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Bóg dotrzymuje słowa

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E

Jakub by∏ b∏ogos∏awionym cz∏owiekiem. Mia∏ jednak trudnoÊci. Musia∏
opuÊciç ojczyzn´, poniewa˝ nie by∏o jednoÊci pomi´dzy nim a jego
bratem. Na drodze w nieznane, we Ênie, ukaza∏ si´ mu Pan. Jakub

widzia∏ drabin´ si´gajàcà do nieba i anio∏ów po niej wst´pujàcych i
zst´pujàcych. Na górze sta∏ Pan, który powiedzia∏ do Jakuba: „…A oto Jam
jest z tobà i b´d´ ci´ strzeg∏ wsz´dzie, dokàdkolwiek pójdziesz”. S∏owa te sà
Bo˝ym przyrzeczeniem, tak˝e dla naszego czasu. Bóg dziÊ mówi: „Ja jestem
z tobà i ciebie strzeg´ gdziekolwiek jesteÊ”. Pan zawsze jest z tymi, którzy
wykazujà bojaêƒ Bo˝à. Trwajmy w bojaêni Bo˝ej. Patrzmy na Pana i módlmy
si´ do Niego. Wówczas Bóg b´dzie z nami i nas zachowa. Musimy jednak te˝
coÊ uczyniç, musimy pozostaç wiernymi!

Pan dalej mówi∏ do Jakuba: „…i przywiod´ ci´ z powrotem do tej ziemi”.
T́  wypowiedê równie˝ mo˝na odnieÊç do nas. Pan chce nas zaprowadziç do
krainy wspania∏oÊci. On przygotowa∏ dla nas miejsce w niebie. Pan Jezus
powiedzia∏ do swoich uczniów, ˝e idzie przygotowaç miejsce. Je˝eli
pozostaniemy bogobojnymi i wiernymi, to Pan wprowadzi nas do wspania-
∏oÊci, gdzie wszyscy b´dziemy zjednoczeni. Je˝eli jednak pójdziemy w∏asny-
mi drogami i nie pozostaniemy wiernymi, wtenczas Bóg tego nie uczyni,
poniewa˝ nikogo nie zmusza, a tylko proponuje. Jakub w swoim Ênie o
drabinie do nieba na koniec us∏ysza∏ s∏owa: „…bo nie opuszcz´ ci´, dopóki
nie uczyni´ tego, co ci przyrzek∏em”. Innymi s∏owy Bóg da∏ przyrzeczenie,
˝e dotrzyma s∏owa. Zwróçmy uwag´ na kilka cudownych przyrzeczeƒ
Bo˝ych.

„ProÊcie, a b´dzie wam dane”. To powiedzia∏ Pan Jezus. To jest Bo˝e
przyrzeczenie. Kiedykolwiek b´dziemy Pana prosili z wiarà, wtedy nam to
da! Inne przyrzeczenie Pana brzmi: „Ale szukajcie najpierw Królestwa
Bo˝ego i sprawiedliwoÊci jego, a wszystko inne b´dzie wam dodane”.
Musimy jednak czyniç te˝ to, co do nas nale˝y. Przyrzeczenia te nie zosta∏y
dane ka˝demu, ale sà uwarunkowane okreÊlonymi przes∏ankami. Je˝eli
najpierw zabiega si´ o Królestwo Bo˝e, a nie o ziemskie rzeczy, je˝eli
Królestwo Bo˝e jest na pierwszym miejscu w naszym ̋ yciu, to Bóg b´dzie
nas b∏ogos∏awi∏.

PomyÊlmy jeszcze o innym przyrzeczeniu Pana Jezusa: „Ka˝dego wi´c,
który mi´ wyzna przed ludêmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w
niebie”. Wyznawajmy naszà wiar´, ̋ e jesteÊmy dzieçmi Bo˝ymi, ̋ e jesteÊmy
nowoapostolskimi i piecz´towanymi Duchem Âwi´tym. Wówczas mo˝emy
byç pewni, ˝e Jezus Chrystus wyzna nas przed Ojcem Niebieskim, a to
oznacza, ̋ e nas przyjmie, kiedy przyjdzie ponownie.

Pan Jezus powiedzia∏: „jeÊli kto mnie s∏u˝y, uczci go Ojciec mój”. JeÊli
s∏u˝ymy w dziele Bo˝ym, czy to w chórze, w zborze, czy przy o∏tarzu, wówczas
Pan b´dzie nas szczególnie b∏ogos∏awi∏. Bóg nas uczci!

Zapami´tajmy: Bóg dotrzymuje s∏owa. Czyƒmy to, co do nas nale˝y.
(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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„Z okazji tegorocznych Zielonych
Âwiàt witam was serdecznie i ˝ycz´
wiele b∏ogos∏awieƒstwa i si∏ z Ducha
Âwi´tego. Zielone Âwiàtki to dzieƒ
narodzin KoÊcio∏a Chrystusa. Urodziny
to szczególny dzieƒ, to dzieƒ, w którym
wyra˝a si´ ˝yczenia. Moim ˝yczeniem
jest, aby b∏ogos∏awieƒstwo zielono-
Êwiàtkowe towarzyszy∏o wam na ca∏à
przysz∏oÊç, abyÊmy nie tylko mówili o
Duchu Âwi´tym, ale te˝ prze˝ywali Jego
moc” – tymi s∏owami G∏ówny Aposto∏
przywita∏ oko∏o 2000 braci i sióstr,
wype∏niajàcych do ostatniego miejsca
sal´ teatralnà w Rosemont, a tak˝e
wszystkich zgromadzonych w zborach
transmisyjnych, jak i tysiàce uczestni-
czàcych w nabo˝eƒstwie przez Internet.

W toku nabo˝eƒstwa G∏ówny Apos-
to∏ Leber wskaza∏ na szczególne si∏y
Ducha Âwi´tego jako Pocieszyciela,
Ducha radoÊci i pokoju, Ducha màdroÊ-
ci. Zgromadzonym, jak i ca∏emu KoÊ-
cio∏owi, przekaza∏ te˝ szczególne zielo-

noÊwiàtkowe s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa:
„Bogu niech b´dà dzi´ki, który nam
daje zwyci´stwo przez Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa”. (1. Koryntian 15,
57) Przes∏anie w postaci s∏owa b∏ogos∏a-
wieƒstwa z okazji Zielonych Âwiàt ma
d∏ugà nowoapostolskà tradycj´. Od
1982 roku G∏ówny Aposto∏ przekazuje
szczególne s∏owo b∏ogos∏awieƒstwa z
okazji Zielonych Âwiàt, które ma towa-
rzyszyç wiernym przez ca∏y rok.

Nawiàzujàc do przekazanego s∏owa
G∏ówny Aposto∏ stwierdzi∏, ˝e rozpo-
czyna si´ ono dzi´kczynieniem, przy
czym powiedzia∏: „Niech wszelka nasza
praca rozpoczyna si´ dzi´kczynieniem”.

W podró˝y do USA G∏ównemu Apo-
sto∏owi Leberowi towarzyszyli aposto-
∏owie okr´gowi Michael Ehrich (Niem-
cy Po∏udniowe), Leslie Latorcai (Kana-
da), Shadreck Lubasi (Afryka Wschod-
nia) i Guillermo Vilor (Boliwia, Brazy-
lia). Natomiast gospodarzem by∏ apos-
to∏ okr´gowy Leonard Kolb (USA).

G∏ówny Aposto∏ Wilhelm Leber nabo˝eƒstwo zielonoÊwiàtkowe 2009
przeprowadzi∏ w Rosemont, niedaleko Chicago. UroczystoÊç by∏a
transmitowana satelitarnie na ca∏y kontynent Ameryki Pó∏nocnej

i Po∏udniowej. Ponadto nabo˝eƒstwo emitowane by∏o przez Internet.

G∏ówny Aposto∏ w USA

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Zdjęcie duże: Chór dziecięcy
wita Głównego Apostoła
w Rosemont

Główny Apostoł Leber z chórem
koncertowym z Milwaukee



– 2. Koryntian 3, 17 –

„A Pan jest Duchem;
gdzie zaś Duch Pański, tam wolność”.

Moi mili bracia i siostry, z oka-
zji tegorocznych Zielonych
Âwiàt witam was serdecznie

i ˝ycz´ wiele b∏ogos∏awieƒstwa i si∏ z
Ducha Âwi´tego. Zielone Âwiàtki to
dzieƒ narodzin KoÊcio∏a Chrystusa.
Urodziny to szczególny dzieƒ, to dzieƒ,
w którym wyra˝a si´ ˝yczenia. Moim
˝yczeniem jest, aby b∏ogos∏awieƒstwo
zielonoÊwiàtkowe towarzyszy∏o wam
na ca∏à przysz∏oÊç, abyÊmy nie tylko
mówili o Duchu Âwi´tym, ale te˝ prze-
˝ywali Jego moc. Teraz chcemy s∏yszeç
s∏owo ̋ ywota, które nie jest nam dane
od cz∏owieka, ale od naszego Ojca Nie-
bieskiego. Mam nadziej´, ̋ e dziÊ ka˝dy
b´dzie si´ czu∏ wyniesiony przez S∏owo
Bo˝e, czyli nie tylko b´dzie s∏ysza∏ o
Duchu Âwi´tym, ale b´dzie Go prze˝y-
wa∏ jako moc Bo˝à.

Duch Âwi´ty jest Pocieszycielem;
niechby niejeden prze˝y∏ Go w ten
sposób. Duch Âwi´ty jest Duchem 
radoÊci i sprawia, ̋ e tak˝e w trudnych
sytuacjach mo˝na odczuwaç radoÊç.
Duch Âwi´ty jest Duchem pokoju.
Dzi´ki Niemu mo˝emy mieç pokój w
sercu, nawet wtedy, gdy wokó∏ nas jest
niepokój. Duch Âwi´ty jest te˝ Duchem
màdroÊci. ˚ycz´ wam, abyÊcie pod
przewodnictwem Ducha Âwi´tego mo-
gli podejmowaç màdre decyzje. Niech-
by ka˝dy móg∏ w tych dniach powie-
dzieç: „Ja odczuwam moc Ducha Âwi´-
tego”. To sà moje ̋ yczenia z okazji te-
gorocznych Zielonych Âwiàt.

Dla mnie dziÊ to równie˝ szczególny
dzieƒ, poniewa˝ ju˝ od czterech lat
sprawuj´ urzàd G∏ównego Aposto∏a.
Podsumowujàc mog´ powiedzieç: Jes-

tem wdzi´czny. Wdzi´czny przede
wszystkim Panu, który jest sprawcà
wszystkiego. Wdzi´czny te˝ jestem za
waszà mi∏oÊç, za wasze modlitwy, za
waszà wspólnot´.

DziÊ myÊlami jestem te˝ u G∏ównego
Aposto∏a Fehra, poniewa˝ dla niego to
te˝ jest szczególny dzieƒ. Od czterech
lat jest w stanie spoczynku. Wspom-
nia∏em o nim w zast´pstwie wielu wier-
nych s∏ug Bo˝ych, którzy wykorzysty-
wali swój czas i dzia∏ali ku naszemu
zbawieniu. Nie zapominamy o tym i je-
steÊmy za to wdzi´czni.

Tradycjà zielonoÊwiàtkowà jest prze-
kazanie narodowi Bo˝emu na ca∏ym
Êwiecie szczególnego przes∏ania w pos-
taci s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa. Jak si´
domyÊlacie, modli∏em si´, aby Pan da-
rowa∏ mi takie s∏owo. Niechby nam to-

N A B O ˚ E ¡ S T W O

4



5

warzyszy∏o w naszej przysz∏oÊci i uzmy-
s∏awia∏o, co nale˝y jeszcze uczyniç. Tym
s∏owem b∏ogos∏awieƒstwa jest werset z
1. Koryntian 15, 57:

„Bogu niech b´dà dzi´ki,
który nam daje zwyci´stwo przez

Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
To s∏owo rozpoczyna si´ dzi´kczy-

nieniem. Z tego wyciàgam wniosek:
Niech wszelka nasza praca rozpoczyna
si´ dzi´kczynieniem. Nie patrzmy na
to, co jest godne po˝a∏owania, na zmar-
twienia i troski, na to, co obcià˝a, ale
stale stawiajmy wdzi´cznoÊç na pierw-
szym miejscu!

„Bogu niech b´dà dzi´ki, który nam
daje zwyci´stwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa”. S∏owa te wskazujà
na Jezusa Chrystusa, który odniós∏ zwy-
ci´stwo nad Êmiercià. Chrystus zwyci´-

˝y∏ Êmierç, a poniewa˝ jesteÊmy Jego
w∏asnoÊcià i mamy z Nim Êcis∏e po-
wiàzanie, to mamy te˝ udzia∏ w tym
wielkim i nieporównywalnym zwyci´s-
twie. S∏owo to zawiera jeszcze kolejne
przes∏anie. Dzi´ki zwyci´stwu Chrystu-
sa tak˝e i my w ma∏ych bojach ˝ycio-
wych w naszych osobistych uwarunko-
waniach mo˝emy odnosiç zwyci´stwa.

Bracia i siostry, ka˝dego dnia odnoÊ-
my zwyci´stwa! Zwyci´stwo dzieƒ za
dniem, tak dostàpimy udoskonalenia.
KtoÊ móg∏by si´ teraz zapytaç. Co mam
zwyci´˝aç?

Najpierw musimy zwyci´˝yç niewia-
r´. Gdy wzbudza si´ w nas myÊl, która
chce nas pozbawiç wiary, to musimy
takà myÊl pokonaç.

Gdy Pan Jezus, po tym gdy wielu ucz-
niów Go opuÊci∏o, zapyta∏ dwunastu:

„Czy i wy chcecie odejÊç?”, wtedy Piotr
powiedzia∏: „Panie! Do kogo pójdzie-
my? Ty masz s∏owa ̋ ywota wiecznego.
A myÊmy uwierzyli i poznali, ̋ e Ty jes-
teÊ Chrystusem, Synem Boga ̋ ywego”.
(Ew. Jana 6, 68) Oto zwyci´stwo wiary.

Chciejmy te˝ zwyci´˝yç egoizm. Na-
turalnà rzeczà jest, ̋ e najpierw myÊli si´
o sobie. Przypominam jednak podo-
bieƒstwo o mi∏osiernym Samarytani-
nie. On nie myÊla∏ o sobie. Widzia∏
cz∏owieka le˝àcego bezradnie na ziemi,
obok którego niejeden przeszed∏ nie
udzieliwszy pomocy. Mo˝e przez chwi-
l´ tak˝e zamierza∏ przejÊç. Ostatecznie
jednak przystàpi∏ do dzia∏ania. S∏u˝y∏
bezinteresownà pomocà. Pokonujmy
egoizm!

Istniejà te˝ sytuacje, w których tra-
cimy nadziej´ i upadamy na duchu.
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Przezwyci´˝ajmy brak nadziei i wyka-
zujmy zaufanie do Pana. Niezb´dne
si∏y do tego otrzymujemy w powiàzaniu
z Panem i w modlitwie. Przypominam o
tym, co Pismo Âwi´te mówi na temat
Paw∏a i Sylasa. Obaj pracowali dla
Pana, a pewnego dnia zostali wtràceni
do wi´zienia. Mo˝ecie sobie wyobraziç,
˝e to nie by∏a przyjemna sytuacja. Jak
si  ́zachowywali? W Dziejach Apostols-
kich jest mowa, ̋ e o pó∏nocy modlili si´
i wielbili Boga. (por. Dz. Ap. 16, 25) To

by∏o zwyci´stwo nad brakiem nadziei i
rezygnacjà. Czy my równie˝ nie mo˝e-
my odnosiç takich zwyci´stw. Dyspo-
nujemy si∏à z Ducha Âwi´tego, którym
jesteÊmy zapiecz´towani.

Czasami trzeba pokonaç oci´˝a∏oÊç.
Aposto∏ Pawe∏ jest dla nas wzorem. Za-
wsze by∏ aktywny, nigdy nie by∏ bierny.
Móg∏by przecie˝ te˝ powiedzieç: „DoÊç
czyni∏em, wystarczy”. Prowadzony by∏
przez Ducha Âwi´tego i nie dopuszcza∏
do oci´˝a∏oÊci i lenistwa. Dlaczego

równie˝ i my nie moglibyÊmy przezwy-
ci´˝yç niewiary, egoizmu i wszystkiego,
co powstrzymuje nas na drodze do nie-
bieskiej ojczyzny? Nie muszà to byç
wielkie rzeczy, akurat te ma∏e sà decy-
dujàce. Przezwyci´˝aj ka˝dego dnia te
ma∏e rzeczy, takie jak: brak nadziei, re-
zygnacja, oci´˝a∏oÊç. MyÊl´, ̋ e te zwy-
ci´stwa wià˝à si´ z ci´˝kà pracà. W Ob-
jawieniu Jana jest mowa o tym, co jest
obiecane zwyci´zcom. Oni odziedziczà
wszystko. (Obj. Jana 21, 7)

OdnoÊmy z Panem liczne ma∏e zwy-
ci´stwa, wówczas te˝ w jego dniu od-
niesiemy z Nim wielkie zwyci´stwo i
zostaniemy z ∏aski przyj´ci! Dlatego,
mili bracia i siostry, nie zapominajcie
tego s∏owa b∏ogos∏awieƒstwa. Apeluj´
do s∏ug, aby o˝ywiali je na nabo˝eƒst-
wach, aby sta∏o si´ cz´Êcià naszego
˝ycia.

Teraz przejdêmy do naszego s∏owa
biblijnego: „A Pan jest Duchem; gdzie
zaÊ Duch Paƒski, tam wolnoÊç”.

Gdy s∏ysz´ s∏owo wolnoÊç, to myÊl´ o
Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z
tym paƒstwem wià˝e si´ marzenie o
wolnoÊci. OczywiÊcie i tu istniejà pra-
wa, regu∏y i przepisy. Nie mo˝na tego
odsunàç i powiedzieç: „Mamy wolnoÊç,
wi´c ka˝dy mo˝e robiç to, co chce”. To
nie prowadzi∏oby do niczego dobrego.
Wyobraêmy sobie jednak, jakby to by-
∏o, gdyby ka˝dy cz∏owiek da∏ si´ pro-
wadziç przez Ducha Âwi´tego. Co by to
oznacza∏o? Powsta∏aby pe∏na harmo-
nia. Nie by∏oby sporów. Zapanowa∏aby
pe∏na radoÊci atmosfera. Czy˝ nie tak?
Moi mili, to jest przysz∏oÊç.

Wyobraêcie sobie, ̋ e w Tysiàcletnim
Królestwie Pokoju b´dzie rzàdzi∏ wy-

Od lewej: apostołowie Hammer, Hecht i Schmidt, 
apostołowie okręgowi Ehrich i Latorcai, apostoł 
Hoffmann oraz  apostołowie okręgowi Lubasi,
Passuni i Kolb



kracza poza to, co ziemskie. Dà˝ymy
do ̋ ycia z Bogiem, do przysz∏ej wspa-
nia∏oÊci. Dlatego te˝ pozwalamy, aby
Duch Âwi´ty wyzwoli∏ nas z wi´zów
tego, co przemijajàce. Istnieje coÊ wa˝-
niejszego ni˝ to, co ziemskie. Naszym
dà˝eniem jest ̋ ywot wieczny.

Wiàzaç tak˝e mo˝e samolubstwo.
Duch Âwi´ty mo˝e nas jednak z tego
wyzwoliç. Nie pozwalajmy, aby nasze
˝ycie ogranicza∏y wi´zy samolubstwa.
Chciejmy si´ z nich wyzwoliç.

Bàdêmy wolni od obaw. Gdy ufa si´
Panu i posiada si´ silnà wiar´, wtedy nie
trzeba mieç obaw.

PomyÊlmy o Apostole Piotrze, który
ka˝demu sk∏ada∏ Êwiadectwo, co wów-
czas nie by∏o takie proste. Jego ˝ycie
by∏o zagro˝one. By∏ wtràcany do wi´-
zienia, ale to wszystko go nie powstrzy-
mywa∏o. Potrafi∏ tak czyniç tylko dlate-
go, ̋ e w jego sercu rzàdzi∏ Duch Âwi´ty
i przezwyci´˝a∏ wszelki strach.

Czy i my równie˝ nie moglibyÊmy byç
w stanie z Duchem Âwi´tym przezwy-
ci´˝aç obawy? ̊ ycie bez trwogi jest cu-
downym ̋ yciem!

W PiÊmie Âwi´tym jest mowa, ˝e w
mi∏oÊci nie ma bojaêni. (por. 1. Jana 4,
18) RzeczywiÊcie, tam, gdzie jest praw-
dziwa mi∏oÊç, tam nie ma bojaêni. Gdy
Pana i Jego dzie∏o rzeczywiÊcie mi∏uje-
my, wtedy nie ma miejsca dla bojaêni.
Jakie cudowne ̋ ycie!

„…gdzie zaÊ Duch Paƒski, tam wol-
noÊç”. Je˝eli Duchowi Âwi´temu da-
jemy przestrzeƒ, wtedy znikajà wszel-
kie wi´zy, a mianowicie wi´zy grzechu,
wi´zy ziemskiego usposobienia, wi´zy
samolubstwa, wi´zy obaw. Wówczas
serce z sercem b´dzie zwiàzane i b´-
dziemy szukali bliskoÊci z bliênimi i nie
b´dzie miejsca dla egoizmu. Chcàc
prze˝ywaç wolnoÊç Ducha Âwi´tego,
musimy daç Jemu przestrzeƒ.

Pismo Âwi´te relacjonuje, ̋ e w Zie-
lone Âwiàtki wszyscy s∏yszeli Aposto∏a
Piotra w swoim j´zyku. Zosta∏y roz-
wiàzane bariery j´zykowe. W wyniku
dzia∏ania Ducha Âwi´tego zaistnia∏a
wolnoÊç.

Post´pujmy odpowiednio, abyÊmy w
dniu Paƒskim zaznali cudownej wol-
noÊci ̋ ycia wiecznego.
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∏àcznie Jezus Chrystus,
a Duch Âwi´ty b´dzie
dzia∏ajàcy w taki spo-
sób, jakiego dziÊ nawet
nie mo˝emy sobie wyo-
braziç. Patrzàc nieco
dalej w plan zbawienia,
b´dzie nowe niebo i
nowa ziemia pod pa-
nowaniem Ducha Âwi´-
tego, w pe∏ni harmonii,
w pe∏ni pokoju, w pe∏ni
radoÊci! Niechby Pan
by∏ nam ∏askawy, abyÊ-
my osiàgn´li ten cel i
prze˝yli, ̋ e ca∏kowicie
b´dzie nami rzàdzi∏
Duch Âwi´ty. Jak ju˝
powiedzia∏em, na tej
ziemi jest to jeszcze niemo˝liwie. Zbory
muszà jednak mieç wyobra˝enie, co
oznaczajà rzàdy Ducha Âwi´tego. W
zborach musi byç zauwa˝alne, ˝e w
nich rzàdzi Duch Âwi´ty. Moim ma-
rzeniem by∏oby, aby zbory by∏y wzorem
wspó∏˝ycia mi´dzyludzkiego. Post´puj-
my tak, aby w zborach panowa∏a wol-
noÊç rzàdów Ducha Âwi´tego. W pe∏-
nym wymiarze nie jest to jeszcze dziÊ
mo˝liwe, ale zmierzamy do tego celu,
aby poprzez Ducha Âwi´tego uzyskaç
wolnoÊç od wszelkich wi´zów.

Na przyk∏ad istniejà wi´zy grzechu.
Dopóki jesteÊmy na ziemi pozosta-
niemy grzesznikami. Grzech jednak
nie mo˝e panowaç nad nami – rzà-
dzonymi przez Ducha Âwi´tego. Co
prawda zawsze na nowo popadamy w
grzech, ale grzech nie mo˝e nad nami
panowaç. Musimy byç wolni od wi´zów
grzechu.

Istniejà te˝ wi´zy ziemskiego uspo-
sobienia. OczywiÊcie musimy za∏atwiaç
nasze ziemskie sprawy, ale nie koncen-
trujemy si´ wy∏àcznie na tym, co ziem-
skie. Cel, do którego zmierzamy, wy-
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znaleêç w wielu wi´kszych i mniejszych wspólno-
tach religijnych na ca∏ym Êwiecie, a przede wszyst-
kim wÊród prebisterian, baptystów, zielonoÊwiàt-
kowców lub metodystów. Chocia˝ przekonania
ruchu ewangelicznego wyst´pujà w wielu wspólno-
tach protestanckich, to jednak rozwin´∏y te˝ w∏asne
struktury. Istniejà alianse ewangeliczne, szko∏y,
wydawnictwa, stacje telewizyjne i akademie.

Teologiczne aspekty ewangelikalizmu

Ruch ewangeliczny dzieli istotne elementy wiary
z KoÊcio∏ami protestanckimi. Charakterystyczna
dla niego jednak jest przede wszystkim nauka o
powszechnym kap∏aƒstwie wiernych i o wy∏àcznej
roli Biblii w sprawach wiary.

Dla ewangelikalizmu Biblia jest w ka˝dej cz´Êci
autorytatywna. Przy tym wÊród ruchu ewangelicz-
nego istniejà zró˝nicowane oceny wypowiedzi
Pisma Âwi´tego w zakresie nauk przyrodniczych i
historycznych. èród∏em Pisma jest Duch Âwi´ty,
równie˝ w∏aÊciwy wyk∏ad nast´puje przez dzia∏al-
noÊç Ducha Âwi´tego. W∏aÊciwa interpretacja
Pisma, chocia˝by ju˝ na podstawie powszechnego
kap∏aƒstwa, przynale˝na jest ka˝demu wierzàcemu.
Ka˝dy chrzeÊcijanin tym samym jest w stanie, aby z
Biblii wziàç to, co potrzebne dla jego zbawienia.

Widzimy wi´c, ˝e wiara zosta∏a daleko idàco
zindywidualizowana a urzàd koÊcielny i sakrament
nie odgrywajà ̋ adnej albo dalece podporzàdkowa-
nà rol´. Podstawà zbawienia dla ewangelicznego
chrzeÊcijanina nie jest przyj´cie sakramentów, lecz
osobista wiara zdzia∏ana przez Boga. Istotne jest
doÊwiadczenie zwiàzane ze stawaniem si´ chrzeÊci-
janinem – Êwiadome nawrócenie si´ i zwiàzane z
tym nowonarodzenie – a tak˝e doÊwiadczenia zwià-
zane z pozostawaniem chrzeÊcijaninem: chrzeÊ-

Najpierw wyjaÊnimy poj´cia
„biblicyzm” i „ewangelikalizm”.

Nast´pnie przedstawimy 
histori´ i teologiczne aspekty

ewangelikalizmu. Na zakoƒczenie porównamy
stanowisko ewangelickie i nowoapostolskie.

Ewangelikalizm

Co oznacza biblicyzm?

Gdy jest mowa o biblicyzmie, wtedy chodzi o
nieograniczone ukierunkowanie stanowiska wiary
wed∏ug Biblii. Biblia rozumiana jest dos∏ownie i
wszechstronnie jako „S∏owo Bo˝e”. U zwolenni-
ków biblicyzmu panuje przekonanie, ˝e Bóg nie-
mal˝e dyktowa∏ Pismo Âwi´te i ˝e tym samym jest
wià˝àce pod ka˝dym wzgl´dem.

Ta ocena ma swoje êród∏o w reformacyjnej
nauce o PiÊmie Âwi´tym. Luter podkreÊla∏, ̋ e jedy-
nie Pismo Âwi´te (∏ac. sola scriptura) jest miarà
wiary i nauki.

Biblicyzm kieruje si´ dwiema zasadami: Biblia
pod ka˝dym wzgl´dem jest jasna i nie wymaga
wyk∏adu, a ka˝dy chrzeÊcijanin sam potrafi zrozu-
mieç Bibli´, poniewa˝ Biblia posiada w∏aÊciwoÊç
samowyjaÊnienia. Tu dochodzi do g∏osu odrzucenie
wszelkiej formy urz´du nauczycielskiego. Zarazem
wyklucza si´ mo˝liwoÊç pog∏´bienia i uzupe∏nienia
Biblii przez póêniejszà inspiracj´ Ducha Âwi´tego.
Podstawowym pràdem wywodzàcym si´ z biblicyz-
mu jest ewangelikalizm.

Historia i organizacja ewangelikalizmu

Rodowód obecnego ruchu ewangelicznego si´ga
krajów anglosaskich XIX wieku. Jego inicjatorami
i prekursorami sà niemieccy pietyÊci, metodyzm,
amerykaƒskie ruchy przebudzeniowe, alians ewan-
gelicki za∏o˝ony w 1846 roku oraz powsta∏y ok.
1900 roku ruch zielonoÊwiàtkowy. Obecny ewan-
gelikalizm nie gruntuje na tradycji luteraƒskiej, ale
na reformowanej wywodzàcej si´ od szwajcarskich
reformatorów Zwingliego i Kalwina.

Ruch ewangeliczny jest ponadkonfesjonalny.
Przedstawicieli stanowisk ewangelicznych mo˝na



cijaƒskie ˝ycie i uÊwi´cenie. Wielkie znaczenie dla
wielu ewangelicznych chrzeÊcijan ma te˝ wiara w
ponowne przyjÊcie Chrystusa, przy czym chodzi tu
cz´stokroç o aspekt zwiàzany z Jego przyjÊciem na
Sàd Ostateczny.

Stanowisko KoÊcio∏a Nowoapostolskiego

Wed∏ug nauki nowoapostolskiej Biblia jest
dokumentem poÊwiadczajàcym doÊwiadczenia z
Bogiem. W publikacji „Pytania i odpowiedzi” jest
mowa: „Biblia zwana te˝ Pismem Âwi´tym jest
przez wierzàcych odpowiednio uporzàdkowanym
zbiorem pism zawierajàcych opisy Bo˝ych czynów,
przykazaƒ i obietnic”. (Odp. na pytanie 1) Stàd dla
nowoapostolskiego chrzeÊcijanina Biblia poÊwiad-
cza objawienia Bo˝e, ale sama ich nie wyjaÊnia.
Biblia zawdzi´cza swoje powstanie Duchowi Âwi´-
temu, ale nie oznacza to, ˝e wszystkie wypowiedzi
pochodzà od Ducha Âwi´tego i ˝e powinny byç
traktowane dos∏ownie.

Wed∏ug przekonania ewangelicznego Biblia
zosta∏a przez Boga podyktowana ludziom i jest w
dos∏ownym sensie „S∏owem Bo˝ym”. Tym samym
Biblii przypisywana zostaje funkcja zbawienna, a
przynajmniej poÊrednictwa w zbawieniu. Tu nale˝y
wyraziç sprzeciw i podkreÊliç odmiennoÊç stanowis-
ka, mianowicie, ̋ e Biblia zarówno w Nowoapostol-
skim Wyznaniu Wiary, jak i w StarokoÊcielnych
Wyznaniach Wiary nie jest podmiotem wiary, po-
niewa˝ podmiotem wyznania wiary jest Trójjedyny
Bóg, ponowne przyjÊcie Chrystusa oraz KoÊció∏.
Gdy ze strony ewangelicznej czasami wysuwane sà
stwierdzenia, ˝e „Biblia jest êród∏em zwyci´stwa”,
„Biblia jest êród∏em rozwoju”, „Biblia jest êród∏em
mocy”, wtedy poÊwiadcza to, ˝e Biblia pe∏ni rol´:
kazania, upowa˝nionego urz´du i sakramentu.
Zgodnie z tym wyobra˝eniem zbawienie zostaje
udost´pniane poprzez permanentne zajmowanie
si´ Biblià. To potwierdza te˝ wypowiedê: „Z poz-
nania pozyskanego na podstawie naszych studiów
biblijnych musimy wyciàgnàç praktyczne zasady
jako obowiàzujàce dla naszego osobistego ˝ycia”.
(John MacArthur) Nasze stanowisko jest  przeciw-
stawne. W „Pytaniach i odpowiedziach” jest mowa:
„Czytanie Biblii jednak nie mo˝e zastàpiç dzia-

∏alnoÊci aposto∏ów Jezusa Chrystusa w g∏oszeniu
nauki i udzielaniu sakramentów”. (Odp. na pytanie
4)

Uznawanie Biblii za ksi´g´ absolutnà pod ka˝-
dym wzgl´dem wyklucza jakiekolwiek nowe lub
pog∏´bione poznanie z Ducha Âwi´tego. Temu
przeciwstawne jest stanowisko naszego KoÊcio∏a.
Zg∏´bienie istotnych aspektów Bo˝ego planu zba-
wienia zasygnalizowanych w PiÊmie Âwi´tym mo˝li-
we jest poprzez urzàd apostolski. Wymieniç tu
nale˝y zagadnienia zwiàzane ze zbawieniem umar-
∏ych, które w PiÊmie Âwi´tym sà tylko zasygnalizo-
wane, a dopiero przez urzàd apostolski zosta∏y
rozpoznane.

Podsumowujàc nale˝y stwierdziç, ˝e przekona-
nia ewangeliczne zasadniczo ró˝nià si´ od naszej
wiary, tak ˝e nie ma mo˝liwoÊci do spójni
stanowisk.

Inny ewangeliczny poglàd wyra˝a, ̋ e Biblia koƒ-
czy czas objawieƒ Bo˝ych. Zatem z góry odrzucane
sà i uznawane za niemo˝liwe takie objawienia Bo-
˝e, jakich oczekujemy od wspó∏czesnego urz´du
apostolskiego.

KoÊció∏ Nowoapostolski nie wysuwa twierdze-
nia, ˝e prawda biblijna w ka˝dym wypadku musi
odnosiç si´ do geograficznych, historycznych i
przyrodniczych uwarunkowaƒ, poniewa˝ Biblia jest
„przez wierzàcych odpowiednio uporzàdkowanym
zbiorem pism zawierajàcych opisy Bo˝ych czynów,
przykazaƒ i obietnic”.

Dla sprawy wiary w istocie drugorz´dne zagad-
nienia, takie jak: czas i historia powstania tekstów
biblijnych oraz ich autorstwo nabierajà decydujàce-
go znaczenia w ewangelikalizmie. Podobnie wielkie
znaczenie dla ewangelikalizmu ma te˝ zwalczanie
teorii ewolucji. Pod tym wzgl´dem stanowisko
nowoapostolskie jest odmienne i prezentuje rów-
nowag´ pomi´dzy biblijnà naukà o stworzeniu a
teorià ewolucji.

Ewangelikalizm wychodzi z za∏o˝enia, ˝e Duch
Âwi´ty upowa˝nia jednostk´ do w∏aÊciwego rozu-
mienia Biblii. Stanowisko KoÊcio∏a Nowoapostol-
skiego pod tym wzgl´dem zdecydowanie si´ ró˝ni i
podkreÊla nieodzownoÊç istnienia powo∏anego
przez Boga urz´du nauczycielskiego. Apostolat jest
kompetentny do wià˝àcej wyk∏adni s∏ów biblijnych.
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W pewnà Êrod´ wieczorem
matka z synem wraca∏a samo-
chodem z koÊcio∏a do domu.
Ch∏opiec patrzy∏ przez okno i
zaniepokoi∏a go g∏´boka ciem-
noÊç zalegajàca na polach. Do-
kàdkolwiek si´gnàç okiem nie
by∏o widaç najmniejszego Êwia-
te∏ka. Zapyta∏ wi´c: „Mamo,
dlaczego jest tak ciemno? Dla-
czego nigdzie nie Êwieci si´
˝adne Êwiat∏o?” Matka na to
odpowiedzia∏a: „To sà pola, a
pola nie muszà byç oÊwietlone”. Ch∏opiec ze ∏zami
powiedzia∏: „Nie lubi´ ciemnoÊci, ja si´ boj´”. Wtedy
matka przytuli∏a synka, dajàc mu w ten sposób
poczucie bezpieczeƒstwa. Powiedzia∏a te˝, ˝e nie
musi si´ baç, poniewa˝ jest z nim w samochodzie.
Wtenczas ch∏opiec odpowiedzia∏: „Mamo, ja si´ ju˝
nie boj´, przypomnia∏em sobie, co powiedzia∏ Pan
Jezus: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie si´!”.

Matka ze zdumieniem spyta∏a, skàd zna ten cytat
biblijny. „Kilka tygodni temu mieliÊmy nabo˝eƒstwo
dla dzieci, na którym by∏a mowa o zdarzeniu, gdy
Jezus szed∏ po wodzie do swoich uczniów, którzy byli
w ∏odzi” – opowiedzia∏ ch∏opiec.

W Stanach Zjednoczonych podj´liÊmy inicjatyw´,
której celem jest przybli˝enie ewangelii dzieciom w
sposób dla nich zrozumia∏y, aby dysponowa∏y moc-
nym fundamentem wiary. Zwiàzane to te˝ jest z
wielkim trudem w zborach. Naszym dzieciom, które
nara˝one sà na nawa∏nic´ wp∏ywów modernistyczne-
go Êwiata, chcemy przekazaç doÊwiadczenia i prze˝y-
cia, tak ̋ eby towarzyszy∏y im przez ca∏e ̋ ycie.

Centralnym punktem tej inicjatywy jest przepro-
wadzanie w wielu zborach interaktywnych nabo-
˝eƒstw dla dzieci. Na tych nabo˝eƒstwach tematy
prezentowane sà interesujàco i stosownie do wieku
dzieci. OczywiÊcie to stawia wysokie wymagania
wobec duszpasterzy i nauczycieli zaj´ç koÊcielnych.
Ich zadaniem jest przekazywanie zasadniczych myÊli
z nabo˝eƒstw dla doros∏ych w taki sposób, aby

przyku∏y uwag´ dzieci. Wielkie
znaczenie ma uroczystoÊç Êwi´-
tej wieczerzy i udzielenie b∏ogo-
s∏awieƒstwa koƒcowego.

Przedstawione na wst´pie
prze˝ycie potwierdza, ˝e ta
forma pozwala dzieciom lepiej

zrozumieç zagadnienia wiary. Dotyczy to te˝ takich
tematów, jak: Êwi´te piecz´towanie, Duch Âwi´ty,
dzieje biblijne. Nawiàzanie bezpoÊredniego kontaktu
z ka˝dym dzieckiem i bezpoÊrednia rozmowa spra-
wiajà, ˝e dzieci lepiej zachowujà w sercach to, co
s∏yszà. ̧ atwiej te˝ zapami´tujà i wykorzystujà zdobytà
wiedz´. Dzieci rozwijajà równie˝ pozytywny stosunek
do zboru i KoÊcio∏a. Ponadto w wieczornych nabo˝eƒ-
stwach tygodniowych poprzez opisanà praktyk´ prze-
kazu s∏owa biblijnego dzieci czujà si´ traktowane
powa˝nie. Wtenczas te˝ z radoÊcià zapraszajà swoich
kolegów i kole˝anki do KoÊcio∏a.

W ramach tej inicjatywy w niektórych zborach,
gdzie to by∏o mo˝liwe, wydzielono te˝ specjalne
pomieszczenia i wyposa˝ono w materia∏y edukacyjne,
s∏u˝ebne do przygotowania dzieci do ˝ycia jako
chrzeÊcijanie nowoapostolscy. W tych pomieszcze-
niach dzieci równie˝ si´ integrujà i wzmacniajà
wspólnot´.

John W. Fendt

Słowo Boże dla dzieci

urodził się 26 lutego
1957 roku. Apostołem został ustanowiony 23 maja 1999 roku. Od 16
września 2001 roku służy jako apostoł okręgowy pomocniczy. Obszar jego
działania obejmuje USA oraz trzynaście państw Ameryki Środkowej
i Południowej, a także Karaiby.

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

Apostoł okręgowy pomocniczy Fendt
z dziećmi ze zboru Las Escobas/Gwatemala
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Przed niemal pi´cioma miesiàcami odby∏y si´ Europejskie Dni M∏odzie˝y (EDM)
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Zjazd mia∏ miejsce w Düsseldorfie. W dniach 21-24 maja oko∏o 35 000

m∏odych braci i sióstr nale˝àcych do m∏odzie˝y by∏o uczestnikami tego wydarzenia
i uczestniczy∏o w ró˝nych zaj´ciach, wyk∏adach, koncertach i nabo˝eƒstwach.

Chór a cappella z Kassel na EDM. Młodzi śpiewacy prezentowali bogaty repertuar w hali 7A, a także podczas koncertu „Night of Lights” (Noc Świateł),
jak i podczas sobotniego koncertu na wolnym powietrzu. Szefem zespołu jest basista i zawodowy dyrygent Andreas Klippert (zupełnie z prawej).

Pozostali członkowie chóru (od lewej), to: Torsten „Richi” Wagner (sopran-tenor), Steffen Hause (tenor),
Christian Klippert (alt-bas), Thomas Klippert (alt-bas) i Patrick Horch (bas-baryton).

Europejskie Dni Młodzieży 2009
Refleksje

Europejskie Dni M∏odzie˝y przynios∏y szczególne
poruszenie i liczne impulsy. Wydarzenie to nie powinno
ulec zapomnieniu, ale rozwinàç produktywnà si∏´. W
tym celu niezb´dne sà refleksje na zborowych spotka-
niach m∏odzie˝y. Nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a
Wilhelma Lebera, które przeprowadzi∏ 24 maja na sta-
dionie LTU-Arena by∏o prezentowane jako pierwsze na
stronie internetowej www.ejt2009.eu, która nie utraci∏a
swojej aktualnoÊci po zjeêdzie m∏odzie˝y i teraz s∏u˝y do
refleksji, obejmujàcych trzy dziedziny: wspomnienia,
emocje i konkrety.

Link do strony jest nast´pujàcy:
www.ejt2009.eu/nachbereiten/workshops/
Wideoklipy, krótkie teksty i wymiana myÊli majà

o˝ywiç refleksje. Prezentacje dotyczà zrozumienia i za-
mienienia w czyn przes∏ania s∏owa biblijnego: „Bracia,
[i siostry], ja o sobie samym nie myÊl´, ̋ e pochwyci∏em,
ale jedno czyni´: zapominajàc o tym, co za mnà, i

zdà˝ajàc do tego, co przede mnà”. (Filipian 3, 13)
Wideoklipy pokazujà kluczowe fragmenty kazania,

jak i Êpiewanà przez oko∏o 46 000 uczestników nabo-
˝eƒstwa pieÊƒ koƒcowà: „Pan jest moim Êwiat∏em”.

Zasadnicze przes∏anie nabo˝eƒstwa jest te˝ tematem
wideoklipu: „Ka˝dy cz∏owiek na ziemi winien dà˝yç do
Boga!”. Ponadto wideoklip przedstawia wymienione
przez G∏ównego Aposto∏a cztery cele wiary: Podobaç
si´ Panu, s∏u˝yç Panu, byç b∏ogos∏awieƒstwem dla in-
nych, byç godnym na dzieƒ ponownego przyjÊcia Chrys-
tusa. „Te cele niech pobudzà m∏odzie˝ do osobistych
rozwa˝aƒ w wierze” – powiedzia∏ G∏ówny Aposto∏.

Wa˝ne te˝ jest, aby m∏odzie˝ zastanowi∏a si´ i prze-
myÊla∏a osobiste cele i je jasno sformu∏owa∏a.

W Internecie sukcesywnie b´dà udost´pniane kolej-
ne prezentacje, pomocne w pog∏´bianiu treÊci wynika-
jàcych z EDM zarówno indywidualnie, jak i na zboro-
wych spotkaniach m∏odzie˝y.

R E P O R T A ˚



Europa / Ameryka Południowa

Zdjęcie na okładce: „Cloud Gate” w Chicago, według projektu indyjskiego artysty

NASZA RODZINA czasopismo kościoła nowoapostolskiego; Wydawca: Administracja Centralna Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce,
PL 81-520 Gdynia; ul. Akacjowa 50/50 A-B; tel.: 058 621 9401; tel./fax: 058 664 9288; e-mail: acnak@nak.org.pl; internet: http://www.nak.org.pl

W sprawie otrzymywania czasopisma oraz innych publikacji i informacji o Kościele Nowoapostolskim prosimy zwrócić się do Wydawcy.
Wszelkie prawa zastrzeżone; Indeks 366579; Nakład do 4500 egzemplarzy.

Szwecja: Odwiedziny duszpasterskie
Aposto∏ okr´gowy Karlheinz Schumacher wraz z aposto∏em Eckehardem Krause w dniach 15-17 maja
br. udali si´ do Szwecji, aby obs∏u˝yç tamtejsze zbory. Z uwagi na du˝à odleg∏oÊç pomi´dzy Sztokholmem
a Malmö przeprowadzili dwa nabo˝eƒstwa. W sobot´ 16 maja w Sztokholmie przed po∏udniem mia∏o
miejsce spotkanie dla s∏ug, w którym uczestniczy∏o dziewi´ciu braci, a po po∏udniu nabo˝eƒstwo z
udzia∏em 60 braci i sióstr oraz goÊci. S∏owem biblijnym by∏ werset z Galacjan 6, 9. Uczestnikom tej
uroczystoÊci szczególnà radoÊç sprawi∏ te˝ chór m∏odzie˝owy. Na nabo˝eƒstwie mia∏o te˝ miejsce Êwi´te
piecz´towanie oraz ustanowienie diakona i kap∏ana. W niedziel´ bracia i siostry zebrali si´ na
nabo˝eƒstwo w koÊciele w Malmö. Ku radoÊci wszystkich na t´ uroczystoÊç przyby∏ te˝ zbór z sàsiedniej
Kopenhagi/Dania. Ponad 100 uczestników skorzysta∏o z nabo˝eƒstwa, u którego podstaw le˝a∏o s∏owo
biblijne z 1. Piotra 2, 5. Podczas tej uroczystoÊci aposto∏ okr´gowy Schumacher ustanowi∏ te˝ ewangelist´
zborowego. Po po∏udniu tego dnia z aposto∏em okr´gowym spotka∏o si´ 25 s∏ug Bo˝ych.

Apostoł okręgowy
Schumacher (z prawej)
ustanawia ewangelistę
zborowego w Malmö

D O O K O ¸ A  Â W I A T A

Argentyna: Spotkanie z rodzicami
Z inicjatywy aposto∏a Vicente Teti i biskupa Enrique Minia 24 maja 2009 roku w koÊciele
centralnym w Buenos Aires odby∏ si´ wieczór informacyjny dla rodziców. Podczas
spotkania przedstawiony zosta∏ rezultat pracy zespo∏u koÊcielnego od lat zajmujàcego
si´ zagadnieniem „wychowanie w koÊciele”. G∏ówne tematy spotkania to: sposób
przekazywania wartoÊci chrzeÊcijaƒskich oraz zapobieganie na∏ogom. Aposto∏ Teti
zaleci∏ rodzicom, aby byli dobrymi wzorami dla dzieci. Dom rodzinny powinien byç
miejscem piel´gnacji wspólnoty i wzajemnego wspierania si´ przez cz∏onków rodziny.

Wieczór informacyjny dla rodziców
w kościele w Buenos Aires

Hiszpania: Wizyta aposto∏a okr´gowego
Aposto∏ okr´gowy Markus Fehlbaum (Szwajcaria) w dniach 27-28 maja br. obs∏u˝y∏
zbór w Tarragonie odleg∏ej ok. 100 kilometrów od Barcelony oraz zbór w Palma de
Mallorca. Podstawà nabo˝eƒstwa w Tarragonie, z udzia∏em 70 wiernych, by∏o s∏owo
biblijne z Ew. ¸ukasza 24, 52. 53. Podczas tej uroczystoÊci pewien m´˝czyzna dostàpi∏
piecz´towania Duchem Âwi´tym. Dzieci ze zboru Tarragona przekaza∏y aposto∏owi
okr´gowemu upominek jako wyraz swej wdzi´cznoÊci i radoÊci. Nast´pnego dnia 
aposto∏ okr´gowy s∏u˝y∏ s∏owem biblijnym z Dz. Ap. 4, 20 w Palma de Mallorca. Tam
zgromadzi∏o si´ 76 wiernych. Podczas tego nabo˝eƒstwa aposto∏ okr´gowy udzieli∏
Êwi´tego chrztu wodnego oraz piecz´towa∏ Duchem Âwi´tym pi´cioro wiernych.

Apostoł okręgowy Fehlbaum
z dziećmi ze zboru Tarragona


