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SŁOWO I WIARA / IMPULSY

Walczyć bronią Bożą
Mili Bracia i Siostry,
wśród historii biblijnych znana jest też historia
Gedeona, wodza Izraelitów, który z wielką armią
ruszył do boju przeciwko Midiańczykom, wrogom
Izraela. Jego wojsko liczyło kilkadziesiąt tysięcy
wojowników. Bóg jednak do niego powiedział: „Za
liczny jest przy tobie zastęp”. Nakazał Gedeonowi
zmniejszyć liczebność wojska, aż w końcu pozostał zastęp liczący trzystu mężów. Ten mały oddział
miał jeszcze zrezygnować z normalnej broni i posługiwać się wyłącznie trąbami i pochodniami.
Wszystko to przeczyło zdrowemu rozsądkowi. Jak można wystąpić z pochodniami i trąbami
przeciwko potężnemu, wrogiemu wojsku? Gedeon
jednakże wykazywał bojaźń Bożą i był przekonany, że jeśli Bóg nakazał walczyć tą bronią, to nią
też pokonają wrogów. Z ludzkiego punktu widzenia było to zupełnie bezsensowne, ale bogobojny
Gedeon ufał Bogu i z tą marną bronią wyruszył do
boju – zwyciężył wrogów: Bóg darował Gedeonowi zwycięstwo!

2

NASZA RODZINA

10 / 2016

Bóg chce, abyśmy walczyli nie ziemską, ale
Jego bronią. Ludzie posługują się siłą i przemocą, a
silniejszy chce wyjść zwycięsko z walki. Bóg jednak mówi: odłóż tę broń, a użyj broni modlitwy,
broni posłuszeństwa przykazaniom Bożym, broni
gotowości do przebaczania, broni cierpliwości i
broni miłości Bożej.
Walczmy bronią Bożą, kiedy będziemy atakowani. Być może wyda się to nam niedorzeczne, ale
zadziała: spróbujmy!
Serdecznie pozdrawiam

Jean-Luc Schneider
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SŁOWO I WIARA / miejsce

Hanower

G

łówny Apostoł Jean-Luc Schneider odwiedził Hanower z okazji przejścia
w stan spoczynku apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera w niedzielę 19
czerwca 2016 r. Nabożeństwo w Sali Kopułowej Centrum Kongresowego
w Hanowerze przeżyły ponad 3000 wiernych. Podczas tego uroczystego nabożeństwa Główny Apostoł przeniósł w stan spoczynku apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera, który przewodniczył Kościołowi terytorialnemu Niemcy Środkowe
i jednocześnie powierzył przewodnictwo tegoż Kościoła terytorialnego apostołowi
okręgowemu Rüdigerowi Krause, który dotychczas przewodniczył Kościołowi terytorialnemu Niemcy Północne. W wyniku tych czynności doszło do fuzji obydwu
Kościołów terytorialnych, tworzących obecnie terytorialny Kościół Nowoapostolski
Niemcy Północne i Wschodnie. Apostoł okręgowy Wilfried Klingler po ustanowieniu na urząd apostoła okręgowego w 1993 roku przejął prowadzenie Kościoła Nowoapostolskiego Dolna Saksonia, a następnie kolejnych Kościołów terytorialnych
Saksonia-Anhalt i Saksonia Turyngia. Kościoły tych krajów związkowych tworzyły
Kościół terytorialny Niemcy Środkowe. W przededniu nabożeństwa odbył się uroczysty koncert, w trakcie którego szczególnie podziękowano apostołowi okręgowemu za jego ofiarną pracę i przewodniczenie Kościołowi terytorialnemu Niemcy
Środkowe, oddając Bogu cześć i chwałę muzyką i śpiewem. Wielbienie i sławienie Boga cechowało postawę apostoła okręgowego Klinglera, co odzwierciedlało
również motto koncertu: „Cześć jedynie Bogu!”.

Nabożeństwo
19 czerwca 2016
Miejsce: Hanower/Niemcy
Pieśń: Bogu czyż nie mógłbym śpiewać?
Osoby towarzyszące: apostołowie okręgowi Noel E. Barnes, Michael Ehrich, Markus
Fehlbaum, Wilfried Klingler, Bernd Koberstein,
Rüdiger Krause, Wolfgang Nadolny i Rainer
Storck oraz apostołowie Ulrich Falk, Jens Korbien,
Helge Mutschler, Dirk Schulz, Jörg Steinbrenner
i Rolf Wosnitzka
Uczestnicy: ok. 32 000
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SŁOWO I WIARA / PUNKT WIDZENIA

M

y nie jesteśmy w stanie
rozwiązać problemów tego
świata. To nie jest naszym
zadaniem. Im mniej o tym mówimy,
tym lepiej. W tej kwestii nie jesteśmy
kompetentni. Ale jedno możemy czynić, ludziom przekazywać pewność:
z Jezusem Chrystusem pójdzie ci lepiej, u Niego znajdziesz pocieszenie,
u Niego doświadczysz miłości, dzięki
Niemu będziesz miał nadzieję, z Nim
będziesz miał przyszłość.

Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, 19.06.2016 r.
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Słowo I WIARA / NABOŻEŃSTWO

jesteśmy Jemu wdzięczni z całego serca.
Przeczytałem krótki werset biblijny. Pan powiedział do
apostołów: „Dajcie wy im jeść”! To jest fragment z wydarzenia cudownego nakarmienia pięciu tysięcy. Pan Jezus
wraz z dwunastoma apostołami, których dopiero co powołał, spotkał się z wielką rzeszą ludzi, z kilkoma tysiącami.
Gdy ujrzał tych ludzi, litował się nad nimi. Stwierdził, że ci
ludzie są jak owce, które nie mają pasterza. Uzdrawiał chorych, rozmawiał z nimi i nauczał. Nastał wieczór, zrobiło
się późno i wszyscy wiedzieli, że teraz trzeba coś zjeść.
Uczniowie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli: „Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili
sobie coś do zjedzenia”. (Mar 6, 36) Na to Pan Jezus odpowiedział: „Dajcie wy im jeść”. Uczniowie sprawdzili, co
mają do jedzenia: pięć chlebów i dwie ryby. Dla nich było
jasne: nie możemy im dać nic do jedzenia. To nie wystarczy! Wtedy Pan Jezus polecił, żeby posadzili wszystkich
w grupach. Uczniowie to uczynili. Ludzie siedzieli razem
w grupach, tworząc wspólnoty. Następnie Pan Jezus wziął
ryby i chleby, podziękował Bogu, podał uczniom i polecił
rozdawać ludziom. Uczniowie wykonywali to z wiarą –
tego Biblia nie podaje – po prostu tak to czynili i stał się
cud. Wszyscy, pięć tysięcy mężczyzn wraz z kobietami i
dziećmi, zostali nasyceni. A nawet pozostało dwanaście
koszy okruszyn.

Słowo biblijne: Ewangelia Marka 6, 37

„A On, odpowiadając, rzekł im:
Dajcie wy im jeść”.

Pokarm duchowy

S

erdecznie umiłowani bracia i siostry, jestem
świadomy, że ten weekend jest szczególnym
weekendem. Apostoł okręgowy przechodzi w
stan spoczynku i zostanie założony nowy Kościół terytorialny – tak często to się nie zdarza.
Życzeniem apostoła okręgowego było, żeby ten weekend
stał pod znakiem chwalenia i dziękowania Bogu.
Ten dzień jest też dla nas powodem do spojrzenia
wstecz. Gdy patrzy się w przeszłość, to już ma się wiele
powodów do chwalenia i wdzięczności.
Co charakteryzuje czas służby waszego apostoła okręgowego, począwszy od jego ordynacji na urząd apostoła?
To, że wiele i to bardzo wiele się zmieniło w tych latach
i dziesięcioleciach. Ale wszechmogący Bóg i nasz Pan
i Mistrz Jezus Chrystus pozostaje niezmienny. On jest
wierny, pozostaje taki, jakim zawsze był. Wprawdzie nie
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zawsze rozumieliśmy, co On czyni, ale później zawsze mogliśmy stwierdzić, że On wciąż jest Bogiem miłości. Wciąż
na nowo mogliśmy doświadczać Jego miłości. Nie zawsze
rozumieliśmy, co On czynił. Całkiem szczerze musimy się
też przyznać, że nie zawsze też rozumieliśmy czego On
chciał. Staraliśmy się czynić to, co najlepsze, ale później
poznawaliśmy, że w zasadzie to nie było dokładnie to,
czego chciał Pan. Dziś widzimy inaczej, dzisiaj rozumiemy inaczej, ale Bóg pomimo to był wierny i obdarowywał
nas swoją łaską i pozwalał nam doświadczać swojej miłości. Niekiedy byliśmy też niewierni, ponieważ po prostu
nie jesteśmy doskonali. Ale wolno było nam doświadczyć
tego, co powiedział Apostoł Paweł: „Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny”. (II Tym 2, 13)
Résumé tych dziesięcioleci jest to, że Pan jest wierny.
On jest miłością i nic nie zmienił w swojej miłości. Za to

Zbawienie udostępniane jest
tylko we wspólnocie wierzących.

D

laczego Pan Jezus to uczynił? Poprzez ten czyn
darował znak, który dopiero później rozpoznano.
Po prostu wskazał na to, że On jest zbawieniem.
Wskazał też, jak zbawienie ma być przekazywane. Wyjaśnia to Ewangelia Jana; Pan uzmysłowił swoim apostołom, że to On jest chlebem żywota. Zbawienie pochodzi od
Niego. Zostaje zdziałane poprzez Jego Słowo i Jego ofiarę.
Ciało i krew Jezusa sprawia nasze zbawienie.
Jezus Chrystus jest zbawieniem. Ale to zbawienie musi
być przekazywane. To także jest wskazówka wynikająca
z tego cudu. Pan Jezus jasno pokazał, że nie On będzie
wydawał pokarm i też nie każdy może przyjść i po prostu
sobie coś wziąć. Należy tworzyć wspólnotę, należy się zebrać, należy tworzyć grupę. To wskazuje na Kościół.

Zbawienia nie otrzymuje się u siebie w domu, każdy
sam dla siebie, ale otrzymać je można we wspólnocie. Zbawienie udostępniane jest tylko we wspólnocie wierzących.
To po pierwsze. A po drugie: Pan nie rozdawał sam, On
powiedział do dopiero co powołanych apostołów: „Dajcie
wy im jeść”! Zbawienie pochodzi od Niego, ale to apostołom dał polecenie je udostępniać. Słowo Boże, święta
wieczerza, ciało i krew Chrystusa, które są nieodzowne
do zbawienia, powierzył apostołom. Oni muszą tym zarządzać, oni muszą to przekazywać. To jest sens, jaki dziś
poznajemy z tego cudu.
Innym ważnym punktem jest to, że choć Pan Jezus
widział, że jest niewiele – pięć chlebów i dwie ryby, to
jednak za to dziękował. To dziękowanie umożliwiło cud
pomnożenia.

Ż

yjemy dziś w czasach, w których ze smutkiem i
troską stwierdzamy, że pod niektórymi względami też nie mamy zbyt wiele. Potrzebujemy więcej sług Bożych, potrzebujemy tego i tamtego; po prostu
mamy mało. Jesteśmy tacy słabi, tacy niedoskonali, bracia
mogliby być nieco lepsi, to czy owo mogłoby być inaczej i
tak dalej. Ja to rozumiem, niekiedy również to podzielam i
mogę was zapewnić, że jednym z tych, którzy się troszczą,
jestem też ja.
Z drugiej strony martwię się też o to, że przy tym jest
tracona wdzięczność. Przecież widzimy fakty. Nie jesteśmy ślepi. Ale proszę, nie zapominajmy o tym, co istotne:
mamy zbawienie! Mamy Jezusa Chrystusa! On wciąż jest,
On wciąż działa. To jest o wiele więcej niż niedostatki,
które tu i tam widzimy. Jezus Chrystus jest obecny! On
działa. Nie zapominajmy o tym! Nie zapominajmy też o
tym, że wciąż działają apostołowie. Ciągle możemy obchodzić uroczystość świętej wieczerzy, wciąż przeżywamy społeczność z Jezusem Chrystusem w świętej wieczerzy. Wciąż jeszcze jest możliwe obchodzenie uroczystości
świętej wieczerzy. Ciągle jeszcze możemy słuchać Słowa
Bożego. Nadal mamy braci, duchownych, którzy swoje
życie poświęcają służbie Panu i którzy przekazują nam
zbawienie. Wciąż jeszcze mamy społeczność z wierzącymi. Nawet jeśli zbór jest mniejszy, czy być może nawet
całkiem mały, to jednak nie jesteśmy sami, obok nas są
przecież bracia, siostry, którzy mają taką samą wiarę jak
my, którzy walczą wespół z nami. Mógłbym jeszcze wiele
wyliczyć. Dla mnie jest niezmiernie ważne, żeby wdzięczność nie została utracona. Nie użalajmy się i nie smućmy,
wciąż mamy to, co najważniejsze. Naśladujmy największy
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Bóg do końca będzie nam dawał wszystko,
czego potrzebujemy, aby wejść do społeczności z Nim.

wzór Mistrza. Nawet za to najmniejsze bądźmy wdzięczni, wiedząc, że to wystarcza. Podziwiam uczniów, którzy
poszli i przekazywali to, co dał im Pan. Życzę nam takiej
mocnej wiary, takiego przekonania, że Pan zatroszczy się
o to, żebyśmy byli nasyceni. W tamtym czasie wszyscy
zostali nasyceni i jeszcze pozostało dwanaście koszy okruszyn – symbol obfitego błogosławieństwa.

W

czym uwidoczni się dla nas pełnia błogosławieństwa? W tym, że będziemy mogli zaznać
wiecznej społeczności z Bogiem. To jest pełnia
błogosławieństwa, jakiej oczekujemy od Pana.
Duch Pana uczy nas, że zostajemy nasyceni tym, co
Pan nam daje. Bóg do końca będzie nam dawał wszystko,
czego potrzebujemy, aby wejść do społeczności z Nim.
Wydarzenie nakarmienia można też odnieść do przekazania Ewangelii całej ludzkości. Prawdą z pewnością jest
to, że kiedy Pan dziś patrzy na ludzi, to lituje się nad nimi,
ponieważ są jak owce bez pasterza. A jeśli przyjrzymy się
ludziom wokół nas, a także gdy spojrzymy na ludzkość na
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całym świecie, to również stwierdzimy, że wielu ludzi jest
jak owce bez pasterza; są zdezorientowani. Już nie wiedzą dokąd iść, co mają robić i jak to będzie dalej. Wielu
ludzi nie znajduje pocieszenia, pomocy i straciło wszelką
nadzieję. Coraz częściej się słyszy: „Co to będzie?”. Na
pewno nic dobrego! Stan dezorientacji owiec bez pasterza. Teraz można by powiedzieć: my mamy pocieszenie,
ufność, mamy nadzieję, mamy to, czego potrzebujemy; a
ci, którzy tego nie mają, niech się o to starają. To byłoby
podobne do stanowiska uczniów, którzy uważali, żeby ludzie poszli do osad i wiosek, i kupili sobie chleb. (Mar 6,
36) Czy tak miałoby to wyglądać? Pan dziś do nas mówi:
„Dajcie wy im jeść. Zbawienie pochodzi ode mnie, ale potrzebuję was, abyście dali im jeść”!
Ważne jest, żeby być świadomym tego, co posiadamy. Mamy zbawienie, mamy pocieszenie, mamy ufność,
mamy wielkiego Pasterza Jezusa Chrystusa! Wdzięczność
z powodu tego musi być widoczna. No dobrze, można
powiedzieć: jestem wdzięczny, że mam Pana Jezusa, że
mam Ewangelię, że mogę obchodzić uroczystość świętej

wieczerzy – a w rzeczywistości to wszystko zaniedbuję.
Tak, mam to, ale nie potrzebuję tego. Nie mogę przecież
mówić: jestem za to wdzięczny, ale tego nie potrzebuję.
To nie pasuje. Nasza wdzięczność musi być okazywana.
Jesteśmy wdzięczni za to, co mamy i dlatego też z tego
korzystamy. Naszym całkowitym przekonaniem powinno
być, że Pan chce pomóc ludziom. Ewangelia jest rozwiązaniem. Ale jeśli mówimy, że Ewangelia jest rozwiązaniem,
to nie oznacza, że reguluje wszystkie problemy świata.
Pan nie stworzył zła na świecie. Jego pomoc ukazuje się
w tym, że ludzie mimo doświadczania zła, znajdują też pocieszenie, znajdują pokój i znajdują drogę do Boga. To jest
pomoc, jakiej potrzebują nasi bliźni i to im przekazujmy.

D

ziś rano główny nacisk chciałbym położyć na
pewną grupę i słowa: „Dajcie wy im jeść” odnieść do dzieci. Nie możemy wychodzić z założenia, że to jest jedynie sprawą Kościoła, że to kapłani, katecheci powinni przekazywać to, co niezbędne, żeby nasze
dzieci wzrastały w wierze.

Mili rodzice, mili bracia i siostry, tak to nie idzie! Musimy zaakceptować to, co powiedział nam Pan Jezus:
„Dajcie wy im jeść”! Nasze dzieci, nasza młodzież, muszą
widzieć, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Wdzięczność za zbawienie, które otrzymaliśmy, wdzięczność za
pocieszenie, które odczuwamy, wdzięczność za wspólnotę
dzieci Bożych, wdzięczność za Apostolat. To nie ma się
wyrażać tylko słowami, ale oni muszą to przeżywać. Poza
tym jako rodzice, jako dorośli, musimy mieć silne przekonanie, że to jest dokładnie to, czego potrzebują nasze dzieci. Ewangelia, Jezus Chrystus, nasza wiara – to jest dobre
dla nich, oni tego potrzebują, żeby w dalszym życiu byli
szczęśliwi i silni. Dzieci muszą odczuwać to przekonanie!
Nie chodzi o to, żebyśmy ich pouczali i mówili: „To ty
musisz!” a „tego ci nie wolno!”. Chodzi o przekazywanie
naszego przekonania: Jezus Chrystus jest dobry dla ciebie
– jeśli wolno mi to tak powiedzieć. Ewangelia jest dla twojego zbawienia. Najpierw jest to zadaniem rodziców, ale
też zbór ma to przekazywać dzieciom i młodzieży.
„Dajcie wy im jeść”. Zbór jako całość również ma
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Główny Apostoł dziękuje apostołowi okręgowemu
Wilfriedowi Klinglerowi (u góry) i przekazuje apostołowi
okręgowemu Rüdigerowi Krause (z prawej) prowadzenie
Kościoła terytorialnego Niemcy Północne i Wschodnie

zostać nasycony. A to oznacza, że ma przeżywać, że Jezus
Chrystus jest obecny. Ma przeżywać zbawienie w Jezusie
Chrystusie w pełnym wymiarze. To nie zależy tylko od
Głównego Apostoła, apostołów czy innych duchownych.
Jeśli zbór chce rzeczywiście w pełni korzystać z obecności
Jezusa Chrystusa, to wszyscy muszą współdziałać. Także
w tym przypadku jest ważne: „Dajcie wy im jeść”. Pan
Jezus wciąż na nowo wzywa wspólnotę Kościoła: podbudowujcie siebie nawzajem, zachęcajcie się, dodawajcie sobie odwagi, pocieszajcie się. A żeby wypełniać to
zadanie, w Kościele, w zborach, musi panować atmosfera
wdzięczności. To jest ważne na przyszłość.
O czym rozmawiamy, gdy spotykamy się jako bracia i
siostry? Z pewnością byłoby błogosławieństwem, gdyby
na pierwszym planie było pomnażanie wdzięczności. Jeśli
zbór jest zaangażowany we wdzięczność Bogu, w przekonanie, że Jezus Chrystus jest obecny i On pomoże, kiedy
wzajemnie się pociesza, wzmacnia i zachęca, wówczas
zbór zostaje nasycony i pozostają nawet jeszcze kosze
okruszyn, które mogą być rozdane. Nie tylko w ramach
zboru, ale również ludziom wokół nas.
12
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Niekiedy zadaje mi się pytanie: „Drogi Główny Apostole, co robi Kościół, co robi Zarząd Kościoła?” – och, jak
lubię to pojęcie „Zarząd Kościoła”! – „Wy tam na górze,
co wy tam robicie?” Staramy się wypełniać nasze zadanie
jak najlepiej, ale sami też nie podołamy.
„Dajcie wy im jeść”. Pod tym względem wszyscy musimy współpracować z pełnym przekonaniem, że świat
potrzebuje Jezusa Chrystusa. On jest rozwiązaniem. My
nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów tego świata.
To nie jest naszym zadaniem. Im mniej o tym mówimy,
tym lepiej. W tej kwestii nie jesteśmy kompetentni. Ale
jedno możemy czynić, ludziom przekazywać pewność:
z Jezusem Chrystusem pójdzie ci lepiej, u Niego znajdziesz pocieszenie, u Niego doświadczysz miłości, dzięki
Niemu będziesz miał nadzieję, z Nim będziesz miał przyszłość. To jest przesłanie, które wciąż na nowo możemy
przekazywać.
Wiem, że to nic nowego, ale dziś z głębi duszy chciałem wam przekazać to słowo biblijne: „Dajcie wy im
jeść”. Rozdawajmy ludziom wokół nas pokarm, który Pan
nam przygotowuje.

Po kazaniu apostoła okręgowego Noela Barnesa Główny
Apostoł powiedział:

C

ud nakarmienia pięciu tysięcy nadmieniony jest
we wszystkich czterech Ewangeliach. W Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza jest mowa,
że Pan Jezus dał uczniom chleb i ryby, żeby je przekazywali. W Ewangelii Jana to wydarzenie opisane jest nieco
inaczej. Tam jest mowa, że Pan Jezus rozdawał sam. On
nakarmił ludzi.
Teraz można by powiedzieć, że to „pasuje” do podkreślenia apostolskości. Przywołuje się trzy Ewangelie, żeby
powiedzieć, że przekaz następuje przez apostołów. A że
w Ewangelii Jana jest napisane nieco inaczej, tego już się
nie wspomina. Owszem. Centrum uwagi w Ewangelii Jana
jest coś innego. Autor Ewangelii Jana chciał pokazać to, że
wszystko pochodzi od Pana. To, że uczniowie przekazywali pokarm, dla autora było nieważne. On chciał wyłącznie podkreślić, że to Pan jest Tym, który daje zbawienie.
Pan dał swoim apostołom polecenie przekazywania zbawienia, ale ważne dla Niego jest to, żebyśmy nie

Apostoł okręgowy
Noel Barnes
Mamy zaufanie i pewność, że
ktokolwiek przychodzi, żeby
nam służyć, ten postrzega to
jako święte polecenie. Otrzymamy świeży chleb i świeżą rybę, i zostaniemy nasyceni.

utracili z pola widzenia tego, że zbawienie pochodzi od
Niego. Ci, którzy je przekazują, są tylko sługami, tylko
narzędziami. Uważam to za piękne, gdy w ten sposób się
to łączy. Apostołowie, apostołowie okręgowi, są tylko
sługami, są tylko narzędziami. To jednak nie wyklucza, że
powstają szczególne odczucia, uczucia i więzi, ponieważ
polubiliśmy tych mężów.
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Fot. Michael Voigt

Den glauben
Żyć
leben
z wiarą
i erfahrungen
/ przeżycia

11 stycznia 1987 roku przeprowadził tu nabożeństwo Główny
Apostoł Urwyler, używając
zbieżnego słowa biblijnego: „Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa,
o pokarm żywota wiecznego”. W tym dniu powołał
mnie na urząd apostoła. Dziś w ten sposób zamyka
się dla mnie pewien krąg.

ApOSTOł OkręgOWy
rüdigEr krAuSE
Cieszę się na przyszłe spotkania, cieszę się na braci i
siostry, na nowe zbory i na
wszystko, co wspólnie będziemy mogli przeżyć.
Ale najbardziej raduję się, że przed nami leży spełnienie celu wiary. Moją pewnością i głęboką wiarą
jest: nasz Pan przyjdzie.

Po kazaniach apostołów okręgowych Klinglera i Krause
Główny Apostoł kontynuował:

W

iele słyszeliśmy o wdzięczności. Pięknie jest,
jeśli zbór wyraża wdzięczność. Do tego mamy
okazję przy obchodzeniu uroczystości świętej
wieczerzy. Święta wieczerza zasadniczo jest wieczerzą
wdzięczności, dziękowania Panu. Dziś rano obchodźmy
ją w szczególny sposób. Dziękujmy Panu, że przyszedł na
ziemię i za nas umarł. Dziękujmy Panu, że wciąż wstępuje
pośród nas i jest obecny we wspólnocie dzieci Bożych.
Dziękujmy Panu, że On przyjdzie ponownie, żeby zabrać
nas do siebie. Koncentrujmy naszą wdzięczność na tych
trzech aspektach. Ale udowadniajmy to też naszymi czynami i przyzwoitym zachowaniem. To musi być widoczne
w zborze. Po odpuszczeniu grzechów i uroczystości świętej wieczerzy zbór ma wyglądać inaczej. Wówczas jest to
najpiękniejsza wdzięczność, jaką możemy okazać Panu.
Tego nie można nakazać, to musi pochodzić z serca. Jeśli
On mi odpuszcza, to ja również odpuszczam. To musi być
odczuwalne. W ten sposób wyrażajmy naszą wdzięczność. Dziękujmy Panu, że dał nam obietnicę, że wkrótce
przyjdzie ponownie i przygotowujmy się na to; a to też
musi być odczuwalne. Idziemy naprzód, a rozpoznawalne
jest to po tym, że jutro będzie inne niż dziś.
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ZASAdNicZE myśli
Nakarmienie pięciu tysięcy jest wskazówką na
przekazywanie zbawienia.
Pan Jezus polecił utworzyć grupy; wskazówka na wspólnotę, na Kościół.
Pan Jezus dał uczniom chleb i ryby; zbawienie pochodzi od Niego.
Uczniowie mieli przekazywać pokarm: wskazówka na przekazywanie zbawienia przez
apostołów.
„Dajcie wy im jeść” jest poleceniem dla
wspólnoty Kościoła odnośnie przyszłych
pokoleń i ludzi żyjących wokół.

Fot. © pkazmierczak – Fotolia.com

ApOSTOł OkręgOWy
WilfriEd kliNglEr

Oto Ja jestem z wami
po wszystkie
dni
Zachęcony licznymi relacjami
z przeżyć w wierze postanowiłem zrealizować swój zamiar
i opisać pomoc Bożą, ale ta
historia nie ma pomyślnego
zakończenia.

D

iagnoza brzmiała: nowotwór mózgu. Po modlitwie
otworzyłem Biblię i przeczytałem: „Oto Ja jestem z
wami po wszystkie dni”. (Mat 28, 20) W
szpitalu trafiłem na salę, gdzie na ścianie widniał ten sam werset biblijny. Byłem głęboko wzruszony i przeprosiłem
Boga za moją małowierność, gdyż odebrałem to jako poświadczenie, że Bóg
jest ze mną. To było trzynaście lat temu.
W październiku 2012 roku u mojej
żony stwierdzono nowotwór jelita grubego. Była jednak nadzieja na wyleczenie. Operacja, chemioterapia, radioterapia, modlitwy nasze i wielu wiernych. Ale zamiast spełnienia się nadziei
stwierdzono u mojej żony przerzuty na
wątrobie. Zostały zoperowane. Niestety kolejne przerzuty pojawiły się na
płucach. Następne pobyty w szpitalu,
operacje i terapie. Przez cały ten czas
Bóg był z nami. Moja żona wszystko
cierpliwie znosiła bez narzekania.
W trakcie wizyty duszpasterskiej
nasz apostoł wskazał na werset biblijny: „Nie troszczcie się o nic”. (Flp 4,
6) To było dla mnie niezrozumiałe, poprosiłem o wyjaśnienie; przecież stan
mojej żony się pogarszał. Odpowiedź

brzmiała: „Cierpię razem z wami i modlę się, abyście pod swoim krzyżem się
nie załamali”. Ta wypowiedź dodawała nam otuchy i siły w ciężkich dniach.
3 października 2014 roku żona doznała złamania kości udowej. Nowotwór zaatakował kości nóg. Wtedy żona powiedziała: „Nie chcę znowu do
szpitala. Chciałabym już odejść. Żadnej chemioterapii, żadnego szpitala. Jeśli miły Bóg chciałby dokonać cudu, to
już by go dokonał”. To były wzruszające chwile. Przecież tyle jeszcze planowaliśmy, łącznie ze wspólną emeryturą.
Przez kolejne dni i noce przebywałem z
moją żoną na oddziale paliatywnym, aż
miły Bóg uwolnił ją od cierpień. Moja
żona zmarła 16 października.
List kondolencyjny naszego apostoła zawierał słowa: „Oto Ja jestem z
wami po wszystkie dni”.
Najbardziej cierpi moja teściowa.
Przed osiemnastu laty straciła męża z
powodu nowotworu mózgu, a teraz
musiała oddać na tamten świat swoją jedyną córkę. Przyrzeczenie naszego apostoła: „...modlę się, abyście pod
swoim krzyżem się nie załamali” jest
źródłem siły dla teściowej i dla mnie po
dzień dzisiejszy.
10 / 2016
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Fot. Terytorialny Kościół Nowoapostolski
Niemcy Północne i Wschodnie

SŁOWO I WIARA

Apostołowie
wywiady

Data urodzenia: 08.08.1974 r.
Zawód: adwokat
apostoł od: 15.11.2015 r.
Obszar działania: Dolna Saksonia/Niemcy

Apostołowie
listy

Apostoł Helge Mutschler podczas rozmowy
z młodzieżą w Ratzeburgu/Niemcy i przy ołtarzu

Apostoł
Helge Mutschler

Drogi apostole, co w swojej służbie uznajesz za
coś wyjątkowego i uszczęśliwiającego?
Dopiero od kilku miesięcy sprawuję urząd apostoła. Liczne zbory, do których przybywam, są dla mnie nowe, ale
nie są dla mnie obce. Z serca raduję się, że wszędzie mam
siostry i braci, którzy promienieją ciepłem i miłością.

Gdy myślisz o rozwoju w swoim kraju, to jak widzisz przyszłość Kościoła? Na co Kościół musi
się nastawić, jakie ma możliwości dostrzeżenia
publicznego?

Z jakiem urzędem sprawowanym przez ciebie,
zanim zostałeś powołany na apostoła, masz najlepsze wspomnienia z perspektywy czasu?

Wielu ludzi w naszym kraju ma przed oczami czarny scenariusz z powodu sytuacji demograficznej oraz dechrystianizacji społeczeństwa. Pomimo to mówię: ja mam nadzieję! Oczywiście dostrzegam też problemy, ale mamy
do czynienia ze sprawą Pana, co do tego jestem przekonany, więc ta sprawa nie zginie. Tyle dobra mamy w naszych zborach. Z tego możemy się radować. Mamy też
nasze wartości nowoapostolskie, z którymi nie musimy
się ukrywać. Jezus Chrystus swoją miłością i łaską jest z
nami, a wnet przyjdzie ponownie. To jest dobre poselstwo
dla wszystkich ludzi.

Przez wiele lat byłem diakonem. To był piękny czas. Chętnie stałem też przy drzwiach kościoła i witałem wiernych.
W ten sposób byłem blisko braci i sióstr. Każdy uścisk
dłoni był czymś szczególnym.
Apostole, czy miałeś kiedyś – na przykład jako
młody człowiek – problem z wiarą? Jeśli tak, to
jak sobie z tym poradziłeś?
W moim życiu był czas, w którym Boga nie rozumiałem
i powątpiewałem w Jego miłość. Często zadawałem sobie
pytanie: „Dlaczego?”. Dopiero po dłuższym czasie zauważyłem, że Bóg pomimo to jest przy mnie i pozostaje przy
mnie, nawet jeśli Go nie rozumiem. Z tej wierności Bożej
16
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W jaki sposób relaksujesz się po wytężonym
dniu?
Gdy mam taką możliwość, to jeżdżę rowerem albo spaceruję, a przed snem chętnie coś czytam i korzystam ze
spokoju.

Zaangażuj się! Jesteś potrzebny!
Wszyscy życzymy sobie aktywnych i żywych zborów.
Nasze zbory będą żywe i aktywne wtedy, kiedy zaangażujemy dary i zdolności, które otrzymaliśmy od Boga.
W I Liście Piotra 4, 10 czytamy: „Usługujcie drugim tym
darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej”.
„Każdy…”. Każdy jest zdolny! Każdy otrzymał od
Boga dar – także ty! Każdy jest potrzebny – także ty! To
jest tak, jak w organizmie ludzkim. Noga nie może widzieć, a oko nie może chodzić. Noga i oko są potrzebne.
Ty jesteś potrzebny. Jeśli ciebie brakuje, to brakuje kogoś
całemu zborowi.
„Usługujcie…”. Każdy otrzymał od Boga dar, żeby
nim służyć. Ty otrzymałeś swój dar, aby czcić Boga, służyć bliźniemu oraz zaangażować go dla dobra i aktywności
życia zborowego.
Każdy otrzymał od Boga dar. Zbór nie jest szary i monotonny, ale barwny i kolorowy. Nikt nie może wszystkiego, ale coś może każdy. Wspólnota zborowa nie składa się
z tych, co mogą wszystko, ale wszyscy mogą coś.
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 12, 3-8, w I Liście
do Koryntian 12 i 14 oraz w Liście do Efezjan 4, 11 dużo
pisał na temat darów Bożych w Kościele. W tym sensie na
przykład są bracia i siostry, którzy:

serdecznie rozmawiają z kimś, kto nieco oddalił się od
Boga i na nowo wzbudzają w nim entuzjazm;
■■ włączają się do wszelkich prac z radością;
■■ potrafią dobrze wyjaśniać;
■■ potrafią dodawać ludziom odwagi;
■■ zarabiają więcej pieniędzy niż inni i stąd szczodrzej
oddają;
■■ potrafią organizować;
■■ dostrzegają, gdzie jest potrzebna pomoc i chętnie się
angażują;
■■ potrafią udzielać cennych rad w szczególnych sytuacjach życiowych;
■■ posiadają rozwijające pomysły;
■■ mają zarażające zaufanie do Boga;
■■ potrafią dobrze prowadzić mediacje i krzewić pokój;
■■ potrafią słuchać;
■■ są kreatywni i uzdolnieni artystycznie;
■■ dysponują darem modlitwy;
■■ mają szczególny talent do rozmawiania o naszej wierze z bliźnimi.
Jakim darem Bóg ciebie obdarzył? Proszę, uczyń coś ze
swoim darem i zaangażuj go w Kościele. Jesteś pilnie potrzebny! Jeśli ciebie brakuje, to brakuje kogoś całej wspólHelge Mutschler
nocie Kościoła.
■■
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Przejście w stan spoczynku apostoła okręgowego Wilfrieda Klinglera

„Wiele od ciebie
się nauczyłem”
„Jako apostoł Jezusa Chrystusa zawsze udawałeś się tam, dokąd Pan cię posyłał, niezależnie od
wszelkich niebezpieczeństw”, tymi słowami Główny Apostoł Jean-Luc Schneider, scharakteryzował
wieloletniego apostoła okręgowego i duszpasterza Wilfrieda Klinglera, którego w wieku 67 lat, po
28 latach pełnienia urzędu apostoła przeniósł w stan spoczynku na nabożeństwie w Hanowerze
w niedzielę 19 czerwca 2016 roku.

P

onad 3000 chrześcijan nowoapostolskich zgromadziły się w niedzielę 19 czerwca br. w Sali
Kopułowej Centrum Kongresowego w Hanowerze na uroczystym nabożeństwie, na którym
przeszedł w stan spoczynku apostoł okręgowy
Wilfried Klingler. W 1993 roku jako apostoł okręgowy przejął prowadzenie terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Dolna Saksonia. Później objął przewodnictwo kolejnych
Kościołów terytorialnych, które wspólnie tworzyły Kościół
Nowoapostolski Niemcy Środkowe. Po przejściu w stan
spoczynku apostoła okręgowego Klinglera jego niemiecki
obszar działania i obszar działania apostoła okręgowego
Rüdigera Krause zostały scalone w terytorialny Kościół
Nowoapostolski Niemcy Północne i Wschodnie, którego
przewodnictwo przejął apostoł okręgowy Rüdiger Krause.
„Ważne zawsze dla ciebie było poselstwo zbawienia Jezusa Chrystusa, które chciałeś przekazywać dalej”, z uznaniem stwierdził Główny Apostoł Schneider, doceniając w
ten sposób swego wieloletniego współtowarzysza i przyjaciela. Apostoł okręgowy Klingler jako duszpasterz szczególnie szedł również do tych, którzy znajdowali się na skraju
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społeczeństwa. Tak więc przez długie lata przewodniczył
też gremiom do spraw specjalnych międzynarodowego Kościoła Nowoapostolskiego.

Edukacja i szkolenie jako priorytet
Apostoł okręgowy Klingler nie na końcu troszczył się
też o to, żeby wszyscy mieli udział w zbawieniu Bożym.
„Dobrze zorganizowałeś Kościół i go ukierunkowałeś na
przyszłość oraz kładłeś nacisk na dokształcanie i szkolenia”, wskazał Główny Apostoł Schneider. Tymi słowami
podkreślił wszechstronność i dalekosiężność działania apostoła okręgowego Klinglera. Nie przemilczał też jego zaangażowania na rzecz Kościoła międzynarodowego. Przez
wiele lat apostoł okręgowy Klingler przewodniczył zespołowi koordynacyjnemu – gremium doradczym Głównego
Apostoła. W swojej działalności nie tylko miał na uwadze
swój obszar, ale był wiernym współpracownikiem wspierającym poszczególnych Głównych Apostołów, podkreślił
Główny Apostoł Schneider: „Dopomogłeś też kształtować
międzynarodowy Kościół na przyszłość”, tymi słowami

Dalsza współpraca w zborze
Już podczas kazania na tym nabożeństwie apostoł okręgowy Klingler, żegnając się z braćmi i siostrami, poprosił,
żeby ponownie przyjęto go wraz z żoną do grona zboru.
„Tam chciałbym chętnie, w sensie dzisiejszego przesłania, razem z wami współpracować”, powiedział apostoł
okręgowy. Tym samym odniósł się do kazania Głównego
Apostoła, który wezwał wszystkich do rozpowszechniania
zbawienia Chrystusa i bycia wdzięcznym Bogu za to, co On
daje. W tym celu Główny Apostoł jako przykład przedstawił wydarzenie o nakarmieniu pięciu tysięcy.
Po serdecznej przemowie Główny Apostoł Schneider
zwolnił apostoła okręgowego Klinglera od odpowiedzialności za ok. 48 000 konsekrowanych wiernych, których
obsługiwał duszpastersko w terytorialnym Kościele Nowoapostolskim Niemcy Środkowe.

28 lat na urzędzie apostoła
Wilfried Klingler urodził się 7 czerwca 1949 roku w Bad
Pyrmont, w Niemczech. Po ukończeniu szkoły przeprowadził się do Brunszwiku, gdzie studiował budowę maszyn.
Po studiach pracował na różnych szczeblach, a ostatecznie
w zarządzie dużego koncernu samochodowego. W roku
1987, gdy został powołany na urząd apostoła, przeszedł do
służby kościelnej.
W dniu 3 października 1993 r. Główny Apostoł Richard
Fehr powołał go na apostoła okręgowego i powierzył, po

przejściu w stan spoczynku apostoła okręgowego Arno
Steinwega, prowadzenie terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Dolna Saksonia. Natomiast po przeniesieniu w stan spoczynku apostoła okręgowego Siegfrieda
Karnicka, 26 października 1997 r. apostoł okręgowy Klingler przejął również przewodnictwo Kościoła terytorialnego Saksonia-Anhalt, a 16 czerwca 2002 roku, gdy przeszedł w stan spoczynku apostoł okręgowy Fritz Nehrkorn,
objął też terytorialny Kościół Saksonia/Turyngia.

Fuzja Kościołów terytorialnych
Obwieszczenie decyzji o scaleniu dotychczasowych Nowoapostolskich Kościołów terytorialnych Niemcy Środkowe i Niemcy Północne nastąpiło już w październiku 2014 r.
Zważywszy na demografię Niemiec oraz ogólnoświatowy
rozwój Kościoła Nowoapostolskiego zasadna była decyzja
o fuzji dwóch Kościołów terytorialnych, pisał Główny Apostoł Schneider do chrześcijan nowoapostolskich Niemiec
Środkowych i Północnych.
Nowa nazwa terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Niemcy Północne i Wschodnie została ustalona w
październiku 2015 r. Wówczas na trwającej Konferencji
Apostołów Okręgowych w Johannesburgu/RPA, Główny Apostoł Schneider przychylił się do propozycji nowej
nazwy. W przeprowadzonym wcześniej sondażu wśród
wiernych, dotyczącym nazwy nowego Kościoła terytorialnego, propozycja „Niemcy Północne i Wschodnie” była
wśród pięciu najczęściej przytaczanych. „Nowa nazwa
wprawdzie jest kompromisem, ponieważ w tym samym
stopniu nie obejmuje wszystkich regionów”, stwierdził
wówczas apostoł okręgowy Krause, „ale dla mnie jest najlepszym kompromisem, ponieważ ogólnie patrząc geograficznie opisuje obszar działania”.

Fotografie od górnej lewej: apostoł okręgowy Wilfried Klingler na Międzynarodowych Dniach Kościoła 2014 w Monachium; z apostołem
Bimbergiem; z Głównym Apostołem Leberem i apostołem okręgowym Kobersteinem; podczas nabożeństwa zielonoświątkowego 2016 we
Frankfurcie n. M.; z apostołami i biskupami terytorialnego Kościoła Nowoapostolskiego Niemcy Północne i Wschodnie; z apostołem okręgowym Krause; fot. na str. 18: przemowa Głównego Apostoła przed przeniesieniem w stan spoczynku 19 czerwca 2016 r. w Hanowerze
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Fot. Inge Kindt, Jessica Krämer, Oliver Rütten, Michael Voigt

docenił go Główny Apostoł i przekazał podziękowania pozostałych apostołów okręgowych i apostołów, a od siebie
wyznał: „Wiele od ciebie się nauczyłem. Za to jestem bardzo wdzięczny naszemu Bogu”.
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Przedstawienie Chrystusa
„A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,
jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu, i aby złożyć ofiarę według tego,
co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki”.
Ewangelia Łukasza 2, 22-24

Tobie, Boże, Stwórco i Ojcze,
niech będą dzięki
„O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!”
Księga Psalmów 104, 24

W

Dzień Dziękczynienia świadczymy, że Bóg jest
Stwórcą i Jemu okazujemy szczególne podziękowanie za zbiory. Przy tym dziękujemy Bogu w podwójnym względzie:
• że nowe zbiory pozwalają zachować życie na ziemi;
• że nowe plony zapewniają ziarno do wysiewu w
przyszłości.
Wiele biblijnych tekstów świadczy o wszechmocy Boga,
która ukazuje się w ziemskim stworzeniu: Wszystko, co nas otacza, pochodzi od Boga. Ludzkie przeświadczenie, że „z niczego
nie ma nic” zostaje przyćmione wszechmocą Boga: On tworzy
z niczego, On tworzy bez wzorców, On tworzy całkowicie niezależnie: Bóg „...to, czego nie ma, powołuje do bytu”. (Rzym 4,
17; Hebr 11, 3)
Dary materialnego stworzenia są darowane ludziom przez
Boga. Niczego nie możemy wnieść ani do tego, kim jesteśmy,
ani do naszego bytu. Bóg nie tylko stworzył świat z niczego jako
dar dla ludzi, ale w swojej mądrości i miłości Wszechmocny napełnił stworzenie ziemskie mocą życiową, dzięki której jest w
stanie stale i różnorodnie się odnawiać. Słowo Stwórcy ważne
jest jeszcze dzisiaj: „Rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na
ziemi! I tak się stało”. (I Moj 1, 11) Bóg ze stworzeniem ziemskim
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zawarł również przymierze błogosławieństwa. To wydarzyło się
po potopie. To przymierze sprawiło, że stworzenie ziemskie istnieje aż do dzisiaj i zachowuje ciągłość. (I Moj 9, 9-17)
Wdzięczność za te cudowne czyny Boże dotyczące ziemskiego stworzenia możemy okazywać Bogu w ten sposób, że
odpowiedzialnie obchodzimy się z powierzonym nam błogosławionym stworzeniem.
Na podstawie wyjaśnień odnoszących się do ziemskiego
stworzenia, możemy poznać „nowe stworzenie”, a wyraża się
ono ujawnianiem postawy i usposobienia według wzoru Chrystusa Jezusa. Bóg dokonuje tego w nas jako dzieciach Bożych.
• Bóg poprzez nowonarodzenie z wody i z Ducha rozwija
w nas nowe stworzenie, a jest ono zdziałane w nas z „niczego”; jest wyłącznym darem łaski Ojca Niebieskiego, za
który możemy z serca dziękować. (II Kor 5, 17)
• Bóg, dokonując w nas nowego stworzenia, daje nam moc
życia i niesienia dobra. Świadczmy i oddawajmy innym z
siły miłości Bożej, która została w nas rozlana. (Rzym 5, 5)
• Bóg na każdym nabożeństwie każdemu proponuje to, co
niezbędne do zachowania i rozwoju nowego stworzenia w
nas poprzez błogosławieństwo zawarte w Słowie Bożym,
łasce i sakramencie.
Za to wszystko naszemu Ojcu Niebieskiemu – nie tylko w
Dzień Dziękczynienia – świadomie dziękujmy!

O

Przekaz Ewangelii Łukasza o przedstawieniu Pana Jezusa w świątyni i okolicznościach z tym związanych nie
należy tylko do minionych dziejów zbawienia. To również dziś ma znaczenie dla nas. Jak Symeon i Anna, tak i
my przyznajemy się do Dzieciątka Jezus, do Boga, który
objawia się w słabości i jest atakowany.
To pokazuje nam również, że Bóg objawia się w zupełnie inny sposób niż oczekują tego ludzie. Najpierw w
słabości dziecka, a później w bezsilności człowieka, który
został pojmany, torturowany i ukrzyżowany.
Również ci, którzy głosili Jego Słowo nie odpowiadali wyobrażeniom ludzi. Pomyślmy o Apostole Pawle,
który mówił o swojej słabości i objawionej w niej mocy
Bożej. To nie zmieniło się także do dziś. Ewangelia nadal
szerzona jest przez słabych ludzi, często nie ma w nich nic
błyskotliwego i imponującego. Ewangelia jednakże jest
prawdą, którą głoszą apostołowie. Za ewangelią, przedstawianą w słabości, opowiadajmy się wciąż na nowo.

Świadkowie zbawczego działania Jezusa
Kiedy rodzice z Dzieciątkiem Jezus byli w świątyni,
z inspiracji Ducha Świętego był też tam obecny Symeon,
który był bogobojnym mężem. Symeonowi było objawione przez Ducha Świętego, że nie umrze zanim nie ujrzy
Chrystusa Pana. (Łuk 2, 26) Symeon oznajmił w hymnie
wielbiącym Boga, że Dzieciątko Jezus jest Zbawicielem –
oczekiwanym Wybawicielem. (Łuk 2, 28-32)
W tym samym czasie była tam też prorokini Anna,
która wyczekiwała Zbawiciela. Zobaczywszy Dzieciątko
Jezus zobaczyła spełnienie swojej tęsknoty; i to głosiła
wszystkim. (Łuk 2, 38)

Fot. Dr Bahnmüller
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Rozpoznać Zbawiciela i się zdecydować

siem dni po narodzinach (Łuk 2, 1-20) Dzieciątko Jezus zostaje obrzezane. Następnie, zgodnie z
Zakonem Mojżeszowym, rodzice przynoszą Dzieciątko do świątyni. Tam, w charakterze świadków przyszłej
działalności zbawczej Pana Jezusa, występują Symeon i
Anna. (Łuk 2, 25-38)
Maria i Józef czterdzieści dni po narodzinach Jezusa poszli do Jerozolimy, do świątyni, (III Moj 12, 2-4) po pierwsze, aby złożyć tam wymaganą przez Zakon Mojżeszowy
ofiarę. Dwie synogarlice lub dwa gołąbki wskazują na to, że
rodzice Pana Jezusa byli ubodzy, ponieważ wolno im było
złożyć w ofierze dwa gołąbki. (III Moj 12, 8; Łuk 2, 24)
Po drugie przyszli do świątyni dlatego, gdyż według
żydowskich wyobrażeń pierworodny miał być w świątyni
„przedstawiony Bogu”, a więc Jemu przekazany – „poświęcony”. Według starotestamentowego wyobrażenia
wszystko pierworodne było własnością Boga i musiało
być odkupione. (IV Moj 18, 16)
Rodzice przynieśli Dzieciątko do świątyni, do domu
Bożego i w ten sposób postąpili według woli Bożej.
Relacja kończy się wzmianką o powrocie rodziny Jezusa
do domu, do Nazaretu i o dorastaniu Dzieciątka w mądrości.
(Łuk 2, 39. 40) Potem jest opisane wystąpienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni. (Łuk 2, 41-52) Na tym kończy się
przekaz biblijny na temat dzieciństwa Jezusa. Dalsze relacje
biblijne mówią o publicznej działalności Jezusa Chrystusa.

Fresk Christopha Thomasa Schäfflera (1699–1756) z roku 1740
przedstawiający Dzieciątko Jezus oraz Symeona i Annę
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Katechizm

i wina w ciało i krew Chrystusa. (KKN 8.2.22)
Upełnomocniony urząd, który jest niezbędny do zaistnienia sakramentalnej rzeczywistości, dokonuje dwóch
czynności: błogosławi, czyli konsekruje oraz wydaje świętą
wieczerzę. Konsekracja oznacza wyróżnienie chleba i wina
z powszedniego użytku, co następuje słowami: „W imię
Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, przeznaczam ten chleb
i to wino na świętą wieczerzę” i błogosławienie wyróżnionego chleba i wina, które sprawia ukrytą obecność ciała i krwi
Chrystusa w widzialnych składnikach świętej wieczerzy,
stanowiącej hostię z niekwaszonego chleba z kroplami wina.
Wydawanie świętej wieczerzy oznacza udostępnianie ciała i
krwi Chrystusa zborowi, a następuje to przez zaproszenie do
przyjęcia wieczerzy i podania konsekrowanej hostii.

katechizm

Wyznanie wiary
Rozdział 2 − część V

2.4.7 Siódmy artykuł wyznania wiary
Wierzę, że święta wieczerza została ustanowiona przez
Jezusa Chrystusa na pamiątkę Jego jednorazowej, pełnowartościowej ofiary gorzkiego męczeństwa i śmierci.
Godne spożywanie świętej wieczerzy zapewnia nam społeczność życiową z Jezusem Chrystusem, naszym Panem.
Święta wieczerza zostaje uroczyście spożywana w postaci
niekwaszonego chleba i wina, które muszą być błogosławione i wydawane przez urząd upełnomocniony przez
apostoła.
Siódmy artykuł wyznania wiary omawia świętą wieczerzę. Pierwsze zdanie wskazuje na jej ustanowienie przez
Jezusa Chrystusa. Drugie zdanie mówi o skutkach godnego
spożywania świętej wieczerzy. Ostatnie zdanie pokazuje,
że do konsekracji i wydania świętej wieczerzy potrzebny
jest upełnomocniony urząd kościelny.
Najpierw wyznaje się wiarę, że święta wieczerza jest uroczystością na pamiątkę. Ten aspekt podkreślany jest już w
najstarszych znanych tekstach o wieczerzy. Pan Jezus sam
wzywa do obchodzenia jej na pamiątkę. (I Kor 11, 24. 25)
Święta wieczerza przypomina jednorazową, pełnowartościową ofiarę gorzkiego męczeństwa i śmierci Chrystusa. Przede wszystkim pamięta się o ofierze Chrystusa i jej
ponadczasowym znaczeniu. Związana z tym jest pamięć o
Jego męczeństwie i śmierci, tak jak to poświadczają Ewangelie. Święta wieczerza przypomina więc o konkretnych
22
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wydarzeniach bezpośrednio przed ukrzyżowaniem, jak i o
trwałym znaczeniu śmierci krzyżowej Chrystusa.
Uczestnictwo w świętej wieczerzy ma wielki skutek.
Warunkiem jest „godne spożywanie”, (I Kor 11, 27) a więc
poprzez wiarę, odpuszczenie grzechów i skruchę serca.
Społeczność życiowa z Jezusem Chrystusem naszym
Panem zostaje utwierdzona przez godne spożywanie świętej wieczerzy. (por. Jan 6, 56) Tak więc święta wieczerza
wzmacnia wiarę w Jezusa Chrystusa oraz wolę i zdolność
do naśladowania Jego. W świętej wieczerzy wierzący ma
sakramentalną społeczność z Jezusem Chrystusem jako
swoim Panem oraz zostaje wzmacniany do właściwego
kształtowania swego życia.
W tym artykule jest też mowa o składzie świętej wieczerzy: „zostaje uroczyście spożywana w postaci niekwaszonego chleba i wina”. W celu obchodzenia świętej wieczerzy
niezbędny jest niekwaszony chleb i wino. Obydwa składniki
występują na zasadzie analogii do wieczerzy paschalnej. Jak
woda w przypadku świętego chrztu wodnego, tak niekwaszony chleb i wino są widoczną przesłanką sakramentu.
Po przedstawieniu widzialnego składu świętej wieczerzy pod koniec siódmego artykułu jest mowa o warunkach,
na podstawie których sakrament staje się rzeczywistością, a
mianowicie ciałem i krwią Chrystusa. Chleb i wino „muszą
być błogosławione i wydawane przez urząd upełnomocniony przez apostoła”. Przez urząd apostolski i upełnomocnionych duchownych umożliwiona zostaje konsekracja chleba

2.4.8 Ósmy artykuł wyznania wiary
Wierzę, że ochrzczeni wodą muszą poprzez apostoła przyjąć dar Ducha Świętego, aby stać się dzieckiem
Bożym i spełnić warunki pierworodztwa.
Ósmy artykuł wyznania wiary omawia święte pieczętowanie, czyli chrzest duchowy, udzielenie wierzącemu daru
Ducha Świętego.
Święte pieczętowanie jest sakramentem, którego udzielenie przyporządkowane jest wyłącznie urzędowi apostolskiemu. Podstawą do przyjęcia tego sakramentu jest święty chrzest wodny. Tylko ochrzczony może otrzymać dar
Ducha Świętego.
Święte pieczętowanie ma znaczenie teraźniejsze i przyszłe. Teraźniejszym następstwem przyjęcia daru Ducha
Świętego jest „stan dziecka Bożego”. (Rzym 8, 14-17) Stan
dziecka Bożego uzyskuje chrześcijanin na nowo narodzony z wody i z Ducha. Stan dziecka Bożego jest zarazem
antycypacją przyszłego stanu pierworodztwa i królewskiego kapłaństwa. (I Ptr 2, 9) Stan dziecka Bożego jest
więc sytuacyjnym stanem człowieka przed Bogiem, charakteryzującym się przyjęciem wszystkich sakramentów i
ukierunkowaniem życia na ponowne przyjście Chrystusa w
wyniku właściwie głoszonej Ewangelii. Przyszłym następstwem przyjęcia daru Ducha Świętego jest pierworodztwo.
Pieczętowany wprawdzie nie osiąga jeszcze pierworodztwa, ale w wyniku chrztu duchowego otrzymuje przesłanki
do jego osiągnięcia. Wierzący, o ile jego celem jest dzień
Chrystusa, może należeć do zboru oblubieńczego, do społeczności świętych. Pieczętowany ma za zadanie trwać w
naśladownictwie Chrystusa i dać się przygotować przez
Słowo i sakrament na ponowne przyjście Chrystusa.
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Dla dzieci / Opowieści biblijne

Opowieści biblijne
Ofiara ubogiej wdowy
(Ewangelia Marka12, 41–44)

Gdy Pan Jezus powrócił do Jerozolimy, poszedł razem z uczniami
do świątyni. Usiadł i obserwował
to, co się działo przy skrzynce
ofiar.
Pan Jezus się przyglądał, jak ludzie składali ofiary. Przychodzili
bogaci, którzy wrzucali dużo pieniędzy.

Przyszła też uboga wdowa. Ona
wrzuciła do skrzynki ofiar dwie
drobne monety; to było bardzo
mało pieniędzy.
Wtedy Pan Jezus przywołał swoich uczniów i do nich powiedział:
„Muszę wam coś powiedzieć: ta
uboga wdowa ofiarowała więcej
niż wszyscy inni, którzy wiele ofiarowali.
Ludzie bogaci z dużej ilości pieniędzy, jakie posiadają, wzięli trochę i wrzucili do skrzynki ofiar.
Uboga wdowa wrzuciła wszystko,
co miała. Ofiarowała mało pieniędzy, ale to, co ofiarowała, właściwie potrzebowała na to, żeby
kupić sobie coś do jedzenia”.

Ofiara jest darem dla Boga, którym wyraża
się wdzięczność. W Starym Testamencie
przeważnie ofiarowano zwierzęta, ale też
pokarmy, jak olej czy mąkę. Specjalna ofiara
pokutna miała sprawić odpuszczenie grzechów. Ta ofiara stała się zbędna po śmierci
ofiarnej Pana Jezusa, ponieważ Bóg sam
ofiarował swego Syna za grzechy ludzkości.

25
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Dla dzieci / Z wizytą u...

Z wizytą
U Nikity w Akköl, w Kazachstanie
Nasz zbór Akköl nie jest szczególnie duży, ale
trzyma się razem. Nasze uroczystości zborowe
zawsze są bardzo interesujące i pełne radości.
W dni świąteczne odbywają się koncerty. Mój
tata jest ewangelistą i w każdą niedzielę przeprowadza nabożeństwo.

Miasto Akköl, w którym mieszkamy, otoczone jest
lasami. Podoba mi się budowanie czegoś z drewna.
Wakacje często spędzam z tatą
w jego pracy i mu pomagam. W
przyszłości być może zostanę budowniczym lub architektem.

Nasz ewangelista okręgowy pracuje w
operze w Astanie. Latem cała nasza rodzina została zaproszona na przedstawienie. Astana jest położona 100 kilometrów
od Akköl i jest stolicą Kazachstanu. Tamtejsza opera jest największym gmachem
operowym na świecie; na fotografii stoję
obok makiety.
Spektakl, który obejrzeliśmy zatytułowany
był „Tosca” i wykonywany w języku włoskim.
Byłem pod wrażeniem, ponieważ śpiewał
też nasz ewangelista okręgowy. Na fotografii
z lewej moja mama, tata i ja stoimy przed
gmachem opery. To zdjęcie zrobił mój brat
Maxim.
Tu widzicie nas z Maximem, a fotografuje tata.
Mam dwanaście lat, a Maxim piętnaście; mama
mówi, że bardzo się różnimy. On gra w piłkę
ręczną, a ja w nożną; on gra na akordeonie i
gitarze, a ja uczę się na akordeonie i organach.
Mama ma na imię Julia. Ona jest biegłym rewidentem. Stale coś liczy i pisze sprawozdania.
Tata ma na imię Denis, pracuje jako dozorca.
Przed pewnym czasem wprowadziła się do nas
prababcia. Teraz jest nas pięć osób.
Mam kotkę i bardzo za sobą przepadamy. Gdy
się do nas przybłąkała, myśleliśmy, że to kocur
i daliśmy mu na imię Barsik. Ale kiedy dowiedzieliśmy się, że to kotka, to nazywamy ją Barsijelka. Gdy odrabiam lekcje, to zawsze siedzi
obok mnie.

Lubię budować sanki, snowboardy lub
igloo, ponieważ u nas jest dużo śniegu.
Gdy zimą wieje wiatr z Syberii Północnej,
temperatura dochodzi do minus 15 stopni
Celsjusza, a w nocy nawet do minus 40
stopni.
Być może będę też kucharzem. Lubię gotować, a przede
wszystkim potrawy egzotyczne, które sam wymyślam.
Lubię wynajdywać nowe przepisy na sałatki, kanapki, zapiekanki i soki. Mama mówi, że mam
talent. Z lewej jestem w lesie na
grzybobraniu – muchomorów nie
zbieramy, ponieważ są trujące!

Często przebywamy na
dworze. Tata zabiera nas na
skutery lub quady.
Kiedy tata ma czas wolny, to
razem chodzimy też łowić
ryby.

Fotografie własne
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???
??

Sprawdź swoją wiedzę biblijną...

??

1. 	W którym z Listów Apostoł Paweł przedstawia chrzest w kontekście śmierci w
Chrystusie?
A
B
C
D

w Liście do Filipian 2
w Liście do Rzymian 6
w I Liście do Koryntian 13
w I Liście do Tesaloniczan 4

2. 	Gdzie Pan Jezus uzdrowił sparaliżowanego wg 2. rozdziału Ewangelii Marka?
A
B
C
D

w Nain
w Jerozolimie
w Kafarnaum
w Cezarei

3. Kim był Jefta?
A
B
C
D

królem
sędzią
prorokiem
kapłanem

4. 	Do kogo zostały skierowane słowa: „Będziesz tułaczem i wędrowcem”?
A
B
C
D

do Dawida
do Jozuego
do Adama
do Kaina

5. 	Gdzie występują słowa: „Podnieście, bramy, wierzchy wasze”?	
A
B
C
D

w Psalmie 24
w Ewangelii Łukasza 2
w Ewangelii Mateusza 1
w Księdze Jozuego 6

6. 	Skąd pochodzą słowa: „Wszystko ma
swój czas”?	
A
B
C
D

z Księgi Izajasza 5
z Psalmu 113
z III Księgi Mojżeszowej 14
z Księgi Kaznodziei Salomona 3

7. 	Kto jest autorem Psalmu 12?
A
B
C
D

Mojżesz
Salomon
Dawid
Asaf

8. 	Który z aniołów toczył spór z diabłem o
ciało Mojżesza?	
A
B
C
D

Uriel
Rafał
Gabriel
Michał

9. 	Gdzie znajduje się zmawiana na nabożeństwach treść modlitwy „Ojcze nasz”?
A
B
C
D

w Ewangelii Jana
w Liście do Rzymian
w Ewangelii Mateusza
w Ewangelii Marka

10. 	Co to są Pitom i Ramses?	
A 	miasta-spichlerze, które budowali Izraelici
dla Egipcjan
B 	słupy w świątyni w Jerozolimie
C imiona dwóch aniołów
D imiona dwóch faraonów
Rozwiązanie testu: 1B, 2C, 3B, 4D, 5A, 6D, 7C, 8D, 9C, 10A

?

?
?

?
?
?

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

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: 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.

