Audycja 3, temat: „Duch Święty”, sobota 16.06.2001, Godz. 7-8 wieczorem.
DOBRY WIECZÓR PAŃSTWU!
W programie WCZORAJ, DZIŚ, I NA WIEKI witają Państwa: Tadeusz Żurek,
Ireneusz Kołacz oraz Przemysław Merski. Przede wszystkim chcieliśmy
Państwu podziękować za wasze telefony, oraz zainteresowanie Słowem
Bożym. W tej krótkiej audycji nie jesteśmy w stanie o wszystkich rozmowach
wspomnieć i wymienić je z osobna, ale cieszymy się, że słuchacie nas
Państwo. Z Bożą pomocą będziemy dokładać wszystkich starań, aby nasze
audycje były ciekawe, i oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. W naszych
dwóch poprzednich audycjach mówiliśmy o zmartwychwstaniu, oraz o
Królestwie Bożym na ziemi: Tematem naszych dzisiejszych rozważań będzie„
DUCH ŚWIĘTY”
Pierwszą wzmiankę o Duchu Bożym, jako o sile i mocy Naszego Stwórcy
mamy podaną (na początku Pisma Świętego w Księdze Rodzaju „Na
początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i
ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.” Ta siła
Boża z niekształtnej i próżnej planety pokrytej ciemnością, dokonała to, co my
dzisiaj widzimy i możemy podziwiać. Ziemia pokryta piękną roślinnością i
napełniona życiem na czele, którego stoi inteligentny człowiek.
Duch Boży (jako niewidzialna siła) w Starym Testamencie jest
przetłumaczony ze słowa Hebrajskiego „ruah” a w Nowym Testamencie ze
słowa Greckiego, „pneuma”, Co w szerszym znaczeniu oznacza niewidzialną
siłę Bożą, przez którą to Pan Bóg realizuje wszystkie swoje wspaniałe cele.
Pod wpływem Ducha Bożego albo inaczej Ducha Świętego pisane były
również Księgi Pisma Świętego. Apostostoł Piotr wyraził to słowami:
„Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od
Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.”
Czternastego dnia miesiąca Nisan, który był pierwszym miesiącem
Żydowskiego roku religijnego Pan Bóg w cudowny sposób wyswobodził naród
Izraelski z niewoli Egipskiej, dzięki krwi zabitego w tym dniu baranka
Paschalnego. Gdy pod wodzą Mojżesza Naród ten doszedł do Góry Synaj to
w dniu Pięćdziesiątym, Pan Bóg zawarł z Narodem Izraelskim Przymierze i
dał im Dziesięć Przykazań, z których pierwsze brzmiało: „Jam jest Pan Bóg
twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał
bogów innych przede mną.”
Tak, od czasu Pięćdziesiątnicy albo inaczej Zielonych Świąt 12 pokoleń
Izraelskich stało się Narodem zorganizowanym pod wodzą Mojżesza: (Pan
Bóg był ich królem, a Naród Izraelski był Jego ludem, czyli Narodem Bożym i
od tej chwili naród ten zazielenił się. Tutaj musimy zaznaczyć:, że
Chrześcijaństwo ma swoje korzenie właśnie w narodzie Izraelskim, dlatego
też wydarzenia z Nowego Testamentu mają odniesienie do kalendarza
Żydowskiego. Tak też jest i w tym przypadku. Zesłanie Ducha Świętego
nastąpiło w dniu Zielonych Świąt, czyli w dniu Pięćdziesiątnicy. Jednym z
ważnych Świąt Żydowskich była Pascha, czyli zabijanie baranka 14-go dnia
miesiąca Nisan. Był to również dzień ukrzyżowania Pana Jezusa, jako

prawdziwego baranka, o którym Jan Chrzciciel wydał świadectwo jak
czytamy: „A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Dwa dni po tym, czyli 16-go Nisan,
żydzi mieli ofiarować snop zboża z nowych plonów, i od tego czasu mieli
odliczyć 7 tygodni, aby właśnie obchodzić Zielone Święta, czyli
Pięćdziesiątnicę. Dla przykładu przypomnijmy sobie, że w roku bieżącym
Pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa obchodziliśmy w
pierwszym tygodniu kwietnia. Odliczając 7 tygodni od tego czasu,
dowiadujemy się, iż właściwy okres, na który przypadały Zielone Święta w tym
roku to koniec miesiąca maja.
Po tym, co powiedziałeś, stało się jasne, dlaczego w czasie Zielonych Świąt,
gdy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Jerozolimie apostołów i
wiernych, znajdowało się w tym mieście również wielkie mnóstwo Żydów.
Przybyli oni z każdego zakątka cesarstwa rzymskiego. Zielone Święta były
jedną z okazji, która zbierała w Jerozolimie kilka milionów Żydów, pragnących
spełnić swój obowiązek. Dla tego zgromadzonego tłumu niewątpliwie było to
wielkie wydarzenie, szczególnie, iż zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły
pewne oznaki zewnętrzne. Zgromadzeni usłyszeli dźwięk, szum gwałtownego
wiatru, choć podmuchu nie było. Nad tymi, którzy zostali napełnieni Duchem
Świętym spoczęło coś, co przypominało języki ogniste. Nagle napełnieni tą
mocą Bożą, prości rybacy z Galilei zaczęli rozmawiać w różnych językach, co
wywołało zdumienie wśród Żydów. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich:
„A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego
narodu tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten głos, zeszło się
mnóstwo ludzi i strwożyli się, że je słyszał każdy z nich mówiące własnym
językiem swoim.”
Muzyka
Te, zewnętrzne objawy zesłania Ducha Świętego spełniały wielką rolę
pomocniczą dla ludzi w sposób widzialny: była to manifestacja boskiej mocy.
Zgromadzeni zostali napełnieni czymś, co fizycznymi oczami nie można było
dostrzec, ale jedynie można było zobaczyć skutek działania.
Czyli te ogniste języki były manifestacją Ducha Świętego, zjawiskiem
przystępnym dla ich umysłów, aby przedstawić coś z natury niewidzialnego.
Podobnie było w wypadku Pana -Jezusa, podczas chrztu w Jordanie,
gołębica zstępująca na niego nie była Duchem Świętym, ale zjawiskiem
potrzebnym dla Jana na dowód, iż Pan Jezus jest tym, za kogo się podaje.
Po zesłaniu Ducha Świętego w Jerozolimie do tej pory zastraszeni
naśladowcy Pana Jezusa, zebrani w Górnej sali, teraz pod wpływem
zesłanego Ducha Świętego otwierają na oścież drzwi i okna. Wzdłuż i w szerz
zaczynają rozgłaszać Pana Jezusa jako przepowiedzianego Mesjasza Zbawiciela Świata. Na czele staje Apostoł Piotr, który niespełna 50 dni temu
zaparł się Mistrza, teraz pod wpływem Ducha Świętego wygłasza kazanie, po
którym uwierzyło około 3000 ludzi.
To był właśnie początek krzewienia Ewangelii - jako wesołej nowiny.
Przybywało wiernych najpierw wśród Żydów a począwszy od nawróconego
Korneliusza pierwszego Poganina, który wraz z rodziną otrzymał Ducha

Świętego na równi z Żydami. Ewangelia trafiła również do Pogan. Gorliwym
krzewicielem Ewangelii (wśród tych narodów) był nawrócony przez samego
Uwielbionego Jezusa Apostoł Św. Paweł. W wyniku tego Chrześcijaństwo jest
największą religią świata obejmującą jedną piątą część ludzkości.
Rozumiejąc sposób działania Ducha Świętego, staje się teraz dla nas jasne to
pełne mocy kazanie Świętego Piotra, które wygłosił po zesłaniu Ducha
Świętego. Od tamtego czasu aż do chwil obecnej, pod wpływem tego Ducha
Świętego, ludzie o słabej woli stawali się mocnymi w czynieniu dobrze,
rodzice stawali się lepszymi rodzicami, dzieci stawały się lepszymi dziećmi,
mężowie stawali się lepszymi mężami a żony lepszymi żonami. Obarczeni
różnymi nałogami, mieli siłę od nich się uwolnić by iść śladami Pana Jezusa i
z radością znosili prześladowania dla Jego Imienia. Dlatego gdy w Królestwie
Bożym Duch Święty zostanie wylany na wszystkich, jak przepowiada prorok
Joel, wtenczas zapanuje sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym,
zgodnie ze słowami Świętego Pawła.
Drodzy Państwo! Audycja nasza dobiega już końca. Serdecznie dziękujemy
za uwagę i za czas spędzony razem z nami przy słowie Bożym. Wszystkich
Państwa zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji z cyklu
„WCZORAJ DZIŚ I NA WIEKI” 21-go lipca między 7-8 wieczorem.
Jak zwykle przez następne pół godziny będziemy czekali na telefony od
Państwa na temat dzisiejszej audycji. Podajemy numer telefonu 9415 - 1923
Możecie państwo również do nas pisać na adres: Polish program
„WCZORAJ DZIŚ I NA WIEKI” P.O. Box 2414 Ringwood North 3134. A
tymczasem żegnają się z Państwem: Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz.
Oraz Tadeusz Zurek 34 do usłyszenia w sobotę 21-go lipca.
Wersety Pisma Świętego użyte w audycji:
Dz.Ap. 1:8
,„Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi
świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samarii, aż do
ostatniego kraju ziemi.”
Dz.Ap. 1:13
„A gdy weszli, wstąpili na salę, gdzie mieszkali Piotr, i Jakób, i Jan, i Andrzej, i
Filip, i Tomasz, Bartłomiej, i Mateusz, Jakób Alfeuszowy, i Szymon Zelotes, i
Judas Jakóbowy.”
Joel 2:28
„A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie
wasi i córki wasze;
starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć
będą.”
1 Moj. 1:1-2
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i
próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad
wodami.” (BG)
2 Moj. 20:1-3
„I mówił Bóg wszystkie te słowa a rzekł: Jam jest Pan Bóg twój, którym cię
wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miął bogów innych

przede mną. (BG)
2 Piotr. 1:21
„Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od
Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.” (BG)
Jan. 1:29
„A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.” (BG)
3 Moj. 23:15-16
„Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoście
ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie. Aż do
pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy
ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu.” (BG)
Dz.Ap. 2:1-6
„A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu.
Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru
gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. I ukazały się im
rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. I napełnieni
są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch
on dawał wymawiać. A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie
nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem. A gdy się stał ten
głos, zeszło się mnóstwo ludzi i strwożyli się, że je słyszał każdy z nich
mówiące własnym językiem swoim.” (BG)
1 Kor. 3:16
„Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka w
was?” (BG)
Duch - słowo Hebrajskie - „Ruah”
Duch - słowo Greckie - „Pneuma” Strong 34 Nr. 4151 - Podmuch, wiatr,
powietrze; dech, tchnienie; oddychanie, oddech; tchnienie życia, życie, istota
duchowa; usposobienie; duch
Pięćdziesiątnica - SHAVUOT - od Paschy po siedmiu tygodniach - Pierwsze
zbiory i danie Przykazań na Górze Synaj.
3 Moj. 23:1-16 „Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, mówiąc: Powiedz synom
Izraelskim, a mów im: Święta uroczyste Pańskie, które nazywać będziecie
zgromadzenia święte, te są święta uroczyste moje. Przez sześć dni robić
będziecie; ale w dzień siódmy sabat odpocznienia, zgromadzenie święte,
żadnej roboty czynić nie będziecie; sabat Pański jest we wszystkich
mieszkaniach waszych. A teć są uroczyste święta Pańskie, zgromadzenia
święte, które obchodzić będziecie pewnego ich czasu. Miesiąca pierwszego,
dnia czternastego tegoż miesiąca, między dwoma wieczorami święto
przejścia Pańskiego. Potem dnia piętnastego tegoż miesiąca, święto
Przaśników będzie Panu; przez siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. A
dnia pierwszego zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty
służebniczej czynić nie będziecie. Ale będziecie ofiarowali ofiarę ognistą Panu
przez siedem dni. Dnia także siódmego zgromadzenie święte będzie; żadnej
roboty służebniczej czynić nie będziecie. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
Powiedz synom Izraelskim, i rzecz im:, Gdy wnijdziecie do ziemi, którą Ja
wam dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy przyniesiecie snop
pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop

przed obliczem Pańskiem, aby był przyjemny za was; nazajutrz po sabacie
podnosić go będzie kapłan. Zabijecie też dnia, którego obracać będziecie on
snop, baranka zupełnego, rocznego na ofiarę całopalenia Panu; Przy tem
ofiarę jego śniedną ze dwu dziesiątych części efy mąki pszennej, zadziałanej
z oliwą na paloną ofiarę Panu dla wdzięcznej wonności; także ofiarę jego
mokrą, wina czwartą część hynu. A chleba i prażma, i nowego zboża jeść nie
będziecie aż do dnia, którego przyniesiecie ofiarę Bogu waszemu; ustawa to
wieczna będzie w narodziech waszych, we wszystkich mieszkaniach
waszych. Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia,
któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech
będzie. Aż do pierwszego dnia po siódmym tygodniu naliczycie pięćdziesiąt
dni; tedy ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową Panu.” (BG)

