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Dotykać szat
dy Pan Jezus dzia∏a∏ na ziemi, to przechodzi∏ przez wioski i miasta.
Ze swoimi uczniami przyby∏ te˝ do ziemi Genezaret. Tam przyniesiono do Niego chorych i tych, którzy mieli jakieÊ u∏omnoÊci.
Wszyscy ci prosili Pana, aby mogli dotknàç Jego szat. Biblia mówi, ˝e
wszyscy, którzy dotkn´li Jego szat, zostali uzdrowieni.
Wówczas w centrum uwagi by∏y cielesne choroby i dolegliwoÊci. DziÊ
zwróçmy uwag´ na duchowe dolegliwoÊci i u∏omnoÊci, dotyczàce nieÊmiertelnej duszy.
Sà tacy ludzie, którzy nie potrafià wierzyç. Nie wierzà, ˝e Bóg zes∏a∏ swego
Syna na ziemi´ celem zbawienia ludzi. Nie wierzà w zbawienne moce z
ofiary Chrystusa i w pos∏annictwo aposto∏ów Jezusa.
Inni nie majà pokoju w sercu, poniewa˝ obawy, niedole i zmartwienia
okreÊlajà dzieƒ powszedni.
Jeszcze inni troszczà si´ o przysz∏oÊç nie majàc ˝adnej nadziei. Nie
odczuwajà mi∏oÊci w sercu, poniewa˝ daleka jest dla nich obietnica ponownego przyjÊcia Syna Bo˝ego i nie ˝yjà nadziejà na bliski dzieƒ
ponownego przyjÊcia Pana.
Wszystkim, którzy chcà wyleczyç si´ z tych chorób udzielam rady:
Dotknijcie szat Jezusa Chrystusa! Wówczas doÊwiadczycie ulgi i uzdrowienia.
Budzi si´ pytanie, jak to uczyniç? OczywiÊcie w duchu. Do dyspozycji
mamy modlitw´. Je˝eli pragniemy uwolniç si´ od duchowych u∏omnoÊci, to
zginajmy nasze kolana i si´ módlmy. Je˝eli nasza wiara ma zostaç
wzmocniona, to wyraêmy to w modlitwie. W ten sposób dotkniemy szat
Pana. Wówczas do naszego serca wp∏ynà si∏y, prze˝yjemy, ˝e Bóg jest z nami
oraz b´dziemy nape∏nieni pokojem i radoÊcià. W ten sposób pozyskujemy
dziÊ nowà nadziej´ i zostajemy nape∏nieni mi∏oÊcià. Modlitwa zostaje
pot´gowana przez nabo˝eƒstwa, gdzie jest zwiastowana ewangelia i
obchodzona uroczystoÊç Êwi´tej wieczerzy. Odwiedziny duszpasterskie
równie˝ niechby dawa∏y okazj´ do dotkni´cia szat Zbawiciela poprzez
wspólnà modlitw´. Je˝eli si´ uaktywniamy w ˝yciu KoÊcio∏a i zaanga˝ujemy
na jego rzecz, to tym samym wesprzemy nasze dotykanie szat w modlitwie.
Uzdrowienie od duchowych chorób, dolegliwoÊci i u∏omnoÊci nieÊmiertelnej duszy jest dla nas bardzo wa˝ne, poniewa˝ dà˝ymy do osiàgni´cia celu
naszej wiary. Tu potrzebujemy silnej wiary, mocnej nadziei i g∏´bokiej
mi∏oÊci. Pragniemy te˝ byç udoskonalonymi i przygotowanymi na t´ chwil´,
w której Pan przyjdzie ponownie, aby móg∏ nas zabraç do siebie i bylibyÊmy
z Nim na wieki.
To jest cel naszej wiary i jest cudowne, ˝e wszyscy mamy ten sam cel, a nie
jakieÊ ró˝ne cele. Dlatego te˝ dà˝my do tego celu i dziÊ dotykajmy szat Syna
Bo˝ego, abyÊmy doÊwiadczyli pomocy dla duszy i zostali nape∏nieni nowym
pokojem i nowà radoÊcià.
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(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)
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Duże zdjęcie: Stare miasto Eindhoven
Z lewej: Główny Apostoł Leber (pośrodku) z apostołami
okręgowymi de Bruijnem (z lewej), Kitchingiem
(z prawej) i apostołem okręgowym w st. sp. Posem
(stojący 4. od prawej) oraz z apostołami i sługami

W po∏owie marca 2009 roku G∏ówny Aposto∏ odwiedzi∏ braci
i siostry w Holandii. Nabo˝eƒstwo odby∏o si´ w Conference Center
Koningshof w Eindhoven. S∏u˝ba G∏ównego Aposto∏a by∏a
transmitowana do dwudziestu zborów w Holandii i na Malcie.

G∏ówny Aposto∏
w Eindhoven - Holandia
Ogó∏em 2700 wiernych uczestniczy∏o w uroczystym nabo˝eƒstwie. Aposto∏ okr´gowy Theodoor de Bruijn
zaprosi∏ do Eindhoven braci i siostry z
podokr´gów Rotterdam, Sittard i
Tilburg. Poza aposto∏em okr´gowym
i aposto∏em Peterem Klene G∏ównemu Aposto∏owi towarzyszy∏ aposto∏
okr´gowy Johann R. Kitching (Afryka Po∏udniowo-Wschodnia), aposto∏
Walter Schorr (Nadrenia Pó∏nocnaWestfalia) oraz Erhard Suter (Hiszpania).
Podczas pobytu w Eindhoven goÊcie odwiedzili te˝ fabryk´ ˝arówek.
By∏ to pierwszy zak∏ad za∏o˝ony przez
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przedsi´biorczych braci Philips pod
koniec XIX wieku. Wydarzenie to
wp∏yn´∏o na rozwój miasta i zapoczàtkowa∏o istnienie obecnego Êwiatowego koncernu.
Przewodnik, oprowadzajàc po historycznej fabryce, wyjaÊni∏, jak ok. 130
lat temu wyprodukowano pierwsze
˝arówki.
Od 85 lat w Eindhoven istnieje zbór
nowoapostolski. W 1958 roku otrzyma∏ nowy obiekt sakralny, który zosta∏
odrestaurowany w 1995 roku. W minionych dziesi´cioleciach ju˝ kilkakrotnie G∏ówni Aposto∏owie przeprowadzali nabo˝eƒstwa w Eindhoven.
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„A w każdym różnie przejawia się Duch
ku wspólnemu pożytkowi”.
– 1. Koryntian 12, 7 –

ili bracia i siostry! Raduj´
si´, ˝e jestem z wami. Mam
nadziej´, ˝e prze˝yjemy mi∏oÊç Bo˝à, o której Êpiewa∏ chór, ˝e otworzy si´ niebo i otrzymamy obfite b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e. Wystrój o∏tarza
wskazuje na to, ˝e mamy dost´p do
darów niebieskich. Jak widzicie, o∏tarz
jest przystrojony w barwach narodowych, czerwonej, bia∏ej i niebieskiej.
Kolory majà te˝ znaczenie symboliczne: czerwony – mi∏oÊç, bia∏y – ∏aska
Bo˝a, niebieski – wiernoÊç, wyra˝ajàce
si´ tym, ˝e Bóg nas wcià˝ na nowo
przyjmuje. Odwzajemniajmy t´ wiernoÊç i zachowujmy jà wobec Niego.
˚ycz´, abyÊmy mogli czerpaç wiele
si∏ z tego nabo˝eƒstwa i ˝eby dzisiejszy
dzieƒ wniós∏ nowe impulsy do zborów.
Akurat we wspó∏czesnym czasie potrzebujemy silnych i ˝ywych zborów.
Raduj´ si´ bardzo z tego, ˝e wasz apos-

M

to∏ okr´gowy i aposto∏ urzeczywistniajà t´ myÊl. Niejedno przedsi´wzi´li, aby
zbory uczyniç mocnymi. Najlepiej jest,
kiedy wszyscy wykazujà aktywnoÊç w
zborze. Gdy u wszystkich uwidacznia
si´ ˝ycie Bo˝e, to sà silne zbory.
Mo˝na by powiedzieç: Co ja w pojedynk´ mog´ ju˝ zdzia∏aç? Je˝eli wszyscy wspó∏dzia∏ajà, je˝eli wsz´dzie czynny
jest ten sam Duch, a to musi byç Duch
Âwi´ty, je˝eli wszyscy dajà si´ prowadziç przez Ducha Âwi´tego, to mo˝e
byç zdzia∏ane du˝o. Nawet, je˝eli nie
zawsze widaç bezpoÊredni wk∏ad jednostki.
Niedawno s∏ysza∏em histori´, która
naÊwietla ten temat. Pewien pracownik
kolejowy chcia∏ odkr´ciç szyn´. Co
robi∏? Uderza∏ w nià wielkim m∏otem.
Przy pierwszym uderzeniu nic si´ nie
sta∏o, podobnie przy kolejnym, ale on
uderza∏ wcià˝ na nowo. Za trzydzies4

tym uderzeniem Êruba puÊci∏a. Nad
tym mo˝na si´ zastanowiç. Za trzydziestym razem coÊ si´ sta∏o. Czy dwadzieÊcia dziewi´ç wczeÊniejszych uderzeƒ by∏o daremnych? W ˝adnym wypadku. Wszystkie uderzenia przyczyni∏y si´ do poluzowania Êruby, a dopiero ostatnie uderzenie ujawni∏o po˝àdany skutek.
We wszystkim, co si´ czyni i dzieje w
zborach mo˝e nie widaç bezpoÊredniego skutku, ale czy to jest daremne? Na
pewno nie. Wszystko przyczynia si´ do
wyniku koƒcowego, do osiàgni´cia sukcesu. Wa˝ne jest, aby wszystko dzia∏o
si´ w jednym Duchu i w sposób ukierunkowany oraz celowy. Je˝eli uderzenia m∏ota tego pracownika by∏yby ró˝ne, raz tu, raz tam, to by nie by∏o
sukcesu. Dzia∏ania muszà byç ukierunkowane, skoncentrowane na jeden
punkt. Wówczas przynoszà skutek. Po-

dobnie te˝ jest z dzia∏aniami w zborze.
Dary sà ró˝ne. My jako ludzie jesteÊmy indywidualnoÊciami. Gdy jednak
wszyscy podà˝amy w jednym kierunku,
prowadzeni przez Ducha Âwi´tego,
wtedy dzia∏ania jednostki w rezultacie
mogà sprawiç coÊ wielkiego. A tego
w∏aÊnie sobie bardzo ˝ycz´, mili bracia
i siostry. To zapewni udoskonalenie na
dzieƒ Paƒski, do którego zmierzamy
niepowstrzymanie.
Niech nikt nie ulega z∏udzeniu pod
wp∏ywem wra˝eƒ tego czasu, ˝e dzieƒ
Paƒski jest jeszcze odleg∏y. JesteÊmy
g∏´bokiego przekonania, ˝e Pan wnet
dokoƒczy swoje dzie∏o i przyjdzie. Czy
to b´dzie w tym, czy w nast´pnym roku,
tego nie wiem. My jednak˝e chcemy
byç gotowymi.
Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które
pokazuje, jakie wa˝ne jest wspó∏dzia∏anie przez ka˝dego na rzecz KoÊcio∏a:

„A w ka˝dym ró˝nie przejawia si´
Duch ku wspólnemu po˝ytkowi”.
Uwag´ zwracajà trzy zagadnienia. Po
pierwsze „w ka˝dym… przejawia si´
Duch…”. Mowa tu jest o ka˝dym, czyli
wszyscy sà wezwani do dzia∏ania, a nie
tylko s∏udzy Bo˝y. Wszyscy jesteÊmy
dzieçmi Bo˝ymi. Wszyscy jesteÊmy nosicielami Ducha Âwi´tego i w ka˝dym
objawia si´ Duch Âwi´ty. Zatem chodzi o ka˝dego. To jest punkt pierwszy.
Po drugie Duch si´ objawia i si´ artyku∏uje. To jest coÊ naturalnego, poniewa˝ duch zawsze si´ uwidacznia. Gdy
ktoÊ jest nape∏niony duchem k∏amstwa,
wtedy to widaç. Duch ten si´ ujawnia.
Gdy ktoÊ jest nape∏niony duchem na∏ogu, wtedy to tak˝e staje si´ widoczne.
Szybko si´ zauwa˝a, jakiego ducha ma
w sobie dany cz∏owiek.
Powinno te˝ byç zauwa˝alne, ˝e jesteÊmy nape∏nieni Duchem Âwi´tym.
5

Jednak˝e Duch Âwi´ty nigdy si´ nie
narzuca, ale chcia∏by us∏yszeç z naszej
strony, ˝e jego „witamy”. Duch Âwi´ty
musi byç przyj´ty, wówczas mo˝e si´
objawiaç w nas i przez nas.
Po trzecie Duch Âwi´ty dzia∏a ku po˝ytkowi ca∏ego KoÊcio∏a. To jest coÊ
szczególnego. Je˝eli Duch Âwi´ty zaw∏adnie cz∏owiekiem, wtedy s∏u˝y to
zawsze ku b∏ogos∏awieƒstwu, tak˝e dla
innych.
Wyobraêcie sobie zbór, w którym u
ka˝dego mo˝e objawiaç si´ Duch Âwi´ty ku po˝ytkowi dla wszystkich. Czy nie
jest to b∏ogos∏awiony zbór? Powiem
wam, ˝e ten zbór mo˝e byç zarówno
ma∏y, liczàcy pi´ç dusz, czy te˝ wi´kszy,
liczàcy na przyk∏ad dwieÊcie dusz. To
ju˝ jest zupe∏nie oboj´tne, ale gdzie w
taki sposób Duch Âwi´ty mo˝e si´ objawiaç i dzia∏aç, tam jest ˝ycie, tam jest
b∏ogos∏awieƒstwo, tam jest si∏a, tam
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jest wszystko.
W∏aÊnie to jest moim ˝yczeniem bracia i siostry. Zrzuçmy wszelkà gnuÊnoÊç i oci´˝a∏oÊç. Wiem, ˝e w obecnym
czasie jest wiele trudnoÊci i problemów,
wiele, co obcià˝a i czyni gnuÊnym. Gdy
jednak˝e to odsuniemy na bok i damy
si´ kierowaç przez Ducha Âwi´tego,
wtedy wsz´dzie wzbudzi si´ pi´kna,
niebiaƒska atmosfera. Wówczas ju˝ nie
b´dziemy si´ z∏oÊciç z tego, co si´ dzieje woko∏o, ale b´dziemy odczuwaç moc
Bo˝à.
Jak objawia si´ w nas Duch? Aposto∏
Pawe∏ niejedno wymienia w kolejnych
wersetach. Chcia∏bym z mojego punk-

tu widzenia wskazaç na wa˝ne aspekty
nieodzowne dla wspó∏czesnego zboru.
Po pierwsze Duch Âwi´ty sk∏ania do
modlitwy. Gdy si´ nawzajem za siebie
modli, to rezultatem tego jest silny
zbór. Z regu∏y ka˝dy si´ modli, ale tu i
tam mo˝na zaobserwowaç, ˝e modlitwy sta∏y si´ nieco powierzchowne. Tym
samym traci si´ Bo˝e si∏y. Módlmy si´
za siebie nawzajem z inicjatywy Ducha
Âwi´tego. Posiadamy dar po˝yteczny
dla wszystkich.
Po drugie wa˝na jest si∏a wiary. Duch
Âwi´ty sprawia moc wiary. Po˝yteczna
jest nie tylko dla nas, ale te˝ dla innych
w zborze. PomyÊlmy o setniku z Ka6

farnaum, który prosi∏ Pana Jezusa o
pomoc dla swojego s∏ugi. Cz∏owiek ten
mia∏ silnà wiar´. Powiedzia∏: „Powiedz
tylko s∏owo, a b´dzie uzdrowiony s∏uga
mój”. (Ew. Mateusza 8, 8) Setnik anga˝owa∏ swojà silnà wiar´ na rzecz swojego s∏ugi. Czy ten s∏uga by∏ wierzàcy, o
tym nie mówi Pismo Âwi´te. Setnika
jednak˝e wyró˝nia∏a moc wiary.
Wzywam dzieci Bo˝e w Holandii,
aby jeszcze bardziej anga˝owa∏y swojà
moc wiary ku wzajemnemu po˝ytkowi.
Gdy widzimy, ˝e w zborze sà trudnoÊci,
gdy widzimy, ˝e niektórym ci´˝ko dotrzymaç kroku wiary i piel´gnowaç
wspólnot´, to zaanga˝ujmy naszà moc
wiary w ten sposób, ˝e b´dziemy prosiç
Pana o pomoc.
Po trzecie wa˝ne jest poznanie. Nim
tak˝e mo˝na s∏u˝yç ku po˝ytkowi innych. MyÊl´ przy tym o Filipie. Pismo
Âwi´te relacjonuje, ˝e g∏osi∏ ewangeli´
dostojnikowi z Etiopii. Z natchnienia
Ducha podszed∏ do wozu, na którym
jecha∏ dostojnik i us∏ysza∏, jak ten czyta
Ksi´g´ proroka Izajasza. Zapyta∏ wi´c:
„Czy rozumiesz to, co czytasz?”. (Dz.
Ap. 8, 30) Dosz∏o do rozmowy o wierze. Filip przekaza∏ tamtemu swoje
poznanie wiary. Czy nie mo˝emy czyniç
podobnie? Oddajmy wi´c z naszego
poznania wiary, które mamy, aby inni
te˝ mogli z tego korzystaç. Czasami jesteÊmy zbyt powÊciàgliwi. Pozwólmy
pobudzaç si´ przez Ducha Âwi´tego.
Z Ducha Âwi´tego wyp∏ywajàce modlitwa, moc wiary i poznanie, chciejmy
anga˝owaç ku po˝ytkowi innych, aby
równie˝ z radoÊcià s∏u˝yli Panu.
Kolejnà formà objawienia Ducha
Âwi´tego jest mi∏oÊç. Chcia∏bym podaç
kilka przyk∏adów, w jaki sposób mi∏oÊç
ujawnia si´ w zborze.
Przede wszystkim w ten sposób, ˝e
jest si´ pozytywnie nastawionym wobec
drugiego cz∏owieka. Widz´ wasze zdu-

mione oblicza, byç mo˝e
myÊlicie: „Przecie˝ tacy jesteÊmy”. Ale czy zawsze jesteÊmy pozytywnie usposobieni wobec bliêniego? Czy
tu i ówdzie nie ujawniamy
najpierw podejrzliwoÊci i
uprzedzeƒ?
Jaki pi´kny przyk∏ad da∏
Syn Bo˝y. Bez uprzedzenia
przyjmowa∏ ka˝dego cz∏owieka, nawet z∏oczyƒc´ na
krzy˝u, który choç zmarnowa∏ swoje ˝ycie, to jednak
Pana prosi∏: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz
do Królestwa swego”. Pan Jezus
móg∏by przecie˝ odpowiedzieç: Przyjacielu, zastanów si´ najpierw, co z∏ego
zrobi∏eÊ w swoim ˝yciu! Takich s∏ów nie
by∏o. Syn Bo˝y bez zastrze˝eƒ przychyli∏ si´ do proÊby z∏oczyƒcy.
Mi∏oÊç wyra˝a si´ tym, ˝e przyjmuje
si´ drugiego bez uprzedzeƒ! Jakie donios∏e by∏o to, co Pan do niego powiedzia∏: „Zaprawd´ powiadam ci, dziÊ
b´dziesz ze mnà w raju”. (Ew. ¸ukasza 23, 43) Mi∏oÊcià jest patrzeç na drugiego bez uprzedzeƒ i byç wobec niego
nastawionym pozytywnie.
W jaki sposób jeszcze uwidacznia si´
mi∏oÊç? Gdy jest si´ czu∏ym i dostrzega
niedol´ drugiego cz∏owieka. To nie jest
rzecz oczywista.
PomyÊlmy o podobieƒstwie o mi∏osiernym Samarytaninie. Co uczynili ci,
którzy jako pierwsi przeszli obok pó∏umar∏ego le˝àcego na ziemi? Odwrócili swój wzrok. Nie chcieli mieç z tym
nic wspólnego. Czy to jest mi∏oÊç? Na
pewno nie! Taka postawa nie wyp∏ywa
z mi∏oÊci. Samarytanin jednak˝e by∏
pe∏en wspó∏czucia i zajà∏ si´ potrzebujàcym pomocy. Jego niedola go wzruszy∏a i nie odwróci∏ swojego wzroku.
Pi´knie jest w zborze, kiedy dostrze-

ga si´ niedol´ innych. Kiedy si´ odczuwa, ˝e brat lub siostra sà obcià˝eni,
kiedy wstawia si´ jeden za drugim,
kiedy szuka si´ kontaktu i oferuje
pomoc. Kto w ten sposób s∏u˝y sobie
nawzajem, ten wzbogaca zbór.
Co jeszcze charakteryzuje mi∏oÊç?
Niewàtpliwie dobrotliwoÊç, która sprawia, ˝e przymyka si´ oczy na s∏aboÊci
bliêniego. Wszystko, o czym by∏a mowa, stanowi treÊç przes∏ania: „A w
ka˝dym ró˝nie przejawia si´ Duch ku
wspólnemu po˝ytkowi”.
Chcia∏bym jeszcze jeden dar Ducha
nadmieniç. Darem tym jest Bo˝a radoÊç. Jak pi´knie jest w zborze, gdzie
jest wielu, którzy okazujà radoÊç. RadoÊç zapala. Kiedy troje lub czworo jest
razem, a jedno z nich naprawd´ si´ raduje, to ta iskra przeskakuje na pozosta∏ych. W ten sposób radoÊç staje si´
po˝ytkiem dla innych. Jak pi´knie jest,
kiedy w zborze jeden zapala drugiego
entuzjazmem, kiedy na pierwszym planie nie stoi to, co obcià˝ajàce, lecz radoÊç i przekonanie: „Nasz Pan przyjdzie!”.
W∏aÊnie do waszych serc chcia∏bym
wpisaç wezwanie, abyÊcie nawzajem si´
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za siebie modlili, anga˝owali si∏´ wiary,
pomagali innym swoim poznaniem,
darzyli siebie wzajemnà mi∏oÊcià i wykazywali Bo˝à radoÊç.
„A w ka˝dym ró˝nie przejawia si´
Duch ku wspólnemu po˝ytkowi”.
Wszyscy jesteÊmy ró˝ni. Jeden mo˝e
okazywaç wi´cej mi∏oÊci, drugi mniej.
Jeden byç mo˝e ma wi´cej mocy w
wierze, a drugi mniej i szybko potyka
si´ w wierze. Mi∏y Bóg to wie. Niech
nikt nie powàtpiewa. Ka˝dy jednak ma
s∏u˝yç tym darem, jaki otrzyma∏. Niech
to b´dzie impuls dla zborów, abyÊmy
wszyscy wspó∏dzia∏ali, b´dàc prowadzeni przez Ducha Âwi´tego i dostàpili udoskonalenia.
Do tego chcia∏bym jeszcze coÊ dodaç. Taki zbór b´dzie wtedy wzorem
tego, co mi∏y Bóg kiedyÊ chce stworzyç
w Tysiàcletnim Królestwie Pokoju.
Tak wi´c ju˝ dziÊ okazujmy to, co ujawnia si´ przez inspiracj´ Ducha Âwi´tego. Niech to b´dzie wzorem, odbiciem
przysz∏ej doskona∏oÊci. OczywiÊcie pe∏nej doskona∏oÊci nie osiàgniemy, ale
chciejmy pracowaç nad tym, aby jà
osiàgnàç i w tym celu otwórzmy si´ dla
Ducha Bo˝ego.

N A U K A

I

P O Z N A N I E

Jaki by∏ stosunek Jezusa do
Zakonu Moj˝eszowego?
To zagadnienie
przeanalizujemy na
podstawie wypowiedzi
z „Kazania na górze”.

„Kazanie na górze”
– Jezus i zakon

Obowiàzywanie zakonu

którym panuje grzech. Dopóki istnieç b´dà ludzie,
zakon ma swój cel, aby uzmys∏owiç im, ˝e przed
Bogiem sà grzesznikami, a nie sprawiedliwymi.
Prawa zakonu pozostajà obowiàzujàcà normà w
zakresie stosunków cz∏owieka do Boga i do ludzi.
Uzmys∏awia cz∏owiekowi jego zale˝noÊç od Boga
i jego ukierunkowanie na Boga. Tak jak tego ˝àda
np. pierwsze przykazanie.
Wypowiedzi Jezusa, dotyczàce poszczególnych
przykazaƒ („S∏yszeliÊcie, i˝ powiedziano przodkom… a Ja wam powiadam…”) poÊwiadczajà, ˝e
wraz z Jezusem Chrystusem zacz´∏o obowiàzywaç
nowe spojrzenie na zakon. Warunkiem osiàgni´cia
zbawienia jest teraz wiara w Chrystusa. Stàd te˝
nie ma sprzecznoÊci ze s∏owami Aposto∏a Paw∏a:
„Albowiem koƒcem zakonu jest Chrystus”. (Rzymian 10, 4) Zatem zakon pozostaje obowiàzujàcy
jako ˝àdania Boga wobec ludzi i uzmys∏awia im,
˝e z w∏asnej zdolnoÊci nigdy nie b´dà mogli
sprostaç woli Bo˝ej.

W „Kazaniu na górze” na poczàtku swojej
wypowiedzi Jezus ustosunkowuje si´ do sprawy
obowiàzywania zakonu, czyli Tory (Pi´cioksi´gu
Moj˝eszowego): „Nie mniemajcie, ˝e przyszed∏em
rozwiàzaç zakon albo proroków; nie przyszed∏em
rozwiàzaç, lecz wype∏niç. Bo zaprawd´ powiadam
wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani
jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z
zakonu, a˝ wszystko to si´ stanie”. (Ew. Mateusza
5, 17. 18) Kilka s∏ów, za którymi wiele si´ kryje.
Zakon, jak i ca∏e stare przymierze w swoim
sednie wskazywa∏y na Jezusa Chrystusa. Pan
osobiÊcie to cz´stokroç uwidacznia∏. Zakon wi´c
wskazuje na drog´ zbawienia, ale nie jest zbawieniem. (por. Ew. Jana 5, 39) Zakon jednak dany
jest ludziom do przestrzegania i jest normà ˝ycia,
zgodnà z upodobaniem Bo˝ym. Wypowiedê Jezusa, ˝e przyszed∏ wype∏niç zakon, oznacza, ˝e przed
Nim nie by∏ w stanie dokonaç tego ˝aden
cz∏owiek, gdy˝ „wype∏nienie” oznacza wszechstronne pos∏uszeƒstwo wed∏ug woli Bo˝ej. Pos∏uszeƒstwo jest kluczowym poj´ciem do zrozumienia zbawienia, zdzia∏anego przez Jezusa
Chrystusa.
Drugim wyzwaniem Tory, obok pos∏uszeƒstwa,
jest ofiara jako prawdziwe nabo˝eƒstwo. Tu Jezus
Chrystus wype∏ni∏ zakon poprzez swojà ofiar´,
która sprawi∏a, ˝e zb´dne sta∏y si´ wszelkie ofiary
wed∏ug zakonu. (por. 4. Moj˝eszowa 18, 15-17)
Tym samym oznacza∏o to koniec kultu Zakonu
Moj˝eszowego. Nie oznacza∏o to jednak koƒca
obowiàzywania zakonu jako prawa moralnego
(np. dziesi´ciorga przykazaƒ lub zakazu kazirodztwa). Tu Zakon Moj˝eszowy obowiàzuje dopóki
istnieç b´dzie niebo i ziemia, gdy˝ pod tym
wzgl´dem zakon zwiàzany jest ze Êwiatem, na

Przewy˝szenie faryzeuszowskiej
sprawiedliwoÊci
W odró˝nieniu do (faryzeuszowskiego) Judaizmu, Jezus kieruje do swoich naÊladowców wymóg
wy˝szego rozumienia woli Bo˝ej. Pos∏uszeƒstwo
wobec woli Bo˝ej bardziej oczekiwane jest od
chrzeÊcijanina ni˝ od faryzeuszy: „JeÊli sprawiedliwoÊç wasza nie b´dzie obfitsza ni˝ sprawiedliwoÊç
uczonych w PiÊmie i faryzeuszów, nie wejdziecie
do Królestwa Niebios”. (Ew. Mateusza 5, 20)
Pobo˝noÊç uczonych w PiÊmie i faryzeuszy charakteryzowa∏a si´ formalnym rozumieniem
pos∏uszeƒstwa, a mianowicie, ˝e cz∏owiek, je˝eli
literalnie wype∏ni zakon, zas∏u˝y sobie na to, ˝e
b´dzie uznany jako sprawiedliwy przed Bogiem i
w ten sposób wype∏ni zobowiàzania wobec Boga.
8

wi´c sk∏ada∏ dar swój na o∏tarzu i tam wspomnia∏byÊ, i˝ brat twój ma coÊ przeciwko tobie, zostaw
tam dar swój na o∏tarzu, odejdê i najpierw
pojednaj si´ z bratem swoim, a potem przyszed∏szy, z∏ó˝ dar swój. Pogódê si´ rych∏o z przeciwnikiem swoim, póki jesteÊ z nim w drodze, aby ci´
przeciwnik nie poda∏ s´dziemu, a s´dzia s∏udze, i
abyÊ nie zosta∏ wtràcony do wi´zienia. Zaprawd´
powiadam ci, nie wyjdziesz stamtàd, a˝ oddasz
ostatni grosz”. (Ew. Mateusza 5, 23-26) ˚àdania
stawiane przez Jezusa uwidaczniajà, ˝e nie mogà
byç wype∏nione przez grzesznego cz∏owieka, ale
s∏u˝à do tego, aby uÊwiadomiç skutki grzechu,
pociàgajàce za sobà sàd Bo˝y. ˚àdania te pozwalajà rozpoznaç pe∏ni´ potrzeby ∏aski.
Wypowiedzi Jezusa pokazujà, ˝e zakon nie
nale˝y rozumieç jako kontrast do ewangelii. Z
jednej strony jaskrawy zakaz nieczynienia czegoÊ,
a z drugiej strony w∏asna wola czynienia czegoÊ z
mi∏oÊci do Pana. („JeÊlibyÊ... wspomnia∏, i˝ brat
twój ma coÊ przeciwko tobie…”.) Nie zakon w
swojej istocie jest sprzeczny z dobrà nowinà, ale
b∏´dne podejÊcie do zakonu, wyra˝ajàce si´
niewolniczym i cz´stokroç bezdusznym przestrzeganiem postanowieƒ zakonu celem literalnego
wype∏nienia.
Pozosta∏e wyjaÊnienia zawarte w „Kazaniu na
górze” równie˝ ukazujà sedno zakonu, jak na
przyk∏ad pod wzgl´dem odwzajemniania. (por.
Ew. Mateusza 5, 38-42) Chodzi o inne obchodzenie si´ z sobà, o wzajemny stosunek do siebie charakteryzujàcy si´ mi∏osierdziem, mi∏oÊcià i
bezinteresownoÊcià: „Temu, kto ci´ prosi, daj, a
od tego, który chce od ciebie po˝yczyç, nie
odwracaj si´”. (Ew. Mateusza 5, 42) Zakon jako
wyraz woli Bo˝ej wymaga wykazania wewn´trznej
postawy b´dàcej wynikiem ukierunkowania si´ ku
Bogu jako Ojcu Niebieskiemu: „Mi∏ujcie nieprzyjació∏ waszych i módlcie si´ za tych, którzy was
przeÊladujà, abyÊcie byli synami Ojca waszego,
który jest w niebie, bo s∏oƒce jego wschodzi nad
z∏ymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i
niesprawiedliwych”. (Ew. Mateusza 5, 44. 45)
Istotà pos∏uszeƒstwa – a to jest novum w
wypowiedziach Jezusa na temat zakonu – jest
mi∏oÊç – mi∏oÊç do Boga i mi∏oÊç do bliêniego.

Jezus jednak˝e podkreÊli∏, ˝e formalne przestrzeganie i wype∏nianie przykazaƒ nie daje sprawiedliwoÊci przed Bogiem, poniewa˝ takie podejÊcie
oznacza b∏´dne rozumienie roli zakonu.
Jezus jasno pokaza∏, ˝e sprzeczny z zakonem
by∏ jego wyk∏ad przez uczonych w PiÊmie, gdy˝ nie
chodzi∏o o poszczególne uczynki, o przekroczenie
prawa („Nie zabijaj”), ale chodzi∏o o usposobienie. Zatem te˝ niezasadne jest rozszerzenie i interpretowanie praw zakonu celem uwzgl´dnienia
jakiejkolwiek mo˝liwej sytuacji ˝yciowej. Takie
dzia∏anie doprowadzi∏o do tego, ˝e to, co pierwszorz´dne, sta∏o si´ drugorz´dne, a to, co b∏ahe,
sta∏o si´ istotne: „Biada wam, uczeni w PiÊmie i
faryzeusze, ob∏udnicy, ˝e dajecie dziesi´cin´ z
mi´ty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliÊcie tego,
co wa˝niejsze w zakonie: sprawiedliwoÊci, mi∏osierdzia i wiernoÊci; te rzeczy nale˝a∏o czyniç, a
tamtych nie zaniedbywaç”. (Ew. Mateusza 23, 23)
Przez Jezusa wymagana „lepsza sprawiedliwoÊç”
mo˝e zostaç osiàgni´ta z chwilà przejÊcia z
praktyki literalnego wype∏nienia praw zakonu, tak
jak to czyni∏o wielu faryzeuszy, do duchowego
wype∏niania prawa, gdzie podstawà dzia∏ania
b´dzie mi∏osierdzie i wiara. W ten sposób naÊladowcy Chrystusa nie tylko odró˝niajà si´ od Êwiata
judaistycznego, ale te˝ od pogaƒskiego: „Bo jeÊlibyÊcie mi∏owali tylko tych, którzy was mi∏ujà,
jakà˝ macie zap∏at´? Czy˝ i celnicy tego nie
czynià? A jeÊlibyÊcie pozdrawiali tylko braci waszych, có˝ osobliwego czynicie? Czy˝ i poganie
tego nie czynià? Bàdêcie wy tedy doskonali, jak
Ojciec wasz niebieski doskona∏y jest”. (Ew.
Mateusza 5, 46-48)

„Ja wam powiadam…”
W „Kazaniu na górze” tradycyjnemu rozumieniu Tory Jezus przeciwstawia rozumienie zakonu,
które stawia przed cz∏owiekiem o wiele szersze
˝àdania Bo˝e ani˝eli wynikajàce z dos∏ownego
brzmienia dziesi´ciu przykazaƒ i wynikajàcych z
nich zakazów i nakazów. Z przykazania „Nie
zabijaj” Pan wywodzi uniwersalne przykazanie
pojednania, które nawet nie pyta o win´ czy nie
win´, o sprawc´ czy poszkodowanego: „JeÊlibyÊ
9
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Syn marnotrawny
nie mog´ si´ doczekaç twojej Êmierci”.
W tekÊcie biblijnym
jest mowa, ˝e syn
odjecha∏ do „dalekiego kraju”. Ten
Apostoł okręgowy de Bruijn z wnukami
„daleki kraj” mo˝e
ogląda książkę dla dzieci
byç rozumiany jako
symbol Êwiata zupe∏nie odmiennego
od Êwiata ojca, w którym lekcewa˝y si´ wszystko, co
dla ojca by∏o Êwi´te.
Mi∏oÊç ojca nie ustaje jednak˝e nawet wtedy, kiedy
syn opuszcza dom. Ojciec stale wyglàda za nim i czeka
na niego z otwartymi ramionami, aby gdy ten powróci,
móc powiedzieç: „Mój mi∏y synu!”.
Gdy starszy syn powraca z pola, dowiaduje si´ od
s∏u˝by, co si´ wydarzy∏o; jego brat powróci∏ do domu.
W sercu starszego syna coÊ si´ ∏amie. Jest dog∏´bnie
rozczarowany. Z oburzenia i z∏oÊci nie chce wejÊç do
domu. Dla niego, który zawsze wywiàzywa∏ si´ z
obowiàzków, nigdy jeszcze nie zosta∏a urzàdzona
uczta. Czuje si´ odsuni´ty i nie jest w stanie si´ cieszyç
z powodu powrotu brata. Ojciec jednak mi∏uje obydwóch synów. Dlatego te˝ pe∏en mi∏oÊci mówi: „Synu,
ty zawsze jesteÊ ze mnà i wszystko moje jest twoim”.
Podobnie jak autor nadmienionej ksià˝ki, tak i ja,
pod ró˝nym kàtem widzenia, rozpozna∏em si´
zarówno w m∏odszym, jak i w starszym synu. Ch´tnie
chcia∏bym si´ te˝ rozpoznaç w tym szczególnym ojcu,
poniewa˝ prawdziwe ojcostwo oznacza przebaczenie
i mi∏osierdzie.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) by∏ malarzem
holenderskim, znanym g∏ównie z jego s∏ynnego dzie∏a
„Stra˝ nocna”, znajdujàcego si´ w Muzeum Narodowym w Amsterdamie. Z kolei w muzeum Ermita˝ w
St. Petersburgu znajduje si´ jego inne znane dzie∏o
„Powrót syna marnotrawnego”. W Holandii to dzie∏o
znane jest przede wszystkim dlatego, ˝e Henri
Nouwen, popularny pisarz holenderski, napisa∏ na ten
temat ksià˝k´, w której zajà∏ si´ g∏ównymi postaciami
tego znanego podobieƒstwa biblijnego: m∏odszym
synem, starszym synem i ojcem. Pisarz ten notowa∏
swoje myÊli przed obrazem, a przy tym zadawa∏
pytania o g∏´boki sens ka˝dego szczegó∏u namalowanego przez Rembrandta.
OdejÊcie m∏odszego syna ojciec doÊwiadcza jako
gorzkie rozczarowanie. ProÊba syna o wczeÊniejsze
wyp∏acenie mu spadku, mo˝e byç rozumiana: „Ojcze

Theodoor J. de Bruijn

urodził się 26 lutego 1946
roku, a 6 grudnia 1998 roku został powołany na urząd apostoła okręgowego.
Prowadzi Kościół terytorialny Holandia oraz obsługuje Surinam, Maltę i
Antyle Holenderskie.

Obraz Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, powstały ok. 1668 roku
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Czy tylko kolejne przeżycie z kluczami?
pomodliliÊmy, ale tym razem intensywniej wo∏aliÊmy:
„Mi∏y Bo˝e dopomó˝!”.
ZapukaliÊmy te˝ do pokoju, w którym sp´dziliÊmy
pierwszà noc, aby si´ zapytaç lokatorów, którzy wprowadzili si´ po nas, czy nie znaleêli kluczy i poprosiliÊmy, czy nie mogliby wszystkiego przeszukaç!
Kluczy nie by∏o. Zatelefonowa∏am do mojej córki,
która pozosta∏a w domu i poprosi∏am, ˝eby tam
wszystko przeszuka∏a i te˝ uda∏a si´ na lotnisko i dowiedzia∏a, czy ktoÊ nie znalaz∏ kluczy. Mija∏y godziny
sp´dzane na dalszych poszukiwaniach, tak˝e na pla˝y
i w holu recepcyjnym. PytaliÊmy te˝ obs∏ug´. Wszystko bezskutecznie. Mój mà˝ siedzia∏ bardzo przygn´biony. To koniec z urlopem, na który tak si´ cieszyliÊmy.
Nagle us∏yszeliÊmy pukanie do naszych drzwi.
Przed nimi sta∏a recepcjonistka i zapyta∏a, czy to my
szukamy kluczy, poniewa˝ na recepcji zosta∏y oddane znalezione klucze. Dzi´ki Bogu! Okaza∏o si´, ˝e
to by∏y nasze klucze. Póêniej chcieliÊmy podzi´kowaç
znalazcy, ale nie mogliÊmy go odnaleêç, poniewa˝ w
recepcji nie wiedziano, kto przyniós∏ klucze… W ten
sposób prze˝yliÊmy nasz osobisty cud, wiedzàc, kto
sprawi∏, ˝e odzyskaliÊmy klucze.

To, ˝e z ka˝dym zgubieniem kluczy wià˝e si´ wiele
zmartwieƒ i obaw, musieliÊmy sami prze˝yç, ˝eby
zmieniç swoje zapatrywanie na temat postrzegania
takiej b∏ahostki.
D∏ugo radowaliÊmy si´ na urlop, który chcieliÊmy
sp´dziç na pewnej wyspie. Wszystko przebiega∏o
zgodnie z planem. Szcz´Êliwie dotarliÊmy na miejsce
i móg∏ si´ rozpoczàç wypoczynek. Rankiem mój mà˝
mnie zapyta∏, czy nie widzia∏am kluczy. By∏ bardzo
zatroskany, poniewa˝ przy p´ku brakowa∏o dwóch
kluczy biurowych, stanowiàcych cz´Êç doÊç drogiego
systemu zabezpieczajàcego.
Zacz´liÊmy poszukiwania. WczeÊniej jednak˝e pomodliliÊmy si´ i poprosiliÊmy mi∏ego Boga o pomoc.
Przy tym nie ukrywam, ˝e myÊleliÊmy: „No tak, klucze jakoÊ si´ odnajdà”. Nic z tego. Ponownie wi´c
wszystko przeszukaliÊmy, ale znowu bez rezultatu.
Mój mà˝ powoli popada∏ w panik´, majàc na uwadze
konsekwencje finansowe, jeÊli klucze si´ nie znajdà.
Nie mówiàc ju˝ o dodatkowym stresie, zwiàzanym z
tym faktem. Dodawa∏am nam odwagi, poniewa˝ dotychczas prze˝yliÊmy, ˝e mi∏y Bóg nigdy nie pozostawi∏ nas samych! Po Êniadaniu po raz trzeci wszystko
przeszukaliÊmy. Ponownie nic. Jeszcze raz wi´c si´

Cmentarz franciszkański w Kilkenny/Irlandia
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USA: Dzieƒ dziecka na Florydzie

RPA: Przystàpienie do grona m∏odzie˝y

Ponad dwustu uczniów szkó∏ki niedzielnej ze stanu Floryda
wspólnie sp´dzi∏o pierwszy weekend marca br. w Ocala. Liczne gry
i zabawy umocni∏y zasad´ wspó∏dzia∏ania, a wieczorne ognisko
wspólnot´. Nie zabrak∏o te˝ akcentów edukacyjnych, takich jak
strojenie o∏tarza. Nabo˝eƒstwo
niedzielne przeprowadzi∏ aposto∏
Reinhard Hecht.

Konfirmanci podokr´gu George (Kraj Przylàdkowy) podejmujàc szczególne akcje przygotowywali
si´ na wstàpienie do grona m∏odzie˝y. Odwiedzali
chorych, Êpiewali w domach seniorów i anga˝owali
si´ w pracach koÊcielnych, jak i w ˝yciu zborowym.
W ten sposób praktycznie prze˝yli, w jaki sposób
chrzeÊcijanie mogà dawaç i otrzymywaç radoÊç.

Integracja dzieci podczas
weekendowych zabaw

RPA: M∏odzie˝ s∏u˝y seniorom

Polska: Wyjàtkowe uroczystoÊci
Pierwsza dekada maja br. charakteryzowa∏a si´ szczególnymi
wydarzeniami koÊcielnymi w naszym kraju. W niedziel´ 3 maja w
Poznaniu, dla s∏ug z ca∏ego kraju i ich ˝on, odby∏o si´ uroczyste
nabo˝eƒstwo na podstawie s∏owa biblijnego z 2. Tymoteusza 2,
24. 25: „A s∏uga Paƒski nie powinien wdawaç si´ w spory, lecz
powinien byç uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania,
cierpliwie znoszàcy przeciwnoÊci, napominajàcy z ∏agodnoÊcià
krnàbrnych, w nadziei, ˝e Bóg przywiedzie ich kiedyÊ do
upami´tania i do poznania prawdy”.
Natomiast w dniach 4–8 maja w Gdaƒsku i w Warszawie mia∏a
miejsce konferencja, na którà biskup Waldemar Starosta zaprosi∏
goÊci z zagranicznych KoÊcio∏ów terytorialnych: Aposto∏a
okr´gowego Wilfrieda Klinglera, aposto∏a okr´gowego Wolfganga
Nadolnego i aposto∏a Geralda Bimberga z Niemiec, aposto∏a
okr´gowego pomocniczego Johna Sobottk´ z Kanady i biskupa
Jürgena Zbindena ze Szwajcarii. W Êrod´ wieczorem, 6 maja, w
Ostródzie zagraniczni goÊcie wzi´li udzia∏ w nabo˝eƒstwie, na
które licznie przybyli wierni tak˝e z innych zborów.

Po nabo˝eƒstwie 1 marca 2009 roku seniorzy
podokr´gu Pacaltsdorp (Kraj Przylàdkowy) zostali
zaproszeni na popo∏udniowà herbat´. Ku ich
radoÊci chór m∏odzie˝owy i dzieci´cy Êpiewa∏ pieÊni,
a konfirmanci podawali herbat´ i ciastka. W
uroczystej atmosferze m∏odzi i starsi dzielili si´
swoimi prze˝yciami w wierze.

RPA: Bracia sprawujàcy s∏u˝b´ kap∏aƒskà i ich ˝ony z podokr´gu Pacaltsdorp (Kraj Przylàdkowy), w sobot´ 28 lutego
br. zebrali si´ na cmentarzu przy grobie aposto∏a Adonisa
Mitasa, zmar∏ego 22.09.2008 r. Tam modlili si´ za zmar∏ych, a
chór swoimi pieÊniami godnie upi´ksza∏ t´ szczególnà chwil´.

Madagaskar: Spotkanie s∏ug Bo˝ych
Na poczàtku marca 2009 roku aposto∏ Albert Rasolo przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo w zborze Ambatomipaka Izafo TamataveSouth. Nast´pnie odby∏o si´ seminarium dla s∏ug. Aposto∏owie Rasolo i Fally Randriakasy co miesiàc odwiedzajà podokr´gi i
przeprowadzajà seminaria, aby s∏ug wzmacniaç w wierze i wspieraç w zadaniach organizacyjnych.
Zdjęcie tytułowe: Zorza wieczorna nad Morzem Północnym
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