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Okazywać wdzięczność

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Patrzàc na histori´ dzie∏a Bo˝ego mo˝na stwierdziç,
˝e z ma∏ych poczàtków powsta∏ ogólnoÊwiatowy
KoÊció∏ Jezusa Chrystusa. To jednak˝e nie jest

osiàgni´ciem poszczególnych wierzàcych braci i sióstr, ale
darem dobrotliwoÊci i ∏aski Pana. Dzieje Apostolskie
Êwiadczà o tym, jak z ma∏ego grona wiernych rozwija∏ si´
zbór pod dzia∏alnoÊcià Ducha Âwi´tego. Pan Jezus powie-
dzia∏ do swoich uczniów: „Nie wy mnie wybraliÊcie, ale Ja
was wybra∏em”. Oznacza to nic innego, jak to, ̋ e wszystko
pochodzi od Niego! Nie tylko wówczas tak by∏o, ale tak te˝
jest dziÊ. Bez Jego b∏ogos∏awieƒstwa, bez Jego pomocy nic
nie by∏oby mo˝liwe, ale z Jego b∏ogos∏awieƒstwem, z Jego
pomocà wszystko jest mo˝liwe. Szczególnym dniem b∏ogo-
s∏awieƒstwa jest na przyk∏ad uroczystoÊç konfirmacyjna.
M∏odzi bracia i siostry sk∏adajà Êlubowanie konfirmacyjne,
a Pan daje konfirmantom i konfirmantkom swoje b∏ogos∏a-
wieƒstwo.

Teraz budzi si´ pytanie: Jak za to mo˝emy dzi´kowaç?
Kiedy powiemy: „Panie, dzi´kuj´”, wtedy co prawda jest to
pi´kne, ale czy wystarczajàce? PomyÊlmy o tym, jak wycho-
wuje si´ dzieci. Je˝eli dzieci mówià, ˝e sà wdzi´czne
rodzicom, to rodzice si´ cieszà, ale te˝ mówià: „Oka˝cie
swojà wdzi´cznoÊç!”. Trzeba coÊ uczyniç, trzeba swoim
zachowaniem pokazaç, ̋ e jest si´ wdzi´cznym. Nie inaczej
post´pujmy wobec mi∏ego Boga. Okazujmy wdzi´cznoÊç
naszym zachowaniem.

Mo˝emy to czyniç na przyk∏ad poprzez ofiary. Je˝eli
naprawd´ jesteÊmy Panu wdzi´czni, to sk∏adamy ofiary.
Przy tym nie tylko myÊl´ o dziesi´cinie, którà ch´tnie
dajemy Panu, ale te˝ o ofiarach czasu.

Kto naprawd´ jest wdzi´czny, ten anga˝uje swoje dary w
dziele Bo˝ym, ten chce wspó∏dzia∏aç i nie pozostaje na
uboczu, ten si´ przyczynia do tego, ˝eby by∏o pi´knie w
zborze, a wszyscy czuli si´ dobrze.

Kto jest wdzi´czny, ten nie milczy, lecz to okazuje i mówi
o tym, co Pan dobrego czyni, ̋ e nas prowadzi i nami kieruje,
i ̋ e prze˝ywamy cuda Jego ∏aski. Ludzie na ogó∏ wykazujà
innà postaw´. Cz´sto rozmawiajà o tym, co jest negatywne,
co ten czy tamten êle uczyni∏, czy te˝ narzekajà na okolicz-
noÊci. W∏aÊciwie jest to bez sensu. W wyniku takiej postawy
nic si´ nie zmieni. Jak pi´knie jest jednak˝e, gdy rozmawia
si´ o swojej wdzi´cznoÊci! Bàdêmy wi´c wdzi´czni Panu z
ca∏ego serca i t´ wdzi´cznoÊç te˝ okazujmy.

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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S∏u˝b´ G∏ównego Aposto∏a w Stan-
dard Bank Arena w Johannesburgu
prze˝y∏o 6250 uczestników, a kolejne
18200 podczas przesuni´tej w czasie
transmisji, w niedziel´ 15 lutego, w
licznych zborach RPA i Botswany.
Nawiàzujàc do s∏owa biblijnego z
Efezjan 4, 13 G∏ówny Aposto∏ w toku
nabo˝eƒstwa wskaza∏ Jezusa Chrystu-
sa jako norm´ i cel do osiàgni´cia
doskona∏oÊci. Po wzruszajàcej uro-
czystoÊci Êwi´tej wieczerzy, w tym dla
umar∏ych, dotychczasowy starszy okr´-
gowy Tshitshi Tshisekedi (Dem. Rep.

Konga) otrzyma∏ urzàd aposto∏a. W
przysz∏oÊci b´dzie obs∏ugiwa∏ prowin-
cj´ Katanga, gdzie ˝yje ok. 130 000
braci i sióstr. Do tego wielkiego zada-
nia G∏ówny Aposto∏ ˝yczy∏ mu wiele
zr´cznoÊci i màdroÊci.

Pod koniec nabo˝eƒstwa G∏ówny
Aposto∏ wyjaÊni∏ braciom i siostrom,
dlaczego to nabo˝eƒstwo wyjàtkowo
odby∏o si´ w sobot´. Powodem tego
nie by∏o to, ̋ eby mieç wolnà niedziel´,
lecz planowany przelot do Mozam-
biku i obs∏u˝enie dzieci Bo˝ych w ko-
lejnym afrykaƒskim kraju.

W sobot´ 14 lutego 2009 roku G∏ówny

Aposto∏ Wilhelm Leber przeprowadzi∏

nabo˝eƒstwo w Standard Bank Arena

w Johannesburgu, w obszarze dzia∏ania aposto∏a okr´gowego

Kitchinga. Podczas tego nabo˝eƒstwa ustanowi∏ te˝ aposto∏a

dla Demokratycznej Republiki Konga.

G∏ówny Aposto∏
w Johannesburgu - RPA

N A B O ˚ E ¡ S T W O

Zdjęcie poniżej: Ordynacja apostoła
Tshitshi Tshisekedi

Zdjęcie z prawej: mały chór męski
śpiewa przed nabożeństwem

Zdjęcie duże: Główny Apostoł Leber
i apostoł okręgowy Kitching
wśród dzieci w Mozambiku

3



– Efezjan 4, 13 –

„…aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary
i poznania Syna Bożego, do męskiej

doskonałości, i dorośniemy do wymiarów
pełni Chrystusowej”.

Moi mili bracia i siostry,
wszyscy mo˝emy wtórowaç
pieÊni chóru i s∏awiç Boga,

naszego Ojca i Jego Syna, i powie-
dzieç: O wielki Bo˝e! Kiedy jestem
sam w biurze lub w domu, to te˝ sobie
Êpiewam w∏aÊnie t´ pieÊƒ.

Raduj´ si´, ˝e mog∏em przybyç do
was, do Johannesburga. Moim ̋ ycze-
niem by∏o byç razem z wami. Moim
˝yczeniem te˝ jest, ˝eby nasz Ojciec
Niebieski darowa∏ nam pe∏ni´ swego
b∏ogos∏awieƒstwa, ˝eby ka˝dy zosta∏
nape∏niony radoÊcià i utwierdzony w
ÊwiadomoÊci, ̋ e Pan wnet przyjdzie.

Z powodu tego, ˝e jako G∏ówny
Aposto∏ po raz pierwszy jestem w 
Johannesburgu, chcia∏bym wam prze-
kazaç specjalne s∏owo pokrzepienia.
Znajduje si´ ono w Psalmie 84, 6:
„B∏ogos∏awiony cz∏owiek, który ma

si∏´ swojà w tobie, gdy o pielgrzymkach
myÊli!”. Budzi si´ pytanie: Co jest na-
szà si∏à? OczywiÊcie jest wiele rzeczy,
które dajà si∏´. Niejeden jest silny z
powodu swoich zdolnoÊci intelektual-
nych, inny jest silny z powodu swojej
t´˝yzny fizycznej, czy te˝ jeszcze z inne-
go powodu. Dla nas jednak bycie sil-
nym oznacza coÊ innego. Naszà si∏à
jest Bóg, jest Pan. Tej si∏y doÊwiadcza-
my w ró˝norodny sposób. Si∏à jest
ÊwiadomoÊç, ̋ e jestem dzieckiem Bo-
˝ym. S∏owo Bo˝e jest naszà si∏à. Gdy
przyjmujemy S∏owo nabo˝eƒstwa, to
otrzymujemy si∏´ z góry. Ca∏e stworze-
nie powsta∏o przez S∏owo. To pokazu-
je, jaka si∏a tkwi w S∏owie Bo˝ym.

Urzàd apostolski – czy to nie jest
si∏a? Dany jest od Boga jako êród∏o
si∏y. Modlitwa, mo˝liwoÊç rozmawia-
nia z Bogiem – czy to nie jest si∏a?

„B∏ogos∏awiony cz∏owiek, który ma
si∏´ swojà w tobie…”. Stale bàdêmy
Êwiadomi si∏y Bo˝ej, którà mo˝na
prze˝ywaç ró˝norodnie.

Niedawno czyta∏em histori´ na te-
mat Napoleona. Jak wiadomo, Napo-
leon chcia∏ podbiç Êwiat. Do tego celu
potrzebne by∏y szybkie statki, które
wówczas niestety nie posiada∏y jeszcze
nap´du mechanicznego.

Pewnego dnia Napoleonowi ktoÊ
doniós∏ o nowym wynalazku – o maszy-
nie parowej, którà mo˝na wykorzystaç
jako nap´d statku. Napoleon wyjrza∏
przez okno, a tam akurat ktoÊ pali∏ cy-
garo. „Para… ulatniajàca si´ jak dym,
ma nap´dzaç statki? – niemo˝liwe”.
Odrzuci∏ t´ propozycj´, poniewa˝ nie
doceni∏ si∏y pary. Nie móg∏ sobie wyo-
braziç, jak mia∏oby to funkcjonowaç.

Czy czasami nie popadamy w nie-

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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bezpieczeƒstwo niedoceniania si∏y Bo-
˝ej, tak ˝e nie jesteÊmy Êwiadomi si∏y
zawartej w S∏owie Bo˝ym albo ˝e nie
pos∏ugujemy si´ si∏à zawartà w modlit-
wie lub ignorujemy si∏´ urz´du apos-
tolskiego? Wszystko jest mo˝liwe
przez si∏´ Bo˝à, ale my musimy mieç
ÊwiadomoÊç tej si∏y i nie wolno nam jej
nie doceniaç.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które w
pi´kny sposób opisuje wol´ Bo˝à:
„…a˝ dojdziemy wszyscy do jednoÊci
wiary i poznania Syna Bo˝ego, do
m´skiej doskona∏oÊci, i doroÊniemy do
wymiarów pe∏ni Chrystusowej”. Opi-
sane sà tu trzy sk∏adowe. Po pierwsze
jest mowa o wierze. Wiara w Jezusa
Chrystusa jest podstawà.

Po drugie jest mowa o poznaniu Sy-
na Bo˝ego. Poznajemy, ˝e wszystko
jest skoncentrowane na Synu Bo˝ym.

Po trzecie mowa jest o ̋ yczeniu by-
cia udoskonalonym wed∏ug miary
Chrystusa.

Czy poznaliÊmy, ̋ e musimy osiàgnàç
stan, jakiego Pan od nas b´dzie wyma-
ga∏ podczas swego ponownego przyjÊ-
cia? Po pierwsze musi istnieç wiara.
Wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego
zmartwychwstanie. Dla nas jest to
rzecz oczywista, ale pomyÊlmy o na-
szym otoczeniu. Nie dla wszystkich
ludzi wokó∏ nas jest to oczywiste. Kiedy
zaÊ b´dziecie o tym mówili, to mo˝ecie
si´ spotkaç ze stwierdzeniem: „Tak,
Jezus by∏ màdrym cz∏owiekiem, by∏
wspania∏ym nauczycielem” lub jeszcze
kimkolwiek. Wierzyç jednak w Syna
Bo˝ego, który sta∏ si´ cz∏owiekiem,
z∏o˝y∏ ofiar´, umar∏, zmartwychwsta∏,
wstàpi∏ do nieba, to ju˝ jest zupe∏nie co
innego. Takà wiar´ nie ka˝dy ma.

Zachowajmy sobie wiar´ w Jezusa
Chrystusa, ona jest podstawà zbawie-
nia. To jest pierwszy punkt.

Drugi punkt to jest dojÊcie do po-
znania Syna Bo˝ego, a wed∏ug mojego
rozumienia jest to czymÊ wi´cej ni˝
tylko wiarà, jeÊli dojdziemy do pozna-
nia, jak Chrystus objawia si´ w naszym
czasie.

Gdzie dzisiaj mo˝emy znaleêç Chry-
stusa? On nie jest tylko postacià histo-
rycznà albo kimÊ, o kim mo˝na czytaç
w Biblii, przeciwnie Chrystus jest i dziÊ
obecny. Gdzie Go znajdziemy? Znaj-
dziemy Go w Jego S∏owie. To jest nasze
poznanie. Znajdziemy Go w Jego ∏as-
ce, oferowanej nam na ka˝dym nabo-
˝eƒstwie. To jest nasze poznanie. Takie
te˝ musi byç nasze poznanie. Jezus
Chrystus jest w swoich aposto∏ach. To
jest nasze poznanie. On jest te˝ blisko
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nas, kiedy si´ modlimy. Tak wi´c po-
znanie Syna Bo˝ego jest czymÊ wi´cej
ni˝ tylko wiarà, ̋ e ̋ y∏ na ziemi i z∏o˝y∏
siebie w ofierze. Nieodzowne jest wi´c
poznanie tego, jak dziÊ, w naszym
czasie, Jezus dzia∏a. Posiadamy to
poznanie, a mianowicie, ˝e Chrystus
dzia∏a w swoim S∏owie, w swojej ∏asce i
w urz´dzie apostolskim.

Dlatego te˝, tak jak jest mowa w s∏o-
wie biblijnym, dochodêmy do jednoÊci

wiary i poznania Syna Bo˝ego, tak
abyÊmy mieli wspólny stan poznania w
centralnych punktach naszej wiary. Jak
mo˝na osiàgnàç t´ jednoÊç? Przez
Ducha Âwi´tego.

Wiecie, ˝e tam, gdzie si´ pyta o
zdanie ludzkie, to ka˝dy ma w∏asne
zdanie. Ju˝ w przypadku dziesi´ciu czy
dwunastu osób bardzo trudno jest
osiàgnàç jednoÊç, a dzie∏o Bo˝e liczy
wiele milionów. W jaki sposób osiàg-

nàç jednoÊç? Ludzki-
mi Êrodkami jest to
niemo˝liwe, lecz tylko
poprzez prac´ Ducha
Âwi´tego. Dlatego je-
steÊmy radosnymi i
szcz´Êliwymi, ̋ e dzia-
∏a dzisiaj Duch Bo˝y.
Jemu dajmy w naszym
sercu przestrzeƒ, tak
aby ujawni∏a si´ jed-
noÊç. Niech b´dzie
odczuwalna w zbo-
rach. W tym zborze
odczuwam jednoÊç
wiary, odczuwam pi´k-

nà i ciep∏à atmosfer´.
Nie mamy jednak gwarancji, ̋ e tak

pozostanie. Wszyscy musimy staraç si´
i zabiegaç o jednoÊç wiary i poznania,
poniewa˝ to jest naszà si∏à.

Powróçmy do s∏owa biblijnego:
„…a˝ dojdziemy […] do m´skiej dos-
kona∏oÊci, i doroÊniemy do wymiarów
pe∏ni Chrystusowej”. To brzmi wspa-
niale, prawda? Ale co to oznacza? Jak
dojÊç do wymiarów pe∏ni Chrystuso-
wej? Zajmowa∏em si´ tym zagadnie-
niem i prosi∏em Pana, aby wzbudzi∏ mi
kilka myÊli. Odpowiedê, jakà uzyska-
∏em, jest prosta: Trzeba spojrzeç na
˝ycie Jezusa. Wówczas znajdziemy
wiele spraw, wchodzàcych w sk∏ad
„pe∏ni”. Je˝eli zaÊ b´dziemy mieli takie
usposobienie, jak Jezus, to uda si´ nam
osiàgnàç t´ pe∏ni´.

Co okreÊla∏o ˝ycie Jezusa? Jego
pe∏ne oddanie Ojcu. Stale patrza∏ na
Niego i oddawa∏ czeÊç i chwa∏´! Ju˝
jako dwunastoletni ch∏opiec, b´dàc w
Êwiàtyni powiedzia∏: „Czy˝ nie wie-
dzieliÊcie, ̋ e w tym, co jest Ojca mego,
Ja byç musz´?”. (Ew. ¸ukasza 2, 49)
Pe∏nia objawi∏a si´ te˝, gdy w Getse-
mane powiedzia∏: „Ojcze mój, jeÊli
mo˝na, niech mnie ten kielich minie;



pe∏ni Chrystusowej.
Istnieje jeszcze kolejna cecha: Jezus

by∏ pe∏en mi∏osierdzia. By∏ dobrotliwy
wobec ka˝dego i wszystkim oferowa∏
swojà pomoc. To tak˝e jest godna
po˝àdania cecha.

Chciejmy osiàgnàç udoskonalenie w
zakresie tych czterech cech Jezusa
Chrystusa:
• Patrzeç na Boga w ka˝dej sytuacji

˝yciowej i kierowaç si´ Jego wolà.
• Nie daç ̋ adnej szansy szatanowi do

ujarzmienia nas i post´powaç ostro˝-
nie.

• Mi∏owaç si´ wzajemnie, a to jest
mo˝liwe, kiedy patrzymy na dusze.

• Oferowaç pomoc potrzebujàcym i
byç ∏askawym wobec wszystkich.
Patrzàc na ˝ycie Jezusa musz´

stwierdziç, ̋ e godne uwagi jest te˝ Jego
zachowanie podczas pojmania w Get-
semane, gdy jeden z Jego uczniów
postàpi∏ drastycznie i odcià∏ ̋ o∏nierzo-
wi ucho. W sytuacji utraty kontroli nad
wszelkimi emocjami, gdy by∏o na-
prawd´ burzliwie i goràco, to Jezus

wykaza∏ swojà wielkoÊç i uzdrowi∏ zra-
nionego ̋ o∏nierza. Stale by∏ gotowy do
pomocy. Nawet w takiej sytuacji, w
której ka˝dy inny pomyÊla∏by najpierw
o sobie, Jezus by∏ gotowy do pomocy.
By∏ przychylny bliêniemu, nawet w
takiej sytuacji.

Mili bracia i siostry, w∏aÊnie to chcia-
∏em wam powiedzieç w Johannes-
burgu. Naszym celem jest dojÊcie do
jednoÊci wiary i poznania Syna Bo˝e-
go, abyÊmy wiedzieli gdzie i jak obja-
wia si´ w naszym czasie.

Naszym celem jest te˝ dojÊcie do
doskona∏oÊci i pe∏ni Chrystusowej w
czterech przedstawionych punktach
˝yciowych, w których Pan Jezus jest
przyk∏adem. Jezus Chrystus i Jego
˝ycie, to cudowny przyk∏ad. Dà˝my
wi´c do osiàgni´cia przedstawionych
celów i naÊladujmy Jego, abyÊmy
wszyscy dostàpili udoskonalenia, a
kiedy to nastàpi wtedy te˝ dzie∏o Bo˝e
b´dzie mog∏o zostaç dokoƒczone, a
Pan nas zabierze do siebie. Niechby
wnet nasta∏a ta chwila!
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wszak˝e nie jako Ja chc´, ale jako Ty”.
(Ew. Mateusza 26, 39) W∏aÊnie to jest
pe∏nia Chrystusowa. Patrzmy wi´c na
Boga w ka˝dej sytuacji ˝yciowej i po-
wiedzmy: Wszak˝e nie jak Ja chc´, ale
jak Ty. To jest znak m´skiej doskona-
∏oÊci.

Do tej doskona∏oÊci nale˝à jeszcze
inne w∏aÊciwoÊci. Pozwólcie, ̋ e przed-
stawi´ jeszcze kilka cech Chrystusa.
Nigdy nie pozwoli∏ si´ zwiàzaç przez
szatana. Gdy by∏ kuszony przez diab∏a
na pustyni, a mog´ sobie wyobraziç, ̋ e
by∏a to dla niego trudna sytuacja ̋ ycio-
wa, wtedy nie powiedzia∏ ̋ adnego b∏´-
dnego s∏owa. By∏ Êwiadomy tego, ˝e
szatan chce go zwiàzaç, wywrzeç na
Niego presj´, ale przeciwstawi∏ si´
kusicielowi. Do pe∏ni Chrystusowej
nale˝y te˝ to, ˝eby nie pozwoliç si´
zwiàzaç szatanowi.

Co jeszcze jest cechà m´skiej dosko-
na∏oÊci? Jezus w sposób cudowny mi-
∏owa∏ dusze. W PiÊmie Âwi´tym czy-
tamy, ̋ e siada∏ do sto∏u z grzesznikami
i celnikami, którzy w tamtym czasie nie
mieli ̋ adnego powa˝ania.

Jak to by∏o mo˝liwe? Przecie˝ by∏ te˝
cz∏owiekiem i byç mo˝e dla Niego je-
den by∏ bardziej sympatyczny, a inny
mniej. Mam tylko jednà odpowiedê:
On widzia∏ dusze. On nie patrzy∏ na to,
co zewn´trzne w cz∏owieku, On widzia∏
dusze. To by∏o dla niego istotne i dla-
tego móg∏ wszystkich mi∏owaç.

Mili bracia i siostry, to tak˝e i my
mo˝emy. Gdy spojrzymy na zbór z
czysto ludzkiego punktu widzenia, to
stwierdzimy ró˝nice. Jeden w zborze
jest nam sympatyczniejszy od drugie-
go. Kiedy jednak patrzymy na dusze, to
mo˝emy mi∏owaç ka˝dego. Wówczas
mamy odczucie, ̋ e wszyscy sà dzieçmi
Bo˝ymi. Nale˝ymy do siebie, tworzy-
my wspólnot´, a to czyni nas silnymi i
jest wyrazem m´skiej doskona∏oÊci i
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ucz∏owieczenie Boga w Jezusie Chrystusie. Dziewi-
ca Maria, matka Jezusa, sta∏a si´ „brzemienna z
Ducha Âwi´tego”. (Ew. Mateusza 1, 18; por. Ew.
¸ukasza 1, 35) Ta wypowiedê biblijna uj´ta jest w
naszym wyznaniu wiary: „Wierz´ w Jezusa Chrystu-
sa, […] który si´ poczà∏ z Ducha Âwi´tego i zosta∏
narodzony przez Mari´ pann´…”.

Duch Âwi´ty jest te˝ tym, który poÊwiadcza
pos∏annictwo Syna Bo˝ego. Uwidocznione zostaje
to poprzez zstàpienie Ducha Âwi´tego podczas
chrztu Jezusa nad Jordanem. (por. Ew. Mateusza
3, 16. 17; Ew. Jana 1, 32-34) Tym samym dope∏nia
si´ przy Jezusie, przy Jego ludzkiej postaci, namasz-
czenie Duchem Âwi´tym, w wyniku czego Bóg Jezus
zostaje potwierdzony jako Mesjasz, jako „Namasz-
czony”. (por. Dz. Ap. 10, 37. 38)

Duch Âwi´ty sprawia poznanie, ˝e Jezus jest
Chrystusem, ˝e jest Panem. (por. 1. Koryntian
12, 3)

Duch Âwi´ty jako moc i jako dar

Nale˝y rozró˝niaç mi´dzy Duchem Âwi´tym jako
darem Bo˝ym a Duchem Âwi´tym jako osobà
Boskà. Dar Ducha Âwi´tego zostaje przekazywany
przez Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego. Bóg
udziela tego daru poprzez na∏o˝enie ràk i modlitw´
aposto∏a, tak jak na przyk∏ad pokazuje to wyda-
rzenie w Samarii. (por. Dz. Ap. 8, 14-17)

Âwiadectwa dzia∏alnoÊci Ducha Âwi´tego w
czasach starotestamentowych

Na podstawie wiekuistego bytu Ducha Âwi´tego w
jednoÊci z Ojcem i Synem, Duch Âwi´ty by∏ czynny
przy stworzeniu Êwiata i w dziejach zbawienia.

Przez Ducha Âwi´tego w czasach starego przy-
mierza wyjawione zosta∏y ró˝norodne obietnice
dotyczàce przyjÊcia Mesjasza i ustanowienia nowe-
go przymierza. Zarówno Stary, jak i Nowy Testa-

W niniejszym artykule
omówimy Ducha Âwi´tego

jako trzecià osob´ Trójcy Bo˝ej.

Duch Święty

Wprowadzenie

Wiara w Boga Ojca i w Boga Syna nieroz∏àcznie
wià˝e si´ z wiarà w Boga Ducha Âwi´tego. Wyra˝a
to trzeci artyku∏ Nowoapostolskiego Wyznania
Wiary: „Wierz´ w Ducha Âwi´tego”.

Duch Âwi´ty jest prawdziwym Bogiem. Pochodzi
od Ojca i od Syna, i ̋ yje z Nimi w wiecznej wspól-
nocie. Wspó∏dzia∏a∏ w dziejach stworzenia i zba-
wienia. Duch Âwi´ty jest osobà Bo˝à uwielbianà i
czczonà jako Pan wraz z Ojcem i Synem.

Duch Âwi´ty jako osoba

Duch Âwi´ty to majestat Bo˝y. Wynika to z wypo-
wiedzi Aposto∏a Piotra: Kto ok∏amuje Ducha Âwi´-
tego, ten ok∏amuje Boga. (por. Dz. Ap. 5, 3. 4) To,
˝e Duch Âwi´ty jest osobà, wyraênie uwidacznia
fakt, ˝e posy∏a aposto∏ów do pracy, (por. Dz. Ap.
13, 2. 4) ˝e mo˝e Êwiadczyç wespó∏ z duchem
naszym (ludzkim), (por. Rzymian 8, 16) ̋ e wstawia
si´ u Boga za modlàcym. (por. Rzymian 8, 26)
Dzia∏alnoÊç Ducha Âwi´tego poznajemy:
– w ucz∏owieczeniu i zmartwychwstaniu Jezusa

Chrystusa,
– w Bo˝ych objawieniach w przesz∏oÊci i w teraê-

niejszoÊci,
– w pos∏annictwie i w dzia∏alnoÊci aposto∏ów,
– w sakramentach,
– w g∏oszonym S∏owie nabo˝eƒstwa, w szczegól-

noÊci w o˝ywianiu i zachowaniu obietnicy ponow-
nego przyjÊcia Jezusa Chrystusa.
Duch Âwi´ty jest jak Ojciec i Syn „prawdziwym

Bogiem z prawdziwego Boga”. Nie jest stworzony i
jest jednej istoty z Ojcem i Synem, i jak Oni dzia∏a
wiecznie.

Duch Âwi´ty i ucz∏owieczenie Syna Bo˝ego

Centralnym wydarzeniem dziejów zbawienia jest



ment poÊwiadcza, ˝e Duch Âwi´ty dzia∏a∏ i prze-
mawia∏ przez starotestamentowych proroków.
(por. np. Ezechiela 11, 5; Micheasza 3, 8; Za-
chariasza 7, 12; Dz. Ap. 28, 25) W Nowym Testa-
mencie przede wszystkim zostaje podkreÊlone to, ̋ e
prorocy wskazywali na Jezusa Chrystusa: „Bóg zaÊ
wype∏ni∏ w ten sposób to, co zapowiedzia∏ przez usta
wszystkich proroków, ˝e Jego Chrystus cierpieç
b´dzie”. (Dz. Ap. 3, 18)

Jezus Chrystus obiecuje Ducha Âwi´tego

Przed odejÊciem do Ojca, Jezus Chrystus zapowie-
dzia∏ Ducha Âwi´tego jako Pocieszyciela: „Ja prosiç
b´d´ Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby by∏ z
wami na wieki […] 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, 16. 26; por. te˝ 16, 7)

Pocieszyciel

Jezus Chrystus jest tym, który wspiera i wstawia si´
za swoimi. (Ew. Mateusza 28, 20; 1. Jana 2, 1) W
mowach po˝egnalnych poprzedzajàcych pojmanie
i ukrzy˝owanie Syn Bo˝y obieca∏ kolejnego
Pocieszyciela, „Parakleta” (gr. Parakletos oznacza
or´downik, obroƒca, pomocnik, pocieszyciel): „Ja
prosiç b´d´ Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby
by∏ z wami na wieki […] 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, 16. 26; por.
te˝ 16, 7)

Duch Âwi´ty, obok Jezusa Chrystusa, jest drugim
w KoÊciele Pocieszycielem i Pomocnikiem. Sk∏ada
Êwiadectwo o Jezusie Chrystusie i Go gloryfikuje.

Odkàd Syn Bo˝y opuÊci∏ widzialny Êwiat i jest po
prawicy Ojca, (Dz. Ap. 7, 56) Duch Âwi´ty podtrzy-
muje i o˝ywia ewangeli´ wÊród naÊladowców Chrys-
tusa i ich wspiera. (por. Ew. Mateusza 10, 19. 20)

Duch Prawdy

Jezus Chrystus okreÊli∏ Ducha Âwi´tego tak˝e jako
„Ducha Prawdy”. Duch ten uwidacznia, co podoba

si´ Bogu i co jest przeciwne woli Bo˝ej: „A On, gdy
przyjdzie, przekona Êwiat o grzechu i o sprawiedli-
woÊci, i o sàdzie”. (Ew. Jana 16, 8) Duch Âwi´ty do-
bitnie ujawnia prawd´ i k∏amstwo. (por. Dz. Ap.
13, 9. 10)

Pan za ̋ ycia na ziemi nie udzieli∏ wyczerpujàcych
wyjaÊnieƒ odnoÊnie wszelkiej prawdy i biegu dzie-
jów zbawienia, ale wskaza∏ na przysz∏e objawienia
Ducha Âwi´tego: „Lecz gdy przyjdzie On, Duch
Prawdy, wprowadzi was we wszelkà prawd´, bo nie
sam od siebie mówiç b´dzie, lecz cokolwiek us∏yszy,
mówiç b´dzie, i to, co ma przyjÊç, wam oznajmi”.
(por. Ew. Jana 16, 12. 13) W tym sensie Duch Âwi´-
ty dzia∏a wspó∏czeÊnie poprzez aposto∏ów w
KoÊciele Pana.

Wszystko, o czym mówi Duch Prawdy, ma zwiàzek
z Chrystusem, Jego usposobieniem i Jego dzie∏em.
Objawia wi´c Boskie panowanie Chrystusa. Wy-
znaje, ̋ e Jezus Chrystus przyszed∏ w ciele. (por. 1.
Jana 4, 2) Duch Âwi´ty sprawia poznanie, ̋ e Jezus
Chrystus jest Synem od Ojca, i ˝e przyjdzie po-
nownie.

Moc z wysokoÊci

Przed wniebowstàpieniem zmartwychwsta∏y Pan
da∏ swoim aposto∏om obietnic´: „A oto Ja zsy∏am na
was obietnic´ mojego Ojca. Wy zaÊ pozostaƒcie w
mieÊcie, a˝ zostaniecie przyobleczeni mocà z
wysokoÊci”. (Ew. ¸ukasza 24, 49)

Tym samym zapowiedzia∏ zes∏anie Ducha Âwi´-
tego, tak jak to ju˝ obieca∏ Bóg Ojciec przez proroka
Joela. (por. Joela 3, 1-5) Obietnica ta wype∏ni∏a si´
w Zielone Âwiàtki, a wraz z jej wype∏nieniem rozpo-
cz´∏a si´ publiczna dzia∏alnoÊç aposto∏ów.

Poj´cie „moc z wysokoÊci” wskazuje na pot´˝ne
oddzia∏ywanie Ducha Âwi´tego na dzieje ludzkoÊci.
Samoobjawienie si´ Boga w Duchu Âwi´tym, po-
dobnie jak Ojca i Syna, ma miejsce w dziejach
Êwiata, w dziejach zbawienia.

Poj´cie „moc” (gr. dynamis) wskazuje na wy-
pe∏niajàcà, wzruszajàcà i wzmacniajàcà dzia∏alnoÊç
Ducha. Duch Âwi´ty wzmacnia KoÊció∏ Pana w
staraniach ˝ycia wed∏ug upodobania Bo˝ego i
przygotowania si´ na ponowne przyjÊcie Chrystusa.

9
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Niedawno Êledzi∏em debat´ na temat „globalnego
ocieplenia”. Rozmawiano o przyczynach i skutkach 
widocznych dziÊ i za kilka lat. By∏em zdumiony, jaki
wp∏yw ma na nas zmiana klimatu: Powodzie, susze, kl´ski
g∏odowe, wymieranie niektórych gatunków roÊlin i
zwierzàt.

Jako podstawowy powód tego stanu rzeczy podawano
˝àdz´ bogacenia si´, egoizm, bezmyÊlne korzystanie ze
Êrodowiska naturalnego, a na domiar niekontrolowane
zanieczyszczenie Ziemi. W wyniku tego ludzkoÊç musi
podjàç kosztowne wyzwanie, aby móc w miar´ harmo-
nijnie wspó∏˝yç ze Êrodowiskiem naturalnym. Do tego
stopnia wyrzàdza si´ szkod´ naszej Ziemi, ˝e nie jest
pewne, czy w przysz∏oÊci b´dzie przydatna do zamiesz-
kania.

Na nieszcz´Êcie mieszkaƒcy Ziemi nie potrafià spros-
taç wyzwaniu pokojowego wspó∏˝ycia. Stale gdzieÊ majà
miejsce wojny i okrucieƒstwa. Koƒcowy wniosek debaty
brzmia∏: „Brak mi∏oÊci” – to jest przyczyna kl´ski. By∏em
g∏´boko poruszony. Czy ta wypowiedê nie nawiàzuje do
przykazania, które Pan okreÊli∏ jako najwi´ksze? „B´-
dziesz mi∏owa∏ Pana, Boga swego, z ca∏ego serca swego i
z ca∏ej duszy swojej, i z ca∏ej myÊli swojej. To jest naj-
wi´ksze i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu:
B´dziesz mi∏owa∏ bliêniego swego jak siebie samego”.
(Ew. Mateusza 22, 37-39) Zapyta∏em siebie: Czy jako
ludzkoÊç jesteÊmy na drodze samowyniszczenia dlatego,
poniewa˝ zaniedbujemy wype∏nianie tego najwi´kszego
przykazania? Czy ten destrukcyjny stan jest znakiem
koƒca czasu, opisanego w 24. rozdziale Ewangelii Mate-

Brak miłości

Apostoł okręgowy Johann R.Kitching urodził się 23 lipca 1950 roku.
Apostołem okręgowym został ustanowiony 2 października 1988 roku.
Obszar jego działania obejmuje wschodnią część RPA, Botswanę,
Mozambik,Madagaskar oraz prowincje Afryki Południowo-Wschodniej.

Apostoł okręgowy Kitching podziwia niezwykłą fryzurę
pewnej nowoapostolskiej siostry

usza? Ponadto do tych pytaƒ dochodzi kolejne alar-
mujàce: Czy ogólnoÊwiatowe starania ratowania Ziemi z
powodu braku mi∏oÊci nie sà z góry zdane na fiasko?
PomyÊla∏em te˝ o planie zbawienia Bo˝ego. Pocieszenia
zazna∏em na myÊl o ponownym przyjÊciu Chrystusa, o
Królestwie Pokoju, o nowym niebie i nowej ziemi, o ̋ yciu
wiecznym z Bogiem. Co mog´ uczyniç, aby staç si´
uczestnikiem tego? Przestrzegaç wezwania Chrystusa,
aby staç si´ doskona∏ym w mi∏oÊci do Boga i bliêniego.
Oznacza to, aby dzieliç si´ z innymi, troszczyç si´ o siebie
wzajemnie i wzajemnie sobie wybaczaç, i to wcià˝ na
nowo.

Ponadto powinniÊmy si´ staraç oceniaç bliêniego
mniej krytycznie, ale ̋ yç z ludêmi w harmonii. Oznacza
to te˝ ̋ yç w harmonii ze Êrodowiskiem naturalnym. Do
tego niezb´dne jest samoograniczenie, samokontrola,
samopoznanie, uwzgl´dnienie dobra innych i sta∏e kiero-
wanie si´ ewangelià Chrystusa.

Reasumujàc stwierdzam, ̋ e rzeczà nieodzownà jest,
abyÊmy poruszali si´ w ramach porzàdku Bo˝ego,
przestrzegajàc Bo˝ych przykazaƒ i zaleceƒ. Niechby by∏y
naszà wytycznà ̋ yciowà i naszà wewn´trznà motywacjà.
Niechby okreÊla∏y nasze decyzje, dzia∏ania, a tak˝e nasz
stosunek do ̋ ycia.

My ludzie cz´stokroç ignorujemy wol´ Bo˝à i odsuwa-
my wype∏nianie przykazaƒ. Szukamy raczej szybkiego
sukcesu oraz natychmiastowego zadowolenia i zaspoko-
jenia naszych potrzeb. Dlatego te˝ coraz mniej myÊlimy
strategicznie i w zakl´tym kr´gu naszej rzàdzy i samo-
zniszczenia zmierzamy ku przepaÊci.

Taki stan nale˝y prze∏amaç. PowinniÊmy przyzwyczaiç
si´ do dalekowzrocznoÊci i oceniania naszych skutków
nie tylko do grobowej deski. Bo˝y plan zbawienia ze
wzgl´dów oczywistych jest wi´kszy od wszystkiego, co
mo˝e pojàç duch ludzki. Dlatego te˝ taka wa˝na jest
wiara, jak i integracja w planie zbawienia, aby ostatecznie
móc go w pe∏ni prze˝yç.

Johann R. Kitching



11

Kwiat pocieszenia

Czy jest dalsze życie po śmierci?

DwanaÊcie lat mieszka∏am sama w dwupokojo-
wym mieszkaniu, kiedy ponownie przeprowadzi∏ si´
do mnie mój syn. Jego firma og∏osi∏a upad∏oÊç, stra-
ci∏ êród∏o utrzymania i stàd nie staç go by∏o na sa-
modzielne mieszkanie. Wkrótce po tym zdarzeniu
zerwa∏a z nim jego narzeczona, którà bardzo
kocha∏. To by∏o dla niego za du˝o i zaczà∏ swój ̋ al i
ból uÊmierzaç alkoholem. Sta∏o si´ to te˝ przyczynà
mojego kryzysu. Moja praca jako pomoc domowa
by∏a bardzo m´czàca, a teraz jeszcze dosz∏a troska
o ch∏opaka z powodu jego alkoholizmu, jak i z po-
wodu tego, ˝e ponad dwadzieÊcia lat nie by∏ na
nabo˝eƒstwie w koÊciele.

Widzia∏, ˝e regularnie chodzi∏am do koÊcio∏a.
S∏ysza∏ te˝ moje relacje z nabo˝eƒstw. Zaczà∏ nawet
czytaç Bibli´, ale nie potrafi∏ si´ przemóc, ̋ eby pójÊç
do domu Paƒskiego. Codziennie modli∏am si´ do
Ojca Niebieskiego, aby pozwoli∏ mojemu synowi
znaleêç z powrotem drog´ do domu Bo˝ego. O
wstawiennictwo prosi∏am te˝ s∏ugów Bo˝ych. By∏am
gotowa wszystko wziàç z r´ki Bo˝ej i ufa∏am Jemu
stuprocentowo. Pomimo to by∏ to dla mnie trudny
czas cierpieƒ.

Do tego stopnia by∏am przygn´biona, ˝e wbrew

mojemu zwyczajowi na wiosn´ zrezygnowa∏am z po-
sadzenia kwiatków na balkonie. Do mojego nastro-
ju nie pasowa∏y ̋ adne kolorowe kwiaty. Zdecydo-
wa∏am posadziç kaktusy. Kupi∏am je i postawi∏am.
Zanim jednak dosz∏o do sadzenia, w skrzynce coÊ
si´ zazieleni∏o. Dalej zwleka∏am z posadzeniem
kaktusów. Zielona roÊlinka rozwin´∏a si´ i okazale
zakwit∏a. By∏a to petunia. Gdy jà zobaczy∏am
ogarn´∏o mnie nieopisane uczucie radoÊci. Petunia
kwit∏a okazale przez ca∏e lato a˝ do listopada. W wy-
niku tego cz´Êç moich zmartwieƒ zosta∏a z∏agodzo-
na, poniewa˝ za ka˝dym razem, kiedy podziwia∏am
petuni´, to uÊwiadamia∏am sobie, ̋ e darowa∏ mi jà
mi∏y Bóg. Inni nieco si´ uÊmiechali z mojego prze-
konania, argumentujàc, ˝e mo˝e ptak lub wiatr
przyniós∏ nasienie. Mój brat, który jest kap∏anem,
podziela∏ jednak moje przekonanie, twierdzàc, ̋ e
tak˝e ptaki i wiatr posy∏a mi∏y Bóg.

Na kolejnà wiosn´ mojemu synowi wiod∏o si´ ju˝
lepiej. Ponownie znalaz∏ prac´ i przesta∏ piç. Tym
razem sam nie wyrós∏ ˝aden kwiat. Ja jednak po-
sadzi∏am kolorowe kwiaty.

Moje prze˝ycie jeszcze dziÊ uznaj´ za ma∏y cud
Bo˝y, który wzmocni∏ mojà wiar´ i mnie pocieszy∏.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

B´dàc uczestnikami kursu siedzieliÊmy na swoich
miejscach i czekaliÊmy na instruktork´, która
ka˝dego dnia notorycznie si´ spóênia∏a.

My kobiety oczywiÊcie rozmawia∏yÊmy, bo jak
mog∏oby byç inaczej. Gdy rozmawia∏yÊmy o choro-
bach, to nagle pewna kursantka z mojej grupy po-
wiedzia∏a: „Chcia∏abym wiedzieç, czy istnieje dal-
sze ˝ycie po Êmierci”. Jej matka przed Êmiercià
powiedzia∏a do niej: „JeÊli jest dalsze ˝ycie po
Êmierci, to si´ do ciebie zg∏osz´”.

Kursantka opowiada∏a, ˝e teraz cz´sto Êni o
matce i widzi jà ̋ ywà. Wtedy do niej powiedzia∏am:
„Mo˝e pani byç ca∏kiem pewna, ̋ e jest dalsze ̋ ycie

po Êmierci. W wyniku Êmierci cz∏owiek rozstaje si´
z cia∏em, podobnie jak my z naszymi ubraniami,
kiedy je zdejmujemy. Dusza jednak˝e ̋ yje dalej. To,
˝e pani wiele Êni o matce, widz´ jako znak z wiecz-
noÊci, ̋ e ona ̋ yje”.

Po tygodniu, kiedy znowu by∏y zaj´cia, przysz∏a do
mnie inna kobieta i powiedzia∏a: „Ca∏y tydzieƒ
myÊla∏am o pani”. Zapyta∏am dlaczego, a ona od-
powiedzia∏a: „W tamtym tygodniu pani z takim
przekonaniem i radoÊcià w oczach mówi∏a o dal-
szym ̋ yciu po Êmierci, ̋ e pani tego zazdroszcz´”. 

Zaprosi∏am wi´c t´ kobiet´, ˝eby przysz∏a na
nasze nabo˝eƒstwo.
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Urugwaj: Aposto∏ odwiedza m∏odzie˝
W sobot´ 17 stycznia 2009 roku aposto∏ Raul Montes de Oca odwiedzi∏ zbór
Rocha, po∏o˝ony w po∏udniowo-wschodnim regionie kraju, niedaleko granicy z
Brazylià. Tam czeka∏a na niego m∏odzie˝ z jedenastego okr´gu. (zdj´cie) W
rozmowach z m∏odzie˝à aposto∏ odpowiada∏ na pytania, ale tak˝e wys∏uchiwa∏
troski w osobistych spotkaniach duszpasterskich z poszczególnymi m∏odymi
braçmi i siostrami.

Hiszpania: Âwi´te piecz´towanie pomimo Ênie˝ycy
Aposto∏ Erhard Suter w sobot´ 24 stycznia 2009 roku
uda∏ si´ z Barcelony do odleg∏ej o 150 kilometrów
miejscowoÊci Vielha,
aby tam udzieliç dziec-
ku sakramentu Êwi´-
tego piecz´towania.
Ânie˝yca i nieprze-
jezdne drogi utrudnia-
∏y przejazd przez Pire-
neje. Z tego powodu
jego podró˝ trwa∏a pi´ç godzin. Na niedzielnym
nabo˝eƒstwie w wynaj´tej sali zebra∏o si´ trzynastu
wiernych. Placówka Vielha powsta∏a w wyniku prze-
siedlenia si´ pewnej rodziny z Urugwaju, a duszpastersko
opiekuje si´ nià kap∏an Jaume Bellotta, przewodniczàcy
zboru Andora.

Rosja: Bo˝e Naro-
dzenie zawsze w
styczniu

Aposto∏ okr´gowy Wolfgang Nadolny (Berlin-Branden-
burgia) 7 stycznia br. przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo bo˝o-
narodzeniowe w Moskwie. W Rosji obowiàzuje juliaƒski
kalendarz koÊcielny, stàd przesuni´cie Êwiàt o trzynaÊcie dni.
Podczas pierwszej podró˝y w 2009 roku aposto∏ okr´gowy
odwiedzi∏ cztery zbory aglomeracji moskiewskiej. W Rosji od
1991 roku 7 stycznia ponownie jest dniem Êwiàtecznym. Bo˝e
Narodzenie wraz z innymi religijnymi Êwi´tami zosta∏o
oficjalnie zniesione w 1917 roku. Podczas tego Êwiàtecznego
nabo˝eƒstwa aposto∏ Pawe∏ Gamow i jego ˝ona Tatjana
otrzymali b∏ogos∏awieƒstwo z okazji srebrnych godów.

W zborze Tyrnowow

Apostoł Suter (5. od lewej)
z braćmi i siotrami w Vielha

RPA: Oko∏o 200 wiernych zebra∏o si´ na nabo˝eƒstwie dla umar∏ych zarówno w, jak i przed 

koÊcio∏em w Mabopane, aby skorzystaç ze s∏u˝by aposto∏a okr´gowego Johanna Kitchinga i apo-

sto∏a J. Jouberta. Budynek z blachy falistej stoi na gruncie nale˝àcym do cz∏onka zboru, a zbudo-

wany zosta∏ przez wiernych we w∏asnym zakresie. Mabopane le˝y czterdzieÊci kilometrów na

pó∏noc od Pretorii i jest macierzystym zborem okr´gu o tej samej nazwie.

RPA: Tysiàc wiernych oczekiwa∏o aposto∏a okr´gowego Noela

Barnesa (Kraj Przylàdkowy) w zborze Strand Gustrouw. Podczas

nabo˝eƒstwa aposto∏ Metthew Arendse i jego ˝ona Berdine

otrzymali b∏ogos∏awieƒstwo z okazji srebrnych godów.
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