, pozwalająca godnie funkcjonować w niechętnym społe-
czeństwie. Ta niewątpliwa suma wartości z pewnością promowała 
pierwszych chrześcijan i kazała im głęboko przyjmować prawdy 
kierowane do nich przez Apostołów, w tym przypadku Apostoła 
Piotra.

O wzajemnej jedności między braćmi pisze również Apostoł 
Jan. W swoim I Liście apeluje: „Tylko ten, kto darzy miłością brata, 
rzeczywiście trwa w światłości i dla nikogo nie jest przyczyną upad-
ku. Kto nienawidzi swego brata, żyje w ciemnościach, działa w 
ciemnościach i nie wie, dokąd zmierza, ponieważ ciemności zaśle-
piły jego wzrok” (2, 10. 11) oraz „Miłujemy Boga dlatego, że Bóg 
pierwszy nas umiłował. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a równo-
cześnie ma w nienawiści swego brata, to jest kłamcą. Kto nie okazu-
je miłości bratu, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 
widzi, Tymczasem On nakazuje nam bardzo wyraźnie, aby ten, kto 
miłuje Boga, miłował także i swego brata”. (4, 19-21)

We wspólnej nauce apostolskiej miłość międzyludzka jest 
nieodłączna od miłości do Stwórcy. Można by rzec, że miłość ma 
charakter wszechogarniający, zarówno w perspektywie doczesnej, 
teraźniejszej, jak i przyszłej, wiecznej. Innym ważnym składnikiem 
wiary jest niewątpliwie bojaźń Boża. Spotykamy się z nią w Starym 
i Nowym Testamencie. W kolejnych fragmentach Biblii czytamy: 
(Neh 5, 15): „Dawni zarządcy, moi poprzednicy, uciskali lud i ka-
zali sobie dostarczać chleb i wino, a nadto czterdzieści sykli srebra. 
Nawet ich słudzy nękali lud na różne sposoby. Ja jednak, kierując 
się bojaźnią Bożą, nigdy tego nie czyniłem”, (Ps 111, 10): „A bojaźń 
Pańska początkiem mądrości i mądrzy są wszyscy, którzy według 
niej żyją”, (Przyp 8, 13): „Bojaźń Boża żąda, by zła  nienawidzić. 
Nie znoszę więc pychy i wszelkiej wyniosłości, złego postępowania 
i obłudnej mowy”, (II Kor 7, 1): „Mając przeto takie obietnice, naj-
milsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając 
uświęcenia naszego w bojaźni Bożej”.

Chleb Żywota
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6.4 Wiara w jeden, święty, powszechny i 
apostolski Kościół

W Kościele Jezusa Chrystusa założonym przez Pana na 
ziemi udostępnione jest zbawienie. Należący do niego ludzie 
są przez Boga wezwani do wiecznej wspólnoty z Bogiem 
Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W Kościele zostaje wiel-
biony Trójjedyny Bóg. Centrum życia kościelnego jest nabo-
żeństwo.

Kościół Chrystusa w swojej duchowej istocie i w swojej 
doskonałości jest ukryty i tylko pojmowalny przez wiarę. W 
historycznym urzeczywistnieniu jest jednak rozpoznawalny i 
przeżywalny. W trzecim artykule wyznania wiary jest mowa: 
„Wierzę w […] jeden, święty, powszechny i apostolski Ko-
ściół…”. Zatem Kościół jest przedmiotem wiary. 

W pierwszych trzech artykułach wyznania wiary zostaje 
wyznawana wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W 
ten sam sposób chrześcijanie od dawien dawna wyznają wiarę 
w Kościół. Uwidacznia to, że Kościół nie jest czymś zewnętrz-
nym, nie jest czymś pobocznym, ale należy do podstawowych 
treści wiary chrześcijańskiej. Bycie chrześcijaninem nie jest 
możliwe bez Kościoła.

Streszczenie

Wszystkim, czym jest Kościół i czym będzie, ugruntowa-
ne jest na słowie, dziele i istocie Jezusa. (KKN 6.3)

Kościół swoją istotą wskazuje na podwójną naturę Jezusa 
Chrystusa. Jego Boska natura jest ukryta, a Jego ludzka natura 

Chrystusa, który jako Głowa z Ciałem, z Kościołem, trwale 
jest związany oraz przez Ducha Świętego, który działa w Ko-
ściele. Kościół Chrystusa składa więc świadectwo o jedności 
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pan Jezus wskazał jedność pomiędzy sobą i miłość wza-
jemną jako znak rozpoznawczy tych, którzy należą do Niego 
i Go naśladują. (Jan 13, 34; 17, 20-23) Różność pośród człon-
ków Kościoła jest bez znaczenia, stworzona zostaje jedność. 
Wspólnota członków w Ciele Chrystusa ma swoją podstawę 
w miłości, w „spójni doskonałości”. (Kol 3, 14)

Tak więc w Kościele ujawnia się usposobienie Boga: „Bóg 
jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg 
w nim”. (I Jan 4, 16)

6.4.1.2 Kościół jest „święty”

Kościół Chrystusa jest święty dzięki uświęcającemu 
działaniu Boga w ofierze Chrystusa i dzięki działaniu Ducha 
Świętego w Słowie i w sakramencie. To uświęcające działanie 
następuje u wierzącego na nabożeństwie.

Świętość Kościoła Chrystusa ma swoją podstawę wyłącz-
nie w Trójjedynym Bogu, a nie w ludziach przynależących do 
Kościoła. W arcykapłańskiej modlitwie Pan daje wyraz, że 
sam uświęca się za swoich apostołów, „aby i oni byli poświę-
ceni w prawdzie”. (Jan 17, 19) Tak więc ten proces uświęcenia 
przez Niego samego obejmuje też Kościół. (Jan 17, 20)

W Liście do Hebrajczyków 10, 10 mowa jest o uświęceniu 
przez ofiarę Jezusa: „Mocą tej woli [Boga] jesteśmy uświęceni 
przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.

Apostoł Piotr nazywa wiernych narodem świętym. (I Ptr 2, 
9. 10) Nazywa ich tak, chociaż wierni są ludźmi obarczonymi 
błędami. Ich grzeszność nie uchyla świętości Kościoła.

6.4.1.3 Kościół jest „powszechny”

W znaczeniu historycznym „powszechny” („katolicki”) 
oznacza, że nie ma granic do zwiastowania ewangelii. Wyraża 
się to w poleceniu posłannictwa, skierowanym przez Zmar-
twychwstałego do swoich apostołów. (Mat 28, 19; Mar 16, 15; 
Dz Ap 1, 8) Jezus Chrystus i Jego Kościół jest dany dla ludzi 
wszelkich narodów, zarówno dla żyjących, jak i zmarłych. 
(Rzym 14, 9) Boża uniwersalna wola zbawienna nabiera w 
Kościele bezpośrednio doświadczalnego kształtu.

Kościół Jezusa Chrystusa jest wszechobejmujący i uni-
wersalny, jest na tym i na tamtym świecie, jest teraźniejszy 
i przyszły. Jeżeli dziś jest postrzegany jako instytucja do po-
średniczenia w osiągnięciu zbawienia i wspólnoty z Bogiem, 

to wraz z jego udoskonaleniem i dokończeniem objawi się 
ukryta istota Kościoła: Będzie miał żywot w pełni zbawienia, 
w bezpośredniej społeczności z Bogiem.

6.4.1.4 Kościół jest „apostolski”

Kościół Chrystusa jest apostolski pod dwoma względami, 
ponieważ w nim zostaje zwiastowana nauka apostolska i w 
nim działa urząd apostolski.

Nauka apostolska jest czystym, niesfałszowanym posel-
stwem o śmierci, zmartwychwstaniu i ponownym przyjściu 
Chrystusa, zgodna z nauką apostołów pierwotnego chrześci-
jaństwa, tak jak jest poświadczona w Nowym Testamencie 
oraz wyznawana i praktykowana w życiu przez pierwszych 
chrześcijan. (Dz Ap 2, 42)

Urząd apostolski wraz ze swoimi pełnomocnictwami do 
głoszenia ewangelii, udzielania sakramentów i odpuszczania 
grzechów, jest urzędem danym przez Chrystusa i kierowanym 
przez Ducha Świętego. (Mat 28, 19; Jan 20, 23)

Apostolskość Kościoła polega więc na tym, że kontynuuje 
zwiastowanie nauki apostolskiej, poświadczonej w Piśmie 
Świętym oraz na tym, że w Kościele historycznie urzeczy-
wistniany jest urząd apostolski aż do ponownego przyjścia 
Chrystusa.

Streszczenie

Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary głosi, 
że Kościół Chrystusa jest jeden, święty, powszechny i apostol-
ski. (KKN 6.4.1)

Kościół jest jeden. Wyznanie wiary w jeden Kościół ma 
swoją podstawę w wierze w jedyność Boga. Kościół składa 
więc świadectwo o jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
(KKN 6.4.1.1)

Kościół jest święty. Wynika to z uświęcającego działania 
Boga. Świętość Kościoła ma swoją podstawę wyłącznie w 
Trójjedynym Bogu, a nie w ludziach przynależących do Ko-
ścioła. Ich grzeszność nie uchyla świętości Kościoła. (KKN 
6.4.1.2)

Kościół jest powszechny. To oznacza, że jest wszechobej-
mujący i uniwersalny, jest na tym i na tamtym świecie, jest 
teraźniejszy i przyszły. (KKN 6.4.1.3)

Kościół jest apostolski. W nim zostaje zwiastowana nauka 
apostolska, czyli poselstwo o śmierci, zmartwychwstaniu i po-
nownym przyjściu Chrystusa. W nim jest historycznie urze-
czywistniany urząd apostolski ustanowiony przez Chrystusa 
aż do Jego ponownego przyjścia. (KKN 6.4.1.4)

jest widoczna. Kościół również ma stronę ukrytą oraz widocz-
ną. Obie strony Kościoła Chrystusa nie mogą zostać rozdzie-
lone. (KKN 6.3)

Istnienie niewidocznej strony Kościoła jest zauważalne 
w działaniu zbawiennym sakramentów i w Słowie Bożym. 
(KKN 6.3)

Widoczna strona Kościoła, podobnie jak człowiek Jezus, 
ma udział w powszechnych dziejach ludzkości. Jednak w 
przeciwieństwie do Niego, ludzie działający w Kościele 
podlegają grzechowi. Stąd też w Kościele występują błędy, 
manowce, wypaczenia, wykolejenia, właściwe dla ludzkości. 
(KKN 6.3)

Kościół należy do podstawowych treści wiary chrześcijań-
skiej. Bycie chrześcijaninem nie jest możliwe bez Kościoła. 
(KKN 6.4)

6.4.1 Charakterystyczne znamiona Ko-
ścioła 

Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary głosi, 
że Kościół Chrystusa jest jeden, święty, powszechny i apostol-
ski. Te cechy Kościoła zwane są: „notae ecclesiae” (znamiona, 
własności Kościoła).

6.4.1.1 Kościół jest „jeden”

Wyznanie wiary w jeden Kościół ma swoją podstawę w 
wierze w jedyność Boga. Trójjedyny Bóg założył i utrzymu-
je jeden Kościół przez Ojca, który posłał Syna, przez Jezusa 

Kościół Jezusa Chrystusa

katechizm

Rozdział 6 − część IV
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OpOwieści biblijne

W czasach biblijnych ślepota była
częstą chorobą na Bliskim Wschodzie.
Kto był niewidomy, ten z reguły nie miał 

pracy i skazany był na jałmużnę.

Przy drodze siedział niewidomy 
żebrak. Na imię miał Bartymeusz. 
Gdy usłyszał, że tamtędy przecho-
dzi Pan Jezus z Nazaretu, zaczął 
głośno wołać: „Jezusie! Zmiłuj się 
nade mną”! Ludzie, którzy z nim 
byli, zaczęli uciszać Bartymeusza 
i mówili, żeby milczał, ale nie-
widomy krzyczał coraz głośniej: 

Uzdrowienie niewidomego 
koło Jerycha
(ewangelia marka 10, 46-52)

„Zmiłuj się nade mną!” Wtenczas 
Pan Jezus przystanął i powie-
dział: „Zawołajcie go”. Ludzie 
zawołali niewidomego, mówiąc: 
„Ufaj, wstań, woła cię”!
Bartymeusz zrzucił swój płaszcz, 
zerwał się z miejsca i przyszedł 
do Pana Jezusa, który go za-
pytał: „Co chcesz, abym ci 
uczynił”? Niewidomy Mu odpo-
wiedział: „Mistrzu, abym przej-
rzał”. Pan Jezus odpowiedział: 
„Wiara twoja uzdrowiła cię”. Bar-
tymeusz odzyskał wzrok i szedł 
drogą za Panem Jezusem.

Pan Jezus nauczał ludzi, uzdrawiał 
chorych, wzbudzał umarłych do 
życia. Gdy ze swoimi uczniami wy-
szedł z miasta Jerycha, szło za Nim 
wielu ludzi.
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Z wiZytą
U melanie w minden,   w kanadzie

Jak często wasz apostoł okręgowy od-
wiedza wasz zbór? Na pewno są to spora-
dyczne przypadki. W naszym zborze przed 
dwoma laty przeprowadził nabożeństwo 
nawet apostoł okręgowy z innego konty-
nentu, a był nim apostoł okręgowy Andrew 
Andersen z Australii. Przyjechał z nim nasz 
apostoł okręgowy Mark Woll. Obecni też 
byli jeszcze inni apostołowie i biskupi, któ-
rzy przybyli do Kanady na zjazd młodzieży. 
Być może znacie już to zdjęcie, ponieważ 
kiedyś było opublikowane w „Naszej Rodzi-
nie” wraz z relacją o tej wizycie. 

Orillia, zbór do którego należę, położony 
jest 100 km od miejscowości, w której 
mieszkam. Do naszego kościoła jedziemy 
samochodem ponad godzinę, ale jest to 
najbliższy zbór. Ogół braci i sióstr musi 
pokonywać podobne odległości, żeby 
przybyć na nabożeństwo. Gdy moje przy-
jaciółki u mnie nocują, to w niedzielę rano 
chętnie też jadą ze mną do kościoła. U nas 
są szczególne zajęcia dla dzieci. Na przy-
kład w sierpniu, podczas wakacji, mamy 
„Wakacyjną szkółkę biblijną”, a w grudniu 
my dzieci uczestniczymy w przygotowywa-
niu programu bożonarodzeniowego dla 
zboru.

Tu widzicie moich rodziców.
Mój ojciec imigrował do Kanady z Niemiec. 
Tu prowadzi własną firmę. Moja mama
urodziła się w Kazachstanie. Tak więc poza 
językiem angielskim mówię również po 
niemiecku i po rosyjsku. Moim jedynym 
zwierzakiem domowym jest kot, do którego 
wołam po niemiecku „Katze”.

Moje dwie starsze siostry mają już własne 
mieszkania. Zdjęcie, które tu jest zamieszczone, 
jest dużo starsze. Tymczasem mam już osiem 
lat i z moimi najlepszymi przyjaciółkami Emily i 
Sophie uczęszczam do trzeciej klasy. Moimi ulu-
bionymi przedmiotami są: matematyka, sztuka i 
nauka o przyrodzie. Z Emily i Sophie chodzę też 
do klubu rolkowego. Tam uczymy się jazdy figu-
rowej. Zdobyłam już nawet wiele medali na za-
wodach. Chętnie też czytam, lubię prace ręczne 
i gry komputerowe.

Poza tym uwielbiam pływać i wiosłować ło-
dzią. Mogę to robić niedaleko mojego domu, 
gdyż mieszkamy w Minden, w Ontario, drugiej 
z największych prowincji Kanady. Tu są też 
niezliczone jeziora i rzeki. Nasz dom stoi bli-
sko jeziora, a gdy ono zamarza, to mogę jeź-
dzić na łyżwach. Zimą często też spędzamy 
urlop na Karaibach. Tam wtedy oczywiście 
pływam i cieszę się z przebywania na plaży.
Serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci
na całej kuli ziemskiej,
wasza Melanie

PS: Jeśli chcecie mnie odwiedzić, to jesteście 
mile widziani. Chętnie pokażę wam nasz piękny 
kraj, w którym mieszkam. Tu są: jeziora, lasy, 
jelenie, niedźwiedzie czarne, łosie, szopy 
pracze i ptaki. Najlepiej przyjechać do Ontario 
jesienią, kiedy liście zabarwiają się na czerwono.

Fotografie własne
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Wizyta Głównego Apostoła w Polsce

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.

Z wielką radością i prawdziwą przyjemnością informujemy, że
w dniach 1-2 sierpnia 2015 roku przybędzie do Polski z oficjalną wizytą 

międzynarodowy zwierzchnik Kościoła i naczelny duszpasterz,
Główny Apostoł Jean-Luc Schneider. 

Tym faktem jesteśmy zaszczyceni i dziękujemy Bogu za tę łaskę               
i błogosławieństwo. Uroczyste nabożeństwo odbędzie się:
• w niedzielę 2 sierpnia o godz. 11.00 w Sali Koncertowej gmachu 

Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 
przy ul. Ołowianka 1.

Ta jednorazowa i wyjątkowa uroczystość jest wydarzeniem niezwykłej 
rangi i wielkim przeżyciem duchowym i religijnym. W uroczystości 
może uczestniczyć każdy pragnący zaczerpnięcia siły z mocy Słowa 
Bożego do przewodnictwa w życiu każdego dnia. 

Z okazji tej oficjalnej wizyty odbędą się dwa koncerty chóru „Choranima 
Nova” z Hanoweru pod patronatem Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce:
• w sobotę 1 sierpnia o godz. 17.00

w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, przy ul. Ołowianka 1
• we wtorek 4 sierpnia o godz. 19.00

w Sali Koncertowej Polskiego Radia im. Jana Kaczmarka
we Wrocławiu, przy Al. Karkonoskiej 10

W programie utwory muzyki klasycznej i sakralnej m.in.: dzieła                   
F. Liszta, F. Mendelssohna, J. Brahmsa i inne. Szczegółowy repertuar 
dostępny jest na naszych stronach internetowych i medialnych:

www.nak.org.pl
www.facebook.com/KosciolNowoapostolski

www.nak.org.pl/wizyta2015

Serdecznie zapraszamy na te wyjątkowe uroczystości!

* * * * *
Kościół Nowoapostolski jest Kościołem międzynarodowym, skupiającym 
wiernych z całego świata. Urząd Głównego Apostoła pełni Służbę Piotrową 
w Kościele. Duchowni zostają powołani i wyświęceni na dany urząd kościel-
ny. Urząd apostoła to jedyny urząd bezpośrednio ustanowiony przez Pana 
Jezusa. Apostołowie, to nie tylko w powszechnym rozumieniu kaznodzieje 
czy misjonarze, lecz duchowni sprawujący poselstwo w miejsce Chrystusa i 
wzywający ludzi do pojednania z Bogiem. (II Kor 5, 20)
Kościoły terytorialne, będące kościelnymi osobami prawnymi o zasięgu 
krajowym lub regionalnym oraz autonomicznymi jednostkami administra-
cyjnymi, stanowią część ogólnoświatowego Kościoła Nowoapostolskiego. 
Organem osób prawnych jest Prezydent Kościoła, którym z reguły jest du-
chowny, pełniący urząd apostoła okręgowego, apostoła lub biskupa. 
Kościół jest społecznością chrześcijańską. Nauka i wiara ugruntowane są na 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Rozszerzanie Jego poselstwa i przygotowanie 
wiernych na Jego ponowne przyjście Kościół uznaje za swoją misję.
Głównemu Apostołowi w trakcie wizyty w Polsce towarzyszyć będą do-
stojni goście, których sylwetki przedstawione są obok.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider 
(ur. 18.09.1959) jest międzynarodowym 
zwierzchnikiem Kościoła Nowoapostol-
skiego i naczelnym duszpasterzem od 
19.05.2013 roku.

Apostoł okręgowy Wilfried Klingler 
(ur. 07.06.1949). Przewodniczy Kościo-
łowi terytorialnemu Niemcy Środko-
we oraz obsługuje duszpastersko takie 
kraje, jak: Polska, Słowacja, Białoruś, 
Indie i Sudan.

Apostoł okręgowy Bernd Koberstein 
(ur. 05.03.1952). Przewodniczy Kościo-
łowi terytorialnemu Hesja, Nadrenia-Pa-
latynat, Saara i obsługuje duszpastersko 
Francję, Belgię, Luksemburg, Grecję, 
Turcję, Cypr, Gambię, Senegal i Niger.

Apostoł Gerald Bimberg
(ur. 28.06.1950). Obszarem jego działal-
ności jest Saksonia w Niemczech oraz 
duszpastersko obsługuje również wier-
nych w Polsce i w Słowacji.

Apostoł Jens Korbien
(ur. 06.10.1961). Sprawuje opiekę dusz-
pasterską w niemieckich krajach związ-
kowych Saksonii-Anhalt i częściowo w 
Saksonii. Wcześniej obsługiwał również 
niektóre regiony Rosji.

Apostoł Rolf  Wosnitzka
(ur. 02.08.1953). Obsługuje duszpaster-
sko niemieckie kraje związkowe Turyn-
gię i częściowo Saksonię. Wcześniej 
działał również w niektórych regionach 
Rosji.

Apostoł Siergiej Bastrikow
(ur. 21.10.1955). Obsługuje duszpaster-
sko trzy obwody rosyjskie: archangiel-
ski, kaliningradzki i murmański, a także 
Perm oraz Republikę Komi i Karelię.

Apostoł Anatolij Budnik
(ur. 20.04.1956). Sprawuje opiekę dusz-
pasterską wiernych w Ukrainie, Mace-
donii, Serbii i Czarnogórze. 

Apostoł Paweł Gamow
(ur. 04.02.1957). Pod jego opieką dusz-
pasterską są wierni w Gruzji, Armenii, 
Albanii i Azerbejdżanie.


