
Moje Credo (5)

Nak³adanie r¹k

Drug¹ z czterech nauk fundamentalnych jest nauka o nak³ada-
niu r¹k. List do Hebrajczyków 6:1-2:

�...nie zak³adaj¹c ponownie fundamentu, jaki stanowi¹: poku-
ta od uczynków martwych i wiara w Boga, nauka o chrztach i
nak³adaniu r¹k, o powstaniu z martwych i s¹dzie wiecznym.�

Nak³adanie r¹k

Wyra¿enie �nak³adanie r¹k� lub �na³o¿yæ rêce� (po³¹czenie
greckich s³ów �epithesis�, albo �epitithemi�, i �cheir�) pojawia siê
w Nowym Testamencie zasadniczo w trzech znaczeniach:
1. Uzdrawiania chorych (Mat 9:18; Mar 6:5; 7:32; 8:23; £uk 4:40;
13:13; Dzieje Ap 9:17; 28:8)
2. Udzielania ducha �wiêtego przez aposto³ów (Dzieje Ap.
8:17,18,19; 19:6; 2 Tym 1:6)
3. Upowa¿niania s³ug zborowych do prowadzenia dzia³alno�ci
(Dzieje Ap. 6:6; 13:3; 1 Tym 4:14; 5:22)

Brak szerszego rozwiniêcia tego tematu w Li�cie do Hebraj-
czyków zmusza nas do samodzielnego zastanowienia siê, które z
owych znaczeñ mia³ na my�li autor listu. Trzeba przy tym pamiê-
taæ, ¿e wymienia on nauki fundamentalne, czyli takie, które wy-
znaczaj¹ fundament nauki Chrystusowej. Cudowne uzdrawianie
chorych trudno by³oby raczej uznaæ za czê�æ takiego fundamentu.
Udzielanie ducha �wiêtego mog³oby spe³niaæ rolê nauki podsta-
wowej, gdyby nie to, ¿e zagadnienie chrztu w duchu zosta³o ju¿
ujête we wcze�niej wymienionej nauce o chrztach, o czym mogli-
�my siê ju¿ przekonaæ. Poza tym nie wszyscy uczestnicy pomaza-
nia duchem �wiêtym dost¹pili tej ³aski przez na³o¿enie r¹k. Tak
wiêc i to znaczenie trudno by³oby uznaæ w tym kontek�cie za na-
ukê fundamentaln¹. Pozostaje zatem tylko jedno znaczenie: Upo-
wa¿nianie s³ug zborowych do prowadzenia dzia³alno�ci publicz-
nej.

Procedura powo³ywania s³ug zborowych opisana jest w Biblii
do�æ dok³adnie na przyk³adzie wyboru diakonów zboru Jerozo-
limskiego:

�A tak oni dwunastu zwo³awszy mnóstwo uczniów, rzekli: Nie
jest s³uszna, ¿eby�my my opu�ciwszy s³owo Bo¿e, s³u¿yli sto³om.
Upatrzcie¿ tedy, bracia! miêdzy sob¹ siedem mê¿ów, dobre �wia-
dectwo maj¹cych, pe³nych Ducha �wiêtego i m¹dro�ci, których
by�my postanowili nad t¹ spraw¹. A my modlitwy i us³ugi s³owa
pilnowaæ bêdziemy. I podoba³a siê ta rzecz onemu wszystkiemu
mnóstwu. I obrali Szczepana, mê¿a pe³nego wiary i Ducha �wiê-
tego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mi-
ko³aja, nowonawróconego Antiocheñczyka. Tych stawili przed
Aposto³ów, którzy pomodliwszy siê, k³adli na nich rêce.� � Dzie-
je Ap. 6:2-6.

Powo³anie diakonów by³o dwustopniowe. Najpierw ca³e zgro-
madzenie dokona³o wyboru. Sposób, w jaki siê to odby³o, nie jest
tutaj opisany, ale na podstawie dwóch innym wzmianek (Dzieje
Ap. 14:23 oraz 2 Kor. 8:19) mo¿emy domy�laæ siê, ¿e by³o to
jawne g³osowanie przez podniesienie r¹k. Nastêpnie tak wybrani
diakoni zostali przedstawieni aposto³om, którzy w³o¿yli na nich
rêce udzielaj¹c w ten sposób b³ogos³awieñstwa i upowa¿nienia do
dzia³alno�ci publicznej.

Stosowanie tej procedury w innych zgromadzeniach potwier-
dza wzmianka umieszczona przez aposto³a Paw³a w Li�cie do Ty-
moteusza:

�Nie zaniedbywaj daru Bo¿ego, który w tobie jest, któryæ dany
jest przez prorokowanie z w³o¿eniem r¹k starszych.� � 1 Tym.
4:14

Na³o¿enie r¹k nie by³o zatem wyj¹tkow¹ czynno�ci¹ ograni-
czon¹ tylko do aposto³ów i tylko do zgromadzenia Jerozolimskie-
go. Tak¿e w innych zgromadzeniach postanowieni wcze�niej star-
si przez na³o¿enie r¹k przyjmowali do swego grona wybranych
przez zgromadzenie nowych s³ug zborowych. W taki te¿ sposób
upowa¿niano powo³anych ju¿ s³ug zborowych do wykonania szcze-
gólnego rodzaju us³ug. Starsi zgromadzenia Antiocheñskiego przez
na³o¿enie r¹k od³¹czyli Barnabasza i Saula do us³ugi misyjnej w�ród
pogan (Dzieje Ap. 13:3).

Nauka o nak³adaniu r¹k

Tak wiêc w moim poszukiwaniu spo³eczno�ci Cia³a Chrystu-
sowego szuka³em ludzi, którzy nie tylko stoj¹ na gruncie pokuty i
wiary, ale tak¿e stosuj¹ biblijn¹ formê chrztu. Pragn¹³em nastêp-
nie tworzyæ z nimi spo³eczno�æ, która praktykuje naukê o nak³a-
daniu r¹k. Tylko opisany powy¿ej sposób powo³ywania s³ug zbo-
rowych daje gwarancjê zachowania prawdziwej wolno�ci w Chry-
stusie i dalszego rozwoju na drodze po�wiêcenia. Tylko w taki
sposób zgromadzenie posiada wp³yw na rodzaj i charakter prowa-
dzonej us³ugi. Tylko tak wybrani s³udzy mog¹ naprawdê odpo-
wiadaæ wyobra¿eniom pozosta³ych cz³onków zgromadzenia, a jed-
nocze�nie czuæ siê upowa¿nieni do s³u¿by przez samego Chrystu-
sa.

Wolno�æ jest wyzwaniem. Wolno�æ wi¹¿e siê z odpowiedzial-
no�ci¹ nie tylko przy wyborze s³ug zborowych, ale tak¿e w pono-
szeniu konsekwencji nie zawsze trafnego wyboru. Dlatego w³a-
�nie aposto³ Pawe³ ostrzega³ swego m³odego wspó³pracownika
Tymoteusza: �R¹k z prêdka na nikogo nie wk³adaj� � 1 Tym. 5:22.
Nauka o wk³adaniu r¹k jest umiejêtno�ci¹, której trzeba siê uczyæ
w praktyce. Zasady tej umiejêtno�ci okre�la w kilku miejscach �w.
Pawe³ wymieniaj¹c wymagania stawiane s³ugom Bo¿ym (1 Tym.
3:1-13; 2 Tym. 2:24-26; Tyt. 1:5-9). Kieruj¹c siê tymi zasadami
mo¿na powo³aæ dobrych s³ug. Czasami jednak nie�wiadomo�æ lub
nadmierna pob³a¿liwo�æ prowadzi do nietrafnego wyboru. Taka
pomy³ka mo¿e zostaæ sprostowana, ale tylko pod tym warunkiem,
¿e zgromadzenie samo decyduje o wyborze w³asnych s³ug.

Szkoda, ¿e nie ma chyba obecnie takiej spo³eczno�ci chrze�ci-
jañskiej, która praktykowa³aby pe³n¹, dwuczê�ciow¹ procedurê
powo³ywania s³ug zborowych. Wydaje siê, ¿e owa pierwsza czê�æ,
czyli w³a�ciwy wybór s³ug przez zgromadzenie, jest znacznie wa¿-
niejsza i tu w szczególny sposób potrzebna jest znajomo�æ zasad
nak³adania r¹k, którymi trzeba siê kierowaæ, by wybraæ dobrych
s³ug Bo¿ych. Tym niemniej druga czê�æ tej procedury � na³o¿enie
r¹k przez starszych � wydaje siê byæ równie piêkna i wa¿na. W
taki sposób starsi, którzy wcze�niej równie¿ brali udzia³ w wybo-
rze, mieliby wspania³¹ mo¿liwo�æ wyra¿enia akceptacji i b³ogo-
s³awieñstwa dla nowopowo³anych s³ug zgromadzenia.

Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której wybrany wcze�niej
starszy nie akceptuje decyzji zgromadzenia. Czyli nie potrafi on
zgodnie ze swym sumieniem i rozeznaniem na³o¿yæ r¹k na innego
starszego b¹d� diakona. Stosowanie opisanego w Dziejach Apo-
stolskich sposobu powo³ywania s³ug prowadzi³oby w takiej sytu-
acji do ujawniania ró¿nicy pogl¹dów w sprawie wyboru ju¿ na
samym pocz¹tku. Dawa³oby to wszystkim szansê szczerej rozmo-



wy, modlitwy i poszukiwania jedno�ci. Byæ mo¿e jeden z owych
s³ug rzeczywi�cie nie powinien pe³niæ us³ugi publicznej. W wielu
za� przypadkach uda³oby siê zapewne osi¹gn¹æ jednomy�lno�æ.
Zatajony konflikt miêdzy s³ugami zgromadzenia bywa bardzo nie-
bezpieczny i na ogó³ ujawnia siê wcze�niej czy pó�niej prowadz¹c
do walk i rozterek, obejmuj¹cych ju¿ wtedy ca³e zgromadzenie.

Tak wiêc nak³adanie r¹k przez starszych, obok chrztu przez
zanurzenie, obchodzenia pami¹tki ostatniej wieczerzy przez spo-
¿ywanie chleba i wina oraz nakrywania g³ów przez siostry uczest-
nicz¹ce w nabo¿eñstwie, mog³oby byæ jednym z nielicznych ele-
mentów symbolicznych w ramach duchowej us³ugi zgromadzeñ
ludu Bo¿ego. Te proste czynno�ci zalecane przez Chrystusa i Jego
aposto³ów nie decyduj¹ o rzeczywistym duchowym ¿yciu poje-
dynczych chrze�cijan i tworzonych przez nich zgromadzeñ. Mo¿-
na je przecie¿ wykonywaæ ca³kowicie mechanicznie i bez nada-
wania im g³êbszego znaczenia. Mo¿na te¿ praktykowaæ prawdzi-
we znaczenie tych symboli bez uzewnêtrzniania ich przed innymi
wspó³uczestnikami niebiañskiego powo³ania. Jednak sposób za-

lecany przez Bibliê polega na umiejêtnym po³¹czeniu decyduj¹cej
wagi wewnêtrznego ¿ycia duchowego z prostym uzewnêtrznie-
niem duchowej rzeczywisto�ci przy pomocy owych kilku wymie-
nionych czynno�ci.

Zliczenie umiejêtno�ci nak³adania r¹k do fundamentu nauki
Chrystusowej przekonuje mnie, ¿e chc¹c wytrwaæ w Chrystusie
nie mogê obej�æ siê bez spo³eczno�ci z innymi cz³onkami Jego
Cia³a. Samotno�æ mo¿e byæ czasami od�wie¿aj¹ca i potrzebna, ale
stanem normalnym jest spo³eczno�æ �dwóch lub trzech w imieniu
Chrystusa�. Spo³eczno�æ jest sposobem �wiêcenia dnia odpocz-
nienia. Spo³eczno�æ jest pomoc¹ w siêganiu po doskona³o�æ. Spo-
³eczno�æ jest okazj¹ do uzewnêtrznienia mi³o�ci, dziêki której inni
ludzie mog¹ rozpoznaæ uczniów Jezusa. S³owem nie mo¿na byæ
dobrym na�ladowc¹ Mistrza w samotno�ci i oddzieleniu od in-
nych Jego na�ladowców. Dlatego dba³o�æ o jako�æ tworzonej przeze
mnie spo³eczno�ci, a przede wszystkim w³a�ciwy sposób doboru
s³ug zgromadzenia, nale¿y do fundamentu nauki Chrystusowej.


