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Pan Jezus w „Kazaniu na górze” przedstawi∏ dwa
typy ludzi. Jeden przyjmuje s∏owo i zgodnie z
nim post´puje, a drugi równie˝ s∏ucha s∏owa,

ale nie post´puje zgodnie z nim. Skutki tego Pan
przedstawi∏ w podobieƒstwie o dwóch m´˝ach, którzy
budowali domy. Ró˝nica by∏a taka, ̋ e màdry budowa∏
dom na skale, a g∏upi budowa∏ na piasku. Màdrymi sà
ci, którzy s∏uchajà s∏owa i wed∏ug niego czynià, a
niemàdrymi sà ci, którzy s∏uchajà s∏owa, ale wed∏ug
niego nie czynià, lecz prowadzà swoje ̋ ycie zgodnie
ze swoim uznaniem.

Dom, o którym jest mowa w podobieƒstwie,
symbolizuje nasze ̋ ycie. Ka˝dy prowadzi swoje ̋ ycie
wed∏ug okreÊlonych wartoÊci i zasad. Ka˝dy czyni to
wed∏ug w∏asnego uznania. Ka˝dy buduje swój w∏asny
dom. Istniejà jednak ró˝nice. Jeden buduje dom na
skale, czyli prowadzi swoje ̋ ycie wed∏ug Bo˝ych zasad
i wartoÊci, drugi, który nie buduje na skale, czyli swego
˝ycia nie opiera na Bo˝ym fundamencie, ten buduje
na piasku. Stàd pytanie: Jakie sà podstawowe war-
toÊci, którymi kierujemy si´ w ˝yciu? Jaki jest
fundament, na którym budujemy? Jakie sà zasady,
które okreÊlajà nasze ˝ycie? To sà wa˝ne pytania,
poniewa˝ w podobieƒstwie przedstawionym przez
Jezusa jest mowa, ̋ e gdy spad∏ deszcz, wezbra∏y rzeki
i powia∏y wiatry, to dom na skale si´ osta∏, ale dom na
piasku uleg∏ zniszczeniu.

Interesujàce jest to, ˝e patrzàc na dom nie widaç,
czy jest budowany na skale, czy na piasku. Zauwa˝a
si´ to dopiero wtedy, gdy nadchodzi nawa∏nica. Gdy
w naszym ˝yciu w wierze wyst´pujà troski i obcià-
˝enia, gdy pojawiajà si´ ró˝nice zdaƒ, wtedy si´
uwidacznia, czy dom zbudowany jest na skale, czy na
piasku. JeÊli dom zbudowany jest na piasku, to w
takich sytuacjach nie ma si´ pocieszenia, ˝ycie jest
zrujnowane i nie ma si´ nic. JeÊli jednak dom
zbudowany jest na skale, to mo˝na byç pewnym, ̋ e nic
go nie zniszczy. Gdy Pan Jezus przyjdzie, to ten, kogo
dom stoi na skale, ma pewnoÊç, ˝e b´dzie godny na
dzieƒ Paƒski. Tacy nie doÊwiadczà zburzenia swego
domu, ale zachowajà go na wieki. Tacy b´dà u Boga
na wieki.

Wyka˝my pos∏uszeƒstwo jak Abraham i zawsze
dà˝my do b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego jak Jakub.
Ufajmy Panu i módlmy si´ jak Daniel. Nasz Ojciec
Niebieski niechby da∏ nam si∏´ do prowadzenia
naszego ̋ ycia wed∏ug zasad Bo˝ych.

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)

Dom na skale
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W trakcie trzytygodniowej podró˝y do
Afryki, G∏ówny Aposto∏ obs∏u˝y∏ wier-
nych w RPA, Demokratycznej Republice
Konga i Malawi. W Demokratycznej
Republice Konga, w cz´Êci obs∏ugiwanej
przez aposto∏a okr´gowego Schneidera
(Francja), G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏
aposto∏ami biskupów: Kabuela, Batakila,
Bingbi, Kassongo, jak i starszych okr´-
gowych Kalolo, Beya i Kumambange.
Urzàd biskupa otrzymali starsi okr´gowi:
Kassongo, Mukengeshayi i Abasi. Nato-
miast w stan spoczynku przeszed∏ aposto∏
Tshiebue.

Pierwszym miejscem, do którego przy-
by∏ G∏ówny Aposto∏ by∏o Lubumbashi.
Tam, w sobot´ 23 lutego, w Kawama
przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z udzia∏em
ponad 31000 wiernych. Wielu zgroma-
dzonych by∏o pod go∏ym niebem lub
namiotami. Po po∏udniu tego dnia w tym
samym miejscu odby∏ si´ koncert chóru.

W mieÊcie Mbuji-Mayi, 24 lutego,

G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏ nabo-
˝eƒstwo z udzia∏em ponad 12400 braci i
sióstr. Tam równie˝ dokona∏ ordynacji
s∏ugów Bo˝ych.

Trzecim miejscem by∏a Kananga, gdzie
25 lutego G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏
nabo˝eƒstwo z udzia∏em ponad 12600
braci i sióstr. Tam tak˝e ustanowi∏ s∏ugów
Bo˝ych.

Ostatnie nabo˝eƒstwo w Dem. Rep.
Konga G∏ówny Aposto∏ przeprowadzi∏
26 lutego w Gomie. Na stadionie sporto-
wym zebra∏o si´ ponad 7000 braci i sióstr.
Tam równie˝ ustanowi∏ s∏ugów Bo˝ych.
Przed dalszà podró˝à do Lilongwe/Ma-
lawi, gdzie 2 marca odby∏o si´ nabo-
˝eƒstwo dla umar∏ych, G∏ówny Aposto∏
Leber, w dniu 28 lutego, zebra∏ w
Kinszasie wszystkich 85 aposto∏ów dzia-
∏ajàcych w Dem. Rep. Konga, aby ich
pokrzepiç duszpastersko. Ogó∏em w tym
kraju ˝yjà ponad 3 miliony chrzeÊcijan
nowoapostolskich.

G∏ówny Aposto∏
w Demokratycznej Republice Konga

W ramach d∏u˝szej podró˝y
do kilku krajów afrykaƒskich
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber,
w dniach 22-28 lutego 2008 roku,
odwiedzi∏ Demokratycznà
Republik´ Konga. Tam przepro-

wadzi∏ cztery nabo˝eƒstwa, w których ustanowi∏ siedmiu aposto∏ów
i trzech biskupów oraz obs∏u˝y∏ ogó∏em ponad 63000 braci i sióstr.

Po nabożeństwie w Gomie Główny Apostoł
wita się z gubernatorem prowincji Kiwu Północne
Julien’em Paluku Kahongya;
z prawej apostoł okręgowy Jean-Luc Schneider

N A B O ˚ E ¡ S T W O



– Przyp. Salomona 23, 19 –

„Słuchaj, synu mój, i bądź mądry!
Skieruj swoje serce na prostą drogę!”

Moi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, ciesz´ si´ z
tego, ̋ e mog´ wejrzeç wam w

oczy i powiedzieç, ̋ e Bóg was kocha! Ta
myÊl niech nie tylko dziÊ was uszcz´Êli-
wia, ale niech towarzyszy wam zawsze.
Akurat w ci´˝kich dniach miejmy Êwia-
domoÊç, ˝e Bóg nas kocha i chciejmy
pozostaç u Niego. Bracia, siostry, to jest
najwa˝niejsze w naszym ̋ yciu, abyÊmy
pozostali u Pana.

W ˝yciu wiele mo˝e si´ zmieniç.
DoÊwiadczyliÊcie te˝ tego w waszym
kraju. Czasami zmienia si´ coÊ ku do-
bremu, a czasami ku z∏emu. Jedno musi
jednak pozostaç niezmienne, to, ˝e
jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi i trwamy przy
Bogu! Po cz´Êci wielu z was jeszcze nie
tak d∏ugo nale˝y do KoÊcio∏a Nowo-
apostolskiego. Gdy znaleêliÊcie Pana, to
niewàtpliwie byliÊcie pe∏ni entuzjazmu.
Czas jednak biegnie naprzód. Co wi´c
pozostaje? Niejeden, który poczàtkowo
by∏ pe∏en entuzjazmu, zwróci∏ si´ ku
innym rzeczom. Dlatego wa˝ne jest,
abyÊmy nie tylko przez kilka dni wykazy-

wali entuzjazm, nie tylko dziÊ szli za
Panem, ale byli konsekwentni a˝ osiàg-
niemy cel wiary.

Wzorem wiernoÊci jest Syn Bo˝y. On
pozosta∏ wierny swojemu Ojcu Niebies-
kiemu. (por. Hebrajczyków 3, 1) Co by
by∏o, gdyby zrezygnowa∏? Nie móg∏by
z∏o˝yç siebie w ofierze. On musia∏ byç
wierny i konsekwentny. Nie móg∏ pew-
nego dnia powiedzieç: „DoÊç, d∏u˝ej ju˝
nie chc´”. Wówczas nie wype∏ni∏by swe-
go polecenia.

Pan oczekuje wiernoÊci tak˝e od nas.
Chocia˝ jesteÊmy s∏abi i nie wszystko
robimy dobrze, to jednak naszym posta-
nowieniem jest pozostaç przy Panu.
Przyrzekam wam, ̋ e Pan równie˝ towa-
rzyszyç wam b´dzie swoim b∏ogos∏a-
wieƒstwem na drodze do celu wiary.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne z Przypo-
wieÊci Salomona: „S∏uchaj, synu mój, i
bàdê màdry! Skieruj swoje serce na pro-
stà drog´!”. To s∏owo dotyczy nas
wszystkich. Mog´ wi´c powiedzieç:
„S∏uchajcie, moi bracia i siostry, i bàdê-
cie màdrzy! Skierujcie swoje serce na

prostà drog´!”. W tym s∏owie biblijnym
zawarte sà trzy rady: Po pierwsze s∏u-
chaç, po drugie byç màdrym, po trzecie
skierowaç serce na prostà drog´.

Wszystko zale˝y od tego, czy si´
s∏ucha i to dok∏adnie? Czy potrafi si´
poznaç, kto mówi? Czy mo˝na mu za-
ufaç? Innymi s∏owy, czy to, co s∏ysz´ i
jest mówione, pochodzi od Boga, czy z
innego êród∏a?

Pozwólcie, ̋ e przedstawi´ kilka przy-
k∏adów z Pisma Âwi´tego. Bóg da∏ Ada-
mowi przykazanie: „Z ka˝dego drzewa
tego ogrodu mo˝esz jeÊç, ale z drzewa
poznania dobra i z∏a nie wolno ci
jeÊç…”. To s∏yszeli i to wiedzieli ludzie.
Przyszed∏ jednak wà˝ i powiedzia∏ coÊ
innego. Adam i Ewa musieli odpowie-
dzieç sobie na pytanie, kogo chcà s∏u-
chaç, Boga czy w´˝a? Nie podj´li dobrej
decyzji. Us∏uchali w´˝a, a tym samym
utracili wspólnot´ z Bogiem. Nie zwa-
˝ali na to, co powiedzia∏ Bóg.

PomyÊlcie o czasach Noego. Noe
budowa∏ ark´ na polecenie Boga. Mog´
sobie wyobraziç, ˝e Noe opowiada∏

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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wszystkim, co czyni. Ludzie jednak nie
zwa˝ali na to; nie s∏uchali g∏osu Noego,
a to by∏ g∏os Bo˝y. Gdy nasta∏ potop,
by∏o za póêno. Widzicie, jakie wa˝ne jest
w∏aÊciwe s∏uchanie!

PomyÊlmy o Jonaszu. Bóg da∏ mu
polecenie udania si´ do Niniwy, aby tam
obwieÊciç Jego postanowienie. Jonaszo-
wi si´ to nie podoba∏o. Ucieka∏ od
mi∏ego Boga. Nie s∏ucha∏ wi´c w∏aÊci-
wie. Nie zwa˝a∏ na przykazania Bo˝e.
Bóg ingerowa∏. W koƒcu opami´ta∏ si´
i wype∏ni∏ swoje zadanie.

S∏uchajmy wi´c w∏aÊciwie! Gdy Bóg
coÊ mówi, to nie uciekajmy. Nie mów-
my: „Ach, nie wiem, czy b´d´ móg∏, czy
to si´ uda”. Nie ho∏dujmy naszym w∏as-
nym myÊlom, ale s∏uchajmy g∏osu Bo˝e-
go. Pod tym wzgl´dem równie˝ Syn
Bo˝y jest wzorem. Kuszony by∏ przez
diab∏a, który obieca∏ mu wszystkie
maj´tnoÊci tego Êwiata, jeÊli tylko by
odda∏ mu pok∏on. Syn Bo˝y nie s∏ucha∏
g∏osu diab∏a.

Syn Bo˝y te˝ powiedzia∏: „Owce moje
g∏osu mojego s∏uchajà”. (Ew. Jana

10, 27) Jego owcami jesteÊmy my.
S∏uchamy g∏osu Pana na nabo˝eƒ-

stwie, a w dniu powszednim równie˝
zwa˝amy na to, co jest Jego wolà. Gdy
zaÊ niekiedy czujemy si´ niepewni,
wtedy si´ modlimy: „Mi∏y Bo˝e wska˝
mi w∏aÊciwà drog´”. Je˝eli stale
wykazujemy gotowoÊç do s∏uchania, to
Pan mo˝e nas prowadziç i nami
kierowaç. Wówczas zachowuje nas te˝
przed grzechem.

Widzimy wi´c, mój mi∏y bracie i
siostro, jakie wa˝ne jest przes∏anie:
S∏uchaj zawsze g∏osu Bo˝ego. W Êlad za

tym idzie wezwanie: „bàdê màdry”. Gdy
s∏ucha si´ Pana, wtedy podejmuje si´
w∏aÊciwe decyzje i post´puje si´ màdrze.
MàdroÊç idzie w parze z bojaênià Bo˝à.
JeÊli s∏ucha si´ Pana, to rozwija si´
bojaêƒ Bo˝à, a wówczas wykazuje si´
màdroÊç we wszystkich czynach. To nie
jest ̋ adna ludzka màdroÊç, to jest Bo˝a
màdroÊç. Wówczas si´ wie, co s∏u˝y ku
b∏ogos∏awieƒstwu, a co nie s∏u˝y. 
Aposto∏ Pawe∏ kiedyÊ powiedzia∏:
„…chc´, abyÊcie byli màdrzy w tym, co
dobre, a czyÊci wobec z∏a”. (Rzymian
16, 19) MàdroÊcià Bo˝à jest: Dystanso-
waç si´ od z∏a, a wiàzaç si´ z tym, co
dobre.

Ostatnia rada brzmi: „Skieruj swoje
serce na prostà drog´”. Prosta droga,
prawa droga, to droga wiary. Na niej
chcemy pozostaç i nie tylko mieç jà
przed oczami, ale te˝ w sercu. Poj´ciem
„serce” okreÊlamy wszystko, co sk∏ada

Nabożeństwo 24 lutego w Mbuji-Mayi.
Apostoł Tshiebue przechodzi w stan spoczynku
oraz zostaje ustanowionych dwóch apostołów
i dwóch biskupów.
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si´ na nasze ˝ycie. Serce to nasze
jestestwo, to nasza osobowoÊç.

Wszystko w naszym ˝yciu ma byç
ukierunkowane zgodnie z drogà wiary.
Co do tego istniejà liczne przyk∏ady w
PiÊmie Âwi´tym.

MyÊl´ tu o Tomaszu, o apostole. On
powàtpiewa∏, ̋ e Jezus zmartwychwsta∏
i powiedzia∏: „JeÊli nie ujrz´ na r´kach
jego znaku gwoêdzi i nie w∏o˝´ palca
mego w miejsce gwoêdzi, i nie w∏o˝´
r´ki mojej w bok jego, nie uwierz´”.
(Ew. Jana 20, 25) On opuÊci∏ drog´
wiary. Pan Jezus przyprowadzi∏ go z

powrotem, ale móg∏ go te˝ spotkaç inny
koniec.

Prosz´ was, moi mili bracia i siostry,
nigdy nie opuszczajcie drogi wiary, ale
ca∏ym sercem bàdêcie zakotwiczeni w
wierze. Nie opuszczajcie te˝ przenigdy
drogi nadziei! Na co mamy nadziej´?
Nadziej´ na obiecane ponowne przyjÊ-
cie Jezusa Chrystusa. Nie odst´pujmy
od tej nadziei, lecz przeciwnie, nasze
ca∏e serce ukierunkowujmy na drog´
nadziei. Zachowanie nadziei nie jest
sprawà, którà mo˝na traktowaç mimo-
chodem, ale jest sprawà wymagajàcà
zaanga˝owania ca∏ego serca.

Ukierunkowani te˝ chciejmy byç na
drog´ naÊladownictwa. Do Pana przy-
szed∏ kiedyÊ bogaty m∏odzieniec. On
przestrzega∏ przykazaƒ. Pan jednak go
wezwa∏, aby sprzeda∏ wszystko, da∏
ubogim i naÊladowa∏ Go. Ten m∏ody
cz∏owiek by∏ bogaty i musia∏by zrezy-
gnowaç ze wszystkiego, a to by∏o dla
niego zbyt trudne. Nie wstàpi∏ na drog´
naÊladownictwa. Jakie to tragiczne!

DojÊç do celu mo˝na tylko wtedy, gdy
kroczy si´ drogà wiary, nadziei i
naÊladownictwa oraz ca∏e serce si´ na
nià ukierunkowuje.

Chcia∏bym wam pokazaç jeszcze
jednà drog´, drog´ mi∏oÊci. Mi∏ujemy
Boga Ojca i Jego Syna. Mi∏ujemy te˝
naszych braci i siostry. Naszà mi∏oÊç
okazujemy wszystkim, którzy nas po-
trzebujà.

Na tamtym Êwiecie istnieje wiele
dusz, które nic nie wiedzà o mi∏oÊci
Bo˝ej. Otaczamy je naszà mi∏oÊcià w ten
sposób, ̋ e si´ za nie modlimy. Wkrótce
znów prze˝yjemy nabo˝eƒstwo dla
umar∏ych, a naszym ̋ yczeniem jest, aby
wielu zazna∏o pomocy.

Chcia∏bym teraz podsumowaç nabo-
˝eƒstwo, poniewa˝ wa˝ne jest, abyÊmy
zapami´tali i zachowali to, co otrzyma-
liÊmy:
– Zawsze zwa˝aç na S∏owo Bo˝e.
– JesteÊmy nosicielami Ducha Âwi´te-
go, który przypomina nam o wa˝nych
sprawach. S∏uchajmy Jego g∏osu!
– Byç màdrym! To oznacza byç zdystan-
sowanym do z∏a i nie piel´gnowaç
powiàzania ze z∏em. 
– Ukierunkowujmy nasze serce na
w∏aÊciwà drog´, na drog´ wiary, nadziei,
naÊladownictwa i mi∏oÊci.

Trzymajmy si´ tego, a˝ osiàgniemy cel
wiary.

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Nabożeństwo 26 lutego w Gomie odbyło się
na stadionie sportowym.
Główny Apostoł ordynował dwóch apostołów
i biskupa.
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Zbli˝a∏ si´ koniec edukacji i Marcin zaczà∏ pisaç
podania o prac´. Od starszego brata ju˝ wiedzia∏, ̋ e
otrzymuje si´ liczne odmowy, wi´c nastawia∏ si´ na
pisanie licznych podaƒ.

RzeczywiÊcie, nie by∏o inaczej, jak w przypadku
jego brata. Na pierwszà parti´ wys∏anych podaƒ
otrzyma∏ wy∏àcznie odmowy. W koƒcu jednak przy-
sz∏o zaproszenie na test kwalifikacyjny, a niebawem
otrzyma∏ te˝ takie zaproszenie od dwóch innych
pracodawców. By∏ to ju˝ ma∏y sukces. Marcin prosi∏
s∏ugów o wsparcie w modlitwach.

Z niema∏à tremà uda∏ si´ na pierwszy test kwa-
lifikacyjny. Dotychczas w czymÊ podobnym nie
uczestniczy∏. W kolejnych przypadkach równie˝
zawsze by∏ zdenerwowany. Od pierwszej firmy
przysz∏a odmowa. Rozczarowany Marcin podjà∏ si´
pisania kolejnych podaƒ. Co prawda nie otrzyma∏
jeszcze odpowiedzi od kolejnego pracodawcy, u
którego równie˝ by∏ na teÊcie, ale nadzieja Marcina
by∏a równa zeru. Nagle otrzyma∏ zaproszenie na
rozmow´ kwalifikacyjnà od pobliskiej firmy, w której
wczeÊniej pisa∏ test. RadoÊç by∏a wielka. Ponownie
pojawi∏a si´ nadzieja. Rodzice i s∏udzy znowu modlili
si´ za Marcina.

Marcin odniós∏ wra˝enie, ̋ e
rozmowa kwalifikacyjna prze-
bieg∏a doÊç dobrze, pomimo
˝e by∏ bardzo zdenerwowany.
Kierownik dzia∏u kadr powie-
dzia∏, ̋ e zatelefonuje do niego
w przysz∏y poniedzia∏ek lub
wtorek. W mi´dzyczasie licz-
ne modlitwy kierowane by∏y
do Boga.

Z napi´ciem ch∏opak wy-
czekiwa∏ poniedzia∏ku, ale te-
lefonu nie by∏o, podobnie te˝
we wtorek. Wieczorem by∏a
próba chóru m∏odzie˝owego i
Marcin ponownie prosi∏ s∏u-
gów Bo˝ych o pami´ç w mod-
litwach w jego sprawie. Mi-
n´∏a Êroda, a telefonu nie by∏o.
Smutek i zrezygnowanie ogar-
n´∏y Marcina. Po raz kolejny
trzeba by∏o si´ podjàç trudu

pisania licznych podaƒ. Gdy we czwartek wróci∏ do
domu dowiedzia∏ si´ od mamy, ˝e ma natychmiast
zatelefonowaç do firmy. Marcin wprost rzuci∏ si´ na
telefon. „Prosz´ przyjÊç jutro na jeszcze jednà
rozmow´”, powiedzia∏ kierownik kadrowy i doda∏:
„mo˝e Pan przyjÊç razem z matkà”. W Êlad za tym
Marcin zatelefonowa∏ do opiekuna m∏odzie˝y, do
swego kap∏ana, do przewodniczàcego zboru, do
pozosta∏ych braci, a nawet do aposto∏a. Wszyscy
przyrzekli, ̋ e szczególnie b´dà wstawiali si´ za nim w
modlitwach.

Nast´pnego dnia serdecznie si´ pomodliwszy wraz
z mamà uda∏ si´ do firmy. Podczas gdy mama czeka∏a
na korytarzu Marcin zosta∏ poproszony na rozmow´.
Przy tym dowiedzia∏ si´, ˝e nie zaliczy∏ cz´Êci
matematycznej testu kwalifikacyjnego. W koƒcu
poproszono go, aby poczeka∏ na korytarzu wraz z
matkà. Wielkich nadziei w tym momencie ju˝ nie
mia∏. Po pewnym czasie zostali poproszeni do biura i
us∏yszeli: „Zostanie Pan zatrudniony na okres
próbny”. Marcin by∏ tak ucieszony, ̋ e nie wiedzia∏ co
ma powiedzieç. W domu wraz z mamà dzi´kowa∏
mi∏emu Bogu za doÊwiadczonà pomoc. Nast´pnie te˝

podzi´kowa∏ wszystkim tym,
których prosi∏ o modlitwy.
Gdy wszystko opowiedzia∏
opiekunowi m∏odzie˝y, a tak-
˝e to, ˝e powiedziano mu, ˝e
nie zaliczy∏ cz´Êci matema-
tycznej testu kwalifikacyjnego,
wtedy opiekun m∏odzie˝y za-
pyta∏, o której godzinie odby∏a
si´ rozmowa. „To musia∏o byç
nieco przed godz. 11.00” – od-
powiedzia∏ Marcin. „O godzi-
nie 11.00 szczególnie pami´ta-
∏em o tobie i prosi∏em mi∏ego
Boga, aby dokona∏ cudu w
twojej sprawie” – stwierdzi∏
opiekun m∏odzie˝y.

Tak, ten cud Marcin prze˝y∏
i jest wdzi´czny oraz Êwiadomy
tego, ̋ e Ojciec Niebieski prze-
widzia∏ dla niego to miejsce
pracy, ale ̋ e te˝ oczekiwa∏ od
niego wytrwa∏oÊci modlitewnej.

Liczne modlitwy pomagają

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E
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wyra˝a si´ akceptacjà zasad religijnych, ale
oznacza bezgraniczne zaufanie do Boga. Dar
„uzdrawiania”, zaliczany równie˝ do darów
duchowych, wskazuje na Jezusa Chrystusa, o
którym wielokrotnie jest poÊwiadczone, ˝e
uzdrawia∏ chorych.

Dar „czynienia cudów”, „proroctwa” i
„rozró˝niania duchów”
(1. Koryntian 12, 10)

Poprzez czynienie cudów, do których przede
wszystkim zalicza si´ wyp´dzanie demonów,
pierwotny zbór chrzeÊcijaƒski widzia∏ si´ jako
bezpoÊrednio naÊladujàcy Pana.

Proroctwo ujawnia dzieje zbawienia jako
wydarzenia wywodzàce si´ od Jezusa Chrystusa
i na Niego wskazujàce. Stàd proroctwa zawierajà
wyjaÊnienia przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci, ale te˝
wskazania na przysz∏oÊç. ZdolnoÊç rozró˝niania
duchów oznacza mo˝liwoÊç identyfikowania
darów, jako pochodzàcych lub niepochodzàcych
od Boga.

Dar „j´zyków” (glosolalia) i „wyk∏adania
j´zyków”
(1. Koryntian 12, 10)

Mówienie j´zykami, czyli mówienie w obcych
lub niezrozumia∏ych j´zykach, nie jest skierowa-
ne do ludzi, ale do Boga: „Bo kto j´zykami mówi,
nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga”. (1. Koryntian
14, 2) S∏uchaczowi mówienie j´zykami wydaje
si´ zagadkowe i niezrozumia∏e, dlatego potrzeb-
ne jest wy∏o˝enie. Stàd te˝ mówienie j´zykami i
wyk∏adanie jest ÊciÊle z sobà zwiàzane.

Mówienie j´zykami i mowy prorocze
(1. Koryntian 14)

W Koryncie spoÊród wszystkich darów ducho-

Âwiadectwa darów duchowych w Dziejach
Apostolskich

W Nowym Testamencie zawarta jest relacja,
˝e przyj´ciu Ducha Âwi´tego towarzyszy∏y
szczególne dary. Przyk∏ad tego znajdujemy w
Dz. Ap. 19, 6: „A gdy Pawe∏ w∏o˝y∏ na nich r´ce,
zstàpi∏ na nich Duch Âwi´ty i mówili j´zykami, i
prorokowali”. Mówienie j´zykami (glosolalia) i
proroctwa by∏y objawami towarzyszàcymi przy-
j´ciu Ducha Âwi´tego. Budzi si´ pytanie, czy
takie dary muszà byç zwiàzane z przyj´ciem
Ducha Âwi´tego. Celem odpowiedzi na to
pytanie nale˝y wnikliwie si´ zajàç wypowiedzia-
mi Aposto∏a Paw∏a na temat darów duchowych
zawartych w 1. Koryntian 12, 4-11.

Sytuacja w Koryncie

Aposto∏ podkreÊla w 4. wersecie, ̋ e wszystkie
dary i s∏u˝by w KoÊciele majà swoje êród∏o w
jednym Panu i w jednym Duchu. Aposto∏ Pawe∏
wymienia ró˝ne dary wywodzàce si´ z Ducha
Âwi´tego; poni˝ej zostajà wyjaÊnione.

Dar „màdroÊci” i „wiedzy-poznania”.
(1. Koryntian 12, 8)

MàdroÊç i poznanie mog∏yby wskazywaç na
form´ wyk∏adu Pisma Âwi´tego (byç mo˝e
interpretacji Starego Testamentu w odniesieniu
do Chrystusa). Poznania jednak nie uzyskuje si´
na drodze filozoficznych spekulacji, ale wy∏àcz-
nie w wyniku objawienia Bo˝ego.

Dar „wiary” i „uzdrawiania”
(1. Koryntian 12, 9)

Przez poj´cie „wiara” Aposto∏ nie rozumie
osiàgni´ç cz∏owieka, ale dar Ducha Âwi´tego.
Zatem wiara jest darem od Boga. Wiara nie

Po przedstawieniu darów
duchowych przyjrzymy si´

ich ocenie zawartej
w 1. LiÊcie do Koryntian.
Na zakoƒczenie zostanà

wymienione dary uwypuklajàce wspó∏czesne bogactwo duchowe.

Dary 
Ducha Świętego
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wych prawdopodobnie szczególnie ceniono
mówienie j´zykami. Temu Aposto∏ Pawe∏
przeciwstawia mowy prorocze, które w sposób
zrozumia∏y poÊwiadczajà Chrystusa ludziom:
„Wszak˝e w zborze wol´ powiedzieç pi´ç s∏ów
zrozumia∏ych, aby i innych pouczyç, ni˝ dziesi´ç
tysi´cy s∏ów j´zykiem niezrozumia∏ym”. (1. Ko-
ryntian 14, 19) Prezentacja darów duchowych
zawarta w 1. Koryntian 12 koƒczy si´ wezwa-
niem: „Starajcie si´ tedy usilnie o wi´ksze dary”.
(werset 31) W Êlad za tym przedstawiony zostaje
s∏ynny „Hymn mi∏oÊci”. (1. Koryntian 13) Stàd
te˝ wynika, ̋ e tymi wi´kszymi darami sà wiara,
nadzieja i mi∏oÊç. (1. Koryntian 13, 13)

Mi∏oÊç oddaje dary duchowe do s∏u˝by Bogu i
bliêniemu oraz strze˝e cz∏owieka przed wynios-
∏oÊcià. Mi∏oÊç, o której mówi Aposto∏ Pawe∏, jest
usposobieniem Bo˝ym. W odró˝nieniu od mi-
∏oÊci pozosta∏e dary duchowe sà czasowe i
przejÊciowe: „Mi∏oÊç nigdy nie ustaje; bo jeÊli sà
proroctwa, przeminà; jeÊli j´zyki, ustanà, jeÊli
wiedza, wniwecz si´ obróci”. (1. Koryntian 13, 8)

Dary duchowe jako znak bogactwa ducho-
wego

OkreÊlone Êwiadectwa glosolalii i czynienia
cudów, jako wskazówki posiadania Ducha, do
lat trzydziestych XX wieku wyst´powa∏y te˝ w
naszym KoÊciele. W 1933 roku G∏ówny Aposto∏
Bischoff zakaza∏ publicznego pos∏ugiwania si´
nadmienionymi darami na nabo˝eƒstwach, aby
chroniç KoÊció∏ przed niebezpieczeƒstwem.
PoÊwiadcza to, ˝e urzàd apostolski stoi ponad
tymi darami, i ˝e z nimi nie jest powiàzana
kontynuacja i dokoƒczenie dzie∏a Bo˝ego.

Przeglàdajàc dzieje zbawienia mo˝na stwier-
dziç, ˝e takie dary duchowe, jak mówienie

j´zykami, czynienie cudów, nie wyst´pujà w
sposób sta∏y. Cz´sto pojawiajà si´ na poczàtku
rozwoju. W czasie poczàtkowym KoÊcio∏a
Chrystusa, jak i w czasie ponownego obsadzenia
urz´du apostolskiego w XIX wieku poÊwiad-
czone jest mówienie j´zykami, jak i inne dary
duchowe. S∏u˝y∏y do tego, aby uwidoczniç nowe
nadzwyczajne dzia∏anie Bo˝e. Po zakoƒczeniu
fazy za∏o˝ycielskiej ekstatyczne dary duchowe
odchodzà na dalszy plan.

Dary duchowe we wspó∏czesnoÊci

We wspó∏czesnoÊci wymagalne sà dary du-
chowe, które budujà KoÊció∏ i poÊwiadczajà
ewangeli´. Stàd dary z 1. Koryntian 12, 4-11
mo˝na odnieÊç do obecnego czasu:

– „Mow´ màdroÊci” mo˝na rozumieç jako mo-
w´ o Chrystusie nadajàcemu ̋ yciu sens i cel.

– „Mow´ wiedzy” mo˝na rozumieç jako mow´
o planie zbawienia Bo˝ego, w którym jesteÊmy
zintegrowani.

– „Wiar´” jako bezwarunkowe zaufanie do
Boga i wyznawanie czynów zbawiennych
Jezusa Chrystusa.

– „Proroctwo” jako wyznawanie w teraêniej-
szoÊci, przede wszystkim ponownego przyjÊcia
Chrystusa.

– „Rozró˝nianie duchów” oznacza w teraêniej-
szym czasie nie mieszanie ewangelii z ideolo-
giami, Êwiatopoglàdami lub ezoterykà, ale
rozpoznawanie, jakie wyobra˝enia sà lub nie
sà zgodne z ewangelià.
Na posiadanie Ducha Âwi´tego jednak przede

wszystkim wskazuje wiara w czyny zbawienne
Chrystusa, nadzieja na Jego ponowne przyjÊcie
oraz mi∏oÊç do Boga i bliêniego.



Znane przys∏owie
g∏osi: „Mowa jest
srebrem, a milczenie
z∏otem”. Niestety,
cz´sto si´ mówi, tam
gdzie màdroÊç naka-
zywa∏aby milczenie.
Niektórzy omawiajà i
osàdzajà bardzo szyb-
ko. Co widzà i s∏yszà
zaraz opowiadajà da-
lej, nie zastanawiajàc
si´ nad skutkami.
Màdre dzieci Bo˝e
majà w swojej duszy
naczynie zbiorcze.
Wszystkie wra˝enia,
wszystkie prze˝ycia,
wszystko, co us∏ysza-
ne, najpierw tam zbie-
rajà. Nast´pnie doko-
nujà segregacji i odrzucajà to, co
niegodziwe, nieczyste i nieuczciwe.
Dop∏ywy do jeziora cz´sto przynoszà
tak˝e wiele piasku, kamieni i nie-
czystoÊci. W jeziorze jednak zachodzi
proces oczyszczania. Dzika wczeÊniej
woda staje si´ spokojna, a nieczystoÊci
opadajà w g∏´bin´. Oblubienica Jezusa
ma dojrza∏à dusz´, zdolnà do zaufania
Bogu i do milczenia: „Zdaj si´ w
milczeniu na Pana i z∏ó˝ w nim nadziej´”. 

W∏aÊnie w tym sensie wypowiada si´
Psalmista w 37. Psalmie mówiàc, aby nie
gniewaç si´ na niegodziwych, nie zaz-
droÊciç tym, którzy czynià nieprawoÊç z
powodu ich pozornego sukcesu, aby nie
szukaç zemsty i dopuszczaç si´ niespra-
wiedliwoÊci wobec bezbo˝nych, ale aby
zaufaç Bogu, który we wszystkim dobrze
kieruje. Màdrà radà jest odstàpiç od
z∏oÊci, nieobmyÊlonego s∏owa i odrzuciç

L I S T  A P O S T O L S K I

zawzi´toÊç, a gdy mówimy, to niech
màdroÊç wychodzi z naszych ust, a nasz
j´zyk niech naucza tego, co prawe w
sensie Bo˝ym.

Czy Jezus nie by∏ Mistrzem pod
wzgl´dem mówienia i milczenia we
w∏aÊciwym czasie? Jak Jego Ojciec,
cz´sto swojà królewskà godnoÊç pod-
kreÊla∏ celowym milczeniem. Z wielkà
màdroÊcià milcza∏ przed Pi∏atem, przed
arcykap∏anami i wzburzonym t∏umem.
Jego dusza by∏a uciszona w Bogu. (por.
Psalm 62, 2)

Nieumiej´tnoÊç milczenia przynios∏a
ludziom ju˝ wiele cierpienia, niedoli i
zatracenia. Jako poÊwi´cony Bogu z ∏ona
matki Samson dysponowa∏ ponadprze-
ci´tnà si∏à. Nikt nie odgad∏ jego tajem-
nicy. W koƒcu da∏ si´ przechytrzyç Dalili.
Zdradzi∏ swojà tajemnic´, nie baczàc, ̋ e
ta nieostro˝noÊç przyniesie mu wi´zie-

Apostoł okręgowy pomocniczy Henri Higelin
urodził się 20 czerwca 1943 roku. Apostołem został
ustanowiony 21 kwietnia 1996 roku, a apostołem
okręgowym pomocniczym 20 września 1997 roku.
Obsługuje niektóre okręgi we Francji oraz w
Demokratycznej Republice Konga w Afryce
Środkowej.

nie, gorzkie cierpie-
nia, a w koƒcu Êmierç.
(por. S´dziów 16)

Niektóre duchy dziÊ
wo∏ajà: „Nie ma Bo-
ga!”. Inne szydzà z
wiary i z bliskiego,
ponownego przyjÊcia
Jezusa. Bóg milczy.
Widzi co prawda nie-
wiast´ odzianà w s∏oƒ-
ce w bólach porodo-
wych, s∏yszy jej wo∏a-
nie i obserwuje smo-
ka. Jednak˝e w dniu
przyjÊcia Jezusa Bóg
przemówi, jak nigdy
dotàd. (por. Obj. Ja-
na 12)

Oblubienica Jezusa
codziennie çwiczy si´

w mówieniu i w milczeniu we w∏aÊciwym
czasie. Nie mówi o s∏aboÊciach bliêniego.
Na ten temat rozmawia tylko z Ojcem
Niebieskim w modlitwie wstawienniczej.
We wszystkich sytuacjach ˝yciowych
polega na Panu i Jemu ufa. Wykazujàc
takie usposobienie podoba si´ Oblubieƒ-
cowi. Z królewsko-kap∏aƒskà godnoÊcià
zmierza na wesele w niebie.

Henri Higelin

10

„Zdaj się w milczeniu na Pana
i złóż w Nim nadzieję”.

Apostoł okręgowy
pomocniczy Higelin w lutym
2008 roku podczas wizyty
Głównego Apostoła
w Demokratycznej
Republice Konga
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Korea Po∏udniowa: M∏odzie˝ usuwa skutki katas-
trofy ekologicznej
M∏odzi bracia i siostry wzi´li udzia∏ w wielkiej akcji
sprzàtania zachodnich wybrze˝y Korei Po∏udniowej,
zorganizowanej w dniach 22-24 lutego 2008 roku. W
grudniu 2007 roku dosz∏o tam do kolizji tankowca z innym
frachtowcem, przy czym do morza wyciek∏o 10500 ton oleju
i zanieczyÊci∏o wybrze˝e. Ludzie w tamtym regionie ˝yjà
g∏ównie z rybo∏ówstwa. Zaistnia∏a katastrofa zagra˝a ich
egzystencji. Prac´ ochotników z ca∏ego kraju w nadmie-
niony weekend utrudnia∏a z∏a pogoda, silny wiatr i deszcz.
WÊród ochotników by∏ te˝ biskup Ho Ryun Suh.

Indie: Odwiedziny w Rad˝asthanie
Po wizycie G∏ównego Aposto∏a w Hajdarabadzie (zobacz relacja „Nasza Rodzi-
na” nr 5/2008) aposto∏ okr´gowy Armin Brinkmann (Nadrenia Pó∏nocna-
Westfalia) uda∏ si´ do stanu Rad˝asthan, nale˝àcego do jego obszaru dzia∏ania.
Wieczorem 3 lutego br. w Jaipurze przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo, podczas którego
ustanowi∏ kilku s∏ugów okr´gowych, pasterzy i ewangelistów dla Rad˝asthanu i
innych pó∏nocno-wschodnich stanów Indii. Po konferencji aposto∏ów i biskupów,
w poniedzia∏ek 4 lutego, uda∏ si´ do Udajpuru. „Rad˝asthan mo˝na nazwaç
kolebkà Indii…”, relacjonuje aposto∏ okr´gowy, „w obydwu wspomnianych
miastach istniejà wielkie pa∏ace maharad˝y. ̊ ycie tam biegnie orientalnie, a ruch
uliczny chaotycznie. Mówi si´, ̋ e do jazdy samochodem potrzebne sà trzy rzeczy: good horn, good brake i good luck, (dobry
klakson, dobre hamulce i wiele szcz´Êcia). Przez dwa dni musieliÊmy przebyç oÊmiogodzinne jazdy samochodem, aby
dotrzeç do zborów Agoriya i Old Goyka. W Agoriyi 130 kap∏anów uczestniczy∏o w seminarium. Natomiast w Old Goyka
odby∏o si´ nabo˝eƒstwo z ustanowieniem dwóch starszych okr´gowych, dwunastu ewangelistów okr´gowych, pi´ciu
pasterzy i dwóch ewangelistów. Wielkie wra˝enie wywiera dyscyplina uczestników nabo˝eƒstwa. Godzinami siedzà ze
skrzy˝owanymi nogami na pod∏odze, ale b∏yskawicznie wstajà do modlitwy lub Êpiewu”. 9 lutego wszyscy s∏udzy okr´gowi
spotkali si´ na jednodniowym seminarium. Intensywnie omawiano sytuacje w zborach i okr´gach, nowe podzia∏y
administracyjne i dalszy rozwój. W niedziel´ 10 lutego odby∏o si´ nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y.

Azja

Ameryka Północna

Zdjęcie grupowe koreańskich braci i sióstr
na zakończenie dobrowolnego uczestnictwa w akcji sprzątania

Kanada: Weekend rodzinny
W dniach 15-17 lutego 2008 r. 46 braci i sióstr ze zborów: Edmonton,
Calgary i Medicine Hat oraz Saskatoon i Moose Jaw spotka∏o si´ w
parku rekreacyjnym. Po jeêdzie na sankach, w´drówkach i p∏ywaniu, w
sobot´ po po∏udniu zebrali si´ na Êpiew, a wieczorem we wspólnych
rozmowach przygotowywano si´ na nabo˝eƒstwo, które odby∏o si´ w
niedziel´ rano w sali konferencyjnej. Na t´ uroczystoÊç przybyli te˝
bracia i siostry z pewnego sàsiedniego zboru oraz goÊcie hotelowi.

Przyjemności na śniegu

D O O K O ¸ A  Â W I A T A



Europa i Afryka

Hiszpania: Po˝egnanie z braçmi i sios-
trami
16 lutego 2008 roku aposto∏ okr´gowy Armin
Studer (Szwajcaria) po raz ostatni przed przej-
Êciem w stan spoczynku (6 kwietnia br.)
odwiedzi∏ zbór La Coruna. Na to szczególne
nabo˝eƒstwo przybyli te˝ bracia i siostry ze
zborów: Carballo, Pontevedra i Gijón. Aposto-
∏owi okr´gowemu towarzyszyli aposto∏owie:
Erhard Suter, Heinz Lang i Markus Fehlbaum,
którego przedstawi∏ wiernym jako swego
nast´pc´.
S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏y wersety z
Ew. Mateusza 4, 1-2. Podczas nabo˝eƒstwa
aposto∏ okr´gowy ochrzci∏ i piecz´towa∏ nowo-
rodka oraz osob´ doros∏à. Ponadto ustanowi∏
kap∏ana i powo∏a∏ dwóch przewodniczàcych,
odpowiednio dla zborów Carballo i Gijón. Poza
tym ma∏˝eƒstwo Aloyo Ramirez i Maria del
Pilar z Pontevedra otrzyma∏o b∏ogos∏awieƒstwo
z okazji diamentowych godów.

Mo∏dawia/Rumunia: Âwi´te piecz´towania i ordynacje
Aposto∏ okr´gowy Armin Studer (Szwajcaria) pod koniec
stycznia br. uda∏ si´ do Mo∏dawii i Rumunii. Przy tym
przedstawi∏ braciom i siostrom swego nast´pc´, aposto∏a
Markusa Fehlbauma (od 6 kwietnia jest aposto∏em okr´go-
wym). W podró˝y tej uczestniczyli te˝ aposto∏owie Rudolf
Kainz (Austria), Simeon Cazacu (Mo∏dawia) i Vasile Cone
(Rumunia), jak i biskupi Philipp Burren (Szwajcaria) i Josef
Bleckenwegner (Austria). Aposto∏ okr´gowy Studer przepro-
wadzi∏ po trzy nabo˝eƒstwa w Mo∏dawii i Rumunii, udzieli∏
Ducha Âwi´tego siedemnastu wiernym oraz ordynowa∏ ewan-
gelist´, kap∏ana i pi´ciu diakonów. Ponadto pokrzepi∏ dusz-
pastersko s∏ugów okr´gowych i po˝egna∏ si´ ze wspó∏-
pracownikami obu administracji koÊcielnych.

W zborze Balti
na północy
Mołdawii

D O O K O ¸ A  Â W I A T A
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Zdjęcie tytułowe: Widok na Kakwende w prowincji Kiwu Północne/Demokratyczna Republika Konga

RPA: Pomoc dla pogorzelców
Ogromny po˝ar, 8 lutego br., na osiedlu Red Hill na obrze˝ach Kapsztadu, spowodowa∏, ̋ e ponad szeÊciuset ludzi
pozosta∏o bez dachu nad g∏owà, a wÊród nich nasi bracia i siostry. Aposto∏ John Kriel zaapelowa∏ do braci i sióstr swego
obszaru dzia∏ania o pomoc dla zboru Red Hill. Odzew by∏ zdumiewajàcy. W ciàgu jednego dnia, 11 lutego, do
Administracji KoÊcio∏a dostarczono takie iloÊci ubraƒ, poÊcieli i artyku∏ów ̋ ywnoÊciowych, ̋ e nie mo˝na by∏o przejÊç.
Szczególnie wzruszy∏ pracowników administracji dar ma∏ego ch∏opca, który odda∏ swego ulubionego misia, aby
pocieszyç dzieci, które nie majà domu.


