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Pocieszenie z Psalmu
dy rozmawiam z ludêmi, którzy majà troski, którzy
prze˝yli ci´˝kie chwile, którzy pragnà Bo˝ego pocieszenia, wtedy ch´tnie wskazuj´ na s∏owa Psalmu:
„Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi
mnie. Dusz´ mojà pokrzepia”. Ten pi´kny 23 Psalm króla
Dawida cz´sto wykorzystywany jest podczas szczególnych
uroczystoÊci i wydarzeƒ ˝yciowych. Sta∏ si´ niemal dobrem
powszechnym.
Dawid zebra∏ te˝ i inne doÊwiadczenia. Zna∏ te˝ inne odczucia poza silnà pewnoÊcià w wierze i odczuciem schronienia w r´ku Bo˝ym. Stàd te˝ akurat we wczeÊniejszym Psalmie wyznaje: „Bo˝e mój, Bo˝e mój, czemuÊ mnie opuÊci∏…?
CzemuÊ tak daleki od wybawienia mego, od s∏ów krzyku mojego? Bo˝e mój! Wo∏am co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy,
a nie mam spokoju”. Sm´tne s∏owa, które zasadniczo nie pasujà do wypowiedzi: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi
nie braknie”. Z jednej strony silna pewnoÊç wiary, a z drugiej
strony uskar˝anie i narzekanie.
Tak pewnie, jakby si´ wydawa∏o, Dawid nie kroczy∏ swojà
drogà. On tak˝e prze˝ywa∏ ciemne chwile. On tak˝e zna∏
okresy niepewnoÊci, w których by∏ dr´czony przez sm´tne
myÊli. Nie zmienia∏o to jednak faktu, ˝e by∏ b∏ogos∏awiony i
umi∏owany przez Boga.
My równie˝ prze˝ywamy chwile, kiedy jesteÊmy wdzi´czni
i radoÊni, kiedy chcielibyÊmy wykrzykiwaç: „Pan jest pasterzem moim!”. Prze˝ywamy te˝ dni, kiedy do g∏osu dochodzi pytanie: „Bo˝e mój, czemuÊ mnie opuÊci∏?”. Trapià nas
niedole, zmartwienia, a nawet rezygnacje. Najcudowniejsze
jednak jest to, ˝e wszystko to w niczym nie zmienia faktu, ˝e
jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi, ˝e Pan nas mi∏uje i chce doprowadziç do udoskonalenia. Ta ÊwiadomoÊç i to doÊwiadczenie dajà nam pewnoÊç, której nie pozwalamy sobie odebraç.
Nie traçmy nadziei, nie rezygnujmy, jeÊli czasami skazani jesteÊmy na troski i niedole oraz musimy znosiç obcià˝enia.
Pami´tajmy, ˝e Dawid i inni Êwiadkowie wiary Starego Testamentu nie mieli lepiej od nas! Oni tak˝e walczyli, byli zrezygnowani, prze˝ywali dni, w których byli przygn´bieni i
przyt∏oczeni troskami. Nie jest wi´c niczym nadzwyczajnym,
˝e równie˝ prze˝ywamy takie sytuacje, ale zachowujmy sobie
pewnoÊç, ˝e cokolwiek si´ dzieje, Pan nas wspiera i jest z
nami! JesteÊmy Jego w∏asnoÊcià. Kto nawet w utrapieniach
i pokusach pozostaje wierny Panu i na Nim polega, kto dà˝y
do wype∏niania woli Bo˝ej, ten te˝ osiàgnie udoskonalenie i
godnoÊç na naprawd´ najwi´kszy dzieƒ – na dzieƒ, w którym
Chrystus przyjdzie ponownie, a który b´dzie poczàtkiem
wiecznego niczym niezmàconego szcz´Êcia.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Główny Apostoł Wilhelm Leber
i Główny Apostoł w st. sp. Richard Fehr
z apostołami okręgowymi i apostołami

W oko∏o 8000 koÊcio∏ów na ca∏ym
Êwiecie i w ponad 70 krajach
przesz∏o 1,4 mln nowoapostolskich
chrzeÊcijan 27 maja 2007 roku
obchodzi∏o Êwi´to narodzin
KoÊcio∏a Chrystusa i prze˝y∏o
transmitowane nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a z Centrum
Kongresowego w Hamburgu.

G∏ówny Aposto∏
w Hamburgu UroczystoÊç zielonoÊwiàtkowa 2007
roku odby∏a si´ z udzia∏em wszystkich
europejskich aposto∏ów okr´gowych,
aposto∏ów okr´gowych pomocniczych
i aposto∏ów. Z powodów zdrowotnych
nieobecny by∏ tylko aposto∏ Werner
Kühnle.
S∏u˝ba G∏ównego Aposto∏a Wilhelma Lebera t∏umaczona by∏a przy
o∏tarzu na j´zyk angielski przez ewangelist´ Ronalda Hume oraz symultanicznie na ponad 20 j´zyków. Jedenastu satelitów emitowa∏o nabo˝eƒstwo na wszystkie kontynenty, w tym z
przesuni´ciem czasowym do Ameryki
Pó∏nocnej i Po∏udniowej.
Dla dziewi´ciu aposto∏ów okr´gowych i 46 aposto∏ów uroczyste dni w
Hamburgu rozpocz´∏y si´ ju˝ w piàtek
25 maja europejskà konferencjà apostolskà. W oÊmiu grupach roboczych
omawiane te˝ by∏y aktualne tematy
koÊcielne. Do pracy w grupach roboczych G∏ówny Aposto∏ po raz pierwszy
zaprosi∏ tak˝e ˝ony aposto∏ów. Oko∏o
20 sióstr w dwóch grupach roboczych
zajmowa∏o si´ dwoma spoÊród pi´ciu
tematów, a mianowicie:
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Niemcy

1. Zawód, KoÊció∏, rodzina – wspó∏praca w KoÊciele.
2. Liturgia w naszych nabo˝eƒstwach.
Rezultaty prac grupowych przedstawione zosta∏y G∏ównemu Aposto∏owi i
plenum w sobot´ przed po∏udniem.
Przeja˝d˝ka statkiem po ¸abie i porcie kontenerowym w piàtek wieczorem
przynios∏a odpr´˝enie i odpoczynek.
Ponadto koncert orkiestry hamburskiej
i chóru, który odby∏ si´ w sobot´ po
po∏udniu w Centrum Kongresowym,
zatytu∏owany: „O Duchu Âwi´ty, o
mocy Niebios” spotka∏ si´ z wielkim
aplauzem i by∏ w∏aÊciwym nastrojeniem
na niedzielne nabo˝eƒstwo.
W niedziel´ rano bracia i siostry z
podokr´gów Elmshorn, Hamburg-Zachód i Kilonia zebrali si´ w Centrum
Kongresowym. KoÊció∏ Nowoapostolski Niemcy Pó∏nocne goÊci w tym miejscu od 1977 roku z okazji wi´kszych
uroczystoÊci koÊcielnych. Centrum
Kongresowe znajduje si´ przy parku
„Planten un Blomen”. Stàd te˝ jest
rokrocznym miejscem zjazdu m∏odzie˝y nowoapostolskiej z okazji Dnia
M∏odzie˝y.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

„Kto zaś łączy się z Panem,
jest z Nim jednym duchem”.
– 1. Koryntian 6, 17 –

oi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, mili goÊcie.
˚ycz´ ka˝demu obficie b∏ogos∏awionych Zielonych Âwiàt. Niechby ogieƒ Ducha Âwi´tego p∏onà∏ jasno
i wszyscy zostali przez Niego poruszeni i obj´ci. Niechby p∏yn´∏a pe∏nia b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. Niechby ka˝dy
w szczególny sposób prze˝y∏ mi∏oÊç i
dobrotliwoÊç Boga. Te ˝yczenia dotyczà wszystkich zgromadzonych tu w
Hamburgu, ale te˝ wszystkich korzystajàcych z transmisji nabo˝eƒstwa, jak
i w koƒcu wszystkich braci i sióstr na
ca∏ym Êwiecie.
Jak rokrocznie, tak te˝ i tym razem
chcia∏bym przekazaç szczególne s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa z okazji Zielonych Âwiàt. To sta∏o si´ tradycjà i
wiem, ˝e te s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa sà
przyjmowane z radoÊcià.
Na ten rok to szczególne s∏owo znaj-

M

duje si´ w Ewangelii Jana 14, 1:

„Niechaj si´ nie trwo˝y serce wasze;
wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!”
To s∏owo o˝ywi∏o si´ w mojej duszy,
mili bracia i siostry. DziÊ istnieje wiele
zjawisk, wiele rozwojów, które mogà
nas jako ludzi zatrwo˝yç. Dzieci Bo˝e
równie˝ nie zostajà oszcz´dzone. To
mogà byç problemy zdrowotne, które
napawajà trwogà. To mogà byç zmartwienia w miejscu pracy. Nawet w
zborze prze˝ywajàc to i owo mo˝na
odczuç trwog´. Wiele rysuje si´ na
horyzoncie, co mo˝e poruszyç dusz´ i
zatrwo˝yç cz∏owieka. Nie mo˝emy
tego odmieniç, poniewa˝ jesteÊmy i
pozostaniemy ludêmi. Chcia∏bym jednak zwróciç uwag´, ˝e w nadmienionym s∏owie jest mowa: „Niechaj si´
nie trwo˝y serce wasze”. Przekonany
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jestem, ˝e to zdanie celowo zosta∏o w
ten sposób sformu∏owane. Serce jest
tym, co okreÊla wn´trze cz∏owieka.
Stàd te˝ ta cz´Êç s∏owa biblijnego
oznacza, abyÊmy w naszym wn´trzu nie
doznali wstrzàsu. Jak ju˝ powiedzia∏em nie mo˝na wykluczyç, ˝e jako
ludzie trwo˝ymy si´ na wieÊç o tym lub
tamtym, ale w wyniku tego nasze
wn´trze ma pozostaç niewzruszone.
Moi mili, to jest moje przes∏anie:
Nie dopuÊçmy do wewn´trznego
wstrzàsu! Pozostaƒmy przy tym, co
poznaliÊmy!
W s∏owie biblijnym podany jest te˝
Êrodek, który chroni przed trwogà i
wewn´trznym wstrzàsem: „wierzcie w
Boga i we mnie wierzcie!”. To jest
wi´cej ni˝ tylko powszechna wiara w
Stworzyciela. Majàc tylko takà wiar´
nie zostaje si´ ochronionym przed
wewn´trznymi wstrzàsami. Niezb´d-

na jest wi´ksza wiara. Niezb´dna jest
wiara w prowadzenie Bo˝e, w pomoc
Bo˝à i w b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e.
Majàc takà wiar´ nie ulega si´ trwogom. Gdy zaÊ jest mowa „we mnie
wierzcie!”, czyli w Pana Jezusa, wtedy
nie chodzi o tradycyjnà wiar´ i wspomnienie wydarzeƒ z Nim zwiàzanych,
lecz to oznacza: Wierzyç w ∏ask´ Pana,
wierzyç w zbawiennà moc ofiary
Chrystusa, wierzyç w obietnice Jego
ponownego przyjÊcia celem zabrania
nas do siebie. Je˝eli taka wiara p∏onie
w naszej duszy pozostajemy zachowani. Wówczas nic nie mo˝e nami
wstrzàsnàç wewn´trznie, tak ˝ebyÊmy
stracili jasny sposób widzenia.
Weêmy z sobà na przysz∏y czas
s∏owa: „Niechaj si´ nie trwo˝y serce
wasze; wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie!”. Z zupe∏nà skromnoÊcià
chcia∏bym dodaç, wierzmy równie˝ w

urzàd apostolski i jego dzia∏alnoÊç we
wspó∏czesnym czasie. Nie chcia∏bym
tej myÊli dalej rozwijaç, aby nie uczyniono nam zarzutu, ˝e urzàd apostolski stawiamy ponad Pana. To nie jest
naszym zamiarem, ale te˝ chc´ powiedzieç: My jesteÊmy apostolskim
KoÊcio∏em i takim chcemy pozostaç.
Tyle na ten temat.
Moi mili, je˝eli b´dziemy konfrontowani z rzeczami, które b´dà chcia∏y
nami wewn´trznie wstrzàsnàç, to
pami´tajmy o tym s∏owie b∏ogos∏awieƒstwa. Temu wszystkiemu, co
chcia∏oby nas zatrwo˝yç przeciwstawmy si´ nadmienionà wiarà.
Teraz przejdêmy do s∏owa biblijnego
naszego nabo˝eƒstwa zielonoÊwiàtkowego: „Kto zaÊ ∏àczy si´ z Panem, jest z
Nim jednym duchem”. Kto zawierza
si´ Panu, kto chce byç z Nim z∏àczony,
ten musi byç z Nim jedno w duchu i
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usposobieniu. T´ myÊl chcia∏bym postawiç w naszym centrum, poniewa˝
naszym zadaniem ˝yciowym jest i pozostaje bycie jedno w duchu z Panem,
czyli bycie z Nim w zupe∏nej zgodnoÊci
pod wzgl´dem usposobienia. Ta zgodnoÊç ma wiele aspektów. Przekonany
jestem, ˝e do dnia Paƒskiego nie
zdo∏amy si´ uporaç ze wszystkim, co
charakteryzuje istot´ Jezusa Chrystusa.
To, co jest zrelacjonowane na temat
Pana, jest tak ró˝norodne i treÊciwe, ˝e
zawsze mo˝na znaleêç coÊ nowego.
Nigdy nie przestaƒmy uczyç si´ od
Pana i wed∏ug Niego si´ orientowaç.
Przygotowujàc si´ na to nabo˝eƒstwo zajmowa∏em si´ ˝yciem Jezusa i
wzruszy∏o mnie to, co na ten temat relacjonuje Pismo Âwi´te. Pozwólcie, ˝e
kilka cech Jezusa nieco uwypukl´, tak
abyÊmy mogli si´ uczyç z Jego postawy
i jà sobie przyw∏aszczyç.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Po pierwsze: Pan zawsze szuka∏ powiàzania do góry. By∏ tym, który si´ intensywnie modli∏.
Byç z Nim jednym duchem oznacza,
˝e mamy byç takimi, którzy intensywnie si´ modlà. Uczniowie zwrócili si´
kiedyÊ do Pana i powiedzieli: „Panie,
naucz nas modliç si´”. (Ew. ¸ukasza 11, 1) Dlaczego o to prosili? Odczuwali jakà moc mia∏y modlitwy Syna
Bo˝ego. Nasze modlitwy niech te˝ wykazujà moc. Bàdêmy tymi, którzy

modlà si´ z mocà. Przekonany jestem,
˝e bez intensywnych modlitw nie
mo˝na uzyskaç usposobienia Jezusa.
Po drugie: Pan s∏u˝y∏ ca∏ym sercem.
Ta gotowoÊç do s∏u˝enia ujawnia∏a si´
w ró˝nych sytuacjach. Pewnego razu
umy∏ uczniom nogi. To by∏ szczególny
znak pe∏nienia s∏u˝by. Nale˝y stwierdziç, ˝e to dalece wykracza∏o poza normalny wymiar. Uczniowie równie˝
musieli to tak odczuç. Piotr broni∏ si´ i
powiedzia∏: „Panie, Ty mia∏byÊ umy6

waç nogi moje?”. Syn Bo˝y jednak odpowiedzia∏, aby pozwoli∏ sobie to uczyniç. (por. Ew. Jana 13, 6-9)
Bàdêmy z Panem jednym duchem.
Czy równie˝ nie mielibyÊmy wykazywaç takich akcentów gotowoÊci do
s∏u˝enia? Poza normalny wymiar?
JeÊli ka˝dy podejmie takie postanowienie na przysz∏oÊç, to czy nie sàdzicie, ˝e nie wywo∏a to skutków w KoÊciele na ca∏ym Êwiecie? Przyrzekam
wam jako s∏uga Pana, ˝e s∏u˝enie i czynienie przy tym wi´cej ni˝ normalnie
jest oczekiwane i przynosi obfite
b∏ogos∏awieƒstwo.
Po trzecie: Pan Jezus by∏ przychylny
ludziom i to ka˝demu. Nikogo nie
odrzuca∏. Fascynuje mnie jedno wydarzenie, opisane w Ewangelii Marka,
gdzie jest mowa, ˝e wzià∏ dziecko,
postawi∏ je przed uczniami i serdecznie
przytuli∏. (por. Ew. Marka 9, 36) Jaki
wspania∏y gest!
Chcia∏bym z tego wyciàgnàç kilka
wniosków. Mamy byç z Panem jedno w
duchu. Czy te˝ nasze dzieci nie chcemy

niekiedy postawiç w Êrodku albo m∏odzie˝? Niech odczuwajà, ˝e sà trwa∏à
cz´Êcià KoÊcio∏a. Czy nie warto to czasami szczególnie uwypukliç? Wzywam
do tego, uczyƒcie to w zborach. Gdyby
zaÊ przewodniczàcy zboru si´ pyta∏:
Jak mam to zrobiç? To odpowiem prosto: Spotkajcie si´ z nauczycielami
zaj´ç koÊcielnych i wspólnie zastanówcie si´, co mo˝na uczyniç. Pan Jezus
przecie˝ nie przypadkowo postawi∏ ten
znak. Nie jest przecie˝ napisane, ˝e
wzià∏ szczególnie mi∏e lub grzeczne
dziecko, czy te˝ wyró˝niajàce si´ szczególnymi czynami. Po prostu wzià∏
dziecko, postawi∏ je w Êrodku i uÊcisnà∏.
W ten sposób wszyscy, którzy byç mo˝e
czujà si´, ˝e sà na skraju wspólnoty,
niech b´dà wzi´ci do Êrodka. Weêmy
do Êrodka naszych starszych braci i siostry, naszych chorych, naszych upoÊledzonych braci i siostry. Mo˝na by kontynuowaç, ale przecie˝ rozumiecie, co
chcia∏em powiedzieç. Moi mili, w
praktyce to oznacza byç sobie nawzajem przychylnym, byç jedno w duchu z
Panem.
Jeszcze coÊ chcia∏bym w tym kontekÊcie nadmieniç. Jezus nigdy nie reagowa∏ niestosownie. Zawsze by∏ rzeczowy w dialogu. Tak mo˝na to dziÊ
okreÊliç. MoglibyÊcie teraz powiedzieç: „Przecie˝ zwykle te˝ to czynimy”. Gdy jednak pomyÊl´ o niektórych
listach, jakie otrzymuj´ i o niejednym,
o czym dyskutuje si´ w Internecie,
wtedy nie zawsze Êwiadczy to o wzajemnym powa˝aniu, szacunku i uprzejmoÊci. Niekiedy mo˝na odczuwaç
swoistà agresywnoÊç. Chciejmy byç
jedno w duchu z Panem. Czy nie
winniÊmy si´ postaraç i pod tym
wzgl´dem ujawniaç si´ jako dzieci
Najwy˝szego?
Niedawno coÊ czyta∏em, co mnie
poruszy∏o i chcia∏bym to wam przekazaç. Chodzi o passus z niedawno wydanej ksià˝ki papie˝a. We wst´pie papie˝
mówi coÊ, co mog´ tylko podkreÊliç:
„Ka˝demu wolno si´ mi sprzeciwiç.

Prosz´ tylko czytelników o doz´ sympatii, bez której nie ma zrozumienia”.
Bez sympatii, bez dobrej woli, nie
ma te˝ zrozumienia. Nie ma mostów
do siebie nawzajem. Wzywam wi´c,
aby zawsze okazywaç sobie wzajemnie
uprzejmoÊç i rzeczowoÊç. OczywiÊcie
normalnà rzeczà jest, ˝e ktoÊ mo˝e byç
innego zdania, ˝e mo˝e wyra˝aç si´
krytycznie. Je˝eli to jest przedstawiane
rozsàdnie i rzeczowo, to te˝ mo˝na si´
i z tym zwracaç do mnie. Jednak˝e, mili
bracia i siostry, pami´tajmy: Jedno w
duchu z Panem! W ten sposób chcemy
nawzajem si´ traktowaç, a nie przyczyniaç si´ do burzenia mostów. Zatem
rzeczowe, rozsàdne obchodzenie si´ z
sobà nawzajem!
Pozwólcie, ˝e przedstawi´ jeszcze
ostatni punkt z zakresu usposobienia
Pana Jezusa. Pan nikogo nie traktowa∏
z góry, ani tych, którzy jako grzesznicy
byli wytykani. Nie stroni∏ od kontaktu
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z nimi. Nie dystansowa∏ si´ od nich.
Tego ˝ycz´ sobie te˝ w zborach, aby
wzajemnie obchodziç si´ z sobà serdecznie, wychodziç sobie naprzeciw,
aby nikt nie czu∏ si´ wykluczony.
To by∏o tylko kilka cech usposobienia Pana, które uzmys∏owi∏em. Niech
ka˝dy sam si´ sprawdzi, jak w poszczególnych punktach mo˝e byç jeszcze
bardziej jedno z Panem. Mo˝na by
zadaç pytanie: Jak to wszystko praktykowaç? DziÊ obchodzimy Êwi´to zes∏ania Ducha Âwi´tego. Gdzie Duch
Âwi´ty dzia∏a, tam wr´cz dà˝y si´ do
tego, aby byç jedno w duchu z Panem.
Pewne s∏owo proroka Jeremiasza
mówi wymownie: „Z∏o˝´ mój zakon w
ich wn´trzu i wypisz´ go na ich sercu”.
(Jeremiasza 31, 33) Przez nowonarodzenie z wody i z Ducha Âwi´tego jest
to mo˝liwe, aby nasza wola by∏a w
zupe∏nej zgodnoÊci z wolà Bo˝à. Chocia˝ czasami stwierdzamy, ˝e jeszcze
nam do tego daleko, to jednak jest to
mo˝liwe do osiàgni´cia z mocà Ducha
Âwi´tego. Je˝eli temu Duchowi dajemy przestrzeƒ, kiedy powa˝nie si´
staramy byç jedno w duchu z Panem,
wtedy uwidoczni si´ przy nas czàstka
doskona∏oÊci. Niechby ka˝dy przyjà∏ to
do swojej duszy i niechby ka˝dy z mocà
Ducha Âwi´tego pracowa∏ nad tym,
aby byç jedno w duchu z Panem!
Wówczas w dniu Paƒskim si´ ostaniemy i odziedziczymy wspania∏oÊç.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Niniejsze
opracowanie w
mniejszym stopniu
wyjaÊnia istot´ Ducha
Âwi´tego, ale prezentuje
ró˝ne sposoby Jego dzia∏ania.

Duch Święty
w różnych sposobach działania

Duch Âwi´ty jako dar i osoba

inspirowa∏ ludzi i pos∏ugiwa∏ si´ nimi jako
narz´dziami wed∏ug woli Bo˝ej, choç w sensie
sakramentalnym nie byli nosicielami Ducha
Âwi´tego. Duch Âwi´ty równie˝ po Êmierci
pierwotnych aposto∏ów by∏ obecny i dzia∏ajàcy.
Duch Âwi´ty dba∏ o to, aby istotne punkty
ewangelii Jezusa Chrystusa znalaz∏y si´ w PiÊmie
Âwi´tym, a w czasie poapostolskim wa˝ne
podstawy chrzeÊcijaƒskiej nauki zosta∏y sformu∏owane przez ojców KoÊcio∏a i na pierwszych
soborach. (por. te˝ 1. Jana 4, 2) Do tego nale˝y na
przyk∏ad nauka o Trójcy Bo˝ej, o osobie i istocie
Jezusa (prawdziwy cz∏owiek i prawdziwy Bóg), a
tak˝e poznanie o decydujàcym znaczeniu ofiary
Jezusa i Jego zmartwychwstania dla zbawienia
ludzi.
Te podstawowe i w naszym KoÊciele uznane
treÊci wiary, obok innych stanowi∏y uzasadnienie
wypowiedzi, ˝e tak˝e w innych wspólnotach
koÊcielnych, prawdziwie wyznajàcych Chrystusa,
istniejà ró˝norodne elementy prawdy.
Dzia∏alnoÊci Ducha Âwi´tego przez minione
wieki nale˝y równie˝ przypisaç to, ˝e wiara
chrzeÊcijaƒska wed∏ug woli Bo˝ej mog∏a si´
rozprzestrzeniaç, choç uwidacznia si´ w ró˝norodnych formach chrzeÊcijaƒskiej pobo˝noÊci,
powa˝nego ˝ycia wed∏ug zasad ewangelii i
wartoÊci chrzeÊcijaƒskich zachowanych a˝ do
dzisiejszego czasu.

Sakrament Êwi´tego piecz´towania jest udzieleniem Ducha Âwi´tego. Nast´puje to przez
modlitw´ i na∏o˝enie ràk aposto∏a. Âwi´ty chrzest
wodny i Êwi´te piecz´towanie wspólnie tworzà
nowonarodzenie z wody i z Ducha. W wyniku tego
uzyskuje si´ stan dziecka Bo˝ego.
Do zgromadzenia i przygotowania zboru
oblubieƒczego nieodzowna jest dzia∏alnoÊç
urz´du apostolskiego. Jasne wyznanie co do niezb´dnoÊci urz´du apostolskiego do zbawienia nie
wyklucza, ˝e równie˝ poza KoÊcio∏em Nowoapostolskim we wspólnotach koÊcielnych, które
prawdziwie wyznajà Chrystusa, istniejà ró˝norodne elementy prawdy. W tym sensie Duch
Âwi´ty mo˝e dzia∏aç równie˝ poza KoÊcio∏em
Nowoapostolskim.
Budzi si´ pytanie: Czy nie istnieje sprzecznoÊç
wynikajàca z tego, ˝e z jednej strony udzielenie
Ducha Âwi´tego podczas Êwi´tego piecz´towania
zwiàzane jest z urz´dem apostolskim, a z drugiej
strony mowa jest o tym, ˝e Duch Âwi´ty mo˝e
dzia∏aç te˝ w innych wspólnotach koÊcielnych,
które prawdziwie wyznajà Chrystusa?
Pomi´dzy obydwiema wypowiedziami nie ma
sprzecznoÊci.
Duch Âwi´ty, trzecia osoba Bo˝a, jest wieczny,
wszechmocny i wszechwiedzàcy. ˚yje i rzàdzi z
Ojcem i Synem w nierozerwalnej jednoÊci. Stàd
te˝ dzia∏a we wszystkich czasach i uniwersalnie. To
znajduje swój wyraz w ró˝nych sposobach
dzia∏ania:

Poszczególne sposoby dzia∏ania
Ducha Âwi´tego

Uniwersalne dzia∏anie Ducha Âwi´tego

A: Ró˝norodne przekazy prawdy Bo˝ej i oferty
mi∏oÊci Bo˝ej w proroctwach, w objawieniach,
w pocieszaniu i wspieraniu, w kierowaniu i
nauczaniu, a w szczególnoÊci w ˝ywym zachowaniu poselstwa o Êmierci ofiarnej, zmartwychwstaniu i ponownym przyjÊciu Chrystusa.

BoskoÊç, choç jest niepodzielna w postaci
Trójcy, sk∏ada si´ z trzech istot (zwanych te˝
osobami): Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Âwi´ty.
Te trzy osoby sà tego samego usposobienia i
dzia∏ajà w jednoÊci. Duch Âwi´ty jako osoba
Trójjedynego Boga jest wsz´dzie; jest zawsze
obecny i dzia∏ajàcy. Ju˝ w starym przymierzu

Poni˝ej, w oparciu o cytaty Nowego Testamentu,
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sà êród∏em odpuszczenia grzechów.

przedstawione sà przyk∏ady wy˝ej wymienionych
sposobów dzia∏ania Ducha Âwi´tego:
– Proroctwo: „Temu Duch Âwi´ty objawi∏, i˝ nie
ujrzy Êmierci, zanim by nie oglàda∏ Chrystusa
Pana”. (Ew. ¸ukasza 2, 26; por. te˝ Dz. Ap. 1,
16; 21, 11; Hebrajczyków 9, 8)
– Objawienia: „Albowiem nie wy jesteÊcie tymi,
którzy mówià, lecz Duch Âwi´ty”. (Ew. Marka
13, 11; por. te˝ Ew. Jana 16, 13; 1. Koryntian 2,
10; Efezjan 1, 17; 1. Piotra 1, 12)
– Pocieszenie i wsparcie: „Lecz Pocieszyciel, Duch
Âwi´ty, którego Ojciec poÊle w imieniu moim,
nauczy was wszystkiego i przypomni wam
wszystko, co wam powiedzia∏em”. (Ew. Jana 14,
26; por. te˝ 16, 7; Dz. Ap. 9, 31; Filipian 1, 19)
– Kierowanie: „…a˝ do dnia, gdy udzieliwszy
przez Ducha Âwi´tego poleceƒ aposto∏om,
których wybra∏, wzi´ty zosta∏ w gór´”. (Dz. Ap.
1, 2; por. te˝ 13, 2; 16, 6; 20, 28)
– Nauczanie: „Dlatego, jak mówi Duch Âwi´ty:
DziÊ, jeÊli g∏os Jego us∏yszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych”. (Hebrajczyków 3, 7. 8; por. te˝
10, 15; Ew. ¸ukasza 12, 12; Ew. Jana 14, 26)
– Zachowanie poselstwa o Êmierci ofiarnej,
zmartwychwstaniu i ponownym przyjÊciu Chrystusa: „A Duch i oblubienica mówià: Przyjdê! A
ten, kto s∏yszy, niech powie: Przyjdê! A ten, kto
pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech
darmo weêmie wod´ ˝ywota”. (Obj. Jana 22, 17;
por. te˝ Ew. Jana 15, 26; 1. Jana 5, 6)
Dalsze przyk∏ady mo˝na te˝ znaleêç w Starym
Testamencie.

C: Duch Âwi´ty jako dar i si∏a Bo˝a udzielana w
sakramencie Êwi´tego piecz´towania.
Przez sakrament Êwi´tego piecz´towania wierzàcemu cz∏owiekowi po przyj´ciu chrztu
wodnego przez modlitw´ i na∏o˝enie ràk aposto∏a
zostaje udzielony Duch Âwi´ty jako si∏a Bo˝a.
(por. Ew. ¸ukasza 24, 49; Dz. Ap. 1, 8; Rzymian
15, 13) Sakramenty Êwi´tego chrztu wodnego i
Êwi´tego piecz´towania wspólnie tworzà nowonarodzenie z wody i z Ducha. Tym samym wierzàcemu zostaje udzielona si∏a Bo˝a. Nowonarodzony staje si´ dziedzicem przysz∏ej wspania∏oÊci. (por. Efezjan 1, 13. 14; 4, 30)
Z czynnoÊcià sakramentu Êwi´tego piecz´towania zwiàzane jest udzielenie Ducha Âwi´tego. Na
ten temat w Nowym Testamencie m.in. jest mowa
w Dz. Ap. 8, 17; 10, 44; 11, 15. 16; 19, 6.
Nale˝y zawsze wyraênie rozró˝niaç mi´dzy
dawcà a darem, mi´dzy êród∏em a przyjmujàcym
sakrament. W ten sposób jasne b´dzie, ˝e
przyj´cie Ducha Âwi´tego w sakramencie Êwi´tego piecz´towania nie uchyla ró˝nicy mi´dzy
Bogiem a cz∏owiekiem, oraz ˝e cz∏owiek nie
wchodzi w posiadanie Ducha Âwi´tego jako osoby
Trójcy Bo˝ej. Duch Bo˝y raczej zamieszkuje
cz∏owieka i w tym sensie cz∏owiek ma Ducha
Âwi´tego. (1. Koryntian 3, 16): „Czy nie wiecie, ˝e
Êwiàtynià Bo˝à jesteÊcie i ˝e Duch Bo˝y mieszka w
was?”. (por. te˝ Rzymian 8, 9; 2. Tymoteusza 1, 14)
W Dz. Ap. 2, 38 i 10, 45 jest mowa o darze
Ducha Âwi´tego. W wyniku u˝ycia poj´cia „dar”
ponownie wyraênie widaç, ˝e nie chodzi o osob´
Trójcy Bo˝ej.
W darze Ducha Âwi´tego uwidacznia si´ si∏a
Bo˝a. O tym mówi Aposto∏ Pawe∏ w LiÊcie do
Rzymian 15, 13: „A Bóg nadziei niechaj was
nape∏ni wszelkà radoÊcià i pokojem w wierze,
abyÊcie obfitowali w nadziej´ przez moc Ducha
Âwi´tego”.

B: ObecnoÊç Ducha Âwi´tego w sakramentach,
czynnoÊciach b∏ogos∏awieƒstwa i w odpuszczeniu grzechów.
Trójjedyny Bóg, czyli Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty,
jest êród∏em wszystkich sakramentów i b∏ogos∏awieƒstw. Stàd te˝ Duch Âwi´ty jest obecny we
wszystkich czynnoÊciach b∏ogos∏awieƒstw, a w
szczególnoÊci w udzielaniu sakramentów.
Sakrament Êwi´tego chrztu wodà jest pierwszym i podstawowym aktem udzielenia ∏aski Trójjedynego Boga* cz∏owiekowi wierzàcemu w
Chrystusa.
Polecenie odpuszczenia grzechów, które zmartwychwsta∏y Pan, zgodnie z Ew. Jana 20, 22. 23
udzieli∏ aposto∏om, jest zarazem poleceniem Ojca
i Ducha Âwi´tego. Wszystkie trzy osoby BoskoÊci

______________
* Sformu∏owanie „…aktem udzielenia ∏aski Trójjedynego
Boga…” oznacza, ˝e Bóg jest dzia∏ajàcy. Zawsze, kiedy dzia∏a,
uczestniczy w tym Duch Âwi´ty jako osoba BoskoÊci. Zatem
Duch Âwi´ty miarodajnie czynny jest te˝ podczas Êwi´tego
chrztu wodnego.
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A P O S T O L S K I

Apostoł Dieter Böttcher (pośrodku)
z braćmi i siostrami swego obszaru działania

Gdy okreÊlone zadania ma wykonaç
wi´ksza liczba osób, to celowe jest, aby
ka˝demu bezpoÊrednio przypisaç okreÊlony zakres czynnoÊci i konkretnych
kompetencji. Wówczas mo˝e zostaç
osiàgni´ty sukces i mogà byç wyeliminowane konflikty. Pozostawiajàc spraw´ na samym apelu: „Musimy zajàç si´
tà sprawà”, ma∏o kto czuje si´ tym wezwaniem bezpoÊrednio zmobilizowany,
nie mówiàc ju˝ o poczuciu odpowiedzialnoÊci za danà spraw´. Ma∏e s∏ówko
„my” wyra˝a wol´ w∏àczenia. Obejmuje
wszystkich, do których jest skierowane.
Przemawiaç jednak b´dzie tylko do
tego, kto czuje si´ zwiàzany ze wspólnotà.
Obecny KoÊció∏ terytorialny Niemcy
Pó∏nocne dawniej tworzy∏y trzy odr´bne
obszary dzia∏ania aposto∏ów okr´gowych. Stàd te˝ naturalnà rzeczà ró˝ny
by∏ rozwój poszczególnych regionów.
Aposto∏ okr´gowy Schumacher pisa∏ do
s∏ugów Bo˝ych: „Gdy rzeczywiÊcie czujemy si´ s∏ugami w okreÊlonym obszarze dzia∏ania, wtedy wzmacnia to poczucie wspólnoty, utwierdza wi´zi i
pog∏´bia zrozumienie. Zapewnia to si∏´
i otwiera mo˝liwoÊci. Wówczas s∏ówkiem „my” nie tylko obj´ci b´dà wszyscy
s∏udzy, ale te˝ wszyscy bracia i siostry.
My wspólnie pracujemy. My wspólnie

My
si´ radujemy. My wspólnie s∏u˝ymy. My
wspólnie sobie pomagamy. My wspólnie cierpimy”.
Na bazie tej myÊli wzbudzi∏a si´ idea
utworzenia zwiàzków partnerskich
pomi´dzy podokr´gami ze wszystkich
by∏ych trzech obszarów dzia∏ania aposto∏ów okr´gowych. Podokr´gi partnerskie pomimo ró˝nic strukturalnych
mia∏y zdobywaç doÊwiadczenia, uczyç
si´ od siebie nawzajem i umacniaç si´
we wspólnocie. Partnerzy doÊwiadczajà,
˝e nie sà sami w trudnych sytuacjach, a
tak˝e poznajà, jak w takich sytuacjach
zdobywaç i utrzymywaç b∏ogos∏awieƒstwo wspólnoty Ducha. Partnerzy te˝
korzystajà wzajemnie z ró˝nych inicjatyw albo obopólnie si´ wspierajà.
Je˝eli wzajemnie si´ w∏aÊciwie pozna∏o, wtedy to, co si´ s∏yszy lub widzi,
mo˝na w∏aÊciwie oceniç. Je˝eli nie,
wtedy tylko jeden o drugim rozmawia,
ale to nie zbli˝a. Gdy istnieje „my”,
wtedy ma si´ na uwadze dobro wspólnoty. W przeciwnym razie pozostaje
tylko „oni”. Wszyscy przecie˝ stanowimy razem wielki zbór, KoÊció∏ naszego Pana. Do tego KoÊcio∏a odnosi si´ to,
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co jest napisane w Rzymian 12, 15: „Tak
my wszyscy jesteÊmy jednym cia∏em w
Chrystusie, a z osobna jesteÊmy cz∏onkami jedni drugich”. Oznacza to, ˝e jesteÊmy sobie nawzajem potrzebni.
Nie wymaga to, abyÊmy rozwijali coraz to nowsze i liczniejsze przedsi´wzi´cia, ale abyÊmy w pe∏ni zaufania budowali i umacniali wzajemne wi´zi. Do
tego niezb´dna jest otwartoÊç. Nie
twórzmy tylko wspólnej identyfikacji,
ale propagujmy ducha wspólnoty w sensie Chrystusa. Podstawà tego sà i pozostajà s∏owa: „…w pokorze uwa˝ajcie
jedni drugich za wy˝szych od siebie.
Niechaj ka˝dy baczy nie tylko na to, co
jego, lecz i na to, co cudze”. (Filipian 2,
3. 4)
To, co przedstawi∏em na temat okr´gów mo˝e byç praktykowane na p∏aszczyênie zboru, a nawet rodziny. Nikt w
pojedynk´ na bazie „ja” nie mo˝e osiàgnàç tyle, ile mo˝na wspólnie na bazie
„my”. Je˝eli usposobienie Jezusa b´dzie
podstawà ˝ycia wspólnotowego, wtedy
nie zabraknie wspó∏dzia∏ania, a na tym,
kto anga˝uje swoje dary i zdolnoÊci na
rzecz wspólnoty, mo˝na polegaç. Na
temat pierwszego zboru apostolskiego
istnieje pi´kne Êwiadectwo: „A u tych
wszystkich wierzàcych by∏o jedno serce
i jedna dusza i nikt z nich nie nazywa∏
swoim tego, co posiada∏, ale wszystko
mieli wspólne. Aposto∏owie zaÊ sk∏adali
z wielkà mocà Êwiadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka ∏aska
spoczywa∏a na nich wszystkich”. (Dz.
Ap. 4, 32. 33)
Dieter Böttcher

ApostołDieterBöttcher urodził się 25 lipca 1950 roku. Apostołem został ustanowiony 22 listopada 1992
roku.Obszar jego działania obejmuje MeklemburgięPomorze Przednie,Danię,Norwegię i Szwecję.

D O O K O ¸ A
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Afryka/Azja
RPA: Spotkanie s∏ugów okr´gowych i przewodniczàcych zborów
W George, w po∏udniowo-zachodnim regionie kraju, w sobot´ 10 marca br.
odby∏a si´ konferencja 190 s∏ugów okr´gowych i przewodniczàcych zborów
pod przewodnictwem aposto∏a okr´gowego Noela E. Barnesa. Niedzielne
nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w koÊciele w Dellville Park. Podczas tej uroczystoÊci
aposto∏ okr´gowy przeniós∏ w stan spoczynku dwóch starszych okr´gowych i
ewangelist´ okr´gowego oraz ustanowi∏ starszego okr´gowego, dwóch ewangelistów okr´gowych, szeÊciu pasterzy i dziesi´ciu ewangelistów zborowych.
Po nabo˝eƒstwie zapowiedzia∏ wizyt´ G∏ównego Aposto∏a, która b´dzie mia∏a
miejsce we wrzeÊniu 2007 roku. WiadomoÊç ta wywo∏a∏a wielkà radoÊç.

Transparent powitalny uczestników konferencji

Zambia: Cierpliwe oczekiwanie na nabo˝eƒstwo
Ponad 700 braci i sióstr w zborze Itezhi Tezhi ponad trzy godziny czeka∏o na
przybycie aposto∏a okr´gowego Charlesa S. Ndanduli. Powodem opóênienia
by∏a awaria ko∏a, do której dosz∏o na drodze do tego, le˝àcego w zachodniej
prowincji zboru. Bracia i siostry radowali si´ bardzo zarówno z przybycia aposto∏a okr´gowego, jak i z jego s∏u˝by s∏owem Psalmu 37, 18. Po nabo˝eƒstwie
pewnemu bratu w zborze zosta∏ przekazany wózek inwalidzki, aby ∏atwiej
móg∏ si´ poruszaç.
Apostoł okręgowy Ndandula rozmawia z braćmi i siostrami po nabożeństwie

Czad/Republika Ârodkowoafrykaƒska:
Seminaria w Afryce

Pakistan/Bangladesz:
Odwiedziny aposto∏a

Aposto∏ okr´gowy pomocniczy Frank Dzur z
Kanady na prze∏omie marca i kwietnia odwiedzi∏ zbory w Czadzie i Republice Ârodkowoafrykaƒskiej. W licznych seminariach pokrzepia∏ s∏ugów okr´gowych. Kulminacyjnym
wydarzeniem podró˝y by∏o nabo˝eƒstwo konfirmacyjne w Bangi, stolicy Republiki Ârodkowoafrykaƒskiej. Na tej uroczystoÊci 55 m∏odych
braci i sióstr z∏o˝y∏o Êlubowanie konfirmacyjne.
Ponadto aposto∏ okr´gowy pomocniczy podjà∏
przygotowania do pierwszej wizyty G∏ównego
Aposto∏a, która b´dzie mia∏a miejsce w obu
krajach w listopadzie 2007 roku.

Aposto∏ Kenneth Kreutner (Kanada) uda∏ si´ w marcu br. na
subkontynent indyjski, gdzie
wraz z aposto∏em Halderem i
biskupami Baroi’em i Minzie
zwiedzi∏ budowy trzech koÊcio∏ów w Bolashola, Sohagur i Kalakimar.
Podró˝ wymaga∏a poruszania si´ trzy godziny ci´˝arówkà, 45 minut motocyklem i w koƒcu 30 minut pieszo. Bracia i siostry radoÊnie przyj´li
przyby∏ych goÊci i pokazali budowy koÊcio∏ów. W Êrod´ 14 marca aposto∏
Kreutner przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w Sarfraz dla 126 wiernych. Natomiast w sobot´ 17 marca aposto∏ przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla dzieci z
okr´gu Sheilupura. W uroczystoÊci uczestniczy∏o 225 dzieci, nauczycieli
zaj´ç koÊcielnych i s∏ugów Bo˝ych.

Indonezja: Odbudowa po kataklizmach

Apostoł okręgowy Dzur
pośród 55 konfirmantów i konfirmantek

Trz´sienia ziemi, wybuchy wulkanów i tsunami spowodowa∏y ogromne
spustoszenie i szkody w Indonezji. NAK-karitativ, instytucja charytatywna KoÊcio∏a Nowoapostolskiego, przeprowadzi∏a na szerokà skal´ odbudow´ kwater i domów mieszkalnych. Bernd Klippert – prezes zarzàdu uda∏
si´ do Indonezji, aby na miejscu sprawdziç realizacj´ przedsi´wzi´cia. W
Mawen, gdzie w wyniku trz´sienia ziemi doszcz´tnie zosta∏ zburzony koÊció∏, wierni otrzymali teraz nowy dom Bo˝y z 250 miejscami.
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Europa/Karaiby
Bracia i siostry
w kościele
w Turku

Anglia: Chrzest szeÊciu wiernych
Biskup David Middleton w niedziel´ 29
kwietnia 2007 roku w zborze Manchester
ochrzci∏ szeÊciu wiernych. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ 159 osób, w tym 46 goÊci. Biskup zwróci∏ szczególnà uwag´, ˝e dzieci Bo˝e
zawsze mogà ufaç Ojcu Niebieskiemu. Gdy
radoÊç i pokój panuje w sercach, to nie
doznaje si´ szkody w wierze.

Finlandia: UroczystoÊç wielkanocna w Turku

Biskup David Middleton (4. z prawej) w gronie ochrzczonych

Jamajka: Odwiedziny biskupa
Biskup Clifford Freund (USA) w kwietniu br.
po raz pierwszy uda∏ si´ na Jamajk´. TrzynaÊcie tamtejszych zborów do lutego by∏o
obs∏ugiwanych przez KoÊció∏ terytorialny Kanada. Swój pobyt biskup wykorzysta∏ m.in.
równie˝ na rozmowy ze starszym okr´gowym
Stephensonem, który dok∏adnie zna dzieje i rozwój dzie∏a Bo˝ego na Jamajce. W
sobot´ 21 kwietnia biskup Freund przeprowadzi∏ seminarium dla s∏ugów. Przedstawi∏ braciom wa˝ne myÊli aposto∏a
okr´gowego Freunda (USA) i rozmawia∏
z nimi na temat ofiarnoÊci. Na niedzielne
nabo˝eƒstwo w zborze Kingston zebra∏o
si´ oko∏o 130 braci i sióstr oraz 12 goÊci.

Fiƒscy bracia i siostry ze zboru Turku przygotowali uroczystoÊç z
okazji Âwiàt Wielkiej Nocy. W wydarzeniu tym uczestniczyli te˝
goÊcie oraz bracia i siostry z innych krajów europejskich. Pomys∏
zorganizowania tego spotkania wysunà∏ aposto∏ Eckehard Krause
podczas lutowych odwiedzin. Program uroczystoÊci rozpoczà∏ si´
nabo˝eƒstwem w sobot´ 7 kwietnia. Po obiedzie rodzimy kap∏an
zrelacjonowa∏, w jaki sposób pozna∏ apostolskà wiar´. ZaÊ inny brat
przedstawi∏ swoje prze˝ycia w wierze. Nast´pnie odby∏a si´ próba
chóru. Âpiewano pieÊni fiƒskie, afrykaƒskie i rosyjskie. W tym
samym czasie dzieci malowa∏y pisanki oraz próbowa∏y zbudowaç
ark´ Noego. Nabo˝eƒstwo wielkanocne rozpocz´∏o si´ s∏owami:
„Pan zmartwychwsta∏! Tak, On zmartwychwsta∏!”. Po nabo˝eƒstwie bracia i siostry pozostali jeszcze przez pewien czas razem, a
zanim si´ udali w podró˝ powrotnà wspólnie spo˝yli posi∏ek.
Wszyscy byli zgodni co do tego, ˝e to spotkanie zborowe nie tylko
wzmocni∏o wspólnot´ i wiar´, ale te˝ musi zostaç powtórzone.

Starszy okręgowy Stephenson
przygotowuje sługów do seminarium
biskupa Freunda

Zdjęcie tytułowe: Główny Apostoł Wilhelm Leber z tłumaczem, ewangelistą Ronaldem Hume, podczas nabożeństwa w Hamburgu
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