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Na początku jest SŁOWO. Sło-
wo jest początkiem i kresem poz-
nania Boga tu, na ziemi. Tylko ono
daje wyczerpującą odpowiedź na
odwieczne ludzkie pytania i dlate-
go jest zawsze aktualne i wiecznie
żywe. Jest Dobrą Nowiną o życiu
wiecznym, przebaczeniu, pokoju
i społeczności z Bogiem. Jako
"odrodzeni... przez Słowo Boże,
które żyje i trwa" uznajemy je za
ostateczny autorytet naszej wiary
i postępowania. Dlatego właśnie
Słowo Boże, to spisane, a przede
wszystkim to, które stało się Cia-
łem, jest jedynym fundamantr
na którym pragniemy budo
nasze czasopismo, określać jego
profil i charakter.

W Nim jest ŻYCIE. Prawdziwe
życie, dobre życie. Życie nie na
darmo. "Nie samym chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych". Sło-
wo Boga jest dla nas źródłem
i normą życia. Gdy pozwalamy mu
przenikać do naszych serc, zmie-
nia nas na podobieństwo Wcielo-
nego Słowa, ukierunkowuje nasze
działania, nadaje im sens. Wie-
dząc, że Słowo jest "światłem na
ścieżce dla tych, którzy wierzą",
pragniemy zachęcać Czytelników
do wprowadzania Słowa w Ży
i pomagać im we wgłębianiu się w
jego treść. Przede wszystkim zaś
chcemy nieustannie wskazywać
na Pana Jezusa Chrystusa, który
sam jest przecież SŁOWEM Bo-
żym i ŻYCIEM wiecznym.

NASZA OKŁADKA
W Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym Kościoła Zborów
Chrystusowych przy ul. Plebiscy-
towej w Ostródzie gościliśmy chór
chrześcijański z polskich zborów
na Zaolziu (Czechy).
W dniu 1 września chór ten koncer-
towałw świątyni Kościoła ewange-
licko-metodystycznego w Ostró-
dzie.
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Chcę was zaprosić do wspólnej ref-
kesji nad jednym z najważniejszych
tekstów z Nowego Testamentu. Tekst
ten jest związany ze świętem Wielkie-
go Piątku. Myślę, że mogę wyznać, iż
jest to mój ulubiony tekst oraz jedno
z najniezwyklejszych zdań, które wy-
powiedział apostoł Paweł. Jest ono
zapisane w liście do Galacjan (6:14):
"Co zaś do mnie, niech mnie Bóg
uchowa, abym miał się chlubić z cze-
go innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, przez
v''''rego dla mnie świat jest ukrzyżo-

Iy, a ja dla świata".

We współczesnych językach nie
ma chyba odpowiednika słowa, które
tu zostało oddane w formie: "chlubić
się". Słowa "chlubić się" oznaczają
także: "pokładać ufność", "fascyno-
wać się", "czerpać chwałę" a nawet
"żyć dla tego". Szukanie chwały jest
na tym świecie prawie obsesyjne, po-
nieważ wypełnia cały nasz świato-
pogląd, całą perspektywę i dominuje
w naszych umysłach. Dla Pawła rolę
tę spełnia krzyż. Krzyż Jezusa był
w centrum wiary i życia Pawła; stano-
wił centrum jego służby. Mogę więc
powiedzieć bez wahania, że krzyż Je-
zusa powinien znaleźć się w centrum
naszego życia. Krzyż pełnił tę rolę w
życiu Pawła z tego powodu, ponieważ

również najważniejszy dla Chrys-
a. Jezus nieustannie podkreślał

i przepowiadał konieczność złożenia
swojego życia. Mówiąc o swojej
śmierci, wspomniał "godzinę", dla któ-
rej przyszedł na ten świat. Pamiętamy
też, co stało się w Wielki Czwartek,
gdy wspomniał o swojej śmierci i pog-
rzebie. Polecił też uczniom łamać
Chleb i pić z Kielicha dla upamiętnie-
nia swej śmierci.

A co oznaczają Chleb i Wino? Mó-
wią one o Jego śmierci i zmartwych-
wstaniu. Chleb jest łamany dlatego,
że Jego ciało zostało ofiarowane za
nas. Wino jest rozdzielane, dlatego,
że Jego krew została wylana za nas.
A więc Chleb i Wino świadczą nam
o śmierci Jezusa. Nic nie świadczy
wyraźniej jak Chleb i Wino śmierci
Jezusa Chrystusa na Krzyżu Golgoty

za nas i dla nas. Dlatego Kościół miał
rację wybierając krzyż na symbol
chrześcijaństwa.

Oczywiście Kościół mógł wybrać
wiele innych symboli. Mógł wybrać
żłobek, w którym jako niemowlę leżał
Jezus. Mógł wybrać warsztat ciesiel-
ski, przy którym pracował w Nazare-
cie. Albo łódź, z której Jezus głosił
Słowo do ludu, albo - ręcznik, którym
Jezus przepasał się umywając stopy
uczniom. Mógł wybrać tron, który
symbolizuje panowanie Jezusa. Mógł
też wybrać płomień ognia lub gołębi-
cę, które są symbolami Ducha Świę-
tego. Wszystkie te symbole byłyby
właściwe, jeżeli chodzi o chrześcijań-
stwo. Wierzymy jednak wszyscy, że
symbolem chrześcijaństwa jest krzyż.

Czasami mężczyźni i kobiety no-
szą ten symbol na łańcuszku, nie-
którzy chrześcijanie wpinają go so-
bie w klapę garnituru, niektórzy
z nas byli ochrzczeni i na naszych
czołach wykonano znak krzyża.
A kiedy umrzemy być może nasza
rodzina lub nasi krewni umieszczą
krzyż na naszym grobie. A więc krzyż
stanowi naprawdę centrum wiary
chrześcijańskiej. Zatem wiara chrześ-
cijańska jest wiarą w Chrystusa
ukrzyżowanego.

Chciałbym przytoczyć również wy-
powiedź jednego z teologów brytyjs-
kich: "Chrystus jest dla nas dokładnie
tym samym, czym jest dla nas Jego
krzyż, wszystko, czym Chrystus był
i czym jest umieścił na krzyżu". Nie
jesteśmy w stanie pojąć Chrystusa,
dopóki nie zrozumiemy Jego krzyża.

Musimy więc zadawać sobie dzisiaj
pytanie: Dlaczego Paweł chlubił się
krzyżem? Czy możliwe jest wyjaśnie-
nie, co miał na myśli pisząc te słowa.
Uważam, że tak. Oto bardzo ważna
zasada dotycząca wyjaśnienia Biblii:
musimy zawsze rozważać tekst wraz
z kontekstem. A to, czego nigdy nie
powinniśmy robić, to odrywać tekst od
kontekstu.

Moje rozważanie opiera się na frag-
mencie znajdującym się przy końcu
Listu do Galacjan. Dlatego możemy

zrozumieć go w świetle tego, czego
cały List do Galacjan naucza o krzyżu.

Po pierwsze: pokładamy ufność,
chlubimy się w krzyżu w sprawie na-
szej akceptacji przed Bogiem. Kilka
lat temu brałem udział w nabożeńst-
wie w jednej z naszych wielkich katedr
angielskich. Tamtego dnia kazno-
dzieją był znany biblista i znawca No-
wego Testamentu. Iw środku kazania
postawił pytanie: "W jaki sposób ja,
zgubiony, grzeszny człowiek, mogę
ostać się przed sprawiedliwym i świę-
tym Bogiem?"

To bardzo dobre pytanie. I jeśli byś-
my nigdy go sobie nie postawili to
znaczyłoby, że jesteśmy krótko-
wzroczni. A to z tego powodu, że pew-
nego dnia będziemy musieli stanąć
przed naszym Sędzią. I w czym bę-
dziemy wówczas pokładali swoją uf-
ność i będziemy wierzyli, że nam wy-
baczył? Nie możemy pokładć ufności
w zbrukanej szacie własnej moralnoś-
ci. Nie możemy pokładać ufności
w żadnych dobrych uczynkach lub
zasługach. Jest tylko jedna możli-
wość, by Bóg nas usprawiedliwił:
krzyż naszego Zbawiciela. I choć
wprawdzie inne religie świata twier-
dzą, że człowiek może zasłużyć na
swoje zbawienie, jednak serce ludz-
kie wie, że to nie jest prawdą.

Nie wiem, czy znane jest wam naz-
wisko Vivikanda? Był to znany refor-
mator indyjski, żyjący mniej więcej
przed 100 laty. Przemawiał on na ses-
ji I Parlamentu Religii, który odbył się
w Chicago. Było to w roku 1893. Może
też czytaliście w prasie, że w roku
1993 odbył się kolejny Parlament Re-
ligii. Otóż Vivikanda przemawiał 100
lat temu. W trakcie swojego przemó-
wienia powiedział: "Grzechem jest
nazywać człowieka grzesznikiem".
Stwierdził: nie jesteście grzesznika-
mi, jesteście dziećmi bożymi, jesteś-
cie aniołami. Wy nie potrzebujecie
Zbawiciela. W takim stylu wypowiada-
ją się przedstawiciele religii tego świa-
ta. Głoszą doktrynę o samozbawie-
niu, uczą, że na podstawie własnych,
dobrych uczynków można zyskać ak-
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ceptację u Boga. Mam nadzieję, że
nikt z nas nie popełnia takiego błędu.
Do swojego zbawienia nie jesteśmy
w stanie niczego dodać.

William Tempie był arcybiskupem
Kościoła anglikańskiego na początku
tego stulecia. On przekazałtę prawdę
w znakomity sposób: "Jedyna rzecz,
która do mnie należy, którą ja sam
wnoszę do swojego zbawienia, to
grzech, z którego muszę być odkupio-
ny". To jest mój jedyny wkład. Wszys-
tko poza tym to to, że nasza ufność
spoczywa w Chrystusie, który umarł.
A więc spośród wszystkich świętych
ksiąg religii tego świata, jedynie Biblia
mówi o tym, że samozbawienie jest
niemożliwe. Zbawienie jest możliwe
przez krzyż Jezusa.

Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mó-
wi o tym w Liście do Galacjan (3:13):
"Chrystus wykupił nas od przekleńst-
wa zakonu, stawszy się za nas przek-
leństwem". To stwierdzenie jest szo-
kujące, jest zdumiewające, jednakże
jest prawdziwe. Zawiera prawdę, że
Chrystus stał się przekleństwem,
wziął na siebie nasze przekleństwo.
To znaczy, że nasz sąd, który miał
spaść na nas, Jezus przyjął na siebie.
I tylko dzięki Niemu mamy odpusz-
czenie.

Mam nadzię, że dzisiaj' w wielkiej
pokorze będziemy brali udział w Wie-
czerzy Pańskiej. Kiedy bierzemy
Chleb i Wino mam nadzieję, że wyz-
najemy: Chrystus umarł za mnie. Kie-
dy więc spożywam ten Chleb i kiedy
piję to Wino, przez wiarę dotykam
Chrystusa, który umarł za mnie.
A więc jest to pierwsza prawda, że
chlubimy się w Krzyżu Jezusa, dzięki
któremu zostaliśmy przyjęci przez Bo-
ga.

I jest coś jeszcze, nad czym powin-
niśmy zastanowić się. Krzyż jest pod-
stawą naszej chluby i ufności,
w kwestii naszej świętości. Krzyż jest
więc dla nas fundamentem nie tylko
odpuszczenia grzechów i win, krzyż
jest dla nas także drogą do uświęce-
nia. W swoim tekście apostoł Paweł
mówi tylko o jednym krzyżu": o Krzyżu
naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Ale chociaż mówi tylko o jednym
krzyżu, to ma na myśli trzy ukrzyżo-
wania, ponieważ nie tylko Chrystus
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został ukrzyżowany, gdyż Paweł pi-
sze: "i ja zostałem ukrzyżowany dla
świata, a świat został ukrzyżowany
dla mnie". Jeden krzyż, który mieści
w sobie trzy ukrzyżowania. Apostoł
Paweł wcześniej pisał już o tym
w swoim Liście. W Galacjan 2:20 na-
pisał: "z Chrystusem jestem ukrzyżo-
wany". We fragmencie 5:24: "A ci,
którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje". Są to zdu-
miewające stwierdzenia. Apostoł Pa-
weł rozwija tutaj nauczanie samego
Jezusa.

Czy pamiętamy, co Jezus mówił na
temat przyjęcia krzyża i naśladowania
Go. Powiedział, jeśli ktoś chce pójść
za mną, musi zaprzeć się samego
siebie, wziąć na siebie krzyż swój
i naśladować mnie. Zatem jeśli wzią-
łeś na siebie krzyż, to gdzie idziesz za
Chrystusem? Jeśli dźwigasz na sobie
krzyż, to jest tylko jedno miejsce, do
którego możesz zmierzać: ukrzyżo-
wanie. Myśl ta nawiązuje do zwyczaju
stosowanego przez Rzymian, którzy
zmuszali skazanych na śmierć przez
ukrzyżowanie, do niesienia własnego
krzyża na miejsce egzekucji.

Wyobraźcie sobie, że żyjemy w Pa-
lestynie, w tamtych czasach, i wyob-
raźmy sobie, że pewnego dnia widzi-
my kogoś, kto idzie ulicami dźwigając
krzyż. Nie musielibyśmy za nim biec,
pytając: człowieku, co ty robisz? Z gó-
ry było wiadomo, kto to jest. To zbrod-
niarz, skazaniec, który idzie na miejs-
ce stracenia. To miał na myśli Jezus
mówiąc: weź krzyż swój i naśladuj
mnie. Oczywiście jest to obraz. Tu nie
ma mowy o dosłownej sytuacji. Ale
Jezus zachęca nas do tego, byśmy
szli za Nim na miejsce stracenia.

Pewno znacie nazwisko Dietricha
Bonhoeffera. Został stracony w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym
9 kwietnia 1945 roku, na podstawie
bezpośredniego rozkazu Heinricha
Himmlera, na parę dni przed wyzwo-
leniem obozu koncentracyjnego we
Flossenburgu. Jedna z najbardziej
znanych książek D.Bonhoeffera nosi
tytuł "Nachfolge" (Naśladowanie); ty-
tuł angielski: "Cena uczniostwa".
W tej książce pisze tak: "Kiedy Chrys-
tus powołuje człowieka, to uważa go
za umarłego. Jesteśmy powołani do

tego, aby iść za Chrystusem na
śmierć, na śmierć dla naszego 'ja', po
to, abyśmy mogli prowadzić nowe ży-
cie w sprawiedliwości i miłości. Jes-
teśmy narażeni na nieustanne nie-
bezpieczeństwo trywializowania na-
wrócenia. Tak jakby tu chodziło o to,
byśmy się stali troszkę bardziej religij-
nii, albo jakbyśmy mieli dołożyć cien-
ką warstwę pobożności do naszego
starego życia. A kiedy tą warstwę zes-
krobiemy, pod spodem jest to nasze
stare, pogańskie 'ja'. Ale nie, bycie
chrześcijaninem, to rzecz znacznie
bardziej radykalna. I nic nie jest w sta-
nie osiągnąć sprawiedliwości, jak tyl-
ko śmierć i zmartwychwstanie. Jes-
teśmy powołani, by nastąpiła śmip'"
naszego starego życia, które
skoncentrowane na sobie i na grze-
chu. I wówczas powstajemy do nowe-
go życia, życia w świętości i miłości,
w którym świat został ukrzyżowany
dla nas i my dla świata".

A więc chlubimy się w krzyżu
w podwójnym sensie. W krzyżu pok-
ładamy swoją nadzieje, co do przyję-
cia przez Boga, i w krzyżu pokładamy
nadzieję jako drodze do codziennego
uczniostwa. Paweł powiedział, że
"chlubimy się krzyżem".

Oczywiście każdy z nas rodzi się
jako człowiek, który się chlubi czymś.
Wydaje się, że mamy potrzebę mieć
coś, czym możemy się chlubić. Niek-
tórzy chlubią się swoimi pieniędzmi,
inni swoją sławą lub siłą. Ale jako
chrześcijanie powinniśmy chlubić
tylko Krzyżem.

Wierzę, że to jest to autentyczne,
pierwotne chrześcijaństwo, gdy nie
jesteśmy zajęci sobą, lecz - zajęci
Jezusem Chrystusem. Nie chlubimy
się niczym, co jest związane z nami;
chlubimy się Tym, który za nas umarł
i zmartwychwstał.

A więc moją modlitwą bracia i sios-
try, jest to byśmy mogli w szczerości
i prawdzie powtórzyć za apostołem
Pawłem: "Albowiem ja chlubię się tyl-
ko krzyżem Jezusa Chrystusa, przez
który świat ukrzyżowany jest dla mnie
a ja dla świata".

JOHNSTOn
1Kazanie wygłoszone 1 kwietnia

1994 r. (Wielki Piątek), w warszaw-
skim Zborze "Chrześcijańskiej
Społeczności". (red.)
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Z 1 Listu do Koryntian (10 rozdz.)
dowiadujemy się, że wydarzenia do-
tyczące Izraela w okresie starotesta-
mentowym są przykładem dla chrześ-
cijan i spełniają funkcję typologiczną
w odniesieniu do Kościoła. "A to
wszystko na tamtych przyszło dla
przykładu i jest napisane ku przestro-
dze dla nas, którzy znaleźliśmy się
u kresu wieków". Jeśli więc będziecie
uważni, wydaje wam się, że stoicie

-cno, bądźcie uważni, byście nie
dli. "Dotąd nie przyszło na was

pokuszenie, które by przekraczało si-
ły ludzkie; lecz Bóg jest wierny". Po-
winniście to mocno zapamiętać.

Wielu z was studiuje i przygotowuje
się do pracy kościelnej. W trakcie jej
pełnienia pojawi się wiele problemów,
kłopotów i prób, ale jedno pamiętaj-
cie, bez względu na to, jak będzie
trudno: Bóg jest wierny. Możecie to
powtórzyć: Bóg jest wierny! Wierzycie
w to? "A to wszystko na tamtych
przyszło dla przykładu i jest napisane
ku przestrodze dla nas".

Zastanówmy się nad tym, co Bóg
myślał o tamtym pokoleniu?

Otwórzcie razem ze mną Dzieje
Apostolskie, 13 rozdział, od wiersza

"I. Czytamy tu, że apostoł Paweł
astuje Słowo w synagodze, w sa-

at, powstał, skinął swoją ręką i po-
wiedział: "Mężowie izraelscy i wy, któ-
rzy się Boga boicie, posłuchajcie! Bóg
tego ludu izraelskiego wybrał sobie
naszych ojców i na obczyźnie w ziemi
egipskiej wywyższył lud, i mocarnym
ramieniem wywiódł go z niej". A teraz
popatrzcie uważnie na następny wer-
set: "I przez lat około czterdziestu
cierpliwie znosił ich na pustyni". Jest
to bardzo ciekawe zdanie. Bóg znosił
ich zachowanie przez około czter-
dzieści lat na pustyni.

Czy przypominacie sobie, jak Bóg
w swojej wielkiej mocy wyprowadził
ich z Egiptu? To był cud. To był naj-
bardziej niezwykły cud, coś, co
wcześniej nigdy się nie wydarzyło!
I już nigdy więcej - w takiej formie - się
nie powtórzyło! Bóg wyprowadził ich

kasz potem, ale nosisz ten ciężki, zi-
mowy płaszcz. Taki obraz Boga jest
więc przedstawiony: przez czter-
dzieści lat nosił na sobie, na pustyni
ten "ciężki płaszcz". I dosłownie On
musiał znosić ich zachowanie, ich
prowadzenie się, ich maniery. A cóż
im brakowało? A dlaczego Bóg nas
trzyma w swojej Szkole?

Wróćmy znów do 13 rozdziału. Za-
pewne zauważyliście 20 werset:
wszystko to zajęło około 450 lat.
Gdzie był Izrael przez te 400 lat? Czy
był w Kanaanie? Nie, był w Egipcie.
Ile pokoleń narodziło się w Egipcie?
W tym przypadku wszystko zależy od
tego, ile lat przypiszesz na jedno po-
kolenie. Przynajmniej dziesięć poko-
leń narodziło się w Egipcie.

Wy jesteście z Polski. Wasi rodzice
pochodzą z tego kraju i to już dwa
pokolenia dziadkowie byli Polakami -
trzy pokolenia i jeszcze pradziadko-
wie byli Polakami - cztery pokolenia.
A wyobrażacie sobie teraz dziesięć
pokoleń - licząc w głąb historii. A póź-
niej ktoś tu się pojawia, patrzy na
ciebie, słucha cię, przygląda się i mó-
wi: "Zachowujesz się, jak Polak!" Też
mędrzec - pomyślisz. W końcu nie tak
trudno to spostrzec. Przecież jestem
Polakiem i nie muszę za to przepra-
szać, nie ma w tym nic złego. Zresztą
nic też na to nie poradzisz. Ja też nic
nie poradzę na to, skąd pochodzę.
Rodzice wcale mnie nie pytali, gdzie
mam ochotę się urodzić. Nie miałem
w tej sprawie nic do powiedzenia.
I dokładnie to samo działo się z Izra-
elem. Izraelici byli w Egipcie ponad
czterysta lat: zaczęli myśleć po egip-
sku, mówili także po egipsku i zaczęli
działać jak Egipcjanie.

Jednakże oni nie byli Egipcjanami,
byli Bożym narodem wybranym i Bóg
wyprowadził ich z Egiptu, aby uczynić
z nich nowy lud by wprowadzić ich do
nowej ziemi, by żyli w nowy sposób.
Wyprowadził ich z Egiptu, aby byli
Bożym ludem i żyli w Boży sposób
- na Bożej ziemi! Dlatego Bóg był bar-
dzo niezadowolony z ich postępowa-
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mając myśl, by uwolnić ich z niewoli,
wyzwolić z więzów Egipcjan oraz
wprowadzić ich do Ziemi Obiecanej.

Ponad 450 lat wcześniej Bóg obie-
cał Abrahamowi, że jego potomkowie
odziedziczą tę ziemię. Bóg kochałten
lud i wyprowadził go w tym celu, by
darować mu tę ziemię. Taka była wola
Boża. Ale wydarzyło się coś niezwyk-
łego. Pokolenie, które wyszło z niewo-
li, do Ziemi Obiecanej nigdy nie wesz-
ło. Nigdy się im to nie udało. Czyżby
więc Bóg zmienił swój zamysł? Nie.

Cóż zatem się stało? Ci ludzie
zbuntowali się przeciw Bogu. A Pismo
mówi, że Bóg cierpliwie znosił ich
przez czterdzieści lat.

Sprawdziłem ten werest w kilku róż-
nych przekładach Biblii. Wersja Króla
Jakuba ma: "On cierpiał przez nich
przez około czterdzieści lat". Cierpiał
jakoś to ich zachowanie, prowadzenie
się. Wersja Rivised Standard: "Że
przez około czterdzieści lat znosił
ich". Przekład Philipsa: "On rzeczy-
wiście ich znosił przez około czter-
dzieści lat". Wersja New English pos-
ługuje się tym samym wyrażeniem.
A przekład Barclay'a podaje: "Przez
około czterdzieści lat On znosił ich
prowadzenie się, ich zachowanie na
pustyni". Inny przekład ma wersję tro-
szeczkę bardziej uprzejmą, jeśli cho-
dzi o te sprawy, i mówi coś takiego:
"przez jakieś czterdzieści lat karmił
ich, jak pielęgniarka na pustyni". Cała
reszta ma wersję: "Bóg znosił", "cier-
piał", "Bóg musiał ich znosić". I to jest
ciekawe sens jest taki: "znosić coś
jako ciężar". Zatem to pokolenie bun-
towników legło takim wielkim cięża-
rem na Bożych barkach.

W hebrajskim jest jeszcze inne sło-
wo: że "stali się takim ciężkim okry-
ciem", "ciężkim płaszczem", który
Bóg musiał nosić.

Możecie sobie to wyobrazić, że przy
30 stopniach Celsjusza idziecie sa-
mym środkiem ulicy, mając na sobie
najgrubszy płaszcz zimowy; ludzie wi-
dząc to mówią między sobą: "Coś
z nim jest nie w porządku". Cały ocie-
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nia. Upierali się przy tym, by żyć jak
Egipcjanie i buntowali się przeciw Bo-
gu.

Pozwólcie, że kilka chwil poświęcę
na zilustrowanie tego, o czym mówię.
We fragmencie biblijnym (2 Mo
13:21 n) czytamy: "A Pan szedł przed
nimi w dzień w słupie obłoku, by ich
prowadzić w drodze, a w nocy w słu-
pie ognia, aby im świecić, żeby mogli
iść dniem i nocą." Ani słup obłoku
w dzień, ani słup ognia w nocy, nie
ustępowały sprzed ludu.

To nie jest tak, że Jezus Chrystus
był tu nieobecny i dopiero nagle uro-
dził się w stajence betlejemskiej.
W istocie On zawsze był, jest i będzie.
Co głosi List do Hebrajczyków (13:8)?
"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten
sam i na wieki".

Przeczytaliście poprzedni tekst?
"Pan szedł przed nimi, w dzień w słu-
pie obłoku". Ten słup obłoku w dzień
i słup ognia nocą - był widoczną ma-
nifestacją Boga wśród ludu Izraela.
Pan ich prowadził w nadprzyrodzony
sposób. W ciągu dnia - obłok, nocą -
ogień. Więc bez względu na to, czy
podróżowali dniem, czy nocą, Pan był
zawsze z nimi, i prowadził ich.

Powodem, dla którego to Słowo
podkreślam jest to, że pragnę, żebyś-
cie otworzyli 15 rozdział Drugiej Księ-
gi Mojżeszowej. W wierszu 22 czyta-
my: "Potem powiódł Mojżesz Izraela
od Morza Czerwonego i wyszli na
pustynię Szur". Ta pustynia Szur oz-
nacza "ścianę oddzielenia". Byłto za-
tem "mur oddzielający" Egipcjan od
ludzi mieszkających na Wschódzie.
I dalej: "Wędrowali trzy dni po pustyni,
a nie znaleźli wody". Możecie sobie to
wyobrazić. Przez trzy dni nie było wo-
dy do picia, bukłaki wyschły, a dzie-
ciom i starcom chciało się pić. Ich
trzoda też była spragniona i oni byli
spragnieni. A wody nie było. Minął
jeden dzień, drugi i trzeci - wody nie
było.

Bóg ich prowadził, był z nimi ogień
i obłok; były znaki, że Bóg ich prowa-
dzi. A Bóg nie popełnia błędów, On
dobrze wie, co robi. Czytamy dalej,
w 23 i 24 wierszu: "I przybyli do miej-
scowości Mara, i nie mogli tam pić
wody" bo była gorzka; dlatego nazwa-
no tę miejscowość Mara. Wtedy lud
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szemrał przeciwko Mojżeszowi, mó-
wiąc: Co będziemy pić?"

Jakież to typowe dla natury człowie-
ka? Bóg prowadzi was, żebyście
przyszli do Seminarium i wiecie, że
Pan was tu przyprowadził. Powiedzie-
liście to braciom, żeby was przyjęli.
Minęło parę miesięcy, no i niestety:
jedzenie nie jest takie, jakie robi ma-
musia, a ten kolega z pokoju - oj!, te
jego skarpetki "pachną" i on poci się!
I wcale nie jest to takie ekscytujące!
No i co teraz zrobisz? Czy Boga za to
obwinisz? Nie, bo cóż można zrobić
Bogu? Nie możecie "chwycić Boga",
ale możecie się dorwać do Włodka:
Ty, bracie Włodku, co to za Szkołę tu
prowadzisz? Cóż ty nam tu próbujesz
wciskać? Cóż to chcesz nas na
śmierć zagłodzić? Dlaczego w na-
szych pokojach nie ma klimatyzacji?
Tak właśnie postępował Izrael, choć
Pan ich prowadził. Był z nimi obłok,
ale oni ciągle szemrali przeciw Mojże-
szowi. W wierszu 25 czytamy dalej:
"Wtedy Mojżesz wołał do Pana". Moj-
żesz zawołał do Pana, a Pan wskazał
mu kawałek drzewa, i wrzucił je do
wody, która stała się słodka.

Pytanie brzmi: "Dlaczego Bóg pop-
rowadził ich do Mara?" Gdybyście tyl-
ko mogli sobie wyobrazić ich podróż
z Egiptu przez pustynię Synaj. Jeden
dzień, dwa dni, trzy dni i obłok zatrzy-
muje się. Bóg zatrzymał się w Mara,
gdy tuż obok - siedem mil stąd, a więc
troszkę dalej, jest Elim, z cudowną
wodą, słodką wodą i pięknymi drze-
wami. Dlaczego więc Bóg zatrzymał
się w Mara?

Bóg nie robi błędów. Dobrze, ale
czy nie wiedział, że ta woda jest gorz-
ka? Oczywiście, że wiedział. No to,
czemu się zatrzymał?

Wiecie, Bóg zna się też "trochę" na
biologii. Nie jest konieczne pójście do
jakiejś szkoły medycznej, żeby dowie-
dzieć czegoś na temat biologii. Było
faktem, że ta woda była gorzka. Ta
woda miała sprawić w nich swego
rodzaju reakcję oczyszczającą, gdy
mieli się jej napić. Większość kazno-
dziejów wam o tym nie powie, gdy
mówi na temat tego fragmentu. Mó-
wią o cudownym kawałku drewna
w wodzie: drewno to symbolizuje
krzyż. Alleluja!

Wszystko w porządku, ale pozwól-
cie, że zadam wam pytanie: "Dlacze-
go drewno zostało umieszczone
w wodzie? Dlaczego, w ogóle, był
krzyż?" Ponieważ człowiek zbunto-
wał się przeciw Bogu. Nigdy nie było-
by potrzeby, by zaistniał krzyż, gdyby
człowiek nie zgrzeszył. Nie byłoby tej
potrzeby, by drewno znalazło się
w wodzie; gdyby człowiek był gotowy
się jej napić.

Tak, ale kto może pić gorzką wodę?
Bóg zatem wie, co robi. Bóg wyprowa-
dził ich z Egiptu, a teraz chce "Egipt
wyprowadzić z nich". Ich ciała były
pełne egipskich chorób, a Bóg chciał
oczyścić ich organizm i dlatego przy-
gotowywał ich do nowego rodzaju" -
wienia: chciał im dać do spożycia" '
karm anielski"!

Tak właśnie Dawid nazwał mannę:
"zboże z niebios", "chleb anielski"
(por. Ps 78:24-25). Chciał im dać no-
wy rodzaj pożywienia, by mogli żyć
nowym życiem i by mogli wejść do
nowej ziemi, ale oni nie chcieli napić
się tej wody.

Wiem, że Biblia mówi, że oni nie
mogli pić wody, ale tylko dlatego nie
mogli jej pić, że nie chcieli pić tej
wody. Oni nie chcieli jej pić, ponieważ
ten "smak Egiptu" dotąd nie oddalił się
od ich ust.

W Czwartej Księdze Mojżeszowej
czytamy o błąkaniu się ludu izraels-
kiego. Za każdym razem, gdy pojawia
się jakiś problem, to ani razu to zbi-
towane pokolenie nie reaguje pra
łowo: o, jak byłoby dobrze, gdybyśmy
mogli już być w Kanaanie. Przeciw-
nie, zawsze wspominali: Gdyby nie
Bóg, to bylibyśmy w Egipcie. Tam
było dobrze, tam mieliśmy ryby i mię-
so, i cebulę, i czosnek. I na wspom-
nienie Egiptu ślinka ściekała im do
ust. Zawsze patrzyli wstecz, nigdy -
przed siebie. To dokładnie tak, jak
robią niektórzy z was.

Bóg tu was przyprowadził i jesteście
z woli Bożej. Za każdym razem, gdy
pojawia się jakiś problem, albo egza-
min, narzekacie: "O gdybym był teraz
w domu. Tam miałem mamę, która tak
świetnie gotowała, nie było egzami-
nów, nie było dodatkowych, niepożą-
danych osób w pokoju, nie było żad-
nego Włodka. O, niech by Bóg dał,
żebym mógł wrócić do domu!". I za-



ewangelizacja, studium biblijne

pewniam was, że jeśli chodzi o tam-
tych - to Boga bardzo to "denerwowa-
ło". Taki duch buntu przeciw Bogu,
był wielkim ciężarem przygniatają-
cym Boga. Przez czterdzieści lat ich
znosił, aż w końcu ostatni z ludzi
z tego pokolenia wybawionych
z Egiptu, umarł. Ani jeden z tych, któ-
rzy wyszli z Egiptu, nie wszedł do Ka-
naanu - z wyjątkiem Jozuego i Kale-
ba.

I wy możecie sobie wyobrazić tych
dwóch ludzi? Oni musieli czekać
i czekać! Jedyne, co mieli do roboty,
to dziesiątki pogrzebów. I na każdym
pogrzebie, na który poszli, Jozue mó-
wił do Kaleba: "O jeden bliżej do Ka-
n<lanu. Kiedy umrze następny? Pa-

, pośpiesz się i zabierz ich!
, znów nowe ogłoszenie o pogrze-

bie! O, jak fajnie - następny pogrzeb.
Znów Kanaan o jednego bliżej". Przez
czterdzieści lat musieli się naczekać,
aż w końcu zmarł ostatni buntownik.

Bracie Dick, cóż ty próbujesz nam
powiedzieć? - myślicie sobie. Tak,
uważam, że pytanie jest pytaniem.
Chcę się zapytać: "Czy ty jesteś bło-
gosławieństwem dla Boga? Czy mo-
że Bóg cię po prostu znosi? Czy
w dalszym ciągu zachowujesz się
"jak Egipcjanin"? Czy boisz napić się
wody z Mara? Nie sądź wcale, Bóg
zdecydował, by twoja obecność tu
w Szkole, miała być niebem na ziemi.
Bóg postanowił celowo, żebyś dostał
trochę "gorzkiej wody'" do wypicia. Po

ostu On musi pewne rzeczy wydo-
'z twego ustroju: one muszą wyjść.
si nastąpić oczyszczenie twego or-

ganizmu z resztek Gdańska i resztek
z Wrocławia. O, ale my tam, na
Wschodzie Polski? My wielbimy Boga
tak bardzo i robimy to znacznie lepiej
niż ci chrześcijanie w Warszawie. Ale
Bóg tu cię przyprowadził: nie bój się
więc tej wody. Czasem jest ona trochę
"gorzka", ale napij się jej dlatego, że
Bóg chce dokonać w tobie oczyszcze-
nia. I to jest bez znaczenia, czy bę-
dziesz się zachowywał jak ktoś z War-
szawy, lub z Wrocławia. Jego nie in-
teresuje skąd pochodzisz: czy
z Gdańska, czy Krakowa. Jego naj-
bardziej to interesuje, żebyś żył i dzia-
łał jak dziecko Boże, chce, żebyś roz-
wijał w sobie nowe życie, które jest
nakierowane na Jego Królestwo.

Wyprowadził cię z czegoś, w tym
celu, by cię wprowadzić w pełnię swo-

jej władzy. Warszawa jest dla ciebie
tylko przystankiem w tej podróży. Ona
nie jest końcem podróży, bo do końca
jeszcze nie dotarłeś. Tak naprawdę
jesteś tu tylko przez "trzy dni", lub trzy
lata.

Drogi Boże, powiecie, tyle czasu.
Ale ten pobyt tutaj dobrze wam zrobi,
ponieważ nie staliście się już Mojże-
szami. Bogu zajęło to czterdzieści lat,
żeby Egipt wydobyć z niego. I Bóg
chce oczyścić cię, by wszystko co jest
Egiptem, wszystko z ciebie. On chce,
żebyś stał się nową osobą, w której
może w pełni mieszkać Duch Boży,
żebyś był odzwierciedleniem Bożego
światła.

Proszę, pomyślcie o tym uwagę, że
nie przyjechałem do was, jako obywa-
tel swojego kraju, ale jako wierzący
w Jezusa Chrystusa, jako dziecko
Boże. I w tym momencie nie sprawia
to żadnej różnicy, że jesteście Pola-
kami, a ja - nie; ponieważ w Jezusie
Chrystusie stanowimy jedno. I to
właśnie Bóg próbuje z nami zrobić:
chce nas wyprowadzić z tego wszys-
tkiego, co ma związek ze starym ży-
ciem, aby wykształtować w nas nową
kulturę, zyskać nowy lud, który zna,
a przez który Jezus stanie się znany
wszystkim ludziom.

Dlatego zapytyję: Czy On z wami
wytrzymuje? Czy jest z was zadowo-
lony? Czy jesteście dla Niego radoś-
cią?

Módlmy się. Panie Jezu, dziękuje-
my Ci za Twoje Słowo, i dziękujemy
za to, co mówisz do nas dzisiaj. Du-
chu Boży, przemawiaj do naszego
serca. Chcemy być tymi, którzy przyz-
nają się, że nie wszystko, co robisz
sprawia nam przyjemność ale wiemy,
że wszystko służy naszemu dobru. Ty
nie robisz błędu, gdy są chwile, że nas
przyprowadzasz do wód Mara, i sytu-
acje, że chcesz, abyśmy tę wodę pili.

Panie, przyznajemy, że to nam nie
smakuje, kiedy oczyścisz nas
z przeszłości, z teraźniejszych grze-
chów i braku charakteru. Jednak dzia-
łaj w nas dalej przez swojego Ducha:
i zmieniaj nas z tych, którymi byliśmy,
na tych, którymi mamy być, tak, żebyś
mógł nas używać dla swojej chwały.
I żebyśmy mogli stąd wyjść zmienieni
na Twoją chwałę. Amen.

DICK MOHRMAN
Kazanie wygłoszone podczas nabo-

żeństwa wieczornego z udziałem stu-
dentów Warszawskiego Seminarium
Teologicznego (przy ul. Wybornej 20).
Pastor Dick Mohrman (USA)jest dusz-
pasterzem i wykładowcą Pisma Święte-
go działającym wśród niezależnych
zborów zielonoświątkowych w Sta-
nach Zjednoczonych. Razem z żoną,
Ruth, mieszka na Florydzie. Regularnie
usługuje także w szkołach i semina-
riach teologicznych w Europie (m.in.
Czechy, Dania, Polska). Tytuł kazania
pochodzi od redakcji. (red.)
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I
Chciałbym żebyśmy na podstawie

księgi Dziejów Apostolskich,
(rozdz. 2) zobaczyli, jak funkcjonował
"model jerozolimski". Wspominałem
o tym, że są tutaj opisane trzy ważne
rzeczy. Najpierw byli oni oddani "nau-
ce apostolskiej". A więc chcieli mieć
te dobre doświadczenie: uczyli się ze
Słowa Bożego. A Słowo Boże jest
podstawą rozwoju naszej wiary, na-
dziei i miłości.

Byli też oddani sprawie "społecz-
ności" (gr. koinonia). Jedli razem
wspominając życie, śmierć i zmart-
wychwstanie Pana, modlili się jedni
o drugich, dzielili się między sobą
dobrami materialnymi i swoje głosy
razem wznosili do Boga. Cieszyli się
społecznością z Bogiem i ze sobą
nawzajem. To było to drugie ważne
przeżycie.

Ale mieli jeszcze jedno doświad-
czenie dotyczące świata wokół nich.
Kiedy doświadczali tych przeżyć cie-
szyli się też "przychylnością całego
ludu". A Pan dodawał codziennie
tych, którzy mieli być zbawieni.

Jestem przekonany, że kiedy
chrześcijanie żyją tak, jak chce tego
Bóg, to wówczas cieszą się przychyl-
nością ludzi wokół nich. Niektórzy tro-
chę wynaturzają tę -rnyśl. Jest ona
oparta na wypowiedzi Jezusa. Jezus
powiedział: "ponieważ mnie nienawi-
dzą i was będą nienawidzieć".

Pytanie brzmi: Kto nienawidził Je-
zusa? To byli ówcześni przywódcy
religijni. Stało się tak z tego powodu,
że ludzie ich opuścili i poszli za Jezu-
sem. A zatem ci przywódcy powie-
dzieli: Jeżeli go nie zamordujemy
wszyscy, za nim pójdą. I później ta
postawa została przeniesiona na
apostołów. Przywódcy religijni równie
mocno nienawidzili apostołów, tak jak
poprzednio - Jezusa. Po Pięćdziesiąt-
nicy tysiące ludzi poszło za nimi i naw-
racało się do Jezusa. Najpierw 3000,
później 5000 mężów. A tych 5000
mężów mogło reprezentować 5000
domostw. Próbowałem to kiedyś poli-
czyć. I myślę, że do wydarzeń, które
mamy opisane w 6 rozdziale Dziejów,
w Jerozolimie mogło już być od 20 do
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100 tysięcy chrześcijan. Kościół pom-
nażał się bardzo szybko. W całej Je-
rozolimie chrześcijanie spotykali się w
domach. Ewangelia docierała od do-
mu do domu: w taki sposób Ciało
Chrystusa stawało się widoczne. Ijest
powiedziane, że cieszyli się przychyl-
nością całego ludu. Ludzie widzieli
ową miłość i jedność, która panowała
w Zborze jerozolimskim. To było at-
rakcyjne i przyciągało ludzi. Chciał-
bym wam ukazać teraz podstawy tej
głównej idei.

Otwórzmy Ewangelię według Jana,
rozdział 13. Mamy tu opisaną historię
o Jezusie przebywającym w Wieczer-
niku wraz z uczniami. Czytamy tak:
"Przed świętem Paschy Jezus wi-
dząc, iż nadeszła godzina jego odejś-
cia z tego świata do Ojca, umiłowaw-
szy swoich, którzy byli na świecie,
umiłowal ich, aż do końca". Jezus
wiedział, że przyszedł czas odejścia.
Powiedziane jest, "że umiłował swo-
ich aż do końca". I teraz pokazuje im
pełny wymiar tej miłości. Wcześniej
poprosił uczniów, by przygotowali
Wieczerzę·

W wierszu 34 czytamy coś bardzo
szczególnego, coś, co Jezus powie-
dział po Wieczerzy. "Nowe przykaza-
nie daje wam, abyście się wzajemnie
miłowali jak Ja was umiłowałem,
abyście się i wy wzajemnie miłowali".
To jest nowe przykazanie. Oni rozu-
mieli stare przykazania, przykazania,
które były podsumowane w Dekalo-
gu.

W liście do Rzymian (w 13 rozdzia-
le) apostoł Paweł porównuje stare
przykazanie z nowym. We fragmen-
cie Rzymian 13:8-10, czytamy: " Niko-
mu nic winni nie bądźcie prócz miłości
wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźnie-
go, zakon wypełnił". Jaki Zakon?
"Przykazania bowiem: Nie cudzołóż,
nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj
i wszystkie inne w tym słowie się
streszczają: Miłuj bliźniego swego jak
siebie samego. Miłość bliźniemu złe-
go nie wyrządza; wypełnieniem więc
zakonu jest miłość".

Tutaj ap.Paweł podsumował stare
przykazania. One wszystkie sumują

się w jednym: "Miłuj bliźniego swego,
jak siebie samego". Miłość nie wyrzą-
dza bliźniemu krzywdy. Dlatego apos-
toł może powiedzieć, że miłość jest
wypełnieniem Zakonu.

Dokładnie to samo o czym mówił
ap. Jan w swojej ewangelii (13:34):
"Nowe przykazanie daję wam, abyś-
cie się wzajemnie miłowali". A później
dodaje, jak Ja was umiłowałem, tak
powinniście się miłować. Uświada-
miamy to sobie, że Jezus za chwilę
miał pójść na śmierć. Posłał więc
dwóch uczniów, aby przypotow-ę
Wieczerzę. I gdy tam - przy Wiecz
- usiedli, czy też ułożyli się, znajdowa-
ła się tam misa z wodą, stojąca z boku
oraz ręcznik. Ale w tym towarzystwie
brakowało sługi. W ówczesnej kultu-
rze było to oczywiste , iż w domach
trzymano sługi. Odpowiedzialność ta-
kiego sługi polegała na umywaniu nóg
gościom. Apostołowie chodzili w san-
dałach albo zupełnie boso po zaku-
rzonych ulicach Jerozolimy. Był to
więc normalny zwyczaj, że umywano
nogi. Uczniowie to rozumieli. Ale ża-
den z nich nie chciał być woluntariu-
szem, jeśli chodzi o tę służbę. Oni
rozpierali się łokciami, aby usiąść bli-
żej Jezusa. I wciąż byli jeszcze zajęci
rozmową, kto to z nich będzie siedział
po prawicy i po lewicy w Królestwie
Ojca.

Piotr był najbliżej Jezusa; z dru
strony spoczywał Jan. I wtedy Jezus
zrobił coś bardzo niezwykłego. Po-
czekał do połowy posiłku: wówczas
podniósł się i zaczął umywać im nogi.
To było bardzo dziwne. Bo któż myje
nogi w czasie posiłku? (Jeżeli zapro-
sicie mnie do swojego domu i ja usią-
dę przy stole i w czasie posiłku zapro-
ponujecie: A może byś chciał ręce
umyć? To byłoby dziwne). To było też
dziwne ze strony Jezusa, że w pod-
czas posiłku przystąpił do umywania
nóg swoich uczniów.

Myślę, że wiem, dlaczego tak zrobił.
Jezus przeczekał aż do połowy uczty,
żeby zobaczyć, czy któryś z uczniów
- może na ochotnika - będzie gotów
służyć pozostałym. Ale ochotników
nie było. I wtedy Jezus wstał, i zrobił
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coś ważnego. Zaczął umywać im no-
gi. I kiedy doszedł do Piotra, ten po-
wiedział: Nie. A dlaczegoż Piotr nie
chciał się na to zgodzić? Ponieważ on
spostrzegł, co się dzieje. Był zawsty-
dzony. Moich stóp nie będziesz umy-
wał - odpowiedział. Wtedy Jezus po-
wiedział, w porządku, ale wobec tego
ty nie będziesz miał działu ze mną.
Piotr znowu tu nad reagował i mówi, to
zrób mi cały prysznic. Ale Jezusowi
wcale nie o to chodziło. Stało się tak
dlatego, ponieważ Piotr był zawsty-
dzony tym wszystkim.

Ważne jest to, że kiedy Jezus umył
ich nogi, przywdział szaty swoje i u-
siadł. I wtedy zadał im bardzo ważne
~··'tanie (w.12-13). "Czy wiecie co

In uczyniłem? Wy nazywacie mnie
Nauczycielem i Panem, i słusznie
mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja,
Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wa-
sze, i wy winiście sobie nawzajem
umywać nogi".

O tym właśnie mówił Jezus w 34
wierszu: "Nowe przykazanie daję
wam, abyście się nawzajem miłowali,
jak Ja was umiłowałem; abyście się
i wy wzajemnie miłowali". W tym kon-
tekście możemy odczytać: jak Ja
umyłem wam nogi, tak wy umywajcie
sobie nawzajem nogi: musicie służyć
sobie nawzajem. Nie powinniście
dyskutować, kto jest największy
w Królestwie. Ja jestem waszym Pa-
nem i Mistrzem. I właśnie przed chwi-
lą obsłużyłem was. A więc i wy powin-

.cie sobie nawzajem usługiwać.
'A później idzie dalej i mówi tak. Oto

cel, dla którego mamy się nawzajem
miłować: "Po tym wszyscy poznają
żeście, uczniami moimi jeśli miłość
wzajemną mieć będziecie" (w.35).

Wczoraj patrzyliśmy na Wielki Na-
kaz Misyjny, kiedy to Jezus powie-
dział, idźcie i czyńcie uczniami,
chrzcijcie uczniów i uczcie ich przes-
trzegać wszystkiego, co wam przeka-
załem. Ale w tym urywku jest zawarta
wyraźna myśl, że Jezus miał coś
szczególnego na uwadze. Kiedy "czy-
nili ludzi uczniami", kiedy nieśli Wielki
Nakaz Misyjny, to Jezus chciał, aby
ludzie dokładnie wiedzieli, jak wyglą-
da uczeń Jezusa.

I dlatego mówi do nich: przez miłość
ludzie poznają, żeście moimi ucznia-
mi! Jezus zakłada fundament Kościo-

ła i oznajmia, jak w jedności i miłości
ludzie powinni funkcjonować. I oto
uczniowie uczą się tej najważniejszej
lekcji.

Zauważcie: byli z Jezusem przez
około 3,5 roku. Słyszeli jak nauczał,
widzieli, jak dokonywał cudów, wi-
dzieli Jego miłość do ludzi. Ale wciąż
nie nauczyli się lekcji usługiwania so-
bie nawzajem. Nie nauczyli się tego,
o czym mówił Jezus. Jezus powie-
dział, nie przyszedłem, aby mnie słu-
żono, ale abym służył innym. I teraz
uczniowie są gotowi do nauczenia się
tej lekcji. Po tej wypowiedzi rozpoczę-
ła się dyskusja.

W 14 rozdziale ewangelii św. Jana,
Jezus powiada, Ja odejdę za chwilę.
A uczniowie zaczęli się denerwować.
Pytają się, gdzie pójdziesz? Na co
Jezus: Nie trwóżcie się. Odejdę, ale
wrócę do was. Idę przygotować wam
miejsce. Oni jednak wciąż nie rozu-
mieli. Filip powiada, nie wiemy dokąd
idziesz. A Jezus odpowiada: Filipie
tak długo byłem z wami, a nie wiesz,
kim jestem? Filip powiada: pokaż nam
Ojca a my uwierzymy. Na to Jezus
odpowiada, tak długo jesteśmy razem
Filipie i mnie nie rozpoznałeś? Ja i
Ojciec jedno jesteśmy. Tomasz był
jeszcze bardziej zmieszany. Powia-
da: powiedz Panie dokąd idziesz, to
wtedy Cię zrozumiemy. Ale wciąż nie
rozumieli.

I wtedy Jezus powiedział: Ja poślę
wam innego Pocieszyciela, aby był
z wami. A przy końcu 14 rozdziału
Jezus powiada: "Wstańcie, pójdźmy
stąd" (14:31). Poszli na ulice Jerozo-
limy i wyszli poza miasto. A tam była
winnica. I ktoś, kto był właścicielem tej
winnicy pracował cały dzień. Przyci-
nał właśnie latorośle. Zbliżał się wie-
czór. I być może palił się ogień, w któ-
ry wrzucano te odcięte latorośle. I Je-
zus zrobił to, co zwykle robił: wyko-
rzystał te sytuacje, które się wokół
Niego działy, żeby czegoś nauczyć
swoich apostołów.

W 15 rozdziale tej Ewangelii mamy
dalszy ciąg lekcji, której Jezus udzielił
uczniom swoim. Wskazując na winni-
cę, Jezus powiada: "Ja jestem praw-
dziwym krzewem winnym, a Ojciec
mój jest winogrodnikiem. Każdą lato-
rośl, która we mnie nie przynosi owo-
cu odcina, a każdą, która we mnie

wydaje owoc oczyszcza, aby obfitszy
owoc wydawała". W tym momencie
było 11 uczniów; Judasz już odszedł.
I Jezus powiada (w wierszu 3): "Wy
jesteście już czyści dla Słowa, które
wam głosiłem". I zachęca, aby trwali
w Nim, a On w nich, gdyż latorośl
sama z siebie owocu wydawać nie
może, jeśli nie trwa w krzewie win-
nym. "Ja jestem krzewem winnym,
wy jesteście latoroślami. Kto trwa
we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele
owocu; bo beze mnie nic uczynić nie
możecie" (w.5).

W wierszu 6 powiada: "Kto nie trwa
we mnie, ten zostaje wyrzucony precz
jak zeschnięta latorośl; takie zbierają
i wrzucają w ogień, gdzie spłoną".

Kto właśnie "był wrzucony" do ognia
i spłonął? Judasz reprezentuje tę la-
torośl, która jest odcięta i owocu nie
wydaje. Ale Jezus powiedział: "Wy
jesteście czyści z powodu słowa, któ-
re wam głosiłem". I do tych 11 powia-
da: "Jeśli we mnie trwać będziecie i
słowa moje w was trwać będą, proście
o cokolwiek byście chcieli, a stanie się
wam".

W wierszu 8 powiada to samo, co
czytaliśmy w 13 rozdziale; przez to
będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli ob-
fity owoc wydacie.

Zobaczcie, co się stanie, kiedy wy-
damy wiele owocu? Staniecie się
"moimi uczniami".

A co mówił we fragmencie Jana
13:34? Jeśli będzie miłować jeden
drugiego, ludzie poznają żeście ucz-
niami moimi. A tutaj mówi to w inny
sposób. Powiada: Jeżeli pozostanie-
cie we mnie, to wiele owocu przynie-
siecie. I pokażecie się jako uczniowie
moi.

Co jest tym owocem? Odpowiedź
wynika jasno z kontekstu: jest nim
miłość wzajemna. Skąd o tym wiemy?
Wiemy o tym z 13 rozdziału. A tu, we
fragmencie 15:4 co jest powiedziane?
"Jak mnie umiłował Ojcie, tak i Ja was
umiłowałem; trwajcie w miłości mojej.
Jeśli przykazań moich przestrzegać
będziecie, trwać będziecie w miłości
mojej jak i Ja przestrzegałem przyka-
zać Ojca mojego i trwam w miłości
Jego".

W 12 wersecie mówi: "Takie jest
przykazanie moje, abyście się wza-
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jem nie miłowali". Mówi to samo, co
poprzednio w 13 rozdziale.

Wiersz 16: "Nie wy mnie wybraliś-
cie, ale Ja was wybrałem i przezna-
czyłem was, byście szli i owoc wyda-
wali i aby owoc wasz był trwały ...".
Wtedy Ojciec da wam to, o co będzie-
cie prosić w moim imieniu.

I potem podsumowuje tę lekcję,
i jeszcze raz powiada, to jest moje
przykazanie. Miłujcie się nawzajem
(por.15:17). Co Jezus naprawdę
chciał powiedzieć tym ludziom?

W 13 rozdziale, po umyciu nóg, po-
wiedział umiłowałem was, miłujcie
jedni drugich. Wyszli z wieczernika
i znaleźli się na skraju miasta. Tam
znajdowała się winnica. I oto zoba-
czyli zeschnięte latorośle, które paliły
się. To chodziło o Judasza, który
opuścił Go. Judasz był tą "suchą lato-
roślą". A pozostali mieli pozostać w
Nim. I dzięki miłości wzajemnej mieli
pokazać, że należą do Niego. Jezus
idzie dalej do doliny Kidron. I gdy do-
chodzą do doliny Kidron, Jezus za-
czyna modlić się.

W rozdziale 17 (w. 20) znajdujemy
ważną część tej modlitwy. Powiada:
"A nie tylko za nimi proszę, ale i za
tymi, którzy przez ich słowo uwierzą
we mnie". Za kogo On się modlił? Za
nas. Myśmy uwierzyli przez ich świa-
dectwo. Zwróćcie uwagę na to, o co
się modli. "Aby wszyscy byli jedno jak
Ty, Ojcze we mnie, aJa w Tobie, aby
i oni w nas jedno byli, aby świat uwie-
rzył, że Ty mnie posłałeś" (17:21).

Jaki jest cel tej miłości i jedności?
Celem tej miłości i jedności jest poka-
zanie światu, że Jezus jest Synem
Bożym. O to samo modli się w wierszu
23. "Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli
doskonali w jedności. ..". Po co? "Żeby
świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że
ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś".

Jezus modli się, Ojcze, niech ci lu-
dzie będą jedno. Niech oni będą jed-
no, aby świat poznał, że Ty mnie pos-
łałeś.

Dr Francis A. Schaeffer nazywa to
"końcową apologetyką". Ta apologe-
tyka ukazuje, że Jezus Chrystus jest
Bogiem. I to jest właśnie dokładnie to,
co się wydarzyło w Jerozolimie: trwali
w nauce apostolskiej, trwali w spo-
łeczności, razem jedli i modlili się,
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dzielili materialnymi dobrami oraz -
razem chwalili Boga.

I jaki był rezultat? Wszyscy byli
przychylnie do nich nastawieni. Co
oni pokazywali światu zewnętrzne-
mu? Pokazywali miłość w jedności,
której uczył ich Jezus. A Pan dodawał
codziennie tych, którzy mieli być zba-
wieni.

Teraz zadam kilka pytań. Po co
Jezus Chrystus przyszedł na ten
świat? Aby być naszym Zbawicielem.

Drugie pytanie: Dlaczego Jezus
Chrystus jest naszym Zbawicielem?
Ponieważ był Synem Bożym, Bogiem
w ciele. Gdyby nie był Bogiem, nie
mógłby być naszym Zbawicielem.

Pytanie trzecie: W jaki sposób Je-
zus udowodnił czy zademonstrował,
że jest Bogiem? Czy przyszedł na
świat i powiedział, jestem Bogiem.
Nie. Albo: Ja udowodnię, że jestem
Bogiem.

We fragmencie ewangelii św.Jana
(20:30-31) czytamy: "I wiele innych
cudów uczynił Jezus wobec uczniów,
które nie są zapisane w tej księdze, te
zaś są opisane, abyście wierzyli, że
Jezus jest Chrystusem, Synem Boga,
i abyście wierząc mieli żywot w imie-
niu Jego".

Jakie to były cuda, które wybrał Jan,
aby je opisać. Pierwszy cud - to było
zamienienie wody w wino. W jakiego
rodzaju wino? Najlepsze wino. I co
Jezus przez to udowodnił? Że On jest
mistrzem jakości. To był pierwszy
cud, który wydarzył się w Kanie Gali-
lejskiej (Jn 2:1-12).

Później Jezus przyszedł do Kany
Galilejskiej raz jeszcze. I dokonałdru-
giego cudu. I ten drugi cud też jest
przez Jana opisany. Był pewien dos-
tojnik, który miał chorego syna. Ten
człowiek mieszkał w Kafarnaum, ja-
kieś 22 km od Jeziora Galilejskiego.
I ten człowiek powiedział do Jezusa:
nie musisz przychodzić do domu mo-
jego, by go uzdrowić. A Jezus powie-
dział, dobrze, idź, twój syn jest zdro-
wy. I kiedy ten człowiek był w drodze,
syn był już zdrowy. Co to mówi nam
o Jezusie? On jest mistrzem odleg-
łości, przestrzeni. On stworzył przes-
trzeń. Tamto miasteczko było oddalo-
ne ponad 20 km. Ale to mogło być
tysiące kilometrów, nie ma to znacze-
nia. Dlatego też Jan pokazuje ten cud
(Jn 4:43-54).

Następny cud przydarzył się w Je-
rozolimie. Był tam człowiek leżący
przy sadzawce. Ile lat był chory? On
chorował 38 lat. I próbował dostać się
do tej sadzawki. A Jezus powiedział,
wstań, weź łoże swoje i chodź. I cho-
ciaż przez 38 lat był człowiekiem spa-
raliżowanym, nie mógł chodzić, wstał
i poszedł. Dlaczego? Ponieważ Jezus
jest mistrzem czasu (Jn 5:1-18).

Jan zapisał: "I wiele innych cudów
uczyn ił Jezus. Te zaś zostały spisane,
abyście uwierzyli, że Jezus jest
Chrystusem, Synem Bożym".

Czwarty cud to nakarmienie 5000
mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci.
Posłużył się w tym celu kilkoma chle-
bami i rybami. I kiedy dokonał t .
cudu pozostało jeszcze 12 koszy.
tutaj Jezus objawia? On jest także
Panem ilości. Tak naprawdę On nie
potrzebował dzielić tych chlebków,
mógł wziąć kamień, ale nawet kamie-
nia nie potrzebował: On mógł - po
prostu - stworzyć jedzenie.

Jan powiada: "Na początku było
Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem
było Słowo. Wszystko przez nie pow-
stało, a bez niego nic nie powstało, co
powstało ..."(Jn 1:1.3). Słowo ciałem
się stało i zamieszkało wśród nas ...".

Następny cud opisany przez Jana,
to chodzenie po wodzie. Uciszył mo-
rze, ponieważ jest Panem przyrody,
On stworzył tę przyrodę. A później
uzdrowił ślepego człowieka, który był
ślepy od urodzenia. I nie dlatego,
jego rodzice zgrzeszyli, lub z tego
wodu, że on coś złego zrobił. On był
"ślepy dla chwały Bożej". I Jezus go
uzdrowił, ponieważ Jezus jest Panem
przeznaczenia: On jest suwerennym
Bogiem.

Siódmy opisany cud, to zmart-
wychwskrzeszenie Łazarza. Jezus
tego dokonał, bo On jest Panem nad
śmiercią. Ale największym cudem by-
ło Zmartwychwstanie samego Jezusa
Chrystusa.

Jezus powiedział, zburzcie tę świą-
tynię, a Ja odbuduję ją w trzy dni. Oni
patrzyli na budynek świątyni jerozo-
limskiej, podczas gdy On mówił
o swoim ciele.

Kiedy Piotr próbował zatrzymać żoł-
nierzy, Jezus powiedział, odłóż
miecz. Mógłbym zawołać 10000 anio-
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łów, ale ja chcę złożyć swe życie. Ja
je złożę i Ja je wezmę z powrotem. Ja
jestem Panem swojego życia.

Jeszcze wiele cudów Jezus doko-
nał wobec uczniów, które nie są za-
pisane w tej księdze.

Jak Jezus udowodnił, że jest Sy-
nem Bożym? Dokonał wielu cudów.
Jezus nie chciał, aby ludzie wierzyli
tylko w to, co mówi. Również w Sta-
rym Testamencie Bóg nie chciał, by
ludzie wierzyli tylko w to, co Bóg mó-
wił.

Pamiętacie, co się zdarzyło pod gó-
rą Synaj, kiedy lud izraelski wyszedł
z Egiptu. Egipt - to było 400 lat pogań-
stwa: życia wśród bałwochwalców.
- 'T1 musieli czcić bogów Egiptu. A co

g zrobił? Czy powiedział: Mojże-
szu, oto tu są przykazania. Naucz ich
przykazań! Czy tak Bóg zrobił? Nie,
Bóg był na górze Synaj, a góra dymiła
i trzęsła się. I rozległ się głos Boży
z tej góry. Bóg powiedział: jeśli dotk-
niecietej góry, to pomrzecie! I w takiej
atmosferze Bóg nadał przykazania.

Pozwólcie, że zadam czwarte py-
tanie. Jaki plan Bóg ma dzisiaj, by
ukazać, że jest Bogiem? Mówi na ten
temat w 13 rozdziale ewangelii św.Ja-
na, a modli się o to w 17 rozdziale.

Jakiego więc cudu Jezus chce do-
konać, aby ukazać swoją jedność
i miłość? Chce to ukazać przez cud
jedności i miłości w swoim Ciele,
Ciele Chrystusowym.

Jeśli byście przyszli do tego po-
szczenia dzisiaj a miałbym przed

sobą dzbanek wody oraz pusty dzba-
nek. I gdybym powiedział wam: za
chwilę przemienię wodę w wino. Wy-
lewam wodę z jednego dzbanka do
drugiego, oto w drugim dzbanku two-
rzy się piękny winny kolor. Powiedzie-
libyście, o jakiś trick, jakaś sztuczka.
I to musiała by być sztuczka, ponie-
waż ja nie umiem przemieniać wody
w wino: nie mam takiej mocy.

I myślę, że Bogu nie zależy na tym,
abym przemieniał wodę w wino.
A gdyby w tym czasie wszedł do po-
mieszczenia człowiek, byłby pierw-
szy, który by powiedział: to sztuczka!
Jakaś magiczna sztuczka. A jeśli taki
człowiek wejdzie i odczuje wśród nas
taką miłość, jaką Chrystus nas umiło-
wał, to czy może powiedzieć: to
sztuczka? Nie. To nie jest sztuczne.

To jest prawdziwe. Tego rodzaju mi-
łości nie można podrobić, no, może
na moment; ale nie można na stałe
podrobić miłości.

Dlaczego chrześcijanie z Jerozoli-
my mieli taki wpływ na otaczających
ludzi? Dzień po dniu, ludzie widzieli
ich miłość. Widzieli jak sprzedawali
swoje majątki i troszczyli się o siebie
nawzajem. Zobaczyli, że egoizmu
wśrod nich nie ma. Oto, dlaczego wie-
rzący cieszyli się uznaniem wśród
tamtych ludzi, ponieważ ludzie szuka-
ją prawdziwych wartości.

Ludzie szukają ludzi, którzy miłują
się nawzajem. Ludzie szukają chrześ-
cijan, którzy nie są obłudni, którzy
troszczą się o siebie nawzajem. I o to
dokładnie modlił się Jezus.

I jeszcze jedno, ostatnie pytanie:
W jaki sposób szatan atakuje Kościół
na przestrzeni całej historii? Gdyby
szatan wiedział to, co my wiemy, to
jak by atakował Kościół? Szatan wie-
dział, o co modlił się Jezus i szatan
zna moc miłości i jedności. A więc
stosuje dwa szczególne groźne ataki
przeciw Kościołowi: dwa okrutne ataki
i bardzo przebiegłe.

Po pierwsze: są one bardzo zwod-
nicze: on podrabia miłość i jedność
wśrod tych, którzy wierzą, że Jezus
jest Chrystusem i tak podważają bos-
kość Chrystusa wśród tych, którzy nie
wierzą, że Jezus i Bóg to jedno.

Zilustruję to. Mormoni nie wierzą, że
Jezus Chrystus jest Bogiem. Był pe-
wien młody człowiek, który ukończył
Moody Biblie Institute w Chicago.
Przygotowywał się do pracy misyjnej
w południowej Afryce. Pewna organi-
zacja misyjna przyjęła go jako misjo-
narza. Ale on powiedział, zanim udam
się na misję, chciałbym odwiedzić oś-
rodek mormonów położony w Salt La-
ke City, w stanie Utah. Jest tam cent-
rum religii mormonów. Chciał zoba-
czyć, jak pracują, podpatrzyć ich dzia-
ła~ność. I pewien młody człowiek po-
wiedział do mnie: nie wiem Gene, co
się wydarzyło, ale ten chłopak został
mormonem. Z jakiego powodu?
Twierdzi, że wśród nich zobaczył wię-
cej miłości i jedności niż w jakiejkol-
wiek innej grupie ewangelicznych
chrześcijan.

Co robi szatan? Podrabia, symuluje
prawdziwą miłość i jedność wśród lu-

dzi, którzy nie wierzą, że Jezus Chrys-
tus jest Synem Bożym. Dla tego mło-
dego człowieka była to prawdziwa mi-
łość. On widział, jak ludzie troszczą
się o siebie nawzajem i zobaczył, że
mormoni akceptują go bardziej, niż
chrześcijanie.

W naszym zborze mamy młodą ko-
bietę, która została wyznawcą Koś-
cioła Moona. Zaczęliśmy przekony-
wać ją o tym, że wpadła w sidła fał-
szywej nauki. Wzięliśmy Biblię i poka-
zywaliśmy jej, że oni nie wierzą, iż
Jezus Chrystus jest Synem Boga Ży-
wego. Odpowiedziała nam: Nie jest
ważne, co mówi Biblia; czuję miłość
i akceptację wśród tych ludzi. To zna-
czyło dla niej więcej, niż to, co mówi
Biblia. Na tym polega strategia diabel-
ska od 2000 lat.

To jest pierwsza część diabelskiej
strategii. Druga część przejawia się
w tym, że diabeł nieprzerwanie dzia-
ła, by zniszczyć miłość i jedność
wśród wierzących w Kościele. Obie te
strategie są ściśle złączone ze sobą.
Z jednej strony: przyciągnąć do Koś-
cioła, w którym ludzie nie wierzą, że
Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
a z drugiej strony - odpychać od Koś-
ciołów, które wierzą, że Jezus Chrys-
tus jest Synem Bożym! Miłość i jed-
ność zawsze przyciąga! Bez względu
na to, w co wierzysz, diabeł wie o tym.
Dlatego Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi, jeśli miłość
wzajemną mieć będziecie". I dlatego
modlił się: "Ojcze, aby byli jedno, jak
my jedno jesteśmy. Aby świat uwie-
rzył, że Ty mnie posłałeś ...u I, że Ty
jesteś Bogiem.

W Quito, w Ekwadorze, miałem
niezwykłe przeżycie, podczas konfe-
rencji dla misjonarzy. Zanim rozpo-
częła się konferencja rozmawiałem
z grupą misjonarzy którzy pracowali
wśród różnych plemion. Było tam ple-
mię liczące około miliona ludzi. Przez
całe lata pracowano wśród tych In-
dian bez żadnego sukcesu. I pewne-
go dnia nastało wielkie przebudzenie
wśród Indian: Tysiące nawracało się
do Chrystusa. Poprosiłem misjona-
rzy, żeby opowiedzieli coś o tym prze-
budzeniu.

Ciąg dalszy na stronie 21
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WSPÓLNY MAREK
Przed dwunastu laty zawiązał się

czteroosobowy zespół ekumeniczny,
który tytułem próby postanowił przet-
łumaczyć "Ewangelię według św.
Marka", traktując to jako jaskółkę eku-
meniczną na naszym terenie. Po serii
spotkań przekład był gotowy do druku
przed końcem 1983 r. Problemem nie
do pokonania okazał się jednak brak
wydawcy, który by ten tekst opubliko-
wał. Staraliśmy się zainteresować tą
sprawą różne wydawnictwa wyzna-
niowe, prywatne i międzykościelne,
ale bezskutecznie. I kiedy się już wy-
dawało, że przekład nie ujrzy światła
dziennego, znalazł się wydawca, któ-
ry go wydrukował w trzy miesiące.
Ewangelia według św. Marka. Przek-
ład ekumeniczny wyszła spod prasy
drukarskiej 5 listopada 1993 r. Od-
ważnym wydawcą okazał się dr Hen-
ryk Ryszard Tomaszewski, właściciel
Oficyny Wydawniczej "Słowo i Życie".
Nakład I wydania rozszedł się do
wiosny następnego roku i w czerwcu
1994 r. ukazało się wydanie II (zawie-
rające kilkanaście drobnych popra-
wek i jedną istotną).

Przekład nasz nie doczekał się do-
tąd obszerniejszych recenzji, a tylko
kilka życzliwych wzmianek lub anon-
sów prasowych (m.in. w "Tygodniku
Powszechnym" i "Jednocie"). Najob-
szerniejszą jak dotąd recenzję za-
mieściła "Więź", w której nasz "wspól-
ny Marek" został określony jako "pry-
watny przekład ekumeniczny". Jest to
nazwa trafna, ponieważ żaden z tłu-
maczy nie posiadał oficjalnego man-
datu kościelnego ani poparcia. Rze-
czywistośc jest u nas właśnie taka.

Przekład tekstu Ewangelii św. Mar-
ka został za to dosyć dobrze przyjęty
przez czytelników. Zwłaszcza młodzi
ludzie mówili, że przekład ten znacz-
nie przybliżył im treść Ewangelii Mar-
kowej, bo jest zrozumialszy niż ten
sam tekst w "kościelnym" wydaniu
Biblii. Poza tym zauważyli, że przek-
ład ten wyraźnie oddaje odrębność
stylu i charakteru tej Ewangelii, pod-
czas gdy w "wydaniu kościelnym"
tekst Ewangelii Markowej nie różni się
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niczym od brzmienia tekstu pozosta-
łych trzech ewangelii.

Jeśli więc choćby tyle udało się o-
siągnąć, to uważam, że ten wspólny,
mimo że tylko "prywatny przekład e-
kumeniczny" należy uznać za coś
dobrego. Dodam tylko, że drugie wy-
danie rozeszło się prawie w całości.

Zachęceni dobrym przyjęciem
"wspólnego Marka" postanowiliśmy
zrobić drugi krok. Czasy są dziś inne
- i trudności oczywiście różne od nie-
pewności roku 1982. Postanowiliśmy
tym razem przekłożyć jedną z teolo-
giczno-dogmatycznych ksiąg Nowe-
go Testamentu. Wybór padł na List do
Galatów. Nie zmienił się skład nasze-
go zespołu, chociaż biskup Jeremiasz
- z racji swoich obowiązków - nie mógł
uczestniczyć w pracy nad przekła-
dem. Do tłumaczenia przystąpilśmy
więc we trzech.

SKŁAD ZESPOŁU

Ks. prof. Michał Czajkowski - du-
chowny katolicki, biblista, kierownik
Katedry Teologii Ekumenicznej
w warszawskiej Akademii Teologii
Katolickiej. Słynie jako znakomity re-
kolekcjonista.

Ks. bp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) -
duchowny prawosławny, profesor te-
ologii w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej. Jest bardzo zaangażo-
wany w działalność młodzieżową w
Kościele Prawosławnym.

Pastor Mieczysław Kwiecień - ab-
solwent Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej, kaznodzieja zboru zie-
lonoświątkowego Warszawa Wola,
wykładowca Starego Testamentu
w Warszawskim Seminarium Teolo-
gicznym.

Red. Jan Turnau - dziennikarz
i świecki teolog katolicki. Długoletni
redaktor działu religijnego "Więzi",
a obecnie i "Gazety Wyborczej". Jest
współorganizatorem comiesięcznych
nabożeństw ekumenicznych, odby-
wających się w parafii luterańskiej
przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie.

GOŚCINNA OSTRÓDA
Tym razem praca nad tłumacze-

niem potoczyła się inaczej. Całemu
zespołowi ufundowano dziesięciod-
niowy pobyt w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym Kościoła Zborów
Chrystusowych w Ostródzie i ser-
decznie zatroszczono się o wszystkie
nasze potrzeby. Stało się to za spra-
wą naszego wydawcy, dr. H. R. To-
maszewskiego, który opłacił nasz ca-
ły pobyt oraz braterstwa Jankowi-
czów, gospodarzy ostródzkiego Cen-
trum, którzy przyjęli nas serdec
do swojego domu i stołu. Już po ki
dniach pobytu ich dzieci nadały nam
chrześcijański tytuł "wujków", co jak
wiadomo oznacza oficjalne uznanie.

W czasie pobytu w Ostródzie praco-
waliśmy nie tylko nad przekładem.
Naszą obecność odkryto i szybko
wciągnięto nas do uczestnictwa w u-
roczystościach i nabożeństwach
miejscowych społeczności - Kościoła
Zborów Chrystusowych i parafii rzym-
skokatolickiej. Ale po kolei, bo wyda-
rzeń było sporo.

W piątek (1 września) na terenie
Ośrodka zatrzymał się chór chrześci-
jański ze zborów polskich na Zaolziu
(Czechy) wraz ze słynną solistką,
siostrą Balandovą. Chór ten występo-
wał w świątyni metodystycznej w
tródzie i następnego dnia wyrusz
dalszą podróż do Szwecji.

Z Ośrodkiem kościelnym Zborów
Chrystusowych sąsiaduje dosłownie
przez miedzę nowo wybudowana
świątynia katolicka. W czasie wee-
kendu (3-4 września) na terenie Oś-
rodka zorganizowano Święto Dzięk-
czynienia, w którym uczestniczyli wie-
rzący z Ostródy i całego okręgu war-
mińsko-mazurskiego (Gdynia, Gniez-
no, LidzbarkWarm., Kętrzyn, Olsztyn,
Tczew i in.). Wspólnie z nimi spotyka-
liśmy się na posiłkach i zostaliśmy
zaproszeni do udziału w głównej uro-
czystości.

Uroczystości tej przewodniczył
miejscowy pastor Paweł Wróbel, a
przy Wieczerzy Pańskiej usługiwał
pastor Sergiusz Kobus (z Gdyni)
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wspólnie z pastorami ze zborów tego
okręgu. W nabożeństwie - z udziałem
ok. 150 osób - brały udział dzieci,
młodzież i dorośli, składając świadec-
twa o łasce Bożej w życiu codzien-
nym, o wysłuchanych modlitwach i o
służbie. Głównym akcentem uroczys-
tości było dziękczynienie Bogu za Je-
go błogosławieństwa w życiu społecz-
nym i osobistym oraz modlitwa przy-
czynna o zbory macierzyste, cały
Kościół i kraj oraz o wszelką służbę
. owadzoną w imieniu Pana. Dzięko-

no także za wszystkich, którzy tłu-
maczą, drukują i rozpowszechniają
Pismo Święte w Polsce. W nabożeń-
stwie uczestniczyli ks. Michał Czaj-
kowski i red. Jan Turnau; mnie zapro-
szono do usługi Słowem.

W środku tygodnia z kolei miała
miejsce uroczystość w sąsiedniej pa-
rafii rzymskokatolickiej, związana ze
świętem urodzin Marii. Zostaliśmy
zaproszeni wraz z braćmi ze społecz-
ności Kościoła Zborów Chrystuso-
wych. Podczas mszy, której przewod-
niczył ks. Michał Czajkowski wraz
z ks. prałatem Janem Raćko i miejs-
cowym proboszczem, ks. Władysła-
wem Szmulem, o odczytanie lekcji

arotestamentowej (Mi 5:1-4a)
wangelii (Mt 1:18-23) poproszono

pastora Pawła Wróbla, mnie zaś o
wygłoszenie kazania. Mówiłem o Je-
zusie Chrystusie, który jest naszym
Zbawicielem i naszym pokojem (Mt
1:21; Mi 5:4a; Ef 2:14). Wspomniałem
także o tym, jak chrześcijanie ze śro-
dowisk ewangelicznych traktują oso-
bę Marii. Modlitwę wiernych prowadził
red. Jan Turnau. Miałwięc nasz pobyt
w Ostródzie także szerszy wymiar i,
jak się dowiedzieliśmy, o naszej wizy-
cie i pracy mówiono wieczorami w do-
mach w całym osiedlu. Należy ufać
Bogu, że również i z tych spotkań
wyniknie coś dobrego. W każdym ra-
zie w Ostródzie znaleźliśmy serdecz-
ne przyjęcie i przyjaciół po obydwu
stronach kościelnej niwy.

LIST DO GALATÓW
Na wstępie sprawa rodzaju tego

pisma nowotestamentowego. Podob-
nie jak w wypadku pozostałych 11 (lub
12 - jeśli wliczać List do Hebrajczy-
ków) listów Pawłowyc h, mamy tu do
czynienia z listem apostoła, skierowa-
nym do grup chrześcijańskich w pew-
nym rejonie Azji Mniejszej. Następ-
nie, jest to "okólnik" (podobnie jak List
do Efezjan), skierowany do zborów
galackich. Podczas tłumaczenia sta-
raliśmy się pamiętać o tym, że mamy
do czynienia z tekstem, który jest
właśnie I i s t e m, czyli pismem, któ-
rego treść ma związek ze splotem
konkretnych okoliczności, jakie poja-
wiły się w środowisku chrześcijan ży-
jących w tamtym czasie i miejscu.

Listy Pawłowe nie są więc uczony-
mi rozprawami teologicznymi lub zes-
tawami wypowiedzi dogmatycznych
na jakiś temat, ale są to właśnie listy.
Jednakże też nie listy tylko w sensie
prywatnej korespondencji, a zatem
coś, co podlega po prostu regułom
zwyczajnej epistolografii, ale listy, w
których Paweł zabiera głos jako apos-
toł i reaguje nierzadko ostro, prosi lub
poucza. Wypowiada się na temat kon-
kretnych spraw i rzuca światło na sy-
tuacje konkretnych ludzi w Kościele,
poruszając problemy związane z ich
wiarą i życiem. Nie są to więc ani
wypowiedzi osoby prywatnej ani tylko
suche traktaty biblijno-teologiczne,
które w gruntowny sposób przekazują
naukę chrześcijańską.

Ks. prof. Michał Czajkowski, red. Jan Turnau, pastor Mieczysław Kwiecień
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Listy Pawłowe są pismami aposto-

ła, które - mówiąc najprościej - wyra-
żają jego żywe świadectwo. Mówią
o jego wierze i społeczności z Panem,
i - przy całej swej różnorodności - są
nakierowane na osobę i dzieło Jezusa
Chrystusa: wcielonego, ukrzyżowa-
nego, zmartwychwstałe~o i orędują-
cego za swoim ludem. Swiadczą też
o nadziei na rychły dzień Jego paruzji
i ustanowienia pełni Królestwa Boże-
go. Charakterystycznym przykładem
takiego listu apostolskiego jest właś-
nie List do Galatów.

Warto zauważyć, że jest to najost-
rzejszy, najbardziej polemiczny z lis-
tów św. Pawła, który w dodatku - obok
obydwu Listów do Koryntian - zawiera
najwięcej elementów autobiograficz-
nych. Bibliści są również zdania, że
ten list apostolski jest jednocześnie
pierwszą próbą syntetycznego ujęcia
chrześcijańskiej nauki o zbawieniu
i oprócz swego charakteru polemicz-
nego zawiera sporo treści dogma-
tycznych. Pod tym względem prze-
wyższa go tylko List do Rzymian.

Trzeba jeszcze na wstępie powie-
dzieć o tym, kim byli adresaci tego
listu i z jakiego okresu działalności
apostoła on pochodzi. Przyjmuje się,
że odbiorcami listu byli Galaci (1:1;
3:1; 1Ko 16:1). Są oni uważani za
ludność pochodzenia celtyckiego,
która przywędrowała z Azji i w VI w.
przed Chr. osiedliła się w Europie,
docierając aż na teren obecnej Francji
(por. Gallowie), a następnie osiadła
na terenie Azji Mniejszej, gdzie pow-
stało państwo galackie. Obejmowało
ono tereny Pizydii, Likaonii, Frygii
i Cylicji, leżące w południowej części
tego terytorium. W czasach rzyms-
kich stało się ono prowincją imperium.
W czasie swej I podróży misyjnej (Dz
13-14) ap. Paweł odwiedził m.in. Iko-
nium, Antiochię Pizydyjską, Listrę
i Derbe. Na pytanie, o jaki rejon Ga-
lacji chodzi, starano się odpowiedzieć
wysuwając dwie teorie.

1. Teoria północno-galacka (której
najwybitniejszym przedstawicielem
jest J. B. Lightfoot) głosi, że adresa-
tem listu jest ludność galacka, za-
mieszkująca północno-środkową
część dzisiejszej Azji Mniejszej ze
stolicą Ancyrą (czyli obecną stolicą
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Turcji - Ankarą). Zwolennicy tej teorii
uważają, że podczas swoich podróży
misyjnych Paweł założył tu zbory
w miejscowościach, których nazw nie
znamy. Zatem list powstałby podczas
jego III podróży misyjnej i mógł zostać
wysłany z Efezu lub Macedonii w la-
tach 54-58, a najprawdopodobniej
w 57 r. po Chr.

2. Teoria południowo-galacka ma
zwolenników zwłaszcza w kołach pro-
testanckich (Theodor Zahn, William
Ramsay, Hans Brandenburg i in.).
Uważają oni, że adresatami listu są
mieszkańcy południowych rejonów
Galacji, czyli Pizydii, Likaonii, Listry
i Ikonium. Właśnie na tym obszarze
obok Galatów (3:1) mieszkali Grecy,
Rzymianie i dość liczna grupa Żydów.
W relacji Łukasza (Dz 16:6) brak na-
tomiast istotnych szczegółów doty-
czących ludności zamieszkującej pół-
nocną Galację.

Z teorią tą łączy się również ko-
nieczność wcześniejszego datowania
listu. Należałoby go uznać za najw-
cześniejszy list św. Pawła. Mógł on
powstać w 48 lub 49 r., być może
krótko po soborze apostolskim w Je-
rozolimie (por. Dz 15). Sam opowia-
dam się za teorią południowo-galacką
i poglądem, że list do Galatów jest
najwcześniejszym listem Pawła.

Kolejne pytanie dotyczy powodów
powstania tego listu. Wspomnieliśmy
już, że jest to list najsilniej polemiczny
i bardzo osobisty. Jego emocjonal-
ność świadczy o tym, że ap. Paweł
jest w najwyższym stopniu zaintere-
sowany teraźniejszym i przyszłym
stanem ducha zachwianych w wierze
Galatów. Sam tekst stanowi zaś naj-
wcześniejszą próbę syntetycznego
ujęcia Chrześcijańskiej nauki o zba-
wieniu w obrębie pism kanonicznych
Nowego Testamentu.

PRZEDMOWA
MARCINA LUTRA

Przedmowa Marcina Lutra z 1522 r.
jest bardzo interesująca. Zawiera też
streszczenie powodów powstania te-
go pisma.

"Galaci zostali przywiedzeni przez
św. Pawła do prawdziwej wiary
Chrystusowej i od Prawa do Ewange-

Iii. Ale po jego odejściu pojawili się
fałszywi apostołowie, będący ucznia-
mi prawdziwych apostołów, i nakłonili
ponownie Galatów, tak iż uwierzyli, że
muszą być zbawieni przez pełnienie
uczynków Prawa oraz że czynią
grzech, jeśli nie wypełniają uczynków
Prawa, jak - wedle Dziejów Apostols-
kich (15:1) - uważały niektóre ważne
osoby w Jerozolimie.

Wobec nich św. Paweł podkreśla
znaczenie swojego urzędu, uważając
się za równego innym apostołom
i twierdząc, że godność jego nauki
i urzędu pochodzi jedynie od Boga.
W ten sposób umniejsza sławę fał-
szywych apostołów, którą przyrówi
wali się do dzieł i imienia tych prcl'~
dziwych, i stwierdza, że nie może być
prawdą, gdy nawet jakiś anioł albo on
sam głosiłby inaczej, albo gdyby ucz-
niowie apostołów lub też oni sami ina-
czej nauczali. Przedstawia to w pier-
wszym i drugim rozdziale i stwierdza,
że każdy musi być usprawiedliwiony
nie na podstawie zasług, uczynków i
Prawa, lecz jedynie przez Chrystusa.

W trzecim i czwartym rozdziale
utwierdza to wszystko na podstawie
przykładów i przypowieści [zaczerp-
niętych] z Pisma, pokazując, że Pra-
wo bardziej niż sprawiedliwość powo-
duje grzech i przekleństwo, sprawied-
liwość zaś została przyobiecana jedy-
nie z łaski przez Boga, przez Chrys .
sa dopełniona bez [konieczności
pełnienia] Prawa i nam jest dana.

W piątym i szóstym [rozdziale] nau-
cza o uczynkach miłości, które powin-
ny wypływać z wiary." [wg Wupperta-
ler Studienbibel; Der Briet des Paulus
an die Gala ter, R. Brockhaus Verlag,
Wuppertal1979, 7. Aufl., s. 14.]

WSPÓLNY PAWEŁ-
NOWY PRZEKŁAD

Celem przedstawienia języka no-
wego przekładu cytuję trzy fragmenty,
porównując je z Biblią Warszawską
(BW). Zastrzegam jednocześnie, że
nie jest to ostateczna wersja nowego
przekładu ekumenicznego (PE), a tyl-
ko jego wstępna wersja robocza.
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BW
16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawied-

liwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę
w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa
uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary
w Chrystusa, a nie z uczynków. zakonu, ponieważ
z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden
człowiek.

17. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie
i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus
jest sługą grzechu? Z pewnością nie.

18. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem,
\nego siebie czynię przestępcą.

19. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi,
abym żył Bogu.

20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje
w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie
umiłował i wydał samego siebie za mnie.

21. Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest
sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

1. O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was,
przed których oczmi został wymalowany obraz Jezusa

er rystusa ukrzyżowanego?
2. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy

przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez
słuchanie z wiarą?

3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście
w duchu, a teraz na ciele kończycie?

4. Czy daremne były tak liczne wasze doznania?
Rzeczywiście, byłyby daremne.

5. Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród
was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu,
czy na podstawie słuchania z wiarą?

6. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku
usprawiedliwieniu.

7. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są
synami Abrahama.

2:16-21

PE
16. Jednakże wiedząc, że człowiek nie jest usprawied-

liwiony na podstawie uczynków Prawa, ale na podsta-
wie wiary [w] Jezusa Chrystusa, i myśmy uwierzyli
w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni na
podstawie wiary [w] Chrystusa, a nie uczynków Prawa,
ponieważ przez uczynki Prawa nikt nie będzie uspra-
wiedliwiony.

17. Jeśli zaś szukając usprawiedliwienia w Chrystu-
sie, znaleźliśmy się i my sami grzesznikami, byłby wtedy
Chrystus sługą grzechu? Na pewno nie!

18. Jeśli bowiem odbudowuję to, co obaliłem, sam
okazuję się przestępcą.

19. Gdyż ja przez Prawo Prawu umarłem, abym żył
dla Boga. Z Chrystusem jestem współukrzyżowany;

20. to nie ja już żyję, to Chrystus we mnie żyje. A to,
że teraz żyję w ciele, żyję w wierze [w] Syna Bożego,
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

21. Nie odrzucam łaski Bożej; jeśli bowiem przez
Prawo osiąga się sprawiedliwość, to Chrystus umarł na
darmo.

3:1-7

1. O, głupi Galaci, któż was zaczarował, was, przed
których oczami został ukazany Jezus Chrystus, ukrzy-
żowany?

2. Tego jedynie pragnę się dowiedzieć: czy Ducha
otrzymaliście dzięki uczynkom Prawa, czy dzięki posłu-
szeństwu wiary?

3. Aż tak głupi jesteście? Rozpoczęliście przez Ducha
a teraz kończycie na ciele?

4. I tyle przeżyliście na próżno? Jeśli rzeczywiście na
próżno?

5. Czyż dzięki uczynkom Prawa, a nie posłuszeństwu
wiary obdarza On was Duchem i dokonuje w was cu-
dów?

6. Podobnie Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu
to za sprawiedliwość.

7. Zrozumcie zatem: to ci, którzy zawierzyli, ci są
synami Abrahama.

15



SŁOWO IZYCIE

15. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich:
Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś czło-
wieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomko-
wi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz
jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

17. Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez
Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który
został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby
obietnica była unicestwiona.

18. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu,
to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie
Abrahama przez obietnicę.

19. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z po-
wodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego
dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk
pośrednika.

20. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jedne-
go, a Bóg jest jeden.

21. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym?
Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który
może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zako-
nu.

22. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grze-
chowi, aby to, co b~ło obiecane, dane było na podstawie
wiary w Jezusa Chrystussa tym, którzy wierzą.

23. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zam-
knięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie
została objawiona.

24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do
Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.

* * *
W tym roku zajęliśmy się przekła-

dem Listu do Galatów. Naszą pracę
mamy zamiar kontynuować. Jeśli
więc Bóg pozwoli, jako następny
przetłumaczymy List św. Jakuba.
I być może, idąc krok za krokiem, po-
jawią się w przekładzie ekumenicz-
nym także dalsze księgi nowotesta-
mentowe. Pewne jest jedno, że nasze
społeczeństwo potrzebuje nowego,
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3:15-24

15. Bracia, dam przykład z życia: przecież nikt nie
obala ani nie uzupełnia czyjegoś prawomocnego testa-
mentu.

16. Obietnice zostały dane Abrahamowi i jego potom-
stwu. Nie powiedziano: potomkom, jakby były dla wielu,
lecz jakby dla jedynego: i twemu potomkowi, którym jest
Chrystus.

17. To właśnie mam na myśli: Prawo, które powstało
czterysta trzydzieści lat później, nie obala wcześniej
przez Boga zawartego przymierza, co by unieważniło
obietnicę.

18. Bo jeśli dziedzictwo wynika z Prawa, to nie z obiet-
nicy. A przecież Abrahamowi przez obietnicę oka
Bóg łaskę.

19. Cóż więc Prawo? Zostało dodane dla ujawnienia
przestępstw, aż do przyjścia potomstwa, dla którego
była dana obietnica. A Prawo przekazali aniołowie ręką
pośrednika.

20. Tam, gdzie jest tylko jeden, nie potrzeba pośred-
nika; Bóg zaś jest jeden.

21. Czyżby więc Prawo przeciw obietnicom? Wcale
nie! Gdyby bowiem nadane Prawo mogło obdarzać
życiem, to rzeczywiście sprawiedliwość byłaby z Prawa.

22. Wszakże Pismo zamknęło wszystko pod grze-
chem, żeby dzięki wierze [w] Jezusa Chrystusa obietni-
ca została dana wierzącym.

23. Przed nadejściem wiary, byliśmy uwięzieni itr"
mani pod strażą Prawa, aż do czasu jej objawienia. '

24. Tak zatem Prawo było pedagogiem prowadzącym
nas do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uspra-
wiedliwieni.

wspólnego przekładu całego Stare-
go i Nowego Testamentu. Mamy na-
dzieję, że to, co robimy, przybliża
czas, kiedy to nastąpi. Z formalną
inicjatywą przygotowania i wydania
ekumenicznego tekstu Pisma Świę-
tego, które by zyskało aprobatę
wszystkich Kościołów działających
w naszym kraju, wystąpiło ostatnio
Towarzystwo Biblijne w Polsce
(dawniej Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne).

I jeszcze jedna informacja. Tłuma-
czenie Listu do Galatów zakończyliś-
my 8 września. Czeka nas jeszcze
wprowadzenie autopoprawek, osta-
teczna redakcja i akceptacja tekstu
przez cały zespół. Można więc mieć
nadzieję, że do końca roku przekład
będzie udostępniony czytelnikom.

MIECZYSŁAW KWIECIEŃ



wydarzenia, wywiady

Dnia 23 lipca br., rozpoczęła się
w Złotowie letnia praca ewangelizac-
ja wśród dzieci. Przyjechało 13 osób,
które od pierwszego dnia pobytu
w mieście wzięły się do pracy. Pole-
gała ona na przygotowaniu zapro-
szeń i plakatów dla dzieci i dla rodzi-
ców.

W niedzielę po, porannym nabo-
':'wstwie i dobrym obiedzie wyruszy-

y na miasto. Część grupy była
przebrana za klownów i rozdawała
zaproszenia oraz rozwieszała plaka-
ty. W poniedziałek powtórzyliśmy nie-
dzielną akcję, a po powrocie do domu,
do późnych godzin wieczornych trwa-
ły jeszcze różne prace przygotowaw-
cze.

Wtorek był pierwszym dniem ewan-
gelizacji, która odbywała się w Szkole
Podstawowej nr 1, w Złotowie. Mimo
naszego niedowiarstwa przyszło po-
nad 110 dzieci, z niektórymi przyszli
także rodzice.

W środę przyszło ponad 150 i bar-
dzo żywo włączyły się w program
przygotowany przez naszą kochaną
-~strę Alicję Lewczuk. Dzieci miały

zję usłyszeć prostą Ewangelię
w zwiastowanym Słowie Bożym oraz
uczestniczyć w zajęciach plastycz-
nych, nauce pieśni, teatrzyku o tema-
tyce biblijnej a także przedstawieniu
pantomimy pt. "Miłosierny Samaryta-
nin". W następne dni przychodziło
jeszcze więcej dzieci i osób doros-
łych, ponieważ dzieci w swoich do-
mach dzieliły się swoją radością, tzn.
usłyszaną Ewangelią.

Złotów liczy 18 tys. mieszkańców
i dzięki Bożej pomocy zdołaliśmy każ-
dego wieczoru zainteresować na-
szym programem dość pokaźną gru-
pę dzieci i rodziców.

Program zajęć WKB był adresowa-
ny do dzieci w wieku od 6 do 12 lat;
jednakże równie chętnie witaliśmy

y

starsze dzieci oraz młodzież, która
również uczestniczyła w naszych za-
jęciach.

W czasie prowadzonych zajęć
uczono dzieci różnych pieśni oraz
przygotowywano program przezna-
czony na zakończenie WKB. Program
ten dzieci przygotowały dla swoich
rodziców. Ostatniego dnia, po skoń-
czonych zajęciach w swoich grupach
wiekowych dzieci prezentowały to
czego się nauczyły, m.in. śpiewały
i deklamowały wersety biblijne. Była
to doskonała okazja do głoszenia
Ewangelii dla dorosłych, również
przez ich własne dzieci. Wszystkie
dzieci uczestniczące w zajęciach
WKB otrzymały książkę zatytułowaną
"Sen lalkarza Jonatana" i inne upo-
minki przygotowane przez organiza-
torówWKB.

Po zakończeniu całej akcji nawią-
zano kontakt z grupą 22 rodziców i o-
piekunów, osób które były zaintereso-
wane poruszanymi tematami oraz
dalszą współpracą. Odbyła się bar-

dzo gorąca dyskusja, ale jesteśmy
wdzięczni Bogu, że On sam kierował
dyskusją, która zakończona została
wspólną modlitwą.

Na łamach czasopisma "Słowo i Ży-
cie" chcielibyśmy bardzo gorąco po-
dziękować naszej siostrze A. Lew-
czuk, która od wczesnych godzin ran-
nych, do bardzo późnych godzin wie-
czornych niestrudzenie realizowała
bardzo dobrze przygotowany prog-
ram. Również serdecznie dziękujemy
także jej mężowi Lonkowi, za wysiłek
bez którego nie mogłoby dojść do tak
udanej ewangelizacji dla dzieci.

Bardzo serdecznie dziękujemy ca-
łej grupie nauczycieli, którzy nie
szczędzili swojego czasu i sił, by w
Złotowie mógły odbyć się zajęcia Wa-
kacyjnego Klubu Biblijnego. Wszyst-
kim serdeczne: "Bóg zapłać"! Wierzy-
my, że Bóg da wzrost tego, co zostało
zasiane w sercach tych najmłod-
szych. I o to się modlimy.

Z Bożym błogosławieństwem
STACJA MISYJNA W ZŁOTOWI E
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Gdy w 1954 r. zostałem powołany
przez Eastern Christian College na
stanowisko wykładowcy w zakresie
przedmiotów: misja, Wprowadzenie
do Nowego Testamentu, Dzieje
Apostolskie, historia Kościoła, religie
świata, Krytyka biblijna, itp., powie-
rzono mi również zorganizowanie
Wydziału Misyjnego. Wydziałten miał
w praktyczny sposób przygotowywać
studentów do pracy misyjnej. W ra-
mach zajęć praktycznych studenci
zobowiązani byli organizować zebra-
nia na ulicach miast, nabożeństwa
w więzieniach, rozdawać literaturę
chrześcijańską, zapraszać do zborów
i organizować kluby dyskusyjne.

Miałem bardzo dużo pracy. Poza
obowiązkami wykładowcy bywałem
także kaznodzieją czeskiego zboru
w mieście Bayonne, oddalonym 30
km od naszej uczelni.

Cały czas utrzymywaliśmy łącznąć
z Polską, z naszymi przyjaciółmi. Już
w 1954 r. zaczęły nadchodzić listy
z prośbami o pomoc materialną,
o przysłanie Biblii i literatury chrześci-
jańskiej. Pomoc materialna rozpoczę-
ta od jednej paczki z używaną odzie-
żą, tak się rozwinęła, że przez następ-
nych 20 lat moja żona.pakowała rocz-
nie po 500 takich przesyłek. Były one
kierowane bezpośrednio do rodzin
potrzebujących. W obecnej chwili
paczki z odzieżą są wysyłane spora-
dycznie, częściej wysyłamy środki
medyczne.

Z czasem zaczęły nadchodzić listy
od pracowników Kościoła Chrystuso-

Podróż po Polsce w 1963 roku
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wego, w którym zwracano się z proś-
bami o Biblie, leki, środki finansowe
na remonty kaplic, a także o umożli-
wienie kształcenia młodych pracowni-
ków.

I tak, w 1958 r. sprowadziliśmy do
naszej uczelni br. br. Jerzego Bajeń-
skiego i Konstantego Jakoniuka. Nie
tak dawno, w Johanson Bibie College,
studiował br. M. Weremiejewicz,
a obecnie studiuje D. Karel. Również
w Eastern Christian College otrzymał
wykształcenie IrekWołoszczyk. Spro-
wadzając studentów zza granicy na-
sza Misja bierze na siebie wszelką
odpowiedzialność, zarówno finanso-
wą jak i związaną z pobytem.

Rokiem przełomowym w pracy na-
szej Misji stał się rok 1960. Założyliś-
my w Baltimore pierwszy zbór sło-
wiański - Slavic Church of Christ -
utrzymywany przez Misję w ciągu 10
lat. Inny ważny fakt, to zainicjowanie
redagowania pisemka" Drogowskaz".

Wtymże roku odwiedziliśmy Polskę
w celu zapoznania się z sytuacją na-
szych zborów, ich potrzebami i okreś-
lenia naszej roli w służbie, do jakiej
zostaliśmy powołani. Przez trzy mie-
siące jeździliśmy z żoną i 3-letnim
dzieckiem (dwoje starszych zostawi-
liśmy z babcią w Kanadzie) od zboru
do zboru. Nigdy nie zapomnę tych
chwil. Najpierw powitanie w Gdyni,
a potem gościliśmy w domach i kolej-
nych zborach. Podróżowaliśmy na
wozach konnych, w przepełnionych
autobusach i pociągach a nawet
w pociągach towarowych. Chodziliś-
my pieszo od wioski do wioski, godzi-
nami rozmawialiśmy, uczestniczyliś-
my w nabożeństwach, które trwały
3 godziny i dłużej. Modliliśmy się. Bra-
cia-pracownicy przedstawiali nam
swoje potrzeby. Serca wszystkich by-
ły dla nas otwarte, a nasze dla nich.
Dziękowaliśmy Bogu za każdego bra-
ta i każdą siostrę, za każdego pracow-
nika.

Po powrocie z Polski przedstawiliś-
my braciom w Ameryce wszystkie

problemy tutejszych zborów Kościoła
Chrystusowego. Z Bożą pomocą roz-
poczęto zbieranie potrzebnych fundu-
szy. I tak rozpoczęła się pełna, owoc-
na działalność Polskiej Misji Chrześ-
cijańskie] (Polish Christian Minist-
ries).

Z okazji 40-lecia Misji chciałbym, by
wszyscy sobie uświadomili zakres po-
mocy skierowanej zza oceanu do Pol-
ski. Do chwili obecnej:

- kupiliśmy lub pomogliśmy wy
dować 33 domy modlitwy, w Pols ~
i innych krajach (w niektórych miejso-
wościach dwukrotnie) m.in. Muratyn,
Kołobrzeg, Gryfice, Białogard, Zło-
tów, Gdynia, Warszawa - zbór przy ul.
Puławskiej i Zagórnej, Seminarium,
Sekretariat, Grójec, Międzyleś, Dąb-
rowa Górnicza, Katowice, Mysłowice.
Łaziska Górne, Jaworzno, Rybnik,
Ostróda - Ośrodek Młodzieżowy;

- wyremontowaliśmy i rozbudowa-
liśmy 13 obiektów sakralnych m.in.
w Olsztynie, Ostródzie, Szeszyłach,
Siemiatyczach. Matiaszówce, Sos-
nowcu, Połczynie Zdroju, Lidzbarku
Warmińskim, Żyrardowie, Gdańsku
(ul. Mennonitów) oraz Dom Spokojnej
Starości;

- wsparliśmy finansowo budowę
Szkół Tysiąclecia, Centrum Zdrowia
Dziecka w Międzylesiu, Szpital-Pom-
nik Matki Polki w Łodzi, Zamek Kró-
lewski, Dom Polonii w Pułtusku;

- uczestniczyliśmy w akcji charyta-
tywnej na rzecz powodzian; - od 35 lat
wydajemy miesięcznik "Drogows-
kaz"; - wydaliśmy śpiewniki: "Pieśni
kościelne na chór mieszany", "Słońca
Promienie" (I i II), "Jedna Pieśń" (I i II),
"Kantaty", "Niechaj świat słucha Go",
"Pierwsza kolęda", "Jezus przycho-
dzi", "W cieniu krzyża", "Pieśni
chrześcijańskie";

- zbiory poezji: "Drogowskazy",
"Z głębi serc", "Panu na chwałę",
"Patrząc w niebo", "Spotkanie z Bo-



wydarzenia, wywiady

giem", "Pasja", "Pieśni nad pieśnia-
mi";

- książki: "Zgodność nauki z Pis-
mem Świętym", "Moc Ducha Święte-
go", "Serce człowieka", "Naaman i co
go uleczyło", "Życie Jezusa Chrystu-
sa (tomy I, II i III) oraz "Dzieje Apos-
tolskie" (komiksy);

- nadawaliśmy religijne audycje ra-
diowe w języku polskim przez Radio
Luksemburg, następnie przez Monte
Carlo - przez 25 lat. W ciągu kilkunas-
tu lat przez br. Antoniego Kościechę
za pośrednictwem Radio IBRA;

- na koszt Misji odwiedziło Stany
Zjednoczone, w celu zapoznania się

'~zborami amerykańskimi i ich pra-
',23 pracowników Kościoła z Polski;
- przez kilkanaście lat wspieraliśmy

letnie obozy młodzieżowe i Korespon-
dencyjne Seminarium Biblijne;

- aktualnie wspieramy finansowo
Dom Spokojnej Starości, Sekretariat
Kościoła, pismo "Słowo i Życie", 38
pracowników, 3 wdowy, studentów
Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej i Szkół Biblijnych;

- nadal inwestujemy w bieżące bu-
dowy, rozbudowy czy remonty obiek-
tów zborowych;

- odpowiadamy na potrzeby naju-
boższych rodzin, przesyłając leki,
żywność i odzież;

- wyposażyliśmy 12 zborów w orga-
}'ub inne instrumenty muzyczne.

ie sposób pamiętać wszystkich
drobniejszych spraw. Jedno jest pew-
ne - dzisiaj możemy śmiało powie-
dzieć: "Aż dotąd pomagał nam Pan"
(1 Sm 7:12). Ażeby zebrać pieniądze
na pracę w Polsce przejechałem sa-
mochodem (nie liczając autobusów,
pociągów i samolotów) 1.600.000 mil
- ok. 2 milionów kilometrów, odwiedzi-
łem ponad 500 zborów, przemawia-
łem w 25 uczelniach, na 40 obozach
młodzieżowych, przeprowadziłem
przeszło 300 akcji misyjnych.

Wielką moją podporą w tych prze-
życiach i w ogóle w pracy jest moja
żona, Adela, która modli się za mnie,
wspiera dobrymi radami, a nieraz
wskazuje moje błędy i jest nieocenio-
ną pomocą w sprawach wydawni-

czych. Dziękuję Bogu za Adelę - tak
cudowną żonę.

Praca jaką w Misji wykonywaliśmy
przez 40 lat i jaką nadal wykonujemy
daje nam wielkie zadowolenie. Dzię-
kujemy Panu, że nas powołał do tej
służby, opartej na słowach Jezusa:
"Czy nie mówicie: jeszcze cztery mie-
siące, a nadejdzie żniwo? Otóż mó-
wię wam: Podnieście oczy swoje
i spójrzcie na pola, że już dojrzałe do
żniwa" (Jn 4:35) oraz "A widząc lud
użalił się nad nim, gdyż był utrudzony
i opuszczony jak owce, które nie mają
pasterza. Wtedy rzekł uczniom swo-
im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale ro-
botników mało. Proście więc Pana
żniwa, aby wyprawił robotników na
żniwo swoje" (Mt 9:36-38). Zwróćmy
uwagę, że Pan Jezus powiedział "ro-
botników", a nie "urzędników". Urzęd-
nik pracuje w biurze 8 godzin dziennie
od poniedziałku do piątku, zaś robot-
nik nie ma określonych godzin; pracu-
je tak długo jak długo ma pracę do
wykonania.

Ap. Paweł napisał: "Zaklinam cię
tedy przed Bogiem i Chrystusem Je-
zusem, który będzie sądził żywych
i umarłych, na objawienie i Królestwo
Jego: Głoś Słowo, bądź w pogotowiu
w każdy czas, dogodny czy niedogod-
ny, karć, grom, napominaj z wszelką
cierpiliwością i pouczeniem. Albo-
wiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki
nie ścierpią, ale według swoich upo-
dobań nazbierają sobie nauczycieli,
żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą
ucho od prawdy, a zwrócą się ku baś-
niom. Ale ty bądź czujny we wszyst-
kim, cierp, wykonuj pracę ewangelis-
ty, pełnij rzetelnie swoją służbę" (2 Tm
4:1-5).

"Pełnij rzetelnie swoją służbę" jak
dobry żołnierz przyodziany w całą
zbroją Bożą, jak dobry pasterz, który
troszczy się o trzodę Bożą, który szu-
ka zgubioych owiec, jak ewangelista,
który niesie radosną wieść zbawienia.
Z tych słów zrozumiałem, jak wielką
odpowiedzialność przed Bogiem po-
noszę za pracę, jaką On mi powierzył.

Wiedziałem, że będę lubiany i nie-
nawidzony, błogosławiony i przeklina-

ny, chwalony i oskarżany, że będę na
"Górze Przemienienia" i w "Dolinie
Płaczu" - wiedziałem, że Pan powołał
mnie do ciężkiej i mozolnej pracy.

Na moment wrócę jeszcze pamię-
cią do mojej wizyty w Polsce w 1960 r.
Miałem wtedy chwile wzruszeń, ale
doznawałem też uczuć głębokiego
niepokoju. Niepokoju, gdyż zauważa-
łem niekiedy zgrzyty, słyszałem os-
karżenia. Szatan działał. Byli niestety
i tacy bracia, którzy kierowani pod-
szeptami diabła stali się zagrożeniem
dla działalności Misji i samego Koś-
cioła Chrystusowego w Polsce. Sie-
działem więc godzinami z niektórymi
pracownikami, rozmawiałem, prosi-
łem, napominałem. Później jeszcze
czesto otrzymywałem listy w tym du-
chu. Niektóre były anonimowe, inne
pełne goryczy i oskarżeń, a też szan-
tażujące mnie, że będę miałzamknię-
tą drogę do Polski. Nieraz przed otwo-
rzeniem koperty trzęsły mi się ręce,
a po przeczytaniu bolała mnie głowa.
Siedziałem godzinami rozmyślając,
modląc się i prosząc Boga o mądrość
i wyrozumienie. Często opadały mi
ręce i nasuwały się myśli, aby rzucić
wszystko w kąt i zapomnieć o wszys-
tkim i wszystkich.

W tych trudnych momentach kiero-
wałem swój wzrok na mężów wiary
i ich działania. Przywoływałem na pa-
mięć pieśń: "Jakiż to Przyjaciel Je-
zus ... Chociaż piekło nam wygraża
i świat cały złości się, nas do Boga nic
nie zraża, my wciąż Doń modlimy się.
Jezus wierny nam się zjawi i tuż stanie
pośród nas. Jako Zbawca się objawi,

Dela pracuje nad śpiewnikiem
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da zwycięstwo wszystkim wraz. Gdy
nas troska lub zmartwienie dręczy
w nocy lub we dnie, da nam Jezus
ukojenie, gdy się zbliżym w modlitwie.
Od przyjaciół opuszczeni tulmy się do
Niego wraz, a nie będziem zawsty-
dzeni - On przygarnie wszystkich
nas".

Zawsze, do dzisiejszego dnia stara-
łem się zrozumieć moich braci-współ-
pracowników i pomóc im we wszyst-
kim, aby praca w Polsce rosła i wyda-
wała obfity plon. Każda ich radość
była moją radością, a każdy ból i prze-
życie było moim bólem i przeżyciem.
Nie byłem ich dyrektorem ani dyktato-
rem, chociaż nieraz tak mnie nazywa-
no, a byłem po prostu sługą Chrystu-
sowym i sługą moich braci. Na każdy
list, na każdą prośbę odpowiadałem.
Czy byłem zrozumiany? Tak i nie. Mo-
że i ja często narzekałem, ale więcej
dziękowałem Bogu za powołanie m-
nie do tej służby, która daje satysfak-
cję i radość.

A służbę tę rozpoczałem już 50 lat
temu, jeżeli wliczyć początki głosze-
nia Dobrej Nowiny w obozie pracy
w Niemczech, w obozach przesied-
leńczych po wojnie oraz podczas stu-
diów i pracy w Eastern Christian Col-
lege.

Cieszy nas każda wiadomość
o chrztach, o pracy wśród młodzieży
i dzieci, o nowych placówkach i zbo-
rach, o pracownikach i ich owocnej
pracy. Radujemy się wówczas, że
i nasza praca nie jest nadaremna
i Bóg wysłuchuje naszych modlitw.
Codziennie z żoną dziękujemy Panu
i prosimy, aby On pobłogosławił każ-
dy nasz wysiłek w służbie, jak również
wszystkich pracowników w Polsce.

Aby podołać wszystkim zobowiąza-
niom często muszę wyjeżdżać, by
zebrać fundusze na pracę w Polsce.
Były lata, że czasami przez dwa mie-
siące nie było mnie w domu, nie mó-
wiąc już o całych tygodniach, co jest
normalne. Dziękuję Bogu, że bracia
i siostry Amerykanie darzą mnie wiel-
kim zaufaniem. Prosiłem zawsze Pa-
na, abym nie popadł w pychę i aby
nasza praca była czysta i nieskazitel-
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na przed Bogiem, i abym nie został
splamiony przez świat (Jk 1:27).

Zdarzało się, że przeżywaliśmy kry-
zys finansowy i nie starczało pienię-
dzy na potrzeby w Polsce. Prosiłem
Pana o pomoc i zawsze nadchodziła
na czas. Ś.p. brat Konstanty Sace-
wicz często porównywał mnie do Jó-
zefa, który był sprzedany przez braci
do niewoli do Egiptu, a później stał się
namiestnikiem tego kraju, uratował
swoich braci i ojca od głodu. Prawda,
nikt mnie nie sprzedawał, ale prze-
szedłem przez obóz pracy w Niem-
czech i wyzwolony przez wojska ame-
rykańskie dostałem się do Ameryki,
a tam Bóg użył mnie do budowy Jego
Królestwa w Polsce.

Kiedy trudzimy się nad redagowa-
niem "Drogowskazu", a żona - poza
tym - nad tłumaczeniem pieśni, wier-
szy, nad wydawaniem śpiewników
itp., zastanawiamy się - czy ta praca
wydaje jakiś owoc? Odpowiedzią na
takie pytania są liczne listy z podzię-
kowaniem, z aprobatą od Polaków
z różnych kontynentów. "Drogows-
kaz" czytają ludzie różnej profesji
i wieku, ze śpiewników wydanycyh
przez nas korzystają kościoły ewan-
gelikalne i innych wyznań. To wszys-
tko dodaje nam otuchy i mobilizuje do
dalszego wysiłku ku chwale Bożej.

Na zakończenie pragnę jeszcze
publicznie podzielić się nurtującą mie
sprawą. Mówiłem dzisiaj, że troską
naszą jest udzielanie pomocy i że ro-
bimy wszystko by tę pomoc kontynu-
ować. Wydaje nam się, że jest nor-
malną rzeczą, iż oczekujemy od braci
z Polski choćby kilku słów podzięko-
wania i informacji na temat rozwoju
pracy w Kościele. Takiej informacji
oczekują głównie ludzie, którzy na tę
pracę nie szczędzą ofiar. Niestety,
stwierdzam z przykrością, wielu braci
ignoruje tę najbardziej wydawałoby
się prostą i tak niewiele trudu wyma-
gającą formę podziękowania. Więc
proszę - przestrzegajcie element
nych reguł grzecznościowych, nie
dawajcie złego świadectwa o sobie i
swoim zborze.

Dziękuję Wam Bracia, że cierpliwie
znosiliście mnie przez te wszystkie
lata. Dziękuję za wasze modlitwy; na-
dal ich potrzebujemy, gdyż nasza pra-
ca w służbie Bogu nie jest jeszcze
skończona.

PAWEŁ BAJKO
Referat wygłoszony w Ostródzie

w czerwcu br. w czasie Konferencji.
Redakcja nie dokonała skrótów ani
zmian w zamieszczonym tekście.

W Ostródzie, w roku 1993



ewangelizacja, studium biblijne

Jakie były powody tego nagłego
przebudzenia? Co się tam wyda-
rzyło?

Żona misjonarza opowiedziała
o czymś, czego nigdy nie zapomnę.
Otóż przez wiele lat były konflikty
i niezgoda wśród misjonarzy. Ale
nadszedł czas, kiedy wśród nas, mis-
jonarzy, nastąpiło przebudzenie: po-
jawiła się i rozkwitła miłość i jedność.
Wyznawaliśmy nad sobą nawzajem
grzechy, prosiliśmy jedni drugich o
przebaczenie. Gdy Indianie zobaczli,
co się wydarzyło wśród nas, Duch
Święty zstąpił na plemię i tysiące In-
dian nawróciło się do Jezusa Chrys-

.~ . Mogę powiedzieć, że to jest to
mo, co wydarzyło się w Jerozoli-

mie.

Jeszcze jeden przykład. Służyłem
w Sao Paulo w Brazylii razem z bra-
tem Jimem Pearsem, który działa w
organizacji "Nawigatorzy". On prze-
bywa tam od 25 lat. Kiedy pierwszy
raz przybył do Brazylii, spotkał Mario
Nici. Mario był agnostykiem, marksis-
tą. Nie wierzył w Boga. Był tam też
pewien psycholog, chrześcijanin, któ-
ry przyjechał do Sao Paulo ze Stanów
Zjednoczonych. Mario Nici intereso-
wał się psychologią, poszedł więc na
spotkanie z psychologiem. Jim Pears
był jego tłumaczem. Mario Nici po

'wńczonym wykładzie podszedł aby
hozmawiać z nim po portugalsku.

Jim zorientował się że Mario Nici nie
jest chrześcijaninem i że jest marksis-
tą i agnostykiem. Jim spytał czy Mario
chce studiować Biblię. Mario wyraził
zgodę. Postanowili więc spotykać się
raz w tygodniu, aby studiować Biblię.
Jim wytłumaczył mu, czym jest Biblia,
zarówno Stary i Nowy Testament.

Jim zaproponował: zacznijmy stu-
diować od listu od Rzymian. Zaczęli
czytać od 1-go rozdziału. Czytają:"
Paweł sługa Jezusa Chrystusa". Ten
człowiek powiada: ale ja nie wierzę
w Jezusa Chrystusa. Jim odpowie-
dział, to nie ma znaczenia. Przekreś-
lmy to miejsce, gdzie jest napisane:
"Jezus Chrystus" i postawmy "x".
Tamten się zgodził. Czytają: Paweł,
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sługa "x" powołany na apostoła, wyz-
naczony do zwiastowania ewangelii
Bożej. Mario powiedział: "nie wierzę
w Boga". Jim mówi, w porządku, pos-
tawmy następny "x". Ale czytajmy da-
lej. I tak czytali list do Rzymian. Przez
cztery lata Jim spotykał się z tym czło-
wiekiem. Po czterech latach Mario
został chrześcijaninem.

Kilka lat temu siedziałem przy stole,
w kuchni, w domu Mario. Teraz minę-
ło 25 lat od tamtego czasu. Mario
teraz jest odpowiedzialny za całą pra-
cę "Nawigatorów" na terenie Brazylii.
Jego żona siedziała obok niego i przy
nich dzieci.

Powiedziałem: Mario chcę ci zadać
kilka pytań. Powiedz mi o twoim prze-
życiu. Co cię podkusiło, aby studio-
wać przez cztery lata Biblię z Jimem
Pearsem? (Kiedy Mario się nawrócił
wielu doprowadził do Chrystusa. I nie
potrzeba było czterech lat, aby on ko-
goś doprowadził do Chrystusa). Jeśli
bowiem Mario mógł stać się chrześci-
janinem, to wszyscy marksiści słu-
chali. Tak więc warto było "inwesto-
wać" w życie Mario.

Powiedziałem: Mario, dlaczego
przez cztery lata studiowałeś Biblię,
jeśli nawet nie wierzyłeś w to? Nie
wierzyłeś w Jezusa Chrystusa, w to,
że jest Bogiem. Odpowiedział mi: to
interesujące pytanie. Ale mogę na nie
odpowiedzieć: podziwiałem miłość
i tę jedność, jaka panowała pomiędzy
Jimem Pearsem i jego żoną. Widzia-
łem miłość, która panuje w tej rodzinie
i chciałem jej. Zrozumiałem, że musi
być jakaś relacja pomiędzy tym, w co
wierzy według Biblii, a tym, co dzieje
się w jego rodzinie. Jezus chce, aby
takie rzeczy działy się w naszym ży-
ciu. Jim Pears zdobył uznanie u Mario
Nici z powodu miłości i jedności, jaka
panowała w jego rodzinie. I to jest
ważne.

Rodzina w Biblii, to Kościół w minia-
turze. Bóg chce wykorzystać miłość
męża do żony, rodziców do dzieci,
aby doprowadzić ludzi do zbawiającej
wiary. I to jest powód, dlaczego diabeł
rozbija rodziny. Kiedy bowiem zrusz-

czy rodzinę, to niszczy też świadect-
wo dla świata. Wielką zachętą jest to,
że szatan nie musi być zwycięzcą:
możemy pokonać go, ponieważ Je-
zus już tego dokonał.

Dlatego apostoł Paweł mówi zrób-
cie wszystko, co możecie, aby zacho-
wać jedność Ducha w spójni pokoju.
Miłość i jedność nie przychodzą
w sposób automatyczny, musimy do-
łożyć starań by się mogła okazywać
miłość Boża wśród nas.

W 15 rozdziale listu do Rzymian
Apostoł Paweł modli się tą samą mod-
litwą, jak Jezus (w wierszach: 5-6 tego
rozdziału). Zwróćcie uwagę na mod-
litwę Pawła. "A Bóg, który jest źród-
łem cierpliwości i pociechy, niech
sprawi, abyście byli jednomyślni mię-
dzy sobą na wzór Jezusa Chrystusa,
abyście jednomyślnie, jednymi ustY
wielbili Boga i Ojca Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ...".

Czy widzicie związek pomiędzy
modlitwą Pawła a modlitwą Jezusa?
Apostoł modli się o to samo. Modli się
o duchową jedność między ludźmi.
Powiada, abyśmy jednymi ustami
chwalili Boga. Niechaj mi wolno po-
wiedzieć, że to jest cud, którym Je-
zus Chrystus chce przekonać lu-
dzi, że jest Synem Boga.

I to jest kolejna ponadkulturowa za-
sada, którą Bóg chce przenieść i spra-
wić, by działała pod każdą szerokoś-
cią geograficzną. Z doświadczenia
wiem, że ta zasada działa wszędzie
na świecie. Ale wiem też z doświad-
czenia, że szatan wciąż ją niszczy
albo podrabia; podrabia, aby dać nam
fałszywe poczucie jedności.

Niech Bóg da nam tę możliwość,
abyśmy mogli - w naszych Kościołach
oraz między naszymi Kościołami - za-
chowywać miłość i jedność. Teraz
możecie zobaczyć tę jedność w nau-
czaniu Jezusa i Pawła w 1 Ko 13:13.
To jest ta prawdziwa miara Kościo-
ła: "Teraz więc pozostaje wiara, na-
dzieja i miłość, te trzy; lecz z nich
największa jest miłość".

dr GENE GETZ
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"Wszystkie zaś przejawy jego mocy i
potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja,
jakie mu nadał król zapisane są w Księ-
dze ..." (Est 10:2).

Na życzenie króla rozesłano do wszys-
tkich prowincji jego królestwa wiadomość,
że król szuka oblubienicy, "a ta, która naj-
bardziej spodoba się królowi, niech zosta-
nie królową" (Est 2:4). Wielokrotnie w
Księdze Estery podana jest wiadomość,
że król wysyłał do "każdej prowincji list jej
pismem pisany, do każdego ludu w jego
własnym języku" (Est 1:22). A więc do
wszystkich, do każdego w sposób dla nie-
go zrozumniały, może dotrzeć wiado-
mość, że Król szuka Oblubienicy, że szu-
ka społeczności z tymi, którzy Go miłują,
którzy są Jego Oblubienicą. On pragnie
mieć najbliżej tych, którzy najbardziej Mu
się podobają! Czy można powiedzieć, że
podobasz się Królowi? Czy jesteś gotów
na spotkanie z Panem? Czy wołasz jak
Oblubienica: "Przyjdź, Panie Jezu!"?

Estera została oblubienicą króla, bo
przygotowała się do spotkania z nim. W
tych przygotowaniach miała znakomitego
nauczyciela, Mordochaja. On ją przygoto-
wał, ponieważ była jego najbliższą krew-
ną, najbliższą osobą, członkiem rodziny i
on przysposobił ją sobie za córkę: "Był on
opiekunem Hadassy, to jest Estery (...)
gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki" (Est
2:7). "Patrzcie, jaką miłość okazał nam
Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi i nimi jesteśmy" (1 Jn 3:1). Byliś-
my jak Hadassa - bez ojców, samotni na
tym świecie, ale Bóg który jest bogaty w
miłosiedzie uczynił nas swymi dziećmi.
Stał się naszym Ojcem. "Ale się jeszcze
nie objawiło, czym będziemy" (1 Jn 3:2).
Może z Hadassy - gałązki mirtu, staniemy
się Esterą, Jaśniejącą Gwiazdą, Oblubie-
nicą?

Jezus jest tym, który wziął nas w swe
ręce, aby nas przysposobić na Oblubieni-
cę, dla chwały Boga. O sobie mówi: "Ja
jestem dobry pasterz"(Jn 10:14). Czy
znasz głos swego Pasterza? Czy idziesz
za Jego głosem? W swoim codziennym
życiu, każdego dnia, w każdej sprawie
szukasz Jego rady? Mordochaj, na wzór
Jezusa, każdego dnia przechadzał się
"przed dziedzińcem domu kobiet, aby do-
wiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co
się z nią dzieje" (Est 2:11). I my mamy
obietnicę ze Słowa Bożego: "A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni, aż do
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skończenia świata" (Mt 28:20). Jezus jest
z nami, Jezus - naszym Pasterzem i na-
szą Drogą!

Wiele miesięcy Estera musiała pielęg- .
nować swą urodę, zanim stanęła przed
królem. To wszystko bowiem, co miała -
jej uroda, i umiejętności - nie wystarczało,
by mogła stanąć przed królem. Dwanaś-
cie miesięcy pielęgnowała swą urodę (Est
2:13) i dziwna to była praca: polegała na
pielęgnacji olejkiem mirrowym i balsa-
mem.

Olej i balsam - to symbole modlitwy i
Ducha. Takie jest to przygotowanie! W
pierwszym rzędzie przez modlitwę i rów-
nocześnie przez Ducha Świętego; przez
dopuszczenie do Jego działania. Aposto-
łowie zebrani w Wieczerniku, zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, gdyż "trwali
jednomyślnie w modlitwie" (Dz 1:14). Czy
teraz pojmujemy wołanie apostoła Pawła:
"Bez ustanku się módlcie"! I dalej: "Ducha
nie gaście"! (1 Ts 5:17-19). Duch i modlit-
wa. Społeczność z Bogiem i napełnienie
Duchem Świętym - to dwa elementy jedy-
nej drogi, aby stać się Oblubienicą. Apos-
toł Paweł modli się o wierzących, aby "byli
przez Ducha jego mocą utwierdzeni w
wewnątrznym człowieku. Żeby Chrystus
przez wiarę zamieszkał w sercach wa-
szych ..." (Et 5:16-17). To się Bogu będzie
podobało, gdy Chrystus mieszka w nas
przez Ducha!

"Król pokochał Esterę" (Est 2:17). Była
urodziwa, a swoją urodę pod okiem Mor-
dochaja pielęgnowała mirrą i balsamem.
Wiele było dziewcząt przyprowadzonych
przed królewskie oblicze, ale on wybrał
tylko tę jedną, bo Mordochaj dawał jej
rady, był jej "drogą" i "drzwiami". Ona zaś
pielęgnowała swoją urodę. Kiedy szła Es-
tera przed królewskie oblicze nie wzięła
niczego, "nie żądała niczego" (Est 2: 15).
Nie mogła zanieść królowi niczego, bo on
panował i wszystko było jego. Poddała mu
siebie.

Psalmista napisał: "Mój jest świat i co
go napełnia" (Ps 50: 12) - mówi Bóg. Z
czym więc staniesz przed Królem? Masz
przynieść Mu siebie i to przemienionego
na wzór Chrystusa! Wtedy On cię poko-
cha, jak Esterę. Zostaniesz Oblubienicą!

Waszti była piękna, ale Estera była
gwiazdą; świeciła światłem które dostała.
Ten blask był blaskiem jej nauczyciela,
Mordochaja.

Ten blask - to okrzepnięcie w trudach i
doświadczeniach, a takie właśnie było ży-
cie Estery. Nadszedł czas, kiedy Estera
miała złożyć świadectwo o sobie, iż jest z
żydowskiego rodu, z tego rodu, który ma
być wytracony. Mordochaj daje jej polece-
nie: masz ogłosić wszystkim, kim jesteś,
uratujesz innych tylko w ten sposób! Es-
tera szuka różnych argumentów, by tego
polecenia nie wykonać, z tego powodu, że
bała się o siebie, a co najważniejsze - o
własne "ja". Bała się o swoje życie (por.
Est 4: 11). Ale Mordochaj zmoblllzowa' :~
do działania. Jego słowa są mocne i h
de. Powiedział do Estery: "Nie wyobrazaj
sobie, że ty jedna z pośród wszystkich
Żydów ocalejesz ..."(Est 4:13). I dalej zna-
czące słowa: "Kto zaś wie, czy godności
królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki
czas jak obecny?" (Est 4:14). To poskut-
kowało. Estera prosi go o pomoc w poście
i modlitwie, i wyznaje: "Jeśli mam zginąć,
to zginę" (Est 4: 16).

Nasz Pan dał i nam takie samo polece-
nie: "Idąc na cały świat głoście ewange-
lię ..." (Mk 16:15). Mówcie o zbawieniu, o
Bożym planie wobec ludzi, ratujcie in-
nych! Głoście! Przed każdym z nas, jak
przed Esterą, wyrastają przeszkody. On,
Jezus, był posłuszny aż do śmierci i to do
śmierci krzyżowej. A my? Nie wyobrażaj
sobie, mówi Mordochaj, że ty jedna oca-
lejesz! Zbawienie jest teraz dostępne dla
wszystkich, jak wówczas - dla całego L-

raela! "Kto zaś wie, czy godności kró
skiej nie osiągnęłaś właśnie na taki c
jaki jest obecnie?".

Może Bóg powołuje ciebie, właśnie, na
taki czas jak jest obecnie i masz zadanie
do wykonania? Pytaj Pana w modlitwie i
wykonuj Jego polecenia! Idź i mów kim
jesteś! Zawołaj jak Estera: "Jeśli nawet
mam zginąć, to zginę!", ale polecenie wy-
konam. Prosi tylko: "Pośćcie za mną" (Est
4: 16). Zupełnie jak Apostoł Paweł, który
prosi też o modlitwę uznając się za słabe-
go: "Jeśli zwiastuję ewangelię, nie mam
się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie
koniecznością, a biada mi jeślibym ewan-
gelii nie zwiastował" (1 Ko 9:16).

Pozwól, że zapytam, czy zwiastujesz
Ewangelię? Czy jest to też dla ciebie ko-
niecznością? A co z tym "biada"? Estera
otrzymała nową siłę od Mordochaja, dzię-
ki jego radzie i napomnieniu. "Ale Bogu
niech będą dzięki, który nam daje zwy-
cięstwo przez Pana naszego, Jezusa
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Chrystusa" (1 Ko 15:57). I Estera odniosła
zwycięstwo, uratowała wszystkich Ży-
dów, cały naród! Wielu ludziom przyniosła
pokój i radość, ponieważ została oblubie-
nicą króla. "Dla Żydów nastał czas świat-
łości, wesela, radości i chwały" (Est 8: 16).

Czy też jesteś błogosławieństwem dla
swego narodu, czy przynosisz mu świat-
łość, wesele, radość i chwałę? Czy
chcesz być błogosłwieństwem? Czy
chcesz sprawić przyjemność i radość
wielką swemu Królowi?

"Jest przeciwnik - Haman - co się wyk-
łada buntownik".

"Estera zaś została zabrana do króla ..."
(Est 2: 16). "... kazał więc sprządzić szu-
bl=nicę" (Est 5: 14). "Kogóż innego chciał-

ról bardziej odznaczyć, niż mnie (Est
- pomyślał Haman. Pomyślał tak, bo

był chciwy władzy, pragnął zasiadać na tro-
nie, który był przygotowany nie dla niego.

Prorok Izajasz mówi o szatanie: "Twoją
pychę i brzęk twoich lutni strącono do
krainy umarłych. Twoim posłaniem zgni-
lizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże
spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu
jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pog-
romco narodów! A przecież to ty mawiałeś
w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój
tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasią-
dę na górze narad, na najdalszej północy.

Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się
z Najwyższym. A oto strącony jesteś do
krainy umarłych, na samo dno przepaści"
(Iz 14:11-15).

Haman chciał także zrównać się z kró-
lem, chciał być wywyższony. Był pełen
pychy i gdy zaś okazało się, że znalazł się
Żyd, który nie oddaje mu pokłonu, "wpadł
we wściekłość" (Est 3:5) i z tego powodu
postanowił "zgładzić wszystkich Żydów"
(Est 3:6). Oto, co zajmuje miejsce w jego
sercu: "Ale wszystko to jeszcze mnie nie
zadowala, dopóki widzę Żyda Mordocha-
ja, przesiadującego w Bramie Królews-
kiej" (Est 5:13). "Kazał więc sporządzić
szubienicę" dla Mordochaja, żeby go po-
wiesić, zetrzeć tego, którego król pragnął
wywyższyć.

Postawiono krzyż, diabeł "potarł piętę"
Synowi Bożemu, ale tym samym głowa
jego została zdeptana (por. 1 Mo 3:15).
Jezus Chrystus odniósłwielkie, wspaniałe
zwycięstwo! I "gdy On złożył raz na zaw-
sze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po
prawicy Bożej" (Hbr 10:12). "Bogiem było
słowo (...) a życie było światłością ludzi
(...), lecz ciemność jej nie przemogła" (Jn
1:1-5).

Jezus opuścił królestwo Ojca, stał się
człowiekiem, cierpliwie był posłuszny do
końca, do śmierci krzyżowej - dla chwały
Boga. Dlatego przed Jezusem zegnie się
każde kolano ku chwale Boga. "Takiego
to przystało nam mieć Arcykapłana ..."

(Hbr 7:28), który na krzyżu Golgoty od-
niósł tak wspaniałe zwycięstwo nad sza-
tanem.

Powiedziano królowi: "Oto w domu Ha-
mana stoi już szubienica na pięćdziesiąt
łokci wysoka, sporządzona przez Hama-
na dla Mordochaja, który przecież korzys-
tną dał radę niegdyś królowi. Rzekł więc
król: powieście go na niej. Powiesili tedy
Hamana na szubienicy, jaką przygotował
dla Mordochaja" (Est 7:9-10).

Jezus odniósł zwycięstwo! Szatan zos-
tał już pokonany i u końcu czasów zosta-
nie wyeliminowany ostatecznie. Jezus
wstąpił do Królestwa Niebieskiego i przy-
gotowuje swoją Oblubienicę ku chwale
Ojca i ku swojej radości. Ale w Duchu jest
w nas i między nami; troszczy się o swoich
jak najlepszy Pasterz. Dziś, jak dawniej,
kiedy był w ciele między uczniami, pyta:
"Dzieci, a macie, co do zjedzenia?" (Jn
21 :5). Tak samo, jak kiedyś, kiedy był
między uczniami, mówi: "To są moje sło-
wa, które mówiłem do was (...), że się musi
spełnić wszystko, co jest napisane o mnie
w zakonie Mojżesza i u proroków i w Psal-
mach (...) to jest napisane, że Chrystus
miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwych-
wstać (... ) i że imię jego ma być głoszone
wszystkim narodom" (por. Łk
24:44.46.47).

SIDNEY S. WILSON
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DOBRE TRADYCJE TRWAJĄ
M.Weber przyrównuje nowoczesny ład

ospodarczy, zrodzony z omawianej etyki
cosmosu: "Kosmos ten określa dziś

leuniknionym przymusem sposób ży-
cia wszyskich jednostek, które urodziły się
w jego trybach". Z biegiem czasu wytwa-
rzane dobra zaczęły uzyskiwać coraz
większą przewagę nad ludźmi, a "duch
ascezy wymknął się ze swojej skorupy (...)
Zwycięski kapitalizm (...) nie potrzebuje
już wsparcia ascezy". Oznacza to, że ins-
piracje religijne w społeczeństwach pro-
testankich nie kształtują już masowych
postaw, ale dobre tradycje pozostają.

Dodajmy tu komplementarną myśl
R. H.Tawney'a: "Środowisko moralne i re-
ligijne, zarówno jak i materialne, wyciska
swe piętno na jednostce, nawet jeśli nie
zdaje ona sobie z tego sprawy".

Światem interesów
powinno rządzić prawo moralne ...

W społecznej nauce średniowiecznego
Kościoła katolickiego zawarte były stwier-
dzenia wywodzące się bezpośrednio lub

pośrednio z Ewangelii. Nauka ta mówiła
o sprawiedliwej płacy i sprawiedliwej ce-
nie. Działalność gospodarcza miała być
jednym z aspektów życia człowieka, któ-
rego celem jest zbawienie. Nie powinna
być ona wyłączona spod zasad moralnoś-
ci. Dobra materialne są potrzebne dla ży-
cia własnego i pomagania bliźnim. Prag-
nienie większej ilości bogactw niż wyma-
ga utrzymanie według standardów swoje-
go stanu jest chciwością, a chciwość jest
grzechem śmiertelnym. Świat handlu i fi-
nansów z natury swej jest brudny, a kre-
dyt wręcz zakazany chrześcijanom.

Praktyka różniła się jednak od teorii.
Zakazy i ograniczenia nie dotyczyły Waty-
kanu, królów, panów feudalnych, bisku-
pów i opatów. Były sposoby omijania za-
kazów. Np. do tranzakcji lichwiarskich zat-
rudniano ... Żydów. Poczucie winy ciążyło
jednak średniowiecznym kupcom i ban-
kierom, gdyż pod koniec życia z reguły
zapisywali poważne nadania na cele koś-
cielne i dobroczynne.

Reformatorzy religijni XVI wieku, nawią-
zując do moralnej surowości pierwotnego
Kościoła, podtrzymywali podstawowy ka-

non etyki gospodarczej - światem intere-
sów powinno rządzić prawo moralne. Czy
to się udało krajom protestanckim, które
wkroczyły na drogę rozwoju kapitalistycz-
nego, jak też katolickim, które później do-
łączyły do tej "drużyny"? Są wątpliwości.
Próbą odpowiedzi niech będzie fragment
z Johna Wesleya (1703-1791), twórcy
metodyzmu: "Obawiam się, że wszędzie,
gdzie rośnie bogactwo, w takim samym
stopniu maleje wartość religii. Toteż z sa-
mej natury rzeczy nie widzę żadnej moż-
liwości, aby jakiekolwiek odrodzenie
prawdziwej religijności mogło trwać długo.
Albowiem religia musi z konieczności ro-
dzić pracowitość i oszczędność, a te nie
mogą nie stworzyć bogactwa. Ale wraz ze
wzrostem bogactwa, wzrastają także py-
cha, namiętność i miłość do świata we
wszystkich swoich formach".

Wydaje się, że teologowie różnych wyz-
nań pogodzili się już z takimi skutkami
dobrobytu. Sami duchowni chętnie party-
cypują w bogactwie tego świata.

ZENON RYŻYK
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o czemuż my Henryka nie mieli na tronie,
Jak Anglia, co dziś świeci w tej ludów koronie?
Czemuż my nie zdeptali papieskiej ustawy,
Jak zrobił żonobójca i kacerz ten krwawy?
Czemuż my razem z Lutrem nie poszli przed wieki,
Przed bramę Wittemberską młot podać i ćwieki,
Gdy tezy swe przybijał z Kościołem skłócony,
Odrywając od Rzymu wyznawców miliony,
I bullę z nim papieską na stos rzucić w dymie?
- Jak Niemcy mielibyśmy dziś tutaj swe imię!
Ale my zawsze stali po Kościoła stronie.

Tak pisała Maria Konopnicka w wierszu "Po odwiedze-
niu kościoła Jubieuszowego w Rzymie". Cytatem tym
można by określić praprzyczyny bogactwa krajów protes-
tanckich i biedy Polski. I nie tylko Polski.

Mówi się, że społeczeństwa protestanckie odznaczają
się szczególnie wysokimi morale pracowniczymi i obywa-
telskimi. Jest to prawda trudna do zakwestionowania, gdyż
nie ma ani jednego kraju z tego kręgu kulturowego, który
nie miałby wysokiej stopy życiowej, demokracji i prawo-
rządności. Jan Szczepański pisał w 1983 roku: "Społecz-
ności protestanckie są z reguły dobrze zorganizowane, na
wysokim poziomie gospodarczym, cechujące się poważ-
nym stosunkiem do pracy i działalności gospodarczej,
poczuciem obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy
publiczne". Polska i większość krajów wschodnioeuropej-
skich, również przed "komunizmem", nie miały tych walo-
rów, chociaż były chlubne wyjątki, np. Poznańskie i Śląsk.

ETYKA PROTESTANCKA A DUCH KAPITALIZMU

Stanisław Kozyr-Kowalski pisał we wstępie do "Szkiców
z socjologii religii" Maxa Webera (Warszawa 1984), iż
duch gospodarczy bądź duch kapitalizmu jako "szczegól-
ny rodzaj etosu towarzyszącego gospodarowaniu" zrodził
się w łonie protestantyzmu. Nie znaczy to jednak, że
Reformacja zrodziła kapitalizm czy ducha kapitaliz-
mu. M.Weber pisał, iż etyka protestancka pomogła
jedynie przy tworzeniu nowoczesnego porządku gos-
podarczego.

PROTESTANCKA
ETYKA
PRACY

Praca w świetle tej etyki nie jest środkiem, lecz celem.
Bezczynność czy to z bogactwa, czy ubóstwa wynikaj':"
powinn być potępiona. W przeciwieństwie do feuda ,
pogardy wobec pracy następuje afirmacja codziennego
trudu. Uzyskane dochody należy wykorzystać produkcyj-
nie - w formie nowych inwestycji; inwestowanie staje się,
wskutek potępienia hedonistycznego sposobu życia, jedy-
nie właściwą metodą lokaty zysków. Konsumpcja przed-
miotów zbytku oraz ostentacyjne formy luksusu są wręcz
zakazane. Bogactwo ma być nie celem, lecz owocem
pracy.

UWARUNKOWANIA DUCHA GOSPODARCZEGO

Według Webera, idea aktywnej postawy jest bardziej
właściwa purytanizmowi niż luteranizmowi. W praktyce,
jak się wydaje, w tej sferze działalności ludzkiej oba te
obszary wyznaniowe nie wykazują istotnych różnic. Maria
Ossowska zwróciła uwagę na jedną z tez Webera, iż
gdziekolwiek na świecie wytwarzał się podobny styl etycz-
ny, miał on podobne konsekwencje. Ale też podkreślała,
że cnoty purytańskie muszą mieć określone warunki C'

łeczne: "Ani to, kto je przyswaja, ani w jakich to ci
warunkach, nie jest dla sprawy obojętne".

W Anglii i Holandii etyka purytańska odegrała w swoim
czasie dużą rolę, ale nie znaczy to, że wszystkie klasy
jednakowo ją zaakceptowały. Rygoryzm moralny niechęt-
nie był przyjmowany przez warstwy kierownicze. M.Weber
ująłtę kwestię następująco: "Szlachta wojskowa i wszelkie
siły feudalne nie stają się na ogół nosicielami racjonalnej
etyki religijnej (...) Pojęcia takie jak "grzech", "zbawienie",
"pokora" nie tylko są dalekie od poczucia godności warstw
panujących politycznie, lecz także bezpośrednio ją naru-
szają (...) Szlachta szkocka, francuska i angielska została
w końcu wyeliminowana z kalwińskiej religijności, w której
odgrywała początkowo dużą rolę". Należy sądzić, że opi-
sane postawy tłumaczą również łatwość, z jaką szlachta
ewangelicka opuszczała obóz reformacyjny w XVII wiecz-
nej Rzeczyposoplitej. Wystarczyło, że kolejni Wazowie
proferowali przy rozdawnictwie "chleba", jak by się wyraził
Paweł Jasienica, czyli urzędów - katolików.
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