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Ani złota, ani srebra,
tylko wolność
PiÊmie Âwi´tym czyta∏em pi´kne zdarzenie z czasów Pana
Jezusa. Pewien ch∏opiec by∏ ci´˝ko chory. Jego ojciec
przyprowadzi∏ go do Pana. Gdy podeszli do Jezusa, to
ch∏opiec pad∏ na ziemi´ i si´ tarza∏. Na uzdrawiajàce s∏owo Jezusa
ch∏opiec znieruchomia∏, tak ˝e ludzie stojàcy woko∏o myÊleli, ˝e jest
martwy. Wtedy Jezus z∏apa∏ go za r´k´ i ch∏opiec wsta∏. – Niejeden,
patrzàc duchowo, le˝y jak martwy. Nie ma mocnej wiary, nie ma
pokoju w sercu, nie ma radoÊci, nie ma nadziei, czuje si´ zwiàzany,
poniewa˝ coÊ b∏´dnie uczyni∏. Wtenczas jednak przychodzi Pan ze
swojà propozycjà, chce nas wziàç za r´k´ i podnieÊç.
Pozwólmy si´ podnieÊç przez Pana, wtedy otrzymamy si∏´ i nowà
odwag´, a pokój i radoÊç wstàpià do serca. Z tà si∏à i zwiàzanymi z
nià skutkami chciejmy iÊç dalej, tak jak tamten ch∏opiec, który
zosta∏ podniesiony przez Pana. To mo˝e si´ dziaç w ka˝dym
nabo˝eƒstwie: Kiedy jesteÊmy przybici, le˝ymy na ziemi i nie
wiemy, co dalej, wówczas przychodzi Pan, podaje nam r´k´ i chce
nas podnieÊç.
To s∏owo ma te˝ dalszà p∏aszczyzn´: Na tamtym Êwiecie, mówiàc
obrazowo, wielu jest takich, którzy le˝à, jak martwi. Nie majà si∏y i
wiary, nie majà nadziei i pokoju, nie majà radoÊci. Byç mo˝e
zwiàzani sà z jakimiÊ duchami, którym s∏u˝yli. Podajmy im naszà
r´k´ w wierze, dzi´ki której b´dà mogli wstaç. PoÊwi´çmy si´ dla
tych, którzy odeszli na tamten Êwiat: dla tych z naszego otoczenia,
dla tych, którzy w wyniku nieszcz´Êliwych wypadków stracili ˝ycie,
dla naszych przodków i dla tych, którzy odeszli przed nami.
Wszyscy ci majà otrzymaç si∏y i zostaç doprowadzeni do o∏tarza,
gdzie b´dà mogli przyjàç sakramenty.
KiedyÊ Aposto∏owie Piotr i Jan przechodzili przez bram´ Êwiàtyni, gdzie siedzia∏ pewien chromy cz∏owiek i czeka∏, ˝e tak˝e oni
dadzà mu ja∏mu˝n´. Aposto∏ Piotr spojrza∏ na niego i powiedzia∏:
„Srebra i z∏ota nie mam, lecz co mam, to ci daj´…”. W imieniu
Jezusa Chrystusa uzdrowi∏ go, z∏apa∏ go za r´k´ i podniós∏. Ten
chromy cz∏owiek chodzi∏. My tak˝e wyjdêmy naprzeciw takim
duchowo chromym, którzy na tamtym Êwiecie potrzebujà pomocy i
powiedzmy: Co prawda ˝ycie ziemskie dla was si´ skoƒczy∏o i to, co
êle uczyniliÊcie, tego nie mo˝emy zmieniç, to pozostanie z∏e, ale
chcielibyÊmy, abyÊcie zostali wyprowadzeni ze swojej dotychczasowej sfery. Stàd dajemy wam to, co mamy: Serce pe∏ne mi∏osierdzia!
Mamy silnà wiar´; niechby dokona∏ si´ cud, abyÊcie powstali i
zostali uwolnieni od cierpieƒ duszy.
OczywiÊcie nie mo˝emy tego czyniç z w∏asnej si∏y, nawet gdy
wykazujemy mi∏osierdzie i si∏´ wiary. Za tym musi staç moc Pana.
Wówczas ka˝da nasza modlitwa b´dzie niczym podanie r´ki tym
biednym duszom. Wtenczas b´dà mog∏y powstaç i kroczyç naprzód,
i nie b´dà musia∏y pozostaç w stanie przygn´bienia.

W

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Zamek wodny Menkemaborg
w Uithuizen koło Groningen

Główny Apostoł Wilhelm Leber
wita apostołów i ich żony

Apostoł okręgowy Schumacher raduje się
z upominku, otrzymanego z okazji urodzin

W dniach 17 i 18 marca
2007 roku G∏ówny Aposto∏
Wilhelm Leber odwiedzi∏
braci i siostry w Groningen w Holandii. W tym podokr´gu by∏o
to pierwsze nabo˝eƒstwo G∏ównego Aposto∏a od 1991 roku.

G∏ówny Aposto∏
w Groningen Na nabo˝eƒstwie, które odby∏o si´
w Oosterpoort-Halle w Groningen
G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ dotychczasowego biskupa Petera Klene
(49 l.) aposto∏em dla Niderlandów.
W wyniku tego aposto∏ okr´gowy
Theodoor de Bruijn otrzyma∏ skutecznà pomoc, a G∏ówny Aposto∏
doda∏: „Mówi´ to publicznie, ˝e tà
czynnoÊcià zosta∏y nastawione tory
na przysz∏oÊç”. Z uwagi na stosunkowo niewielki obszar Niderlandów,
choç nie jest jeszcze czas do podejmowania decyzji, czy pozostanà samodzielnym obszarem dzia∏ania
aposto∏a okr´gowego, bracia i siostry
majà swego aposto∏a.
Przy ch∏odnej, lecz suchej pogo3

Holandia

dzie G∏ówny Aposto∏ i towarzyszàcy
mu aposto∏ okr´gowy Karlheinz
Schumacher (Niemcy Pó∏nocne)
oraz aposto∏owie Rudolf Kainz (Austria) i Rolf Wosnitzka (Niemcy Ârodkowe), w sobot´ 17 marca odwiedzili
muzeum drewnianych butów w Eelde. Muzeum za∏o˝yli dwaj ostatni
mistrzowie z tej miejscowoÊci – bracia Eiso i Egbert Wietzes. W muzeum mo˝na obejrzeç narz´dzia i maszyny wykorzystywane w produkcji
obuwia do 1988 roku. Produkcj´ drewnianych butów dodatkowo prezentowa∏ interesujàcy film. Na koniec
grupa zwiedzi∏a wystaw´ butów, na
której zgromadzone sà eksponaty z
ca∏ej Europy Zachodniej.
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„Niech będzie wasze serce szczere
wobec Pana, Boga naszego”.
– 1. Królewska 8, z 61 –

oi serdecznie umi∏owani
bracia i siostry, raduj´ si´
bardzo z tego, ˝e dziÊ mog´
byç u was i prze˝yç wraz z wami to
nabo˝eƒstwo. Dzieci, jeÊli w∏aÊciwie
zrozumia∏em, Êpiewa∏y o mi∏oÊci.
Niechby mi∏y Bóg nas wszystkich dzisiaj objà∏. Otwórzmy nasze serca dla
mi∏oÊci Bo˝ej, abyÊmy nià promienieli. Mi∏oÊç jest wa˝nà cechà udoskonalenia. Jest wià˝àcym elementem mi´dzy Oblubieƒcem a oblubienicà. Ze
wzgl´du, ˝e jako oblubienica Chrystusa oczekujemy Oblubieƒca naszej
duszy, mi∏oÊç do Niego musi stanowiç
istotnà w∏aÊciwoÊç naszego ˝ycia, musi
okreÊlaç nasze ˝ycie.
W minionych dniach po raz kolejny
czyta∏em w Biblii „Kazanie na górze”,
w którym Jezus porusza∏ ró˝ne tematy. Jak zwykle czyni∏ to krótko i precyzyjnie. Jeden temat jednak zajmuje
nieco wi´cej miejsca, a jest to: Troska

M

o to, co ziemskie. Pan Jezus wymownie wskazywa∏ na to, aby niezbyt wiele
si´ troszczyç, ale bardziej ufaç Ojcu
Niebieskiemu. Mówi∏ te˝ o tym, ˝e
Bóg równie˝ troszczy si´ o ptaki pod
niebem, a kwiaty przyodzia∏ okazale.
(por. Ew. Mateusza 6, 19-34)
Dlaczego Jezus tak obszernie mówi∏ o troskach? Dlatego ˝e by∏ to problem w tamtym czasie. Bardzo zabiegano o ˝ycie i troszczono si´ o przysz∏oÊç zamiast ufaç Panu. Czy myÊlicie,
˝e dziÊ jest inaczej? Czy dziÊ równie˝
nie jest zbyt wiele trosk o to, co ziemskie, zbyt wiele obaw w sercu? Czy
Pan nie powiedzia∏by dziÊ to samo, co
wtenczas: „Nie czyƒcie sobie zbyt
wielu trosk, czyƒcie to, co do was nale˝y, (to jest nieodzowne). Polegajcie
na Panu. Bóg przecie˝ wie, czego potrzebujecie, jak i przeprowadzi i dopomo˝e we wszelkich sytuacjach”.
Bóg nie zostawi nas samych! On
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zawsze nam dopomo˝e! Przyjmijmy to
jako przyrzeczenie. Nie troszczmy si´
zbytnio, lecz wyka˝my wi´cej zaufania. Byç mo˝e Pan Jezus, gdyby dziÊ
bezpoÊrednio do nas przemawia∏, jeszcze by doda∏: „Dajcie si´ bardziej prowadziç przez Ducha Âwi´tego”. MyÊl´, ˝e to by powiedzia∏. Pozwólmy si´
kierowaç przez Ducha Âwi´tego, mili
bracia i siostry! JesteÊmy piecz´towani
Duchem Âwi´tym. On w nas mieszka.
Dlaczego nie mielibyÊmy Jemu zawierzyç kierowanie naszym ˝yciem?
W Dziejach Apostolskich czytamy,
˝e aposto∏owie dali si´ prowadziç
przez Ducha Âwi´tego. Na przyk∏ad
jest tam mowa, ˝e Duch Âwi´ty poleca∏ im tu i tam pójÊç. (por. Dz. Ap.
13, 4) W Dziejach Apostolskich mowa
jest równie˝, ˝e Duch Âwi´ty zabrania∏
aposto∏om udania si´ w okreÊlone
miejsce. (por. 16, 6) Po prostu chcia∏
ich prowadziç w okreÊlonym kierun-

ku, a aposto∏owie ufali temu prowadzeniu. Czy nie mo˝e to te˝ byç i dziÊ?
MyÊl´, ˝e mo˝emy zawierzyç si´ prowadzeniu przez Ducha Âwi´tego.
Trzeba jednak wierzyç, ˝e Duch
Âwi´ty prowadzi i otwiera serce.
Dzieƒ nale˝y ju˝ rozpoczàç proÊbà:
Mi∏y Bo˝e prowadê mnie przez Twego
Ducha! Przekonany jestem, ˝e b´dziemy mogli jeszcze wi´cej ni˝ dotychczas byç kierowani przez Ducha
Âwi´tego. Gdy Duchowi Âwi´temu
zawierzamy nasze ˝ycie i pozwalamy
si´ przez Niego kierowaç, wówczas
kroczymy pewnie. Wówczas nie musimy si´ trwo˝yç. Wówczas mamy schronienie w r´ku Pana. Przyjmijmy wezwanie, aby wykazywaç wi´cej zaufania
do Pana i daç si´ prowadziç przez
Ducha Âwi´tego.
Aposto∏owie w tamtym czasie mogliby si´ pytaç: Czy na pewno wiemy,
˝e to Duch Âwi´ty nas prowadzi?

Takiego pytania jednak nie zadawali.
Oni wiedzieli, ˝e to Duch Âwi´ty ich
prowadzi i zawierzali si´ Jego prowadzeniu. Dlaczego nie czynimy tak
samo? JeÊli si´ tego chce, to jest to
mo˝liwe, poniewa˝ Pan t´ wol´ obdarza b∏ogos∏awieƒstwem.
Na poczàtku nabo˝eƒstwa przeczyta∏em krótkie s∏owo biblijne: „Niech
b´dzie wasze serce szczere wobec
Pana, Boga naszego”. W innych przek∏adach jest mowa, aby serce dla Pana
nie by∏o podzielone. Sens jest ten sam.
S∏owa te wypowiedzia∏ Salomon podczas wyÊwi´cenia Êwiàtyni. Wówczas
udzieli∏ ludowi rady, ˝eby ca∏ym sercem byç przy Panu. Kilka rozdzia∏ów
dalej jest jednak mowa, ˝e Salomon
nie trwa∏ szczerze, czyli niepodzielonym sercem przy Panu. Czy to nie
jest tragiczne? Tam jeszcze udziela∏
rady, aby szczerze, czyli ca∏ym sercem
trwaç przy Panu, a gdy si´ zestarza∏, to
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sam zaniecha∏ przestrzegania tej rady.
Powodem by∏o to, ˝e uleg∏ wp∏ywom
swego otoczenia. Jego ˝ony czci∏y pogaƒskie bo˝ki i nak∏oni∏y Salomona,
aby ku nim zwróci∏ swoje serce. Cz´Êcià serca trwa∏ przy Panu, ale drugà
cz´Êcià zwraca∏ si´ do bo˝ków.
W jaki sposób mo˝e nastàpiç to, ˝e
na poczàtku jest si´ niepodzielonym
sercem przy Panu, a z biegiem czasu
podzielonym? Zwróçmy uwag´ na
kilka przyk∏adów z Pisma Âwi´tego,
które udzielajà odpowiedzi na zadane
pytanie. Sàdz´, ˝e wszyscy wiemy, jaki
wa˝ny jest to temat dla nas dziÊ.
Wszyscy chcemy byç na wieki u Pana.
Wszyscy chcemy byç przyj´ci w dniu
Paƒskim. Bàdêmy pewni, ˝e Pan przyjmie tylko tych, którzy trwajà przy Nim
szczerze niepodzielonym sercem. Zatem jest to wa˝ny temat. Teraz przyjrzyjmy si´ przyk∏adom biblijnym.
Naród izraelski kiedyÊ zbudowa∏
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z∏otego cielca. Moj˝esz wszed∏ na gór´
i nie by∏o go przez kilka dni. Naród
sta∏ si´ niespokojny. Izraelici w koƒcu
powzi´li postanowienie, ˝e zbudujà
sobie Boga, którego b´dzie mo˝na
widzieç i dotykaç. Odlali sobie z∏otego
cielca. (por. 2. Moj˝eszowa 32, 1-4)
Ich serce by∏o podzielone i nie trwali
szczerze przy Panu. Ulegli silnym
wp∏ywom zewn´trznym. Inne narody
mia∏y swoje bo˝ki. Te obrazy i posàgi
czcili i si´ przy nich modlili. Izraelitom
wydawa∏o si´ to interesujàce i kuszàce, tak ˝e równie˝ sprawili sobie taki
posàg. Ich serce nie by∏o ju˝ szczerze
przy Panu. Takie niebezpieczeƒstwo
istnieje równie˝ dziÊ.
Je˝eli zbytnio si´ kieruje tym, co
mówià inni i s∏ucha si´ ró˝nych opinii
oraz zwa˝a si´ na ró˝ne poglàdy, istniejàce na p∏aszczyênie religijnej,
wtedy mo˝e si´ to staç niebezpieczne.
OczywiÊcie interesuje nas to, co inni
myÊlà, ale to nie mo˝e na nas wywieraç wp∏ywu i podzieliç naszego serca.
Gdyby tak si´ sta∏o, to nie trwalibyÊmy ju˝ szczerze przy Panu. Nasze
serce ma niepodzielone nale˝eç do
Pana. Poglàdy wyra˝ane z lewa lub z
prawa nie mogà wywieraç na nas
wp∏ywu. Post´pujmy màdrze i nie ulegajmy takim wp∏ywom. G∏ówny Aposto∏ Streckeisen kiedyÊ powiedzia∏:
„Opowiedzia∏em si´ za Panem i tak
pozostanie!”. To musi byç kierunek
naszego ˝ycia. Wówczas nasze serce
nie b´dzie podzielone, lecz ca∏e
b´dzie nale˝eç do Pana.
MyÊl´ o bogatym m∏odzieƒcu, który
zapyta∏ Pana: „Co mam czyniç, aby
odziedziczyç ˝ywot wieczny?”. On
stara∏ si´ przestrzegaç przykazaƒ. Pan
jednak chcia∏ go wezwaç do naÊladownictwa i powiedzia∏: „Sprzedaj wszystko, co masz, (…) przyjdê i naÊladuj
mnie”. (por. Ew. Marka 10, 17-21)
M∏odzieniec nie chcia∏ tego uczyniç.
Zbyt trudno przychodzi∏o mu rozstaç
si´ ze swoimi dobrami. Co prawda
chcia∏ si´ podobaç Panu, ale jego

W 1. rzędzie od lewej: apostołowie Kainz i Wosnitzka oraz biskup Kamstra
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serce by∏o podzielone.
Czy i dziÊ nie jest to niebezpieczeƒstwem, ˝e naÊladownictwo przychodzi
opornie, ˝e wa˝niejsze sà w∏asne interesy? Wówczas nie jest si´ ca∏ym sercem przy Panu. Zbadajmy si´ i odpowiedzmy sobie szczerze na pytanie:
Czy naÊladownictwo traktujemy powa˝nie, czy kierujemy si´ wed∏ug woli
Bo˝ej? JeÊli tak, to nasze serce jest
niepodzielone i szczerze przy Panu.
Zwróçmy uwag´ na kolejny przyk∏ad. Gdy Jezus wkracza∏ do Jerozolimy, to t∏umy wiwatowa∏y, wo∏a∏y
„Hosanna” i by∏y radosne. Czy jednak
szczerze, ca∏ym sercem by∏y przy Panu? Na pewno nie! Kilka dni póêniej
wo∏a∏y: „Ukrzy˝uj Go!”. Jak to by∏o
mo˝liwe? Jestem pewien, ˝e ludzie nie
rozumieli pos∏annictwa Jezusa i nie
poznali tego, co naprawd´ Pan chcia∏.
Dlatego tak szybko si´ rozczarowali.
Kto chce niepodzielonym sercem
byç przy Panu, ten musi rozwijaç
swoje poznanie, ten musi staraç si´
osiàgnàç g∏´bi´ wiary. Kto pozostaje
powierzchowny, ten traktuje spo∏ecznoÊç jako coÊ sympatycznego, ale szybko rezygnuje, kiedy dochodzi do rozczarowania i idzie swoimi drogami.
Zabiegajmy wi´c o g∏´bokie poznanie
w wierze, mili bracia i siostry. Naszym
mottem niech b´dzie: Niepodzielonym sercem przy Panu!
Przytocz´ jeszcze jeden przyk∏ad z
Pisma Âwi´tego. Za czasów pierwszych aposto∏ów ˝y∏o ma∏˝eƒstwo
Ananiasz i Safira. Sprzedali rol´ i
pozorowali, ˝e ca∏y dochód przekazali
jako ofiar´ dla Pana. Potajemnie jednak zachowali sobie nieco dla w∏asnych potrzeb. Czy ich serce by∏o szczere i niepodzielone przy Panu? Na
pewno nie!
Mo˝e byç tak, ˝e coÊ si´ nosi w
sercu, coÊ czego Pan nie ma widzieç.
Wcale nie musi to byç coÊ, czym chcielibyÊmy oszukaç Pana. Byç mo˝e jednak istnieje pewna sfera w naszym
˝yciu, co do której jesteÊmy zdania, ˝e

tam Pan nie ma nic do szukania. W
takim przypadku nie bylibyÊmy ca∏ym
sercem przy Panu.
Widzimy, ˝e istnieje wiele spraw,
które mogà sk∏oniç do tego, ˝e nie jest
si´ szczerze i ca∏ym sercem przy Panu.
Sprawdêmy siebie, czy coÊ takiego nas
nie dotyczy.
Nie ulegajmy wp∏ywom innych poglàdów i opinii. Nie chciejmy te˝, tak
jak bogaty m∏odzieniec, zaniechaç
naÊladownictwa. Nie bàdêmy te˝ powierzchownymi, tak jak ludzie, którzy
najpierw wo∏ali „Hosanna”, a potem
„Ukrzy˝uj Go”. Darujmy Panu ca∏e
serce i nie post´pujmy jak Ananiasz i
Safira, którzy potajemnie chcieli
zachowaç coÊ dla siebie. Nasze serce
ma byç niepodzielone przy Panu.
Wówczas b´dziemy b∏ogos∏awieni.
Wówczas b´dziemy mieli pe∏ni´ b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego. Niepodzielone serce dopomaga te˝, aby w dniu
Paƒskim zostaç z ∏aski przyj´tym. W
owym dniu nie b´dà decydujàce b∏´dy
i s∏aboÊci, poniewa˝ b∏´dy i s∏aboÊci
mamy wszyscy. Ja równie˝ otwarcie
si´ do tego przyznaj´. Moim szcz´Êciem jednak jest, ˝e nie na to patrzy
Pan! Pan patrzy jednak na to, czy
ca∏ym sercem jest si´ przy Nim i czy
nie daje si´ odwieÊç od Pana przez
inne sprawy.
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Przemowa przed ustanowieniem
biskupa Klene w urząd apostoła

NiechbyÊmy z tego nabo˝eƒstwa
zaczerpn´li nowych si∏, ˝ebyÊmy krytycznie sprawdzili nasze serce i usun´li
wszystko, co sprzeciwia si´ woli Bo˝ej.
Niechby Pan darowa∏ nam w∏aÊciwe
poznanie, a jeÊli potrzeba, to skorygowa∏, tak aby móg∏ na nas wejrzeç z
upodobaniem. Skorzystajmy z Bo˝ej
mocy!

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Ksi´ga MàdroÊci – nazwa przyj´ta
w ∏aciƒskiej Wulgacie i w polskich
przek∏adach – pisana by∏a w j´zyku
greckim i nosi∏a tytu∏ MàdroÊç Salomona.
Ksi´ga ta zalicza si´ do ksiàg
deuterokanonicznych (apokryficznych),
a tematycznie jest zbli˝ona do biblijnych ksiàg màdroÊciowych, takich jak
PrzypowieÊci Salomona i Kaznodziei Salomona, ale jest od nich znacznie m∏odsza.

Księga Mądrości
– Mądrość Salomona

Powstanie

pogaƒstwa. Takie pisma propagandowe w ówczesnym
czasie by∏y powszechne w grecko-rzymskim Êwiecie.
Nawet jeszcze w pierwszych wiekach naszej ery wykszta∏ceni filozoficznie chrzeÊcijanie swoje myÊli wyra˝ali w
formie takich pism, aby w sposób zrozumia∏y przybli˝yç
je ludziom.

Kto bierze do r´ki ró˝ne przek∏ady biblijne, ten
stwierdza, ˝e Ksi´ga ta zwana jest ró˝nie: MàdroÊç
Salomona lub Ksi´ga MàdroÊci. Ksi´ga ta powsta∏a w
Aleksandrii, w Egipcie. Miasto to by∏o popularne w
ówczesnym Êwiecie i znane z biblioteki i z gremium
ró˝nych uczonych. Ksi´ga MàdroÊci napisana zosta∏a w
j´zyku greckim w I wieku p.n.e. Za treÊcià Ksi´gi stoi
duchowy autorytet króla Salomona, ale on nie mo˝e byç
autorem tej Ksi´gi. Wiedziano ju˝ o tym we wczesnym
chrzeÊcijaƒstwie, stàd te˝ cytujàc jej treÊci pos∏ugiwano
si´ neutralnym tytu∏em: Ksi´ga MàdroÊci.
T∏o duchowo historyczne jest podobne do Ksi´gi
MàdroÊci Syracha. Historycznà podstawà jest ucisk
judaizmu w czasach wczesnego cesarstwa rzymskiego
zanim religia ˝ydowska sta∏a si´ uznanym kultem.

Styl
Ksi´ga MàdroÊci zasadniczo ma tylko jednego autora.
J´zyk jest jednolity i poetycki, w przeciwieƒstwie do
Ksi´gi Tobiasza, która ma form´ opowiadania. W
Ksi´dze MàdroÊci pod wzgl´dem stylu wyjàtkiem sà
tylko te fragmenty, które cytujà wydarzenia biblijne.
Doskona∏a forma i styl zgodnie ze wszystkimi regu∏ami
kunsztu retoryki nadajà temu dzie∏u literackà wielkoÊç
na miar´ ówczesnego czasu. W zakresie stylu wzorowy
równie˝ jest kunszt synkrisis, porównawcze zestawienie
przewijajàce si´ niczym z∏ota niç w rozdzia∏ach 11-19.
Niezale˝nie od tego treÊç pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku ze
staroorientalnym – hebrajskim wyobra˝eniem Êwiata i
cz´sto zawiera paralelizm. Oznacza to, ˝e jakaÊ wypowiedê zostaje podkreÊlana poprzez podobnà albo
przeciwstawnà. Na przyk∏ad: „Po˝àdajcie wi´c s∏ów
moich, pragnijcie, a znajdziecie nauk´: (MàdroÊci 6, 11)
„Nie zio∏a ich uzdrowi∏y ani nie ok∏ady, lecz S∏owo Twe,
Panie, co wszystko uzdrawia”. (MàdroÊci 16, 12) „Ciebie
znaç - oto sprawiedliwoÊç doskona∏a; pojàç Twà moc oto êród∏o nieÊmiertelnoÊci”. (MàdroÊci 15, 3; por. te˝
wypowiedzi nowotestamentowe z Ew. Jana 17, 3)
Do zaprezentowanego stylu dochodzà jeszcze wp∏ywy
egipskie, zwiàzane ze Êrodowiskiem Aleksandrii. Na
przyk∏ad: „Bo te˝ zab∏àkali si´ zbyt daleko na drogach
b∏´du, bioràc za bogów najlichsze z najpodlejszych
zwierzàt, zwiedzeni na wzór nierozsàdnych dzieci”.
(MàdroÊci 12, 24)

Znaczenie Ksi´gi
Ksi´ga MàdroÊci pisana po grecku nie posiada
hebrajskich lub aramejskich pierwowzorów. Stàd te˝ nie
wchodzi w sk∏ad biblijnego kanonu Starego Testamentu,
ale przypisywana jest do ksiàg deuterokanonicznych
(apokryficznych). Ksi´ga jest Êwiadectwem wczesnojudejskich nauk màdroÊciowych. Autorem, podobnie jak
Ksi´gi Syracha, jest uczony w PiÊmie. Swoje poznanie
Êwiata czerpa∏ ze studium biblijnego, a nie z obserwacji
natury, jak w przypadku uczonych greckich. Na
podstawie dziejów biblijnych, w szczególnoÊci wydarzeƒ
nad Morzem Czerwonym, zwiàzanych z wyjÊciem
Izraelitów z niewoli (por. 2. Moj˝eszowa 14) i innych
sytuacji w dziejach zbawienia Bo˝ego swego narodu,
Ksi´ga MàdroÊci daje wskazówki do ˝ycia bogobojnego i
zgodnego z zakonem, np.: „A Êmierç wesz∏a na Êwiat
przez zawiÊç diab∏a i doÊwiadczajà jej ci, którzy do niego
nale˝à”. (MàdroÊci 2, 24) Choç pod wzgl´dem stylu
Ksi´ga MàdroÊci jest charakterystyczna dla ówczesnego
czasu, to jednak nak∏ania do okreÊlonej postawy
˝yciowej, a mianowicie propaguje Judaizm wierny
zakonowi jako przeciwstawnoÊç ba∏wochwalczego

Struktura i treÊç
OczywiÊcie Ksi´ga MàdroÊci zas∏uguje na przeczytanie od poczàtku do koƒca. Pomimo to poprzez stosowny
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nia, a którzy si´ tego nauczyli, ci znajdà [s∏owa] obrony”.
(MàdroÊci 6, 10) Dowiadujemy si´ te˝, ˝e màdroÊç jest u
Boga i od Boga si´ wywodzi: „Jest bowiem tchnieniem
mocy Bo˝ej i przeczystym wyp∏ywem chwa∏y Wszechmocnego. (…) Jest odblaskiem wieczystej Êwiat∏oÊci,
(…) obrazem Jego dobroci”. (MàdroÊci 7, 25. 26) MàdroÊç jest wi´c ÊciÊle zwiàzana ze S∏owem Bo˝ym, (co w
j´zyku Nowego Testamentu oznacza z Jezusem Chrystusem): „Bo˝e przodków i Panie mi∏osierdzia, któryÊ
wszystko uczyni∏ swoim S∏owem…”. (MàdroÊci 9, 1; por.
te˝ wypowiedzi nowotestamentowe z Ew. Jana 1, 1-3)
Marcinowi Lutrowi równie˝ i ta wypowiedê si´ bardzo
podoba∏a, stàd w swoim wst´pie pisa∏: „Podoba mi si´
bardzo, ˝e ta Ksi´ga tak donioÊle wywy˝sza S∏owo
Bo˝e”.
Rozdzia∏ 9. ma wyjàtkowà pozycj´, poniewa˝ jest
Êrodkiem Ksi´gi, gdzie zwykle prezentowano szczególne
wywody. Mo˝na ten rozdzia∏ zatytu∏owaç: „Modlitwa o
màdroÊç” i ma swój pierwowzór w modlitwie Salomona
o màdroÊç. (1. Królewska 3, 5-14)

podzia∏ strukturalny chcemy przyczyniç si´ do lepszego
zrozumienia treÊci. Nale˝y mieç na uwadze, ˝e ksi´gi
biblijne pierwotnie nigdy nie by∏y dzielone na rozdzia∏y i
wersety lub inne podzia∏y celem u∏atwienia czytania.
Niemniej analizujàc treÊç Ksi´gi MàdroÊci mo˝na
wyró˝niç trzy cz´Êci:
Cz´Êç I – rozdzia∏y 1-5: MàdroÊç i ˝ycie sprawiedliwych.
Cz´Êç II – rozdzia∏y 6-9: Hymn màdroÊci.
Cz´Êç III – rozdzia∏y 10-19: MàdroÊç w dziejach.

Cz´Êç I – rozdzia∏y 1-5
MàdroÊç i ˝ycie sprawiedliwych
Sednem cz´Êci I jest przeciwstawnoÊç ˝ycia i dzia∏ania
bezbo˝nych w stosunku do post´powania sprawiedliwych: Pomimo wszelkich niekorzyÊci pod wzgl´dem
ziemskim, to sprawiedliwy ostanie si´ na Sàdzie
Ostatecznym a bezbo˝ny zginie. Kulminacyjna, wa˝na
te˝ dla naszego poznania wiary, jest wypowiedê: „A
sprawiedliwi ˝yjà na wieki; zap∏ata ich w Panu i staranie
o nich u Najwy˝szego. Dlatego otrzymajà wspania∏e
królestwo i pi´kny diadem z ràk Pana; os∏oni ich bowiem
prawicà, ochraniaç ich b´dzie ramieniem”. (MàdroÊci 5,
15. 16) W istocie wypowiedê ta jest „ewangelià màdroÊci”! Sprawiedliwi sà u Boga i majà udzia∏ w Jego
panowaniu. Inny przyk∏ad wypowiedzi, pasujàcy te˝ do
czasów nowotestamentowych brzmi: „Ci, którzy Mu
zaufali, zrozumiejà prawd´, wierni w mi∏oÊci b´dà przy
Nim trwali: ∏aska bowiem i mi∏osierdzie dla Jego
wybranych”. (MàdroÊci 3, 9)
Szczególne poznanie odkrywa ta Ksi´ga w odniesieniu do naszej wiary w ˝ycie pozagrobowe: „A dusze
sprawiedliwych sà w r´ku Boga i nie dosi´gnie ich m´ka.
Zda∏o si´ oczom g∏upich, ˝e pomarli, zejÊcie ich poczytano za nieszcz´Êcie i odejÊcie od nas za unicestwienie, a
oni trwajà w pokoju” (MàdroÊci 3, 1-3) lub „…spodoba∏
si´ Bogu, znalaz∏ Jego mi∏oÊç, i ˝yjàc wÊród grzeszników,
zosta∏ przeniesiony. Zabrany zosta∏, by z∏oÊç nie odmieni∏a jego myÊli albo u∏uda nie uwiod∏a duszy”. (MàdroÊci
4, 10. 11)

Cz´Êç III – rozdzia∏y 10-19
MàdroÊç w dziejach
Niczym wst´p do cz´Êci III w 10. rozdziale prezentowany jest zbawczy skutek màdroÊci w postaci przyk∏adów
od Adama przez Noego i Abrahama do Moj˝esza.
MàdroÊç dzia∏a zbawczo na rzecz narodu Bo˝ego.
Ponownie z punktu Nowego Testamentu nasuwa si´
porównanie mi´dzy màdroÊcià a Jezusem Chrystusem i
Jego zbawczà dzia∏alnoÊcià.
Rozdzia∏y 11-19 formalnie majà konstrukcj´ porównaƒ, a pod wzgl´dem treÊci bazujà na przypomnieniu
wydarzenia wyjÊcia z Egiptu. Kary Egipcjan przeciwstawiane sà dobrodziejstwom Izraela, czyli plagi, którymi
dotkni´ci byli Egipcjanie, przeciwstawiane sà zbawczym
czynom na rzecz Izraelitów na pustyni: manna,
przepiórki, s∏up ognia. Czytelnik znajduje tu odniesienie
do poczàtku Ksi´gi MàdroÊci: b∏ogos∏awieƒstwo
sprawiedliwych (w tym przypadku naród izraelski),
zag∏ada bezbo˝nych (w tym przypadku Egipcjan).
Analogia „ocalenie – zag∏ada” jest przerwana dwiema
prezentacjami: Bo˝e mi∏osierdzie wobec stworzenia
(MàdroÊci 11, 17-12, 1) i g∏upota ba∏wochwalstwa.
(MàdroÊci 13, 1-15, 19) Prezentacje te podsumowujà
wywody na temat skutków màdroÊci.
W Ksi´dze MàdroÊci, zarówno ówczesny, jak i wspó∏czesny czytelnik znajduje z kunsztem literackim koncypowane obszerne wprowadzenie w Bo˝à màdroÊç i jej
skutki. Ksi´ga ta w sposób ponadprzeci´tny jest przydatna do wzmocnienia wiary.

Cz´Êç II – rozdzia∏y 6-9
Hymn màdroÊci
Hymn màdroÊci, podobnie jak ca∏a Ksi´ga, ma
przemyÊlanà literackà struktur´ i opisuje poszukiwanie
màdroÊci i jej istot´. W 6. rozdziale zawarta jest rozprawa z w∏adcami. Marcinowi Lutrowi podoba∏o si´ to
tak bardzo, ˝e w przedmowie do swego przek∏adu pisa∏:
„W tej Ksi´dze tyrani sà ostro atakowani i karceni
s∏owami”. W tym kontekÊcie pi´knie brzmià s∏owa: „Bo
ci, co Êwi´toÊci Êwi´cie przestrzegajà, dostàpià uÊwi´ce9

L I S T

A P O S T O L S K I

Kościół dla Alliance
Malownicza wioska Alliance znajduje
si´ w Surinamie, kraju le˝àcym na
pó∏nocy Ameryki Po∏udniowej. Do tej
wioski mo˝na dotrzeç tylko ∏odzià.
Podczas przyp∏ywów syzygialnych wioska regularnie zalewana jest wodà, poniewa˝ le˝y bezpoÊrednio u ujÊcia rzeki
do Atlantyku. Dzie∏o Bo˝e dotar∏o do
mieszkaƒców Alliance na poczàtku 1990 roku. Âwiadectwo
wiary z∏o˝yli krewni mieszkajàcy w stolicy kraju Paramaribo.
Obecnie w Alliance jest zbór
liczàcy oko∏o 45 aktywnych
braci i sióstr. Do niedawna
nabo˝eƒstwa odbywa∏y si´ w
auli miejscowej szko∏y. To miejsce by∏o znacznie lepsze w porównaniu z poprzednimi miejscami
zgromadzeƒ, ale dalece nie idealne dla
aktywnego zboru. Stàd te˝ wzbudzi∏o si´
˝yczenie za w∏asnym domem Bo˝ym.
Pi´kny rozwój zboru w 2004 roku
sk∏oni∏ do podj´cia decyzji o wybudowaniu kaplicy. Przy tym postanowiono, ˝e
budowa b´dzie realizowana we w∏asnym
zakresie, a do prac w∏àczona te˝ zostanie m∏odzie˝ z Holandii. Uzgodniono,
˝e m∏odzie˝ sama pokryje koszty przelotu samolotem. W celu pozyskania pieni´dzy na przelot holenderscy m∏odzi
bracia i siostry wykazali wiele pomys∏owoÊci. W koƒcu utworzono dwie pi´tnastoosobowe grupy, które podczas wakacji’ 2006 w trzytygodniowych turnusach pomaga∏y przy budowie koÊcio∏a.
Surinamscy bracia i siostry równie˝
nie pozostali bezczynni. Najpierw podj´li pertraktacje z w∏adzami co do pozwolenia wybudowania koÊcio∏a. Pomys∏
spotka∏ si´ z wielkà przychylnoÊcià i
przydzielono pi´knà dzia∏k´, na której
dawniej mieÊci∏ si´ szpital. Niestety
przez chwil´ wydawa∏o si´, ˝e ten przydzia∏ zostanie cofni´ty. Z pomocà Bo˝à
wszystko jednak mog∏o potoczyç si´

Nowy kościół w Alliance (Surinam).
Pierwsze wbicie łopaty z udziałem apostoła okręgowego de Bruijna (2. z prawej)
Kościół w trakcie budowy

zgodnie z planem. W koƒcu drogà wodnà do Alliance zosta∏y transportowane
materia∏y budowlane, a w 2006 roku nastàpi∏o pierwsze wbicie ∏opaty. Nast´pnie bracia obeznani w budowlance
wznieÊli stan surowy. Pracowali z zaanga˝owaniem, ale i dla holenderskiej
m∏odzie˝y pozosta∏o jeszcze doÊç pracy,
którà wykonywali z entuzjazmem.
M∏odzie˝ zakwaterowana by∏a w
schronisku m∏odzie˝owym w Paramaribo. Schronisko to prowadzone jest przez
„Ewangeliczne Zbory Braterskie”, najliczniejszà wspólnot´ religijnà w Surinamie, z którà nasz KoÊció∏ ma dobry
kontakt. Ka˝dego ranka m∏odzi bracia i
siostry musieli wstaç bardzo wczeÊnie,
aby ∏odzià po rzecze Commewijne dotrzeç do Alliance. Z powodu wysokich
temperatur prac´ koƒczono w po∏udnie,
a holenderska m∏odzie˝ wraca∏a do
Paramaribo. Nie tylko musia∏a dzielnie
pracowaç, ale te˝ „prze˝yç” w klimacie,
który niekiedy mo˝e byç bezwzgl´dnie
surowy. W takich sytuacjach mo˝na si´
lepiej wzajemnie poznaç ani˝eli na
przyk∏ad na spotkaniach m∏odzie˝y.
OczywiÊcie niewykluczone sà te˝ punkty
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sporne, ale nad wszystkim przewa˝a∏
podziw wzajemny, podziw braci i sióstr
oraz ludnoÊci tamtego kraju. Stàd te˝
holenderscy m∏odzi bracia i siostry po
powrocie do domu mogà spoglàdaç
wstecz na niezapomniany czas swego
˝ycia, na czas, który ich niezmiernie
wzbogaci∏. Ponadto uszcz´Êliwili miejscowych braci i siostry, którzy teraz dysponujà pi´knym koÊcio∏em.
Nadmieniç nale˝y, ˝e po odlocie
ostatniej grupy m∏odzie˝y koÊció∏ jeszcze nie by∏ gotowy. Ostatni szlif nada∏a
m∏odzie˝ z Surinamu, zainspirowana
przez braci i siostry z Holandii. W ten
sposób nowy koÊció∏ zosta∏ wyÊwi´cony
we wrzeÊniu 2006 roku podczas uroczystego nabo˝eƒstwa.
Kto chcia∏by zobaczyç koÊció∏ w
Alliance jest serdecznie zaproszony.
Surinam jest przepi´knym krajem urlopowym z nienaruszonà naturà, a nasi
tamtejsi bracia i siostry przywitajà z
radoÊcià.
Theodoor de Bruijn

ApostołokręgowyTheodoordeBruijn urodził się
26 lutego 1946 roku. Apostołem okręgowym został
ustanowiony 6 grudnia 1998 roku. Obszar jego
działania obejmuje Holandię,Maltę i Surinam.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Afryka/Ameryka/Europa
Zambia: Pi´kny gest
Podczas styczniowej podró˝y do Chirundu aposto∏ okr´gowy
Charles Ndandula prze˝y∏ coÊ szczególnego. Chirundu le˝y opodal granicy Zimbabwe i jest tam niewiele mo˝liwoÊci do przenocowania. Poszukujàc hotelu pewien przedsi´biorca jako miejsce
noclegu zaproponowa∏ aposto∏owi okr´gowemu i osobom mu towarzyszàcym swój nowo wybudowany dom. Aposto∏ okr´gowy
Ndandula by∏ zaskoczony tak uprzejmà goÊcinnoÊcià i spontanicznie zaprosi∏ tego cz∏owieka na nabo˝eƒstwo. Od tego czasu
wraz ze swojà rodzinà regularnie uczestniczy w nabo˝eƒstwach.

Kongo:
WyÊwi´cenie
dwóch koÊcio∏ów

Bracia i siostry przed domem, w którym nocował apostoł okręgowy

Kościół w Sibiti
Kościół w Bouansa

Podczas osiemnastodniowego
pobytu w Afryce
biskup Neil Jansen (Kanada)
odwiedzi∏ równie˝ Republik´ Konga. Za kulminacyjny
punkt swojej podró˝y uzna∏ wyÊwi´cenie dwóch koÊcio∏ów.
Podró˝ujàc z dwoma aposto∏ami Yamilambà Kabengele i
Vincentem Kalalà móg∏ uczestniczyç w dwóch uroczystoÊciach. Aposto∏ Kabengele wyÊwi´ci∏ nowy dom Bo˝y w Sibiti, a aposto∏ Kalala w Bouansa.

USA: W lutym 2006 roku w Chicago nastąpiło połączenie dwóch zborów:
angielsko- i hiszpańskojęzycznego. W bieżącym roku, 25 lutego, bracia i
siostry obchodzili
pierwszą rocznicę
połączenia zborów.
Okazją ku temu
było uroczyste
nabożeństwo,
a zaraz po nim
wspólny posiłek.

Kanada: 125 miejsc zapewnia nowy kościół
zboru London-Cambodian, który wyświęcił
apostoł okręgowy Leslie Latorcai 6 kwietnia
2007 roku. Kościół ten jest jednym z najnowocześniejszych domów Bożych. Podczas
nabożeństwa apostoł okręgowy udzielił też
siedmiorgu braciom i siostrom błogosławieństwa konfirmacyjnego.
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Holandia:
Dzieƒ M∏odzie˝y
z goÊçmi z Wielkiej Brytanii
Na tegoroczny holenderski Dzieƒ
M∏odzie˝y, który
odb´dzie si´ w dniach 13 i 14 paêdziernika, po raz
pierwszy zaproszona zosta∏a m∏odzie˝ z Wielkiej
Brytanii. Postanowienie to powzi´li aposto∏ Hecht
(USA), do którego obszaru dzia∏ania nale˝y Wielka
Brytania oraz aposto∏ Peter Klene z Holandii. W celu
organizacyjnym, 22 marca, spotkali si´ biskupi David
Middleton i Hans Kamstra. Nabo˝eƒstwo z okazji
Dnia M∏odzie˝y przeprowadzi aposto∏ okr´gowy
Theodoor de Bruijn, któremu b´dzie towarzyszy∏
aposto∏ Hecht.

D O O K O ¸ A

Â W I A T A

Ameryka Południowa/Polska/Białoruś
Chór w Osorno

Argentyna/Chile: Aposto∏ okr´gowy Batista w Bariloche i Osorno
Po raz pierwszy w swoim urz´dzie aposto∏ okr´gowy Norberto Batista
odwiedzi∏ zbory Bariloche/Argentyna i Osorno/Chile u podnó˝a Andów.
Po przybyciu do Bariloche, 9 lutego, aposto∏ okr´gowy wraz z aposto∏em
Vicente Teti odwiedzi∏ 86-letnià wdow´ po apostole okr´gowym Bianchi z Argentyny. Nast´pnie udali si´ do odleg∏ego o 300 km miasta Osorno. FormalnoÊci graniczne zwiàzane z wjazdem do Chile, pomimo t∏oku
urlopowiczów, przebieg∏y bezproblemowo. W sobot´, w Osorno, aposto∏ okr´gowy Batista przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo z udzia∏em 165 braci i sióstr. Na t´ uroczystoÊç zaproszeni te˝ byli bracia i siostry z Bariloche. Cieszyli si´ z
tego tym bardziej, poniewa˝ w niedziel´ aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w ich zborze. W ten sposób
dwukrotnie skorzystali z b∏ogos∏awionej s∏u˝by aposto∏a okr´gowego.

Argentyna: W Villa Carlos Paz
W niedziel´ 4 marca 2007 roku aposto∏ okr´gowy Batista przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele w Villa Carlos Paz.
Obecny by∏ równie˝ aposto∏ okr´gowy pomocniczy Carlos Granja. W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ 515 braci i sióstr.
S∏owem biblijnym nabo˝eƒstwa by∏ werset z Izajasza 58, 10. RadoÊç tamtejszych braci i sióstr by∏a o tyle wi´ksza, poniewa˝ ostatnie odwiedziny aposto∏a okr´gowego mia∏y miejsce 26 lat temu.

Urugwaj: Aposto∏ odpowiada na pytania
Od pewnego czasu w zborach brazylijskich odbywajà si´ spotkania zborowe, na
których bracia i siostry majà okazj´ zadawania pytaƒ na tematy biblijne. Spotkania prowadzi aposto∏ Raúl Montes de Oca. Ze wzgl´du na pozytywny rezonans
tego rodzaju spotkania zacz´∏y si´ odbywaç tak˝e w Urugwaju. 20 stycznia br. aposto∏ odpowiada∏ na pytania w zborze Artigas, gdzie zebra∏o si´ 86 zainteresowanych braci i sióstr oraz goÊci.
Apostoł Montes de Oca odpowiada na pytania

Polska: Rewizyta na Bia∏orusi

Część polsko-białoruskiej młodzieży
przed główną biblioteką białoruską w Mińsku

W drugi weekend maja br. grupa polskiej m∏odzie˝y z wielkà radoÊcià uda∏a si´ z
rewizytà do m∏odzie˝y bia∏oruskiej, która goÊci∏a w Polsce jesienià 2006 roku.
Kulminacyjnym punktem pobytu w Miƒsku by∏o nabo˝eƒstwo dla m∏odzie˝y w
niedziel´ 13 maja. Obecni te˝ byli: aposto∏ okr´gowy Wilfried Klingler, aposto∏
Achim Burchard oraz biskupi Waldemar Starosta i Winfried Sommer. Sobotni
program obejmowa∏ zwiedzanie Miƒska, wspólny Êpiew m∏odzie˝y obu krajów,
ró˝ne gry i zabawy integracyjne oraz wieczorne ognisko. Dzi´ki pobytowi na
Bia∏orusi i serdecznej goÊcinnoÊci tamtejszych m∏odych braci i sióstr, jeszcze
bardziej zacieÊni∏y si´ zawarte w ubieg∏ym roku przyjaênie.
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