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W„Kazaniu na górze” ka˝da litera ma swoje znaczenie.
Zawarte w nim S∏owa Jezusa sà wa˝ne po wsze czasy. Jego
wskazówki skierowane by∏y do narodu, ale niektóre szcze-

gólnie dotyczy∏y Jego uczniów: „Tak niechaj Êwieci wasza Êwiat∏oÊç
przed ludêmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wasze-
go, który jest w niebie”. Odnoszàc te s∏owa do nas, mo˝na wyraziç
zawarte w nich przes∏anie tak˝e inaczej: Niech wasza Êwiat∏oÊç Êwieci
przed ludêmi, aby poznali dzie∏o Bo˝e! Niech wasza Êwiat∏oÊç Êwieci
przed braçmi i siostrami, aby zbór sta∏ si´ mocny. A wszystko to, aby
s∏awiç naszego Ojca w Niebie. Ka˝dy brat, ka˝da siostra niech Êwieci w
tym ciemnym czasie. Âwiat∏o, które ma Êwieciç pochodzi od Ducha
Âwi´tego. Âwiat∏o to ma liczne aspekty. Na przyk∏ad:

Âwiat∏o wiary. Ka˝dy ma byç Êwiat∏em wiary, wed∏ug którego wszys-
cy si´ kierujà. Zarówno nasi bracia i siostry, jak i ci, którzy szukajà
Pana. Silna wiara Êwieci niczym Êwiat∏o. W wierze zawarta jest moc
promieniowania. Musi byç jednak ujawniana w ka˝dej rozmowie,
zarówno duszpasterskiej, jak i misyjnej. 

Âwiat∏o zaufania do Boga. Gdy rozmawiamy z braçmi i siostrami,
gdy s∏udzy Bo˝y wype∏niajà swoje zadania duszpasterskie, to zawsze
musi byç widoczne, ˝e mamy bezgraniczne zaufanie do Boga. Pan
Jezus wskaza∏, ˝e nie nale˝y chowaç Êwiat∏a, ale ono ma jasno Êwieciç.
Wiara i zaufanie do Boga majà Êwieciç i byç widoczne dla wszystkich.

Âwiat∏o mi∏oÊci. Prawdziwa mi∏oÊç uwidacznia si´ w tym, ˝e nie czyni
si´ ˝adnej ró˝nicy. ¸atwo jest mi∏owaç ludzi, z którymi si´ dobrze rozu-
mie, i którzy sà sympatyczni, ale Êwiat∏o mi∏oÊci powinno byç rozpozna-
walne po tym, ˝e mi∏ujemy tak˝e tych, którzy sà mniej sympatyczni lub
trudni, czy te˝ inaczej myÊlà ni˝ my. Wa˝ne jest nie robiç ró˝nicy
mi´dzy braçmi i siostrami, poniewa˝ wszyscy sà dzieçmi Bo˝ymi i wszy-
stkich chcemy tà samà miarà mi∏owaç.

Z mi∏oÊcià blisko powiàzane jest mi∏osierdzie, które równie˝ jest
pi´knym Êwiat∏em. Niech Êwieci Êwiat∏o mi∏osierdzia. Na uwadze trze-
ba tu te˝ mieç niedziele, w których szczególnie pami´tamy o zmar∏ych.
Skierujmy nasz wzrok do niezbawionych na tamtym Êwiecie. Je˝eli tam
skierujemy promieƒ mi∏osierdzia, to torowana b´dzie dla nich droga
do o∏tarza, a wielu b´dzie w stanie przyjàç sakramenty i znaleêç pokój
duszy. Zatem Êwiat∏o mi∏osierdzia powinno jasno Êwieciç i nie mo˝e
zgasnàç.

Godne uwagi jest te˝ Êwiat∏o nadziei. W naszych sercach ˝yje na-
dzieja: Nasz Pan przyjdzie! Niech to b´dzie widoczne w ka˝dej rozmo-
wie, niech oÊwieca nasze post´powanie. Ta Êwiat∏oÊç zostaje wcià˝ na
nowo rozniecana na ka˝dym nabo˝eƒstwie. Pozwólmy, aby ta Êwiat∏oÊç
jeszcze bardziej w nas Êwieci∏a. Dajmy wyraz naszej nadziei, ˝e nasz
Pan przyjdzie i to wnet. Czy mielibyÊmy utraciç t´ nadziej´ tylko z tego
powodu, ˝e ju˝ od dawna czekamy na Pana? Jasno Êwiecà i pozostajà
niez∏omne s∏owa Pana Jezusa: „Id´ przygotowaç wam miejsce. A jeÊli
pójd´ i przygotuj´ wam miejsce, przyjd´ znowu i wezm´ was do siebie,
abyÊcie, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)

Światłość Ducha
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Liczàcy oko∏o 2000 miejsc siedzà-
cych koÊció∏ w Silvertown, w dniach 1 i
2 wrzeÊnia, by∏ miejscem szczególnych
wydarzeƒ koÊcielnych. Na sobotni kon-
cert zgromadzi∏o si´ oko∏o 1600
s∏uchaczy. Koncert by∏ transmitowany
satelitarnie do 100 innych miejsc i ogó-
∏em wys∏ucha∏o go prawie 40 000 s∏u-
chaczy. W niedziel´ dom Bo˝y zape∏-
ni∏o oko∏o 1850 osób. Uroczyste nabo-
˝eƒstwo transmitowane by∏o do 601
koÊcio∏ów w regionie Kapsztadu. W
wyniku tego ponad 120 000 wiernych
by∏o uczestnikami nabo˝eƒstwa. Po
uroczystoÊci Êwi´tej wieczerzy G∏ówny
Aposto∏ powo∏a∏ na aposto∏ów dotych-
czasowych biskupów Allistera Kriela,
Alberta Muyendekwe oraz Harolda
Swartbooi. Nast´pnie s∏udzy okr´gowi
Clifford Classen, Andrew Hans, Step-
hen Smith, Lawana Vaaltein, Chris-

toffel van Wyk i Nathan Warner otrzy-
mali urzàd biskupa. Na nabo˝eƒstwie
G∏ówny Aposto∏ przeniós∏ te˝ w stan
spoczynku biskupów Atkinsa, Laub-
schera i Vollenhovena oraz aposto∏a
Ngqunge.

Na tym wizyta w koÊciele terytorial-
nym Kraj Przylàdowy jednak si´ nie
skoƒczy∏a, gdy˝ w poniedzia∏ek 3
wrzeÊnia G∏ówny Aposto∏ uda∏ si´ do
George, a po drodze odwiedzi∏ siedem
kolejnych zborów. Wsz´dzie setki
wiernych z wielkim entuzjazmem
czeka∏y na G∏ównego Aposto∏a. We
wtorek wieczorem G∏ówny Aposto∏ w
George przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo
dla s∏ugów z ˝onami (31 000 uczest-
ników). „Region Kapsztad w sensie
nowoapostolskim jest regionem za-
s∏ugujàcym na uznanie”, stwierdzi∏
G∏ówny Aposto∏.

G∏ówny Aposto∏
w Kapsztadzie - RPA

W niedziel´ 2 wrzeÊnia 2007 roku,
w koÊciele w Silvertown,
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber
ustanowi∏ trzech aposto∏ów i szeÊciu
biskupów dla obszaru dzia∏ania
aposto∏a okr´gowego Noela Barnesa.

Poza tym przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a George’a Ngqunge,
a tak˝e biskupów Vincenta Atkinsa, Cedrica Laubschera
i Williama Vollenhovena.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Apostołowie okręgowi Brinkmann
i Barnes (od prawej) oraz 
apostołowie w pokoju dla sługów
przed nabożeństwem

Widok na Kapsztad i Górę Stołową



– Hebrajczyków 2, 1 –

„Dlatego musimy tym baczniejszą
zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy,
abyśmy czasem nie zboczyli z drogi”.

Moi serdecznie umi∏owani bra-
cia i siostry tu w koÊciele, jak
i we wszystkich zborach ko-

rzystajàcych z transmisji. Witam was
serdecznie. Bardzo si´ raduj´, ̋ e mog´
tu byç poÊród was. Wiem te˝, ˝e nasz
Ojciec Niebieski da nam wszystko,
czego potrzebujemy. Przyjmie nas taki-
mi, jakimi jesteÊmy, a ka˝dej pragnàcej
duszy udzieli pe∏ni b∏ogos∏awieƒstwa,
radoÊci i pokoju.

Moim ̋ yczeniem jest, abyÊmy wszys-
cy prze˝yli coÊ cudownego dziÊ tu przy
o∏tarzu Pana, a mianowicie, abyÊmy
wszyscy (dzieci, m∏odzie˝, seniorzy) od-
czuli, ˝e nasz Ojciec Niebieski nas
mi∏uje. Mo˝e ktoÊ poÊród nas si´ za-
stanawia∏ nad wartoÊcià i sensem
nabo˝eƒstwa. Mo˝e wzbudzi∏o si´ py-
tanie: Co daje mi nabo˝eƒstwo? Nie-

dawno czyta∏em interesujàcà histori´,
która sk∏oni∏a mnie do refleksji. Pew-
nemu cz∏owiekowi si´ Êni∏o, ̋ e wszed∏
do sklepu. Za ladà sta∏ anio∏, który
wita∏ klientów s∏owami: „Tu otrzymacie
wszystko”.

„Och, to pi´knie, naprawd´ wszystko
sprzedajecie?” – zapyta∏ m´˝czyzna.

„Tak” – odpowiedzia∏ anio∏ – „tutaj
otrzyma pan wszystko”.

„No to poprosz´ pokój na ziemi,
wi´cej zrozumienia mi´dzy ludêmi,
wi´cej radoÊci w zborze, itd. Anio∏ mu
przerwa∏ i rzek∏: „Mój przyjacielu, to
nieporozumienie, my nie sprzedajemy
owoców, tylko nasiona”.

To jest interesujàcy obraz. Tak te˝
jest z naszymi nabo˝eƒstwami. Na nich
do naszych serc zostaje wysiewane na-
sienie. Co z tym zrobimy i co z tego wy-

roÊnie, to ju˝ nasza sprawa. Musimy
piel´gnowaç, pracowaç i troszczyç si´,
aby to, co zosta∏o w∏o˝one do naszych
serc, si´ rozwin´∏o i wyda∏o owoce. JeÊli
tego nie czynimy, to pewnego dnia na-
sienie zginie i nikt nie pozna jakiejkol-
wiek ró˝nicy, poniewa˝ nic si´ nie roz-
winie. Je˝eli jednak jesteÊmy Êwiadomi
znaczenia nabo˝eƒstw i przyjmujemy
nasienie do serca, pracujemy, aby si´
rozwija∏o, wtedy b´dà cudowne owoce.
Wtenczas te˝ wszyscy poznamy, ̋ e ko-
rzystaliÊmy z nabo˝eƒstw i przyjmowa-
liÊmy S∏owo i ∏ask´ Ojca Niebieskiego.

Trzeba wiedzieç o co tak naprawd´
chodzi na nabo˝eƒstwach, a tak˝e pra-
cowaç nad tym, co otrzymujemy.
Czyƒmy tak i pami´tajmy, ˝e to, co
dane nam jest na nabo˝eƒstwach, jest
nasieniem, które ma si´ rozwinàç i

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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wydaç owoce.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne zawie-

rajàce cudowne przes∏anie: „Dlatego
musimy tym baczniejszà zwracaç uwa-
g´ na to, co s∏yszeliÊmy…”. Oznacza to,
abyÊmy uwag´ poÊwi´cali s∏owu, które
s∏yszymy na nabo˝eƒstwie. W swym
kontekÊcie s∏owo biblijne wskazuje na
Syna Bo˝ego, który stoi nad wszystkim.
On jest taki donios∏y, ˝e nie ma s∏ów,
aby Go opisaç. „Dlatego musimy tym
baczniejszà zwracaç uwag´ na to, co
s∏yszeliÊmy…”, poniewa˝ wiemy, ˝e
Pan Jezus stoi nad wszystkim, ˝e jest
niezastàpiony i bardzo wa˝ny. Nie ma
niczego ani nikogo, kto móg∏by za-
stàpiç Syna Bo˝ego. Dlatego zwracaj-
my baczniejszà uwag´ na s∏owo, które
nam jest dane. S∏owo to zostaje nam
zwiastowane na ka˝dym nabo˝eƒstwie.

Zwracajmy wi´c na nie uwag´.
S∏owo nabo˝eƒstwa, wed∏ug naszego

przekonania wiary, zostaje objawiane
przez Ducha Âwi´tego. Czy to oznacza,
˝e ka˝de wypowiedziane s∏owo po-
chodzi z Ducha Âwi´tego? Mili bracia i
siostry, Êwiadomy jestem faktu, ˝e
wszyscy jesteÊmy ludêmi, jesteÊmy
s∏abi, niedoskonali, mamy niedociàg-
ni´cia. Nikt z nas nie jest doskona∏y, ani
diakoni, ani kap∏ani, ani aposto∏owie,
ani G∏ówny Aposto∏. W ten sposób mu-
simy to widzieç. My nie jesteÊmy dos-
konali. Stàd te˝ nie jesteÊmy dosko-
na∏ymi narz´dziami w r´ku naszego
Ojca Niebieskiego i nie wszystko, co
jest wypowiedziane, pochodzi od Du-
cha Âwi´tego. Jest te˝ treÊç ludzka. Nie
mo˝emy temu zapobiec i b´dzie to
dopóty, dopóki jesteÊmy na ziemi. Po-

mimo to Pan w Duchu Âwi´tym dzia∏a
poprzez s∏ugów. Przekonany jestem, ̋ e
sedno tego, co jest nam przekazywane,
pochodzi z Nieba. Gdy tak odczuwamy,
tak przyjmujemy i zostajemy poruszani
w g∏´bi serca, wtedy jest to poÊwiadcze-
nie, ̋ e s∏owo pochodzi z Ducha Âwi´-
tego. Nawet wówczas, gdy pewne myÊli
nie sà doskona∏e i pochodzà z ducha
ludzkiego, to jednak sedno tego, co
s∏yszymy na nabo˝eƒstwach, zdzia∏ane
zostaje przez Ducha Âwi´tego. To jest
to, co pochodzi od naszego Ojca Nie-
bieskiego. Nigdy o tym nie zapominaj-
my. Czasami jako ludzie patrzymy na
s∏aboÊci, na ciemne plamy i zapomi-
namy, ˝e prawdziwa treÊç jest inna, a
mianowicie ta, która jest darowana z
tronu Bo˝ego. Dlatego nie patrzmy na
s∏aboÊci i niedoskona∏oÊci, ale na to, co



6

jest prawdziwe i darowane od naszego
Ojca Niebieskiego.

Z tego powodu zwracajmy bacznà
uwag´ na s∏owo, które jest nam g∏oszo-
ne. Z tego wyp∏ywa pi´kny wniosek –
stanowi to zabezpieczenie przed zbo-
czeniem z drogi. Je˝eli wi´c nie zwa-
˝amy na S∏owo Bo˝e, to nara˝amy si´
na niebezpieczeƒstwo zboczenia z
drogi i nie dotarcia do celu. Ta myÊl
g∏´boko mnie poruszy∏a. Mili bracia i
siostry, tak˝e tu w Afryce Po∏udniowej

N A B O ˚ E ¡ S T W O

istnieje niebezpieczeƒstwo przejÊcia
obok celu. Co to oznacza? Za∏ó˝my, ̋ e
ktoÊ biegnie do celu. Anga˝uje ca∏à
swojà energi´ i si∏y, aby ten cel osiàg-
nàç. Musi jednak te˝ biec we w∏aÊ-
ciwym kierunku. JeÊli biegnie w b∏´d-
nym kierunku, to nigdy nie dotrze do
celu. Je˝eli zboczy z drogi, to te˝ nie
osiàgnie celu. DziÊ rano widzia∏em
biegnàcych ludzi. Musia∏ tu byç w
Kapsztadzie jakiÊ maraton lub coÊ po-
dobnego. Z powodu biegaczy musia∏y

si´ zatrzymaç samochody, a kierowcy
nie wyglàdali na uszcz´Êliwionych z po-
wodu przymusowego postoju. Wi-
dzia∏em równie˝, ̋ e niektórzy biegacze
zmierzali na wprost, a  inni w innym
kierunku. Nie wiem, co oni robili.
MyÊl´ jednak, ̋ e do celu nie dotarli, o
ile w ogóle istnia∏ jakiÊ cel. Tego nie
wiem. Wa˝ne wszak˝e jest: JeÊli chcesz
osiàgnàç cel, to nie tylko musisz biec,
ale musisz znaç drog´ i biec we w∏aÊci-
wym kierunku, poniewa˝ inaczej
zboczysz i nie osiàgniesz celu.

Co to oznacza pod wzgl´dem ducho-
wym? Zwróçmy uwag´ na kilka
przyk∏adów, kiedy ludzie zboczyli. Pan
Jezus przyby∏ kiedyÊ do Nazaretu, do
swego miasta rodzinnego. Ludzie mó-
wili: „Czy˝ nie jest to syn cieÊli? Czy˝
matce jego nie jest na imi´ Maria”.
(Ew. Mateusza 13, 55) Patrzyli tylko na
to, co ziemskie i odrzucili Jezusa. Nie
przyj´li Go jako Syna ̋ ywego Boga. W
swoim postrzeganiu chybili. Byç mo˝e
byli szczerymi i wierzàcymi w Boga
ludêmi, ale Syna Bo˝ego nie przyj´li.
Przeszli obok.

Nam tak˝e mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
przejdziemy obok, jeÊli za bardzo b´-
dziemy zwa˝aç na to, co ziemskie. Mo-
glibyÊcie powiedzieç: Ten, który stoi za
o∏tarzem jest grzesznikiem, jest cz∏o-
wiekiem z wadami, jak ty i ja. To po-
strzeganie mo˝e prowadziç do pytania:
Dlaczego w ogóle jest s∏ugà Bo˝ym?
Je˝eli jednak nie przyjmuje si´ tego,
kogo Pan posy∏a, to si´ zbacza i nie do-
ciera do celu. To jest zasada Bo˝a.
Trzeba akceptowaç to, co w naszym
czasie z ∏aski Bo˝ej jest nam dane.
Zwa˝ajmy na to, abyÊmy nie zboczyli.

Spójrzmy na inny przyk∏ad. Bogaty
m∏odzieniec przyszed∏ do Pana Jezusa
i stwierdzi∏, ˝e od swojej m∏odoÊci
przestrzega∏ wszystkich przykazaƒ. To
ju˝ jest niebagatelna rzecz. Wyobraêmy
to sobie, ˝e czyni∏ wszystko, co tylko
móg∏ i myÊl´, ̋ e by∏ rzetelnym cz∏owie-
kiem. By∏ przekonany, ̋ e to, co czyni∏
by∏o doÊç dobre, ̋ e szed∏ we w∏aÊciwym

Biskupi i słudzy okręgowi z obszaru Kraj Przylądkowy
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kory istnieje niebezpieczeƒstwo zbo-
czenia z drogi.

Mili bracia i siostry, jeÊli ktoÊ myÊli:
Ja sam potrafi´ zadbaç o siebie, ja nie
potrzebuj´ ∏aski, to zbacza z drogi. Dla-
tego te˝ zwracajmy bacznà uwag´ na
S∏owo naszego Ojca Niebieskiego i je
przyjmujmy, abyÊmy osiàgn´li cel. Nie
patrzmy na ziemskie s∏aboÊci, ale stale
koncentrujmy si´ na tym, co wa˝ne, na
tym, co daruje nam nasz Ojciec Nie-
bieski. To jest wa˝na rzecz, a kolejna:
Bàdêmy naÊladowcami Chrystusa.
NaÊladujmy Go w sposób nieznu˝ony.
Oznacza to, ̋ eby nie wejÊç na drog´ na
przyk∏ad ludzkiego intelektu lub danie
pos∏uchu jakimkolwiek innym nowo-
czesnym teoriom. NaÊladujmy tylko
Pana Jezusa. Bàdêmy pokorni, inaczej
chybimy i nie dotrzemy do celu, ponie-
wa˝ zlekcewa˝ylibyÊmy ∏ask´.

Wszystko to w∏aÊnie wynika ze s∏owa
biblijnego: „Dlatego musimy tym bacz-
niejszà zwracaç uwag´ na to, co s∏ysze-
liÊmy, abyÊmy czasem nie zboczyli z
drogi”. Trwajmy przy tym, co s∏yszymy i
co jest nam g∏oszone. Koncentrujmy
si´ na tym, co rzeczywiÊcie jest wa˝ne w
naszym ̋ yciu, abyÊmy pozostali wierni
a˝ do koƒca i osiàgn´li cudowny cel
wiary. Niechby nasz Ojciec Niebieski
darowa∏ nam wiele ∏ask, abyÊmy wnet

go osiàgn´li.
Pami´tajmy te˝ o przyk∏adach, które

przedstawi∏em na poczàtku nabo-
˝eƒstwa. Co nam jest dane, to jest tylko
nasienie. Musimy je piel´gnowaç, mu-
simy nad tym s∏owem pracowaç, musi-
my rozmawiaç o S∏owie Bo˝ym, by si´
w nas rozwija∏o i w koƒcu wyda∏o
pi´kne owoce.

Szcz´Êliwy jestem, ̋ e widz´ tu wiele
cudownych dzieci Bo˝ych. Mili bracia i
siostry, moje serce jest otwarte i bardzo
si´ raduj´ z tego, ̋ e w tym regionie ̋ yje
tak wiele dzieci Bo˝ych. Zwracajmy
jednak bacznà uwag´, abyÊmy nie
zboczyli z drogi do celu wiary. Takie
niebezpieczeƒstwo istnieje. Musimy
byç czujni i zwracaç uwag´ na S∏owo
Bo˝e, abyÊmy nie chybili, ale dotarli do
celu.

Weêmy to sobie do serca. Niechby
nasz Ojciec Niebieski darowa∏ nam
wiele ∏aski i b∏ogos∏awieƒstwa, byÊmy
zachowali Jego S∏owo i pozostali wier-
ni a˝ do cudownego dnia, w którym
nasz Ojciec Niebieski dope∏ni swojej
obietnicy, a Pan Jezus przyjdzie i weê-
mie nas do siebie. Pewny jestem, ̋ e ten
dzieƒ jest bardzo bliski. Bàdêmy
ostro˝ni i czujni, abyÊmy nie zboczyli z
drogi, lecz dotarli do celu i stali si´
uczestnikami wspania∏oÊci.

kierunku, i ˝e ju˝ nie ma niczego, co
móg∏by jeszcze uczyniç. Pan Jezus jed-
nak powiedzia∏ do niego: „Jednego ci
brak; idê, sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, a b´dziesz mia∏ skarb w
niebie, po czym przyjdê i naÊladuj
mnie”. (Ew. Marka 10, 17-22) Wiemy,
˝e ów bogaty m∏odzieniec nie us∏ucha∏
tego wezwania, poniewa˝ by∏ bardzo
bogaty i zrezygnowanie ze wszystkiego
by∏o dla niego rzeczà niemo˝liwà. Mili
bracia i siostry, odszed∏, a tym samym
zboczy∏ z drogi do ̋ ycia wiecznego, po-
niewa˝ nie by∏ gotowy do naÊladownic-
twa, chocia˝ by∏ rzetelnym i utalento-
wanym cz∏owiekiem. Decydujàce by∏o
to, ̋ e nie poszed∏ za Panem Jezusem.

Spójrzmy na nasz czas. Wokó∏ nas
jest wielu rzetelnych i szczerych ludzi,
którzy starajà si´ ̋ yç pobo˝nie. Trzeba
jednak naÊladowaç Jezusa. W∏aÊnie to
jest tym, co jest wa˝ne i co chroni przed
zboczeniem z drogi. Gdyby ktoÊ po-
myÊla∏: Ja b´d´ kroczyç swojà drogà i
post´powaç tak, jak uwa˝am za dobre,
wtedy to nie wystarczy do osiàgni´cia
˝ywota wiecznego. Musimy naÊlado-
waç Jezusa. To jest jedyna droga do
osiàgni´cia naszego niebieskiego celu.

Jeszcze coÊ przedstawi´: Nawet
Aposto∏ Pawe∏ w pewnym czasie zbo-
czy∏ z drogi Paƒskiej. Gdy Syn Bo˝y
rozmawia∏ ze swoimi uczniami o swojej
przysz∏oÊci, wtedy Piotr powiedzia∏:
„Choçbym mia∏ z Tobà umrzeç, nie
zapr´ si´ ciebie”. (por. Ew. Mate-
usza 26, 34. 35) Pan jednak mu odpo-
wiedzia∏: „Zaprawd´ powiadam ci, ̋ e
jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje,
trzykroç si´ mnie zaprzesz”. MyÊl´, ̋ e
w tamtej chwili Piotr nie wierzy∏ tym
s∏owom, ale póêniej sta∏y si´ prawdà.
Nie by∏ taki silny, jak myÊla∏. By∏ pe-
wien swojej sprawy, a w swej pewnoÊci
przez chwil´ nie wykaza∏ doÊç pokory.
W ten sposób zboczy∏ z drogi Paƒskiej i
trzykroç si´ zapar∏ Pana. Pewien jes-
tem, ˝e bardzo tego ˝a∏owa∏. Póêniej
te˝ by∏ donios∏ym aposto∏em. Wyda-
rzenie to pokazuje, ˝e przy braku po-
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zna∏ przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç ludzkà. (por.
Ew. Jana 4, 18. 19) Cuda czynione przez
Jezusa równie˝ odbierane by∏y jako wska-
zówki, ˝e jest Prorokiem. Przywrócenie do
˝ycia m∏odzieƒca z Nain oceniono jako znak
proroczy, który przyj´to z jednej strony z
przera˝eniem, a z drugiej z uwielbieniem
Boga. (por. Ew. ¸ukasza 7, 16)

Nie tylko jednak ludzie mówili o Jezusie
jako o Proroku, ale sam Pan poÊrednio wska-
zywa∏ na siebie jako na Proroka. Gdy
nieprzychylnie przyj´to Jego kazanie w syna-
godze w Nazarecie, w jego mieÊcie rodzinnym,
to skomentowa∏ ten fakt s∏owami: „…˝aden
prorok nie jest uznawany w ojczyênie swojej”.
(Ew. ¸ukasza 4, 24)

Wed∏ug Ewangelii Mateusza 23, 37 Jezus
zarzuca mieszkaƒcom Jerozolimy, ˝e zabijali
proroków. Taki los prorocki podzieli∏ te˝ Jezus,
na co te˝ zwróci∏ uwag´ s∏owami: „bo jest nie
do pomyÊlenia, by prorok ginà∏ poza Jerozo-
limà”. (Ew. ¸ukasza 13, 33)

Prorocze kazanie Jezusa
Zwiastowanie Jezusa Chrystusa zawiera∏o

zasadnicze elementy prorocze. Jezus by∏
nape∏niony Duchem Bo˝ym. Zwiastowa∏ wol´
Bo˝à i zbawienie, „dobrà nowin´”, jak jest o
tym mowa w Izajasza 61, 1.

Znamiennym przyk∏adem mowy proroczej
jest „Kazanie na górze”. (por. Ew. Mateusza 5-
7) W nim uwidacznia si´, ˝e Pan jest ustawo-
dawcà, przewy˝szajàcym swoim autorytetem
proroka Moj˝esza. Przede wszystkim uwidacz-
nia si´ to w formule jakiej u˝ywa∏ Pan Jezus:
„S∏yszeliÊcie, i˝ powiedziano przodkom…”. Za
tà wypowiedzià podawany by∏ cytat z Zakonu
Moj˝eszowego, po czym w sposób przeciw-
stawny Pan mówi∏: „A Ja wam powiadam”.

Kto to jest prorok?
Zgodnie ze Êwiadectwem Pisma Âwi´tego

prorokiem jest przez Boga powo∏any cz∏owiek,
który objawia wol´ Bo˝à, naÊwietla teraê-
niejszoÊç i przysz∏oÊç oraz z polecenia Bo˝ego
ostrzega, gani, nawo∏uje do nawrócenia i po-
ciesza. Prorok powo∏ywany jest na okreÊlony
czas albo wype∏nia swój urzàd prorocki do-
˝ywotnie. W przypadku Jezusa Chrystusa
urzàd prorocki jest zakotwiczony w Jego Bo˝ej
istocie, poniewa˝ jest Pomazaƒcem Bo˝ym.

Prorok jako „Pomazaniec”
W Nowym Testamencie Jezus zwany jest

Chrystusem, czyli Pomazaƒcem, który te˝
osobiÊcie odniós∏ do siebie s∏owa proroka
Izajasza: „Duch Paƒski nade mnà, przeto
namaÊci∏ mnie, abym zwiastowa∏ ubogim
dobrà nowin´, pos∏a∏ mnie, abym og∏osi∏
jeƒcom wyzwolenie, a Êlepym przejrzenie,
abym uciÊnionych wypuÊci∏ na wolnoÊç”.
(Ew. ¸ukasza 4, 18; por. te˝ Izajasza 61, 1)

Wed∏ug Êwiadectwa Starego Testamentu
namaszczani byli prorocy, królowie (por. 1.
Królewska 19, 15. 16) oraz kap∏ani. (por. 3.
Moj˝eszowa 4, 3) Stàd te˝ Jezus, Pomazaniec
Bo˝y, ma te trzy zadania lub urz´dy: Król,
Kap∏an i Prorok.

Jezus zwany „Prorokiem”
Wspó∏czeÊni Jezusa cz´sto postrzegali Go i

nazywali Prorokiem. Gdy pyta∏ si´ swoich
uczniów: „Za kogo ludzie uwa˝ajà Syna Cz∏o-
wieczego?”, to odpowiedzieli: „Jedni za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
(Ew. Mateusza 16, 13. 14) S∏owa te pokazujà,
jacy niespójni byli ludzie w ocenie osoby
Jezusa. Jezus zwany by∏ Prorokiem, poniewa˝

Artyku∏ ten wchodzi w sk∏ad
cyklu „Jezus Chrystus –
Król, Kap∏an, Prorok”.

Najpierw przedstawione zostanie znaczenie proroctw.
Nast´pnie zajmiemy si´ rozumieniem proroctwa

przez ludzi w czasach wspó∏czesnych Jezusowi,
a tak˝e proroczymi elementami Jego zwiastowania. Przedstawimy te˝

udzia∏ aposto∏ów w urz´dzie prorockim Jezusa Chrystusa. 

Jezus Chrystus 
– Prorok
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(por. Ew. Mateusza 5, 21. 22. 27. 28. 31. 32)
Zadaniem proroka jest obwieszczanie woli

Bo˝ej, podobnie jak objawianie przysz∏oÊci.
Jezus Chrystus mówi∏ te˝ wi´c o przysz∏oÊci, w
szczególnoÊci o swojej Êmierci, zmartwych-
wstaniu, ponownym przyjÊciu, ale te˝ o przy-
sz∏oÊci wiernych i Êwiata.

Przepowiednia o Êmierci i zmartwych-
wstaniu wyst´puje w Ew. Mateusza 16, 21:
„Od tej pory zaczà∏ Jezus Chrystus t∏umaczyç
uczniom swoim, ˝e musi pójÊç do Jerozolimy,
wiele wycierpieç od starszych arcykap∏anów i
uczonych w PiÊmie, ˝e musi byç zabity i
trzeciego dnia wzbudzony z martwych”.
(por. te˝ Ew. Marka 8, 31; Ew. ¸ukasza 9, 22)
Tu kilkoma s∏owami zosta∏a przedstawiona
nieodzownoÊç cierpienia i Êmierci Pana.
Nieodzowne jest udanie si´ do Jerozolimy,
cierpienie, Êmierç, zmartwychwstanie i wnie-
bowstàpienie. Te wydarzenia nie sà przy-
padkowe, ale sà cz´Êcià Bo˝ego planu
zbawienia ludzkoÊci.

Jezus nie tylko przepowiedzia∏ swojà w∏asnà
Êmierç i zmartwychwstanie, ale te˝ wydarzenie,
które by∏o znaczàce dla narodu izraelskiego, a
mianowicie zburzenie Êwiàtyni. (por. Ew. Ma-
teusza 24, 1. 2) W sierpniu 70 r. n.e. Êwiàtynia
zosta∏a podpalona przez Rzymian. Póêniej
zrównano z ziemià Êwiàtyni´, zabudow´ miasta
i wi´kszà cz´Êç muru miejskiego. Poprzez
Êmierç ofiarnà Jezusa i zburzenie Êwiàtyni
zosta∏o zasygnalizowane, ˝e nadszed∏ czas w
którym nie potrzeba ju˝ Êwiàtyni jako miejsca,
w którym zarzynano zwierz´ta ofiarne. (por.
Hebrajczyków 10, 1. 2. 11-14)

Innà proroczà zapowiedzià by∏a obietnica
zes∏ania Pocieszyciela, Ducha Âwi´tego. (por.
Ew. Jana 14, 26; 16, 13-15)

Prorocze zapowiedzi przedstawi∏ te˝ Jezus w
relacji dziejów zbawienia czasu koƒcowego.
(por. Ew. Mateusza 24; 25) Tak te˝ zapowie-
dziane zosta∏o pojawienie si´ b∏´dnych nauk.
(por. Ew. Mateusza 24, 4. 5) Ponadto Pan za-
powiedzia∏ rozruchy wojenne mi´dzy naroda-
mi w czasie koƒcowym. (por. Ew. Mateusza
24, 7) Najwa˝niejszà jednak˝e przepowiednià
jest obietnica Jego ponownego przyjÊcia.
Obszerne wskazówki na temat przysz∏oÊci
zapoczàtkowane sà s∏owami: „Objawienie
Jezusa Chrystusa, które da∏ mu Bóg, aby uka-

zaç s∏ugom swoim to, co ma si´ staç wkrótce”
(Obj. Jana 1, 1) i wyst´pujà w ostatniej ksi´dze
Nowego Testamentu.

ObecnoÊç Jezusa Chrystusa, Proroka, w
zwiastowaniu

Jezus Chrystus jest Prorokiem, w którym
absolutnie objawia si´ pe∏nia proroctwa. Obja-
wia wol´ Bo˝à, naÊwietla przesz∏oÊç i teraê-
niejszoÊç, odkrywa rzeczy zakryte i przysz∏oÊç.
Nie jest jednak˝e tylko „Objawicielem” Bo-
˝ym, ale osobiÊcie w swojej osobie obja-
wiajàcym si´ Bogiem. Prezentuje kulminacj´
samoobjawienia si´ Boga. W osobie Jezusa
Chrystusa objawi∏o si´ s∏owo, które zwiasto-
wali prorocy i wola Bo˝a, którà przedstawiali.

W Jezusie Chrystusie ludzie bezpoÊrednio
stykajà si´ ze S∏owem Bo˝ym i Bo˝à wolà
zbawienia. Wszystko, co Jezus, Prorok, mówi,
nie mo˝na od Niego oddzieliç. Sà to te˝
wypowiedzi odnoszàce si´ do Jego zadania i
Jego osoby. Dlatego te˝ Jezus Chrystus móg∏
powiedzieç to, czego wczeÊniej nie móg∏
powiedzieç ˝aden prorok: „Kto s∏ucha s∏owa
mego i wierzy Temu, który mnie pos∏a∏, ma
˝ywot wieczny i nie stanie przed sàdem, lecz
przeszed∏ z Êmierci do ˝ywota”. (Ew. Jana
5, 24) Przez Jezusa Chrystusa zosta∏a stworzo-
na nowa sytuacja zbawienna. Co prawda prze-
powiedziana przez wczeÊniejszych proroków,
ale nie urzeczywistniona przez nich, a mia-
nowicie Bo˝a przychylnoÊç do wszystkich ludzi,
przezwyci´˝enie grzechu i Êmierci.

Gdy jest mowa o Jezusie Chrystusie jako o
Proroku, to nie dotyczy to jakiegoÊ minionego
okresu w dziejach zbawienia, ale oznacza sta∏à
obecnoÊç. Jak Jezus Chrystus dziÊ w swoim
KoÊciele jest Arcykap∏anem i Królem, tak te˝
jest i pozostaje Prorokiem.

Dzia∏anie prorocze uwidacznia si´ w zwias-
towaniu woli Bo˝ej zarówno przez ziemskiego
Jezusa, jak te˝ przez wywy˝szonego Chrystusa.
To zwiastowanie jest s∏yszalne w postaci kazaƒ
g∏oszonych przez aposto∏ów. Aposto∏owie
majà udzia∏ w prorockim urz´dzie Jezusa.
Uwidacznia si´ to mi´dzy innymi w tym, ˝e
aposto∏owie stale wzywajà do nawrócenia si´ i
zachowania podstawowych wartoÊci ewangelii,
do wiernego naÊladownictwa oraz nieustannie
g∏oszà ponowne przyjÊcie Pana.



U nas wyst´puje powiedzenie „Wie-
le do zrobienia, ale za ma∏o czasu”. Wy-
daje si´, jak gdyby dzieƒ by∏ za krótki do
za∏atwienia wielu rzeczy, które chcemy
lub powinniÊmy za∏atwiç. Niewàtpliwie
ka˝dy ju˝ tego doÊwiadczy∏. Wyda-
wa∏oby si´, ̋ e nie jesteÊmy w stanie wy-
konaç naprawd´ wa˝nych dla nas rze-
czy. Wa˝ne rzeczy, które powinniÊmy
czyniç celem zachowania ˝ycia i
kszta∏towania Êwiata wokó∏ nas, nie za-
wsze sà wielkimi rzeczami. Cz´stokroç
wa˝ne rzeczy kryjà si´ za pozornymi
drobnostkami.

Troszczenie si´ o drobne sprawy
˝yciowe nie od razu oznacza trwonie-
nie czasu, o ile te rzeczy si´ w∏aÊciwie
wartoÊciuje i nie traci z pola widzenia
ca∏okszta∏tu sensu swego ̋ ycia. U dzie-
ci Bo˝ych sens ̋ ycia wià˝e si´ z osiàg-
ni´ciem godnoÊci na dzieƒ Paƒski. Ten
cel ̋ ycia poch∏ania nasze si∏y i sprawia,
˝e zwracamy uwag´ szczególnie na te
rzeczy, które nam pomagajà w jego
osiàgni´ciu. Gwarantuje to spe∏nione
˝ycie, pokój Bo˝y i duchowe szcz´Êcie.
Jakie wartoÊciowe drobnostki zwraca-

jà naszà uwag´ na cel wiary? Przedsta-
wi´ dwie sprawy: modlitwa i skupienie.

Aposto∏ okr´gowy Noel Barnes
wezwa∏ nas do regularnego wygospo-
darowania czasu, w którym znajdujemy
spokój na rozwa˝ania. Cz´sto jesteÊmy
poch∏oni´ci naszymi codziennymi obo-
wiàzkami, a mam tu na uwadze te˝
naszà prac´ i zadania duszpasterskie w
KoÊciele, tak ̋ e prawie nie mamy czasu
do zastanowienia si´ nad tym, co czy-
nimy. Skutek mo˝e byç taki, ˝e co
prawda pracuje si´ w dziele Bo˝ym, ale
bez dostrzegania pobudek Ducha
Âwi´tego. To oznacza∏oby zb´dne
trwonienie si∏ i grozi∏oby niebezpie-
czeƒstwem, ˝e nasza praca w krótszej
lub d∏u˝szej perspektywie b´dzie bez-
skuteczna. Zapobiec temu mo˝na w
ten sposób, ˝e wygospodarowujemy
sobie chwile spokoju i skupienia, aby
powiàzaç si´ z naszym Ojcem Niebies-
kim i piel´gnowaç intensywne ˝ycie
modlitewne.

W∏aÊnie dog∏´bne modlitwy wa˝ne
sà w czasie, w którym jesteÊmy bardzo
zaj´ci, poniewa˝ zabezpieczajà zacho-

Apostoł John Stephens urodził się 16 czerwca
1952 roku.Apostołem został ustanowiony 1 stycznia
2000 roku. Obsługuje braci i siostry w niektórych re-
gionach wchodzących w skład Kościoła terytorialne-
go Kraj Przylądkowy/RPA.

wanie naszej duchowej równowagi.
Stwarzajmy sobie chwile spokoju na
modlitwy. Ulotne myÊli, telefony, sta∏e
pukanie do drzwi, presja braku czasu,
to wszystko nie daje w∏aÊciwego spoko-
ju do dog∏´bnej modlitwy. Niemniej re-
gularna i treÊciwa modlitwa zapewnia
si∏´ oraz odczucie bliskoÊci Boga. Nasz
zwiàzek z Bogiem staje si´ ÊciÊlejszy.

Wielu ludzi jest przekonanych, ˝e
je˝eli wià˝à si´ z Bogiem, to si∏à rzeczy
pociàga to za sobà utrat´ radoÊci ̋ ycio-
wych. Nie mogà pojàç, ̋ e wype∏nione,
bogate ̋ ycie, pe∏ne radoÊci jest rezulta-
tem ̋ ycia w serdecznym powiàzaniu z
Bogiem.

Je˝eli takim „drobnym” sprawom,
jak: modlitwa, skupienie, refleksja nad
samym sobà i nad Bogiem oraz Jego
dzie∏em zbawienia, zapewniamy w na-
szym ˝yciu w∏aÊciwà pozycj´, wtedy
przynosi to wiele b∏ogos∏awieƒstwa. W
trakcie biegu dnia powinniÊmy Êwiado-
mie rezerwowaç sobie czas na te drob-
nostki, które czynià nasze ̋ ycie wartoÊ-
ciowszym i nadajà g∏´boki sens.

Aposto∏ John Stephens
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Wartościowe drobnostki

Apostoł Stephens z dziećmi
ze swego obszaru działania
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Południowo-wschodnia Afryka: W połowie maja 2007 roku apostoł okręgowy
Johann R. Kitching w towarzystwie apostołów Eddiego Wilsona i Franka Mwape
odwiedził braci i siostry w Botswanie.W sobotę rano służył w Gaborone, w południe
w Ghanzi, na zachodzie kraju, a późnym popołudniem przeprowadził nabożeństwo

w Francistown
na wschodzie
kraju. W sumie
pokonał samo-
lotem 1100 kilo-
metrów, a jego
służbę przeżyło
ogółem 752 bra-
ci i sióstr.

Urugwaj: W sierpniu 2007 roku zbór w
Tacuarembó obchodził 50-lecie swego
istnienia. Z tej okazji, 4 sierpnia, apostoł
Raúl Montes de Oca przeprowadził nabo-
żeństwo słowem biblijnym z Ew. Mateusza
13, 11. Następnego dnia apostoł służył w
oddalonym o 15 kilometrów zborze Cerro
Pastoreo, do którego byli też zaproszeni
bracia i siostry z Tacuarembó. W nabo-
żeństwie, którego słowo biblijne po-
chodziło z Ew. Mateusza 13, 44, wzięło

udział osiemdziesięciu czterech wiernych, a jedenastu przyjęło Ducha Świętego. Po
nabożeństwie wszyscy bracia i siostry świętowali jubileusz.

Kanada: Zaj´cia biblijne podczas
wakacji
Pod mottem: „ChcielibyÊmy mieç
usposobienie Jezusa”, w dniach 21-23
czerwca br., w hiszpaƒskim zborze St.
Catharines, w prowincji Ontario, odby∏y
si´ wakacyjne zaj´cia biblijne. Ch∏opcy i
dziewcz´ta przystroili koÊció∏ w∏asno-
r´cznie wykonanymi pracami, które
zawiera∏y cechy Jezusa, takie jak: po-
kora, pos∏uszeƒstwo, pieczo∏owitoÊç,
wiernoÊç oraz gotowoÊç do przeba-
czenia. Podczas kilku dni m∏odzi bracia i
siostry wiele uczyli si´ o ̋ yciu Jezusa oraz
o tym, jak sami mogà podà˝aç za Jego
przyk∏adem. Poza zaj´ciami biblijnymi
mia∏y te˝ miejsce ró˝ne atrakcje spor-
towe i rekreacyjne.

Filipiny: Dni M∏odzie˝y
Podczas oÊmiodniowej podró˝y na wyspie Mindanao
biskup Peter Esser (Kanada) przeprowadzi∏ kilka
seminariów dla s∏ugów. Ponadto 1 lipca br. mia∏ miejsce
w Pagadian Dzieƒ M∏odzie˝y wraz z nabo˝eƒstwem dla
umar∏ych. Natomiast w dniach 7-8 lipca razem z 

aposto∏em Cleofasem
Bualem (poÊrodku) i
biskupem Leonilem
Desolociem (z lewej)
uczestniczy∏ w Dniu
M∏odzie˝y w Surigao.
Na niedzielne nabo-
˝eƒstwo m∏odzie˝ ze-
bra∏a si´ w zborze Pa-
tenio.

Korea Po∏udniowa: Odwiedziny u rybaka
S∏udzy okr´gowi wraz z ˝onami w lipcu br. odwiedzili na
po∏udniowym wybrze˝u pewnego rybaka i jego ˝on´. Oboje w
2006 roku zostali ochrzczeni, a w sierpniu tego roku zostali
piecz´towani przez aposto∏a okr´gowego pomocniczego Ursa
Hebeisena. Z powodu tego, ̋ e dzie∏o Bo˝e w tym regionie jest w

poczàtkowej
fazie rozwo-
ju, nabo˝eƒ-
stwa odbywa-
jà si´ w domu
tej rodziny.

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Ameryka Północna i Południowa/Afryka/Azja
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Europa
W´gry: Nowi diakoni
Od 3 do 5 sierpnia 2007 roku aposto∏ okr´gowy Armin Studer
(Szwajcaria) w towarzystwie aposto∏ów Heinza Langa i Rudolfa
Schneidera oraz biskupów Philippa Burrena i Hansa-Jörga Sigrista
odwiedzi∏ braci i siostry na W´grzech. Po piàtkowym nabo˝eƒstwie,
które przeprowadzi∏ dla braci i sióstr w Debreczynie, w sobot´ przed
po∏udniem s∏u˝y∏ m∏odzie˝y, a po po∏udniu s∏ugom i ich ˝onom w
Budapeszcie. W niedziel´ z odwiedzin aposto∏a okr´gowego radowali
si´ bracia i siostry w Peczu i w Györ. W uroczystoÊci wzi´li te˝ udzia∏
liczni goÊcie oraz bracia i siostry przebywajàcy na urlopie na W´grzech,
wÊród których, ku radoÊci wszystkich, by∏ te˝ aposto∏ okr´gowy Leslie Latorcai
(Kanada), który wraz z ̋ onà tak˝e sp´dza∏ urlop w swojej ojczyênie. Dodatkowo prze-
prowadzi∏ te˝ nabo˝eƒstwo w swoim j´zyku ojczystym w Segedynie. Aposto∏
okr´gowy Studer podczas swojej podró˝y ustanowi∏ dwóch diakonów.

Litwa: Sport i zabawa
100 m∏odych braci i sióstr z Litwy i szeÊciu
z Kaliningradu (Rosja), w dniach 27-28
lipca 2007 roku, spotka∏o si´ nad jeziorem
P∏otele. Teren leÊny i jezioro zapewni∏y
wiele mo˝liwoÊci do sportu i zabaw. Nie-
dzielne nabo˝eƒstwo na wolnym powietrzu,
ze s∏owem biblijnym z Ew. Mateusza 13,
44, przeprowadzi∏ aposto∏ Walter Schorr
(Nadrenia Pó∏nocna-Westfalia).

Walia: Bracia i siostry ze zboru
Brynaman ze sprzedaży ciasta, placków,

herbaty, kawy i dyni pozyskali kwotę
o równowartości 95 euro, którą

przekazali regionalnemu stowarzy-
szeniu, które prosiło o wsparcie. 30

mieszkańców wsi, głównie dzieci i
młodzież, korzystając ze słodkości i

zwiedzenia kościoła, zadawali pytania odnośnie szkółki niedzielnej, religii i przebiegu
nabożeństwa.. Pewien zainteresowany chłopiec wziął udział

w najbliższych zajęciach szkółki niedzielnej i w nabożeństwie.

Nowi diakoni
Werner Olbert i Peter Makula (od prawej)

z apostołem okręgowym Studerem
i z tłumaczką – siostrą Krisztiną Knaus

Ukraina: Trojgu młodym chrześcijanom
nowoapostolskim ze zboru Połtawa, 20
maja br., starszy okręgowy Friedhelm
Blum z Kulmbach/Niemcy udzielił bło-
gosławieństwa z okazji konfirmacji.
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Zdjęcie tytułowe: Nabożeństwo w kościele w Silvertown/RPA


