Słowo wstępne
Systematyczna lektura Pisma świętego jest dla każdego chrześcijanina
oczywistą podstawą życia religijnego, źródłem duchowego rozwoju. Co
kolwiek możemy powiedzieć o Bogu, o Jego do nas stosunku o zasadach
naszego postępowania wobec innych ludzi, o naszej własnej naturze, to
wiemy z jedynego źródła, jakim jest Pismo święte. Poza nim zdani jes
teśmy tylko na domysły, nie mające wiele wspólnego z prawdą. Nie da się
ani myśleć, ani mówić o Bogu, ponieważ jest On niedostępny dla jakich
kolwiek badań Jego istoty. Wiemy o Nim jedynie to, co On sam zechciał
nam objawić. Do tego celu wybrał słowo jako wehikuł porozumienia
z ludźmi, a jako najdoskonalszy, dla nas dostępny sposób porozumienia
wybrał Słowo wcielone, swego Syna, Jezusa Chrystusa, główną postać,
na której skupia się cała uwagą Starego i Nowego Testamentu.
Kto chce wiedzieć, kim jest wyznawany przez nas Bóg, ten musi spoj
rzeć na Jezusa Chrystusa, który chociaż równy Bogu, wyrzekł się swej
istoty, przyjął postać sługi i dał się poznać jako człowiek posłuszny aż
do śmierci na krzyżu i wywyższony ponad wszystko przez zmartwych
wstanie i wniebowstąpienie, aby całe stworzenie czciło Go i wyznawało
jako Pana (Flp. 2 :5—11). On jest obrazem niewidzialnego Boga, w Nim
wszystko zostało stworzone, w Nim objawiła się cieleśnie cała pełnia boskości (Kol. 1 :15.16.19; 2 :9). Gdy jeden z Jego uczniów prosił Go, aby
im pokazał Ojca, odpowiedział: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś
mnie, Filipie? Kto mnie widział, ten widział Ojca (Jan 14 :1— 15).
Kiedy dzisiaj czytamy Pismo święte, napotykamy pewne trudności,
które wynikają z różnych powodów. Posługujemy się na codzień polskim
przekładem z języków starożytnych, hebrajskiego (Stary Testament)
i greckiego (Nowy Testament). Żaden przekład nie jest doskonały i ró
wnoznaczny z tekstem oryginalnym. Autorzy biblijni posługiwali się po
jęciami właściwymi dla swoich czasów i dla środowiska, w którym żyli
i dla którego pisali. Niejedno z tych pojęć, wyrosłych na starożytnym
Bliskim Wschodzie, jest obce naszej współczesnej mentalności. Również
Jezus przemawiał do określonych ludzi w określonym czasie i określo
nym miejscu.
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Niechaj narodowie wżdy postronni znają,
że Polacy nie gęsi, lecz swój język mają.
Z tego dwuwiersza często cytuje się bez sensu zwrot: „Polacy nie gęsi”
w znaczeniu: „Polacy to nie gęsi”. U Reja słowo „gęsi” jest przymiotni
kiem (np. gęsi smalec) i określa rzeczownik „język” — gęsi język, czyli
gęganie, aby go przeciwstawić językowi własnemu Polaków. Chciał on
powiedzieć, że Polacy mówią swoim własnym językiem, a nie językiem
gęsim.
W Piśmie świętym znajdujemy cały szereg pojęć jemu tylko już dzisiaj
właściwych. Dlatego do gruntownej pracy nad Biblią niezbędne są opra
cowywane przez biblistów słowniki biblijne oraz komentarze. Takie po
moce w naszym języku, niestety, prawie nie istnieją Dlatego postanowi
liśmy choć w minimalnym stopniu, dla nas możliwym, wyjść naprzeciw
potrzebom czytelników Pisma świętego i opracować specjalny, podwójny
zeszyt „Jednoty”. Znalazły się w nim artykuły, komentarze i opracowania
niektórych pojęć występujących w Nowym Testamencie. Zdajemy sobie
sprawę, że jest to kropla w morzu potrzeb, tym niemniej mamy nadzieję,
że podobnie jak biblijny zeszyt przed dwoma laty, rówńież to wyda
wnictwo spotka się z zainteresowaniem Czytelników i pomoże im w po
szukiwaniu prawdy.
Niech ten zeszyt idzie w świat na chwałę Boga i na pożytek Jego wie
rzącego ludu.
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OKŁADKA:

Dla was jest
Królestwo Boże!

Ks. bp ZDZISŁAW TRANDA
#

A ły trwaj!
„Ty trwaj w tym, czegoś się nauczy! i czego pewny jesteś,
wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa
znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku
zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Cale
Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do
wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w spra
wiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany”.
II Tym. 3 :14— 17

Drodzy — Siostry i Bracia!
Trudno wyobrazić sobie rodzinę, która nie gro
madzi się razem w swoim domu. Jakaż to jest
rodzina, w której każdy chadza własnymi 'dro
gami i nikt nie znajduje czasu ani możliwości,
żeby zebrać się chociażby przy wspólnym stole?
Prawdziwa rodzina musi mieć czas dla rodzin
nej społeczności.
Rodzina Boża także chce się wspólnie groma
dzić. Jakaż by to była rodzina Boża, gdyby
każdy chodził własnymi drogami i n^e chciał
gromadzić się razem z innymi w e wspólnym
domu? Jako rodzina Boga Zbieramy się w koś
ciele, aby wspólnie czcić Boga, wzbogacać się
Jego darami, umacniać się i pogłębiać duchowo
słuchając Jego Słowa, a przy Jego Stole posi
lać się sakramentem Wieczerzy Pańskiej.
To słowo, którym mamy się dzisiaj krzepić,
zaczyna się od pewnego rozkazu: ty trwaj!
Zanim powiemy coś o tym nakazie, zwróćmy
uwagę na to, że apostoł Paweł posługuje się
stylem bardzo bezpośrednim. Zwraca się on do
czytelnika per „ty ” . Ma coś do powiedzenia
runie, tobie, każdemu z nas. List został napi
sany wprawdzie do Tymoteusza, ucznia Pa
wiowego, ale my dzisiaj odczytujemy go jako
skierowany do nas. Gdy słuchasz, gdy czytasz
te słowa, masz pomyśleć, że Paweł kieruje -je
do ciebie. Taka jest bezpośredniość Słowa Bo
żego.
Często jesteśmy podobni do dzieci. Rodzice coś
im nakazują, a one jak gdyby nie słyszały te
go. Kiedyś w pociągu, w przedziale oprócz
mnie siedziała matka z kilkuletnim synkiem.
Chłopiec był bardzo żyw y i nieustannie kręcił
się po przedziale. Podróż trwała 'długo i nie
mógł usiedzieć na miejscu, więc matka nie
ustannie go Strofowała: siedź cicho, siedź spo
kojnie! Nic nie pomagało. Nakaz nie wystar
czył. W końcu wyjąłem długopis i kartkę pa
pieru, posadziłam chłopca koło siebie, zaczą
łem mu rysować i opowiadać jakąś historyjkę.
Dziecko isiedziało przez cały czas spokojnie,
patrzyło i słuchało.

Tak często bywa w życiu, że słyszymy nakazy,
a robimy swoje. W przypadku tego dziecka
należało je po prostu czymś zainteresować,
żeby usiadło spokojnie. Gdy Słowo Boże 'zwra
ca się do nas z poleceniem: „T y trwaj w tym,
czegoś się nauczył“ — nie traktujmy tego tyl
ko jako nakaz. Zastanówmy się raczej, czy za
tą formą nie kryje się coś interesującego, coś
ważnego dla nas, od czego może zależeć nasze
życie. Może warto wsłuchać się w treść tego,
co mówi do nas Apostoł?
Jeżeli będziemy odbierać to słowo tylko jako
nakaz, to choćbyśmy chcieli wykazać zainte
resowanie, będzie ono ,słabło, bo zabraknie cze
goś istotnego, mianowicie poczucia Bożego au
torytetu. Całe Pismo przez Boga jest natchnio
ne. Jest ono poselstwem od Boga i będzie mia
ło dla nas znaczenie, kiedy przez nie będzie do
nas przemawiał sam Bóg swoją mocą i łaską.
W zdaniach poprzedzających nasz tekst Apo
stoł pisze: poszedłeś za moją nauką, za moim
sposobem życia, za moimi dążnościami, za mo
ją wiarą, za moją wyrozumiałością, miłością,
•cierpliwością. To, co pisze o swojej wierze,
o swojej postawie, poznał dzięki Jezusowi. Nie
było to jego osobiste osiągnięcie, tylko dar od
Boga.
Paweł zwraca uwagę Tymoteusza na Boży au
torytet. To, co przekazuje uczniowi, pochodzi
od Boga. Słowo, którego nauczamy, nie 'jest
naszym słowem, nie jest nauką Kalwina ani
Jana Husa, ale pochodzi od Boga. Całe Pismo
przez Boga jest natchnione. Nosi na sobie Je
go autorytet. Możemy na nim się oprzeć, ma
dla nas wielkie i ważne znaczenie.
Powiada Apostoł: „Znasz od dzieciństwa Pisma
święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku
zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” .
Mogą, ale nie muszą. Jeśli będziemy czytali
Pismo, jak słowo ludzkie, jak zwykłą literatu
rę, nie wywrze ono na nas żbawczego wpły
wu. Tylko wtedy uczyni nas „mądrymi ku
zbawieniu” , jeżeli będziemy izdawali sobie ,spra
wę, że przemawia do nas sarn Bóg. Gdy tak
będziemy odbierać to słowo, wtedy stanie się
ono ważnym elementem naszego życia i na
szej drogi.
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Symbol chrześcijaństwa, krzyż, ukazuje nam
dwojaką ipod względem kieruinku drogę: pio
nową i poziomą. Pionowy i poziomy kierunek
ukazuje również treść tego zdania: „Pisma
święte mogą nas obdarzyć mądrością ku zba
wieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” . Pio
nowy wymiar prowadzi od Boga do człowieka
i od człowieka do Boga. Bóg obdarowuje nas
miłością, daje nam Jezusa Chrystusa. Potem
przychodzi nasz odzew, nasza miłość do Boga
i nasza droga ku zbawieniu. Nasze tęsknoty,
pragnienia dotyczące wyzwolenia od grzechów,
pojednania z Bogiem, głos naszego sumienia
kieruje nas do Boga, który zapewnia: „Tak
Bóg umiłował świat, że dał swego Jedynego
Syna, aby każdy („każdy” — obejmuje i cie

bie), kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
żywot wieczny” . Taki jest wymiar pionowy.
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i po
żyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwo
ści, aby człowiek Boży był doskonały, do
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” .
W tych słowach znajdujemy zarówno pionowy,
jak i poziomy wymiar. Gdy Apostoł mówi
o Piśmie pożytecznym do nauki, do wykrywa
nia błędów, czyli do poznania naszego grzechu,
ma na myśli to, co Bóg nam daje. Zapowiada
jąc zesłanie Ducha Świętego, powiedział Je
zus, że On przekona świat o grzechu. To jest
Boże światło, które pozwala nam krytycznie
spojrzeć na siebie.

S q t a k i e d n i...

nie wymaga wyjaśnień
ani żadnych analiz.
Wiem, jak żyć,
wiem, co robić,
wiem, czego ode mnie oczekujesz.

Są takie dni, Panie,
(a może tylko chwile?)
gdy wszystko wokół mnie
— i we mnie —
jest proste,

Z takich dni
(a może tylko z chwil?)
pozostaje pamięć,
że spełnianie Twej woli
sprawiało najzwyczajniejszą radość,
że nie zabierało nic z obowiązku
dorosłego człowieka względem wymagającego Boga,
ale było po prostu
spontaniczną reakcją
szczęśliwego, kochanego dziecka.
*■

Jak łatwo ufać w takich dniach
(czy może tylko w chwilach?)
Twemu Słowu, Ojcze!
Są jednak i inne dni, Panie,
(a może tylko chwile?)
gdy mam do Ciebie żal,
bo nie mogę zrozumieć,
że oczekujesz po mnie czegoś,
przed czym się bronię,
czegoś, co sprawia mi ból.
Nie mogę pojąć,
że wymagasz także daru z mego cierpienia...
Jak trudno mi wtedy, Panie,
godzić się z Twoją wolą
i nie potrafię spełniać jej radośnie,
a przecież nadal ufam Twemu Słowu!
Proszę Cię więc, Ojcze,
gdy taki dzień
(lub może chwila tylko?)
znów kiedyś nadejdzie,
abym umiała swój żal do Ciebie
przyoblec w słowo ufnej modlitwy,
która dotrze do stóp Twego tronu,
a Ty jej nie odrzucisz
ani nie każesz mi się z niczego tłumaczyć,
niczego wyjaśniać,
tylko wszystko zrozumiesz od razu
i nie wzgardzisz skołatanym sercem. Amen.
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Oczekiwanie na Mesjasza

Wykrywanie naszych błędów prowadzi nas do
wymiaru poziomego. Bóg chce mianowicie,
żebyśmy nie tylko wyznawali przed Nim grze
chy, ale likwidowali zło także tutaj, na ziemi,
pomiędzy nami, ludźmi. Dlatego prowadzi nas
do pojednania między sobą, chce, żebyśmy
wykrywali nasze Wędy, winy i grzechy, że
byśmy widzieli, co złego czynimy nie tylko
wobec Niego, ale także wobec ludzi. A to w y 
maga rozwiązań między ludźmi, rozwiązań
w wymiarze poziomym. Potrzebujemy Słowa
Bożego jako pomocy w dążeniu do zmiany
sposobu życia, jako czynnika wychowującego,
który przygotowuje do wszelkiego dobrego
dzieła.
Słowo Boże ma wszechstronne znaczenie. Mówi
nam ono o Bożej miłości, jest pożyteczne do
rozszerzania horyzontów, do poznawania woli
Bożej, wykrywania Wędów, wychowywania
w sprawiedliwości, a więc do nieustannej pra
cy nad sobą. Z niego czerpiemy nadzieję i po
ciechę w samotności, w zwątpieniu, a zwłasz
cza wtedy, gdy przeżywamy kryzys, upadek.
Wiele daje nam w cierpieniu, w chorobie.
Otwiera cudowne perspektywy także wtedy,
kiedy człowiek z wiarą kończy życie i nie czu
je się opuszczony, nie obawia się nicości,
w którą miałby się pogrążyć, bo wie, dokąd
idzie.
Nasz tekst mówi o doskonałości człowieka.
Doskonałość. Czy nie za wielkie słowo? Jakże
daleko nam wszystkim do doskonałości! Kiedy
jednak stajemy się ludźmi Bożymi, gdy Bóg
w nas działa, gdy Jego moc przejawia się w na
szym życiu, wtedy sprawa wygląda zupełnie
inaczej. To On jest źródłem doskonałości.
Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który .powie
dział: „Trwajcie we mnie, a ja w was. Kto
trwa we mnie, przynosi wiele owocu” , mamy
udział w tej doskonałości. Jeżeli my w Nim

tkwimy, w Nim żyjemy, jeżeli On żyje w nas,
wtedy muszą pojawić się obfite owoce chrześ
cijańskiego życia. Im ściślejszy mamy związek
z Jezusem Chrystusem, im bardziej poddajemy
się Jego działaniu, tym więcej pojawia się
Jego owoców. Jesteśmy wtedy gotowi do
wszelkiego dobrego działania. Nie jest to ani
rezultat naszego osobistego wysiłku, ani w y
nik naszego przekonania czy zainteresowania
dla Słowa. M y kierujemy nasze myśli ku Bo
gu i to jest nasz osobisty wysiłek. „Jeśliście
wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze,
szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy
Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym,
00 na ziemi” (Koi. 3 :1—2). Jest to nasza od
powiedź na inicjatywę Boga, który „zesłał Sy
na swego (...) aby wykupił tych, którzy byli
pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili”
(Gal. 4 :4. 5).
Kiedy spotykają się te dwa kierunki działania
— od Boga, w dół, i od nas, ku górze — wtedy
odczuwamy wartość, wielkość i wagę Słowa
Bożego. Wówczas wezwanie: „Trwaj w tym,
czegoś się nauczył“ — nie jest dla nas je
dynie nakazem, ale oczywistą konsekwencją
wiary, wezwaniem do posłuszeństwa Bogu.
Przyjmiemy je chętnie jako wolę Bożą, dobrą
1 doskonałą, jako drogowskaz na drogach ży
cia.
Kiedy więc zbieramy się w kościelnym
domu rodzinnym, aby dzielić się pokarmem
Słowa Bożego, pamiętajmy, że Bóg nie daje
nam słów pustych, zbytecznych, lecz Słowo,
które jest prawdziwym pokarmem, Słowo
wcielone — Syna swego, Jezusa Chrystusa.
Dlatego cokolwiek Bóg mówi, to i Jezus mówi.
Jest to prawda konieczna nam do życia. To
jest ten pokarm, ten chleb, który daje nam
każdego dnia nasz Ojciec Niebieski. Za to ma
my być Jemu wdzięczni. Za to oddajemy Mu
cześć i chwałę. Amen.
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Ks. MANFRED UGLORZ

Teologia ewangelii synoptycznych
Wzrost zainteresowania teologią ewangelii sy
noptycznych, wyraźnie zauważalny od momen
tu ukazania się pierwszego wydania „Theolo
gie des Neuen Testaments” Rudolfa Bultmanna, jest zarówno reakcją na zignorowanie
w tym dziele teologii synoptyków, jak również
szczerą próbą dotarcia do historycznej postaci
Chrystusa przez Chrystusa wiary. Niektórzy
egzegeci sądzą, że obraz Jezusa, nakreślony
przez ewangelistów, jest zniekształcony, gdyż
uformowany został już z perspektywy wyda
rzeń Wielkanocy i stanowi wyraz wiary prazboru. Twierdzą więc, że odtworzenie obrazu
historycznego Jezusa jest niemożliwe. Ich pe
symizm budzi wszakże uzasadniony sprzeciw,
wyrastający z chrześcijańskiego rozumienia
istoty wiary. Ludzie, którzy uwierzyli w 'zmar
twychwstałego Jezusa Chrystusa (por. Jan.
20 : 29), zawsze interesowali się też wcielonym
Synem Bożym, Jezusem z Nazaretu, który jest
ośrodkieem historii, wypełnia Bożą obietnicę
zbawienia i inauguruje erę Mesjasza.
Nie ulega wątpliwości, że prazbór i ewange
liści spoglądali na Jezusa przez pryzmat wiel-

kanocnego poranka. Nie da się więc zaprze
czyć, że Chrystus przedstawiany w ewange
liach jest Chrystusem wiary. Jednakże nie jest
On produktem wyobraźni — wyklucza to szcze
gółowa analiza Jego pojawień się jako Zmar
twychwstałego — lecz Jezusem historycznym.
Również analiza języka, jakim się On posłu
guje, pozwala 'Utrzymać i umocnić ,pogląd, że
z kart tych ksiąg przemawia żywa, autentycz
na, historyczna postać.
Jezus Chrystus jest jednak przede wszystkim
przedmiotem wiary, a nie historycznych 'badań.
Ewangeliści patrzą więc nań oczyma wiary, ale
że spojrzenia takie mogą być różne, przeto
różne i bogate w treści są obrazy ukazujące
Go w ujęciu poszczególnych ewangelii synop
tycznych.
Teologia synoptyków, to chrystologia.
M AREK

Najstarszą ewangelią synoptyczną jest E w a n 
g e l i a w g św. M a r k a , (patrz „Problem
synoptyczny” , Jednota 1977, nr 7—8, s. 40 nn).
Z tego faktu wysnuwano wniosek, że spotkać
w niej można najstarsze ujęcie przekazu o Je
zusie Chrystusie, pozbawione obróbki i inter
pretacji teologicznej. Teza ta dawno jednak
została już podważona. Udowodniono bowiem,
że nawet ta najkrótsza i, zdawałoby się, naj
prostsza Ewangelia jest właściwie dziełem te
ologicznym, reprezentującym określone ten
dencje teologiczne w pracbrześcijaństwie.
Chrystologii Marka nadaje swoiste znamię
ciągłe podkreślanie, że Jezus pragnął utrzy
mać w tajemnicy swoją mesjańską godność
{1 : 34. 44; 3 : 12; 5 : 43; 7 : 35; 8 : 26. 30; 9 : 9).
Z tej też przyczyny często pouczał uczniów na
osobności (7 : 17 n; 9 : 30—33; 10 : 10). Konce
pcja zachowania tajemnicy godności mesjań
skiej traktowana niejednokrotnie przez kryty
ków jako wytwór prazboru, staje się zrozu
miała na tle mesjanizmu politycznego, repre
zentowanego przez ówczesne środowisko żydo
wskie. Właściwie Marek ukazuje Jezusa jako
osobę posiadającą pełną świadomość swojej
mesjańskiej godności, której nie chce po pro
stu od razu ujawnić, ale nie ukrywa jej całko
wicie przed uczniami (4 : 11.34). W drugiej
części swojej Ewangelii Marek przedstawia Je
zusa jako tego, który wręcz poucza uczniów
o tej sprawie. Nie zostaje jednak przez nich
zrozumiany właściwie, gdyż godność Mesjasza
...Panie! Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakar
miliśmy Cię? [...] A Król, odpowiadając, powie im:
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie
uczyniliście... (Mat. 25 : 37.40).
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łączy z cierpieniem i śmiercią, a to nie może
pomieścić się w głowie ówczesnym żydom.
Całkowite rozpoznanie w Jezusie Mesjasza na
stępuje dopiero w poranek wielkanocny.
Koncepcja tajemnicy mesjańskiej godności Je
susa nie wynika z wiary w zmartwychwstanie,
lecz z konkretnej historycznej sytuacji ideotlogiczno-religijnej w tamtych czasach. Oskar
Cullmann w swoim dziele pt. „Die Christologie
des Neuen Testaments” stanowczo dowodzi, że
zarówno informacja na temat świadomości m e
sjańskiej Jezusa, jak też na temat nakazu mil
czenia o Jego godności nie jest zabiegiem li
terackim Marka, lecz odbiciem stanu rzeczy
wistego. Tak zwany sekret mesjański w Ewan
gelii Marka nie ma więc swego źródła w wie
rze, ale w refleksji nad historyczną postawą
Jezusa.
Już z pierwszego zdania tej księgi wynika nie
dwuznacznie, że ewangelista nie zamierza
przedstawiać życiorysu Jezusa, ale pisze ewan
gelię o Synu Bożym. Pragnie podzielić się
z czytelnikami odkryciem, które od czasu
zmartwychwstania Jezusa było dla wielu ta
jemnicą, a mianowicie: że Jezus jest Chrystu
sem = Mesjaszem i Synem Bożym. Jezus —
w relacji Marka — od chrztu aż po śmierć ma
pełną świadomość swojej mesjańskiej godności
1 chwały. Już w pierwszym zdaniu ewangeli
sta składa świadectwo wiary w Jezusa jako
Mesjasza, którego życie i działalność są rado
sną wieścią.
Tytuł „Syn Boży” posiada dla Marka zasadni
cze znaczenie teologiczne. W jego Ewangelii
śledzić można początkową fazę ewolucji tego
pojęcia. W Starym Testamencie tytuł „Syn
Boży” nadawano aniołom (Hb 1 : 6), narodowi
izraelskiemu lub jego pojedyńczym członkom
(por. V Mojż. 14 :1; Oz. 2 : 1). Przypisywano
go również Mesjaszowi (I Kron. 17 : 13; Ps.
2 :7; 89 : 27). Termin ten nie oznaczał jednak

Jezus na pustyni*

synostwa naturalnego, lecz przybrane i ogło
szone wyrokiem woli Bożej. W tym świetle
zrozumiały się staje zakaz Jezusa, aiby nie roz
głaszano Jego godności i nie iskładano o niej
świadectwa.
Zwiastowanie o Jezusie jako o Synu Bożym
Marek umieszcza w szczególnym kontekście.
Opisuje z upodobaniem popularność Jezusa,
wrażenie, jakie wywiera On na słuchaczach
oraz reakcję ludu, zadziwionego i zachwyco
nego Jego cudami, dokonywanymi ,,w mocy” .
Tytuł „Syn Boży” występuje u Marka zawsze
w kontekście objawiającej się w Jezusie chwa
ły i mocy Bożej. Nie jest to zwykły zabieg
literacki, ale owoc refleksji nad życiem Jezuisa. Przez szczególne podkreślenie i uwypukle
nie Bożego majestatu i ponadludzkiej mocy
syna cieśli z Nazaretu, tytuł Syna Bożego na
biera nowych treści. Jest już nie tylko tytu
łem mesjańskim. Jezus, Syn Boży, to dla Mar
ka nie tylko Mesjasz, ale istota wyposażona
z góry w moc Bożą. Szczególnie jest to uwy
puklone w opisach cudów -dokonywanych przez
Jezusa, a traktowanych jako dowody na Jego
synostwo Boże. Jezus, jako Ten, który po
siada moc z góry, panuje nad demonami (1 :
: 25-28; 5 : 1-20; 7 : 24-30; 9 : 14-24) i nad
siłami przyrody (4 : 35—41), czyta w ludzkich
sercach ( 2: 5; 8 : 17; 12 : 15) i przewiduje
(przyszłość (8 : 31; 10 : 3$; 13 :1; 14 : 27). Jego
ponadludzkie cechy są tak wyeksponowane, że
nie sposób ich nie zauważyć. Z drugiej jednak
strony Marek również wyraziście i ostro kre
śli ludzkie rysy Jezusa, tak iż pozostali ewan
geliści, korzystając z tej Ewangelii, zdecydo
wali się nieco je złagodzić.
Chrystologia ewangelisty Marka nie jest goto
wą, dojrzałą doktryną. Marek właściwie zano
tował i utrwalił to, co w obcowaniu z Jezu
sem zapamiętał Piotr i inni uczniowie. W yty
czył zaledwie granice i właściwy kierunek roz7

woju doktryn (a właściwie uczynił to prazbór
za jego pośrednictwem). N ie dysponując n o 
wymi sformułowaniami chrystologicznymi wło
żył -zgodnie z sytuacją zaistniałą w wyniku
przyjścia Jezusa — nową treść w od dawna
znany tytuł „Syn Boży” . Pragnął otworzyć
oczy czytelnika nie tylko na Boże posłannic
two Jezusa, lecz również na Jego Bożą moc
i chwałę. Wynika z tego, że zainteresowania
Marka podążały nie tyle w kierunku ujęcia
i zdefiniowania samej istoty posłannictwa Je
zusa (co ma miejsce w wypadku ewangelisty
Łukasza), ile w kierunku zdefiniowania istoty
i natury osoby Jezusa. Marek, Żyd z urodze
nia i mentalności, nie umiał się w pełni w yz
wolić spod wpływu surowego monoteizmu ży
dowskiego. Wydaje się jednak, że wyczuwał
i uświadamiał sobie niewystarczalność istnie
jących w ówczesnym judaizmie pojęć dla w y 
rażenia wiary w Jezusa, ukształtowanej i ukie
runkowanej faktem zmartwychwstania.
M ATEUSZ

Autorstwo E w a n g e l i i w g św. M a t e 
u s z a ciągle jeszcze jest przedmiotem dysku
sji. Przeciwko starokościelnej tradycji, przypi
sującej je jednemu z dwunastu apostołów,
Mateuszowi, wysuwa "się wiele zastrzeżeń, któ
rych nie można nie brać pod uwagę. Jeśli au
torem pierwszej Ewangelii synoptycznej jest
Mateusz, naoczny świadek działalności Jezusa,
to spodziewać by się należało, że dane chro
nologiczne z życia Jezusa będą w niej dokład
niejsze, Zbliżone do schematu występującego
w Ewangelii wg św. Jana i obejmującego
okres trzech lat. Tymczasem autor posłużył
się schematem (jeden rok) zastosowanym przez
Marka, który nie był wcale naocznym świad
kiem działalności Jezusa. Albo więc autor tej
Ewangelii nie znał osobiście Jezusa, albo też —
0 ile jej twórcą był jednak Mateusz — właściwa
1 zgodna z rzeczywistością chronologia wyda
rzeń nie miała dla niego żadnego znaczenia.
O wiele ważniejsza była teologiczna i literacka
struktura księgi.
Argument przeciw autorstwu Mateusza, w y 
snuty na podstawie faktu zapożyczenia od Mar
ka chronologii życia Jezusa, staje się słabszy
w świetle spostrzeżenia, że przecież i Marek
powinien być dobrze poinformowany o dłu
gości i chronologicznym przebiegu wydarzeń
w życiu Jezusa. Najprawdopodobniej więc
w zborze pierwotnym główny nacisk kładzio
no wcale nie na pamiętanie o chronologii w y
darzeń w życiu Jezusa, lecz na dokładne przy
swojenie Jego nauki, a także na refleksję nad
tym, co mówił i czynił. Do tego celu bardziej
przydatny był sztuczny, obejmujący zaledwie
jeden rok działalności, schemat, występujący
w e wszystkich ewangeliach synoptycznych,
aniżeli — zapewne zgodniej szy z rzeczywistoś
cią — trzyletni okres przyjęty przez ewange
listę św. Jana.
Zgodnie ze starokościelną tradycją przyjmuje
się więc nadal jeśli nie (bezpośrednie, to pośre
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dnie Mateuszowe autorstwo pierwszej Ewan
gelii kanonicznej.
Warto zaznaczyć, że główny jej człon składa
się z pięciu części. Każda z nich zawiera opis
czynów i mów Jezusa. Granice poszczególnych
części wytyczane są zwrotem: „ A gdy Jezus
dokończył tych słów...” (7 : 28; 11: 1; 13 :53;
19 : 1; 26 : 1). Główny człon poprzedzony jest
prologiem, zawierającym opis narodzenia Je
zusa, a zakończony epilogiem, zawierającym
opis Jego śmierci i zmartwychwstania. Opinie
kwestionujące fakt, że prolog i epilog wyszły
spod pióra tego samego autora, co główny
człon Ewangelii, są nieuzasadnione, gdyż teo
logia wszystkich części jest jednakowa.
Ewangelia w g Mateusza jest odbiciem pewnej
fazy dyskusji nad problemami teologicznymi,
jakie zrodziły się z sytuacji pierwotnego zbo
ru, powiązanego z synagogą, Starym Testa
mentem i z Chrystusem, który z synagogi zo
stał wykluczony. Pytano więc o Jego stosunek
do Starego Testamentu. Ewangelia Mateusza
daje na to odpowiedź: Jezus jest wypełnieniem
i kresem Starego Testamentu. Cała struktura
literacko-teologiczna dzieła została temu pod
porządkowana.
Synonimem Starego Testamentu w czasach
apostolskich był Zakon, dany przez Boga ludo
wi izraelskiemu za pośrednictwem Mojżesza.
Zachowano w pamięci suwerenność Chrystusa
wobec Zakonu. Dostrzeżono, że jako syn Da
wida, Mesjasz, Syn Człowieczy i Syn Boży stoi
On ponad Zakonem. Zakon prowadził wpraw
dzie do Chrystusa, lecz Jezus swoim zwiasto
waniem i nauczaniem wniósł elementy nowe,
które rozsadzały stare, dość ciasne ramy Za
konu *{19: 16. 17). Podział Ewangelii w g Ma
teusza jest niewątpliwie naśladowaniem Pięcioksiągu Mojżeszowego. Jej autor traktował
Ewangelię jako nowy Zakon, będący zarówno
kontynuacją, jak i wypełnieniem Zakonu Moj
żeszowego. Chrystus jest nowym Mojżeszem,
Ewangelia nowym Zakonem, lud Nowego Tes
tamentu — nowym i prawdziwym Izraelem.
Tradycja Mojżeszowa znajduje żywe odbicie
w
sformułowaniu oryginalnej chrystologii
Ewangelii Mateusza, zresżtą nie tylko biblijna
tradycja, lecz nawet ta pozabibiijna. Szczegól
nie uwidocznia się to w opisie narodzenia Je
zusa. Judaistyczna legenda o Mojżeszu podaje,
że jego narodziny zostały zapowiedziane przez
gwiazdę. Do faraona wieść ta dotarła za po
średnictwem egipskich czarowników. Władca
Egiptu, obawiając się Mojżesza, polecił zabijać
'chłopców izraelskich (co znajduje potwierdze
nie w Biblii — por. U Mójż 1 : 22). Legenda
głosi jeszcze, że ojciec Mojżesza został w e śnie
pouczony o sposobie uratowania syna.
Dzieło Mojżesza jest typem dzieła Jezusa.
W opisie działalności Pana dostrzec można wie
le paralel do działalności Mojżesza i drogi ludu
izraelskiego z Ęgiptu do Ziemi Obiecanej. W y
starczy wskazać tylko niektóre. Mojżesz prze
bywał na pustyni i pasał owce teścia przez
40 lat. Jezus również przebywał z dala od lu-

Wesele w Kanie Galilejskiej

Jezus Chrystus i dwunastu
stołów

dzi, na osobności, iprzez 40 dni. Na górze Synaj
nadany został Zakon. Również na górze Jezus
wygłosił swe słynne kazanie <(5—7), w którym
jak złota nić przewijają się słowa: „Słyszeliś
cie, iż powiedziano przodkom (...), a ja wam
p o w i a d a m . D w a n a ś c i e pokoleń izraelskich
Bóg powołał z Egiptu; dwunastu uczniów po
wołał sobie Pan; Mojżesz na pustyni dał lu
dowi mannę, Jezus karmił ‘tych, którzy wokół
Niego się gromadzili.
Żydzi oczekiwali, że Mojżesz powróci w cza
sach ostatecznych. Mateusz, upatrując w Je
zusie Mesjasza i kres Zakonu, przypomi
na Jego słowa, przestrzegając przed bez
celowym dalszym czekaniem (24 : 23—26). Ocze
kiwać jedynie należy powtórnego przyjścia
Chrystusa.
Zainteresowania chrystologiczne Mateusza po
szły więc w innym 'kierunku, aniżeli zaintere
sowania Marka. Marka interesowała istota oso
by Jezusa. Mateusza zaś zrozumienie sensu
nowej sytuacji, jaka zaistniała wraz z przyjś
ciem Jezusa.
ŁU K A SZ

Tradycja
Kościoła
autorstwo
trzeciej
Ewangelii
synoptycznej p r z y p i s u j e
Ł u k a s z o w i , uczniowi i towarzyszowi po
dróży apostoła Pawła, znanemu nam z listów
(Kol. 4 :11; II Tym. 4 : 11; Flp. 1 : 24). Prze
mawia za tym dobry styl, bogate słownictwo,
głównie zaś pokrewieństwo pomiędzy teologią
tej Ewangelii a teologią Pawiową.
Ewangelistę Łukasza interesuje osoba i dzieło
Jezusa Chrystusa, ale nie jako przedmiot do
ciekań historycznych, lecz teologicznej refle
ksji poznawczej. N ie będąc Żydem, Łukasz nie
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Kazanie na Górze, dziewięć błogosławieństw

przejawiał głębszego zainteresowania proble
mami, które nurtowały zibór pierwotny. I tak
np. kwestia 'stosunku Jezusa do Starego Testa
mentu, tak bardzo interesująca Mateusza, pra
wie nie została przez Łukasza poruszona. Łu
kasz patrzy szeroko. Jego horyzonty są rozle
głe. Widzi dalej i głębiej aniżeli Mateusz i Ma
rek. Przeminął już bowiem okres pierwszej
refleksji nad osobą i dziełem Jezusa. Dla Mar
ka Jezus był Mesjaszem, Synem Bożym, w y 
posażonym w Bożą moc i chwałę. Ewangelista
intuicyjnie wyczuwał Jego boskość, ale nie
umiał jej jednoznacznie zdefiniować. Dla Łu
kasza natomiast jest już rzeczą oczywistą, że
Jezus jako Syn Boży jest istotą boską, dzia
łającą z woli Bożej jako człowiek wśród ludzi,
w konkretnej sytuacji historycznej. Dlatego
żaden z pozostałych ewangelistów nie osadza
życia Jezusa tak wyraźnie w realiach histo
rycznych, jak Łukasz (por. 1 : 5; 2 : 1—2; 3 : 1).
Co więcej — dla niego chwała i moc Jezusa
mają źródło w boskości. Szczególnie uwido
cznia isię to w tych fragmentach jego Ewange
lii, które nie są wspólne z tekstami Mateusza
i Marka, przede wszystkim zaś w tzw. ewan
gelii dziecięctwa Jezusa (1 : 5—2 : 52). Łukasz
patrzy na Jezusa z perspektywy wiary
w zmartwychwstanie i widzi w Nim Pana.
Z tej przyczyny szczególnie dużo miejsca po
święca opisom pojawienia się Zmartwychwsta
łego. Wyposażony w e wszystkie atrybuty bos
kości, przypisywane w Starym Testamencie
Bogu Jahwe, zmartwychwstały Jezus z trzeciej
Ewangelii to Chrystus Pan, otoczony kultem
młodego chrześcijaństwa. Łukasz bez wahania
sięga do starochrześcijańskich hymnów litur
gicznych i wydarzenia zaistniałe jeszcze przed
śmiercią Jezusa (ostatnia wieczerza paschalna)
już opisuje z perspektywy wczesnochrześcijań
skiego kultu, w którym miejsce centralne zaj
mowała wieczerza obchodzona na pamiątkę
śmierci Jezusa (22 : 19).

Głównie jednak interesuje Łukasza Jezus jako
Zbawiciel. Idea Jezusa-Zbawicieła, ledwie syg
nalizowana w Ewangelii wg Mateusza (por.
Mat. 1 : 21), tu znajduje pełny wyraz. W tym
celu została ta Ewangelia napisana przez Łu
kasza. Od pierwszego aż do ostatniego rozdzia
łu konsekwentnie rozwija w niej ideę, której
warto poświęcić kilka uwag.
Maria, Matka Jezusa, na anielskie zwiastowa
nie odpowiedziała słowami: ,,Oto ja, służeb
nica Pańska, niech mi się stanie według 'Słowa
Twego” , a przepojona radością, że znalazła
łaskę w oczach Bożych, w domu Elżbiety tak
wielbiła Boga: „Wielbi dusza moja Pana, i roz
radował się duch mój w Bogu, Z b a w i c i e 
lu moim” (1 : 46. 47).
Zachariasz, szczęśliwy ojciec Jana Chrzciciela,
trzymając na rękach swego syna, poprzednika
Chrystusa, wznosi wspaniały hymn o zbawie
niu: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że na
wiedził Jud swój i dokonał jego odkupienia,
i wzbudził nam mocarnego Z b a w i c i e l a ,
w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków
zapowiedział przez usta proroków swoich, w y
bawienie od wrogów naszych...” (1 :68—71).
Określając zaś rolę własnego syna, mówi:
„ A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwa
ne będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby
przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego
poznanie z b a w i e n i a przez odpuszczenie
grzechów ich...” (1 : 76 n).
Ewangelia dzieciństwa Jezusa również obfitu
je w słowa określające Jezusa jako Zbawicie
la. Na polach betlejemskich anioł zwiastował
pasterzom: „Dziś narodził się wam Z b a w i 
c i e l , którym jest Chrystus Pan, w mieście
Dawidowym” (2 : 11). Sędziwy Symeon, trzy
mając maleńkiego Jezusa na rękach, powie
dział: „Teraz puszczasz sługę swego, Panie,
według słowa swego, w pokoju, gdyż oczy
moje widziały z b a w i e n i e
THvoje...“ (2 :
29 n).
Ideę -zbawienia rozwija Łukasz również w ma
teriale wspólnym dla wszystkich ewangelii sy
noptycznych, a właściwie o tę ideę materiał
ten wzbogaca. I tak np. wyjaśniając podobień
stwo o siewcy, przytacza słowa Jezusa, z któ
rych wynika, że w zwiastowaniu Słowa Bożego
chodzi o zbawienie (8 : 12). Przytacza również
— jako jedyny z ewangelistów — pytanie skie
rowane do Jezusa: „Panie, czy tylko niewielu
będzie zbawionych?” (13 : 23).
Bardzo ważne miejsce w omawianej Ewangelii
zajmuje piętnasty rozdział, zawierający trzy
przypowieści: o zgubionej owcy, zgubionym
groszu i marnotrawnym synu, znane tylko Łu
kaszowi. Chrystus Pan uzasadnił w nich swoje
postępowanie względem wzgardzonych, opusz
czonych i zbłąkanych. Cała działalność Jezusa
— dowodzi Łukasz — posiadała charakter zba
wczy, a Jego cuda nie tylko objawiały chwałę
Syna Bożego, ale przede wszystkim były kon
kretnym, podjętym z woli Bożej, działaniem
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niosącym zbawienie. Jezus przybliżał się do lu
dzi jako ich Zbawiciel, wnosił zbawienie w ich
życie (19 : 10), ale wymagał, aby darowany im
czas bezwzględnie wykorzystali (10 :41 n).
Również opis śmierci Pana Jezusa, pod wzglę
dem narracyjnym przypominający opisy w
dwóch pozostałych ewangeliach synoptycznych,
wzbogacony został przez Łukasza o ideę zba
wienia. Stało się to zapewne pod wpływem
teologii Pawła (I Kor. 1 : 18). Tylko Łukasz
przytacza słowa Jezusa z Golgoty: „Ojcze, od
puść im, bo nie wiedzą, co czynią” oraz: „Za
prawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną
w raju” (23 : 34. 43). Umierający na krzyżu
Jezus sam określił się jako Zbawiciel człowie
ka.
Łukasz mocno akcentuje, że zbawienie, dane
w Jezusie Chrystusie, dotyczy nie tylko Żydów,
ale wszystkich ludzi. Jezus nie czynił — w e
dług Łukasza — żadnej różnicy pomiędzy Ży
dami, Samarytanami i poganami. W jednej
z przypowieści stawia nawet Samarytanina,
członka wzgardzonego przez Żydów narodu, za
przykład. Uniwersalistyczne poglądy autora
trzeciej Ewangelii synoptycznej ujawniają się
nawet w genealogii Jezusa Chrystusa, umiesz
czonej na wstępie księgi. Łukasz nie rozpoczy
na jej od Abrahama, ojca ludu izraelskiego,
ale od Adama, ojca całej ludzkości.
Z powyższego szkicu na temat ,podstawowych
idei ewangelii synoptycznych wynika, że obraz
Jezusa, nakreślony przez trzech ewangelistów,
w szczegółach nieco się różni, jednakże te trzy
różne spojrzenia wzajemnie się uzupełniają
i tworzą całość, zawierającą przebogaty ma
teriał o Jezusie Chrystusie, całość, będącą źró
dłem wiary i zbawienia dla tych, którzy zaufa
li Ewangelii.

Nie lubię nieskazitelnie czystego egzemplarza
Pisma świętego. Ta czystość jest bowiem do
wodem, że księga nie służy swojemu celowi, że
stoi bezużytecznie na półce, że jest pustą deko
racją, martwym przedmiotem. Takie martwe
Pismo święte świadczy o martwocie swego
właściciela. Pismo święte powinno być w mia
rę podniszczone, w miarę zabrudzone, w mia
rę postrzępione, ze śladami palców na rogach
stronic, zapisane na marginesie drobnym pi
smem i upstrzone różnokolorowymi podkreś
leniami, przypominającymi mosty przerzucone
nad przepaściami.
Każde takie podkreślenie i każda uwaga zapi
sana na marginesach księgi, na dole, u góry, po
bokach, jest dowodem naszego przenikania w
tekst i naszego spoufalenia się, jest jakby pod
pisem stwierdzającym nasz współudział w zda
rzeniach, dziejących się na jej kartach. Nie
bójmy się notować na marginesie tej księgi na
szych wzruszeń, które przeżywamy podczas jej
czytania. Wystarczy notatka złożona z dwóch
słów, z jednego słowa albo choćby tylko wy
krzyknik, ów wymowny znak stwierdzający
rosnącą temperaturę naszych uczuć.
R O M A N B R A N D S TA E TTE R
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Nakarmienie pięciu tysięcy pięcioma Chlebami i dwiema rybami

Pięć mądrych i pięć głupich panien

Ks. M ICHAŁ CZAJKOWSKI

G łó w n e
1. MESJASZ — CHRYSTUS

Słowo „Chrystus“ jest zlatynizowaną (Christus) formą grec
kiego „Christos“ , które z kolei w
greckiej Biblii jest tłumacze
niem aramejskiego „Meszicha” ,
pochodzącego z hebrajskiego
„Masziach” i oznaczającego każ
dego, kto uroczyście został na
maszczony olejem dla sprawo
wania jakiejś publicznej funkcji
(Pomazaniec Boży: izraelski ar
cykapłan, król Dawid i jego na
stępcy, ale także — ‘w sensie
duchowym — pogański Cyrus).
Z hebrajskiego więc — znowu
poprzez formę grecką i łacińską
— powstało nasze słowo „M e
sjasz” , będące po prostu odpo
wiednikiem słowa „Chrystus” ;
tak woła Andrzej do brata Szy
mona: „Znaleźliśmy Mesjasza!” ,
a ewangelista śpieszy z wyjaś
nieniem: „to znaczy: Chrystu
sa” (Jan 1:41; por. 4:25).
Jezus przyszedł, aby „wypełnić
Prawo i Proroków” (Mat. 5:17).
To spełnienie dokonało się prze
de wszystkim w Jego własnej
Osobie, w której starotestamentowa nadzieja mesjańska dosię
gła swego kresu i swej pełni.
Sam Jezus unikał jednak tytu

tytuły Jezusa

łów mesjańskich, nigdy nie na
zwał siebie Mesjaszem czy Sy
nem Dawida, aby nie dopuścić
do dwuznacznej czy wręcz jed
noznacznie fałszywej, politycz
nej interpretacji tej godności
(zob. Mat. 4:1— 11; Mk 8:27—
34; Jan 18:36). Dlatego nakazu
je milczenie tym, którzy przed
wcześnie obwołują Go Mesja
szem (Mk 1:23— 25. 34. 44; 2:
:11— 12; 5:43; 7:36; 8:26. 30;
9:9), i dopiero pod koniec swe
go życia wtajemnicza uczniów
we własne pojęcie mesjaństwa,
przede wszystkim w zapowie
dziach swej męki (zob. Mk 8:31
— 34; 9:30— 32; 10:32— 38).
Ewangelie dzieciństwa Jezuso
wego (Mat. i Łuk. 1— 2) przeko
nują nas nieustannie, że Jezus
jest zapowiedzianym przez pro
roków Mesjaszem. Jan Chrzci
ciel przedstawiony jest w ewan
geliach synoptycznych jako ten,
który Chrystusowi przygotowu
je drogę (Mk. 1:1— 3 i paralelne), głosząc ogień sądu Mesja
sza (Mat. 3:7— 12 i paralelne)
i chrzest mesjański w zbawczej
mocy Ducha (Mk 1:8; por. Dz.
1:8 i 11:16). Podczas chrztu Je
zusa (Mk 1:9— 11 i paralelne)
„Bóg namaścił Go Duchem

świętym i mocą” (Dz. 10:38) na
Mesjasza, zgodnie z proroctwa
mi (Iz. 11:2; 42:1; 61:1). Ukoro
nowaniem tej misji mesjań
skiej, otrzymanej na chrzcie,
jest przemienienie (Mk 9:2— 8
i paralelne), jako zapowiedź
chwały, którą otrzyma Jezus
cierpiący, odrzucony i zabity
(Mk 8:31). Zmartwychwstanie
Chrystusa — najpotężniejszy i
ostateczny czyn Boży wobec
Jezusa i nas — stało się w oczach uczniów dowodem nie do
odparcia mesjańskiej i boskiej
godności ich Mistrza, a także
początkiem Jego rzeczywistego
udziału w królewskiej mocy
Boga (Dz. 2:36) i przekazaniem
tej władzy, którą odtąd będzie
sprawował siedząc po prawicy
Ojca (Dz. 2:33; 5:31; 7:55).
Jesteśmy „christianoi” , czyli
„mesjanistami” , „chrystusowca
mi” , po prostu chrześcijanami.
Nasz tytuł, nasze imię czy na
zwisko (a najpierw było to
przezwisko) pochodzi od Jego
tytułu (zob. Dz. 11:26; por. Dz.
26:28 i I Ptr. 4:16). Co to zna
czy w naszym życiu? Czy my
na coś jeszcze od Niego czeka
my? Czy pozwalamy, aby nas
obdarował?
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ale świadczy także mocno o je
go Jezusowej autentyczności. W
ustach Jezusa tytuł ten był
świetnie wybrany: z jednej
strony, dzięki swej wieloznacz
ności nie narażał Jezusa na za
rzut bluźnierstwa, z drugiej
strony był zaproszeniem słu
chaczy do refleksji nad miste
rium Osoby Jezusa, sugerował,
iż jest On nowym Izraelem,
przypominał pełne potęgi obra
zy (Dan. 7:13— 14).

...Rzekł im Jezus: Idąc na cały
świat głoście ewangelię wszelkie
mu stworzeniu... (Mk 16 :15).

2. SYN CZŁO W IECZY

Syn człowieczy (aram. „bar na
sza” ) to po prostu człowiek. Ale
w ewangeliach jest to tytuł me
sjański, który występuje 70 razy
u synoptyków, 12 razy u Jana
a tylko raz poza ewangeliami.
(Dz. 7:56 — aluzja Szczepana do
Dan. 7:13). W księdze Daniela
7:13— 14 „na obłokach nieba
przybywa jakby Syn Człowie
czy” , to znaczy ktoś podobny
do człowieka, i „powierzono Mu
panowanie, chwałę i władzę
królewską” . W słownictwie apokaliptyki żydowskiej termin
ten odnosi się przede wszystkim
do Izraela jako posiadacza zba
wczych obietnic Bożych (Dan.
7:18. 22. 27). A le już w przedchrześci j ańskich
apokryfach,
szczególnie w księdze Henocha,
tytuł ten odnosi się także do
jednostki, która dokona zbawie
nia. Chodzi więc chyba o Me
sjasza— Króla jako reprezen
tanta całego Ludu Bożego.
Jest rzeczą charakterystyczną,
iż termin ten nie tylko nie w y
stępuje w listach apostolskich,
ale i w ewangeliach znajduje
my go wyłącznie na ustach Je
zusa. Nieużywanie tego tytułu
poza ewangeliami zawdzięczamy
zapewne jego semickiemu cha
rakterowi (co czyniło go obcym
słuchaczom
hellenistycznym),
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Tytuł Syna Człowieczego w y 
stępuje u synoptyków w pięciu
kontekstach, mianowicie:
a) Jego ludzkiej sytuacji: nie
ma miejsca do oparcia swej
głowy, je i pije...
b) ponadludzkiej władzy: odpu
szcza grzechy, jest panem
sabatu...
c) mesjańskiej misji: jest siew
cą Słowa Bożego, z Jego po
wodu uczniowie będą pogar
dzani, On szuka i zbawia
zagubionych, ludzie muszą
się o Nim wypowiedzieć, ich
grzech przeciwko Niemu bę-dzie odpuszczony...
d) męki i śmierci: tu mamy
najwięcej tekstów...
e) powrotu: w języku apoka
liptyczno - eschatologicznym
(Dan. 7:13) mowa jest o po
wtórnym przyjściu na koń
cu czasów i o Jego zmar
twychwstaniu ; szczególnego
znaczenia nabiera uroczyste
wyznanie Jezusa przed K aj
faszem...
Mimo że czekamy na Syna
Człowieczego, który gdy „p rzyj
dzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim, wtedy zasią
dzie na swoim tronie pełnym
chwały, i zgromadzą się przed
Nim wszystkie narody” (Mat.
25:31— 32), to jednak tytuł ten
jest nam tak bliski przez
to, iż akcentuje człowieczeństwo
Chrystusa i Jego wspólnotę lo
su z nami, ludźmi. T o dzięki
swemu człowieczeństwu może
On cierpieć — i jako nasz brat
umiera na krzyżu.
U Jana ludzkość Syna Człowie
czego ukazuje się przede wszy
stkim w Jego dziele sakramen
talnym (6:27.53). Poprzez Eu
charystię wierzący wchodzi w
najściślejszą więź z człowie
czeństwem Zbawiciela.

3. SŁU G A JAHWE

Jest to postać, która ukazuje
się w Iz. 40— 55 (pieśni o cier
piącym Słudze Bożym — Ebed
Jahwe: 42:1— 4; 49:1— 6; 50:4
— 9; 52:13— 53:12). Prorok w y
brał ten tytuł, bo jest neutral
ny: ustawia Sługę ponad trady
cyjnymi klasami charyzmatycz
nych przywódców narodu (pro
roków czy królów), umożliwia
jego identyfikację z każdym,
kim się Jahwe posługuje w
swoim dziele zbawczym. A le
jest też w tym tytule idea w yż
sza i jedyna: Sługa czyni się
ofiarą za grzech, uzdrawia in
nych przez swe niewinne cier
pienie, przynosi sąd i zwycię
stwo przez swą śmierć, a nie
przez podboje. Jest Sługa perso
nifikacją Izraela, bo rekapitu
luje jego dary, los' i misję.
W Nowym Testamencie tytuł
Sługi odniesiony jest do Jezusa
w Dz. 3:13; 3:26, 4:27. 30. Pie
śni o Słudze cytowane są w
Mat. 8:17; 12:18— 21; Łuk. 2:32;
22:37; Rzym. 15:21; 4:25. Jest
rzeczą
charakterystyczną,
iż
głos Ojca podczas chrztu Jezu
sa w Jordanie (inwestytura me
sjańska) cytuje Iz. 42:1, ze zmia
ną słowa „sługa” na „syn”
(Mat. 3:17 i paralelne). Tytuł
„sługa” należy raczej do wczes
nego, palestyńskiego okresu na
uczania chrzęścijańskiego; gdy
bowiem w uszach Żyda brzmiał
on jak „minister dworu króle
wskiego” , to w uszach Greka
brzmiał degradująco: „niewol
nik” . Dlatego Kościoły helleni
styczne raczej go unikały; być
może iż pierwotnie o Sługę cho
dziło w Jan 1:29. 36: „Oto Ba
ranek Boży, który gładzi grzech
świata” . Pieśni o Słudze w y
stępują także w wielu innych
miejscach Nowego Testamentu,
który z upodobaniem posługu
je się ich słowami i pojęciami,
przede wszystkim w kontekście
Męki Pańskiej za nas. Po pro
stu idea nowotestamentowa zadośćczyniącej i odkupieńczej
śmierci Jezusa jest rozwinię
ciem idei Sługi Jahwe.
Tytuł i pojęcie Sługi pozwoliło
Jezusowi na uwydatnienie tej
Jego roli, która nie mieściła się
w żadnej istniejącej kategorii
charyzmatycznych przywódców
i zbawców. Pozwoliło na ukaza-

Ostatnia Wieczerza

nie absolutnej nowości Jego Osoby i misji, a zarazem na
przedstawienie Go jako wciele
nie, spełnienie i przekroczenie
duchowości i powołania Izraela.
Pozwoliło także na biblijne ugruntowanie zbawczej męki i
śmierci Sługi, a także sensu
cierpienia i śmierci w naszym
własnym — jakże bolesnym —
doświadczeniu ludzkim.
Jak utożsamiamy Sługę Jahwe
z Izraelem, tak też cieszymy się
tożsamością Jezusa i Jego Koś
cioła, który jest Jego słabym
i chwalebnym Ciałem. Jezus
Chrystus — cierpiący i zmar
twychwstały Sługa Boży — w
swojej Osobie uświęca i zwy
cięża cierpienia nowego Izraela,
Kościoła.
4. SYN BOŻY

U synoptyków Jezus sam nigdy
nie nazywa siebie Synem Bo
żym, u Jana — sześć razy. Naj
częściej nazywa siebie po prostu
Synem (Mat. 11:27; 24:36; 28:
:19; 14 razy u Jana). Natomiast
nazywany tak jest bardzo czę
sto przez innych — u synopty
ków, w Dziejach i listach apo
stolskich — co świadczy, iż ty
tuł ten wyraża wiarę pierw
szych chrześcijan.
W językowym rozwoju tego
pojęcia widzimy u synoptyków

Obmywanie nóg uczniom

Modlitwa w ogrodzie Getsemane

wyraźny postęp. Syn Boży oznacza najpierw po prostu Bo
żego człowieka, męża Bożego
(tak w ustach uczniów, gdy
Jezus chodzi po jeziorze, w
ustach opętanych i w ustach
setnika rzymskiego). W moc
niejszym sensie jest Syn Bo
ży Mesjaszem: „Będzie On
wielki i będzie nazwany Sy
nem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Da
wida.. .” (Łuk. 1:32). Najwyższy
stopień rozwoju tego terminu
widzimy w opowiadaniach o
chrzcie i przemienieniu Jezusa,
gdzie głos Ojca określa Go jako
Syna umiłowanego: podstawą
mesjańskiego posłannictwa Je
zusa jest Jego Boskie synostwo.
To dzięki zmartwychwstaniu
Chrystusa wyrażenie „Syn Bo
ży” nabiera nowego, najgłęb
szego i najpełniejszego znacze
nia. Synoptycy opisują jednak
to Bóstwo bardziej w czynach
niż w słowach Jezusa. On zwią
zuje szataha i ograbia jego dom,
On działa mocą Ducha Bożego,
On odpuszcza grzechy, Jego sło
wa nigdy nie przeminą, On uczy jako Ten, który ma władzę,
On też z przedziwną wolnością
zmienia Prawo Boże, aby je w y
pełnić. Po zmartwychwstaniu
uczniowie rozumieją to, co
przedtem było dla nich zgorsze
niem: że śmierć Mistrza należy
do Jego mesjańskiego posłan
nictwa (Mk 10:45) i jest wa
runkiem wstępu do chwały bos

kiej (Łuk. 24:26. 46). Kościół
pierwotny nieustannie powtarza
tak czy inaczej: „Bóg w yw yż
szył Jezusa jako Władcę i Zba
wiciela po swojej prawicy” (Dz.
5:31).
Paweł 18 razy nazywa Jezusa
Synem Bożym, ale o wiele częś
ciej zwie go Panem, co wycho
dzi na jedno. Zwie Go też „pier
worodnym między wielu bra
ćmi” (Rzym. 8:29), w czym za
wiera się idea boskiej preegzystencji „Syna umiłowanego”
(Kol. 1:13), „własnego Syna Bo
ga” (Rzym. 8:32), którego Bóg
„zesłał w ciele podobnym do
ciała grzesznego” (Rzym. 8:3).
Apostoł jest jak najmocniej
przekonany, że preegzystencjalne Synostwo Boże Jezusa (zob.
Flp. 2:6— 11; Kol. 2:9) ukazuje
się w Jego zmartwychwstaniu
i że chrześcijanie przez udział
w Jego zmartwychwstaniu sta
ną się także uczestnikami Jego
Synostwa (zob. Kol. 2:10; por.
I Kon 8:14— 17 i Gal. 4:4— 7).
Czwarta ewangelia, napisana
dla hellenistycznych chrześcijan
A zji
Mniejszej,
przedstawia
nam Jezusa — częściowo w po
jęciach hellenistycznych — ja
ko Syna Bożego, odwieczne
Słowo, które stało się człowie
kiem, aby przekazać objawienie
i zbawienie. Boski Logos był na
początku u Boga, swego Ojca,
przy stworzeniu świata (1:1— 2),
ale Bóg „umiłował Go przed
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założeniem świata” (17:24). Lo
gos był Bogiem, Boga Jednorodzomym Synem (1 : 1. 18), ale
mieszkał wśród ludzi i ucznio
wie oglądali Jego chwałę (1:14;
I Jan 1:1. 3). „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne” (3:16;
por. Jan. 4 : 9. 14). Jan mówi
bardzo wyraźnie o preegzystencji Jezusa i o Jego najściślej
szej więzi z Ojcem. Większość
tych wypowiedzi dotyczy rów
nocześnie preegzystencjonalnego jak i wcielonego Syna Bo
żego; niektóre z nich jednak,
zwłaszcza te wyrażające podda
nie się Ojcu, odnoszą się tylko
do Jego ludzkiej natury.
Z wyraźnej jedności dzieł i
władzy wywnioskowali Żydzi,
że Jezus czynił się równym Bo
gu — i chcieli Go kamienować.
Natomiast Jego uczniowie i my
wraz z nimi, którzyśmy przez
objawienie Jego chwały uwie
rzyli w Niego (2:11), rozpozna
liśmy Go po Jego zmartwych
wstaniu jako „Pana naszego i
Boga naszego” (20:28), który
jest „prawdziwym Bogiem i Ży
ciem wiecznym” (I Jan 5:20).
5. P A N — KYRIOS

W greckiej Biblii Starego Tes
tamentu słowo „Kyrios” wystę
puje więcej niż 9 tysięcy razy,
najczęściej zamiast hebrajskie
go tetragramu JHWH, którego
— jako imienia własnego Boga
(Jahwe, nie Jehowa) — nie w y
mawiano. W lekturze hebraj
skiej zastępowano je słowem
„Adonaj” . Jest w tym ślad
przeradzania się religii nacjona
listycznej Izraela (przed niewo
lą) w religię międzynarodową
czasów aleksandryjskich (ale
Bóg stracił swe imię!). Jahwe
jest Bogiem Izraela, którego
wyratował z niewoli egipskiej,
zawarł z nim przymierze, a rów
nocześnie jako Stwórca wszech
świata jest jego Panem prawo
witym i absolutnym. Nowy Tes
tament używa słowa „Kyrios”
718 razy, najczęściej u Łukasza
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i Pawła, którzy się obracają w
środowisku hellenistycznym.
Jezus ziemski nazywany jest w
ewangeliach (greckich) panem,
jak inni ludzie. W języku oj
czystym zwracano się do Niego
prawdopodobnie
per
„mari”
(proszę pana) lub „rabbi” (nau
czycielu). W scenie przemienie
nia słyszymy Piotra: „Rabbi
(Mk) — Mistrzu (Łuk.) — Pa
nie (Mat.) — dobrze nam tu
być...” Czasem w takim po
wszednim tytułowaniu jest już
zawarty zaczątek uznania Jezu
sa za Pana (Mat. 7:21; 21:29—
31; Łuk. 6:46). Jako Syn Czło
wieczy jest Jezus Panem świę
tego dnia ludu wybranego (Mk
2:28). Słowa ziemskiego Jezusa
także po Jego śmierci i zmar
twychwstaniu są ostateczną in
stancją dla wspólnoty: Paweł
niejednokrotnie powołuje się na
zdanie Pana, gdy ma podjąć de
cyzję.
Ale Panem w szczególnym sen
sie jest dla wspólnoty chrześ
cijańskiej Jezus u w i e l b i o 
ny. Najstarsze wyznanie wiary
chrześcijańskiej brzmiało „K y 
rios Jesous” , czyli ,,Jezus jest
Panem!” Tak nowotestamentowy zbór poddawał się Jezuso
wi, a zarazem wyznawał w Nim
Pana wszechświata (por. Rzym.
10:9; I Kor. 12:3; Flp. 2:11).
My niemal codziennie mówimy
„Kyrios Jesous” , mówiąc Pan
Jezus, ale to nie jest wyznanie
i wołanie, iż On jest Panem. Nie
akcentujemy „Pana” , jest to po
prostu jakiś „Pan Jezus” , jak
(podobno) góralski „Ponbócek”
czy przysłowiowy „pan Kowal
ski” . Możemy na prawo i lewo
kłaniać się: „dzień dobry pa
nu” , ale Pan jest jeden! Podo
ba mi się zmienione zakończe
nie modlitwy w „Mszale rzym
skim dla diecezji polskich”
(Warszawa 1979): „Przez Jezu
sa Chrystusa, Twojego Syna,
naszego Pana i Boga, który z
Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego przez wszyst
kie wieki wieków” . Pan i Bóg!
Spójnik „ i” jest tu nader wa

żny, ma walor teologiczny. „Pan
Jezus” znaczy: „Panem jest Je
zus” .
On bowiem „zapanował tak nad
umarłymi, jak nad żywymi”
(Rzym.
14:9),
gdyż
Bóg
„wskrzesił Go z martwych i po
sadził po swojej prawicy na
wyżynach niebieskich, ponad
wszelką zwierzchnością i wła
dzą, i mocą, i panowaniem, i
ponad wszelkim innym imie
niem wzywanym nie tylko w
tym wieku, ale i w przyszłym”
(Ef. 1:20— 21), tak iż odtąd On
— nie Cezar — „Panem jest
panów i Królem królów” (Obj.
17:14).
„Uczta Pańska” jest tym miej
scem, gdzie zbór chrześcijański
w szczególny sposób poddaje
się zbawczemu działaniu Pana,
otrzymując udział w Jego ciele
i mocy. Stąd też tylko w I Kor.
10 i 11 mowa np. o „stole Pań
skim” , „kielichu Pańskim” , „za
zdrości Pana” , „otrzymaniu od
Pana” , „nocy, w której Pan zo
stał, wydany” , „śmierci Pana” ,
„winie wobec Ciała i K rw f
Pańskiej” , „Sądzie Pana” ...
Wspólnota chrześcijańska nie
ustannie stoi przed Panem (I
Kor. 4:19; 14:37; 16:7). To On
daje jej wzrost (I Tes. 3:12—
13), apostołom udziela potrzeb
nych darów — charyzmatów (II
Kor. 9:8; 13:10), innym chrześ
cijanom innych służb i darów
(I Kor. 3:5; 7:17; 12:5). Całe żyr
cie chrześcijan określone jest
przynależnością do Niego: „Je
żeli bowiem żyjemy, żyjemy dla
Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Po to bo
wiem Chrystus umarł i powró
cił do życia, by zapanować tak
nad umarłymi, jak nad żyw y
mi” (Rzym. 14:8—9). Chrześcija
nie nie tylko wierzą w obecnego
wśród nich Pana, ale czekają
także na przychodzącego w
„dniu Pańskim” , wołając w ję
zyku pierwotnej wspólnoty aramejskiej: „Maranatha — Panie
nasz, przyjdź!” (Kor. 16:22;
Obj. 22:20).
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Trzydzieści srebrników

Pojmanie

Dręczenie i biczowanie

Ks. BOGDAN TRANDA

Błogosławieństwa z Kazania na Górze
Gdy zabieramy się do czytania błogosławieństw
z Kazania na Górze, przede wszystkim zapy
tajmy o to, co Bóg chce do nas przez nie (po
wiedzieć. Ewangelia zawiera wskazówki i nor
my etyczne, które postaramy się wydobyć
i przemyśleć. Pod tym względem Kazanie na
Górze jest niewyczerpaną skarbnicą. Mateusz
zebrał w nim bowiem wygłoszone przez Jezusa
przy różnych okazjach nauki moralne, zasady,
którymi powinien kierować się człowiek, gdy
się opamięta, czyli nawróci, i uwierzy Ewan
gelii.

nieszczęśliwy. A cóż to znowu za szczęście i ra
dość znosić prześladowanie, złorzeczenia, kłam
liwe oskarżenia? Nie, dajcie spokój, nie za
wracajcie mi głowy takimi bredniami! No, jesz
cze można wytrzymać z miłosierdziem, choć
lepiej byłoby zorganizować wydział opieki spo
łecznej i mieć sprawę z głowy. „Czystość ser
ca” — to ładnie ibrzmi, ale przecież wiadomo,
że jesteśmy tylko ludźmi. „Błogosławieni po
kój czyniący” ? To mi pachnie polityką, a do
tego lepiej .się nie wtrącać.

Treść Kazania na Górze jest przeznaczona dla
tych, którzy odpowiedzieli na pierwsze wez
wanie Jezusa: „Opamiętajcie się i wierzcie
Ewangelii” (Mk 1 : 1.5). Kto pod wpływem
słyszanego Słowa i pod działaniem Ducha Świę
tego nie przeżył zasadniczego, diametralnego
zwrotu, rewolucyjnej przemiany w całej swej
postawie i sposobie myślenia (metanoia), ten
nie zrozumie istoty nauczania Jezusa.

Jeżeli nasz przykładowy przechodzień dobrnie
do końca, znajdzie może parę myśli, które mu
się spodobają, ale stwierdzi przynajmniej, że
to jest utopia. Dla człowieka bez odpowied
niego przygotowania, bez przejścia przez pro
ces wstępny, ale radykalny, zasady zawarte
w Kazaniu rta Górze stanowią zbiór nonsen
sów. Niech nas nie gorszy drastyczne sformu
łowanie. Wychowani w szacunku dla Ewange
lii, dalecy jesteśmy od tak brutalnego stawia
nia sprawy, ale przecież przypadkowy prze
chodzień, traktujący podany mu tekst jako
kodeks norm postępowania, jako propozycję
zasad do zastosowania w praktycznym życiu,
zapewne nie inaczej go określi.

Dajmy do przeczytania trzy interesujące nas
rozdziały (5, 6 i 7) Ewangelii Mateusza pierw
szemu lepszemu spotkanemu na ’ ulicy prze
chodniowi, a utknie od razu ha początku przy
błogosławieństwach, i wzruszy ramionami. Bo
cóż to niby za szczęście i radość ibyć nędza
rzem, choćby nawet „w duchu” , mieć środki
i nie wykorzystać ich ido „używania życia” ?
Przecież nam się coś od życia należy — zew
sząd słychać takie zdanie. Cóż to niby za szczę
ście i radość smucić się? Przecież to sprzecz
ność! Jeśli się smucę, to dlatego, że jestem

Zwróćmy uwagę, że etyka, ważny element na
uczania Jezusa, nie zajmuje centralnego miejsca
w Ewangelii. Zasadniczą sprawą, o którą
w Ewangelii chodzi, jest zbawienie, ratunek
dany nam przez Boga w osobie Jezusa Chrys
tusa.
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Imię zaś Syna Bożego, Jezus, znaczy Zbawi
ciel, co na samym .początku swego opisu stwier
dza Mateusz: „Nadasz Mu imię Jezus, albo
wiem On zbawi lud swój od grzechów jego”
(Mat. 1, 21). Tym niemniej ewangeliści syno
ptyczni (Mateusz, Marek i Łukasz) nie stawiają
sprawy tak jasno, chociaż myśl ta jest obecna
w ich opowiadaniu. Można obserwować w tych
trzech ewangeliach, jak Jezus stopniowo do
prowadza uczniów do przekonania o tym, że
Jego przeznaczeniem jest męczeńska śmierć na
krzyżu, śmierć, która przyniesie zbawienie od
grzechu. Podobieństwa i przypowieści, aluzje,
rozmowa pod Cezareą Filipową, przemienienie
na górze Tabor, wjazd do Jerozolimy, oczysz
czenie świątyni — wszystko to są kolejne stop
nie, po których prowadził Jezus swych ucz
niów do Wieczernika, aby tam .powiedzieć w y
raźnie, choć obrazowo: „Bierzcie, jedzcie, to
jest ciało moje (...) Pijcie z niego (z' kielicha)
wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego
przymierza, która się za wielu wylewa na od
puszczenie grzechów” (Mat, 26 : 26. 27. 28).

...Panie! Kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w wię
zieniu, i przychodziliśmy do Ciebie? A Król, odpo
wiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, co
kolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
braci moich, mnie uczyniliście... (Mat. 25: 39. 40).

U ewangelisty św. Jana sprawą jest jasno po
stawiona od samego początku, już w prologu:
„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego
człowieka, przyszła na świat. 'Na świecie ibył
i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie
poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi
Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy 'Go przyjęli,
dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, któdzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się
nie ;z krwi ani z cielesnej woli, lecz z Boga”
(Jan 1 : 9—13). Jan Chrzciciel ogłasza Jezusa
od razu jako Baranka Bożego, który gładzi
grzech świata. W Klanie Galilejskiej Jezus
ujawnia swoją chwałę, a w rozmowie z Niko
demem zupełnie wyraźnie mówi o swojej roli:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego je
dynego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie
zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał
Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz żeby
świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wie
rzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył
w imię jedynego Syna Bożego” (Jan 3 :16—18).
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Pamiętajmy więc, że etyka nie zajmuje cen
tralnego miejsca w Ewangelii. Ten nacisk jest
uzasadniony o tyle, że wielu ludzi właśnie ety
kę uważa za rzecz 'najważniejszą w Ewangelii.
Wcale nie odnosi się to tylko do ludzi -stoją
cych z dala od spraw Kościoła, a mimo to po
syłających dzieci na lekcje religii, bo „przecież
muszą się gdzieś nauczyć moralności” . Naucza
nie Jezusa na temat stosunku do samego sie
bie i odnoszenia się do innych -ludzi nabiera
sensu dopiero w oczach człowieka nawróco
nego, uratowanego, zbawionego, o odnowionym
sposobie myślenia, dzięki czemu może on właś
ciwie zrozumieć, na czym polega wola Boga.
„Przemieńcie się przez odlnowienie umysłu
swego, abyście mogli poznać, że wola Boga
jest dobra, miła i doskonała” (Rzym. 12 : 2).
W tym momencie dochodzimy do specyficznej
pechy ewangelickiej etyki. Jest ona ściśle zwią
zana ze zbawieniem, ale jako jego ,skutek, a nie
przyczyna. Teologia ewangelicka widzi zbawie
nie jako nie zasłużony, wolny dar od Boga.
„Sola gratia” — jedynie z łaski — głosi znana
maksyma reformacyjna.
Wzajemny związek między zbawieniem a ety
ką udało się zwięźle i jasno przedstawić dwom
młodym teologom z Heidelbergu, Zachariaszo
wi Ursynowi i Kacprowi Olewianowi, którzy
na zamówieni^ elektora Palatynatu, Frydery
ka III, ułożyli wydany po raz pierwszy w 1563
roku katechizm. Powszechnie został on później
przyjęty przez Kościoły reformowane jako
księga symboliczna. Ursyn i Olewian zaraz na
~ początku stwierdzają, że chrześcijanin musi
dostrzec trzy rzeczy: 1) jak wielki jest jego
grzech, 2) jak może być od1grzechu zbawiony
i 3) jak powinien być Bogu wdzięczny za zba
wienie. Odpowiednio do tego katechizm dzieli
się na trzy części: „O nędzy człowieka” ,
„O zbawieniu człowieka” i „O wdzięczności” .
Całą etykę pod postacią Dekalogu autorzy za
mieścili w części trzeciej, „O Wdzięczności” .

Ukrzyżowanie

Gdy na drodze mojego życia spotykam się
z Bogiem i poznaję Jego bezinteresowną mi
łość, gdy zostaję przez Niego uwolniony od
konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, od
.niepokojów i trosk, hierarchia wartości, którą
dotąd się kierowałem, zaczyna się walić. Wraz
,z tym rodzi się szansa, że w pozornie absurdal
nych twierdzeniach i wymaganiach dojrzę
ukrytą żelazną logikę, zbudowaną na zupełnie
,inriym założeniu niż to, do którego byłem przy
wiązany. Tym założeniem jest miłość Boga do
człowieka i Jego bezinteresowny dar w osobie
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Bezinteresow
na miłość, agape, legła więc jako kamień wę
gielny całej ewangelicznej etyki, co wyraził
Jezus w znanych zdaniach: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z ca
łej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z ca
łej siły swojej” . To jest największe i pierwsze
przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz
miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały
zakon i prorocy” (Mat. 22 : 37—40).
Gdy spotykam się z najwyższą wartością i zo
stanę porwany przez jej przedziwną moc,
wszystkie inne wartości zaczynają opadać
w dół, tracić swoje barwy i siłę atrakcyjną.
Wchodzę w nowy świat Królestwa Bożego.
Dzieje się wtedy to, o czym pisze Paweł do
chrześcijan w Koryncie: „Myśmy otrzymali nie
ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga,
abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie ob
darzył. Dlatego nie mówimy uczonymi słowa
mi ludzkiej mądrości, tylko słowami, których
naucza Duch, przykładając do duchowych rze
czy duchową miarę. A le człowiek zmysłowy nie
przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Boże
go, bo są dla niego głupstwem i nie może ich
.poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”
(I Kor. 2 : 12-14).
Należałoby postawić pytanie, czy nauczając
etyki, zbudowanej z elementów ewangelicz

nych, a jednocześnie zaniedbując sprawę praw
dziwego nawrócenia (metanoia) ludzi do Boga,
nie ponosimy daremnego trudu. Słuchacze po
woli przywykają do tego, że wskazówki Ewan
gelii są „nieżyciowe” , więc nie biorą ich serio.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Spróbujmy teraz, po tych uwagach ogólnych,
przyjrzeć się błogosławieństwom i wniknąć
w ich paradoksalną treść. Paul Tillich tak pi
sze w jednym ze swoich kazań na temat „para
doksu błogosławieństw” : „Czytelnicy Nowego
Testamentu i osoby go studiujące często stwier
dzają, że nie subtelne rozumowanie Pawła ani
mistyczna mądrość Jana, lecz proste wypo
wiedzi Jezusa, zapisane przez trzech pierwszych
ewangelistów, nasuwają najwięcej trudności
interpretacyjnych. Słowa Jezusa wydają się
tak jasne, proste i bezpośrednie, że trudno so
bie wyobrazić, aby ktoś mógł nie uchwycić ich
treści. Kiedy jednak mamy wyrazić ich sens
swoimi słowami, odkrywamy coraz nowe po
kłady znaczeniowe. Stwierdzamy, że znane
nam od wczesnego dzieciństwa słowa Jezusa są
dla nas niezrozumiałe. G d y staramy się w nie
wniknąć, zanurzamy się coraz głębiej i nie mo
żemy dotrzeć do -dna. W ydaje .się, że nie ma
nic równie prostego, a w rzeczywistości nic
nie sprawia większego kłopotu niż, na przy
kład, Modlitwa Pańska, przypowieści czy bło
gosławieństwa” .
Jeżeli tak jest, to możemy bez obawy wyczer
pania tematu przystąpić do medytacji nad bło
gosławieństwami 'albo makaryzmami, jak je
niektórzy nazywają od pierwszego słowa grec
kiego, „makarios” . Co to znaczy „makarios” ?
W klasycznej grece przymiotnik ten odnosi się
zwykle do bogów jako (posiadających nieśmier
telność . Określa również konkretne, ludzkie
szczęście, na przykład szczęście kobiety, która
ma dobrego męża, kawalera, rodziców, którzy
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mają wiele pięknych dzieci, człowieka mądre
go. Grecy zwykli nazywać Cypr „he makaria,,J
Wyspą Szczęśliwą, ponieważ uważali, że jest
tak piękna, bogata i urodzajna, że można w jej
granicach znaleźć pełne szczęście. Słowo „makarios” opisuje więc spontaniczną, pogodną,
niczym nie zakłóconą, ,pełną radość, niezależną
od przypadków i zmiennych 'kolei losu. Jeżeli
więc zamiast „błogosławieni” powiemy: „szczę
śliwi” , nie tylko jaśniej wyrazimy myśl, ale
będziemy całkowicie usprawiedliwieni, tym
bardziej że chodzi tu o grecki odpowiednik he
brajskiego „aszere” , występującego na przy
kład w Psalmie 1: „Szczęśliwy mąż, który nie
idzie za radą bezbożnych...” .
„SZCZĘŚLIWI UBODZY W DUCHU,
ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIOS”

ALBOW IEM

Cieszcie się ubodzy szczęście was spotyka, bo
oto przed wami wyzwolenie z opresji, jaką jest
wasza nędza. Tak, nędza, bo słowo „ptochos”
oznacza kogoś, kto nie posiada nic, kto znalazł
się na samym dnie ubóstwa kogoś, kto nie ma
nic, na czym mógłby '.polegać, czego mógłby
pożądać, zewsząd otoczony groźbą niebezpie
czeństwa. W takiej sytuacji można zrozumieć,
co to znaczy polegać na Bogu. „Ja wprawdzie
jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie.
T y jesteś pomocą moją i wybawicielem moim.
Boże mój, nie zwlekaj” (Ps. 40 :18). Może to
tłumaczy, dlaczego w sytuacji zagrożenia, jak
na przykład w czasie wojny czy kataklizmu
wzrasta liczba szukających pomocy u Boga.
Gdy coś zagraża wszystkim moim wartościom,
szukam tego, co niezniszczalne. Ale i odwrot
nie, gdy spotykam się z Bogiem, gdy On po
rywa swoją mocą, wtedy wszystko, co posia
dam, przestaje mieć wiążącą wartość. Sprze
daję wszystko, co mam, aby nabyć ziemię
z ukrytym w niej skarbem albo drogocenną
perłę, której szukałem.
Można mieć wątpliwości, czy nędza wywo
łuje jakiekolwiek pozytywne przemiany w du
szy człowieka. Praktyka wskazuje, że i bogac
two, i nędza jednakowo wypaczają i łamią lu
dzi. Dlatego cenną wskazówką jest określenie
„w duchu” . Jezus karmił głodnych, leczył cho
rych. Wśród pierwszych chrześcijan nie było
biedaków, każdy musiał mieć coś do jedzenia
i do odziania się (służba diakonów). Nie było
biedaków dzięki temu, że żyli wśród „ubogich
w duchu” , którzy zaufali Panu 1 już w ie
dzieli, jakie są wymiary tego, co posia
dają Ci ubodzy w duchu wiedzieli, że już
żyją w Królestwie Bożym, gdzie prawem
jest miłość, gdzie Panem jest sam Chrys
tus. Opadły z nich więzy bogactwa, zostali w y
zwoleni, zaznali szczęścia. Tak samo ubodzy,
nędzarze, ci, którzy niczego nie posiadali poza
tym, że zaufali Bogu. I z nich opadły więzy,
kleszcze ubóstwa, zostali wyzwoleni, zaznali
szczęścia.
Czy rację ma nasz przechodzień z ulicy, jeśli
sądzi, że to nonsens?
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„SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOW IEM
ONI BĘDĄ POCIESZENI”

Wokół Jezusa gromadzili się zwyczajni ludzie,
których gryzły różne troski, którzy płakali nad
swymi rodzicami, dziećmi; przyjaciółmi, któ
rych serce bolało z powodu różnych niepowo
dzeń. Chciałoby się powiedzieć współcześnie:
z powodu nagany,' niedoozekania się awansu,
podwyżki cen i tylu innych najróżniejszych
trosk, oplatających każdego dnia ludzkie serce
i zagłuszających wzrost ziarna jak ciernie
z przypowieści o czworakiej glebie. Cieszcie
się, wy, pogrążeni w bezdennym smutku i roz
paczy, bo oto wasz smutek w radość się zamie
nia. Stokroć tyle otrzymacie — braci, sióstr,
ojców, matek, dzieci, ziemi uprawnej — i jesz
cze odziedziczycie życie wieczne (Mat. 19 : 29).
Do Jezusa przychodzą ludzie chorzy, przyno
szą paraliżem tkniętych, których smutek i roz
pacz jest tak wielka, że odeszła od nich wszel
ka nadzieja. „Nikną jak dym dni moje, a kości
moje są rozpalone jak ognisko. Spalone jest
jak trawa i wyschło serce moje, zapominam
jeść mój chleb. Od głośnej skargi mojej kość
przyschła mi do ciała” (Ps. 102 : 4—6). I ci sły
szą: Bądź oczyszczony! Przejrzyj! Wstań! Weź
łoże swoje i chodź! A niekiedy jeszcze przed
tem: Odpuszczone są ci grzechy twoje! Bo do
Jezusa przychodzą też ludzie grzechem obcią
żeni, którzy płaczą nad swoją słabością, nad
tym, że łamią Boże Prawo, nad tym, że tak
bardzo od Boga się oddalili, iż już prawie nie
wiedzą: jest li On, czy Go nie ma? Cieszcie się,
grzesznicy, bo nie potrzebują zdrowi lekarza,
lecz ci, co się źle mają... Nie przyszedłem bo
wiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszni
ków! (Mat. 9 : 12—13). Cieszcie się, bo będzie
cie pocieszeni!
Czy nasz przechodzień wie, co to jest smutek,
żałoba, choroba, niepowodzenie, strata, rozsta
nie i wreszcie — co to jest grzech? Czy chciał
by poczuć się wyzwolony od smutku?
„s z c z ę ś l i w i
ZIEMIĘ”

c is i,

a l b o w ie m

oni

p o s ią d ą

Kto z mieszkańców wielkich miast nie tęskni
za spokojem i ciszą? Pośpiech, hałas, niepokój
przenikają do naszych domów, odbijają się na
sposobie życia, zapełniają szpitale chorymi,
sprowadzają nawet śmierć. Fabrykanci środków
uspokajających robią kokosowe interesy, łu
dząc ludzi mirażem cudownych efektów przy
pomocy chemii. Osiągają niekiedy rzeczywiś
cie zaskakujące, niespodziewane rezultaty,
jak w przypadku thalidomidu przed laty, gdy
zaczęły się rodzić potworki bez rąk i nóg. Na
pragnieniu szczęścia i spokoju żerują handla
rze narkotyków, oferując chwile zapomnienia
i kolorowych w izji za cenę ruiny zdrowia,
a często za cenę życia. Mimo że lekarze prze
strzegają, mimo że doświadczenie powinno nas
przekonać, ciągle wierzymy w cudowną moc
sztucznych środków. Niewielu więc daje wia
rę wezwaniu skierowanemu przez Jezusa do

wszystkich zapracowanych, zagonionych, prze
męczonych, skłóconych z najbliższymi, zbun
towanych przeciw porządkowi tego świata:
,,Pójdźcie do mnie wszyscy zapracowani i ob
ciążeni, a ja wam dam ukojenie (...)• U-czcie
się ode mnie, że jestem cichy i pokornego
serca” (Mat. 28. 29).
Szczęśliwy człowiek, który potrafi zyskać uci
szenie serca, spokój i równowagę duchową nie
sięgając po żaden środek odurzający. A le kto
to potrafi? Kto zdoła zdobyć się na jeszcze
jeden wysiłek, może przepełniający kielich go
ryczy o tę ostatnią kroplę? Wskazówka zegara
niedostrzegalnie ale niepowstrzymanie przesu
wa się po tarczy, tak niby spokojnie, a prze
cież w sposób irytująco nieubłagany odmierza
mijający czas, jak gdyby biczem ,poganiała.
Szybko wstawaj, przełknij śniadanie, biegiem
do tramwaju, czym prędzej do listy obecności.
A po pracy — kolejka jedna i druga, w domu
sterta nie zmytych naczyń, kosz z bielizną do
prania, dodatkowa praca zarobkowa na jakieś
pół etatu, dopilnowanie odrabiania lekcji, w y
wiadówka w szkole. Chaos, hałas, zdenerwo
wanie, ból głowy. Żeby tak chwila ciszy!
Nie, nie trzeba żadnego wysiłku. Wystarczy
tylko i aż zaufać, zawierzyć Jezusowi, przy
znać, że to, co On mówi, jest jednak prawdą.
Zatrzymaj się! Dokąd tak pędzisz? Przecież ta
ziemia do ciebie należy. Tobie szumi 'klon
przed oknem, dla twoich oczu w białe świeczki
stroi się kwitnący kasztan, tobie ćwierkają
czupume wróble na podwórku. Ozy musisz
wyrywać ciągle coraz więcej dla siebie? Ozy
musisz mieć więcej niż inni? Ozy musisz ko
niecznie osiągnąć sukces? Jeśli od Niego na
uczysz się być cichy od środka, łagodny w ser
cu, to zyskasz spojrzenie na wszystko z dys
tansu i wtedy spostrzeżesz, że tak, że napraw
dę ta ziemia jest twoja!

„SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY Ł A K N Ą I PR A G N Ą SPRA
WIEDLIWOŚCI, ALBOW IEM ONI BĘDĄ NASYCE
N I”

Cichość i łagodność ewangeliczna nie polegają
na obojętności, a dystans nie oznacza chłodu.
Wystarczy popatrzeć na Jezusa, który mówi,
żeby się od Niego uczyć cichości i pokory ser
ca. Nie przechodzi obojętnie i chłodno obok
ludzi, nie patrzy na nich z góry. Żal Mu ludzi
utrudzonych i opuszczonych jak owce bez pas
terza. Leczy, karmi, koi, podnosi na duchu. Ale
nie zadbwala się połowicznością — bogatemu
młodzieńcowi każe wszystko sprzedać, rozdać
ubogim i iść ze sobą; a potem żal Mu młode
go człowieka. Jezus nikogo nie zmusza, ale
wywiera zniewalający wpływ; kolejno dwu
nastu ludzli, a potem następni, rzuca dla Niego
wszystko. Z poganinem Piłatem, okupacyjnym
gubernatorem, rozmawia spokojnie i rzeczowo,
choć zdobywa siię i na milczenie wobec niego.
Przywódców i nauczycieli własnego narodti
chłoszcze ostrymi słowami', dlatego uważają Go
za złego ptaka, co własne gniazdo kala. A le nie
sądzi nikogo według etykiet, z Nikodemem
prowadzi długą nocną rozmowę.
Sprawiedliwość. Wielkie słowo. Puste słowo.
Może znaczyć wszystko, a może nie znaczyć
niczego. ,,Sprawiedliwość jest ostoją mocy
i trwałości Rzeczypospolitej” — brzmi napis na
gmachu sądów w Warszawie. A jednocześnie
niejeden gorzko się uśmiecha na to słowo, bo
poznał zawiłe ścieżki wymiaru sprawiedliwo
ści. Sędzia odważny, uczciwy i sędzia prze
kupny lub zastraszony, sędzia prawy i sędzia
realizujący określone cele — to dwa różne obli
cza tego, co nazywamy sprawiedliwością.
W Piśmie świętym sprawiedliwość określa
stan, w jakim człowiek podoba się Bogu. Obraz
takiego
sprawiedliwego
człowieka
maluje
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Psalm 1: „O, szczęśliwy mąż, który nlie chodizi
za radą przewrotnych i nie wszedł na drogę
grzeszników ani na stolicy szyderców nie sie
dzi, ale ujpodobał sobie Prawo Pańskie i nad
Prawem Jego rozmyśla we dnie i w nocy...”
(przekład R. Brandstaettera). Przeciwieństwem
sprawiedliwego jest grzesznik. A więc ty i ja,
człowiek, który błądzi, myli się, upada, który
zadaje krzywdę, zdradiza, lekkomyślnie osądza,
bezmyślnie obgaduje, traktuje innych z chłod
ną wyniosłością, kłóci się o drobiazgi, a pozwa
la się odzierać z rzeczy naprawdę cennych
i niezbywalnych, ze strachu milczy, ze strachu
krzyczy, nisko się kłania mocnym i tego samego żąda względem siebie od słabszych. Szczęś
liw y człowiek, któremu zbrzydło takie życie,
bo zobaczył coś niezwykle cennego, czystego,
pięknego. I poczuł w sobie zupełną pustkę
ściskającego głodu i omdlewającego pragnienia,
I wie, że nie zaspokoi go kęs chleba ani łyk
wody. Musi posiąść wszystko. Całą sprawiedli
wość, a nie tylko jej kawałek. Nie chce słuchać
rad ludzi przewrotnych, zadawać się z grzesz
nikami, zasiadać przy jednym stole z szyder
cami. Widzi cały bezsens swojego życia, pod
nosi się, zrywa z tym, co go pęta, walczy o do
bro, słuszność, prawdę, sprawiedliwość. Nie
udaje mu się. Zaczyna na nowo. Przeżywa za
wód i zniechęcenie. I znowu zaczyna bo jest
głodny i spragniony. Bo wie, co to jest nie
nasycony głód i nie zaspokojone pragnienie.
Szczęśliwy jesteś w swoim zmaganiu, bo Pan
obiecał ci spełnienie tego, czego tak bardzo, aż
do głębin twoich trzewi pragniesz.
„SZCZĘŚLIWI MIŁOSIERNI, ALBOW IEM ONI M I
ŁOSIERDZIA DOZNAJĄ”

Kiedyś przyszedł do Jezusa ktoś bardzo boga
ty, aby zasięgnąć porady duchowej. Chciał czy
nić coś dobrego, aby osiągnąć życie wieczne.
Przykazań nauczył się od dzieciństwa prze
strzegać, ale czuł, że to nie wszystko. Uisłysizał:
,,Jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj, co
posiadasz i rożdlaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie, pStem przyjdź i naśladuj
mnie” . Nie skorzystał z rady, 'której szukał,
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele ma
jętności (Mat. 19 : 16—22). Starczyło mu w y
obraźni na to, by wiedzieć, co traci, ale zabra
kło mu wyobraźni, aby zobaczyć, co może zro
bić ze swoim majątkiem. Choć rozmawiał z sa
mym Jezusem, nie spotkał Boga. Nie zyskał
dystansu do tego, co posiadał, nlie stał tsię ubo
gim w duchu (takim, jak później Barnabaisz —
Dz. 2 :36—37), miłosierdzie go nie ogarnęło.
Nie potrafił spojrzeć z miłością, nie potrafił
użalić się, tak jak Jezus wtedy, gdy żalił się
nad ludem otumanionym i opuszczonym, jak
owce bez pasterza (Mat. 9, 36).
Za słowem „miłosierdzie” kryje się nieprzetłu
maczalny termin hebrajski „chesed” , który
znaczy coś więcej niż współczucie, niż żal nad
kimś, kto jesit nieszczęśliwy. Chodzi tu o Wejś
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cie w czyjąś skórę, o patrzenie czyimiś oczami,
0 myślenie i odczuwanie jak ktoś drugi. Nikt
z nas nie wejdzie dosłownie w cudzą skórę, ale
wiele może tu po prostu wyobraźnia pobudzo
na tym, że ja sam miie jestem doskonały, prze
żywam swoje własne biedy, błędy, wzloty
1 »upadki, radości i smutki i nieszczęścia. Prze
cież mnie, mnie samemu, tak bardzo potrzeba
miłosierdzia.
Jest jednak ktoś, kto dosłownie wszedł w na
szą iskórę. Czy nie można itego powiedżieć
o Jezusie, który „chociaż był w postaci Bożej
(...) wyparł się samego siebie, przyjął postać
sługi i stał się podobny ludziom...” (Flp. 2 : 5
—11)? „Mając tedy wielkiego arcykapłana, któ
ry przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo
żego trzymajmy się mocno wyznania. Nie ma
my bowiem arcykapłana, który by nie mógł
w sp ółczu ć
ze słabościami naszymi, lecz
doświadczonego w e wszystkim, podobnie jak
my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy
z ufną odwagą do (tronu łaski, abyśmy dostą
pili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy
w stosownej porze” (Hebr. 4 : 14—16).
Szczęśliwi jesteście wy, którzy macie dość w y 
obraźni, aby wczuć 'Się w sytuację drugiego
człowieka, wyjść mu naprzeciw, okazać mu zro
zumienie i serce, pomóc, gdy tego potrzebuje.
Szczęśliwi jesteście wy, którzy miłością ścią
gacie Niebo na ziemię i ipozwalacie nieszczęśli
wym zaznać szczęścia Królestwa. Szczęśliwi
jesteście, bo sami potrzebujecie miłosierdzia,
które do was przychodzi przez innych ludzi,
a zwłaszcza przez Ożłowieka-Jezusa.
Co na to powie nasz przechodzień? Czy w y 
starczy mu wydział opieki1 społecznej?
„SZCZĘŚLIWI CZYSTEGO SERCA, ALBOW IEM ONI
BOGA O G LĄD AĆ BĘDĄ”

Przymiotnik „czysty” może mieć rozmaite iznaczenie. Wymieńmy tu kilka. Mówimy na przy
kład o czystej bieliźnie, która przez pranie zo
stała pozbawiona brudu. Przy 'pomocy wialni
oddzielamy plewy i inne zanieczyszczenia, aby
otrzymać czyste ziarno. O złocie bez domieszki
innego metalu mówimy: czyste złoto. Jeżeli so
bie przypomnimy, że dla ludzi starożytnej kul
tury serce nie było symbolem uczuć, jak dla
nas dzisiaj, lecz siedliskiem myśli, jak dla nas
mózg — wtedy wyraźnie nam się jawi, na cizym
polega czystość serca. Unikniemy szeroko roz
powszechnionych uproszczeń sprowadzających
czystość serca ~do tzw. niewinności w dziedzi
nie seksualnej. Czystość iserca obejmuje wszyst
kie sfery ludzkiego życia: prostolinijność w
sposobie myślenia, kiedy „tak” 'znaczy „tak” ,
a „nie” znaczy „nie” , kiedy białe jest białym,
a czarne czarnym; zgodność słów i czynów
z tym, co isię myśli i o czym jest się przeko
nanym; kierowanie isię najlepszymi intencjami,
kied!y zamiary nie są sprzeczne z celami, do
których się dąży.

Szczęśliwy człowiek, (który potrafi żyć taką
prostolinijnością. A le taki człowiek niczego nie
załatwii, niczego w życiu nie zdobędzie, kariery
nie zrobi, majątku nie zbije. Nie potrafimy
żyć z czystym sercem, zachować jasność i świe
żość spojrzenia, właściwą dzieciom. „Mamusiu,
jaka ta pani -pomarszczona” — szczerze mówi
dziecko. Potem dowiaduje się od mamusi, że
takich rzeczy głośno mówić nie można, bo się
komuś robi przykrość. A le od tej samej mamu
si bierze praktyczną lekcję, że można takie
rzeczy mówić, byle po cichu, za plecami.
Nasze myśli stają się coraz bardziej złożone,
różne m otywy nakładają się na siebie, stara
my się panować nad odruchami i gestami, aby
ktoś nie odczytał z nich naszej prawdziwej in
tencji, pod pozorami chłodu i szorstkości sta
ramy isię ukryć prawdziwe uczucia. Tak po
wstaje prawdziwa mieszanina, kiedy o czys
tości, jednorodności, prostocie, bezpośredniości
nie może już być mowy. I witedy przestajemy
też dostrzegać wiele rzeczy.
Jest prostym faktem, że dostrzegamy tylko to,
co dostrzegać jesteśmy zdolni. Kiedy spoglą
damy na rozgwieżdżone niebo, widzimy nie
zliczone ilości świetlnych 'punktów. Astronom
potrafi je od siebie odróżnić i nazwać je włas
nym imieniem. Żeglarz potrafi odszukać te,
które wskażą mu drogę na morskich szlakach.
Są ludzie, którzy w każdej sytuacji, w -każdym
zdaniu dostrzegą -coś brzydkiego i złego, któ
rym każde wydarzenie nasuwa sprośne myśli
i porównania. W każdej dziedzinie życia do
strzegamy to, co dostrzegać jesteśmy -zdolni.
Jeśli nie widzimy Boga dokoła nas — w natu
rze, w ludziach, w wydarzeniach, nawet w Koś
ciele — to dlatego, że oglądamy świat w krzy
wym, spękanym zwierciadle wypaczonych m y
śli. Szczęśliwy człowiek, który na świat przez
Boga stworzony potrafi spojrzeć czystym
okiem, bo dojrzy w nim rękę Boga.
„SZCZĘŚLIWI POKÓJ CZYNIĄCY, ALBOW IEM SY
N A M I BOŻYM I BĘDĄ N A Z W A N I”

Był (kiedyś Ktoś, kto nazywał się Synem Bo
żym, więcej — b y ł Synem Bożym. Jemu to
przypadło w udziale ustanowienie pokoju mię
dzy Bogiem a ludźmi. Stało się to za cenę Je
go męczeńskiej śmierci na krzyżu. Ta myśl 'po
chodzi od św. Pawła, który tak pisał do Efe
zjan: „On jest naszym pokojem, On sprawił,
że z dwojga powstała jedność i żburzył w iswoim ciele (...) przegrodę z muru nieprzyjaźni {...),
zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i po
kój tym, którzy isą blisko” (Ef. 14 : 17).
Skoro On sam w Kazaniu na Górze nazywa
synami Bożymi tych, którzy krzewią pokój, to
przyznaje się do bliskiego z nimi pokrewień
stwa. Znaczy to jednocześnie, że działalność na
rzecz pokoju jest (działaniem zbawczym, po
nieważ jest istotną cechą funkcji Zbawiciela.
Przyszedł On na świat po to, aby -ratować go
przed zagładą (Jan 3 : 14—17).

Wniebowstąpienie

Powtórne przyjście w

chwale

Interesującą myśl można wyczytać w kilku
miejscach ewangelii.
Niewielkie znaczenie
przywiązywał Jezus do -związków pokrewień
stwa. Ustanowił związki między ludźmi na in
nej — duchowej — płaszczyźnie. Gdy pewien
uczony w Piśmie chciał przyłączyć się do Jezu
sa, ale przedtem wykonać obowiązek pocho
wania swego zmarłego ojca, usłyszał takie zda
nie: „Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią
umarłych -swoich” {Mat. 8 : 22). Najwyraźniej
to widać jednak na Jego stosunku do własnych
krewnych. Powiedziano Mu kiedyś, że Jego
matka i bracia czekają na Niego, aby z Nim
pomówić. Wtedy pokazał swoich u-czniów i po
wiedział, że oni są Jego matką i braćmi, a na
stępnie wyjaśnił: „Ktokolwiek czyni wolę Oj
ca mojego, który jest w niebie, -ten jest moim
bratem i siostrą i matką” (Mat. 12:46—50;
por. Łuk. 11 :28). Kropkę nad „ i ” postawił
w tej sprawie przy innej okazji: „K to miłuje
ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest
mnie godzien” {Mat. 10 : 37).
W tym błogosławieństwie Jezus przyznaje się
do pokrewieństwa z ludźmi, którzy czynią po
kój, którzy swoją obecnością — słowem i czy
nami — przeciwdziałają napięciom i walkom,
prowadzą do pojednania między 'zwaśnionymi.
Pamiętajmy jednak, że biblijne znaczenie po
jęcia „pokój” (hebr. szalom, gr. eirene) jest
o wiele bogatsze od potocznego, znaczy o wiele
więcej niż brak napięcia, walki, wojny. Biblij
ne „szalom” zawiera w sobie wszystko, co mo
że zapewnić człowiekowi najwyższe dobro.
Szczęśliwy jest człowiek, który w swoich sło
wach i czynach kieruje się -dobrem ludzi, (któ
ry nie wynosi się nad innych, ale jak Jezus,
Syn Boży, nie chce, aby jemu służono, tylko
sam chce służyć, który pamięta, że odmiana
świata zależy od odmiany ludzkich serc, od
opamiętania się i dania wiary Ewangelii mi
łości.
„s z c z ę ś l i w i , k t ó r z y c i e r p i ą p r z e ś l a d o w a 
n ie z p o w o d u s p r a w ie d l iw o ś c i, a l b o w ie m
ic h
jest
królestw o
n ie b io s , s z c z ę ś l iw i
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JESTEŚCIE, GDY W A M ZŁORZECZYĆ I PRZE
ŚLADOWAĆ W AS BĘDĄ I K ŁAM LIW IE MÓWIĆ
N A WAS WSZELKIE ZŁO ZE W ZGLĘDU NA MNIE!
RADUJCIE SIĘ I WESELCIE, ALBOW IEM Z A P Ł A 
TA W ASZA OBFITA JEST W NIEBIESIECH; TAK
BOWIEM PRZEŚLADOW ALI PROROKÓW, KTÓRZY
B Y L I PRZED W A M I”.

Był przed' Jezusem »człowiek, który mówił pra
wdę i ogłaszał wolę Boga; tnie cofnął się nawet
wtedy, gdy musiał króla zganić za czyn niepra
wy. Nazywał się Jan Chrzcicie1
!. Kosztowało
go to głowę. Nie był on trzciną chwiejącą się
od wiatru. Herod zaś nie był człowiekiem tej
miary, co król Dawid, który z powodu więk
szego grzechu napomniany przez Natana, po
kutował i modlił się: „Zmiłuj się nade mną,
Boże, według łaski swojej, według wielkiej li
tości swojej zgładź występki moje! Obmyj
mnie zupełnie «z winy mojej i oczyść mnie
z grzechu mego...” (Ps. 51).
Byli też później ludzie — bywali w całej his
torii Kościoła i bywają dziś także — którzy
mają odwagę cierpieć z powodu sprawiedli
wości, cierpieć ze względu na Jezusa, bo w ie
dzą, że On otworzył im Królestwo Niebios.
Dzięki Niemu spotkali Boga, zostali uwolnieni
od więzów bogactwa i nędzy, zyskali pociechę
w smutku, poznali, ico to jest miłosierdzie oka
zywane i doznawane, zyskali nową skalę war
tości, więc któż ich „odłączy od miłości Chrys
tusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prze
śladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebez
pieczeństwo, czy miecz?” (Rzym. 8 : 85).
Tacy ludzie roznieśli „bakcyla” Ewangelii po
starożytnym świecie, gdy zaczęto ich prześlado
wać w Jerozolimie; tacy ludzie opuszczali
Francję, gdy odwołano edyfct nantejski *, osie
dli w Szwajcarii i w innych krajach, przyczy
niając się do wszechstronnego rozwoju tych
narodów, wśród których znaleźli nowe domy.
I w Polsce osiedlili się tacy ludzie (Zelów, Ku
ców), którzy woleli opuścić swoją ojczyznę,
Czechy, niż wyrzec się swej wiary.
Jezus nigdy nie mówił, że obiecuje swym na
śladowcom wygodjne życie, egzystencję senną,
* W 1685, za panowania Ludwika X IV , ponad pół
miliona hugonotów opuściło Francję.

bez problemów. Jego wypowiedź: „Pójdźcie do
mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i ob
ciążeni, a Ja wam sprawię o*dipocznienie” (Mat.
11 : 28), wcale nie oznacza tego, czego byśmy
sobie może życzyli, tj. spokojnego, ciepłego
kąta „u Pana Boga za piecem” . Chodzi w niej
0 to samo, co w błogosławieństwach — o total
ną przemianę, o dynamiczny zwrot, o przejście
do nowej rzeczywistości Królestwa Niebios.
„Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Jahwe
to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi, On
się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest
niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu
1 pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą
i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy; 'lecz
ci, co zaufali Jahwe, odzyskują siły, otrzymują
skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez
znużenia idą” i(Iz. 40:28—81).
Zostawmy w spokoju naszego przechodnia.
On wolał pójść do punktu toto-lotka, bo wierzy
w hasło: „grającym szczęście sprzyja” , a potem
włączyć w domu telewizor i z wygodnego fo
tela obejrzeć mecz lub film kryminalny.
Czas już najwyższy kończyć, choć zaledwie
musnęliśmy błogosławieństwa po powierzchni.
Widzimy więc, że jest tak, jak mówił Tillich:
„gdy staramy się w nie wniknąć, zanurzamy
się coraz głębiej i nie możemy dotrzeć do dna” .
Czy jednak uchwyciliśmy coś z tego bogactwa,
czy znaleźliśmy perłę?
„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają
z nieba i tam nie powracają, dopóki nie na
wodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią
urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy
i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wycho
dzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocnie,
zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem
i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was
przyprowadzą. Góry i pagórki przed wami
podniosą radosne okrzyki, a wszystkie drzewa
polne klaskać będą w dłonie.
Zamiast głogów wyrosną cyprysy, zamiast po
krzyw wyrosną mirty. I będzie to dla Jahwe
na chwałę, jako znak wieczysty, niezniszczal
ny” (Iz. 55 : 10-13).

W ITOLD LUBICZ

Jak rozumiem
Modlitwę
Pańskq?
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Choć w poszczególnych okre
sach dziejów różne fragmenty
Nowego Testamentu nabierały
większego lub mniejszego zna
czenia, w niekończących się
człowieczych
poszukiwaniach
Prawdy Modlitwa Pańska zaw
sze pozostawała najlepiej i naj
powszechniej znanymi słowami
Chrystusa, słowami znanymi

tak dobrze, że często stawały
się one... niezrozumiałe, wywo
ływały sprzeczne odczucia i in
terpretacje . Jak wszędzie tam,
gdzie Ogromna Myśl zostaje
zamknięta w słowa, tak i tu
można pisać całe traktaty na
temat własnych wrażeń, od
czuć lub wreszcie suchej anali
zy logicznej tekstu i jego po

wiązań, jego coraz
warstw treściowych.

głębszych

Tych, którzy w tym miejscu
zamierzają przerwać czytanie,
spieszę uprzedzić, że żadnych
„głębokich anałiz(i przeprowa
dzać nie zamierzam. Chcę jedy
nie wskazać na pewną podstaicową, choć — moim zdaniem
— pozorną sprzeczność zwią
zaną z Modłitwą Pańską, a na
stępnie podziełić się z czytają
cymi te słowa własną interpre
tacją tekstu, która na pewno
nie jest ani najłepszą, ani je 
dyną możłiwą — po prostu od
powiada mnie, m ojej „psy
chicznej konstytucji“, reałizuje
we mnie „nić łączności“ , jaką
Modłitwą Pańska ma w zało
żeniu tworzyć pomiędzy Bo
giem a człowiekiem.
Modłitwą Pańska opisana jest
w Ewangełii wg św. Mateusza
w zupełnie innym kontekście
niż w Ewangełii wg św. Łuka
sza. W pierwszym przypadku
wpłeciona jest w dłuższe ka
zanie i poprzedzona szeregiem
wskazówek omawiających, jak
w ogółe powinna przebiegać
modłitwą: skrycie, w zamknię
ciu, gdzie nikt nie przeszkadza.
Ostatnia wskazówka, poprze
dzająca sam tekst Modlitwy
Pańskiej, brzmi: „A modląc
się, nie bądźcie wiełomówni
jak poganie; albowiem oni
mniemają, że dla sioej wielomówności
będą
wysłuchani.
Nie bądźcie tedy do nich po
dobni, gdyż wie Bóg, Ojciec
wasz, czego potrzebujecie, pier
wej, niżbyście Go prosili“ .
W opisie Łukasza Jezus uczy
swych uczniów modlić się na
ich prośbę, bezpośrednio po za
kończeniu własnej modlitwy,
po czym dodaje podobieństwo
o przyjacielu, który poratuje
drugiego jeśli już nawet nie z
przyjaźni, to dla jego natręc
twa. I kończy to minipodobieństwo słowami: „A ja wam po
wiadam: Proście, a będzie wam
dane, szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie, a otworzą wam“ . A
więc, jak to jest naprawdę:
mamy być natrętni, czy wstrze
mięźliwi w swych prośbach?
Mamy kołatać i upominać się,
czy też zdać się całkowicie na

fakt, że Ojciec nasz wie, czego
nam potrzeba? Jak już wspom
niałem wyżej, sprzeczność to
pozorna.
Osobiście wyznaję teorię, że
postawa każdego człowieka jest
rezultatem połączenia (w róż
nym procencie składu dla róż
nych łudzi) dwóch skrajnych
typów postaw: rozumowca i uczuciowca. Pierwszy z tych
typów charakteryzuje się prze
wagą świadomości w motywa
cji działań, drugi — podświa
domości. Pierwszy chce wszy
stko zrozumieć, drugi chce
mieć odpowiedni nastrój. Lu
dzie mający w sobie przewagę
pierwszego
typu
posiadają
skłonności do nauk ścisłych i
technicznych, drugiego — do
humanistycznych. Rozumowiec
io skrajnym wydaniu potrak
tuje Modlitwę Pańską jako
wieczorne przypomnienie za
dań na dzień następny: „Wszy
scy wiemy, co trzeba robić, ale
powtórzmy: pana X proszę o
wykonanie czynności nr 1, pa
na Y o wykonanie czynności
nr 2, ja wykonuję nr 3“ . A uczuciowiec w tej samej sytua
cji przypomni wagę i znacze
nie podejmowanych zadań, za
trzyma się dłużej nad solidar
nością
pracujących,
obieca
trzymać kciuk za pozostałych
i poprosi o dobre myśli dla sie
bie. Analogia dość daleka, ale
jest. Jestem pewien, że Pan
Bóg kocha zarówno rozumowców, uczuciowców, jak i ich
„mieszanki“ , a każdy sposób
podejścia do Modlitwy Pań
skiej, byle płynący z wiary,
jest Mu miły.
Przypomina m i się tu pewien
(oglądany już dawno, więc
niech Czytelnicy wybaczą mi
ewentualne przeinaczenia) film,
który zrobił na mnie szczegól
ne wrażenie przedstawioną tam
formą modlitwy: bohater ak
cji,
porzucony
zdradziecko
przez swych towarzyszy w
środku bezwodnej pustyni, ma
szeruje w beznadziejnej sytua
cji dziesiątki kilometrów, zwra
cając się do Boga co pewien
czas mniej więcej w ten spo
sób: „Panie, widzisz jak mi
ciężko?“, „Panie, chyba już
dość?“, „Panie, naprawdę już

nie mogę!“ . I wreszcie, pada
jąc w piasek: „Panie, jeśli
chcesz mi pomóc, to to jest już
ostatnia chwila!“ I w tym mo
mencie pod ręką wyczuwa wil
goć zwiastującą źródło, które
miało odmienić całe jego życie.
Skoro tak różne są formy mod
litwy, skoro Nowy Testament
wyraźnie
oba,
stosunkowo
skrajne podejścia do Modlitwy
Pańskiej akceptuje (być może
loynika to z postawy obu ewangelistów: każdemu utkwiło
najbardziej w pamięci to, co do
niego najsilniej przemawiało),
to i my mamy prawo podkładać
pod Modlitwę Pańską interpre
tacje nam najbliższe, spraw
dzając wszakże każdorazowo
w Piśmie świętym, jak w lu
strze, czy nie zmieniliśmy sen
su słów Pana,
Na
zakończenie
chciałbym
przytoczyć jeden z najbliższych
mi
sposobów wypowiadania
Modlitwy Pańskiej, polegający
na rozwinięciu zawartych w
niej skrótów myślowych (z ewentualnym
dodaniem kon
kretnych przypadków), stano
wiący jednocześnie i modlitwę
i je j interpretację: „Nasz O j
cze,
znajdujący
się
ponad
wszystkim, co nas otacza, nie
chaj Imię Twoje stanie się
Największym Skarbem żyją
cych, niech jak najszybciej roz
przestrzeni się wśród nas Two
je Królestwo, niech Twoje panowaitie, Twoje prowadzenie
w każdej sytuacji, stanie się
dla nas tak odczuwalnym, jak
jest oczywistym dla tych, któ
rzy już są z Tobą. Daj nam
wszystko, co niezbędne dla
przetrwania i niech gniew
Twój oraz kary omijają nas
tak, jak i my darowujemy in
nym ludziom to, co nas do
gniewu i zemsty pobudza. Nie
stawiaj nas w zbyt trudnych,
jak na nasze siły, sytuacjach,
uchroń od wszystkiego, co
sprowadza na nas nieszczęście
i oddala od Ciebie. Wierzymy
w Twoją Wszechmoc, Potęgę,
w Twoje Panowanie, któremu
nic się n iejn oże oprzeć, i pro
simy, byś i nam pozwolił być
i czuć się Twoimi. Daj, niech
tak właśnie będzie, niech tak
się stanie!“
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Ks. ALFRED JAGUCKI

K rólestw o
Początki Królestwa Bożego na ziemi sięgają
początków dziejów ludzkości. Ogród w Edenie
był Królestwem Bożym, ponieważ tam rządził
Bóg. Człowiek podlegał bezpośrednio autory
tetowi Boga. W ścisłej zależności od Stwórcy
miał panować nad zwierzętami 1 czynić sobie
ziemię poddaną (I Mojż. 1:28; 2:15. 17).
Przez grzech zrzucił człowiek świadomie pod
daństwo Bogu i poddał się pod władanie sza
tana. W ten sposób stał się szatan „władcą te
go świata” . Na tej podstawie mógł (powiedzieć
do Jezusa: „Dam ci całą władzę nad wszyst
kimi królestwami świata i chwałę ich, ponie
waż została mi przekazana, i daję ją, komu
chcę” (Łuk. 4 : 5. 6).
Cała historia ludzkości świadczy o tym, jak
Bóg starał się odnowić zburzone królestwo
i założyć je na niezniszczalnym, doskonałym
fundamencie. Aż wreszcie posłał na świat Te
go, który będzie królował, a Jego królestwu
nie będzie końca (Łuk. 1 : 32. 33). „Syn Boży
na to się objawił, aby zniweczyć dzieła dia
belskie” (I Jan 3 : 8). Zaraz po. narodzeniu Je
zusa przybyli mędrcy ze wschodu pytając:
„Gdzie jest ten nowo narodzony król żydow
ski?” (Mat. 2 : 2). Jan Chrzciciel wołał: „Opa-

Boże

mlętajeie się, albowiem zbliżyło się Królestwo
Niebios” (Mat. 3 : 2). Sam Jezus Chrystus roz
począł swoją działalność od zwiastowania ra
dosnej wieści: „Wypełnił się czas i przybliżyło
się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierz
cie ewangelii” (M k 1 :15; Mat. 4 : 17). Króle
stwo Boże było głównym i zasadniczym tema
tem zwiastowania Jezusa. Królestwo Boże
i Królestwo Niebios zawiera tę samą treść:
królewskie rządy Boga nad całym światem.
W Kazaniu na Górze proklamował Jezus za
sadnicze prawo swego Królestwa (Mat. 5—7).
Nastanie Królestwa Bożego w tym świecie
oznacza zmierzch władzy szatana i demonów.
„Jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym,
to nadeszło do was Królestwo Boże” (Mat. 12 :
: 28). Tę samą wieść kazał Jezus rozgłaszać
w całej Palestynie, gdy siedemdziesięciu ucz
niom polecił: „Idźcie (...) i mówcie: Przybliży
ło się do was Królestwo Boże” (Łuk. 10 : 9).
Wskutek zwiastowania Żydzi rozglądali się na
wszystkie strony, a nie widząc nic, pytali znie
cierpliwieni, kiedy przyjdzie Królestwo Boże.
Jezus im na to odpowiedział: „Królestwo Boże
nie przychodzi dostrzegalnie; ani nie będą mó
wić: Oto tutaj jest albo tam; oto bowiem Kró
lestwo Boże jest pośród was” (Łuk. 17 :20. 21).
W przeciwieństwie do oczekiwań żydowskich
Jezus zwiastuje, że Królestwo Boże już nasta
ło. Panowanie Boga, Jego Królestwo stało się
rzeczywistością, gdy przyszedł Chrystus.
Gdy Jan Chrzciciel, który zapowiadał przyjście
Królestwa Bożego, osadzony w więzieniu zwąt
pił, czy Jezus jest tym, który to Królestwo
założy, Pan powiedział jego uczniom: „Idźcie
i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie:
ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trę
dowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą,
umarli są wskrzeszani, a ubogim jest zwiasto
wana^ ewangelia; a błogosławiony, kto się mną
nie zgorszy” (Mat. 11 : 2—6). To są znaki, że
Królestwo Boże przyszło na ten świat. A wła
śnie Żydzi gorszyli się. Ze wszystkich prze
powiedni starotestamentowych zapamiętali tyl
ko te o zwycięskim Mesjaszu, który wyzwoli
Izraela spod okupacji rzymskiej, aby razem
z nim zapanować nad innymi narodami. Po
cudownym nakarmieniu pięciu tysięcy zdawało

...Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdzie
cie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto
prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto koła
cze, temu otworzą... (Mat. 7 1 7— 8).
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im się, że ich sen się urzeczywistni. Wtedy
zamyślali „podejść, porwać Go i obwołać kró
lem” (Jan 6 : 15). Drugi raz witali Jezusa jako
króla, gdy wjeżdżał do Jerozolimy. Wtedy w o
łali: „Błogosławiony, który przychodzi jako
król w imieniu Pańskim” (Łuk. 19 : 38).
Wkrótce jednak stało się tak, jak Jezus prze
powiedział w podobieństwie, gdy mniemali,
„że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże”
(Łuk. 19 : 11—27). Wołali: „N ie chcemy, aby
ten królował nad nami” . Gdy Jezus wyznał
przed Piłatem, że jbst królem, a Piłat spytał
Żydów: „Króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla,
tylko cesarza” (Jan 18 : 33; 19 : 15).
^
Uczniowie Jezusa również inaczej wyobrażali
sobie Królestwo Boże. W drodze do Emaus
dali wyraz swojemu rozczarowaniu: „Myśmy
się spodziewali, że On odkujpi Izraela” (Łuk.
24 :21). Jezus wytłumaczył im wtedy, że
Chrystus musiał to wszystko wycierpieć, aby
wejść do swojej chwały (Łuk. 24 :26). A le
jeszcze przed wniebowstąpieniem pytali Go:
„Panie, czy w tym czasie odbudujesz króle
stwo Izraelowi?” (Dz. 1:6). A więc nawet ci,
którzy w Chrystusa wierzyli — czekali na Je
go widzialny triumf, na królestwo rodem z te
go świata. Pascal zaznaczył: „Mahomet zało
żył swoje królestwo mordując przeciwników,
Chrystus — oddając siebie i tych, którzy są
Jego, w ręce morderców” .
Królestwo Boże jest tajemnicą. Jezus starał
się cząstkę tej tajemnicy odsłonić w podobień
stwach, w sposób poglądowy przedstawić to,
co niewyobrażalne. Język i obrazy do tych po
dobieństw brał z życia i pracy rolnika, ryba
ka, pasterza, gospodyni domowej (Mat. 13;
Mk 4; Łuk. 8). Rzeczywistość Królestwa Boże
go nie jest jednak identyczna z tym, co nam,
słuchającym tych podobieństw, staje przed
oczyma. Podobieństwa o Królestwie Niebios
stawiają nas przed pytaniem czym jesteśmy?
Rolą nieurodzajną czy dobrą ziemią? Kąkolem
czy pszenicą? Złymi 'rybami czy dobrymi? Czy
Królestwo Boże jest dla nas skarbem i perłą?
Żydów, którzy odrzucili Chrystusa Króla, spo
tkał sąd. Stało się, jak powiedziano w podo
bieństwie: „A le tych nieprzyjaciół moich, któ
rzy nie chcieli, bym królował nad nimi, przy
prowadźcie tutaj i zabijcie na moich oczach”
(Łuk. 19 : 27). W roku 70 przyszli Rzymianie,
zburzyli Jerozolimę, część mieszkańców wybili
w pień, a resztę rozproszyli po całym świecie.
Kto opowiada się za Jezusem, opowiada się za
Królestwem Bożym. Chrystus odrzucony „udał
się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie
i wrócić” (Łuk. 19 : 12).
Królestwo Boże objawiło się w wielkiej mocy
w dniu Zielonych Świąt. Po wylaniu Ducha
Świętego Jezus zakłada swoje Królestwo w ser
cach ludzi wierzących. On przepowiedział, że
niektórzy z tych, co tu stoją, nie' zaznają
śmierci, zanim* nie ujrzą Królestwa Bożego,
nadchodzącego w mocy” (Mk 9:1).

Królestwo Boże jest wielkością duchową,
wszystko dzieje się w nim na płaszczyźnie
duchowej, Chrystus jest w nim duchowo obec
ny. W tym sensie powiedział Piłatowi: „K ró
lestwo moje nie jest z tego świata” (Jan 18 :
: 36). Do Królestwa możemy wejść tylko przez
nowe narodzenie, przez narodzenie z wody
i z Ducha (Jan 3 :5), przez wiarę. Dlatego
mówi nam apostoł: „Dziękując Ojcu (...), który
nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do
Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol.
1 : 13).
„Królestwo Boże to nie pokarm i napój1
, lecz
sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świę
tym” (Rzym. 14 :17). O tym trzeba pamiętać.
Mimo że Chrystus powiedział, iż podczas Jego
powtórnego przyjścia ujrzymy „Syna Człowie
czego przychodzącego w Królestwie swoim”
(Mat. 16 : 28), próbowano często założyć K ró
lestwo Boże na ziemi przy użyciu ognia i mie
cza albo przez sojusz między tronem i ołta
rzem.
Królestwo Boże rośnie w tym świecie, ale świat
tego w ogóle nie dostrzega, a i przed wierzą
cymi jest to w wielkiej mierze zakryte. My
jednak wiemy, że w końcu objawi się ono w ca
łej okazałości. Królestwa Bożego nie stanowią
święte miejsca i czasy, lecz święci ludzie.
A. Harnack powiedział: „Królestwo Boże jest
przede wszystkim w utwierdzonym, bogoboj
nym człowieku, w tych wszystkich, których
serca On rozpalił. Najpierw było ono w dwu
nastu apostołach, których powołał, oraz w szer
szym kręgu Jego uczniów, a stąd rozszerzyło
się dalej wśród ludzi. Czy można ich poznać,
czy można w nich wyczuć Królestwo Boże?
Można — w ich spokojnej ufności ku Bogu,
w ich pełnej powagi radości i w ich cierpli
wości, a można też powiedzieć — w ich sku
pionej istocie i w blasku ich oblicza. Po dru
gie — Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie
jest czynna miłość, miłość usługująca bezinte
resownie. W tej biednej, rozdartej ludzkości
istnieje . niewidzialnie widzialna społeczność
miłości” .
K. Hilty pisze: „Chrystus przedstawia Króle
stwo Boże jako społeczność świętych, która
powstała po Jego zmartwychwstaniu, trwa po
przez wszystkie stulecia, aż po dzień dzisiej
szy, bez zewnętrznej organizacji, jako Kościół
niewidzialny, i aż do końca świata nigdy nie
przeminie. Jest to Królestwo na zewnątrz
niewidzialne, istniejące w królestwach tego
świata i przenikające je swoją zachowawczą
mocą. Ilekroć stawało się widzialne, ulegało
zepsuciu i dostawało się w zasięg władcy tego
świata. Królestwo Boże i Kościół nie mogą
Syć ani rozdzielane, ani utożsamiane. W zro
zumieniu nowotestamentowym jest Kościół
strażą przednią Królestwa. Bożego na ziemi.
Jest on społecznością zwolenników, którzy
w mocy Ducha Świętego zapowiadają nadejście
Królestwa. Jest on jako ciało Chrystusa po
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czątkiem Królestwa Bożego i prowadzi ciężki
bój z mocami przeciwnymi Bogu” (Ewangeli
cki Katechizm dla Dorosłych).
Ch. Blumhardt tak określa cel Królestwa Bo
żego: ,,Jezus Panem na ziemi, Jezus Królem
królów, Jezus Panem w polityce, Jezus Panem
w naszym społeczeństwie. Jezus Panem w na
szych rodzinach, Jezus Panem naszych zwy
czajów i obyczajów, Jezus Panem, a nie —
ludzkie prawo i ustrój, choćby nam się w y 
dawały święte, Jezus Panem ku chwale Boga
Ojca” .
W pamiętniku Napoleona I, prowadzonym pod
czas zesłania na wyspę Sw. Heleny, znajduje
się taka refleksja: „Jak to rozumieć? Ja nie
potrafiłem przy pomocy wszystkich moich ar
mii i generałów nawet przez ćwierć wieku
ujarzmić ani jednego kontynentu. A tenże Je
zus bez użycia broni zwycięża narody i kul
tury przez tysiąclecia” . Podczas czytania Bi
blii cesarz powiedział do hrabiego Montholona:
„Ja znam ludzi i mogę panu powiedzieć, że
Jezus nie jest człowiekiem (...) Aleksander, Ce
zar, Karol Wielki i ja założyliśmy wielkie kró
lestwa. A le na czym oparliśmy twory naszych
geniuszy? Na przemocy. Tylko Jezus oparł
swoje Królestwo na miłości, a jeszcze dziś mil
iony ludzi oddałyby swoje życie za Niego. Nie
wiemy ani o dniu, ani o bitwie, która przy
niosła religii chrześcijańskiej zwycięstwo nad
światem. A jednak jest to wojna, długa wojna
wielu istuleci, rozpoczęta przez apostołów i pro
wadzona dalej przez ich następców (...), oni
nie mają innego znaku przymierza jak wspól
ną wiarę w tajemnicę krzyża. Ja umieram
przed czasem i moje ciało zostanie oddane zie
mi, gdzie stanie się karmą robaków. To jest
przyszły los wielkiego Napoleona. Jaka wielka
różnica między moją głęboką nędzą, a wiecz
nym Królestwem Chrystusa, które jest zwias
towane, wysławiane i rozszerzane na całą zie
mię” .
Królestwo Boże było dla uczniów Chrystusa
rzeczą niezwykle ważną. Opuścili swoje domy,
rodziny, swoją pracę i poszli za Jezulsem, po
nieważ w Nim i z Nim przybliżyło isię Kró
lestwo. I dla nas nie powinno być ono rzeczą
obojętną, tylko najważniejszą. Jezus mówi:
„Szulkajcie najpierw Królestwa Bożego i spra
wiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam
dodane” -(Mat. 6 : 33).

Niestety, w wielkich historycznych Kościołach
zachodnich mało się mówi o Królestwie Bożym,
najwyżej
w
prośbie Modlitwy
Pańskiej:
„Ptzyjdź Królestwo Tw oje” . A i te słowa, czy
nie są wypowiadane bezmyślnie? Wygląda na
to, że Królestwo Boże jest przedmiotem zainte
resowania tylko małych Kościołów i sekt. Spo
łeczności zielonoświątkowe, adwentyści, świad
kowie Jehowy podjęli ten temat, wykazując
przy tym wielką gorliwość.
Ideę Królestwa Bożego przyjęły światopoglądy
polityczne i społeczne, przekształcając ją w ideę
królestwa człowieka. Od czasów rewolucji fran
cuskiej nie ustaje wołanie: „Wolność, równość,
braterstwo” . Biblijny obraz królestwa pokoju
został przeniesiony na płaszczyznę polityczny.
Świeckie teorie zbawienia zachowały jednak pe
wien pierwiastek religijny, chociaż ubrany w
szatę naukową i polityczną. Nowe niebo i no
wa ziemia (Obj. 21:1), „w których sprawiedli
wość mieszka” (II Ptr. 3:13), gdzie Bóg „otrze
wszelką łzę z oczu” (Obj. 21:4), gdzie zapanuje
wieczna radość (Iz. 35:10 i 61:7) — stały się
celem i motorem działania politycznego. W per
spektywie rysuje się przejście z socjalizmu do
komunizmu z bezpłatnym podziałem produktów
już nie według zasług, ale według potrzeb,
z pracą wykonywaną już nie jako przymus lecz
potrzeba życia i przywilej.
Królestwo Boże należy do przyszłości i powinno
być pragnieniem i celem dążeń wszystkich lu
dzi, ale przede wszystkim wierzących. Dziś już
wszyscy mają świadomość, że królestwo pokoju
i szczęśliwości nie nastąpi w wyniku postępunaukowego i technicznego. Ostatnie dwie wojny
światowe i współczesny bieg historii przekreśli
ły te marzenia. Nie będzie ono też wynikiem
ewangelizacji ani w ogóle działalności Kościoła.
Nie zostanie też urzeczywistnione na tej ziemi,
ale wtedy, gdy Pan powie: „Oto wszystko,no
wym czynię” . „Dlatego, bracia, tym bardziej do
łóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie
umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie pot
kniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko
otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana
naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (Ptr.
1:10. 11). Obyśmy mieli tę pewność, jaka ce
chowała apostoła Pawła: „Wyrwie mnie Pan ze
wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swe
go niebieskiego; Jemu niech będzie chwała na
wieki wieków. Amen” .

Nikt z nas nie posiada przepisu na dobre i właściwe przeżywanie Pisma świętego
ani nikt nie może nikomu takiej recepty przekazać. Każdy musi sam dla siebie zdo
być tę umiejętność, zwłaszcza że jest ona zawsze równoznaczna z szukaniem tego, co
pragniemy znaleźć w księdze, któragpidziela nam odpowiedzi na dręczące nas pyta
nia. Ponieważ w zależności od naszych niepokojów i trosk stawiamy Świętej Księdze
różne pytania, każdy z nas powinien ją na swój własny sposób czytać, przeżywać i
wsłuchiwać się w udzielane przez nią nauki.
ROMAN BRANDSTAETTER
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Ks. ALFRED JAGUCKI

Problem Tysiqcletniego Królestwa
Uważny czytelnik Pisma świę
tego staje nie jeden raz przed
pytaniami, na które nie znaj
duje jednoznacznej odpowiedzi.
Wśród nich szczególne miejsce
zajmuje kwestia, jak rozumieć
wypowiedź Janową o Tysiąc
letnim Królestwie? Jest to py
tanie otwarte i dlatego mówi
my o problemie. Nauka o Ty
siącletnim Królestwie ma swo
je uzasadnienie w Biblii, jed
nak odnośne fragmenty Pisma
nie są zgodnie interpretowane.
Można by powiedzieć, że jest
to sprawa marginesowa, skoro
pojawia się w zaledwie sześciu
wierszach Objawienia św. Ja
na (20:1— 6) i poza tym m iej
scem nigdzie w Nowym Testa
mencie nie występuje. Nie na
leży jednak pomijać tej wypo
wiedzi, z drugiej zaś strony
zbytnio je j rozbudowywać, jak
czynią to różne społeczności
kościelne i sekty, które w cen
trum swej nauki stawiają za
gadnienie Tysiącletniego K ró
lestwa.
Słownictwo teologiczne posłu
guje się określeniami: „m ille
nnium“ i „chiliazm“ . Pierwsze
pochodzi z języka łacińskiego
i oznacza tysiącletni okres, a
drugie — z języka greckiego
,£hilia ete“ , czyli tysiąc lat.
Żeby znaleźć pewien klucz do
zrozumienia tajemnicy Tysiąc
letniego
Królestwa,
trzeba
wziąć pod uwagę czas i cel na
pisania jedynej księgi proroc
kiej
Noioego
Testamentu.
Przyjmuje się, że Objawienie
powstało w latach 90— 95, a
więc w czasie prześladowania
chrześcijan za panowania cesa
rza Domie jana (r.
80— 96).
Księga zawiera (r. 13) straszli
we obrazy cierpień tych, któ
rzy wzbraniali się rzucić parę

ziarenek kadzidła do kadzielni
cy ustawionej przed popiersiem
cesarza. Kto to zrobił, ten ra
tował życie własne i rodziny,
zachowywał stanowisko i przy
wileje obywatelskie. Kto tego
nie uczynił, ginął od miecza
lub rozszarpany przez dzikie
zwierzęta.
W takiej sytuacji budziło się
pytanie, czy warto narażać sie
bie i rodzinę, czy warto po
święcać wszystko dla wiary w
Jezusa Chrystusa, czy istnieje
nadzieja, że ucisk kiedyś się
skończy?
Poselstwo o Tysiącletnim K ró
lestwie zostało napisane właś
nie z myślą o prześladowanych
i uciśnionych. Pan oznajmiał
im przez swego sługę, że szatan
zostanie związany na tysiąc lat
i pozbawiony mocy zwodniczej,
a Chrystus będzie panował
wraz z tymi, którzy otrzymają
udział w pierwszym, zmart
wychwstaniu. Są to wszyscy,
„którzy zostali ścięci za to, że
składali świadectwo o Jezusie
i głosili Słowo Boże, oraz ci,
którzy
nie
oddali pokłonu
zwierzęciu ani jego posągowi
i nie przyjęli znamienia na czo
ło i na rękę (...) Oni będą ka
płanami Boga i Chrystusa, i
panować z Nim będą przez ty
siąc lat“ . Chrystus chciał przez
to powiedzieć prześladowanym:
Nie porzucajcie ufności waszej,
która ma wielką zapłatę (Hebr.
10:35). Przyjdzie czas, że prze
ciwnik Boga i ludu Bożego zo
stanie unieszkodliwiony. W y
trwajcie, gdyż Bóg nad wszyst
kim sprawuje kontrolę. Będzie
cie panowali z Chrystusem! Oto przyszłość, jaka was czeka.

tekst Obj. 20:1— 6 rozważamy
w kontekście Obj. 19:11 do
22:5. Najpierw •jest mowa o
triumfie Chrystusa zjawiające
go się na białym koniu (19:11
— 16), a potem o zagładzie be
stii i fałszywego proroka (19:17
— 21). Po poselstwie o Tysiąc
letnim Królestwie następują
wizje ostatecznego pognębienia
szatana (20:7— 10), sądu osta
tecznego (20:11— 15), nowego
nieba, nowej ziemi (21:1— 8) i
nowego Jeruzalem (21:9— 22:5).
To są ramy, z których nie wol
no wyrywać przekazu o Tysiąc
letnim Królestwie. Niczego nie
koloryzując, mamy przyjąć do
wiadomości istotę Janowego
poselstwa: Jezus przyjdzie ja
ko
zwycięzca, zło
zostanie
zniszczone, sprawiedliwość za
triumfuje, a lud Boży zostanię
złączony ze swoim Panem i
wtedy nastąpi pełnia zbawie
nia.
Nauka o Tysiącletnim Królesticie szerzyła się w Kościele
tam, gdzie przeważali chrześci
janie pochodzenia żydowskiego.
Jest to cenna wskazówka, ułatwiająca zrozumienie dalsze
go rozwoju tej nauki oraz póź
niejszych i współczesnych in
terpretacji: nauka ta ma swe

Tyle można powiedzieć o Ty
siącletnim
Królestwie,
gdy

...Będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia.
Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowa
dzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem,
a lew będzie się karmił słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad*
jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę... (Iz. 2 : 6— 8).
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źródło nie w chrześcijaństwie,
lecz w żydowskich wyobraże
niach o rządach mesjanicznych,
wyobrażeniach
rozpowszech
nionych w I w. przed Chr.
Przeważała w nich myśl, że
Mesjasz przychodząc na ziemią
da początek nowej epoce, w
której Żydzi będą dominowali
nad innymi narodami.
We wczesnym Kościele chiliazm reprezentowali Ireneusz
i Tertulian, a potem Orygenes
i inni, którzy z nauką o Ty
siącletnim Królestwie związali
treści duchowe. Augustyn upatrywal początek tego K ró 
lestwa w przyjściu Chrystusa
i — powołując się na Obj. 1:6
oraz I Ptr. 2:9 — utożsamiał
je z Kościołem. Jezus panuje
już teraz jako K ról nad swoim
ludem nabytym, narodem świę
tym, rodem wybranym. Kościół
już jest królestwem kapłań
skim, chociaż w pełni stanie
się nim dopiero w przyszłości.
Za tym przemawiają, według
Augustyna, słowa: „Uczyniłeś
z nich dla Boga ród królewski
i kapłanów, i będą królować na
ziemi(< (Obj. 5:10).
W Średniowieczu zrodziło się
przekonanie, że Kościół papies
ki jest Królestwem Chrystusa.
Za panowania cesarza Ottona I,
gdy nadchodził rok tysiączny,
spodziewano się końca świata,
powtórnego przyjścia Jezusa
Chrystusa i sądu ostatecznego^
Gdy to nie nastąpiło, uznano,
że „tysiąc lat“ oznaczać musi
jakiś długi, nieokreślony czas.
Nauka oparta na sześciu wier
szach biblijnych wywarła wiel
ki wpływ na historią Kościoła
i świata, zaważyła na ruchach
religijno-społecznych i rewolu
cyjnych X V I wieku, kształto
wała poglądy społeczno-poli
tyczne Tomasza Miinzera, pod
je j wpływem działali nowochrzczeńcy z Monasteru. Stop
niowo miejsce biblijnej trzeź
wości zajmować zaczęła dzika
fantazja; wokół paru wierszy
proroctwa narosła wstrząsająca
historia żarliwych nadziei, roz
paczliwych rozczarowań i tęsk
nych oczekiwań. Z tego powo
du wylano wiele atramentu, ale
też wiele łez i krwi.
Bolesne doświadczenia wojny
chłopskiej, w której Tomasz
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Münzer chciał urzeczywistnić
ideę Tysiącletniego Królestwa,
spowodowały,
że
„Konfesja
Augsburska“ stanowczo odrzu
ciła chiliazm jako naukę ży
dowską. W art. X V II czytamy:
„Odrzuca się pewne nauki ży
dowskie, które się teraz rów
nież
rozszerzają,
że
przed
zmartwychwstaniem umarłych
jedynie święci, pobożni mieć
będą królestwo na świecie,
wszyscy zaś bezbożni zostaną
występieni(i.
Theodor
Haarbeck
słusznie
stwierdza, że „to zdanie wcale
nie jest wymierzone w naukę
biblijną, lecz w urojeńców z
Zwickau, którzy chcieli założyć
Królestwo Boże na ziemi przy
użyciu środków świeckich i sa
mi chcieli w nim panować.
Nauka ta nie natrafiłaby na ta
ki sprzeciw w Kościele, gdyby
nie była opacznie rozumiana
Ortodoksja luterska całkowicie
odrzuciła
chiliazm.
Nowego
znaczenia nabrał on dzięki pie
tyzmowi. Wyłączono jednak z
niego wszelkie elementy ży
dowskie i polityczne. Oczeki
wano, że w Tysiącletnim K ró 
lestwie
rozwiązane
zostaną
wszelkie zagadki historii.
W książce „Das Ewige als Zu 
kunft und Gegenwart“ Emil
Brunner zastanawia się, dla
czego reformatorowie odrzucili
myśl, że na końcu dziejów
ludzkości nastanie królestwo
sprawiedliwości i pokoju. Czy
można udowodnić, że jest to
niemożliwe? Czy dla Boga mia
łoby być rzeczą niemożliwą, ażeby w świecie historycznym,
to znaczy w warunkach znanej
nam „normalnej“ historycznej
egzystencji, nastał okres poko
ju i sprawiedliwości? Brunner
daje dowód historyczny i teo
logiczny,
że
reformatorowie
mieli rację. „Królestwo Boże —
pisze — nie może się urzeczy
wistnić w tym ziemśko-historycznym świecie, gdyż nie da
się to pogodzić z dwoma pod
stawowymi elementami, któ
rych nie można z ziemsko-historycznego świata wyelimino
wać, mianowicie: mocy grze
chu i potęgi śmierci (...) Dlate
go
chrześcijaństwo
oczekuje
wydarzenia, które zmieni za
sadniczą strukturę ziemsko-hi-

storycznego życia: zmartwych
wstania i życia wiecznego“ .
W świetle tego pozbawiona
jest realnych podstaw wiara w
postęp, który według różnych
światopoglądów miał doprowa
dzić do stworzenia raju na zie
mi.
„Stwórzcie
człowiekowi
dobre warunki, a wtedy on też
będzie dobry“ . Doświadczenia
pokoleń obalają tę nadzieję.
Chrześcijańska wiara w postęp
jest nieco inna: to nie człowiek
własnym rozumem i własnymi
siłami stworzy raj na ziemi, ale
uczyni to Bóg za pośrednic
twem człowieka, jako swojego
współpracownika i narzędzia.
To przekonanie nie znajduje
jednak oparcia w Biblii, gdyż
zepsucie ludzkiego serca nie
może być przezwyciężone przez
żadną, choćby najwyższą kul
turę,
nawet wtedy,
gdyby
Chrystus objął rządy na ziemi.
Tego dowodzi koniec Tysiąclet
niego Królestwa, opisany w
Obj. 20:7— 10/
Niektóre ugrupowania chrześ
cijańskie i sekty uczyniły —
jak wspomniano — z nauki o
Tysiącletnim Królestwie prob
lem centralny. Pełno tam spe
kulacji i osobliwych teorii, uzasadnianych dowolnie wybie
ranymi cytatami, głównie ze
Starego Testamentu. Niektórzy
komentatorzy Objawienia św.
Jana tak rozbudowują odnośne
6 wierszy, że ich treść rozrasta
się do rozmiarów książki. U
wielu interpretatorów ujawnia
się po prostu brak pokory wo
bec Tajemnicy. Celują w tym
nie tylko członkowie sekt. Ewangelista Vim Malgo, opiera
jąc się na wypowiedziach Sta
rego Testamentu, napisał 88-stronicową broszurę o Tysiąc
letnim
Królestwie.
Teolog
francuski, Rene Pachę, poświę
cił w swej książce aż 44 strony
temu zagadnieniu (tytuł nie
miecki „Die Wiederkunft Jesu
Christi“). Wszystkie rozdziały
naszpikował cytatami starotestamentowymi.
Główną
rolę
przypisał Izraelowi, który sta
nie się najważniejszym naro
dem świata, Jerozolima — sto
licą świata itp. Już na tych
dwóch przykładach możemy
zobaczyć, jak wykładanie może
przekształcić się we wkładanie

najrozmaitszych treści w krót
ki tekst biblijny.
Według teologa szwajcarskiego
W . Pfendsacka („Dem Ziel ent-

gegen(<) klucza do Tajemnicy
dostarcza nam ap., Paweł w 15
rozdziale Listu do Koryntian.
Apostoł rozróżnia trzy kolejne
stopnie
zmartwychwstania.
Pierwszy — to zmartwych
wstanie Jezusa Chrystusa, dru
gi —
to zmartwychwstanie
tych, „którzy są Chrystusowi“ ,
trzeci — to zmartwychwstanie
powszechne, gdy „śmierć po
chłonięta zostanie w zwycięst
wie“ . Między stopniem drugim
i trzecim, czyli między pierw
szym i powszechnym zmart
wychwstaniem, mija pewien
czas, określony przez ap. Jana
jako Tysiącletnie Królestwo.
Pfendsack uważa, że będzie to
czas łaski dla tych narodów,
które jeszcze nie słyszały o Je
zusie Chrystusie.
T.
Haarbeck
(„Die
Bibel
sagt...“) jest zdania, że podczas
Tysiącletniego Królestwa Zie
mię zamieszkiwać będą ci, któ
rzy nie zginą w sądzie nad an
tychrystem. Wszystkim naro
dom dana zostanie sposobność
poznania Zbawiciela, przyjęcia
Go i jego łaski. Chrystus i
wszyscy, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwych
wstaniu, już nie wrócą na Zie
mię. Jak Chrystus po zmart
wychwstaniu ukazywał się do
czasu wniebowstąpienia, tak i
Jego wybrani pojawiać się bę
dą na Ziem i tylko wtedy, gdy
ich obecność będzie konieczna.
Erich Schnepel („Das Buch mit
den sieben Siegeln“) pisząc o
Tysiącletnim Królestwie nie
posłużył się ani jednym cyta
tem ze Starego Testamentu. Ci,
którzy ożyją w pierwszym
zmartwychwstaniu,
podobnie
jak ich zmartwychwstały Pan
zaczną podlegać wyższym pra
wom przyrody. Przestaną dla
nich istnieć czas i przestrzeń.
Pojęcie odległości utraci wszel
kie znaczenie. Będą mogli być
obecni icszędzie, gdzie będą po
trzebni. Panując z Chrystusem,
zajmą miejsce demonów, które
przedtem panowały z władcą
tego świata, szatanem. Ludz
kość zostanie uwolniona od
mocy demonicznych. Schnepel
jest daleki od interpretacji u-

rojeńczych i dlatego w swej
książce poświęca problemowi
Tysiącletniego Królestwa tylko
cztery strony. Rzecz znamien
na, że prawie nic nie pisze o
rządzonych.
Na fakt, że nic nie jest powie
dziane, kto podlegać będzie pa
nowaniu Chrystusa i Jego wy
branych, zwraca szczególną uwagę Adolf Pohl w swoim ko
mentarzu do Objawienia św.
Jana. Wprawdzie w Obj. 20:4
i 8 jest mowa o narodach, ale
skąd się one wezmą, skoro z
Obj. 19:17— 21 wiadomo, że
nastąpiła zagłada wrogów (w.
18) ze „zwierzęciem“ i „fałszy
wym prorokiem“ na czele, „a
pozostali byli pobici mieczem
wychodzącym z ust jeźdźca na
koniu“ . Z wiersza 5 wynika, że
wszyscy ludzie już umarli z
wyjątkiem tych, którzy dostą
pią
pierwszego
zmartwych
wstania. Umarli opuszczą krai
nę umarłych dopiero po Ty
siącletnim Królestwie (20:12).
Na
widowni
Tysiącletniego
Królestwa nie ma zatem rzą
dzonych. Skąd więc wezmą się
narody? — pyta Pohl. „Mówi
się o tronach i o panowaniu
tylko w odniesieniu do tych,
którzy panują, a nie o rządzo
nych. Pokazując fakt panowa
nia, Jan chce określić chwaleb
ny stan ludu Bożego osiągnięty
po paruzji (...) Kto więcej na
ten temat mówi, ten nie wy
kłada lecz wkłada“ .
Według Pohla wiersze 20:1— 6
to dalszy ciąg opisu paruzji z
19:11— 16.
„W
Tysiącletnim
Królestwie są tylko zmart
wychwstali, ponieważ jego na
stanie jest zależne od zmart
wychwstania umarłych. Tym
samym nie stanowi ono żadnej
epoki historycznej“ . Pohl zga
dza się więc z Brunnerem, któ
ry nie widział możliwości urzeczywistnienia
Królestwa
Bożego w ziemsko-historycznym świecie.
Podobne stanowisko zajmuje
flelm ut Lamparter w swojej
najnowszej książce „Die Hofnung der Christen“ (1977).
Stwierdza on, że fundament,
na którym można wznosić nau
kę o Tysiącletnim Królestwie,
jest bardzo słaby, gdyż ani sy
noptycy, ani ewangelista Jan,
ani ap. Paweł o tym nie wspo

minają. Dla jego rozbudowania
sięga się do tekstów prorockich
Starego Testamentu. Po zesta
wieniu ich w odpowiednich
kombinacjach
otrzymuje
się
fascynujący obraz Tysiącletnie
go Królestwa, wizję mającą
zaspokoić ludzkie tęsknoty za
lepszym światem.
Nasuwają
się jednak zastrzeżenia — pi
sze Lamparter — których nie
można przemilczeć: czy wolno
teksty biblijne Starego i N o
wego Testamentu zestawiać w
takich kombinacjach, ażeby za
warte w nich przepowiednie
odnosiły się do Millennium?
Kto wyrywa teksty biblijne z
kontekstu, aby wzbogacić jakąś
wypowiedź, ten stosuje meto
dę, którą można na podstawie
Biblii udowodnić wszystko, co
się komu podoba. Jeżeli owe
„tysiąc lat“ są tak ważną epo
ką dla chrześcijaństwa, dla
Izraela i narodów, to czemu
autor Apokalipsy nie wypowie
dział się wyraźniej? Już sam
fakt, że wzmianka o Tysiąclet
nim Królestwie występuje tyl
ko w tym jednym miejscu (Obj.
20:1— 6), powinien stać się
przestrogą, że zbyt wiele nie
należy wyczytywać.
Czy można obietnice starotestamentowe o powrocie raju na
ziemi i o odnowieniu Izraela
pojmować dosłownie i oczeki
wać, że wypełnią się tak mate
rialnie w dziejach tego świa
ta? Przecież przyjście Chrystu
sa nastąpiło zupełnie inaczej,
niż spodziewano się w tradycji
mesjanicznej Izraela. Czy Je
zus nie sprawił Żydom zawo
du? Czy nie mówili: „Myśmy
się spodziewali, że On odkupi
Izraela...“ ? Dlatego po dziś
dzień nie chcą uznać Go za
swojego Mesjasza. Czy jest do
pomyślenia, żeby
Królestwo
Boże w ziemskiej i widzialnej
postaci zaistniało w starym,
przemijającym świecie? Prze
cież ap. Paweł napisał, że
„Królestwo Boże to nie pokarm
i napój, lecz sprawiedliwość i
radość w Duchu Świętym “
(Rzym. 14:17). Lamparter pyta:
„Co wyraża tekst Objawienia
20:1— 6?‘* i odpowiada: „O
wiele mniej, niż chiliaści z nie
go wyczytują. Jest w nim mo
wa o obaleniu wrogiej Bogu
mocy — diabla, co następuje etapami. Najpierw zostaje on
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zrzucony z nieba na ziemię
(Obj. 12:9), potem — pozba
wiony
swych
historycznych
znamion: „zwierzęcia“ i „fał
szywego proroka“ (Obj. 19:20),
jeszcze później — związany i
zamknięty w otchłani (Obj.
20:2— 3), by wreszcie — gdy
ostatni raz powstanie przeciw
ko Bogu (Obj. 20:7) — zostać
wrzuconym do „jeziora ognis
tego“ i na zawsze unieszkod
liwionym (Obj. 20:10). Niczego
więcej ten tekst nam nie mó
wi“ .
Pozostaje wszakże jedna trud
ność — dane czasowe. Jak
włączyć owe „tysiąc lat“ w ra
my oczekiwań na rzeczy osta
teczne, o których czytamy w
ewangeliach i w listach aposto
łów? William Barclay pisze w
„The Revelation of John“ , że
sposób, w jaki Biblia używa
słowa „tysiąc“, powinien nas
ustrzec przed dosłownym rozu
mieniem tego zwrotu (Ps. 5:10;
Hb 9:3). Podobnie nie należy
również zbyt dosłownie trakto
wać tekstu Obj. 20:1— 6, ponie
waż zawarta jest w nim wielka

symbolika. To samo odnosi się
do kwestii panowania wraz z
Chrystusem, chociaż mówił o
tym Jezus (Mat. 19:28) i pisał
Paweł (I Kor. 6:2).
Lamparter zauważył, że trud
ności z danymi czasowymi ustępują, gdy weźmiemy pod uwagę słowa Piotra: „Niech to
jedno nie uchodzi uwagi wa
szej, że u Pana jeden dzień jest
jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak
jeden dzień“ (II Ptr. 3:8). Od
nosi się to również do określe
nia „dzień Pański“ (II Ptr.
3:10; I Kor. 1:8; II Tes. 5:2),
dzień wyznaczony, „w którym
(Bóg) będzie sądził świat“ (Dz.
17:31), „dzień gniewu“ (Rzym.
2:5; Obj. 6:17). Ów dzień nie
liczy dwudziestu czterech go
dzin, lecz jest jak tysiąc lat.
Ńikt nie wie, jak naprawdę
długo trwa. Ale to, co się tego
„dnia“ będzie działo, mogłoby
wypełnić i tysiąc lat. Liczbę
tysiąc należy więc rozumieć ra
czej w kategoriach jakości niż
czasu.
A zatem ci, którzy uznani zo
staną za godnych pierwszego

zmartwychwstania, będą pano
wali i sądzili wraz z Chrystu
sem w ciągu dnia Pańskiego.
Ten tekst, który rozpalił chiliastyczne nadzieje, dotyczy je 
dynie tego, co się w tym
„dniu“ dziać będzie. Możemy
więc spokojnie zrezygnować z
myśli o „królestwie przejścio
wym“ . Nasza nadzieja chrześci
jańska przez to nie zubożeje,
gdyż prawdziwe aspekty chiliazmu są w całej pełni uwzględnione w obietnicy nowe
go nieba i nowej ziemi. Tak ten
problem ujmuje Lamparter.
Tysiącletnie
Królestwo
było
rozumiane i tłumaczone na ty
sięczne sposoby. Wszyscy po
ważni komentatorzy od po
czątków chrześcijaństwa wy
czuwali jednak, że chodzi tu o
wielką Tajemnicę. Zostanie ona
objawiona wówczas, gdy nasta
nie dzień Jezusa Chrystusa.
„A w owym dniu o nic mnie
pytać nie będziecie“ — mówi
Pan (Jan 16:23). Spory i dys
kusje na ten temat ustaną, gdy
wszystko będziemy mieli już
poza sobą.

N a w ró c e n ie
Nawrócenie, pokuta i skrucha —
te 'trzy pojęcia są ściśle ze sobą
związane. Greckie słowa „epistrofe ” , „metanoia” wyrażają dynami
czny zwrot ku Bogu, a określenie
,;metamelomai” , czyli skrucha, za
wiera element autorefleksji czło
wieka nad własnymi grzechami i
winami.
S T A B Y TESTAM ENT
Słowo „nawracać się” (hebr. „szub”)
spotykamy w ST ok. 105 razy, użyte w różnorodnych zastosowa
niach , jak np. zawracać, nawra
cać, powracać, odwracać się, od
nawiać, zwracać itp. IW rozumie
niu biblijno-teologicznym pojawia
się ono ok. 120 razy i określa cał
kowitą zmianę postawy życiowej
człowieka, jego zwrócenie się ku
Bogu żywemu. ;Z wielości zastoso
wań tego słowa w ST wybieramy
najważniejsze.
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1. Sam iBóg chce, żeby ludzie na
wrócili się do Niego (Ez. 18 :23;
33 : 11). W tym celu posyła proro
ków, aby wzywali do nawrócenia
(Jer. 3 :7 ; 25:5; J1 2:12 i in.).
Bóig żąda, by nawrócenie objęło
całe serce człowieka. W praktyce
wygląda to w ten sposółb, że grzesz
nicy muszą odwrócić się odi grzechu
i nawrócić się do Pana. Należy
mieć wyraźnie przed ^oczami c e l
nawrócenia, bo istnieje i taka mo
żliwość, że ktoś nawróci się do
Baala zamiast do Boga żywego
(por. Oz. 7 : 16). Owocem prawdzi
wego nawrócenia się jest przeba
czenie grzechów {Iz. 515 :7) i nowe
życie z Bogiem. N ie chodzi jednak
wyłącznie o odwrócenie się od po
szczególnych złych uczynków (cho
ciaż naturalnie i o to również) czy
o pragnienie zadośćuczynienia Bo
gu za popełnione zło tchoć i o to
też chodzi), lecz przede wszystkim
o całkowicie nową postawę wobec

Boga, a zwłaszcza wobec Jego woli,
która panować powinna w e wszyst
kich sferach życia człowieka na
wróconego.
2. Dlatego odrzucanie lub odtrąca
nie od siebie myśli o nawróceniu
się do Boga powoduje fatalne kon
sekwencje: wywołuje zatwardzia
łość człowieka (Iz. 6 : 10), a skut
kiem takiego stanu jest jego du
chowa śmierć lub .nawet śmierć
fizyczna {Ez. 18 : 23 n.; 33 : 11 n.).
3. Bóg nie tylko żąda od człowieka
nawrócenia, nie tylko je inicjuje,
ale również sam je
powoduje.
Własnymi siłami grzesznik pomóc
sobie nie może, musi mieć W yba
wiciela, co nie zmienia faktu, że
osobiście ma pragnąć nawrócenia
do Boga i swoje pragnienie w yra
ża w żarliwej modlitwie {Jer. 31 :
: 18; Tr. 5:21). Odpowiedziallność
za gotowość 'do nawrócenia się al

bo jej braik spoczywa na grzeszni
ku.
4. Podczas gdy księgi historyczne
ST zawierają przede wszystkim
Boże wezwanie do nawrócenia się
całego
Izraela,
to w księ
gach prorockich — zwłaszcza Jere
miasza i Ezechiela — apel ten adre
sowany jest do j e d n o s t e k . R e
zultat nawrócenia się do Boga —
to nowy duch i nowe serce w na
wróconych.
5. Całe zwiastowanie ST przenika
wspólna
myśl:
nawrócenie
jest
pojmowane jako radykalne, jedno
razowe wydarzenie w życiu czło
wieka, powodujące jego .całkowity
zwrot do Boga. Nawrócenie jest
reakcją człowieka na akcję Boga.
Jest ono także rozumiane jako je
dyna możliwość uniknięcia spra
wiedliwego sądu Bożego, który spa
dnie na wszystkich nie pojedna
nych z Nim grzeszników. Skutkiem
nawrócenia jest życie w łasce Bo
żej i pewność przebaczenia grze
chów i win.
N O W Y TESTAM E NT
Staro,testamentowe słowo „szub” za
.pośrednictwem Septuaginty zostało
oddane w języku greckim czasow
nikami z grupy „epistrefein” . P o 
dobnie jak w ST, tak i w N T cha
rakteryzuje się ono bogactwem zna
czeń. N T oddaje je jako „nawracać
(się)” , „zawracać (się)” , „odwracać
(się)” itp. Czasownik „epistrefein”
występuje 36 razy, z tego 18 razy
w znaczeniu „nawracać (się)” . Cza
sownik
„strefein”
w
podobnym
znaczeniu pojawia
się
u Mat.
18 :3 i u Jana 12 :40; „apostrefein” — tylko raz (w Dz. 3 :26).
Podobnie
rzeczownik
„epistrofe”
występuje tylko raz (w Dz. 15 :3)
i jest terminem misyjnym, którym
posługuje się wczesny Kościół.

zaczął od wezwania do pokuty, któ
rą głosił Jan Chrzciciel (por. Mat.
3: 2; 4 : 17). Obaj — Jan Chrzciciel
i Jezus Chrystus — posługiwali się
językiem aramejskim. Ich zwiasto
wanie, które dotarło do nas za po
średnictwem greki, zostało w daw
niejszych i współczesnych przekła
dach Pisma św. (także w przekła
dzie Lutra) oddane zwrotem: „na
wróćcie
się”
luib:
„pokutujcie”
(„czyńcie
pokutę”).
Obydwa
te
zwroty znaczeniowo są sobie bli
skie. Wszędzie tam, gdzie N T mó
w i o pokucie, chodzi o nawrócenie
się do Boga, o podiponządkowanie
Mu ludzkiej egzystencji. Nawróce
nie (się) w NT, tak samo jak w
ST, pojmowane jest jako jedno
razowy, radykalny zwrot człowieka
do Boga i uznawane jako jedyna
możliwość uniknięcia sprawiedliwe
go sądu Boga.
2. Całe Pismo św. pfzeniknięte jest
myślą o konieczności nawrócenia
człowieka do Boga. Szczególnie mo
cno akcentuje pokutę Jan Chrzci
ciel. W jego zwiastowaniu wezwa
nie do pokuty łączy się z głosze
niem nowiny o przybliżeniu się
Królestwa Bożego. Pokuta jest w a
runkiem udziału w nadchodzącym
Królestwie (Mat. 4:17).,

Jeśli mamy jednak zyskać pełniej
sze rozumienie pojęcia „nawróce
nia (się)” w zwiastowaniu nowotestamentowym, musimy zająć się
analizą pokrewnego pojęcia zawar
tego w słowie: „pokuta” (lub „czy
nienie pokuty” ), a będącego odpo
wiednikiem ( gr. „metanoia” , „me
tan oeo” .1

3. Zwiastowanie nawrócenia i ko
nieczności czynienia pokuty prze
nika całą służbę apostołów Pańs
kich (np. Dz. 3 : 19; 26 : 20). Na
wrócenie i czynienie pokuty w yra
żają dwa aspekty jednej i tej sa
mej sprawy. Księga Dziejów Apos
tolskich,
przedstawiając
przede
wszystkim działanie misyjne pier
wotnego chrześcijaństwa, wspomina
o nawróceniach ludzi do Jezusa
Chrystusa i określa je :— jak cała
Biblia — jako wydarzenia jedno
razowe. Można na podstawie Dzie
jów nabrać przekonania, że poję
cie „nawrócenie (się)” , „pokuta”
bardzo wcześnie ustaliło się jako
misyjny termin techniczny w ów 
czesnym Kościele i nie wymagało
dalszego objaśniania. Na przykład:
„Wyprawieni przez zbór, szli przez
Fenicję i Samarię, opowiadając o
nawróceniu
pogan
i
sprawiając
tym wielką radość wszystkim bra
ciom” (Dz. 15 : 3).

1. Gdy Jan Chrzciciel nawoływał
lud izraelski do wewnętrznego na
wrócenia się do Boga, był prze
świadczony, że poprzedza Mesja
sza, że jest jednym z rzeszy proro
ków Pańskich. Jezus Chrystus, roz
poczynając działalność publiczną,

4. Gdy w działalności misyjnej apostalów wspomina się o nawró
ceniu czy o pokucie, chodzi zawsze
o całkowite poddanie woli człowie
ka woli Boga, o odwrócenie się z
drogi błędnej i nawrócenie się do
osoby Zbawiciela (por. Dz. 26: 18;

I Ptr. 2:25). W akcie nawrócenia
się następuje zmiana rozkazodaw
cy: oto człowiek, który podlegał
dotąd władzy szatana, wybiera i
poddaje się władzy Boga. Naw ró
cony to ten, kto przeszedł z ciem
ności do światłości, spod mocy sza
tańskiej pod panowanie Boga.
5. Ten zwrot dokonuje się na dro
dze wiary, wiara zaś, nawrócenie
lub pokuta ściśle się z sobą wiążą.
6. Rezultatem nawrócenia (pokuty)
jest przebaczenie wszystkich grze
chów (Dz. 3 : 19; 26 :18). Odtąd
otrzymuje ono nową treść i nowy
cel. W tym właśnie sensie mówi
Pismo św. o Tesalończykach: „N a
wróciliście się od bałwanów do Bo
ga, aby służyć Bogu żywemu i
prawdziwemu i oczekiwać Syna
Jego z niebios, którego wzbudził
z martwych, Jezusa, który nas oca
lił przed nadchodzącym gniewem
Bożym” (I Tes. 1 : 9—10).
7. Następstwem prawdziwego na
wrócenia jest wreszcie duchowe
odrodzenie. Na potwierdzającą od
powiedź, daną przez grzesznika Bo
gu, Bóg odpowiada udzielając mu
przez Ducha św. pewności 'odpusz
czenia grzechów dzięki ofierze zło
żonej przez Jezusa Chrystusa. Duch
Święty napełnia serce człowieka
radością i pewnością życia w łas
ce, daje mu siły do nowego życia,
jakie- zawdzięcza zwycięstwu w y 
walczonemu przez Jezusa Chrys
tusa. Odrodzenie stanowi początek
procesu uświęcenia życia chrześci
janina, ponieważ Bóg chce mieć
nie tyle mnóstwo niemowląt, co
dojrzałych ludzi wiary, którzy w
swoich słowach i działaniach prze
jawiają podobieństwo do Umiłowa
nego Syna — Jezusa Chrystusa,
Pokuta, o p a mi ę t a n i e
zadośćuczynienie

(się),

Protestanckie
przekłady
Pisma
świętego oddają hebrajskie „szub”
(zawracać, zwracać,
oddawać)
i
greckie „metanoeo” (zmienić nasta
wienie) słowami pokutować, opa
miętać się. Biblia Lutra oddaje
„szub” czasami w sensie prawni
czym jako: „zadośćuczynić” , „od
płacić” (V Mojż. 22 : 19 i in.). N ie
którzy tak właśnie rozumieją po
kutę i mówią o odpokutowaniu,
czyli o zadośćuczynieniu za grzechy,
które miałoby człowiekowi zaskar
bić łaskę Bożą. Przekłady prote
stanckie (w tym
także Lutra)
chciały uwolnić pojęcie ,pokuty”
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właśnie od tej idei „odpokutowa
nia” i dlatego z reguły tłumaczą
słowo „szub” zwrotem: „nawrócić
się” lufo „.czynić pokultę” .
Nauka Pisma świętego przeniknię
ta jest myślą, że pokuta lufo jej
czynienie jeslt wyrazem w oli Boga*7
skierowanej do człowieka. Jednak
że nie przestaje ona być dziełem
Boga, 'który łaskę pokuty (nawró
cenia) daje człowiekowi w dowód
swojego
wielkiego
miłosierdzia.
Dzieje się tak dlatego, że sprawie
dliwość Boża została w pełni za
spokojona przez jedyną ofiarę, któ
rą na krzyżu złożył Jezus Chrys
tus.
1. Jak w ST, tak samo w N T za
warta jeslt nauka o tym, że sam
Bóg wzbudza chęć pokuty i do
prowadza do jej realizacji (por.
Rzym. 2 :4 ). On nawraca lud tak,
iż lud „czyni pokutę” )(Jer. 31 : 14.
18. 31— 34). T o Bóg szuka czło
wieka i otwiera przed nim drzwi
swego (Królestwa i(!Mat. 3:2 ). W
Jezusie Chrystusie, swoim Synu,
w zyw a ludzi do powrotu (por. (Mat.
4 :17; 9 : 13) i ofiarowuje im — nie
tylko ludowi
izraelskiemu,
lecz
wszystkim narodom — dar pokuty
(upamiętania). Nie chce bowiem
śmierci grzesznika, lecz jego upamiiętania. Pokuta, do której nawo
ływ ali apostołowie IPańscy (Dz. 2:
: 38), nie foyła jakimś chorobliwym
zapatrzeniem się w grzeszny stan
wła.snegcf serca i sumienia, lecz
zdecydowanym zwrotem do Jezusa
Chrystusa jako Pana ii Zbawiciela.
Oprócz uznania winy i wyznania

jej do pokuty należy także wiara
i nadzieja, które bazują na ofierze,
zmartwychwstaniu, wniebowstąpie
niu Jezusa Chrystusa, na zesłaniu
Ducha Świętego i na obietnicy po
wtórnego przyjścia Chrystusa .w
mocy i chwale (por. Dz. 1 : —ó. 11).

:

2. Aktow i pokuty i nawrócenia się
do Boga towarzyszyć mogą pewne
zewnętrzne objawy,, jak np. post
(Est. 4 :1 . 16; J1 2:12; Jon. 3:5 ),
skrucha, żal i płacz (Mat. 26 :75;
Łuk. 7:38), rozdzieranie szat (I
Król. 21:27; Est. 8 :3 ), przyoble
kanie się w specjalne szaty (w ory)
pokutne i(Jon. 3 : 5; Ps. 30 : 12), bi
cie się w pierś i posypywanie gło
w y popiołem i(Łuk. 18 : 13) i inne.
Wszakże głównym motywem poku
ty musi być pragnienie całkowite
go zwrócenia się do Boga i szuka
nie Go w ufnej, żarliwej modlit
wie, a rezultatem — wolność i ra
dość (por. Ps. 30 : 12; Est. 9 : 22).
3. W dziejach ludu Bożego, przed
stawionych na kartach Pisma świę
tego, prorocy kierowali nieraz ostre
słowa i groźby pod adresem ludzi,
którzy spłycali sprawę pokuty i
sprowadzali ją do zewnętrznych
ofojaiwów pobożności (por. też w y 
powiedzi Jezusa pod adresem fa 
ryzeuszy i uczonych w Piśmie).
Prorok Joel nawołuje, aby ludzie
nie rozdzierali szat, lecz — aby
rozdarli
serca
(J1 2:12);
Jan
Chrzciciel napomina, by pokutują
cy przynosili „owoce godne poku
ty (upamiętania)” (Mat. 3 :7 —8).
4. Prawdziwa pokuta (upamiętanie
się, nawrócenie, zadośćuczynienie)

W i
STARY TESTAMENT
1.

Wiara

jako

odpowiedź

W pojmowaniu starotestamentowym
wiara jest nier oz dzielnie związana
przymierzem* Boga z człowiekiem.
Zawsze poprzedza ją Boże działa
nie. Wiara nie wyraża się w żad
nym ludzkim czynie, dzięki które
mu Bóg pozwalałby się odnaleźć.
Jest już ona odpowiedzią na w y 
raźne wezwanie Boga, który poru
szył wnętrze człowieka. Wiara jest
akceptującą odpowiedzią na Słowo
Boga. Nie wierzyć, to znaczy sprze
ciwiać się Bogu i nie słuchać Go.
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prowadzi bowiem nie tylko do poz
nania i uznania Własnej winy (Hfo
42 :6), do Wyznania jej przed Bo
giem i iprzed ludźmi, alle także do
czynów sprawiedliwości, które są
wyrazem nowego życia, jakie czło
wiek otrzymał od Boga (Dz. 26 :

a r

20).

5. Z tego, co dotychczas powiedzie
liśmy na temat pokuty (nawróce
nia się, upamiętania się, zadość
uczynienia), wynika, że stanowi
ona wraz z wiarą, odrodzeniem i
chrztem jedną całość (por. (Mat.
1:15; Łuk. 24:47; Dz. 2:38). Ma
jąc to na uwadze, autor Listu do
Hebrajczyków pisze o jednorazo
wej pokucie. Należy w ięc z wielką
powagą traktować tę sprawę, gdyż
czas przeznaczony na pokutę nie
jest nieograniczony, chociaż trwa
ciągle łaska Boża i Boża woda zba
wienia wszystkich grzeszników!
W niczym nie zmienia to faktu, iż
jeśli ktoś uparoie tkwi w grzechu
i opiera się Bożemu wezwaniu do
pokuty, to może mu być odebrana
łaska pokuty (np. sprawa Judasza,
Ananiasza i Safiry i in.). 'Wszyscy
też musimy pamiętać, że m ożli
wość czynienia pokuty może być
odebrana przez fakt śmierci fizycz
nej. Dlatego Pismo święte wielo
krotnie wzywa: „Dziś, jeśli głos Je
go usłyszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych, jak podczas buntu” .
A Jezus głosi: „W ypełnił się czas
i przybliżyło się Królestwo Boże,
upamiętajcie się i wierzcie Ewan
gelii’ (Mk. 4 : 15).
Opr. M. Kwiecień

a

Do Aforama dotarło wyraźne słowo
i żądanie Boga: „W yjdź z ziemi
swojej i od rodziny swojej, i z do
mu ojca swego do ziemi, którą ci
wskażę” (I (Mojż. 12 :1). P o tym w e 
zwaniu Abram wyrusza (w. 4). Bóg
mówi potem do niego jeszcze w ie
lokrotnie. Gdy Abram dobiega 100
lat i nadal nie ma potomka, sły
szy głos Boga: „Spójrz ku niebu d
policz gwiazdy, jeśli możesz je po
liczyć! (...) Tak (liczne (będzie po
tomstwo tw oje” (I Mojż. 15 : 5). R e
akcją na Słowo Boga jest odpo
wiedź Aforama: „W tedy uwierzył
Panu, a On poczytał mu to ku us
prawiedliwieniu” (w. 6).

2. W i a r a
Boga

jako

poznanie

Akceptująca odpowiedź człowieka
na Boże wezwanie jest tylko jed
nym ze składników wiary. Do niej
przyłącza się jeszcze zaufanie. A bram opuścił swoją ojczyznę, po
nieważ wierzył. Co to znaczy? He
brajskie „aman” tłumaczy się na
polski jako „wiara” , ale w rzeczy
wistości oznacza „to, co istotne, co
prawdziwe”, czyli wszystko co mo
cne, pewne, spolegliwe, prawdziwe
i wierne — komuś lub czemuś. P i
smo święte głosi (Ps. 146:6), że
Bóg dotrzymuje wiary, wierności.

Jest wierny, godny, pewny i stały.
Zawsze postępuje zgodnie ze swoją
istotą. Jego czyny nigdy nie przeczą Jego słowom, a „Jego przyka
zania są wierne” (emet), czyli spra
wiedliwe i prawdziwe (Ps. 111 :7),
a wierność świadczy o Jego nieza
wodności.
„Aibram uwierzył Bogu” , tzn* po
znał Boga jako absolutnie praw
dziwego, sprawiedliwego, wiernego,
spolegliwego i łaskawego. U w ie
rzywszy, sam także stał się wierny
i spolegliwy.
Wiara — to postawa akceptująca
z całym zaufaniem i szczerością
fakt, że Bóg jest wierny, akceptu
jąca nawet wtedy, gdy człowiek
nie rozumie do końca Jego żądań,
a jednak ufnie powierza Mu włas
ne życie, nawet w przypadku, gdy
się może wydawać, że dostał się
pod obce i nieznane przewodnictwo.
3. W i a r a j a k o
stępowanie

moralne

p o-

Poznać Boga przez wiarę, tzn. w e
wszystkich
sytuacjach
życiowych
uznać w Nim Pana i wszystko Mu
podporządkować. Wiara nie polega
na biernym uznawaniu jakiejś obiektywnej wielkości lub wartości,
ale na określonej, wyraźnej posta
w ie życiowej — dla Boga i z Nim,
„z całego serca i z całej duszy”
(V Mojż. 6 :5 ), „niepodzielnie” (I
Król. 8:61; IV Mojż. 32:12). Cho
dzi więc o taki stosunek do Boga,
który obejmuje całą sferę życia
człowieka, wszystko, co dotyczy je 
go wnętrza i jego postępowania
względem iinnyeh.
Jeżeli wiara nie przenika na serio
moralnej
sfery życia
człowieka,
objawia się jako niewiara. Gdy
ktoś słucha Słowa Bożego, doznaje
lufo doznał Bożych cudów, ale nie
wierzy Bogu — znajduje się w
grzechu, tkwi w (bałwochwalstwie
i wszeteczeństwie jako odpadły od
Boga (Oz. 1:2 ). Na tym polegał
ciągle powtarzający się grzech Iz 
raela.
4. W i a r a

a

Słowo

Boże

Bóg wzywa człowieka ,nie jeden
raz; ciągle na nowo nawiązuje z
nim rozmowę. Taka rozmowa staje
się koniecznością dla wierzącego,
gdyż nie żyje on samym chilebem,
ale każdym słowem pochodzącym
z ust Bożych (V Mojż. 8: 3; Mat.
4 :4 ). Słowo Boże staje się pod
stawą jego życia. W słowach naj
większej zachęty wzywany był ka

żdy w iem y Izraelita do gorliwości
w słuchaniu Słowa Bożego, zacho
wywaniu go w sercu, wypełnianiu
w życiu (V Mojż. 11 : 18— 21). Na
kartach Pisma świętego wielokrot
nie rozbrzmiewa pochwalny hymn
dziękczynny za dar Bożego Słowa
(Ps. 56:5; 119, 140, 162 i in.).
5. W i a
żliwość

jako
życia

jedyna

mo

Prorok Izajasz niezwykle głęboko
ujmuje zagadnienie wiary. Tak zo
stał porwany wielkością -potęgi i
świętością Boga, gdy ujrzał G o w
świątyni (Iz. 6 :1 n.), że odtąd ist
nieje dlań wyłącznie alternatywa:
wiiara albo 'potępienie.
Spotkanie z Bogiem oznacza na
tychmiastowe znalezienie się na są
dzie, ponieważ przed Jego obliczem
wszystko jawi się jako grzech i
podlega sądowi. Ostać się może
tylko wiara. -Dlatego w rozumieniu
Izajasza niewiara nie ma żadnej
szansy na przetrwanie. Człowiek
pozbawiony wiary jest martwy,
jakkolwiek sprawia jeszcze wraże
nie żywego. Dzieje się tak dlatego,
że Bóg wypowiedział się jako Sę
dzia: „Jeśli nie uwierzycie, nie os
taniecie się” (Iz. 7 : 9). Jedyną dro
gą ratunku zostaje wiara: „Kto
wierzy, ten się nie zachwieje” (Iz.
28 : 16).
6. ' W i a r a

i nadzieja

W życiu pobożnych Żydów wiara
złączona jest zawsze z nadzieją.
Gdy Abraham uwierzył, że potom
stwo jego będzie tak liczne, jak
gwiazdy na »niebie, wówczas jego
wiara zyskała wym iar nadziei. Na
dzieja jest zaufaniem Bogu, który
daje pewną gwarancję na przysz
łość. Ta wiara musiała być jednak
ciągle na nowo potwierdzaina, gdyż
najpierw Izrael (państwo północne),
a następnie Juda dostały się pod
sąd Boga, utraciły niepodległość,
utraciły swą przyszłość. Czy w obliczu tych katastrof wierzący czło
wiek Starego Testamentu nie mógł
stracić nadziei?
I oto w takiej sytuacji znów po
jawia się Izajasz, zwiastując ludo
w i na nowo słowo nadziei: „Jed
nakże!” „Będę wyczekiwał Pana,
który zakrywa swoje oblicze przed
domem Jakuba, ii w Nim będę po
kładał nadzieję” (Iz. 8 : 17). Choć
Bóg się gniewa, wiara trwa dalej;
człowiek, jeśli nawet j.uż .nie tak
pewnie widzi swą przyszłość, to
jednak nadal ufa Bogu ii w (Nim

...Ilekroć lęk mnie ogarnia, w To
bie mam nadzieję. Bogu, którego
słowo wysławiać będę, Bogu ufam,
nie lękam się; cóż mi może uczynić
człowiek?... (Ps. 56).
pokłada swą nadzieję. Wszelkie
zwątpienie i strach serca ludzkiego
prorok pociesza
słowem
wiary:
„A le ci, którzy ufają Panu, nabie
rają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną, a nie
mdleją, idą, a nie usitają (Iz. 40 :
: 31).
Wiara kieruje się ku celowi, ja
kim jest pełna chwały przyszłość.
„I powiem w owym dniu: Wysła
wiam Cię, Panie, gdyż gniewałeś
się wprawdzie na mnie, lecz gniew
Twój ustał i pocieszyłeś mnie. Oto,
Bóg zbawieniem .moim! Zaufam i
nie będę się lękać: gdyż. Pan jest
mocą moją i pieśnią moją, i zba
wieniem moim” (Iz. 12:1'—2).
Nadzieja wierzącego kieruje się ku
przyszłym czasom, ale on sam już
teraz i tutaj cieszy się z tej przy
szłości (Iz. 25 : 9; 26 : 8; Jer. 29 : 10;
31: 16 n.; Mich. 7 : 7).
Wizja przyszłości nie powinna w
życiu wierzącego spowodować ucie
czki w sferę .nierzeczywistą. Na
dzieja jest wiarą, to znaczy moc
nym uchwyceniem się Boga, czyli
ma się sprawdzać tak, jak w cza
sie niebezpiecznej podróży spraw
dza się wartość posiadania kotwi
cy na statku. Ma się okazać mo
cna i niezawodna.
Pociecha, jakiej udziela Izajasz w y 
gnańcom z Judy, nie jest tanią po
ciechą, ale radosnym poselstwem,
mocno ugruntowanym w wierności
Bożej (por. Iz. 40 : 27—31).

33

N O W Y TESTAMENT

1. E w a n g e l i e

s y n o-p t y c z n e

W zwiastowaniu Mateusza, Marka
i Łukasza, dokładnie tak samo, jak
w ST, wiara oznacza absolutnie
niezachwiane zaufanie do Boga, na
wet w sytuacji, gdy do serca w ie
rzącego próbuje się wlkraść zwąt
pienie: „Wierzę, pomóż niedowiar
stwu memu” (Mk 9 :24). Uzewnę
trzniona w modlitwie, wiara ma
moc i zasięg niemal bezgraniczny:
„Wszystko, o cokolwiek byście pro
sili w modlitwie z wiarą, otrzyma
cie” i(Mat. 21: 22 i paralelne). Taka
wiara wielbi Boga, a On ją na
gradza. Z taką wiarą można góry
przenosić (Mat. 17 :20 i im.), ale i
stać sdę przedmiotem ataku sza
tana, który chce zniszczyć Zbór
(Łuk. 22:32).
Niewiara znów — to lęk przed is
totami
i rzeczami
stworzonymi
(Mk 4 :40). wątpienie w
Bożą
wszechmoc (Mk 11 :22), egoistycz
na troska o ciało ii życie (Mat. 6 :
: 30).
Podoibnie i w kwestii stosunku do
Słowa Bożego synoptycy czerpią ze
ST. Gdy Bóg przemawia, należy
być posłusznym (Łuk. 1:45), w
przeciwnym bowiem razie wiara
staje się niewiarą. Jezus bez obsłonek zwraca się do duchownych
Izraela: „Dlaczego nie uwierzyliś
cie mu?” , tj. Janowi Chrzcicielowi
i jego poselstwu. Musi też napomi
nać własnych uczniów: „O głupi i
leniwego serca, by wierzyć we
wszysltiko, co przepowiedzieli pro
rocy” (Łuk. 24 :25). Niewiara za
truwa Słowo Boże, nie rozumie go
i nie darzy zaufaniem (Łuk. 1 : 20;
22 :67). Do wszystkich ludzi skie
rowane jest wezwanie: „Pokutuj
cie i wierzcie ewangelii” (Mk 1 : 15).
2. E w a n g e l i a

wg

św.

Jana

W zwiastowaniu Jana szczególnie
mocno wyeksponowany został no
wy element mawotestamentowy w ia
ry — wiara w Jezusa i w Jego
Imię (Jan 2 : 11. 23), wiara, że On
jest Chrystusem (Jan 4 : 42; 6 : 69),
wiara Jego Słowu i słowom Pisma
(Jan 2:22; 4:41). W niczym nie
osłabia to, rzecz jasna, wiary w
Boga, ponieważ wraz z przyjściem
Chrystusa Bóg rozpoczął nową erę
swego działania wśród ludzi, zbaw
czego działania przez słowa i czy
ny Jezusa Chrystusa. Człowiek do
stępuje tego zbawienia wówczas,
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gdy z wiarą akceptuje Jezusa i
widzi w Nim swego Zbawiciela.
Wierzyć
Bogu — to
uznać, że
wszystko, co czyni Jezus Chrystus,
jest -zbawczym działaniem samego
Boga. Ufać Bogu, to ufać Jezuso
wi!
Sam Jezus m ówił o swym życiu
i cierpieniu powołując się na te
ksty ST (Łuk. 24:26 m.). Oczeki
wał od słuchaczy, że i oni odczy
tają z kart ST, jakie znaczenie ma
Jego życie, że uwierzą 1 Pismu, i
Jemu (Jan 5 : 46 n.).
„Wierzyć w Jezusa” , „wierzyć P i
smom” lub „wierzyć Jego Słowu”
— to właściwie jedno i to samo.
Po prostu należy wierzyć zwiasto
wanemu Słowu — tzn. słowu ST
i słowu Jezusa 1
— i z wiarą uznać
Jezusa za .Zbawiciela świat a. P o 
nieważ całą doniosłość osoby »i roli
Jezusa można poznać tylko za po
średnictwem Słowa, przeto Jan mo
że identyfikować Jezusa z samym
Słowem, niosącym zbawienie i bę
dącym zbawieniem (Jan 1:1 n.).
Wiara w Słowo jest więc identycz
na z wiarą w Jezusa, a wiara w
Jezusa jest identyczna z wiarą w
Boga (Jan 14 :21) i z uznaniem ca
łej historii zbawienia.
Kto więc z wiarą przyjm uje do
konane przez Jezusa zbawienie,
kto w ierzy Bogu, że Gn sam zło
żył w Jezusie zbawienny okup, aby
człowieka wyratować od sądu, ten
„nie stanie przed sądem” (Jan 3 :
: 18), ale już przeszedł ze śmierci
do życia (Jan 5 : 24), j‘uż ima życie
wieczne (Jan 3 : 36; 6 : 47; 20 : 31).
Wiara w zwiastowaniu Jama nie
jest jak u Izajasza pojmowana ja
ko nadzieja na przyszłe zbawienie.
Wig Jana wierzący już jest zba
wiony, ponieważ przyjął Jezusa
Zbawiciela (Jan 1 : 12). Sąd nad
nim już został dokonany, dlatego
wierzący wyznaje: „On mnie wzbu
dzi w dniu ostatecznym” (Jan 6 :
40). Ma na to obietnicę Jezusa: „Ja
jako
światłość
przyszedłem
na
świat, aby nikt, kto w e .mnie w ie
rzy, w ciemności nie został” (Jan
12:46). Człowiek, który nie w ie
rzy, jest już osądzony (Jan 3 : 18),
ponieważ nie uwierzył w Boże po
selstwo o zbawiennym dla grzeszni
ków znaczeniu krw i Jezusa Chrys
tusa. Jezus mówi: ,Powiedziałem
wam, że pomrzecie w grzechach
waszych, ponieważ nie wierzycie,
że to ja jestem” (Jan 8:24).

Wiarę jako posłuszeństwo Słowu
Bożemu przedstawia Jan przede
wszystkim jako ciągłe trwanie w
prawdzie głoszonej przez Jezusa
Chrystusa: „Gdy pozostaniecie w
Słowie
moim,
będziecie
moimi
prawdziwymi uczniami” (Jam 8 : 31).
Postawa uczniowska — to postawa
wiary, służby (Jan 13 : 1 n.) i mi
łości (Jan 13 :31; por. też I Jan).
Jam pragnie pokazać, że życie, sło
wa i czyny Jezusa Chrystusa były
słowami i czynami Ojca, ponieważ
Jezus mógł robić jedynie to, co ro
bi Ojciec (por. Jan 5 : 19 n.; B : 26.
38. 40). Tak w ięc i wiarę człowieka
przedstawia Jan jako objaw dzia
łania Bożego (Jan 6:37. 44. 65).
Fakt ten nie osłabia jednak w ni
czym
odpowiedzialności
samego
człowieka, odpowiedzialności za od
powiedź, jaką winien jest Bogu na
Jego wezwanie. Jan podkreśla jed
nak, że bez Bożej łaski -wiara nie
leży w możliwościach samego czło
wieka, może on jednak zawsze od
powiedzieć na Boże wezwanie i na
Jego łaskawe zaproszenie.
Człowiek nie może również w ie
rzyć, jak sam chce. Skoro jednak
Bóg występuje z inicjatywą, re
akcją człowieka na Bożą akcję mo
że być tylko wiara, że można za
ufać Bogu, który doń przemawia.
W tym sensie wiara jest przede
wszystkim dziełem Boga.
3. D z i e j e

Apostolskie

O ile Jezus często używał w odnie
sieniu do siebie tytułu „Syn Czło
wieczy” i oczekiwał od Żydów-, że
uznają Go za obiecanego Mesjasza
(gr. iChristos — Pomazaniec), o tyle
prazbór,
szczególnie
grupy
poganochrześcijańskie, wyznawały w
Zmartwychwstałym Pana (gr. K y rios). Innymi słowy — prazbór uz
nawał i wyznawał, że ukrzyżowa
ny, zmartwychwstały i wyw yższo
ny na tronie Ojca Jezus ma nie
ograniczone prawo do władzy nad
światem. Według Dziejów Apostol
skich fundamentem tego stało się
zmartwychwstanie, przez które O j
ciec uczynił go „wodzem (właści
wie: władcą) i Zbawicielem” (Dz.
5 : 31), „Panem .i Chrystusem” (Dz.
2:36). Człowiek może jedynie w
tego Pana uwierzyć, tzn. oddać Mu
się bez reszty, zawierzyć Mu swoje
życie ziemskie i wieczne. Wiara ma
swój grunt w przekonaniu, że Je
zus Chrystus z naszego powodu do
konał dzieła zbawienia. K to by
więc nie uwierzył i obojętnie lub

ze wzgardą przechodził obok Pana
i Zbawiciela, ten skończy jako .po
tępiony. Practirześciłjaństwo iz roz
brajającą szczerością zwiastowało
światu jedyną szansę życia.
„W ierz w Pana Jezusa Chrystu
sa...” (Dz. 5 : 14; 8 : 37; 11 : 17; 13 :
: 39; 16 :31), a otrzymasz odpusz
czenie grzechów (Dz. 10 : 43; 13 : 39),
dostąpisz zbawienia (Dz. 15 : 11;
16 : 31). Poddaj się jedynemu auto
rytetowi Jego Imienia, a będziesz
szczęśliwy (Dz. 4 : 12; 5 : 41), w io
dąc czyste życie (Dz. 15 : 9; 19 :18).
Trwaj w wierze (Dz. 14 :22), stale
się umacniaj (Dz. 16:5), tak abyś
był „pełen w iary” , abyś miał jej
pełnię (Dz. 6: 5; 11:24).
4. L i s t y

apostoła

Pawła

Sytuacja misyjna, w jakiej znaj
dował się apostoł Paweł, wymagała,
aby w listach kierowanych do róż
nych zborów zajmował się podsta
wowym i tematami wiary.
Apostoł pojmuje wiarę — zawsze
jako wiarę w... A więc: wiarę w
Boga, w zwiastowanie (Rzym 10 :
: 16), w Jezusa Chrystusa (Gal. 3 :
: 26) itd. Zawsze jednak ma na ser
cu jedno — wiarę w (Boga, w krzyż
Chrystusa, w zwiastowanie Ewan
gelii. To są dlań podstawy zbawie
nia. Raz może silniej akcentować
jeden element, kiedy indziej — dru
gi, a nawet w ogóle nie wspomnieć
samego obiektu w iary (n,p. „Ewan
gelia jest mocą Bożą ku zbawieniu
każdemu, kto w ierzy” , Rzym. 1 : 16),
a przecież zawsze ma na myśli to
samo: wiarę, której treścią jest
zwiastowanie Bożego działania w
Jezusie Chrystusie.
Wiara

i 'posłuszeństwo

Wiara nie ogranicza się „do akcep
towania tego, co wydarzyło się w
przeszłości; wymaga, aby człowiek
uznał władzę Jezusa Chrystusa w
swoim ^obecnym życiu. Jest to w ła
dza kogoś zupełnie nowego, z kim
styka się dopiero człowiek wiary,
który znajduje się „pod łaską” .
Przedtem bowiem był „m artwy w
grzechach i nieprawośiciaeh” (por.
Ef. 2 :1 ). Teraz oddaje siebie ca
łego (dosłownie: „członki swego cia
ła” ) na „oręż sprawiedliwości” Bo
gu, przedtem stanowiły one „oręż
niesprawiedliwości” (Rzym. 6: 13).
Wierzący zależy już tylko od swe
go Pana. Wszystko, co czyni i mó
wi, robi w imieniu Jezusa Chrys
tusa, składając za »Niego dziękczy

nienie Bogu Ojcu (por. Kol. 3 : 17).
Przedtem żył z siebie i dla siebie,
teraz dla Pana!
Ze sprawą posłuszeństwa względem
Pana łączy się sprawa możliwości
„upadku” (I Kor. 10: 12). ,jMieć
w iarę” (Rzym. 14 : 22, Flm. 5), „być
w w ierze” (II Kor. 13 : 5), „w w ie
rze stać” (I Kor. 16, 13; II Kor.
1 : 24), „w Panu stać” (I Tes. 3 :8),
„w łasce stać” (Rzym. 5 :2 ), „w Ewangdlii stać” (I Kor. 15 : 1) — te
wszystkie sformułowania oznaczają
w ielkie zobowiązanie, ciągłą konie
czność zwyciężania pokus i zwąt
pień. Ponieważ człowiek „zyskał
przez
wiarę
swoje
stanowisko”
(Rzym. Tl : 20), tylko w w ierze mo
że je zachować. Utrzyma pozycję
pod warunkiem, że ciągle na no
wo, w ytrw ale i nieustannie trwać
będzie w wierze.
W takim sensie Paw eł mówi o po
czątku i rozwoju (wzroście) wiary
(II Kor. 10 : 15j I I Tes. 1 : 3), zna
też jej słabość (Kol. 1 : 23; 2: 5. 7;
I T es..3 :8 ). Celem obiecanym każ
demu wierzącemu jest „miłość z
czystego serca, dobrego sumienia i
wiary nieobłudnej” (I Tym. 1 :5).
Wiara
i
zmartwychwsta
nie Jezusa
Zmartwychwstanie Jezusa stało się
dla świata świadectwem, że On jest
Synem Bożym (Rzym. 1 :4), że od
jął śmierci jej moc (I Kor. 15 : 55),
że poddane są mu wszelkie moce
„na niebie, na ziemi i pod ziemią”
(Flp. 2 : 10 n.). iZmartwychwsitanie
Jezusa potwierdza wiarę każdego
wierzącego, że choć umrze, nie po
zostanie w mocy śmierci (I Tes. 4 :
: 14). K to bowiem złączony został
z Jezusem w Jego śmierci, złączo
ny jest z Nim w zmartwychwsta
niu (Rzym. 6: 5. 8; I Kor. 15 : 12 n;
II Kor. 4 : 14). Ten zaś, kto przeczy,
że Jezus zmartwychwstał, traci na
dzieję w przyszłe zbawienie, jest
ze
wszystkich
ludzi najbardziej
pożałowania godny (I Kor. 15 :19).
Wiara w zmartwychwstanie ozna
cza też, że moc zmartwychwstania
działa już teraz w życiu w ierzą
cych, ponieważ Chrystus żyje w
nas (Kol. 1:27). W walce z grze
chem i mocami ciemności nie jes
teśmy zdani na własne siły, mamy
potężne wsparcie w mocy w yw yż
szonego Parna (Ef. 1 : 18—23). W ie
rzący otoczony njest mocą Zmar
twychwstałego, przeto może ostać
się w pokusach.

Wiara

i

sprawiedliwość

Najgłębsze wyznania na temat w ia 
ry wypowiada apostoł Paweł w ów 
czas, gdy musi przeciwstawić się
tendencjom pojawiającym się w za
łożonych przez ' niego zborach. Są
to zbory poganochrześcijańskie, a
judeochrześcijamie próbują narzu
cić im — jako obowiązujące — pe
wne elementy Prawa starotestamentowego, dowodząc, że wiara w zba
wienie z łaski, wiara czynna w
miłości (Gal. 5: 6) oraz posłuszeń
stwo wobec woli Bożej (Rzym. 1:
: 5; 15 : 18) nie wystarczają do zba
wienia.
Tym wywodom zdecydowanie prze
ciwstawia się Paweł w listach do
Rzymian i do Galatów, gdzie do
kładnie precyzuje naukę o uspra
wiedliwieniu. Zbawienia i sprawie
dliwości, które znalazłyby aproba
tę w oczach Boga, nie osiągnie
nikt, kto najdokładniej nawet w y 
pełniałby słuszne żądania Zakonu
(Rzym. 3 :9 n.; 4 :15; Gal. 2 : 21;
3:2. 10. 19. 34), gdyż zbawienie i
usprawiedliwienie osiąga się jedy
nie dzięki wierze (Rzym. 3:28),
wzbudzonej przez Ducha Świętego u
słuchaczy Ewangelii (Rzym. 10 : 17).
Zbawiony zostaje ten, kto ufa sło
wu Pisma, że Syn Boży „umarł za
grzechy nasze i wstał z martwych
dla
usprawiedliwienia
naszego”
(Rzym.
4:25).
Usprawiedliwiony
zostaje ten, kto wierzy, fż e „pokój
mamy z Bogiem przez Pana nasze
go, Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5 : 1).
Wiara polega nie tylko na zaufaniu
do Boga i Jego zbawczego działa
nia w doczesności, ale także na
całkowitym
przeświadczeniu,
że
dzięki niej człowiek wierzący ostoi
się na Sądzie Bożym. Doniosłość
tej myśli pojmiemy wówczas, gdy
uświadomimy sobie, że oficjalna
teologia późnojudaistyczna głosiła,
iż nie można się od Sądu Bożego
wykupić. Paw eł natomiast, w oparciu o dokonane dzieło odkupie
nia przez Jezusa Chrystusa, w y 
znawał i nauczał, że na Sądzie Bo
żym człowiek wierzący ostoi się,
ponieważ Chrystus odkupił jego
grzech i karę, wyjednał zbawienie
nieprzemijające (Rzym. 8 :34). Ca
łe życie Pawła było świadectwem,
że iczłowiek wierzący może już na
ziemi żyć w radości, ufnie oczeku
jąc ziemskiego końca. Taką pew 
ność w iary mocno podkreślał rów
nież apostoł Jan.
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5. L i s t

do H e b r a j c z y k ó w

To, co na temat w iary mówi List
do Hebrajczyków, jest określone w
sposób szczególny sytuacją adresa
tów. Ludzi tych oczekuje nowa fa 
la prześladowań, a tymczasem od
porność na znoszenie [przeciwieństw
zmalała praw ie do zera. Z tego po
wodu autor listu przypomina, że
człowiek wierzący ma do dyspozy
cji cztery rodzaje pomocy w okre
sie doświadczeń:
a) O Ib i e t n i c ę
Boga.
Jeżeli
Bótg przyrzekł, że 'przygotował zba
wienie wierzącym, nie można ani
przez chwilę wątpić, że cel ten
zostanie osiągnięty.
b) M o c
Bożą.
Należy
ciągle
przebywać z tymi {Hebr. 10:38),
którzy osiągnęli cel, bo „m y nie
jesteśmy z tych, którzy się cofają
i giną, lecz ,z 'tych, którzy wierzą
i zachowują duszę” (Hebr. 10:39).
Będziemy więc „naśladowcami tych,
którzy przez wiarę i wytrwałość
odziedziczyli obietnice” (Hebr. 6:
:

12 ).

c) P r z y k ł a d
bohaterów
w i a r y. IPatrząc na przykład w iel
kich ludzi wiary, których życie po
twierdziło wierność Bogu , i Jego
zwycięstwo, również m y wierzymy
i z dziękczynieniem przyjmujemy
Jego zwycięstwo (por. Hebr. 11).
d) P a t r z e n i e
Wierzący, który

na
Jezusa.
przeżywa trudne

sytuacje, ma patrzeć na Jezusa,
początkodawcę i dokończy cielą w ia
r y ” (Hebr. 12 :2). W tych słowach
uikryta jest cała tajemnica zw y
cięskiej wiary. Mamy patrzeć na
Jezusa, na Jego zwycięstwo nad
grzechem, nad światem, nad śmier
cią i szatanem. Oh, będąc Panem
naszej wiary, da zwyciężyć i nam.
Gn, Jezus Chrystus, wczoraj i dziś,
ten sam i na w ieki (Hebr. 13:8).
Nauka zawarta w Liście do H ebraj
czyków okazuje się niezawodna
zwłaszcza w codziennych sprawach
życiowych człowieka wierzącego i
zboru, wzmacnia wiarę każdego ze
świętych Pańskich.
6. L i s t

Jakuba

Uważano często, że wypowiedzi Ja
kuba na temat w iary i zbawienia
są sprzeczne ze zwiastowaniem apostoła Pawła. Jednakże dokładna
znajomość pism Pawiowych i listu
Jakuba nie pozwala na podtrzymy
wanie takiego stanowiska. W liście
Jakuba specjalnie mocno, wyakcen
towana została konieczność stałego
konfrontowania w iary z praktycz
nym życiem chrześcijańskim, co
zgodne- jest z wypowiedziami i Pa 
wła i Piotra, i Jana, i innych (por.
Gal. 1 : 19; 2 :9; Dz. 15; ,21 : 18 i in.).
Uczynki, w których wiara przeja
wia swą dojrzałość, a bez których
jest „martwa” (Jb 2 : 22. 26) — są
tymi samymi uczynkami, do jakich
— w Chrystusie — przeznaczył nas
Bóg, abyśmy w nich ,»chodzili”

(por. Ef. 2 : 10). Kto więc odmawia
pomocy bliźniemu (Jb 2 : 15. 16),
ten w g Pawła „zaparł się w iary”
(I Tym. 5 :8), gdyż liczy się tylko
„wiara, która jest czynna w m i
łości” (Gal. 5: 6; Jb 2 : 13). Wiara
taka inie dzieli ludzi na „lepszych”
1 „gorszych” (Jb 2 : 1—4; Rzym.
2:11; Gal. 3:28). Jakub sprzeci
wia się także mniemaniu, że wiara
mogłaby zastąpić posłuszeństwo (Jb
2 :14—26).
Na zakończenie warto jeszcze przy
pomnieć, dż jeden (Duch jest auto
rem całego Pisma świętego, dla
tego więc i Paweł, i Jakub w jed
nym Duchu składają zgodne świa
dectwo o wierze.

7. O b j a w i e n i e

św.

Jana

Objawiając Jezusa Chrystusa i Je
go zwycięski Kościół, ta ostatnia
z ksiąg N T zwiastuje dopełnienie
dzieła wiary: oto wierzący oglądają
Boga!
„Pokazał mi irzekę wody żywota,
czystą jak kryształ, wypływającą
z tronu Boga i Baranka (...) I nie
będzie już nic przeklętego. Będzie
w nim (w nowym Jeruzalem) tron
Boga i Baranka, a słudzy Jego słu
żyć mu 'będą. I oglądać będą Je
go oblicze, a Imię Jego 'będzie na
ich Czołach” (Obj. 22: 1. 3. 4.).
Opr. M. Kwiecień

Nadzieja chrześcijańska
W powszechnym rozumieniu słowo
„nadzieja” oznacza zazwyczaj nie
pewność.
Jednakże
w
języku
chrześcijańskim wyraża ono p e w 
n o ś ć . Chrześcijanin używa tego
słowa dla wyrażenia swej w iary w
niezmierzoną moc ii miłość Boga,
który nie pozostaje bierny, ale
działa w
każdej minucie życia
człowieka. Nadzieja jeslt owocem
w iary w nieustające stwórcze dzia
łanie Boga, nawet wówczas, gdy
życie w ydaje się być pełne konfli
któw z dirugim człowiekiem lufo z
sobą samym. Nawołując do „na
dziei w Panu” psalmista wyraża to
uczucie słowami: „Ja jednak w ie
rzę, że ujrzę dobroć Pana w kra
inie żyjących” (Ps. 27 : 13). 'Czło
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wiek może nie dostrzegać, czego
Bóg chce lub co czyni. A le wie, że
On działa wiraż z nim i przez nie
go, •dlatego wie również, że każde
szczere działanie ludzkie przynosi
dobre owoce, bez względu na to,
czy człowiek dostrzega je, czy nie.
Nadzieja, obok w iary i miłości, na
leży do trzech fundamentalnych
cnót chrześcijańskich (por. ii (Kor.
12 : 27— 13 : 13). N ie można ich trak
tować oddzielnie, chociaż — oczy
wiście — można je od siebie od
różniać. Gdy zastanawiamy się nad
tymi (pojęciami, okazuje się zawsze,
że miłość zależy od w iary 1 na
dziei, wiara — od miłości i nadziei,
nadzieja — od w iary i .miłości. Ża

dne działanie chrześcijanina nie
może być wyrazem tylko jednej z
nich. N ie są one czymś statycz
nym, jak można by wnioskować z
takiego rap. potocznego powiedze
nia: „Gdybyśmy mieli więcej na
dziei, to...” . Nadzieja, podobnie jak
wiara i miłość, jest dynamiczną
wartością w życiu, jest dostrzegal
nym wyrazem ludzkiego postępo
wania.
Nie można mylić nadziei z opty
mistyczną pewnością, że „wszystko
w końcu będzie dobrze” , bowiem
chrześcijańska nadzieja jest stylem
życia., który głosi, że wszystko jest
dobrze ft*e r a z ,i t ut aj . , pomi
mo niebezpieczeństw i niepokojów,

jakie niesie codzienne życie. Praw 
dziwa nadzieja jest cnotą niemożli
wą dla niechrześcijanina. Tylko
chrześcijanin może żywić nadzieję
stawiając
czoło
życiu. I
tyllko
chrześcijanin
może
patrzeć
na
śmierć ze spokojem i ufnością.
Jeśli zbadamy i zanalizujemy uży
cie słowa „nadzieja” (gr. „elpis” i
czasownik „elpizein” = mieć, żywić
nadzieję) w Nowym Testamencie,
będziemy mogli odkryć i zrozu
mieć treść i podstawę chrześcijań
skiej nadziei.
Zastanówmy się, jak przedstawia
nadzieję N ow y Testament.
1. Nadzieja zmartwychwstania —
ta myśl przewija się przez cały NT
(Dz. (23 : 6; 26 : 6; ii Tes. 4 : 13; I
Ptr. 1: 3; I Jn. 3 : 3; I Kor. 15 :19).
Chrześcijanin <— to człowiek piel
grzymujący, w drodze, nie ku
śmierci jednak, ale ku życiu. Dla
niego śmierć nie jest przejściem
do otchłani nicośłci, ale ‘bramą do
Królestwa Niebios.
2. Nadzieja chwały Bożej (Rzym.
5 :2 ) — to pewność, że nadejdzie
dizień, gdy będziemy mogli oglądać
chwałę Bożą nie „jakby przez
zwierciadło i niby w zagadce” (I
Kor. 13:12), ale w pełni, i tą
chwałą zostaniemy otoczeni.
3. Nadzieja nowych praw (II Kor.
3 : 7— 13). Jak długo człowiek w i
dzi siebie jako rządzonego przez
prawo, tak długo nie pozostaje mu
nic innego, jak tylko rozpacz, gdyż
nie ma nikogo, kto mógłby w ypeł
nić doskonałe Prawo Boże. Nowa
nadzieja rodzi się, gdy człowiek
dostrzega, że rządzi nim nie pra
wo, lecz miłość Boża.
4. Nadzieja usprawiedliwienia (Gal.
5:5 ). Dla apostoła Pawła uspra
wiedliwienie oznacza właściwą za
leżność człowieka od Boga d nowy
stosunek d o Boga. Zwiastowanie
Jezusa Chrystusa stawia człowieka
w sytuacji, gdzie miejsce strachu
zajmuje dziecięca ufność.5
5. Nadzieja zbawienia. (Ma ona dwa
aspekty. Polega ona na:
a) zaufaniu w bezpieczeństwo w
tym świecie (II Kor. 1 : 10) — nie
w sensie uwolnienia od trosk i
niebezpieczeństw, ale w sensie nie
zależności od nich, oraz:
b) zaufaniu w ‘b ezpieczeństwo w
przyszłym świecie (świecie, który
nastanie), w wybawienie od sądu
Bożego.

6. Nadzieja wiecznego życia (Tyt.
1 : 2; 3 : 7). Pamiętać trzeba, że w
N T słowo „wieczny” wyraża za
wsze nie trwanie, ale jakość życia,
opisuje to, co jest właściwe Bogu.
Życie wieczne oznacza więc życie,
którym żyje Bóg. I nadzieja chrześ
cijańska wyraża się w tym, że
pewnego dnia będziemy uczestni
czyć w prawdziwym życiu Boga.
7. Nadzieja triumfalnego ponowne
go przyjścia Jezusa Chrystusa (Tyt.
2 : 13; I Płtr. 1 :13; I Jn. 3 :3). Za
warta w tym jest wielka prawda,
że hiistoria ma swój cel, że nie
jest przypadkowym zbiorem w yda
rzeń bez związku i bez sensu.
Chrześcijanin — to człowiek, który
widzi siebie i swoje życie w per
spektywie drogii do celu.
8. Nadzieja, która jest przygotowa
na w niebie (Kol. 1: 5) J— tto zna
czy, że oczekuje ona czegoś, co już
zostało przygotowane dla chrześci
janina, co nie jest zdane na łaskę
losu. Jest to coś, co 'będzie w ypeł
nieniem Bożego planu i spełnieniem
wszystkich ' nadziei i snów duszy
ludzkiej.
Jakie

są

źródła

nadziei?

1. Nadzieja (wyrasta z doświadcze
nia (Rzym. 5:4 ). Zdarza się, że
doświadczenia i próby życia dopro
wadzają niechrześcijanina do roz
paczy. Natomiast nadzieja pozwala
chrześcijaninowi na jasne spojrze
nie na wszystko, co go otacza.
2. Nadzieja to owoc znajomości P i
sma św. (Rzym. 15:4). Studiowa
nie Bożego postępowania z czło
wiekiem przez całe dzieje oraz Bo
żych zamiarów wobec człowieka —
prowadzi do pełni nadziei.
3. Nadzieja w ypływ a z sensu Boże
go powołania (Ef. 1:18). Chrześci
janin wie, że został zaproszony
przez Boga nie dlatego, że na to
zasłużył, ale z czystego miłosierdzia
Bożego.
4. Nadzieja jest owocem Ewangelii,
Dobrej Nowiny ‘(Kol. 1:23). Zwias
towanie Jezusa Chrystusa jes-t za
proszeniem, propozycją, obietnicą,
wreszcie poruszającą wieścią, Wtó
ra może podnieść serce każdego
człowieka obciążonego grzechem.
5. Nadzieja zależy od Jezusa i Jego
dzieła (Kol. 1:27; I Tym. 1:1).
Jest zbudowana nie na tym, co
człowiek czyni lub może uczynić
dla siebie, ale na tym, co Chrystus
dla niego uczynił. '

...Wiem, komu zaufałem!... Błogo
sławiony człowiek, który ufa To
bie! (Ps. 84).*1

Lektura Nowego Testamentu nie
tylko przybliża nam pojęcie chrześ
cijańskiej nadziei, wskazuje rów 
nież na jej błogosławione skutki.
Na wstępie podkreślić trzeba raz
jeszcze, że:
1. Nadzieję otrzymujemy z łaski
Bożej (I I Tes. 2:16). Podstawą
chrześcijańskiej nadziei jest wolny
i niezależny dar przebaczenia i łas
ki Bożej. O dy odkryjemy, że nie
możemy zasłużyć na zbawienie,
ale otrzymujemy je „darmo, z łas
ki Boga” , wówczas otrzymujemy
dar nadziei.
2. Nadzieja wywołuje radość (Rzym.
12: 12). Ponury chrześcijanin jest
zaprzeczeniem chrześcijanina. Czło
wiek, który zna moc Chrystusa, nie
może popaść w rozpacz z powodu
siebie i świata, ponieważ odkrył,
że „u Boga nie ma nic niemożli
wego” .
3. Nadzieja niesie zbawienie (Rzym.
8:24). (Dopóki w Bogu nie zoba
czymy Boga i Ojca naszego Pana,
Jezusa Chrystusa, dopóty nie do
strzeżemy też możliwości zbawie
nia dla siebie, grzesznego człowie
ka.
4. Nadzieja nie da się zachwiać
chrześcijaninowi. Jest to jedna z
wielkich myśli przewodnich Listu
do Hebrajczyków i(3:6; 6:11. 18).
Dokończenie na s. 44
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Miłość chrześcijańska
Język grecki, a więc język Nowego
Testarriientu, należy do najibogatszych języków. Często się więc
zdarza, liż znajdujemy w nim kilka
słów wyrażających różne odcienie
znaczeniowe
jakiegoś
problemu,
zjawiska lub "stanu. Podczas gdy
w polszczyźnie mamy tylko jedno
słowo określające różne rodzaje
miłości, w grece jest ich aż »czte
ry:
1. „Eros” . Słowo głównie używane
na
określenie miłości
pomiędzy
płciami, miłości fizycznej. Wyraża
i namiętność, i ekstazę, a nawet
obłęd. Spotykamy je w greckim
tłumaczeniu Starego Testamentu,
w Septuagincie (Pieśń nad Pieśnia
mi); w Nowym Testamencie — nie
znajdziemy go.
2. „Storge” . Używane specjalnie na
określenie uczuć rodiziLnnych. Rów 
nież nie znajdujemy go w N T, z
jednym wszakże'wyjątkiem : w for
mie przymiotnikowej („fiilostorgos” )
występuje w iPawłowym Liście do
Rzymian (12 : 10), w wielkim roz
dziale poświęconym etyce. Niestety,
słowa tego nie oddaje nowy prze
kład Pisma św. (B iZ TB ), alle ono
tam jest i świadczy o tym, że w
rozumieniu apostoła Pawła spo
łeczność -chrzęścijańska to nie spo
łeczeństwo lecz rodzina.

N T sporadycznie, to „agape” pra
wie 120 razy, a „agapan” — ponad
130 razy. Rzeczownik „agape” nie
jest słowem z greki klasycznej.
W Septuagincie występuje 14 razy
na określenie miłości fizycznej (np.
Jer. 2 :2 ), dwukrotnie — jako
przeciwieństwo nienawiści. Częściej
spotykamy w języku klasycznym
formę czasownikową.
Należałoby spytać, dlaczego język
NT
zaniechał
innych
greckich
słów wyrażających uczucie miło
ści, a zatrzymał tylko to jedno,
skoro wszystkie one zawierają pe
wne niezbędne odcienie znaczenio
we? „Eros” kojarzy się z jedną ty l
ko stroną miłości — z namiętnoś
cią, „storge” — z uczuciami ro
dzinnymi;
nie wystarczają więc
one do pełnego określenia tego, co
zawiera
chrześcijańska koncepcja
miłości. Co prawda „filia ” zawiera
w sobie odcienie ciepła, bliskości,
intymności i może (być używana w
odniesieniu do kogoś bliskiego i
drogiego, ale tylko „agape” oddaje
w pełni te wartości, jakie chcemy
w słowie „miłość” zamknąć. Chrześ
cijańska miłość nie .może ogarniać
jedynie bliskich i drogich, przyja
ciół i tych, którzy .nas kochają,
musi obejmować nie tylko wspól
notę chrześcijan, ale i bliźnich, i
nieprzyjaciół,
wreszcie
—
-cały
świat.

3. Najpowszechniejszym
w
grece
słowem określającym miłość jest
„filia ” (czasownik: „filein” ). Ozna
cza ono patrzenie na kogoś z uczu
ciem. Może być używane dla w y 
rażenia np. przyjaźni i miłości
małżeńskiej, zawiera w sobie cie
pło rzeczywistego uczucia i rzeczy
wistej miłości. W N T „filein” okre
śla miłość rodziców i dzieci (Mat.
10 :37), miłość Jezusa do Łaz-arza
(Jn 11:3. 36) i do umiłowanego
ucznia (J.n ‘20 : 2). Tym słowem zo
stała też wyrażona miłość Ojca do
Syna (Jn 5 :20), Boża miłość do
ludzi {Jn 16 : 27). i wreszcie — od
danie, jakie mają uczniowie dla
Jezusa { I IKor. 16 : 22).4

„Agape” nie jest słowem w yraża
jącym jedynie emocje płynące z
serca, ale świadome zasady umysłu
— osiągnięcia i zwycięstwa w oli
ludzkiej. Jest ona w rzeczywisto
ści mocą kochania niekochanych,
kochania ludzi, których n(ie lubi
my. 'W zrozumieniu, czym jest
„agape” , pomagają słowa Jezusa z
Mat. 5 : 43— 48. Mamy kochać nie
przyjaciół dlatego, że marny być
jak Bóg. A 'On, bez względu na to,
jakim jest człowiek, pragnie jego
najwyższego dobra. Tak więc „aga
pe” — chrześcijańska mdłość —
jest niezwyeięża.lną życzliwością i
wyrazem dobrej woli.

4. Jednak słowem najczęściej okre
ślającym miłość jest w N T „agape”
(rzecz owniiik) i
„agapan”
(czaso
wnik). Ó ile „filia ” pojawia się w

„Agape” -to owoc Ducha Świętego.
Wyraźnie tć> stwierdza N T (Gal.
5 : 22; Rzym. 15 : 30; Kol. 1:8 ). Jest
»więc nadnaturalna w tym sensie,
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że
niemożliwa
dla
naturalnego
człowieka,
dla
niechrześcijanina.
Tylko
w tedy człowiek -może być
uwolniony od ludzkiej nienawiści,
goryczy, niechęci i od naturalnej
reakcji na nieprzyjaźń i niespra
wiedliwość, gdy Duch zasieje Bo
żą miłość w jego sercu.
Studiując N T odkrywamy, że m i
łość jest podstawą wszelkich dos
konałych stosunków w niebie i na
ziemi. Nic też dziwnego, że jest
ona najważniejszą z cnót chrześci
jańskich i(I Kor. 13 : 13).
1. Przede wszystkim jest miłość
podstawą stosunków między O j
cem 'i Synem, między Bogiem (i Je
zusem.
Jezus może mówić o m i
łości, którą Ojciec Go umiłował
‘ (Jn 17:26). On jest „umiłowanym
Synem” Bożym (Kol. 1 : 13; Jn 3 :
: 35; 10:17; 15: 9; 17:23. 24).
2. Miłość jest podstawą
między Synem d Ojcem.
łego życia Jezusa było,
poznał, że On miłuje
14 : 31).

stosunków
Celem ca
by świat
Ojca (Jn.

3. Miłość określa Boży zamiar
względem
człowieka
(Jn
3: 16;
Rzym. 8 : 37; 5 :8; Ef. 2:4; II Kor.
13 : 14; I Jn. 3 : 1. 16; 4 :9. 10)..Nie
kiedy podejmowane są próby uka
zania chrześcijaństwa jako wysiłku
podjętego przez łagodnego, miłują
cego Jezusa w celu uspokojenia su
rowego, gniewnego Boga. A prze
cież cały plan zbawienia rozpoczął
się, gdyż to Bóg umiłował świat!
4. Człowiek jest zobowiązany ko
chać Boga (Mat. 22 : 37; Rzym. 8 :
: 28; I Kor. 2: 9; II Tym. 4 :8; Jn
4 : 19). W chrześcijaństwie myśli się
o człowieku nie jako o jednostce
podporządkowanej mocy Bożej, ale
oddanej Bożej miłości. N ie chodzi
o zdławienie w oli człowieka, lecz o
przełamanie jego serca.
5. Siłą napędową życia Jezusa była
miłość do człowieka (Gal. 2:20;
Ef. 5: 2; Tes. 2: 16; Oibj. 1: 5; Jn
15 : 9).
6. Istotą w iary chrześcijańskiej jest
miłość Jezusa (Ef. 6 : 24; I Ptr. 1 :8;

Jn 21 : 15. 16). Tak jak Jezus uko
chał człowieka, ttak chrześcijanin
powinien kochać Jezusa.
7. Znakiem życia chrześcijańskiego
jest wzajemna miłość chrześcijan
(Jn 13 : 34; 15 : 12. 17; I DPtr. 1: 22;
Jn 3: 11. 23; 4 :7 ). Chrześcijanie
są ludźmi kochaj ąjcyimi Jezusa i
kochającymi siebie nawzajem.
BO ŻA M IŁOŚĆ DO C Z Ł O W IE K A
1. Miłość jest n a t u r ą Boga, sam
Bóg jest miłością (I Jn. 4: 7. 8;
II Kor. 13 : 11).
2. Boża miłość jest miłością u n i 
w e r s a l n ą . Nie 'ma narodu w y 
branego, jest świat, który Bóg umi
łował (Jn 3 : 16).
3. Boża miłość jest miłością o f i a r 
n ą — On dał ludziom swego Sy
na (I Jn. 4: 9. 10; Jn. 3:16). Gwa
rancją miłości Jezusa jest to, że
On nas ukochał d ofiarował siebie
za nas (Gal. 2:20; Ef. 5: 2; Obj.

1 : 5).
4. Boża miłość jest miłością, na
którą
n ie
zasłużyliśmy.^
Nas, grzeszników i wrogów, Bóg
ukochał i Jezus umarł za nas
(Rzym. 5 :8; I Jn. 3: 1; 4: 9. 10).

MIŁOŚĆ CZŁOWIEKA DO BOGA
1. Musi być miłością w y ł ą c z n ą
(Mat. 6 :24; Łuk. 16 : 13), niepo
dzielną.
2. Miłość człowieka do Boga musi
być b u d o w a n a
na
wdzię
czności
(Łuk. 7:42. 47). Dary
Bożej miłości wym agają pełnej mi
łości naszych serc.
3. Miłość musi być o p a r t a n a
posłuszeństwie.
Na kartach
N T ciągle powtarza się ta praw
da, że jedyną możliwością dowie
dzenia naszej miłości do Boga jest
całkowite posłuszeństwo (Jn 14 :15.
21. S3. 24; 13:35; 15:10; I Jn.
2: 5; 5: 2. 3; I I Jn. 6),
4. Miłość ta musi być miłością
wyprzedzającą.
To, że ko
chamy
Boga,
możemy wykazać
przez miłość i .pomoc bliźniemu (I
Jn. 4 : 12. 20; 3 : 14; 2 : 10). Brak
otwarcia się na potrzeby innych
wskazuje, że nasza mdłość do Boga
nie jest prawdziwa (I Jn. 3: 17).
Posłuszeństwo Bogu i miłość oraz
przyjście z pomocą drugiemu '— to
dw ie rzeczy, które świadczą o na
szej miłości do Boga.

5. Boża miłość jest
litościwa
(Ef. 2: 4) , nie wypływa z mocy i
dominującego posiadania.

MIŁOŚĆ C ZŁO W IE K A DO CZŁO
W IE K A

6. Boża miłość jest z b a w c z a
i
uświęcająca
(II Tes. 2:13).
Ona uwalnia od przeszłości i czyni
człowieka zdolnym do spotkania
przyszłości.
7. Boża mdłość u m a c n i a
czło
wieka. W niej i przez nią człowiek
staje się zwycięzcą (Bzym. 8 :37).
Nie jest ona osłaniającą i zabez
pieczającą miłością, która czyni
człowieka słabym i uległym, miłość
Boża tworzy bohaterów!

1. Miłość musi otaczać i wypełniać
życie chrześcijanina (I Kor. 16 :14;
Kol. 1 :4; I Tes. 1: 3; 3: 6; U Tes.
1: 3; Ef. 5 : 2; Obj. 2 : 19). Jest ona
symbolem
społeczności
chrześci
jańskiej. Środowisko, w
którym
panują gorycz, niechęć i konflikty,
może nazywać siebie kościołem lu
dzi, ale nie ma prawa nazywać sie
bie Kościołem Chrystusowym. Taki
twór
niszczy
atmosferę
życia
chrześcijańskiego i nie może być
uznany za Kościół.

8. Boża miłość jest n i e z a l e ż n a
i
ponadczasowa
(Bzym. 8 :
39), trwa bez względu na warunki
i zmiany, jakim podlega ludzkie
życie.

2. Mdłość buduje Kościół (Ef. 4 : 16),
jest cementem wiążącym go w je 
dną całość, jest klimatem, w któ
rym Kościół może wzrastać, i po
karmem, który igo żywi.

9. Boża miłość
nagradza
(Jb
1 : 12; 2: 5) — to wspaniała rzecz
w tym życiu, ale jeszcze większe
są jej obietnice na życie przyszłe!
10. Boża
miłość
oczyszcza
(Hebr. 12:6). Boża miilłość wie, że
karność jest podstawowym skład
nikiem miłości.

3. Siłą napędową przywódcy koś
cielnego musi być miłość (II Kor.
11:11; 12:15; 2: 4; I Tym. 4:12;
II Tym. 3 : 10; I I Jn. 1; II I J;n. 1).
Nie może mieć miejsca sytuacja,
w której osoba sprawująca urząd
kościelny
wykorzystuje
go
dla
własnego prestiżu, rozgłosu, korzy

ści. Musi natomiast służyć Bogu i
bliźniemu w miłości.
4. I odwrotnie: stosunek chrześcija
nina do przywódców ma być opar
ty na mdłości (I Tes. 5: 13). Zbyt
często w rzeczywistości zdarza się,
że jest to stosunek pełen k ryty
cyzmu, niezadowolenia, nawet ura
zy.

D Z IA Ł A N IE (MIŁOŚCI

1. Miłość chrześcijańska rozpoczy
na się w rodzinie (Ef. 5 : 25. 28. 33).
Nie wolno zapominać o tym, że
rodzina chrześcijańska jest jednym
z najlepszych świadków chrzęści^
jaństwa w świecie. Człowiek, któ
ry zapomniał uczynić rodzinę cen
trum miłości, nie jest w stanie
przenieść tej wartości do szerszej
rodziny: Kościoła.
2. Miłość chrześcijańska prowadzi
do braterstwa (I Ptr. 2 : 17). Przy
pominając sobie pierwsze chwille
Kościoła i zdziwienie pogan na w i
dok miłości panującej wśród chrześ
cijan, tym smutniejszy staje się
fakt, że współczesny Kościół dla
kogoś z zewnątrz wydaje się być
grupą ludzi kłócących się nde w ia
domo o co. Kościół charakteryzu
jący się pokojem wzajemnej miło
ści należy do rzadkich zjawisk.
3. Miłość chrześcijańska jest skie
rowana ku bliźnim (Mat. 19: 19;
22 : 39; Bzym. 13 : 9; Gal. 5 : 14;
Jb 2: 8) . Pamiętać przy tym trze
ba o prostej definicji, iż bliźnim
jest ten, kto znajduje się w po
trzebie. Niezaprzeczalna to prawda,
że Kościół bardziej będzie przy
ciągał ludzi rzeczywistą miłością
niż argumentami teologicznymi i
że wdęcej ludzi odejdzie od Kościo
ła z powodu tzw. chrześcijaństwa
niż z powodu wątpliwości świato
poglądowych.
4. Miłość chrześcijańska jest skie
rowana ku nieprzyjaciołom (Łuk.
6 : 27; Mat. 5 : 44). Jak powiedzia
no wyżej, pragnie ona najwyższe
go dobra drugiego człowieka. N ie
zależnie od tego, jak chrześcijanin
zostaje zraniony, poniżany, uciska
ny — nigdy nie będzie nienawidził
i czynił źle swemu prześladowcy.
Jedynym możliwym dla chrześcija
nina sposobem zniszczenia wrogów
jest miłość do nich, (bo ona czyni
z nich naszych przyjaciół.
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CECHY
C H A R A K TE R YSTYC ZN E
M IŁOŚCI
1. Miłość
chrześcijańska
jest
szczera
(Rzym. 12:9; II Kor.
6: 6; 8: 8; I Ptr. 1 :22), niie kieru
je się ukrytym-i motywami, nie jest
interesowna. Udziela się z otwar
tymi oczyma i otwartym sercem.
2. Miłość jest n i e w i n n a (Rzym.
13: 10). Nigdy nie skaleczy, nigdy
nie prowadzi do grzechu.
3. Miłość jest s z c z o d r a (II Kor.
8:24).
Istnieje miłość
żądająca
czegoś dla siebie i miłość obdaro
wująca. Miłość chrześcijańska jest
właśnie
miłością
obdarowującą,
ponieważ naśladuje miłość Jezusa
(Jn 13:34) i bierze swój .początek
w miłości Boga (I Jn. 4: 11).
4. Miłość chrześcijańska jest p r a 
k t y c z n a (Hebr. 6 : 10, I Jn. 3 :
: 18). Nie ma nic wspólnego z tzw.
sferą pobożnych życzeń, bo swoje
spełnienie znajduje w działaniu.
5. Miłość jest c i e r p l i w a
(Ef.
4: 2) ^ nigdy nie obraca się w nie
nawiść.
6. Miłość spełnia się w p r z e b a 
c z a n i u i b u d o w a n i u (II Kor.
2 ::8). Jest w stanie przebaczać, a
przebaczając jest zdolna obrócić
zło w dobro.7
7. Miłość n i e j e s t s e n t y m e n 
t a l n a (II Kor. 2 :4), nie zamyka
oczu na błędy innych, nie jest
ślepa.

8. Miłość s p r a w u j e
kontro
lę nad w o l n o ś c i ą
(Gal. 5 :
: 13; Rzym. 14: 15). Chrześcijanin
ma prawo czynić wszystko, co nie
jest grzechem. Nigdy nie zapomi
nając o swej wolności, pamięta za
wsze i o odpowiedzialności za in
nych.
9. Miłość s p r a w u j e
kontro
lę
nad
prawdą
(E f. 4:15).
Chrześcijanin kocha prawdę
(II
Tes. 2 :10), ale nie głosi jej po to,
by krzywdzić Innych.
10. Miłość jest w i ę z i ą ł ą c z ą 
cą
chrześcijańską
społeczność
(Flp. 2 : 2; Kol. 2 : 2). Chrześcija
nin nie może zapominać, że kocha
Chrystusa i dlatego kochać powi
nien innych, choćby mieli inne od
niego zapatrywania.
11. Mdłość
daje
chrześcijaninowi
p r a w o do p r o s z e n i a o po
m o c i życzliwość drugiego chrześ
cijanina (Fil. 9).
12. Miłość jest s i ł ą n a p ę d o w ą
w i a r y (Gal. 5 : 6) Wiara rodzi się
zazwyczaj
nie z intelektualnych
poszukiwań, ale wówczas, gdy za
trzymamy wzrok na Krzyżu Chrys
tusa. Serce chrześcijanina
musi
czuć, zanim jeszcze rozum zdoła
pomyśleć.
13. Miłość
doskonali
życie
chrześcijanina (Rzym. 13: 10; Kol.
3:14; I Tym. 1:5 ; 6:11; I Jn.
4 :12). Zadaniem każdej społeczno
ści chrześcijańskiej nie jest udosko
nalanie budowli kościelnych, litu
rgii, obrządków itp., ale doskona
lenie się w miłości.

MIŁOŚĆ ŹŁE SKIEROWANA
Nowy Testament wskazuje, że w
pewnych wypadkach mdłość może
być źle skierowana.
1. Miłość świata (I Jn. 2:15). Czło
wiek może tak ukochać czas, w
którym żyje, że zapomina o wiecz
ności, tak pokochać ziemskie w a r
tości, iż zapomina o podstawowych
i najważniejszych, tak zaakcepto
wać wzorce świata, że porzuca
wzorce dane -przez Chrystusa.
2. Miłość własnego prestiżu, czego
najlepszym przykładem są faryze
usze i uczeni w 'Piśmie (Łuk. 11:
: 43; Jn 12:43). Wierzący ma py
tać nie o to, jak coś wygląda w
oczach ludzi, ale jak patrzy na to
Bóg.
3. Umiłowanie ciemności i strach
przed światłością jako niewątpliwa
konsekwencja grzechu (Jn 3 : 19).
Jak długo człowiek grzeszy, ma coś
do ukrycia i dlatego kocha ciem
ność. Tę ciemność można ukryć
przed innymi ludźmi, ale nie mo
żna jej ukryć przed Bogiem.
Rozpatrując kolejno przejawy, włas
ności i wartości miłości chrześci
jańskiej dostrzegamy bez wątpienia,
że życie chrześcijanina jest budo
wane na bliźniaczych filarach: na
miłości Boga i na miłości bliźnie
go. A łaska Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, przydaje ciepła czło
wieczej służbie dtla innych i spra
wia, że człowiek staje się posłusz
nym woli Bożej.
Oprać. J. S.

Etos
Gr. ethos = obyczaj, zwyczaj, po
chodzenie, przyzwyczajenie; ethos
[pisane przez długie e] zawiera
znaczenie bardziej abstrakcyjne, a
więc: zwyczaj, przyzwyczajenie, ale
także usposobienie, charakter, rys,
cecha, skłonność, właściwość, ro
dzaj, takt, sposób życia (postawa).

i I Kęól. 18 :28, gdzie chodzi o
zwyczaj ludowy, związany z obcho
dami świątecznymi. Częściej słowo
„etos” (obydwie form y pisowni)
pojawia się w księgach niekanonicznych (np. w Machabejskich).
NOW Y

STARY

TESTAM ENT

W tekstach kanonicznych ST .po
jęcie „etos” (obydwa rodzaje piso
wni) nie ma odpowiednika. W ystę
puje jedynie w zbliżonym znacze
niu ok. 15 razy (w tym 7 razy bli
żej pojęcia „etos” , pisanego przez
długie e). Jest użyte w Sędz. 18 : 7
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W pismach
nowotestamentowych
„etos” (w obu pisowniach) wystę
puje trzynastokrotnie: raz w I Kor.
15:33 (pisane przez długie e), 3
razy u Łukasza, 7 razy w Dziejach,
raz u Jana i -raz w Liście do He
brajczyków. Słowo to zawiera i
treści religijne, i odnosi się do

zwyczajów ludowych, i określa pe
wne przyzwyczajenia osobiste. Us
talenie granic pojęciowych tego
słowa jest więc dość trudne. Na
przykład
w
Ewangelia
Łukasza
1 :9 oznacza ono zwyczaj prze
strzegany przez kapłanów podczas
pełnienia służby świątynnej, ale
już -u Łuk. 2 :42 — zwyczaj trzy
krotnego uczęszczania do świątyni,
obowiązujący mężczyzn od 12 ro
ku życia; w Ewangelii Jana 19 :40
słowo to odnosi się do żydowskie
go zwyczaju pogrzebowego, a u
Łuk. 4: 16 precyzuje cechę cha
rakteru Jezusa, który „ w e d ł u g

zwyczaju
swego”
regularnie
uczestniczył w nabożeństwie w sy
nagodze. W (podobnym znaczeniu
określenie to zositało użyte w od
niesieniu do Pawła (Dz. 17:2). O
Jezusie czytamy jeszcze, że w cza
sie gdy 'pielgrzyma przybywali na
święta do Jerozolimy, On w ciągu
dnia nauczał w świątyni, a na noc
udawał się na G6rę Oliwną „w ed ł u g z w y c z a j u ” (Łuk. 22 : 39).
W czasach pierwotnego chrześci
jaństwa, w okresie wielkich sporów
między judeo- i poganochrześcij anami o istotę Prawa Mojżeszowego
zarzucano Zborowi Chrystusowe

mu, że zmienia z w y c z a j e M oj
żeszowe lub z w y c z a j e nakaza
ne ,przez ojców (starszych) — Dz.
6 : 14; 26 : 3; 28 :17. Wiąże się to
z wcześniejszym oskarżeniem Je
zusa przez Żydów, iiż chce znieść
(unieważnić)
Prawo
Mojżeszowe
(Mk 2 : 23 n.; 3 : 2 n.; 7 : 14 n.; Mat.
5 : 18.21).
Podobnie
postępowali
Żydzi z Pawłem. Niesłusznie łącząc
ludowy obyczaj z Prawem Mojże
szowym, występow ali-przeciw nie
mu z oskarżeniem (Dz. 24: 5 n.).
Wcześniej jeszcze zarzuty takie do
tknęły Piotra i Jana, Szczepana-diakona i męczenników prazboru.

W I Kor. 15 : 33 Paw eł cytuje zda
nie Menandra (IV w. przed Chr.):
„Złe mowy (rozmowy) psują dobre
obyczaje” , a autor Hebr. 10 :25 na
pomina, aby nie opuszczać „wspól
nych zebrań naszych, jak to u nie
których jest w e z w y c z a j u” . Ich
udziałem sitał się „etos” obojętno
ści. Z tego powodu do adresatów
listu skierowane jest wezwanie,
aby swoje przyzwyczajenie zmienili,
ponieważ
wszyscy
chrześcijanie
muszą być zawsze gotowi na spot
kanie Jezusa Pana, kiedy On po
wróci.
Opr. M. Kwiecień

KS. bp ZD ZISŁAW TRANDA

Nowe

narodzenie

Czytałem niedawno w szwajcarskim czasopiś
mie „Błękitny K rzyż” wyznanie dwóch mło
dych ludzi, byłych narkomanów. Obaj przeszli
piekło na ziemi. A zaczęło się od tego, że szu
kali wolności i niezależności, że pragnęli mieć
poczucie pewności i bezpieczeństwa w życiu.
W pierwszym okresie sądzili, że osiągają to, za
żywając narkotyki. Pierwszy zaczął się narko
tyzować w trzynastym roku życia. Wkrótce nie
wystarczały mu małe dawki, musiał je stop
niowo zwiększać. Porzucił szkołę, dom rodzin
ny, utrzymywał się z kradzieży i handlu nar
kotykami, uciekł do Francji. Właściwie był cią
gle jeszcze dzieckiem. Tym tragiczniej brzmią
jego słowa: „Jak kot szukałem jedynie żarcia
i kryjówki” . Wreszcie przyszło stwierdzenie:
przecież nie osiągnąłeś wolności i nie potrafisz
jej osiągnąć! Próbował odrzucić narkotyki. Za
czął pić. Nie pomagało. Sytuacja stawała się
coraz gorsza. Miał 19 lat, gdy stwierdził, że
w tym stanie długo już nie wytrzyma. Albo
więc znajdzie jakąś nową drogę życia, albo ze
sobą skończy. „Zacząłem wołać o pomoc, cho
ciaż nie byłem świadom, kogo wzywam — w y 
znaje. — Wrzeszczałem po prostu ku »nicości«,
która mnie zewsząd otaczała i do której nie
mogłem przywyknąć. Odpowiedział mi Bóg
przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Wszystko
minęło, zaczęło się w moim życiu coś zupełnie
nowego. Doświadczyłem Bożej miłości i prze
baczenia moich grzechów. Wiem, co to znaczy,
gdy Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstanie
i życie. Doświadczyłem, że dorosły człowiek
może się na nowo narodzić. Nareszcie mogę
żyć! Zostałem stworzony przez Boga i dla Bo
ga. On szuka ze mną społeczności. Urodziłem
się dla takiego życia, teraz znajduję uzasadnie
nie mojej egzystencji! Nareszcie mam poczucie
bezpieczeństwa w mocy Boga, który mnie bez
granicznie miłuje!” .

Drugi przeżywał podobne sytuacje, musiał
zwiększać dawki i rodzaje narkotyków, w koń
cu wstrzykiwał już najsilniejsze. Straszną swo
ją sytuację poznał, gdy podjął próbę zerwania
z narkotykami. „Jeszcze nigdy nie czułem się
tak potwornie, a strach przed tym uczuciem
panował nade mną przez lata. Kłamstwo, oszus
two i kradzieże towarzyszyły mojemu życiu.
Aby zdobyć narkotyki, włamywałem się do
aptek. Uciekłem do Afganistanu, zdawało mi
się, że tam zacznę życie od nowa. Po kilku mie
siącach, zawiedziony, wróciłem. Moje poczucie
nieszczęścia pogłębiało się. Aby o tym zapo
mnieć, zwiększałem dawki narkotyków. W cią
gu dwóch lat przebywałem kilkakrotnie w wię
zieniu. Po kolejnym uwięzieniu przyszedł kres
mojej wytrzymałości. Podjąłem próbę samobój
stwa. Byłem na dnie! Nie mogłem umrzeć ani
nie mogłem dłużej żyć tak, jak do tej pory!
W tej rozpaczliwej sytuacji znalazłem drogę do
Boga, którego nienawidziłem i od którego nie
gdyś wszelkimi siłami chciałem się uwolnić.
Imię Jezusa, o którym kiedyś nie chciałem
myśleć, stało się dla mnie wielką nadzieją. Re
sztę mojej kary odbyłem w ośrodku rehabili
tacyjnym dla narkomanów. Tam spotkałem po
raz pierwszy w życiu ludzi, dla których wiara
w Jezusa Chrystusa była realną mocą. Rozstrzy
gające skutki miało dla mnie przeżycie przeba
czenia grzechów przez Jezusa Chrystusa i po
znanie mocy zmartwychwstałego Zbawiciela.
Zacząłem miłować Boga! Ta miłość otworzyła
mi drzwi do świata wiary, a ona pozwoliła mi
odnaleźć moje miejsce jako człowieka nie tylko
w tym świecie, ale i względem Boga” .
Znamienne, że dla obu tych ludzi rozstrzyga
jącym przeżyciem — co obydwaj podkreślili
w swoich wyznaniach — umożliwiającym roz
poczęcie nowego życia, stało się doznanie prze
baczenia grzechów i mocy zmartwychwstałego
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Chrystusa. A jeden wyraźnie stwierdził, że
,,człowiek dorosły może się na nowo narodzić’’.
Obaj ci ludzie doświadczyli zjawiska, które Bi
blia nazywa nowym narodzeniem. Można opo
wiedzieć wiele dramatycznych historii o lu
dziach, którzy wyrwani z dna najstraszniejsze
go bagna rozpoczęli całkowicie nowe ży
cie. Świadczy to o niezwykłości, wręcz cudo
wności zjawiska, jakim jest nowe narodzenie.
Proszę nie sądzić jednak, że nowe narodzenie
potrzebne jest tylko ludziom z dna, mętom spo
łecznym. Biblia wyraźnie (stwierdza, że nowe
narodzenie jest przeżyciem, którego wymaga
każdy człowiek, aby mógł się stać w pełni
chrześcijaninem. Kluczowym tekstem Nowego
Testamentu, mówiącym o tym, jest Ewangelia
wg Jana 3, .gdzie zapisana jest rozmowa Pana
Jezusa z Nikodemem, faryzeuszem, (dostojni
kiem żydowskim, człowiekiem religijnym i po
bożnym, który niewątpliwie mógł być wzorem
dla wielu ludzi. Właśnie do takiego człowieka
Jezus powiedział: ,,Musicie się na nowo naro
dzić” . Proszę zwrócić uwagę na sformułowa
nie: „musicie” . Przeżycie nowego narodzenia
jest konieczne dla zyskania pewności, że czło
wiek już w tym życiu znajduje się na drodze
do Królestwa Bożego. Pan Jezus bardzo kate
gorycznie stwierdza najpierw: „jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa
Bożego” , a w chwilę później dodaje: „nie dziw
się, że ci powiedziałem: musicie się na nowo
narodzić” .
Wielu dzisiejszych chrześcijan jak najpoważniej
traktuje różne wypowiedzi Pisma świętego
i stara się je stosować w swoim życiu, często
z dużym samozaparciem. Pojednanie z Bogiem,
wyzfianie Mu grzechów i przyjęcie przebacze
nia, — to dla nich sprawy pierwszej wagi,
a przystąpienie do Wieczerzy Pańskiej przeży
wają jako realne uczestniczenie w krzyżowej
ofierze Jezusa Chrystusa. A mimo to, stwier
dzenie Pisma świętego na temat odrodzenia,
nowego narodzenia czy jakkolwiek to przeży
cie jest nazwane — włącznie z wołaniem Pana
Jezusa: „Musicie się na nowo narodzić” — nie
są brane poważnie, czasem wręcz pomijane.
A przecież jest to zagadnienie, nad którym nie
wolno przechodzić do porządku dziennego, je
śli myśli się o rozwoju żywego chrześcijaństwa,
zdolnego do działania ewangelizacyjnego, prze
de wszystkim zaś — do ratowania ludzi z upad
ków lub wręcz tragicznego położenia.
Czym jest nowe narodzenie? Jak cielesne na
rodzenie jest wydaniem na świat nowego ży
cia, zaistniałego z chwilą zapłodnienia, tak no
we narodzenie polega na ujawnieniu w istnie
jącym już życiu nowego rodzaju życia, pow
stałego „nie z krwi ani z cielesnej woli, ani
z woli mężczyzny, lecz z Boga” — jak formu
łuje to Ewangelia wg Jana 1:13. Nowe naro
dzenie jest dziełem Bożym, dokonującym się
w ludziach. Zewnętrznie przejawia się ono
głębokimi przeobrażeniami, całkowitą odnową,
zupełną zmianą sposobu życia, nawet myślenia,
dążeń, intencji i motywów postępowania.
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Człowiek, który doświadczył nowego narodze
nia, chce być posłuszny Bogu, nie godzi się
z grzechem w swoim życiu, nie chce trwać
w grzechu; gdy upada, odczuwa potrzebę na
tychmiastowego oczyszczenia się przez wyzna
nie winy Zbawicielowi. Posiada w sobie rodzaj
dzwonka alarmowego, który w różnych sytu
acjach ostrzega go: uważaj, wchodzisz na śliską
drogę! stój, dalej tak nie można, zawróć! Pod
wpływem nowego narodzenia zmienia swój sto
sunek do Słowa Bożego i jego zwiastowania,
otrzymuje możliwość głębokiego rozumienia
tego Słowa.
Znam dwóch braci, którzy w różnym czasie
przeżyli swoje nawrócenie. O ile przedtem Sło
wo Boże dla nich nic nie znaczyło lub niewie
le (jeden z nich był notorycznym pijakiem i nic
sobie ze Słowa Bożego nie robił, drugi chodził
co prawda do kościoła, ale — jak sam wyzna
je — nabożeństwa i kazania nudziły go), o tyle
po nawróceniu i przeżyciu nowego narodzenia
życie ich się odmieniło. Zmienił się także spo
sób odbierania i rozumienia Słowa Boże
go. Obaj z radością i chęcią uczestniczą w na
bożeństwach i słuchają kazań, które przedtem
ich nudziły. Także sami zwiastują Słowo Boże
i głęboko je rozumieją! Bardzo aktywnie
współdziałają w pracy zborów, do których na
leżą.
Podobnie głębokie przemiany zachodzą we
wnętrzu człowieka. Rodzi się poczucie pew
ności, wynikające po pierwsze z głębokiego za
ufania, że człowiek nie jest w życiu sam, że
we wszystkich sytuacjach, szczęśliwych czy
tragicznych, w cierpieniu i śmierci towarzyszy
mu opieka i moc Jezusa Chrystusa; po drugie
— ze świadomości zbawienia, darowanego
przez Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi nie chce
pojąć, że już w tym życiu może znaleźć pew
ność zbawienia. A przecież jest o tym mowa
w wielu miejscach Pisma świętego. Marcin Lu
ter w objaśnieniu do drugiego artykułu wiary
pisze w swoim katechizmie: „Wierzę, że Jezus
Chrystus mnie, zgubionego i potępionego
grzesznika, wybawił, odkupił i pozyskał...”
W tym wyznaniu brzmi czysta pewność już
dokonanego wybawienia, reformator nie mówi
o nim jako o rzeczy przypuszczalnej, możli
wej, ale jako o fakcie dokonanym.
Nie można zyskać pewności zbawienia, jeśli li
czy się na siebie samego i na swoje uczynki.
Można natomiast tę pewność posiąść, jeśli liczy
się na Jezusa Chrystusa i na to, co uczynił On
dla nas.
Człowieka odrodzonego znamionuje głęboki po
kój wewnętrzny, wynikający co najmniej
z dwóch rzeczy: po pierwsze — z pojednania
z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i faktu uspra
wiedliwienia, po drugie — z powierzenia swego
życia Jezusowi Chrystusowi jako Panu. Nie
ja jestem panem swego życia, nie ja sobą wła
dam, ale Jezus Chrystus. Jemu jestem
we wszystkim podporządkowany, Jego uważam
za bezwzględny autorytet. Apostoł Paweł po

wiada, że wówczas „pokój Boży przewyższa
wszelki rozum ludzki (...) oraz strzeże serc
i myśli naszych...” (Flp. 4:7). Taki stan uwa
żam za podstawową cechę człowieka, któ
ry przeżył nowe narodzenie.

krzyżu, lecz i zmartwychwstał. Jego zmar
twychwstanie oznacza nie tylko przezwycięże
nie śmierci, a więc i nadzieję na przyszłe życie
wieczne, ale życie dla życia: życie Jezu
sa Chrystusa dla mojego życia z Nim już teraz.

Mawia się, że człowiek nowo narodzony jest
radosny. Takie przeżycie musi niewątpliwie da
wać ogromną radość, ale myliłby się ten, kto
na podstawie wyrazu twarzy jakiegoś człowie
ka chciałby wyrokować o jego nawróceniu. Nie
kiedy sytuacje życiowe mogą stłumić najwięk
szą nawet radość. Poznałem kiedyś w _Pradze
małżeństwo, które miesiąc wcześniej straciło
jedynego 14-letniego syna. Z obserwacji tej pa
ry i z rozmów z nimi mogę przypuszczać, że
oboje należeli do ludzi odrodzonych. A jednak
trudno było w owym czasie o uśmiech na ich
twarzach. Nic dziwnego. Promieniował nato
miast z nich głęboki wewnętrzny spokój, za
uważalny dla wszystkich, m.in. dla ich współ
pracowników, którzy nie mogli się nadziwić,
jak po śmierci jedynego dziecka można być
tak spokojnym.

I wreszcie trzeci element: działanie Ducha
Świętego. Jest ono dopełnieniem wszystkiego,
przysłowiową kropką nad „ i” , niezwykłą mo
cą, zdolną przeobrazić każdego człowieka,
mocą sprawiającą, że każdy może doświadczyć
prawdy słów apostoła Pawła: „Ż yję już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus“ (Gal. 2:20); „...jeśli
ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworze
niem, stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe,? (II Kor. 5:17). Jest to zarazem moc,
która może zaniepokoić świadomością grzechu
(„Duch Święty przekona świat o grzechu” —
Jan 16:8), przybliżyć do krzyża Jezusa, ukazać
możliwość ratunku i przygotować grunt pod
decydujące przeżycia.

Człowiek nowo narodzony ma poczucie towa
rzyszącego mu w życiu błogosławieństwa, da
rowanego stanu uszczęśliwienia, który bierze
się nie z pomyślności i powodzenia doczesnego,
ale ze świadomości obdarowania Bożą łaską
(„i to łaską za łaskę” — Jan 1:16), przeżywa
nia Bożej mocy w najróżniejszych i najtrud
niejszych sytuacjach, Bożej pociechy w cier
pieniach i nieszczęściach, głębokiej spójni z Bo
giem, która prowadzi do coraz bogatszego ży
cia modlitewnego i do nieustannie rosnącej po
trzeby społeczności z Nim, przez Jego Słowo.
Nowe narodzenie nie jest dziełem człowieka,
wynikiem pracy nad charakterem, następstwem
doskonalenia się. Nowe narodzenie — to dzie
ło Boga. Jak to się dzieje, że człowiek- może
przeęyć tak niezwykłe przemiany? Jest to Bo
ża tajemnica, tym niemniej stwierdzamy, że co
najmniej trzy wydarzenia, związane z życiem
i działaniem Jezusa Chrystusa, mają na to de
cydujący wpływ: krzyżowa śmierć, zmar
twychwstanie i zesłanie Ducha Świętego.
Nikodem, w związku z tym, co Jezus powie
dział mu o potrzebie nowego narodzenia, za
pytał: Jak to może się stać? Kwintesencją od
powiedzi Jezusa są znane, wielokrotnie w róż
nych sytuacjach powtarzane i cytowane słowa:
„Tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wie
rzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan
3:16). W tych słowach Jezus ukazuje początek
tego niezwykłego procesu: Bóg ciebie kocha!
Chce cię ratować i czyni to przez Jezusa, który
za ciebie i za twoje grzechy oddaje życie! On
nie tylko ci przebacza, ale cię usprawiedliwia
— obdarowuje sprawiedliwością. Gdy tego do
świadczysz, jesteś na najlepszej drodze, aby
przez nowe narodzenie zaczęło się w tobie no
we życie.
Nie możesz się jednak na tym etapie zatrzy
mać, gdyż Jezus Chrystus nie tylko umarł na

Niemałą wagę posiada moment własnej decyzji
0 oddaniu życia w ręce Jezusa Chrystusa a za
razem akt „przyjęcia” Go jako Zbawiciela i Pa
na. 'Zawiera się w tym i •odwrócenie się od
swego „ja ” , i całkowite zwrócenie się ku Chry
stusowi, i wyznanie grzechów, i przyjęcie prze
baczenia, i umożliwienie Jezusowi wejścia w na
sze życie, i poddanie się przetwarzającemu nas
Jego działaniu. Billy Graham tak o tym pisze
w książce „Musicie się na nowo naro
dzić” : „Przestajesz ratować sam siebie, a przyj
mujesz Chrystusa jako swego jedynego Pana
1 Zbawiciela. Zaufaj Mu całym sercem (...) Nie
można nikogo siłą ani podstępem zmusić do
zaufania Chrystusowi. Bóg nie użyje przemo
cy, aby wejść do twojego życia (...) Od twojej
decyzji zależy przyjęcie Bożego przebaczenia
lub dalsze trwanie na straconej pozycji (...) Je
żeli podejmiesz tę decyzję i przyjmiesz Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, staniesz się
dzieckiem Bożym, w którym zamieszka Jezus
Chrystus. Nie musisz mierzy^pewności swego
zbawienia uczuciami. Wierz Bogu. On dotrzy
muje słowa. Zostałeś na nowo narodzony” .
Wszystko, co wiąże się z ideą i rzeczywistością
nowego narodzenia, ma wielostronne znaczenie.
Przede wszystkim znaczenie dla jednostki —
umożliwia jej bowiem rozpoczęcie nowego bo
gatego wewnętrznie życia, daje pewność zba
wienia i otwartej drogi do Królestwa Bożego,
pozwala na działanie duszpasterskie wobec sie
bie samego. Nie przeżywam już huśtawki na
strojów, zwątpień, wahań; czy jestem zdrowy
czy chory, otoczony ludźmi życzliwymi czy też
skazany na samotność, doświadczam powodze
nia lub niepowodzenia, idę w życie czy stoję
przed widmem śmierci — nie zależę od kogoś,
kto mi pomoże lub nie, gdyż wiem, że w każ
dej sytuacji, na wozie i pod wozem, jest ze
mną mój Pan i Zbawiciel. Jemu zaufałem i On
mnie prowadzi po wszystkich drogach, także
po grudach i wybojach. Jak Chrystus powie
dział: „N ie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną.
To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój
mieli” (Jan 16:32. 33), tak i ja wiem, że w Nim
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znalazłem oparcie i pokój. Dzięki temu mogę
pomóc komuś drugiemu.
Nowe narodzenie jest podstawą, na której mo
żna budować skuteczną pracę ewangelizacyjną
i duszpasterską. Możliwość przeżycia nowego
narodzenia zapewnia, że żaden złodziej, oszust,
rozpustnik, pijak i jakikolwiek inny grzesznik
nie stoi na straconej pozycji, że nie ma czło
wieka, którego nie dałoby się pozyskać dla
Chrystusa i nowego życia. Oznacza to, że mo
żna ratować rozpadające się małżeństwa, roz
wiązać największe konflikty międzyludzkie.
Każdy istoi przed szansą! Jest pieśń, która jed
noznacznie mówi o źródle nowego narodzenia
i o zmianie wynikającej z tego przeżycia:
Życie me było szare i próżne,
Nie wiedziałem, co celem mym jest.
Lecz gdy Jezus mnie dotknął swą dłonią,
W jednej chwili wszystko zmieniło się.
Krzyż Jezusa zupełnie mnie zmienił,
Stary krzyż nowe życie mi dał.
Wdzięcznym sercem uwielbiam Jezusa,
Jego krzyż nowe życie m i dał.

Oto ta szansa!
Jeśli jednak w naszym środowisku tak się nie
dzieje, jeśli sytuację ludzi oceniamy często ja
ko beznadziejną, jeśli o kimkolwiek mówimy:

to człowiek skończony, nic już z niego nie bę
dzie, jeśli tak właśnie wyrażamy naszą bezrad
ność — to albo nie wierzymy w możliwość od
rodzenia, albo nie dowierzamy, albo nie umie
my się posługiwać daną nam bronią.
Na koniec chcę poruszyć jeszcze sprawę tradyeyjnej pobożności. Rozumiem przez to sformu
łowanie pobożność opartą jedynie na wychowa
niu; ten jej rodzaj, który dopuszcza najzwy
klejszą obojętność i tradycjonalizm. Z taką po
bożnością staniemy zawsze bezradni wobec naj
większego problemu człowieka, jakim jest
grzech, bezradni wobec różnych własnych pro
blemów i nie mniej bezradni w obliczu proble
mów innych ludzi. Tam, gdzie jako chrześci
janie powinniśmy nieść pomoc, okażemy się
bezsilni.
Idea i rzeczywistość nowego narodzenia stwa
rzają możliwość niezwykłych zmian i przeobra
żeń w życiu ludzkim. Bez nowego narodzenia
można przez dziesiątki lat bardzo regularnie
chodzić do kościoła, a mimo to pozostać pysz
nym, pełnym wad i ułomności, upadków i grze
chów, egoizmu i braku miłości; jednym słowem
pozostać „starym” , dreptającym w miejscu
człowiekiem. Idea i rzeczywistość nowego na
rodzenia wnoszą w nasze życie optymizm.
Chciejmy to zauważyć i przemyśleć.

Nadzieja chrześcijańska
Dokończenie ze s. 37
Chrześcijanin może walczyć, przezwyciężąc siebie i swoje pokusy,
może znosić uciski z powodu swej
wiary, ponieważ posiada coś nie
skończenie wspaniałego,, coś, co
pozwala mu patrzeć z ufnością w
przyszłość.I
I wreszcie zwróćmy uwagę na to,
w czym iNowy Testament upatru
je p o d s t a w y n a d z i e i :
1. Nadzieja jest w Chrystusie (I
Tes. 1:3). Mamy nadzieję nie dla
tego, że sami możemy wnieść ja
kąkolwiek wartość w życie, ale po-

nieważ jesteśmy pewni pomocy,
jaką może przynieść nam Chrys
tus.
2. Nadzieję pokładamy w Bogu ży
w ym i(I Tym. 4: 10), ponieważ
Bóg jest Bogiem nadziei ((Rzym.
15: 13). On jest Tym, który daje
nadzieję. On jest największą i za
sadniczą podstawą wszelkiej na
szej nadziei.
3. Z nadzieją patrzymy na Boga,
stajemy naprzeciw Niego (Dz. 24:
: 15; I Płtr. 1 : 21; 3 : 5; ii Tym. 5 : 5).
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Chrześcijanin jeslt człowiekiem na
dziei, ponieważ nie patrzy na sie
bie, ale zatrzymał swój wzrok na
Bogu. A spojrzenie Bożej Opatrz
ności jest sekretem chrześcijańskiej
nadziei.
Nadzieja -chrześcijańska nie ma nic
wspólnego z trwożliwą i pełną w a
hań nadzieją, że być może obiet
nice Pańskie kiedyś okażą się pra
wdą. Jest to ufne i -pewne oczeki
wanie, że obietnice ite nie są ni
czym innym jak Prawdą. '
Oprać. J. S.
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