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Zbigniew L. Gadkowski   Redaktor naczelny

S!owo „prawda” sta!o si" w potocznym dyskursie interpersonalnym; intelektualnym tabu. Ci#-
gle s!yszymy przecie$, $e „prawda jest niejednoznaczna”, $e „jest wiele prawd” lub „prawda le$y 
po%rodku”. 
„Prawda”, a zw!aszcza „jedna prawda” brzmi dzisiaj w %rodowisku spo!ecznym bardzo 

prowokuj#co! 
Klasyczn# de&nicj" prawdy sformu!owa! Tomasz z Akwinu. Wypracowa! trzy de&nicje prawdy:

- meta&zyczn#, „prawd# jest to, co istnieje”,
- teoriopoznawcz#, „prawd# jest my%l zgodna z rzeczywisto%ci#”,
- logiczn#, „wszystko, co wskazuje na prawd", prowadzi do niej”.

W naszym, aktualnym spo!ecze'stwie, obserwujemy cztery najcz"%ciej wyst"puj#ce postawy 
wobec prawdy:

- fundamentali%ci religijni s# przekonani, $e dzi"ki Bogu poznali pe!ni" prawdy,
- postawa prawdziwie biblijna ka$e s#dzi(, $e prawd" ca!kowit# posiada tylko Bóg,
- agnostycy twierdz#, $e nie wiedz#, czy istnieje Bóg i jedna prawda,
- fundamentali%ci relatywi%ci s# pewni, $e nie istnieje ani Bóg, ani jedna prawda.

Wielu wierz#cych nie potra& jasno i precyzyjnie okre%li( swego miejsca wobec prawdy i Boga 
cz"sto twierdz#c, $e skoro prawd# jest sam Bóg i skoro oni w niego wierz#, to posiadaj# ca!# 
prawd". 
O postaw" w pe!ni biblijn# nie jest wcale tak !atwo, jak z pozoru to wygl#da. Wymaga ona przede 
wszystkim pokory u poszukuj#cego i szukania prawdy tylko i wy!#cznie w Bogu!
Cz"ste s!yszane dzisiaj stwierdzenie „nie wierz" w Boga”, oznacza bezpodstawne twierdzenie 
„wiem, $e nie ma Boga i jednej prawdy”. Szkoda, $e zwolennicy tego pogl#du nie wiedz#, $e 
ludzki rozum nie potra& udowodni(, $e czego% nie ma!
Z kolei zwolennicy wolno%ci bez granic chc# wybra( sobie „najwygodniejszego Boga”, takiego, 
który niczego od ludzi nie wymaga, a ka$dego wzywaj#cego wesprze w potrzebie.
Wspomniany na wst"pie Tomasz z Akwinu napisa!: „Chrze%cija'ska teologia zajmuje si" 
Bogiem, który uczyni! ludzi, nie za% zosta! uczyniony przez nich”. 
Za istnieniem Boga, które wymaga uzasadnienia, przemawia wed!ug Tomasza, pi"( argumentów:

- je%li istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel,
- je%li wszystko ma przyczyn", to musi istnie( przyczyna pierwsza,
- je%li byty przygodne nie s# konieczne, to musi istnie( byt konieczny (Bóg),
- je%li rzeczy wykazuj# ró$n# doskona!o%(, to musi istnie( byt najdoskonalszy,
- je%li celowo%( jest oznak# rozumno%ci, to !ad i porz#dek w %wiecie nieo$ywionym wskazuje 

na istnienie Boga.
Dla ludzkiego poznania najwa$niejsza jest wiara, ale winna by( ona wsparta o%wieceniem Ducha 
)wi"tego i rozumem w!asnym.
Bo ci, którzy !yj" wed#ug cia#a, my$l" o tym, co cielesne; ci za$, którzy !yj" wed#ug Ducha, o tym, co 
duchowe (Rzym 8,5).
Bez wiary za$ nie mo!na podoba% si& Bogu; kto bowiem przyst&puje do Boga, musi uwierzy%, !e On 
istnieje i !e nagradza tych, którzy go szukaj" (Hbr 11,6).
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Z pewno!ci" nie wszyscy cz#onkowie KECh znaj" no-
wego Prezbitera Naczelnego, by$ mo%e nie znaj" Bra-
ta równie% czytelnicy naszego periodyku. Czy mo%e 
nam Brat przybli%y$ swoj" osob&?

Istotnie. A to dlatego, $e nie jestem zbyt widoczny 
w zborach Ko%cio!a. Zwykle wypowiadam si" na Ko-
legium Pastorów i pastorzy zwykle znaj# mnie z wy-
powiedzi dotycz#cych przepisów, zgodno%ci uchwa! ze 
Statutem i ustawami. Moje Pismo )wi"te zwykle ginie 
na stole obrad w%ród ró$nych dokumentów. Pastorzy 
zwracaj# si" do mnie telefonicznie w sprawach prawnych 
bardziej, ni$ w sprawach doktrynalnych, czy zwi#zanych 
z rozumieniem S!owa Bo$ego. Ma!o kto zna mnie jako 
kaznodziej". 

Mam 69 lat i jestem ju$ na emeryturze. Urodzi-
!em si" jako najstarszy z czworga rodze'stwa w rodzi-
nie wierz#cych ludzi. Ju$ od dzieci'stwa wychowywany 
by!em w duchu Ewangelii Bo$ej nie tylko teoretycznie, 
ale i praktycznie. Mój ojciec da! mi przyk!ad po%wi"ce-
nia si" dla sprawy Bo$ej na sto procent i tak mi te$ zo-
sta!o. W szkole podstawowej przez okres 7 lat przecho-
dzi!em prze%ladowanie z powodu mojego $ydowskiego 
pochodzenia. Prze%ladowanie zagra$a!o mi co najmniej 
kalectwem. 

Ojciec interweniowa! w szkole dopiero w 7 klasie pi-
sz#c do kierownictwa szko!y pismo z opisem tortur, ja-
kie stosowano wobec mnie oraz nazwiska osób bior#cych 
w tym udzia!. Nikt nie stan#! w mojej obronie. Nawet 
nauczyciele. By! to okres antysemityzmu w PRL. Kopi" 
tego listu odnalaz!em w domowym archiwum, ale do-

Aby byli jedno Wywiad  
z br. Leonem Dziadkowcem, 

Prezbiterem Naczelnym  
Kościoła Ewangelicznych 

Chrześcijan w RP

piero po blisko 45 latach odwa$y!em si" go  przeczyta(. 
Bardzo prze$y!em to na nowo. 

Od tego czasu pismo to znów jest g!"boko ukryte 
w zasobach moich dokumentów. Ojciec t!umaczy! mi 
wtedy, $e cierpi" z powodu Chrystusa. Ale ja s!ysza!em 
tylko wyzwiska w stylu „ty parszywy *ydzie wynocha 
do Izraela”. To prze$ycie wywar!o wp!yw na ca!e moje 
$ycie.  

Pami"tam ostatni dzie' w szkole podstawowej. Ko-
ledzy uprzedzili mnie, $e tak mnie pobij#, $e rodzona 
matka mnie nie pozna. Ba!em si". Chodzi!em po pu-
stych korytarzach szko!y. Nikogo ze starszych ju$ nie 
by!o. Okna by!y zakratowane. Nie mia!em innego wyj-
%cia, jak przez drzwi. A tam przy wyj%ciu czekali na 
mnie koledzy, siedz#c na balustradzie, $eby mnie po-
bi(. Chodz#c po pustych korytarzach p!aka!em. Mia!em 
14 lat. I wtedy przypomnia!em sobie zas!yszan# gdzie% 
histori" o misjonarzach, którzy musieli przenocowa( 
w d$ungli w miejscu, gdzie $yli ludo$ercy. Gdy spali, lu-
do$ercy podeszli pod sza!as, a gdy zobaczyli, $e woko!o 
niego stoj# jakie% %wietliste postacie, odst#pili od swo-
ich z!ych zamiarów. Wtedy pomy%la!em sobie, $e je$e-
li to by!o mo$liwe w ich sytuacji, to mo$e b"dzie i w 
mojej, i moi koledzy mnie nie pobij#. Pomodli!em si" 
i wyszed!em ze szko!y. Koledzy $ywo o czym% rozpra-
wiali siedz#c naprzeciw siebie. Musia!em przej%( po%ród 
nich. Nikt mnie nie zaczepi!, nikt nie zatrzyma!. Po ja-
kim% czasie niektórzy z nich pytali mnie jak wyszed!em 
ze szko!y, bo czekali na mnie. Takie by!o moje pierwsze 
duchowe do%wiadczenie. 

Obostrzenia związane z Covid-19 spowodowały, że Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Polsce odbył się dopiero w dniach 2 i 3 października 2020 r. Podczas jego obrad wybrana została 
nowa Rada Kościoła, na jej czele stanął Leon Dziadkowiec. Poniżej rozmowa, jaką udało mi się z nim 
przeprowadzić.
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Dzi"ki Bogu prze$y!em nawrócenie i osobiste zba-
wienie. Dnia 1 pa+dziernika 1972 r. da!em si" ochrzci( 
w Ba!tyku i sta!em si" cz!onkiem Zboru Zjednoczonego 
Ko%cio!a Ewangelicznego w )winouj%ciu.

Powo!anie do s!u$by Pa'skiej otrzyma!em b"d#c 
w wojsku, w lotnictwie. Tam us!ysza!em wyra+nie g!os, 
$e mam s!u$y( Bogu. Wymawia!em si" i próbowa!em go 
zag!uszy(. T!umaczy!em sobie, $e jestem teraz w woj-
sku, szykuje mi si" kariera wojskowego. A tu ten coraz 
bardziej natarczywy g!os, gdzie% w tyle g!owy: „Masz 
s!u$y( Bogu”. 

Po tym, jak wreszcie odpowiedzia!em: „Dobrze b"d" 
s!u$y! Bogu, jak wyjd" z wojska”, ci"$ko zachorowa!em. 
Znalaz!em si" w szpitalu a po krótkim czasie zosta!em 
zwolniony ze s!u$by. Nie mia!em ju$ wymówki. Dyrek-
tor banku, w którym pracowa!em udzieli! mi urlopu bez-
p!atnego i tak w roku 1973 znalaz!em si" na stacjonar-
nych studiach Szko!y Biblijnej Zjednoczonego Ko%cio!a 
Ewangelicznego w Warszawie. 

Na moje $ycie duchowe wp!yw wywarli mi"dzy in-
nymi Bracia: Jan To!wi'ski, Henryk Turkanik, Mie-
czys!aw Kwiecie', Czes!aw Bassara, z którym toczy!em 
spory, a ze studentów Pawe! Wróbel i Henryk Karze!ek 
– pó+niejszy Prezbiter Naczelny Ko%cio!a, nie mówi#c 
oczywi%cie o moich rodzicach.

Po uko'czeniu Szko!y Biblijnej rozpocz#!em pra-
c" w zborze jako nauczyciel szkó!ki niedzielnej, potem 
prowadzi!em grup" m!odzie$ow#, a$ w ko'cu zosta-
!em skierowany przez zbór do pracy misyjnej w Barlin-
ku a potem w Równie, gdzie s!u$y!em wraz z $on# bli-
sko 13 lat. Tam odbywa!y si" chrzty, nabo$e'stwa, ludzi 
przybywa!o tak, $e z w!asnych %rodków zbudowali%my 
w Równie kaplic".

W czerwcu 1976 r. o$eni!em si" z Gra$yn#. Jest ona 
dyrektorem szko!y podstawowej – specjalnej. Przez 18 
lat organizowa!a kolonie dla dzieci w Ognicy i by!a kate-
chetk# w zborze „Betel”. Obecnie Rada Ko%cio!a powo-
!a!a j# na wizytatora lekcji religii w KECh. Mamy syna 
Artura, synow# Miriam (z domu Buza) i dwóch wnu-
ków: Jonatana i Rubena. 

W 1994 roku zosta!em powo!any przez zbór na II 
Pastora. 26 lutego 1995 r. zosta!em ordynowany przez 
prezbiterów Henryka Karze!ka, S!awomira Rutkow-
skiego i mojego %p. ojca Leona, na urz#d prezbitera. 

14 kwietnia 1996 r. zosta!em przez zbór wybrany na 
pastora. S!u$b" t" pe!ni!em a$ do wybrania mnie na Pre-
zbitera Naczelnego Ko%cio!a (na czas pe!nienia tej funk-
cji swoje dotychczasowe obowi#zki powierzy!em pasto-
rowi pomocniczemu).

W pracy ogólnoko%cielnej, jeszcze w ramach Zjed-
noczonego Ko%cio!a Ewangelicznego, w wieku 33 lat 
zosta!em wybrany w kadencji 1984-1988 r. na zast"p-
c" cz!onka Rady Ko%cio!a.  Cz!onkiem Rady Ko%cio!a 
KECh by!em od 1991 r. (osiem kadencji), pe!ni#c funk-
cj" cz!onka Rady Ko%cio!a, zast"pcy Prezbitera Naczel-
nego, sekretarza Rady Ko%cio!a. 

W czasie kadencji Rady Ko%cio!a pod przewodnic-
twem prezb. Henryka Karze!ka zreformowa!em biu-
ro i finanse Ko%cio!a, stworzy!em archiwum ko%cielne, 
przygotowa!em sekretark" do pracy w biurze Ko%cio!a. 

Poza Szko!# Biblijn#, studiowa!em w Szkole Porad-
nictwa Rodzinnego I i II stopnia, tak$e, w trybie wolne-
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go s!uchacza, na Ewangelikalnej Wy$szej Szkole Teo-
logicznej we Wroc!awiu. Bra!em udzia! w sympozjach 
naukowych z prawa wyznaniowego w Chrze%cija'skiej 
Akademii Teologicznej oraz Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Jako przedstawiciel organizacji spo!ecz-
nej, jak# jest Ko%ció! Ewangelicznych Chrze%cijan, od 
roku 2010 a$ do chwili obecnej, uczestnicz" w rozpra-
wach s#dowych, co wymaga ode mnie ci#g!ego samo-
kszta!cenia. Dodam, $e pasjonuje mnie kaznodziejstwo 
ekspozycyjne. 

Niech nam Brat opowie o swojej pracy na rzecz zboru 
w Szczecinie oraz o swojej pracy w Ko!ciele.

W zborze „Betel” w Szczecinie zaanga$owany by-
!em jako kaznodzieja i duszpasterz od roku 1996. Spra-
wuj" tak$e opiek" duszpastersk# nad dwiema placówka-
mi w Równie i w Ognicy. Przez 4 lata zaanga$owany 
by!em wraz ze swoimi wspó!pracownikami w wydawa-
nie  $ywno%ci w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc *ywno%ciowa dla blisko 700 osób z naszego mia-
sta. Z tego te$ tytu!u zostali%my wyró$nieni dyplomem 
Marsza!ka Województwa. Celem tego przedsi"wzi"cia 
by!a ewangelizacja. Akcj" zako'czyli%my z powodu wy-
kruszenia si" wolontariuszy i brak rezultatów ewange-
lizacyjnych. Przy wspó!pracy z Fundacj# Word of Life 
organizowali%my ewangelizacje uliczne. Prowadzimy 
pozaszkolny punkt katechetyczny, w zborze dzia!a te$ 
s!u$ba w%ród m!odzie$y, s!u$ba w%ród kobiet, tak$e 
s!u$ba multimedialna zajmuj#ca si" nagrywaniem nabo-
$e'stw, które zamieszczane s# na naszej stronie interne-
towej. Mamy te$ s!u$b" muzyczn#, jak równie$ s!u$b" 
florystyki, która dekoruje kwiatami stó! do Wieczerzy 
Pa'skiej. Funkcjonuje te$ kawiarenka, wypo$yczalnia 
ksi#$ek oraz punkt kolporterski. Oczywi%cie nie wyko-
nuj" tych czynno%ci osobi%cie, raczej wspieram i inicjuj" 
te dzia!ania. 

Je$eli chodzi o prac" w Ko%ciele, to jako sekretarz 
zajmowa!em si" g!ównie protoko!owaniem posiedze', 
prowadzeniem dokumentacji, archiwum ko%cielnego, 
zajmowa!em si" tak$e wszelkimi sprawami formalno-
-prawnymi, czuwaniem nad zgodno%ci# uchwa! Rady 
Ko%cio!a i Kolegium Pastorów z przepisami Statutu i in-
nych ustaw, reprezentowaniem Ko%cio!a przed s#dami 
i urz"dami, prowadzi!em prace nad Statutem w Komi-

sji Statutowej oraz wspiera!em  Prezbitera Naczelnego 
w ró$nych dzia!aniach. Udziela!em te$ rad pastorom 
w zakresie formalno-prawnym.

Jak z Brata perspektywy wygl"da obecna sytu-
acja KECh?

No có$. Ko%ció! nie jest jednolity. Istniej# podzia!y 
na tle teologicznym, na tle wizji co do struktury organi-
zacyjnej – st#d próby zmiany Statutu. Tak w Kolegium 
Pastorów, jak i na Synodzie wyst#pi! spór o cz!onkostwo 
w Aliansie Ewangelicznym, wskutek czego XIII Synod 
zdecydowa! o wyst#pieniu Ko%cio!a z Aliansu. Istnie-
j# te$ w Ko%ciele konkurencyjne organizacje formalne 
i nieformalne, które próbuj# organizowa( ró$ne przed-
si"wzi"cia. Tu pojawia si" pytanie, jak zsynchronizowa( 
te aktywno%ci dla dobra Ko%cio!a. Odczuwalny jest te$ 
brak szko!y biblijnej dla szkolenia obecnych i przysz!ych 
kadr pracowników w Ko%ciele.

Jakie b&d" pierwsze dzia#ania nowego Prezbite-
ra Naczelnego?

Pierwsze dzia!ania to przede wszystkim realizacja 
uchwa! Synodu XIII. A wi"c prace nad Statutem. Cz"%( 
zmian zosta!a ju$ wprowadzona przez Komisj" Statu-
tow#, której by!em przewodnicz#cym. Trzeba te prace 
zintensyfikowa(, gdy$ Synod wyznaczy! czas ich reali-
zacji. Ponadto chcia!bym uaktywni( organizacj" konfe-
rencji teologicznych ogólnoko%cielnych we wspó!pracy 
z organizacjami wewn#trzko%cielnymi, zaktywizowa( 
Komitet ds. Katechizacji dzieci. Jest konieczne nawi#za-
nie formalnej wspó!pracy z istniej#cymi szko!ami biblij-
nymi. Rada Ko%cio!a b"dzie w tym zakresie podejmowa( 
stosowne uchwa!y.

Czy zauwa%a Brat jakie! trudno!ci w pracach RK, 
które trzeba b&dzie pokona$?

Pierwsze posiedzenie Rady Ko%cio!a mamy ju$ za 
sob#. By!o to obiecuj#ce na przysz!o%( posiedzenie. Nie 
widz" wi"c $adnych trudno%ci w pracach Rady Ko%cio-
!a. Ka$dy z cz!onków Rady ma przydzielone obowi#zki, 
na które wyrazi! zgod" maj#c do tego kwalifikacje. Naj-
wi"ksz# trudno%ci# jest brak gospodarza naszego budyn-
ku na Zagórnej w Warszawie. Szukamy, ale jak na razie 
brakuje ch"tnych. 
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Rozmowę przeprowadził Zbigniew L. Gadkowski

Do czego b&dzie Brat d"%y# w zakresie dzia#alno-
!ci KECh?

Dzia!alno%( Ko%cio!a opiera si" na autonomicznych 
zborach. Silne, rozwijaj#ce si" zbory to silny Ko%ció!. 
Moje dzia!anie polega na koordynowaniu pracy Rady 
Ko%cio!a. G!ównie trzeba skupi( si" na wspieraniu zbo-
rów w dzia!aniach ewangelizacyjnych. Widz" koniecz-
no%( edukowania pastorów na lokalnych konferencjach. 
Teraz szczególnie jest to trudne z uwagi na pandemi". 
Wiele zborów organizuje transmisje internetowe swo-
ich nabo$e'stw, albo transmituje tylko kazania. W ten 
sposób mo$na dociera( z poselstwem S!owa Bo$ego do 
szerszego ogó!u spo!ecze'stwa, nie tylko do uczestni-
ków nabo$e'stw, których na nabo$e'stwach jest limi-
towana ilo%(. Te inicjatywy Rada Ko%cio!a chcia!aby 
wspiera( w miar" swoich mo$liwo%ci. Chcia!bym na-
wi#za( wspó!prac" i osi#gn#( jedno%( z tymi pastorami 
i zborami, które dzisiaj zachowuj# postaw" votum sepa-
ratum wobec wyboru nowej Rady Ko%cio!a dokonanego 
przez Synod XIII, spróbujemy tak$e zsynchronizowa( 
ró$ne inicjatywy wewn#trzko%cielne i istniej#ce w !onie 

Ko%cio!a fundacje dla dobra ca!ej spo!eczno%ci, $eby nie 
konkurowa!y ze sob#, ale raczej wspó!pracowa!y. 

A co chcia#by Brat przekaza$ czytelnikom G#o-
su Ewangelicznego?

Chcia!bym podzi"kowa(, $e s# wiernymi odbiorcami 
i czytelnikami czasopisma. Zach"cam do propagowania 
GE osobom spoza %rodowiska zborowego. GE mo$e by( 
dobrym przeka+nikiem ewangelizacyjnym i edukacyj-
nym dla ka$dego cz!owieka. *ycz" wi"c Bo$ego b!ogo-
s!awie'stwa i Jego prowadzenia wszystkim czytelnikom 
czasopisma GE. 

Dzi&kuj"c za znalezienie czasu dla przeprowadzenia 
naszej rozmowy, prosz&, niech Brat przyjmie te oto %y-
czenia: Niech Bóg Ci b#ogos#awi. Niech da m"dro!$ 
do kierowania pracami Rady Ko!cio#a.

Drodzy Czytelni-
cy, $yjemy w cza-
sach, w których 
Coronavirus bu-

rzy nam nasz# codzienno%(. 
Mówi#c wprost, nasze $ycie 
dzisiaj nie jest ju$ takie samo, 
jakie by!o wczoraj. Zmienia 
si" obraz tego %wiata. Mimo, 
$e ludzie choruj#, umieraj#, 
wci#$ cz"sto spotykamy si" 
z opini#, $e pandemia jest wy-
mys!em, $e wirusa w ogóle nie 
ma, $e ludzie choruj# – ow-
szem, ale na gryp". 

Z Troską i Nadzieją
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Zbigniew L. Gadkowski 
i Wiesław Kamyszek

Naukowcy usilnie pracuj# nad skuteczn# szczepionk# przeciw Coronavirusowi, okazuje si" jednak, $e ponad po-
!owa polskiego spo!ecze'stwa wyra$a opini" antyszczepionkow#. Co ciekawe, to ludzie m!odzi nie chc# si" szczepi(, 
starsi powy$ej 60 roku $ycia oczekuj# na skuteczn# szczepionk".

Co na ten temat maj# do powiedzenia lekarze pracuj#cy przy chorych, poni$ej ich wypowiedzi na dwa pytania 
zadane przez naszych redaktorów:

1. CZy aKTualNIe WySTęPuJe PaNdemIa W NaSZym KRaJu?
2. CZy JeŚlI ZOSTaNIe WyPROduKOWaNa SZCZePIONKa PRZeCIW COVId-19, TO SIę 
PaN/I ZaSZCZePI I dlaCZegO?

1 Tak, nasz kraj pogr#$ony jest w pandemii COVID-19. Ludzie choruj# masowo. Niektórzy maj# szcz"%cie, 
choroba ma u nich przebieg lekki lub %rednio ci"$ki. Ale u niektórych, zw!aszcza tych obarczonych chorobami 
ogólnoustrojowymi oraz u osób starszych choroba mo$e mie( przebieg ci"$ki, a to oznacza hospitalizacj", le-
czenie farmakologiczne, podanie tlenu, przeciwcia! ozdrowie'ców oraz pod!#czenie do respiratora. Oddzia!y 

covidowe p"kaj# w szwach! Gdyby nie by!o pandemii, to nie by!oby pacjentów z ostr#, zaka+n# chorob# uk!adu odde-
chowego w szpitalach. Nie odnotowywaliby%my tylu zgonów z powodu COVID-19. Charakterystyczny, nietypowy 
dla innych objaw choroby, czyli utrata w"chu oraz smaku – dopiero przy COVID-19 spotykamy si" z czym% takim 
i w dodatku na tak# skal". Obecno%( przeciwcia! u licznych pacjentów, niestety do%( krótka, jak si" okazuj", tak$e 
wskazuje na pandemi". Zaka$enia obserwowane w ogniskach domowych, w przestrzeniach zamkni"tych, wskazuj# 
na pandemi". Niestety, w szpitalach pozosta!y wolne, tylko pojedyncze respiratory! Lekarze zmuszeni s# do podej-
mowania najtrudniejszych w swoim $yciu decyzji, kogo pod!#czy(?! Bo to nie jest tak, $e ostatni wolny respirator 
w oddziale otrzymuje pierwszy pacjent z kolejki. Taki respirator czeka, najcz"%ciej na osob" m!od#, ogólnie zdrow#, 
na kobiet" w ci#$y... To ju$ si" dzieje, niestety. Prof. Simon podaje, $e 8 pacjentów na 10 pod!#czonych do respiratora 
umiera. Lekarze, piel"gniarki, ratownicy s# wyko'czeni psychicznie i fizycznie. I taki stan obserwujemy na terenie 
ju$ ca!ego kraju.

2 Je%li pojawi si" szczepionka to oczywi%cie, zgodnie z zaleceniami WHO, zaszczepi" si". Szczepienie dopro-
wadza do uzyskania odporno%ci populacyjnej, dzi"ki wytworzeniu przeciwcia! przeciwko wirusowi, a to po-
woduje eliminacj" wirusa ze spo!ecze'stwa. Aspekt spo!eczny szczepienia jest bardzo istotny, nie musimy si" 
izolowa(, zabezpiecza(, $ycie wraca na normalne tory. Nie ka$dy mo$e jednak si" zaszczepi(. Z ca!# pewno-

%ci# nie mog# tego zrobi( osoby w terapii nowotworowej, z innymi ogólnoustrojowymi chorobami tak$e, szczepi#c 
si" chronimy siebie i innych. I to jest aspekt bardzo wa$ny w szczepieniach. Dzi"ki szczepionce pandemia wyga%nie, 
a to jest nasz cel. Nie knujmy wi"c teorii spiskowych i nie zaprzeczajmy prawdzie.

Wyra%aj"c przekonanie, %e nale%y by$ ostro%nym i rozwa%nym, zach&camy Czytelników do przestrzegania 
zalecanych regu# i obostrze'. Jako autorzy pozwalamy sobie na to z troski i z poczucia odpowiedzialno%ci.

Jednocze%nie chcemy poinformowa(, $e by!y Redaktor Naczelny naszego periodyku a obecnie wspó!pracuj#cy 
z redakcj# Szymon Matusiak przebywa w stanie ci"$kim w szpitalu (piszemy artyku! w dniu 9 listopada). Zachoro-
wa! w!a%nie na Covid – 19. Ozdrowie'cem jest te$ nasza wspó!pracowniczka Patrycja Foks.
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Pewnego razu natkn#!em si" na kaznodziej" telewi-
zyjnego, który pot"pia! obchodzenie %wi#t Bo$ego Na-
rodzenia. Twierdzi!, $e to poga'skie %wi"ta a Chrystus 
nie móg! urodzi( si" w grudniu. U$ywa! cytatów ze Sta-
rego Testamentu, by wykaza(, $e przystrajanie choinki 
jest ba!wochwalstwem i obrzydliwo%ci#. Cytowa! Jere-
miasza 3,12; 10,2-4 i Izajasza 44,14-15. Wydaje si", $e 
punktami odniesienia dla tego kaznodziei by!y obecne 
tam sformu!owania takie jak: „drzewo %cinaj# w lesie”, 
„przyozdabiaj# je srebrem i z!otem”, „robi sobie boga”, 
„pada przed nim”, „biega!a% swoimi drogami do obcych 
pod ka$de zielone drzewo”. Kaznodzieja ten mówi!, $e 
w )wi"ta ludzie bior# sobie wyci"te drzewko, ozdabia-
j# je %wiecide!kami a nast"pnie padaj# przed nim pod-
czas umieszczania pod nim prezentów. Jego wniosek by! 
taki, $e uprawiaj# oni ba!wochwalstwo. 

W tym artykule chcia!bym odnie%( si" do ta-
kich postaw. Jak wierz#cy maj# odnie%( si" do 
krytycyzmu podnoszonego przeciwko obcho-

Czy chrześcijanie  
powinni obchodzić święta  

Bożego Narodzenia?

Czy chrze%cijanie powinni obchodzi( %wi"ta Bo$ego Narodzenia?” lub „W jaki sposób chrze%cijanie po-
winni obchodzi( %wi"ta Bo$ego Narodzenia?”, to pytania nurtuj#ce wierz#cych. I rzeczywi%cie, wielu 
wierz#cych nie lubi okresu )wi#t i odmawia ich obchodzenia. Podawane s# liczne ku temu powody, i cho( 
zgadzam si" z niektórymi obiekcjami, niekoniecznie zgadzam si" z p!yn#cymi z nich wnioskami.

dzeniu %wi#t Bo$ego Narodzenia i okresu %wi#tecz-
nego? Czy obchodzenie tych )wi#t jest niebiblijne? 

aRgumeNTy PRZeCIWKO OBChO-
dZeNIu ŚWIąT BOżegO NaROdZeNIa 

aRgumeNT 1:
BOże NaROdZeNIe JeST SKOmeRCJalIZO-
WaNe I maTeRIalISTyCZNe. 

Mówi si", $e poniewa$ narodzenie Chrystusa zosta!o 
skomercjalizowane i zlaicyzowane to prawdziwe znacze-
nie tych )wi#t zosta!o zagubione. I w wi"kszo%ci ten ar-
gument jest prawdziwy. Nawet historia narodzin Chry-
stusa jest zniekszta!cana, wykpiwana lub przekr"cana. 
Mówi si", $e znaczeniem tych )wi#t jest duch obdaro-
wywania. Jednak w tym samym czasie zapomina si", od-
rzuca lub ignoruje dar Syna Bo$ego – dziecka w ko!ysce, 
które mia!o sta( si" m"$czyzn#, by pewnego dnia zosta( 
ukoronowanym i rz#dzi( ziemi#.
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OdPOWIedź:
Je%li u$yjemy tego argumentu jako s!usznego powo-

du dla odrzucenia ca!ych obchodów %wi#t Narodzenia 
Pa'skiego, musimy sko'czy( na wyrzuceniu wszystkie-
go – nawet naszych Biblii, $on i m"$ów. Dlaczego? Po-
niewa$ szatan i cz!owiek wykrzywia i niszczy wszystko 
– Bibli", seks, ma!$e'stwo, ko%ció!, jedzenie – dos!ownie 
wszystko. Wymie'my cho(by jedn# rzecz, której szatan 
nie niszczy! Poza tym nie wyrzucamy wielu rzeczy tylko 
dlatego, $e %wiat je +le u$ytkuje lub przeinacza.

W 1 Tes 5,22 Pawe! mówi „Od wszelkiego rodzaju 
z!a z dala si" trzymajcie” (BW). Poniewa$ na przyk!ad 
w Biblii Jakuba Wujka werset ten brzmi „Od wszela-
kiego podobie'stwa z!ego si" pow%ci#gajcie” niektórzy 
uwa$aj#, $e nale$y stosowa( to do wszelkich pozorów 
z!a. Jednak wiemy, $e Paw!owi chodzi!o o „powstrzy-
mywanie si" od ka$dego autentycznego z!a”, nie od tego 
co stwarza jego pozory. Mamy unika( tego, co jest rze-
czywi%cie z!e i b!"dne, tak jak wskazuje S!owo Bo$e. 
Unikanie tylko pozorów z!ego wydawa!oby si" przeczy( 
temu, co Aposto! mówi w kolejnym fragmencie istotnym 
dla tego rozwa$ania. 

W Li%cie do Tytusa 1,15 Aposto! równie$ ostrzega 
przed osobami, które widz# z!o niemal we wszystkim. 
Dla tych osób, prawie wszystko ma pozory z!a, jednak 
czysto%( jest przede wszystkim spraw# umys!u i sumie-
nia, nie jest tylko zewn"trzna. „Dla czystych wszystko 
jest czyste, a dla pokalanych i niewierz#cych nic nie jest 
czyste, ale pokalane s# zarówno ich umys!, jak i sumie-
nie” (BW).

To, $e %wiat co% wypacza, nie znaczy, $e jest to au-
tomatycznie z!e, szczególnie je%li unikniemy wypacze' 
a b"dziemy u$ywa( tego zgodnie z Bo$ym przeznacze-
niem lub w sposób, który nie sprzeciwia si" charaktero-
wi i %wi"to%ci Boga. Dobrym przyk!adem mo$e tu by( 
pi"kno mi!o%ci seksualnej w ma!$e'stwie. 

aRgumeNT 2: 
PISmO ŚWIęTe TegO NIe NaKaZuJe.

Argument ten mówi, $e skoro w Biblii nie mamy wy-
ra+nego nakazu %wi"towania narodzin Chrystusa, nie 
powinni%my praktykowa( $adnych uroczysto%ci ani spe-
cjalnych nabo$e'stw je upami"tniaj#cych. 

OdPOWIedź:
Takie podej%cie mogliby%my uzna( za hiperliteral-

no%( w u$yciu Pisma. Ca!kowicie pomija ono ducha i in-
tencj" Biblii. Gdyby%my chcieli stosowa( ten argument 
konsekwentnie, musieliby%my zaprzesta( u$ywania 
rzutników, instrumentów muzycznych, %piewników, bu-
dynków ko%cielnych, !awek, organizowania zaj"( szkó!-
ki niedzielnej i wielu innych rzeczy. Ponadto, nie by!o-
by organizowania specjalnych nabo$e'stw lub %wi#t, na 
przyk!ad )wi"ta *niw czy uroczystej inauguracji nowe-
go budynku ko%cio!a. Dlaczego? Poniewa$ przyk!ady ta-
kich dzia!a' znajduj# si" na kartach Starego Testamen-
tu a nie Nowego. Gdyby Nowy Testament wyra+nie co% 
mówi! na ten temat, powy$szy argument by!by s!usz-
ny, poniewa$ poprzez Nowy Testament interpretuje-
my Stary. Skoro jednak Nowy Testament w tej kwestii 
milczy, to argument wskazuj#cy na to milczenie nie jest 
wystarczaj#cy. 

aRgumeNT 3: 
PISmO ŚWIęTe TegO ZaBRaNIa.

List do Kolosan 2,16-17:  „Niech$e was tedy nikt nie 
s#dzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu %wi"-
ta lub nowiu ksi"$yca b#d+ sabatu. Wszystko to s# tylko 
cienie rzeczy przysz!ych; rzeczywisto%ci# natomiast jest 
Chrystus”. Fragment ten jest u$ywany aby wykaza(, $e 
Pismo )wi"te ostrzega i zabrania przestrzegania wyzna-
czonych miesi"cy, %wi#t, dni, czy urz#dzania obchodów 
religijnych. 

OdPOWIedź:
To, czego zabrania ten fragment to obchodzenie %wi#t 

religijnych i dni u%wi"cenia, kiedy s# one nakazem reli-
gijnego obowi#zku lub wymogiem dla uzyskania %wi"-
to%ci czy duchowo%ci. Aposto! mówi w nim o %wi"tach 
Starego Testamentu, które by!y cieniem osoby i dzie!a 
Chrystusa – ale Chrystus ju$ przyszed!. Kontynuowanie 
obchodzenia tych %wi#t to ha'bienie faktu Jego przyj%cia 
lub te$ zachowywanie si", jakby On nie wystarcza! dla 
naszego zbawienia i duchowo%ci. Kol 2,16-17 w $aden 
sposób nie zabrania wierz#cym upami"tniania wydarze-
nia takiego jak narodziny Chrystusa gdy koncentrujemy 
si" na Zbawicielu a nie na religijnej powinno%ci. Kwesti# 
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zasadnicz# s# nie obchody, ale powód, postawa i duch, 
w którym si" one odbywaj#.

Wierz" ponadto, $e istnieje duchowy precedens dla 
upami"tniania narodzin Chrystusa. Jest on zgodny 
z wydarzeniami, które wyst#pi!y w czasie Jego narodzin. 
S# to:
n Pojawienie si" anio!a Pa'skiego w chwale Pa'skiej 

z og!oszeniem narodzin Chrystusa pasterzom (,k 
2,10-12);

n Odpowied+ anio!ów na og!oszenie narodzin Chry-
stusa (,k 2,13-14);

n Post"powanie pasterzy, którzy zostawili swoje stada, 
aby zobaczy( to, co by!o czym% w rodzaju %wi"ta. (,k 
2,15-20);

n Przybycie M"drców ze Wschodu z podarunkami 
oko!o roku lub dwóch lat pó+niej (Mt 2,1-12).

Jest te$ oczywi%cie precedens z Nowego Testamentu, 
gdy wierz#cy zacz"li spotyka( si" w niedziel". W swej 
istocie, jest to %wi"towanie zmartwychwstania Pa'skie-
go. Wczesny ko%ció! praktykowa! to, cho( Pismo nam 
tego nie nakazuje. Je%li pierwszy ko%ció! móg! %wi"towa( 
zmartwychwstanie bez konkretnego nakazu od Boga, to 
tylko litera legalizmu lub litera prawa mog!yby zabroni( 
%wi"towania Jego narodzenia jako wyj#tkowej okazji do 
rado%ci i uwielbienia. Ostatecznie, spraw# nie jest %wi"to, 
ale postawa i powód ku niemu oraz jego zniekszta!cenie. 
Nie wylewajmy dziecka z k#piel#.

aRgumeNT 4: 
TRadyCJe ŚWIąTeCZNe POChOdZą Z PO-
gańSTWa.

Kolejnym argumentem przeciwko obchodzeniu %wi#t 
Bo$ego Narodzenia podnoszonym od wielu lat jest to, $e 
wiele tradycji %wi#tecznych przyw"drowa!o do naszych 
obchodów z poga'skich praktyk, na przyk!ad choinka, 
jemio!a, sianko pod obrusem, kol"dowanie po domach. 
Jak mo$emy usprawiedliwia( takie praktyki? Czy to nie 
jest tak samo jak z obchodzeniem Halloween? 

OdPOWIedź:
Obrazkowa Encyklopedia Biblii wydawnictwa Zon-

dervan mówi: „Stopniowo pewna liczba dominuj#cych 

praktyk narodów, do których przyby!o chrze%cija'stwo 
zosta!a zasymilowana i po!#czona z ceremoniami ota-
czaj#cymi %wi"ta Bo$ego Narodzenia. Zasymilowa-
nie takich praktyk z regu!y oznacza!o, $e chrze%cijanie 
starali si" przekszta!ci( lub wch!on#( poga'skie trady-
cje”. Odno%nie tych staro$ytnych elementów Encyklo-
pedia Chrze%cija'stwa podaje: „Niektórym elementom 
poga'skich celebracji, takim jak zapalanie %wiec, ozdo-
by z zielonych ga!#zek czy dawanie prezentów zosta!o 
nadane chrze%cija'skie symboliczne znaczenie. Pó+-
niej, gdy chrze%cija'stwo zaw"drowa!o na pó!noc Eu-
ropy, Celtyckie, Germa'skie czy S!owia'skie obchody 
zimowych %wi#t przynios!y nam choink", jemio!", ozdo-
by z zielonych ga!#zek, ogniska i tym podobne”. S!ow-
nik Biblijny Ungera dorzuca: „Dawanie prezentów by!o 
rzymskim zwyczajem; podczas gdy palenie ognisk i wy-
bieranie polana by!o pozosta!o%ci# germa'skiego odda-
wania czci przyrodzie. Stopniowo %wi"to to stawa!o si" 
zwyk!# ha!a%liw# zabaw#. Zosta!a ona zabroniona przez 
parlament w 1555 roku a Reformacja udoskonali!a %wi"-
to Bo$ego Narodzenia podkre%laj#c w nim chrze%cija'-
skie elementy”.

A co z fragmentami takimi jak Jr 10? Niektórzy wie-
rz#, $e pot"pia on obchodzenie Bo$ego Narodzenia, 
zw!aszcza u$ywanie w ich obchodach choinek. Czy Je-
remiasz mówi nam, by unika( zwyczajów innych naro-
dów? Nie. Ten rozdzia! Jeremiasza pot"pia wytwarza-
nie i oddawanie czci bo$kom a nie dekorowanie choinek 
w domu.
n Fragment ten nie jest kategorycznym zanegowaniem 

zwyczajów wszystkich narodów. Jest jedynie naka-
zem unikania takich zwyczajów, które s# sprzeczne 
z objawieniem Bo$ym dla Izraela. By!o wiele zwy-
czajów wspólnych dla Izraela i s#siednich narodów, 
które nie by!y z!e. 

n Ten fragment jak i jemu podobne u Izajasza rozpra-
wia!y si" z ba!wochwalstwem. Najpierw Jeremiasz 
ostrzega przed czczeniem cia! niebieskich – s!o'ca, 
ksi"$yca czy gwiazd. Nast"pnie przestrzega przed 
chodzeniem do lasu, by wycina( drzewa, z których 
rze+biono bo$ki w jakiej% postaci, czy to ludzkiej czy 
zwierz"cej, i do których modlono si" o rad", ochron" 
i b!ogos!awie'stwo.
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n Niektórzy próbuj# powi#za( odniesienie do zielonych 
drzewek z Jr 3,16 z odniesieniem w Jeremiasza 10,3f 
aby jeszcze dobitniej uzasadni( pot"pienie dla cho-
inek, ale odnosi si" to do ba!wochwalczych gajów 
z drzewami u$ywanymi do oddawania czci bo$kom 
i urz#dzania bachanaliów.

PROBlemy, Z KTóRymI STyKamy SIę 
dZISIaJ
1. POWIąZaNIa TyCh ZWyCZaJóW Z PO-
gańSTWem Już daWNO uSTały

Nazwy dni tygodnia w j"zyku angielskim równie$ 
pochodz# z poga'skich wierze'. Czwartek (Thursday) 
pochodzi od germa'skiej nazwy boga nieba i gromu. 
Wtorek (Tuesday) pochodzi od imienia Tiw – boga woj-
ny. A %roda (Wednesday) pochodzi od imienia Wodena, 
g!ównego boga w mitologii germa'skiej. Niedziela i po-
niedzia!ek (Sunday and Monday) s# powi#zane z czcze-
niem s!o'ca i ksi"$yca. Sobota (Saturday) wywodzi si" 
od Saturna a pi#tek (Friday) od Fria – bogini mi!o%ci. 
Wszystkie te staro$ytne znaczenia i ich powi#zania 
z wierzeniami ju$ dawno usta!y. Gdy nadchodzi pi#tek 
nie my%limy o bogini mi!o%ci Fria. W sobot" nie my%li-
my o dniu ku czci Saturna, tylko o tym, $e mamy wolne! 
To samo dotyczy %wi#t Bo$ego Narodzenia. Gdyby%my 
podchodzili do dni tygodnia czy do czasu %wi#teczne-
go z ich dawnymi powi#zaniami w naszych my%lach, 
z pewno%ci# by!oby to niew!a%ciwe. Ale wielu z tych 
rzeczy, w!#cznie z nasz# niedziel# (Sunday), nadali%my 
chrze%cija'skie konotacje.

Zielone drzewko jest symbolem $ycia wiecznego 
z Chrystusem, Bo$ym Synem, danego nam poprzez 
inne drzewo, drzewo krzy$a. Prezenty pod choink# 

mog# nam przypomina( o Bo$ym darze oraz koniecz-
no%ci oddawania si" w darze tym, którzy przyj"li dar 
$ycia wiecznego przez Chrystusa. Nawet bez doszuki-
wania si" wyj#tkowego znaczenia w tradycjach %wi#tecz-
nych z powodzeniem mo$emy cieszy( si" okresem %wi#-
tecznym i rodzinn# rado%ci# jak# on przynosi.

Chcia!bym zasugerowa(, $e wierz#cy mog# wy-
nie%( wiele korzy%ci z okresu %wi#tecznego jako trady-
cji rodzinnej i okazji do nauki, w podobny sposób jak 
w Starym Testamencie robili to Izraelici ze %wi"tem Pas-
chy. Wszystko zale$y od ducha i postawy w jakiej si" to 
odbywa. Mo$emy by( bardzo negatywnie nastawieni 
i krytyczni lub pozytywnie nastawieni i wykorzysta( te 
)wi"ta jako czas wspominania i upami"tniania narodzin 
Zbawcy. 

1. Fakty z Pisma Świętego dotyczące obchodze-
nia świąt Bożego Narodzenia

Z tego co do tej pory powiedzieli%my wynika, $e Bi-
blia milczy na temat naszych tradycji %wi#tecznych. Jed-
nak z powodu naszej wolno%ci w Chrystusie, z powodu 
!aski mamy wolno%( w %wi"towaniu Bo$ego Narodze-
nia. Wa$nym punktem jest tu fakt, $e Biblia nie pot"pia 
obchodzenia %wi#t Narodzenia Pa'skiego, nawet w tra-
dycyjnej formie, mamy bowiem wolno%( w Chrystusie, 
aby je praktykowa(. Pismo jednak wyznacza zasady, któ-
re powinny mie( wp!yw na to jak b"dziemy %wi"towa(. 
Te zasady ostrzegaj# nas i chroni# przed wypaczeniami, 
które znajdujemy w %wiecie:
n Dzisiaj w wielu firmach i biurach Bo$e Narodzenie 

jest %wi"towane poprzez pija'stwo i dzikie zabawy, 
gdzie nie ma szacunku dla przyczyny tego %wi"ta – 
narodzin Zbawiciela )wiata. Staje si" to czasem pu-
stej zabawy i straty czasu;



13Zima 2020

n Wielu ludzi wydaje ogromne sumy na prezenty i za-
d!u$a si". Kupuj# rzeczy, na które ich nie sta(, któ-
rych nie potrzebuj#, których czasami nie potrafi# na-
wet rozpozna(: „O dzi"ki, a co to jest?”;

n Dzieci s# zaabsorbowane prezentami i zabawkami 
i trac# z oczu Zbawiciela, lub te$ nigdy nie s!ysz# 
o Panu jako Bo$ym darze dla naszego zbawienia;

n W %wi#tecznym okresie rodzice cz"sto zawodz# 
w uczeniu dzieci, $e dawanie jest naszym wykonaw-
stwem relacji z Bogiem przez wiar" w Chrystusa, dar 
dla %wiata;

n W ko'cu, niektórzy obchodz# te %wi"ta w duchu 
Wielkiego Postu, jako religijny %wi"ty dzie', który 
musi by( obchodzony, aby otrzyma( punkty od Boga 
albo by sta( si" bardziej duchowym.

Ale nie musi tak by(. Nawet aspekt prezentów 
mo$e by( potraktowany w sposób pouczaj#cy, znacz#-
cy i w zgodzie z mo$liwo%ciami domowego bud$etu 
oraz biblijnym nauczaniem odno%nie chrze%cija'skie-
go szafarstwa.

2. Starożytne tradycje są często wypaczeniami 
oryginalnego przesłania 

Wiele zwyczajów %wi#tecznych pochodzi z poga'-
skiego staro$ytnego Babilonu i s# na ró$ne sposoby po-
wi#zane z kultem matki i dziecka. Ale przeoczamy tu 
wa$ny zamys!. Pierwotnie wiele z idei zawartych w po-
ga'skich praktykach mog!o mie( korzenie w prawdach 
Starego Testamentu lub Bo$ym objawieniu poniewa$:
n W Rdz 3,15 mamy obietnic" Zbawiciela pochodz#-

cego z potomstwa kobiety; 
n W Iz 7,14 mamy obietnic", $e ten Zbawiciel narodzi 

si" z dziewicy.
n Niektóre fragmenty u$ywaj# symbolu drzewa, aby 

wskaza( na obietnic" $ycia przez dzie!o Mesjasza. 
Rdz 2,9; 3,17 i Obj 2,7; 22,2,14 mówi# o drzewie $y-
cia, niektóre w sposób historyczny, inne prorocki. Iz 
4,2;11,1; 60,21; Jr 23,5; 33,15 i Zach 3,8; 6,12 mówi# 
o ga!#zce Pana jako dziele Bo$ym. Te wersety sk!a-
daj# si" na ca!y ci#g proroctw dotycz#cych ga!#zki 
Pana, latoro%li, która wyro%nie i stanie si" drzewem 
$ycia zarówno dla Izraela jak i dla narodów. A zatem, 
gdy przechodzimy do Nowego Testamentu odnajdu-

jemy odniesienia do drzewa $ycia, które jest dost"pne 
dla wierz#cych w Chrystusa;

Ze wzgl"du na proroctwa Starego Testamentu wierz", 
$e widocznych jest tutaj pi"( rzeczy:

n Pierwotnie staro$ytne zwyczaje narodów zosta!y 
w!#czone do religijnego $ycia narodów przez szata-
na, aby wypaczy( obietnice i prawdy Bo$e, które te 
zwyczaje mia!y przedstawia(. Na przyk!ad w kulcie 
matki i dziecka w staro$ytnym Babilonie, matka by!a 
podstawowym przedmiotem kultu a nie syn. To by!o 
wypaczenie obietnicy z Rdz 3,15;

n Zwyczaje te wywodzi!y si" z podstawowej potrzeby 
cz!owieka (wbudowanej w niego przez Boga) doty-
cz#cej prawdy i potrzeby Zbawiciela;

n Praktyki te, cho( w zdeformowanej formie, przed-
stawia!y Wybawiciela, zapewnienie $ycia wiecznego, 
dar Bo$y poprzez potomstwo kobiety, Bo$# ga!#zk" 
z nieba jako sposób pojednania z Bogiem;

n Zasadniczo zwyczaje te rzucaj# zadziwiaj#ce %wiat!o 
na Bo$# !ask", gdy$ pierwotnie pochodz# one z Bo-
$ych obietnic danych ludzko%ci na pocz#tku jej ca!ej 
historii. Podobnie historia potopu, kuszenia i upadku 
cz!owieka, które zosta!y zniekszta!cone w porówna-
niu z ich pierwotn# form# jak# znajdujemy w Bo$ym 
S!owie. Jednak w wielu przypadkach, wskazuj# one 
na pierwotne objawienie Bo$e i by( mo$e na zwycza-
je, które pocz#tkowo by!y czyste;

n Dzisiaj nasze bo$onarodzeniowe tradycje utraci!y 
swe poga'skie znaczenia i konotacje. W niektórych 
przypadkach wypaczenia zosta!y skorygowane przez 
reformatorów ponad dwie%cie lat temu, lecz nawet 
oni nie uznali za s!uszne pot"pia( obchodów Naro-
dzenia Pa'skiego.

3. Święta Bożego Narodzenia należą do katego-
rii zagadnień wątpliwych 
Argumentuje si", $e skoro Pismo )wi"te w jasny sposób 
nie wyklucza %wi"towania Bo$ego Narodzenia, to ob-
chodzenie go mo$na zaliczy( do kategorii w#tpliwych 
lub spornych rozwa$anych wed!ug regu! z Rz 14 i 1 
Kor 8 i 9. Podsumowuj#c, fragmenty te nauczaj# nas 
nast"puj#cych zasad:
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n Ka$dy wierz#cy musi mie( przekonanie co do danej 
rzeczy w swoim rozumieniu (Rz 14,5);

n Nie mo$emy os#dza( lub patrze( z pot"pieniem na 
tych, którzy dochodz# do odmiennego wniosku ni$ 
my (Rz 14,3,4 i 13);

n Tak jak nie ma niczego z!ego w samym mi"sie ofia-
rowanym bo$kom, tak nie ma niczego z!ego w tra-
dycjach %wi#tecznych, takich jak choinka, prezenty, 
kol"dy czy ozdoby. Takie rzeczy staj# si" tym, za co je 
ludzie uwa$aj# poprzez ich postawy i wierzenia (Rz 
14,22-23; 1 Kor 8,4; 10,19).
Zasadniczym elementem jest nasza postawa, moty-

wy i sposób działania gdy decydujemy się obchodzić 
Boże Narodzenie w jakiś sposób.

4. Pewne możliwości do rozważenia
n Je%li masz w#tpliwo%ci lub obawy zrezygnuj z jakich-

kolwiek obchodów )wi#t. Ale nie zamieniaj si" w 
Scrooge’a, który patrzy z wy$szo%ci# na tych, którzy 
je obchodz# (Rz 14,5);

n Zrezygnuj ze wszystkich elementów tradycji, takich 
jak choinka, prezenty a sp"d+ ten czas rozwa$aj#c 
narodziny Zbawiciela poprzez czytanie S!owa i %pie-
wanie kol"d;

n Zachowaj tradycje %wi#teczne – choink", prezenty 
i ozdoby – ale nie dawaj im $adnego religijnego zna-
czenia. T" cz"%( )wi#t traktuj jako tradycj" rodzinn# 
ku rado%ci i budowania wi"zi rodzinnej. 

n Zachowaj tradycje %wi#teczne i u$ywaj ich aby skon-
centrowa( si" na prawdach o Jezusie Chrystusie: 
a) Choinka mówi nam o Panu i $yciu wiecznym, 

którego On jest dawc#;
b) Prezenty pokazuj# mi!o%( Boga okazan# nam 

przez dar Jego Syna i nasz# mi!o%( wzajemn#. 
K!ad+ nacisk bardziej na dawanie ni$ branie;

c) Jemio!a mówi o darze sprawiedliwej ga!#zki 
Boga, a poca!unek lub u%cisk symbolizuj# uca-
!owanie Syna Bo$ego z wiar# – wyrazem naszej 
wiary w Chrystusa jako Bo$y sposób dla naszego 
zbawienia i pojednania (Ps 2).   

aRgumeNT 5: 
NIePeWNOŚć CO dO daTy NaROdZIN ChRy-
STuSa. 

Jako osoba specjalizuj#ca si" w biblijnej chronologii 
dr Harold W. Hoehner, profesor Seminarium Teolo-
gicznego w Dallas, napisa!: „Jezus Chrystus wkroczy! 
w histori" naszego %wiata, zatem chrze%cija'stwo ma 
podstawy historyczne. Kr"gos!upem historii jest chro-
nologia. Podczas gdy historia jest systematyczn# relacj# 
wydarze' w odniesieniu do narodów, instytucji, nauki 
czy sztuki – chronologia jest nauk# o czasie. Jej celem 
jest ustalenie i uporz#dkowanie dat minionych wydarze' 
w odpowiednim porz#dku. Tak wi"c chronologia s!u$y 
jako niezb"dna rama do której mog# by( dopasowane 
wydarzenia historyczne”. Argumentuje si", $e Chrystus 
nie móg! urodzi( si" 25 grudnia ani nawet zim#, wi"c 
ca!e to %wi"to jest b!"dne, nawet jego pora.

OdPOWIedź: 
Rozwa$aj#c zapisy chronologii w Biblii, takie jak 

,k 2,1 „wydaje si", i$ dowody prowadz# do wniosku, 
$e narodziny Jezusa mia!y miejsce w okresie zimowym 
na prze!omie 5 i 4 roku przed Chrystusem” (Hoehner s. 
350). Nas interesuje jednak nie tyle rok, co miesi#c naro-
dzin Chrystusa – lub przynajmniej pora roku, np. wiosna 
czy zima. Czy data zimowa jest wykluczona? Czy jest 
mo$liwa lub nawet prawdopodobna?
n Heohner wskazuje, $e tradycyjna data narodzin 

Chrystusa 25 grudnia ma swoje pocz#tki ju$ u Hipo-
lita (165-235 n.e.) W Ko%ciele wschodnim  u$ywa!o 
si" daty 6 stycznia. Jest to ci#gle jednak data zimowa 
i nie tak odleg!a od 25 grudnia.

n Chryzostom (345-407 n.e.) oznajmi!, $e data 25 
grudnia jest w!a%ciwa i odt#d sta!a si" oficjaln# 
dat# narodzenia Chrystusa za wyj#tkiem Ko%cio!a 
wschodniego, który utrzyma! dat" 6 stycznia.

n Jedn# z g!ównych obiekcji by! fakt, $e owce zabierano 
do owczarni w okresie od listopada do marca i nie pa-
s!y si" one noc#. Nie jest to jednak tak rozstrzygaj#ce, 
jak mog!oby si" wydawa( z nast"puj#cych powodów: 
a) Mog!a by( !agodna zima;
b) Nie jest wcale pewne, $e owce by!y trzymane 

w zagrodach przez ca!# zim";
c) Prawd# jest, $e w miesi#cach zimowych sp"dza-

no owce z pustkowi, lecz pami"tajmy, $e pasterze 
znajdowali si" w pobli$u Betlejem a nie na pust-
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kowiu. To w!a%nie wskazuje na mo$liwo%( naro-
dzin zim#;

d) Miszna mówi, $e pasterze pa%li owce w pobli$u 
Betlejem przez ca!y rok a ci, którzy mogli bra( 
udzia! w obchodach Paschy, przebywali na pobli-
skich polach przynajmniej 30 dni przed %wi"tem, 
co mog!o mie( miejsce nawet lutym, najzimniej-
szym i najbardziej deszczowym miesi#cu roku. 
A zatem grudzie' jest uzasadnion# dat#.

James Kelso, archeolog, który sp"dzi! wiele lat w Pa-
lestynie i przeprowadza! tam intensywne badania mówi: 
„Najlepsz# por# dla pasterzy w Betlejem jest zima, kie-
dy obfite deszcze przynosz# urodzaj soczystej trawy. Po 
deszczach, dotychczas ja!owa, br#zowa ziemia pustyni 
nagle staje si" !#k# soczystej zieleni. Pewnego roku pro-
wadz#c wykopaliska w pobli$u Jerycha z Nowego Te-
stamentu, mieszka!em w Jerozolimie i przeje$d$a!em 
przez okolic" dwa razy dziennie. W pewnym miejscu, 
przy drodze widzia!em chwilami nawet pi"ciu paste-
rzy ze stadami po jednej stronie zbocza. Lecz gdy tyl-
ko deszcze si" sko'czy!y wiosn#, ziemia na powrót sta!a 
si" zwyk!ym pustkowiem. Z faktu, $e dzieci#tko Jezus 
przysz!a zobaczy( pewna liczba pasterzy wynika, $e gru-
dzie' lub stycze' mog# by( prawdopodobnymi miesi#-
cami Jego narodzin” (James Kelso, An Archeologist Lo-
oks At The Gospels). 

aRgumeNT 6:
CZaS PRZyByCIa mędRCóW.

Podnoszony jest argument, $e M"drcy nie mo-
gli przyby( do Betlejem w czasie narodzin Chrystusa. 
Przyjazd ze Wschodu zaj#!by im wiele miesi"cy. Rodzi-
na mieszka!a ju$ w domu gdy przybyli m"drcy a Herod 
zd#$y! ju$ zarz#dzi( zabicie dzieci do lat dwóch.

OdPOWIedź:
Argument dotycz#cy czasu potrzebnego na podró$ 

ze Wschodu przyjmuje wiele za!o$e'. Zak!ada, $e byli 
oni na Wschodzie gdy zobaczyli gwiazd", lub te$, $e 
Bóg nie objawi! im informacji, które spowodowa!yby ich 
wyruszenie w podró$ przed ujrzeniem gwiazdy.

Znów zacytuj" Hoechnera: „Powstaje pytanie czy 
Mateusz mówi o tym samym okresie co ,ukasz, czy 

o pó+niejszym. Madison próbuje pokaza(, $e M"drcy 
z!o$yli wizyt" Chrystusowi gdy ten mia! oko!o dwóch 
lat wskazuj#c, $e narracja ,ukasza u$ywa s!owa brephos 
(2,12), którego u$ywa si" do okre%lenia dziecka nienaro-
dzonego, noworodka lub male'kiego dziecka, podczas 
gdy Mateusz u$ywa s!owa paidion (2,8; 9,11,13,14,20,21) 
i pais (2,16), których u$ywa!o si" w stosunku do dziec-
ka przynajmniej rocznego. Fakt, $e M"drcy przybyli do 
domu (w relacji Mateusza) a nie do stajenki (w relacji 
,ukasza) wskazuje, $e Jezus by! starszy gdy Herod wy-
da! rozkaz zabicia dzieci do dwóch lat. Dlatego ,ukasz 
mówi o czasie gdy Jezus si" urodzi! a Mateusz mówi 
o dwóch latach od urodzenia Chrystusa. Jednak rozró$-
nienie nie jest tu tak jasne jak Madison chcia!by, aby-
%my wierzyli. Termin paidion jest u$ywany równie$ do 
male'kich dzieci (,k 1,59, 66,76; J 16,21; Hbr 11,23) 
a brephos do nieco starszego dziecka (2 Tm 3,15). S!o-
wo pais jest u$ywane w Nowym Testamencie w stosunku 
do dziecka sze%( razy na dwadzie%cia cztery (pozosta-
!ych osiemna%cie mówi o s!udze). W Starym Testamen-
cie znaczenie „s#uga” jest jednomy%lne. W Mt 2, 16 pais 
nale$y do tej samej kategorii co paidion jako, $e ten 
ostatni jest u$ywany dziewi"( razy w tym samym kon-
tek%cie. Ponadto, mówienie, $e Jezus nie by! ju$ ma-
le'kim dzieckiem poniewa$ M"drcy odwiedzili Go 
w domu a nie w stajence, jest raczej s!abo przekonuj#ce. 
Z pewno%ci# rodzice Jezusa przenie%liby si" do domu jak 
najszybciej. W rzeczywisto%ci ton Mt 2, 1 wskazuje, $e 
M"drcy odwiedzili Jezusa wkrótce po Jego narodzinach. 
To, $e Herod rozkaza! zabi( dzieci do dwóch lat mia!o 
gwarantowa( u%miercenie Jezusa. Nie jest to sprzeczne 
z charakterem Heroda. Dlatego te$, twierdzenia i$ rze+ 
dzieci#tek mia!a miejsce wkrótce po narodzinach Chry-
stusa jest uzasadnione”.

Prosz" zauwa$y( co Charles Ryrie ma do powiedze-
nia o s!owach „do domu” i „dziecko” (Mt 2,11) w swojej 
Study Bible: „Te s!owa nie musz# wskazywa(, $e M"dr-
cy przyszli jaki% czas po narodzinach Chrystusa. Rodzi-
na, naturalnie, jak najszybciej przenios!aby si" do domu 
po urodzeniu Jezusa a „dziecko” mo$e oznacza( „no-
worodek” (J 16,21). Nie wiemy ilu by!o M"drców, ale 
przynie%li oni z!oto, kadzid!o i mirr". By!y to dary god-
ne króla. Ojcowie Ko%cio!a rozumieli z!oto jako symbol 
królewskiej godno%ci Chrystusa, kadzid!o – Jego czysto-
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%ci a mirr" jako symbol Jego %mierci (gdy$ u$ywano jej 
do balsamowania)”.

aRgumeNT 7: 
a CO Ze ŚWIęTym mIKOłaJem? 

Bo$e Narodzenie absorbuje dzieci wiar# w )wi"tego 
Miko!aja, posta( mityczn#, która odci#ga dzieci od oso-
by Jezusa Chrystusa. Zarzuca si", $e zostaje odwrócona 
uwaga od Jezusa do Miko!aja, który daje prezenty za do-
bre zachowanie zamiast skupia( dzieci na Bo$ym darze 
Jego Syna z !aski przez wiar". Ponadto, ma!e dzieci cz"-
sto myl# Miko!aja z Jezusem, poniewa$ nawet w piosen-
ce s!yszymy „on wie, kiedy %pisz, on wie kiedy wstajesz, 
on wie czy by!e% grzeczny czy nie…” Idea prezentów za 
dobre sprawowanie mo$e oznacza( mentalno%( „nagro-
dy za dobre uczynki”, która sprzeciwia si" Bo$emu daro-
wi Jego Syna przez wiar". 

OdPOWIedź:
Tradycja )wi"tego Miko!aja zacz"!a si" od cz!owie-

ka imieniem Miko!aj, który by! Biskupem Myry w Li-
cji, krainie znajduj#cej si" w dzisiejszej Turcji. Wycho-
dzi! on, cz"sto w nocy, by rozdawa( podarunki ubogim 
i potrzebuj#cym dzieciom. Pó+niej sta! si" %wi"tym pa-
tronem dzieci w Ko%ciele rzymskokatolickim. St#d ta hi-

storia rozros!a si" i sta!a legend# w wielu krajach, z doda-
wanymi lub odejmowanymi ró$nymi szczegó!ami.

Jak wi"c powinni si" z ni# obchodzi( wierz#cy? Mi-
ko!aja mo$na potraktowa( jak bajk" w rodzaju „Ali-
cji w Krainie Czarów”. Dzieci zazwyczaj rozumiej#, $e 
„Alicja w Krainie Czarów” jest fikcj#, bajk#. Jednak dla 
wielu dzieci Miko!aj jest prawdziwy. Jest to generalnie 
nieszkodliwe, ale poniewa$ mylenie Miko!aja i Jezusa 
ma miejsce, rodzice musz# zwraca( uwag" jak wykorzy-
stuj# t# cz"%( tradycji %wi#tecznej. Musimy równie$ pa-
mi"ta(, $e Bo$e S!owo obiecuje wierz#cym w Chrystusa 
nagrody za pobo$ne zachowanie i wierno%(. Zbawienie 
jest darem jedynie przez wiar", jedynie w Chrystusa, lecz 
korony, synonimy nagród, obiecane s# za wierne i po-
s!uszne $ycie (1 P 5,4).   

WNIOSeK: 
Odno%nie wszystkich tych w#tpliwo%ci, ka$da ro-

dzina musi podj#( decyzj" sama. W mojej opinii rodzice 
mog# wyja%nia( tradycje i mie( z nich rado%(, ale niech 
te$ upewniaj# si", $e dzieci rozumiej# ich korzenie histo-
ryczne i ucz# o prawdzie, która kryje si" za nimi.

J. Hampton Keathley 
tłumaczyła Katarzyna Lewandowska
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)wi"ta Bo$ego Narodzenia to najpi"kniejsze %wi"-
ta. To czas który l%ni, b!yszczy, zachwyca. A jed-
nak, czy w %rodku %wiatowej pandemii, w tak 
trudnym dla relacji roku, te %wi"ta wci#$ b"d# 

pi"kne? Do najcz"%ciej spotykanych $ycze' bo$onaro-
dzeniowych zaliczamy $yczenia rodzinnych, spokoj-
nych, zdrowych %wi#t. *yczenia pi"knych %wi#t wydaj# 
si" nie by( tak cz"ste, poniewa$ %wi"ta same w sobie s# 
pi"kne. Czy b"dzie tak w tym roku? To zale$y tylko od 
nas. Poniewa$ %wi"ta b"d# i tak. 

)wi"to to «dzie', w którym obchodzi si" uroczysto%ci 
religijne lub pa'stwowe» lub «szczególna okazja, wa!ne 
wydarzenie» - wed!ug S!ownika J"zyka Polskiego PWN. 

Czy %wi"ta Bo$ego Narodzenia s# dla ciebie czasem 
%wi"towania nadzwyczajnego wydarzenia? Wydarze-
nia, które mia!o miejsce ponad 2020 lat temu, kiedy na 
%wiat przyszed! Jezus Chrystus, Zbawiciel, Pan, Bara-
nek Bo$y. Ten który zosta! zes!any, aby zg!adzi( grze-
chy %wiata, aby%my mogli znale+( przebaczenie i $ycie 
wieczne z Bogiem, obchodzi swoje urodziny. Nie dla sie-
bie, lecz dla nas. Niektórzy chrze%cijanie maj# w zwycza-
ju przypomina(, $e to jedyny jubilat, który na swoje w!a-
sne urodziny da! %wiatu najwi"kszy prezent: zbawienie, 
przebaczenie, nadziej", $ycie wieczne. Czy to nie w tym 

Piękno Świąt

tkwi istota pi"kna tego )wi"ta? Czy w Bo$e Narodzenie 
%wi"tujesz $ycie, które zosta!o Ci dane bezwarunkow#, 
nieko'cz#c# si" mi!o%ci# Boga Ojca? 

Wielu z nas jest zachwyconych okresem Bo$ego Na-
rodzenia. Jednak cz"sto zdarza si", $e czujemy si" przy-
t!oczeni ogromem spraw, które trzeba za!atwi(, zaku-
pów, które trzeba zrobi(, i rzeczy, którymi trzeba si" 
zaj#(. My%l", $e my kobiety odczuwamy t" presj" silnie 
i cz"sto. 

Zachwyt i podziw pi"kna celebrowania Bo$ego Na-
rodzenia szybko znika pod g#szczem codziennych spraw 
i zmartwie'. Kiedy skoncentrujemy nasze serca na 
wszystkim, co Bóg uczyni!, nie damy tak !atwo si" przy-
t!oczy(. Gdy przynosimy Jezusowi dar wdzi"czno%ci za 
Jego przyj%cie, pi"kno wraca i jest to pi"kno w obfito%ci. 
Potrzebujemy obfitego $ycia, które przyszed! nam da( 
Jezus. Nasze serca potrzebuj# Jego mi!osierdzia, poko-
ju i mi!o%ci, i to nie tylko w Bo$e Narodzenie, ale przez 
ca!y rok. Obfito%( prezentów, jedzenia i zaj"( to rzeczy 
tymczasowe. 

Pandemia sprawi!a, $e dla wielu z nas przysz!o%( sta-
!a si" niepewna. By( mo$e straci!e%/a% prac". By( mo$e 
choroba w znacznym stopniu os!abia twój organizm i nie 
jeste% zdolny/a do normalnego funkcjonowania. By( 
mo$e relacje ucierpia!y wskutek przed!u$aj#cej si" kwa-
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rantanny i izolacji, i czujesz si" bardzo samotny/a? By( 
mo$e to wszystko, albo co% zupe!nie innego sprawia, $e 
nie potrafisz my%le( o pi"knie tych )wi#t? 

Chocia$ Bo$e Narodzenie ma by( radosnym okre-
sem, jest to równie$ czas, w którym mo$emy walczy( 
z depresj# i zniech"ceniem. Skoncentrowanie si" na Bo-
$ej prawdzie, $e jeste%my cenieni i kochani jako dzie-
ci Bo$e, mo$e usun#( ten ca!un ciemno%ci i zast#pi( go 
wielk# rado%ci#. Naszym zadaniem jest trwa( w Jego 
mi!o%ci, bezpiecznie na swoim miejscu, l%ni#c dobroci#, 
otoczeni Jego dobroci#, bezinteresownie obdarowuj#c 
wszystkich, którzy stan# na naszej drodze.

Pisz#c ten artyku! przeczyta!am: Chrze$cijanin odpo-
wiada na ka!d" sytuacj& i okoliczno$ci niepewno$ci praw-
d" o suwerenno$ci Boga (+ród!o: Proverbs31.com). Nie-
w#tpliwie $yjemy w niepewnych czasach. Ale dla Boga 
nigdy nie ma ani odrobiny niepewno%ci. Jednym z naj-
bardziej spektakularnych miejsc, w których znajdujemy 
t" biblijn# prawd", jest rozmowa Paw!a z mieszka'cami 
Aten w Areopagu, która opisana jest w Dziejach Apo-
stolskich w rozdziale 17.

Areopag by! miejscem pe!nym niepewno%ci. Ludzie  
gromadzili si" i godzinami rozmawiali, próbuj#c zrozu-
mie( i rozwi#za( problemy ludzko%ci dotycz#ce religii, 
polityki, spraw rodzinnych. W kontek%cie du$ej w#tpli-
wo%ci  i prawdopodobnie sporej cz"%ci niepokoju Pawe! 
wypowiada te zapewniaj#ce i pocieszaj#ce s!owa: Bóg, 
który stworzy! %wiat i wszystko co na nim, On, który 
jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w %wi#tyniach 
zbudowanych r"kami. Nie s!u$y Mu si" te$ za pomoc# 
r#k, jak gdyby czego% potrzebowa!. Przeciwnie, to w!a-
"nie On daje wszystkim #ycie i tchnienie i wszystko. Z jed-
nego te! wyprowadzi# ka!dy naród ludzki, by zamieszkiwa# 
oblicze ca#ej ziemi, a wszystkim tym narodom ustali# czas 
i granice zamieszkania, aby szuka#y Boga, czy Go mo!e nie 
wyczuj" albo nie odnajd" chocia! nie jest On daleki od ni-
kogo z nas (Dz 17, 24-27 EIB/SNP).

Król wszystkich rzeczy, Pan nieba i ziemi, +ród!o 
$ycia, nie jest daleki od $adnego z nas. Ty i ja mogli%my 
urodzi( si" w dowolnym momencie w historii ludzko-
%ci i na dowolnym obszarze geograficznym. Jednak cza-
sy i granice naszej egzystencji zosta!y ustanowione przez 
Boga i wyznaczone przez r"ce samego Boga. Je%li s# mo-
menty w twoim $yciu, w których nie czujesz Bo$ej obec-

no%ci, kiedy z trudem przychodzi ci odnajdywanie Go, 
pami"taj, $e wszystko, co musimy zrobi(, to wyci#gn#( 
r"k" i u%wiadomi( sobie, $e Bóg nigdy nas nie opu%ci! 
i nie opu%ci. On jest %wiat!em, które jest z nami, a Jego 
blisko%( ma na celu sk!onienie nas do dzielenia si" dobro-
ci# Jego obecno%ci ze wszystkimi wokó! nas. To dziele-
nie si" pi"knem %wi#t Bo$ego Narodzenia, czyli nadziei, 
mi!o%ci, $ycia, wieczno%ci, zbawienia, które zosta!o 
nam dane. To prezent, który nie musi by( zapakowany 
w ozdobny papier. To podarunek, który nie potrzebuje 
wyj#tkowych s!ów. To dar, wobec którego zb"dna jest 
wykwintno%( i b!yskotliwo%(. On sam w sobie jest pi"k-
ny, najpi"kniejszy. Tylko z nim te )wi"ta mog# by( tak 
pi"kne i cudowne, bo wype!nione cudem. 

Charles Spurgeon powiedzia!: „Bóg jest blisko, a za-
tem bliska jest nadzieja”. Chrze%cijanie maj# pewno%(, $e 
Bóg jest blisko. S# jednak tacy, których kochamy w na-
szych rodzinach, miejscach pracy, szko!ach i wspólno-
tach, którzy stoj# w obliczu strachu przed niepewno%ci#, 
bez nadziei na blisko%( Chrystusa i zbawienie. )wi"ta s# 
doskona!# okazj#, któr# ty i ja mamy po%ród niepewno-
%ci, które nas otaczaj#, aby by( %wiat!em obietnicy i obec-
no%ci Chrystusa. Je%li nie b"dziemy ostro$ni, mo$emy 
tak mocno si" zatraci( w zewn"trznych przygotowaniach 
do %wi#t Bo$ego Narodzenia, $e   zapominamy o tym, jak 
pi"kne one s# – bez zb"dnych dodatków.  )wi"ta Bo$ego 
Narodzenia szybko mijaj#, a pokój i nadzieja, które od-
najdujemy w mi!o%ci Bo$ej, s# wieczne.

Twoje pi&kno nie powinno pochodzi% z zewn&trznych 
ozdób, takich jak splecione w#osy, noszenie z#otej bi!uterii 
i eleganckich ubra'. Zamiast tego powinno by% to twoje we-
wn&trzne ja, niezniszczalne pi&kno #agodnego i cichego du-
cha, w którym jest wielka warto$% w oczach Boga (1 P 3, 3-4 
[NIV])

To Jezus. Spójrz na Jego pi"kno. Odpoczywaj w Jego 
obecno%ci. I podziel si" z innymi tym, co o Nim odkry-
wasz, nie tylko w okresie Bo$ego Narodzenia.

Pi&knych (wi"t

Natalia Starkowska
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OdSłONy

Wielu ludzi oczeki-
wa!o Mesjasza, ale 
gdy si" pojawi!, 
niewielu Go roz-

pozna!o. Odkupiciel ludzko%ci i król 
%wiata, który mia! pochodzi( z rodu 
Judy, narodu $ydowskiego, by! zapo-
wiadany przez Boga wiele razy i na 
wiele sposobów. Wiedzieli o tym 
*ydzi i wiedzieli o tym ludzie spoza 
narodu wybranego. Dlatego zasta-
nawia, a jeszcze bardziej zasmuca, 
jak skromne grono ludzi przywita-
!o Jego przyj%cie w ciele na %wiat. 
Pierwszymi osobami, które z!o$y-
!y pok!on Nowonarodzonemu, byli 
w!a%nie poganie. Znamy histori" 
pasterzy-m"drców, któr# ku potom-
no%ci spisali Ewangeli%ci Mateusz 
i ,ukasz. Relacja przez wieki ob-

ros!a w wiele koncepcji i by!a inter-
pretowana na wiele sposobów. Nie 
wiemy czy by!o ich trzech i nie wie-
my, kim ostatecznie byli. Czy paste-
rzami, czy magami? A mo$e jedno 
nie wyklucza drugiego. Mogli by( 
astrologami i kap!anami (gr. magoi), 
którzy dysponowali %rodkami utrzy-
mania w postaci stada owiec. Mogli 
by( zamo$nymi hodowcami, którzy 
mieli czas i energi" na obserwowa-
nie ruchu cia! niebieskich. To w!a-
%nie oni zidentyfikowali pojawie-
nie si" fenomenu na nocnym niebie, 
który bezb!"dnie zinterpretowali 
jako gwiazd& z Jakuba, zwiastuj#c# 
powstanie ber#a z Izraela (4M 24,17). 

Je%li ufa( wspó!czesnym opra-
cowaniom, owa gwiazda mog!a by( 
wyj#tkowo blisk# koniunkcj# Jowi-

sza i Saturna, lub ewentualnie jasn# 
komet#. Je%li tak, to owych m"dr-
ców nie nazwaliby%my na dzisiej-
sze warunki astronomami, skoro nie 
odró$nili odblasku planet od migo-
cz#cego %wiat!a gwiazdy. Mo$e ich 
wiedza nie równa!a si" naszej wspó!-
czesnej, ale niew#tpliwie ich wiara 
i ufno%( w s!owo prorockie przewy$-
sza!a nasz# obecn#. 

Jednak wa$niejsze pytanie ja-
kie musimy sobie postawi(, to sk#d 
M"drcy wiedzieli, $e ten niezwyk!y 
obiekt na niebie, to zapowiedzia-
na gwiazda Pana Panów, któremu 
trzeba odda( cze%(. Z jakiego +ród!a 
zaczerpn"li tej wiedzy? Kto zosta! 
pos!any, aby zwiastowa(? Kto us!y-
sza! i w efekcie uwierzy!? Dlacze-
go m"drcy wierzyli, $e kto wezwie 

Skąd to wiedzieli?
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imienia Pana, zbawiony b"dzie? (Rz 
10,13-15).

Trzeba wiedzie(, $e owi w"-
drowcy pochodzili z Babilonii, gdzie 
ludzie najwi"cej wiedzieli o $ydow-
skim oczekiwaniu Mesjasza i naj-
silniej odczuwali wi"+ z narodem 
wybranym. Tym, który najpraw-
dopodobniej zaszczepi! ow# wiar" 
na ziemiach pomi"dzy Tygrysem 
a Eufratem, by! pewien bardzo z!y 
cz!owiek, cho( paradoksalnie ma-
j#cy bardzo blisk# styczno%( z Bo-
giem. Bileam – wieszcz, wró$bita 
– cz!owiek do wynaj"cia, o którym 
czytamy w rozdzia!ach 22-25 Ksi"-
gi Liczb. To prekursor pó+niejszych 
nikolaitów i wszelkiej ma%ci ludzi 
sprawuj#cych „rz#d dusz”. Cz!o-
wiek, który niejako otworzy! dro-
g" i da! przyk!ad, jak zwodzi( lu-
dzi, n"ci( ich $#dzami i zach"ca( 
do rozwi#z!o%ci, a pod pozorem 
pobo$no%ci ci#gn#( zyski. Jakkol-
wiek z!e by!y jego intencje, to jednak 
Bóg u$y! go, jako swoje narz"dzie, 
aby przez jego usta og!osi( chwa-
lebn# przysz!o%( narodu izraelskie-
go i powstanie Króla, przed którym 
zegnie si" ka$de kolano. Bezpo%red-
ni adresaci tych s!ów odrzucili Bo$y 
scenariusz i pogardzili proroctwem 
(jakie$ to powtarzalne w dziejach 
ludzko%ci!), jednak wierz", $e to ob-
jawienie Bileam zabra! do swojego 
kraju. Tam by( mo$e przy wspó!-
udziale osób, które mu towarzyszy-
!y w s!ynnej podró$y, wie%ci o Bogu 
Izraela zaczyna!y by( rozpowszech-
niane. Nie wiemy jakie by!o ich na-
stawienie do g!oszonych tre%ci. Czy 
robili to szczerze, z mi!o%ci# i w do-
brej my%li? Czy ob!udnie, z zazdro-
%ci i przekory? Nie warto tego roz-

trz#sa(. Radowa( si" tylko nale$y, 
$e Chrystus by! zwiastowany, a ich 
aktywno%( s!u$y!a rozkrzewianiu 
Dobrej Nowiny. Wiele wieków pó+-
niej przes!anie zosta!o dodatkowo 
wzmocnione przez zes!a'ców, któ-
rzy dostali si" do niewoli babilo'-
skiej i stali si" mimowolnymi %wiad-
kami Jedynego Boga.

Ta wiedza wiernie przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie, prze-
trwa!a wszelkie zawieruchy dziejo-
we i trudne czasy, w których ludzie 
oczekiwali wytchnienia, wybawie-
nia i spokoju ducha. Gdy nasta! 
kres tych dni i Bóg pos!a! swego 
Syna, owi m#drzy pasterze, rozpo-
znali Jego przyj%cie, poniewa$ trak-
towali S!owo Boga dos!ownie i nie 
poddawali go modyfikacjom. Sko-
ro nale$a!o si" spodziewa( gwiazdy, 
to wpatrywali si" z rozgwie$d$one 
niebo, w oczekiwaniu na znak. Nie 
szukali zamiast tego gwiazdorskiej 
postaci, ani nie polegali na ilumina-
cji w!asnego umys!u. Nie wiem czy 
ludy Babilonii spisywa!y owe s!owa 
prorockie, czy tylko przekazywa!y je 
ustnie, niemniej tre%( obwieszcze-
nia przetrwa!a prób" czasu. Sta!o si" 
tak, poniewa$ wszyscy wiedzieli, $e 
przekazuj# Bo$# wyroczni" i trakto-
wali j# literalnie, bez dok!adania do 
niej legend ani dowolnych interpre-
tacji. Ich postawa przypomina mi 
pó+niejszych reformatorów Ko%cio-
!a, odwo!uj#cych si" do zasady Sola 
Scriptura – skoro co% jest napisane, 
to tak i amen. 

Pismo powiada: „ka$dy, kto 
w niego wierzy, nie b"dzie zawsty-
dzony” (Rz 10,11). Historia %wiata 
obfitowa!a w najró$niejsze wstrz#sy, 
zwroty, czasy niepewno%ci i gró+b. 

Ludzie zawsze byli w stanie je znie%( 
i przetrwa( zwyci"sko, je%li tylko 
stali na twardym gruncie, na ska-
le – Jezusie Chrystusie. „Wszystko 
co si" narodzi!o z Boga, zwyci"$a 
%wiat, a zwyci"stwo, które zwyci"-
$y!o %wiat, to wiara nasza” (1J 5,4). 
Czy chcemy strzec zazdro%nie na-
szej wiary? Na pewno nie. Cho-
cia$ mamy ograniczone „%rodki 
oddzia!ywania”, brak mo$liwo%ci 
organizacji akcji ewangelizacyjnych, 
w zaleceniach sanitarnych reko-
mendowany jest dystans spo!ecz-
ny, a przestrze' cyfrowa daje ledwie 
namiastk" kontaktów osobistych, to 
nie mo$emy zamyka( naszych ust 
i nie wyja%nia( ludziom powodu na-
szej nadziei. Opowiada(, cytowa(, 
odwo!ywa( si" do tego co jest na-
pisane w Pi%mie )wi"tym w czasie 
dogodnym i niedogodnym, tak aby 
ci, którzy jeszcze nie zaufali Dobrej 
Nowinie, mogli wys!awia( Boga 
w dzie' nawiedzenia. 

Niech nasza bogata wiedza, ani 
szerokie horyzonty my%lowe, nie 
przes!oni# nam prostego przekazu 
Ewangelii, ani prorockich zapowie-
dzi. Trzymajmy si" S!owa Bo$ego 
niczym lampy, %wiec#cej w ciem-
no%ci, dopóki nie za%wita dzie', 
dopóki gwiazda poranna nie wzej-
dzie w naszych sercach. Tylko ten, 
który mówi „Ja jestem Korzeniem 
i Rodem Dawida, Gwiazd# Ja-
sn#, Porann#” (Obj 22,16), zapewni 
nam i tym, którzy nas s!uchaj#, wy-
tchnienie, wybawienie i spokój du-
cha, w tych trudnych czasach.

Jacek Płoszyński
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Kolejne święta Bożego Narodzenia już blisko.  
Z tego powodu Kolegium Reakcyjne  

głosu ewangelicznego pragnie wszystkim miłym 
Czytelnikom złożyć najlepsze życzenia,  

ale nie tylko świąteczne, również te noworoczne.  
a że czasy są trudne, życzymy Wam pokoju,  

pełnego zaufania Chrystusowi, Słowu, które dla 
naszego zbawienia przyszło na świat  

i stało się w pełni człowiekiem. On nas zna.  
On rozumie nasze obawy, nasze lęki, niepewność 
związaną z Nowym Rokiem. Niech zbliżający się 

czas świąteczny będzie dla Was czasem duchowego 
i psychicznego odpoczynku. a Nowy Rok niech 

przyniesie co ma przynieść. mimo trudnych 
czasów miejcie w sobie radość, zaufanie do Boga, 

wypatrywanie nadchodzącego Chrystusa.  
Niech dobry Bóg będzie z Wami.

Jak w godny sposób spędzić Sylwestra?
Wieńczysz rok swoją dobrocią, a twoje ścieżki ociekają tłuszczem. – Psalm 65,11

Zbli$a si" koniec roku i jak wszyscy dobrze wiemy, ludzie nienawróceni – na miar" obecnych ogranicze' – 
b"d# chcieli hucznie po$egna( stary rok i przywita( nowy. Wiadomo, co wówczas ma miejsce: organizu-
je si" „domówki”1 i zabawy taneczne, cz"sto dochodzi do nadu$ywania alkoholu, m!odsi ludzie odpalaj# 
petardy i kolorowe fajerwerki, a wsz"dzie rozbrzmiewa g!o%na muzyka. W zwi#zku z tym chrze%cijanie 

powinni postawi( sobie pytania: Czy powinni%my wyró$nia( w jaki% sposób prze!om maj#cy miejsce w dniu 31 
grudnia? Je%li nie, to jak mo$emy wykorzysta( ten czas w sposób zgodny z ewangeli# Pana Jezusa i naszym wznio-
s!ym powo!aniem?

1 Spotkania towarzyskie organizowane w domach prywatnych, dawniej nazywane prywatkami, nierzadko odbywane pod nie-
obecność rodziców. 
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ZORgaNIZOWaNe SPOTKaNIa  
W ZBORaCh

Dla nas, jako ewangelicznych chrze%cijan, ani 31 
grudnia, ani 1 stycznia nie s# $adnymi %wi"tami, bo-
wiem ich obchodzenie nie ma podstaw w S!owie Bo-
$ym, Biblii, która stanowi regu!" naszej wiary i praktyki. 
Niemniej jednak, w wielu zborach przyj"!o si" wykorzy-
stywa( wolny czas, który jest wówczas udzia!em wi"k-
szo%ci ich cz!onków i organizuje si" spotkania chrze%ci-
ja'skie w ostatnim dniu grudnia. 

Zazwyczaj zaplanowane s# tam zabawy i konkursy 
dla m!odszych i starszych, jakie% wyst"py, czasami ske-
cze. Rzecz jasna, ma miejsce pocz"stunek, przy czym 
absolutnie nie podaje si" napojów alkoholowych, ani 
nie organizuje si" ta'ców. Wszystko odbywa si" zgod-
nie z zaleceniem apostolskim: Tak wi&c czy jecie, czy pi-
jecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale 
Boga (1 Kor 10,31). 

Co mo$na powiedzie( o aran$owaniu takich wspól-
nych spotka' w zborach? Nie ma w nich nic z!ego, jed-
nak warto spor# cz"%( takich zebra' po%wi"ci( na dzie-
lenie si" %wiadectwami wychwalaj#cymi naszego Ojca 
Niebia'skiego i Pana Jezusa Chrystusa, za wiele dowo-
dów dobroci i !aski, których do%wiadczyli%my w mijaj#-
cym roku. Warto powi#za( takie buduj#ce wyst#pienia 
z dzi"kczynnymi modlitwami i pie%niami oddaj#cymi 
chwa!" Bogu. Takie pe!ne wdzi"czno%ci usposobienie 
jest zalecane w Biblii. Taki przyk!ad da! nam m.in. psal-
mista Dawid:

B#ogos#aw, moja duszo, PANA,  
i nie zapominaj o wszystkich jego 
dobrodziejstwach. On przebacza 
wszystkie twoje nieprawo$ci,  
on uzdrawia wszystkie twoje choroby;  
On wybawia twoje !ycie od zguby, 
on ci& koronuje mi#osierdziem i wielk" 
lito$ci". On nasyca dobrem twoje usta 
i odnawia twoj" m#odo$% jak u or#a.  
(Ps 103,2-5)2.

Aposto! narodów zale-
cam nam przejawianie dzi"k-
czynnego usposobienia: Za 
wszystko dzi&kujcie. Taka jest bo-

wiem wola Boga w Chrystusie Jezusie wzgl&dem was.  
(1 Tes 5,18).

Koniecznie nale$y o tym pami"ta(, $eby ju$ wcze-
%niej prze!o$eni zboru poprosili jego cz!onków, aby 
przemy%leli, jaki by! dla nich up!ywaj#cy rok i jakich do-
brodziejstw Bo$ych doznali, i w oparciu o te fakty przy-
gotowali %wiadectwa, zach"caj#ce dla wszystkich zebra-
nych. Wtedy unikniemy niezr"cznych sytuacji, gdy kto% 
na poczekaniu opowiada dziwne lub nieprzemy%lane 
%wiadectwo – a czasami takie co% mia!o miejsce. 

Skoro wa$nym elementem takich spotka' mog!oby 
by( oddanie chwa!y Bogu za rozliczne dobrodziejstwa, 
których doznali%my w minionym roku, to co jeszcze 
warto uwzgl"dni( w programie sylwestrowego spotka-
nia zborowego?

Ju$ sama duchowa logika wskazuje, $e powinni%my 
jako zbór zjednoczy( si" we wspólnej modlitwie o b!o-
gos!awie'stwo Bo$e na nowy rok, zarówno dla naszych 
rodzin i poszczególnych jednostek, jak i dla zboru. War-
to b!aga( Stwórc" o to, by wspiera! na zdrowiu seniorów 
w naszym miejscowym ko%ciele, jak te$ by strzeg! naszej 
m!odzie$y i naszych dzieci oraz pob!ogos!awi! ich dal-
sz# nauk" i rozwój. Oczywi%cie, trzeba powierza( Panu 
prze!o$onych zboru i wszystkich zaanga$owanych na-
wet w najskromniejszy rodzaj s!u$by w zborze. 

2 Wszystkie cytaty biblijne w niniejszym artykule pochodzą z 
Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, wydanej w 2017 r. przez 
Fundację „Wrota Nadziei” w Toruniu. 
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Takie post"powanie jest zgodne z zaleceniem Pi-
sma )wi"tego: Niech dobro% PANA, naszego Boga, b&dzie 
z nami; i utwierd) w$ród nas dzie#o naszych r"k; utwierd) 
dzie#o naszych r"k! (Ps 90,17). 

Warto przy tym modli( si" o odwag" do g!oszenia 
ewangelii, dobrej nowiny o Chrystusie i Jego Królestwie: 
A teraz, Panie,… daj twoim s#ugom z ca#" odwag" g#osi% 
twoje s#owo (Dz 4,29).

CO mOgą ZROBIć CI, KTóRZy  
ZOSTaNą W dOmu luB maJą  
dyżuR W PRaCy?

W niektórych zborach nie organizuje si" jednak syl-
westrowych spotka' o alternatywnym dla „%wiatowych” 
zgromadze', dobrym, chrze%cija'skim charakterze. Po-
nadto s# w%ród nas osoby starsze, schorowane, opieku-
j#ce si" male'stwami, lub takie, które po prostu nie s# 
w stanie siedzie( do pó+na w nocy. Niejedna osoba po 
prostu sp"dza Sylwestra albo samotnie, albo w gronie 
najbli$szych, czy te$ w miejscu pracy. Jak mo$e wyko-
rzysta( ten czas, w którym i tak – w zwi#zku z wszech-
obecnymi ha!asami dochodz#cymi z zewn#trz – raczej 
nie za%nie wcze%niej ni$ po godzinie dwunastej w nocy?

Na pewno tak, jak w przypadku duchowo potrak-
towanych spotka' w zborze, warto podsumowa( mi-
niony rok, przypomnie( sobie rozliczne dowody opieki 
i interwencji Bo$ej, dzi"kuj#c serdecznie Panu za te do-
brodziejstwa. Dobrze b"dzie b!aga( o b!ogos!awie'stwa 
Stwórcy na nadchodz#cy rok. 

Jednak$e warto zrobi( co% jeszcze, co niekoniecz-
nie wypada czyni( na ogólnych spotkaniach zborowych. 
Nale$y przyjrze( si" sobie pod k#tem naszego post"po-
wania, u%wi"cenia i zmagania si" z grzechem. Trzeba 
starannie przemy%le(, w czym najcz"%ciej upadali%my, 
w jakich sferach bardziej dostroili%my nasze $ycie do 
zasad S!owa Bo$ego i jakie postanowienia powinni%my 
podj#( na nadchodz#cy rok. Wielu ludzi, którzy nawet 
nie s# usposobieni duchowo, planuje od nowego roku 
zrobi( porz#dki w swoim $yciu, cho( dotycz# one g!ów-
nie zdrowia: po%wi"ci( wi"cej czasu na zaj"cia ruchowe 
lub fitness, zrzuci( zb"dne kilogramy, wzgl"dnie zmie-
ni( diet" na l$ejsz# dla organizmu, czy te$ rzuci( palenie. 

Jako chrze%cijanie nieraz do%wiadczamy tego, $e 
w biegu naszego $ycia „przyklejaj# si"” do nas niedo-

bre nawyki lub zwyczaje. Jak najbardziej na miejscu 
jest okazanie g!"bokiej skruchy za grzechy pope!nione 
w up!ywaj#cym roku i mocne postanowienie poprawy, 
po!#czone z b!aganiem o Ducha )wi"tego i duchow# 
odnow". Opieraj#c si" bowiem na w!asnych si!ach do%( 
szybko przekonamy si", $e nasze noworoczne postano-
wienia pryskaj# jak ba'ka mydlana. Król Dawid b!a-
ga! Najwy$szego:

Stwórz we mnie serce czyste, o Bo!e, i odnów we mnie 
ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza  
i nie odbieraj mi swego Ducha (wi&tego. Przywró% mi 
rado$% twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ocho-
czym.Wtedy b&d& naucza# przest&pców twoich dróg  
i grzesznicy nawróc" si& do ciebie. (Ps 51,10-13). 

Pami"tajmy te$ o chi'skim przys!owiu, które jest 
bardzo m#dre:

„Uwa$aj na swoje my%li, staj# si" s!owami. Uwa$aj na 
swoje s!owa, staj# si" czynami. Uwa$aj na swoje czyny, 
staj# si" nawykami. Uwa$aj na swoje nawyki, staj# si" 
charakterem. Uwa$aj na swój charakter, staje si" twoim 
przeznaczeniem”. 

Warto te$ postanowi(, $e w nowym roku b"dziemy 
w wi"kszym stopniu kszta!towa( w naszym $yciu do-
bre nawyki dzi"ki m#dremu gospodarowaniu naszym 
czasem. Oto cele, które warto sobie obra(: po%wi"ca-
nie wi"kszej ilo%ci czasu na czytanie Biblii i literatury 
chrze%cija'skiej (zamiast nadu$ywania Internetu), wi"k-
sze oddanie si" regularnej, $arliwej modlitwie (zamiast 
przesadnego udzielania si" w mediach spo!eczno%ciowy-
ch)3 i regularne uczestnictwo w nabo$e'stwach. 

POdSumOWaNIe
Zarówno zbory, jak i poszczególni chrze%cijanie, 

mog# w warto%ciowy i godny miana uczniów Chrystusa 
sp"dzi( ostatni dzie' w roku. *ycz" drogim Czytelni-
kom i sobie, by%my w nadchodz#cym roku 2021 coraz 
wierniej na%ladowali Pana Jezusa Chrystusa oraz do-
%wiadczali opieki i !aski Bo$ej. 

Szymon Matusiak

3 Pastor i autor, John Piper oświadczył: „Istnienie Facebooka 
i Twittera we wspaniały sposób udowodni w Dniu Ostatecz-
nym, że brak modlitwy nie wynikał z braku czasu”.
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Dla ewan-
g e l i c z -
nie wie-
r z #cego 

chrze%cijanina czyta-
nie i interpretacja Bi-
blii jest jedn# z naj-
wa$niejszych w $yciu 
spraw. Pismo stanowi 
dla niego autorytet 
w kwestiach wiary, 
doktryny i praktyki. 
Rozpoznaje ten auto-
rytet mi"dzy innymi 
w oparciu o za!o$e-
nie, $e Bóg objawi# si& 
w Biblii w sposób zro-
zumia#y, przemówi# 
zrozumia#ym (analo-
gicznym) dla cz#owie-
ka j&zykiem. Jednak 
wydaje si", $e za!o-
$enie to niejednokrotnie przes!ania 
samo zrozumienie j"zyka, którym 
Bóg pos!u$y! si" do objawienia sie-
bie: j"zyka dynamicznego, którzy 
rzuca pewne wyzwania. Interpreta-
tor podchodz#cy do tekstu napisa-
nego dziesi#tki wieków temu, pod-
dany jest pokusie, by nak!ada( na' 
swoje wyobra$enia, oczekiwania 
i znaczenia. Ponadto mo$e trakto-
wa( go zbyt dos!ownie, nie zwra-
caj#c uwagi na jego symboliczny 
charakter i specyfik", a nierzadko 
wykorzystywa( bardziej retorycz-
nie ni$ teologicznie. Zapomina przy 
tym, $e j"zyk w swej naturze jest spo-
#ecznie uwarunkowany. B.B. War-
field stwierdza, $e „Duch )wi"ty 
u$ywaj#c ludzkiej mowy, u$ywa! jej 
tak#, jak# zasta!.… Nale$y bra( pod 
uwag" jedynie aktualne znaczenie 
danego wyra$enia; je%li ludzie w ten 

jego dynamika i wyzwania
Język Biblii

sposób mówili i byli w!a%ciwie ro-
zumiani, Duch )wi"ty mówi#c ich 
j"zykiem, równie$ tak mówi!” (cytat 
za P.B. Yoder, Ku zrozumieniu Biblii, 
s. 7). Dlatego studiowaniu Biblii po-
winna towarzyszy( znajomo%( cech 
jej j"zyka: jego dynamiki i wyzwa'.  

dyNamIKa JęZyKa  
BIBlII

Skoro j"zyk jest publiczn# form# 
komunikacji i jest spo#ecznie uwa-
runkowany, nale$y zwróci( uwag" 
na kilka zasadniczych spraw zwi#-
zanych z jego dynamik#: 
1. Kontekst: s!ów (fraza, zdanie), 

sytuacji (okoliczno%ci wypowie-
dzi, wykonywany zawód), trady-
cji (np. religia), kultury (inne zna-
czenie fraz w innych j"zykach). 
Przyk!ad: greckie s!owo episkopos 
mo$e kojarzy( si" wspó!czesne-

mu ewangelikowi z ko%cielnym 
systemem episkopalnym. Ale 
w Biblii rzadko ma charakter re-
ligijny. W Septuagincie oznacza 
prze!o$onych ró$nych zawodów: 
dowódców armii (Lb 31,14; Sdz 
9,28), mened$erów za czasów 
Nehemiasza (Ne 11,9), w!adze 
miejskie (Iz 60,17) i nadzorców, 
którzy mieli wprowadzi( w $ycie 
dekret Antiocha Epifanesa prze-
ciwko religii $ydowskiej (1 Mch 
1,51). Raz tylko pojawia si" w od-
niesieniu do kap!ana Eleazara,  
a i to ze wzgl"du na to, $e by! 
prze!o$onym Namiotu Zgroma-
dzenia (Lb 4,16). Najwcze%niej-
sza wzmianka w Listach Paw!a 
pojawia si" w Li%cie do Filipian 
1,1. Jednak bibli%ci zwracaj# 
uwag", $e t!umaczenie tego wer-
setu: „z biskupami i diakonami” 
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to anachronizm i $e nale$y go 
raczej t!umaczy(: „z prze!o$ony-
mi i pomocnikami”. Z kolei List 
do Tytusa u$ywa s!owa episko-
pos naprzemiennie ze „starszym”. 
Dopiero u$ycie go w 1 Li%cie do 
Tymoteusza mo$e sugerowa( 
odr"bny urz#d ko%cielny;

2. Tonacja g!osu: czytelnik nie s!y-
szy tonacji zda' w Biblii, nie-
mniej jej j"zyk przesi#kni"ty jest 
onomatopej# oraz s!owami wy-
ra$aj#cymi stany emocjonalne. 
Wa$ne zatem jest, w jaki spo-
sób czytelnik odda pewne sfor-
mu!owania, np. s!owa Jezusa 
skierowane do Syrofenicjanki: 
z ch!odem powagi, czy z lekkim 
u%miechem? (Mk 7,27 i paralele);

3. Odno%niki/odsy!acze: czytelnik 
powinien widzie( ró$nic" mi"-
dzy znaczeniem s!ów a ich od-
no%nikami. Np. Objawienie %w. 
Jana opowiada o ruchach gwiazd 
i niektórzy literalnie odnosz# je 
do astrologii. Jednak znajomo%( 
natury j"zyka apokaliptycznego 
pomaga dostrzec, $e za symbo-
lami gwiazd stoj# wydarzenia 
historyczne, a ich ruchami – po-
lityczne zmiany, zmiany w!a-
dzy. Problem odniesie' trafnie 
opisali Ogden i Richards: „Za-
zwyczaj, gdy o czym% s!yszymy, 
spontanicznie przeskakujemy do 
w!asnych wniosków, czyli zak!a-
damy, $e autor mówi dok!adnie 
o tym, o czym my by%my mówi-
li u$ywaj#c takich s!ów” (C.K. 
Ogden i I.A. Richards, The Me-
aning of Meaning, s. 15, cytat za 
G.B. Caird, The Language and 
Imagery of the Bible, s. 10);

4. Intencje: cz"sto czytelnik musi 
rozró$nia( mi"dzy intencjami 
postaci w narracjach, narratorem 
wydarze' a intencjami Boga. 
Historia Józefa stanowi dobry 
przyk!ad (Rdz 50,20). Podobnie 
w Nowym Testamencie cz"sto 
trzeba rozró$nia( mi"dzy Bo-
giem i jego charakterem a cha-
rakterem postaci, które obrazuj# 
pewne prawdy (np. ,k 18,1-8). 
Ponadto autorzy mog# nada-
wa( s!owom znaczenie dos!owne 
b#d+ figuratywne.

 Z intencjami !#czy si" równie$ 
kwestia zastosowania. Z czasem 
zastosowanie s!ów danego auto-
ra wybiega poza jego pierwotne 
zamierzenie. Przyk!adem mo$e 
by( cytat w Mk 7,6: „Dobrze 
Izajasz prorokowa! o was, ob!ud-
nikach, jak napisano...”. Lektura 
Ksi"gi Izajasza 29 podpowiada, 
$e prorok wcale nie mia! na my-
%li ludzi wspó!czesnych Jezuso-
wi, $yj#cych osiem wieków pó+-
niej. Dlatego bibli%ci sugeruj#, 
$e w tego typu przypadkach le-
piej jest mówi( o dopuszczalnym 
u$yciu Pisma ni$ pierwotnym 
zamierzeniu autora. Przyk!ad 
Ef 5,32 wyra$a teologi" Paw!a, 
a nie autora Ksi"gi Rodzaju. Dla-
tego w nauce o j"zyku mówi si", 
$e wcze%niejsze teksty stwarzaj# 
odpowiednie trajektorie, odpo-
wiednie tory my%lenia dla dal-
szych zastosowa', których autor 
nie by! %wiadom (np. S. Moyise, 
Does the Author of Revelation Mis-
appropriate the Scriptures?, s. 20-
21). U$ywaj#c s!ów P. Ricoeur’a: 
„Dzi"ki zapisowi tekst zyskuje 
semantyczn# autonomi"... dal-

sze losy tekstu wymykaj# si" ze 
sko'czonego horyzontu, w któ-
rym $y! jego autor” (J&zyk, tekst, 
interpretacja, s. 102).

Ponadto istniej# dodatkowe ce-
chy j"zyka, które nale$y wzi#( 
pod uwag":

1. J"zyk z natury jest polisemiczny/
wieloznaczny – wystarczy spoj-
rze( do s!ownika j"zyka polskie-
go, aby to potwierdzi(. Wi"k-
szo%( s!ów ma wi"cej ni$ jedno 
znaczenie. Podobnie jest w j"zy-
ku Biblii – np. s!owo kosmos w 1 P 
3,3 oznacza ozdob"/pi"kno, lecz 
w Nowym Testamencie o wiele 
cz"%ciej %wiat jako stworzenie (J 
17,5), albo $ycie doczesne (1 Tm 
6,7). Jednak najcz"%ciej pojawia 
si" w sensie pejoratywnym „ten 
%wiat” i podobnie jak s!owo sarx 
oznacza ska$enie obecnego po-
rz#dku stworzenia (Ef 6,12);

2. J"zyk jest zmienny. Jednoznacz-
nym biblijnym przyk!adem jest 1 
Sm 9,9: „…albowiem kogo dzi% 
zwie si" prorokiem, dawniej na-
zywano jasnowidzem”. Biblia 
uznaje zmian" terminologii na 
przestrzeni czasu. Ale zna te$ 
zmian" znaczenia, jak w przy-
padku hebrajskiego czasownika 
prorokowa% (naba’). S!owo to po-
cz#tkowo znaczy!o ogólnie „ro-
bienie rzeczy, które robi# pro-
rocy”. 1 Krl 18,29 stwierdza, $e 
prorocy Baala „prorokowali a$ 
do pory sk!adania ofiary z po-
karmów”. Jednak t!umacze Bry-
tyjskiego Towarzystwa Biblijne-
go s!usznie uwzgl"dnili, $e nie 
chodzi!o o czterystu pi"(dzie-
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si"ciu proroków wypowiada-
j#cych jednocze%nie proroctwa 
przez kilka godzin. Prorokowa-
nie w tym wypadku to „trwa-
nie w upojeniu/transie”. Dopiero 
w pó+niejszych pismach Starego 
Testamentu s!owo naba’ nabiera 
technicznego znaczenia – wypo-
wiadania przepowiedni. Dalszy 
rozwój koncepcji proroctwa na-
st"puje w Nowym Testamencie, 
gdzie odnosi si" do natchnionego 
reinterpretowania Starego Testa-
mentu i s!ów Jezusa. Inne przy-
k!ady: s!owo chrystus na pocz#t-
ku by!o przymiotnikiem, ale po 
zmartwychwstaniu Jezusa sta-
!o si" cz!onem imienia w!asne-
go, które bezprecedensowo !#-
czy w sobie dwie funkcje: króla 
i kap!ana (Dz 2,36; 9,22). S!o-
wo martys oznacza!o pocz#tko-
wo %wiadka w s#dzie, a sta!o si" 
w pó+niejszej grece technicznym 
s!owem oznaczaj#cym m"czen-
nika – %wiadka, który wiernie 
%wiadczy [o Chrystusie] w obli-
czu %mierci;

3. J"zyk jest z!o$ony w swoich 
funkcjach. Czasami ma wprowa-
dzi( jedynie kontekst historycz-
ny (,k 3,1) a czasami ca!# teolo-
gi" danego motywu (np. winnica 
w Mk 12,1nn). Czasami ma po-
budzi( emocje, a czasami doda( 
pewien ozdobnik (zob. np. R. 
Alter, The Art of Biblical Poetry, s. 
13n, 24n);

4. J"zyk Biblii pos!uguje si" ró$ny-
mi %rodkami stylistycznymi: hi-
perbol#, litotes (wyra$enie prze-
ciwstawnie zaprzeczone, np. 
zamiast „du$y” stwierdza: „nie-
ma!y”, por. Dz 19,24), ironi# (2 

Sm 6,20; 1 Kor 4,8), synekdoch# 
(cz"%( opisuje ca!o%(, albo od-
wrotnie, np. ko!a oznaczaj# ca!e 
rydwany w Iz 5,28; Italia ozna-
cza Rzym w Hbr 13,24), me-
tonimi# zwan# tak$e zamien-
ni# (np. ber!o to w!adza w Rdz 
49,10; obrzezanie to *ydzi w Ga 
2,7-9) – do tej samej kategorii 
nale$y zaliczy( eufemizmy (sen 
to %mier() i uosobienia (wino to 
szyderca – Prz 20,1) - oraz pery-
fraz# (cecha przedmiotu opisu-
je ca!y przedmiot, „Majestat na 
wysoko%ciach” to Bóg w Hbr 1,3) 
i prawn# fikcj# (z ang. legal fic-
tion: chodzi np. o adopcj" i ma!-
$e'stwo lewirackie). S!usznie 
czy nies!usznie, niektórzy znaw-
cy zagadnienia zaliczaj# prawn# 
fikcj" do chwytów literackich 
– chodzi o furtki pozostawio-
ne w prawie, które umo$liwiaj# 
obej%cie innych praw (bez nich 
ma!$e'stwo lewirackie mog!oby 
podwa$a( prawo pierworodztwa, 
tudzie$ prawo ma!$e'skie).

WyZWaNIa JęZyKa  
BIBlII. Ze WZględu  
Na ZaKReS NINIeJSZe-
gO aRTyKułu, WaRTO 
WSPOmNIeć JedyNIe 
O dWu NIeZmIeRNIe 
ISTOTNyCh: 

1. Absolutyzacja jest wa$n# charak-
terystyk# semickiego stylu wy-
powiedzi. Poniek#d jest podobna 
do hiperboli, czyli wyolbrzymie-
nia, w j"zyku polskim. Ale w he-
brajskim, jakby ponad hiperbol#, 
pojawia si" tendencja do my%le-
nia i wypowiadania si" w sposób 
skrajny i dogmatyczny. To s!u-

chacz b#d+ czytelnik musi do-
okre%li( wypowiedzi, nada( im 
odpowiednie warunki. Przyk!a-
dem mo$e by( prorokowanie Jo-
nasza: „Czterdzie%ci dni pozosta-
je do zburzenia Niniwy” (3,4b). 
Brzmi to jak absolutna przepo-
wiednia (zreszt# Jonasz oczekuje, 
$e si" rych!o spe!ni), a w rzeczy-
wisto%ci s!owa s# ostrze$eniem. 
Czytelnik powinien sam dopo-
wiedzie(: „O ile si" nie nawró-
c#, czterdzie%ci dni pozostaje do 
zburzenia Niniwy”. Wynika to 
z szerszego kontekstu.

 Absolutyzacja w semickim sty-
lu wypowiedzi polega ogólnie 
na tym, $e kiedy w j"zyku pol-
skim kto% stwierdza: „wol" to ni$ 
tamto”, Semita mówi: „kocham 
to a nienawidz" tamtego”. Bi-
blia sama zwraca na to uwag", 
np. w Rdz 29,30-31. Dos!ownie 
mo$na odda( te wersety w na-
st"puj#cy sposób: „A kocha! [Ja-
kub] Rachel" bardziej ni! Le"... 
A Pan widz#c, $e nienawidzi# 
Le", uczyni! p!odnym jej !ono”. 
Z polskich t!umacze' jedynie 
Biblia Gda'ska t!umaczy do-
s!ownie. Pozosta!e dostosowuj# 
t" wypowied+ do kultury ojczy-
stego j"zyka.

 Podobne absolutyzacje czy-
telnik odnajdzie w Nowym 
Testamencie: 

 ,ukasz cz"%ciej ni$ Mateusz 
pos!uguje si" semickim idio-
mem. W 14,26 pisze: „Je%li kto 
przychodzi do mnie, a nie ma 
w nienawi%ci ojca swego i mat-
ki, i $ony, i dzieci, i braci, i sióstr, 
a nawet i $ycia swego, nie mo$e 
by( uczniem moim”. 
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 Mateusz dostosowuje ten j"-
zyk do mniej semickich uszu. 
W 10,37 pisze: „Kto mi!uje ojca 
albo matk" bardziej ni$ mnie, 
nie jest mnie godzien; i kto mi-
!uje syna albo córk" bardziej ni$ 
mnie, nie jest mnie godzien. I kto 
nie bierze krzy$a swego, a idzie 
za mn#, nie jest mnie godzien”.

 A zatem w wypowiedzi ,ukasza 
chodzi o priorytety, a nie o re-
aln# nienawi%(. Zreszt# wed!ug 
opisu Marka, Jezus wyra+nie na-
ucza!, $e rodzina jest wa$na, na-
wet wi"cej ni$ pewne pomniej-
sze dowody pobo$no%ci (7,9-13). 
Cho( i Mateusz nie jest pozba-
wiony absolutyzacji. Fraza: „Nie 
s#d+cie, by%cie nie byli s#dzeni” 
jest kilka wersetów dalej zrów-
nowa$ona przez: „Nie dawajcie 
psom tego, co %wi"te i nie rzucaj-
cie pere! swoich przed wieprze...” 
(7,1.6).

 Semick# absolutyzacj# pos!uguje 
si" równie$ ewangelista Jan, np. 
w 12,25: „Kto mi!uje $ycie swo-
je, utraci je, a kto nienawidzi $y-
cia swego na tym %wiecie, zacho-
wa je ku $ywotowi wiecznemu”. 
Czytelnik musi j# odpowiednio 
wywa$y( i doprecyzowa(, np. 
stawiaj#c w kontek%cie kano-
nicznym w parze z Ef 5,29, któ-
re brzmi: „Nikt nigdy nie mia! 
cia!a swego w nienawi%ci, ale je 
$ywi i piel"gnuje, jak i Chry-
stus Ko%ció!...”.

 Jednak absolutyzacja najcz"%ciej 
pojawia si" w proroctwach Sta-
rego Testamentu. Wiele z nich 
brzmi arbitralnie i ostatecznie, 
a jednak szerszy kontekst dostar-

cza zdanie warunkowe (zob. Iz 
38,1.3; mo$liwe, $e np. Am 5,14 
dostarcza ogólny warunek tego 
typu proroctw).

2. Metafora jest integraln# cz"%ci# 
j"zyka Biblii. Jest z!o$onym po-
równaniem, cho( retoryka cz"sto 
niew!a%ciwie traktuje j# jak zwy-
k!y ozdobnik, który nie dodaje 
nic konkretnego do znaczenia 
wypowiedzi. St#d obawa niektó-
rych przed mówieniem o tym, co 
transcendentne, metaforycznie. 
Przyk!ad. Nieraz ewangeliczni 
komentatorzy twierdzili, $e ana-
logia cia!a ludzkiego w odniesie-
niu do Ko%cio!a to nie metafora, 
lecz konkretna rzeczywisto%(, 
wyra$enie ontologiczne. Zapo-
mnieli przy tym, $e metafora jest 
funkcj# j"zyka i zawsze zak!a-
da istnienie rzeczywisto%ci sto-
j#cej za jej opisem. Przyk!adem 
mo$e by( zdanie z wypracowa-
nia dziewczynki w wieku szkol-
nym: „Nasz proboszcz jest ojcem 
wszystkich dzieci we wsi” (po-
mys! na przyk!ad zaczerpni"ty 
z Caird, dz.cyt., s. 131). Jakiego 
rodzaju jest to stwierdzenie? Czy 
chodzi o rzeczywiste stwierdze-
nie ojcostwa dzieci, czy raczej 
o stwierdzenie dotycz#ce do-
%wiadczenia w jakim% sensie oj-
costwa ze strony ksi"dza? Przy-
k!ad ten bardzo dobrze ilustruje 
fakt, $e metafora ma przewag" 
nad innymi formami wypowie-
dzi w tym, $e jedno zdanie mo$e 
zast#pi( bardzo d!ugi opis. *a-
twiej co$ zilustrowa% ni! zdefinio-
wa%. Ludzie od najm!odszych lat 
funkcjonuj# w ten sposób. Ro-
dzice t!umacz# nowe rzeczy s!o-

wami: „to jest jak...”. Jak zauwa-
$a Ricoeur: „Krótko mówi#c, 
metafora mówi nam co% nowe-
go o rzeczywisto%ci” (dz.cyt., str. 
133).

 Dlatego warto pami"ta(, $e 
okre%lenia „literalny” i „meta-
foryczny” odnosz# si" do natu-
ry j"zyka, a „ontologiczny” do 
rzeczywisto%ci, b#d+ istoty opi-
sywanej przez ten j"zyk. Wielu 
pope!nia b!#d mieszaj#c katego-
rie j"zyka z kategoriami onto-
logicznymi: j"zyk mo$e by( li-
teralny lub metaforyczny, a jego 
odno%nik prawdziwy lub fa!szy-
wy, rzeczywisty lub nierzeczy-
wisty. Wypowiedzi literackie nie 
s# jednoznaczne z ontologiczny-
mi. Te ostatnie ludzie cz"sto s# 
w stanie opisa( jedynie przez po-
równania, gdy$ wybiegaj# daleko 
poza ich percepcj".

 Wygl#da na to, $e Bóg lubi zwra-
ca( si" do ludzi przez porówna-
nia (Oz 12,11). Biblia wspiera 
twierdzenie, $e ludzie ucz# si" 
przez porównania i metafory. Wj 
16,14 stanowi trafny przyk!ad: 
„A gdy warstwa rosy si" podnio-
s!a, oto na powierzchni pustyni 
by!o co% drobnego, ziarnistego, 
drobnego niby szron na ziemi... 
(w. 31). Dom Izraela nazwa! ten 
pokarm mann#, „a by!a ona jak 
ziarno kolendry, bia!a, a mia!a 
smak placka z miodem”. Podob-
nie Nowy Testament %wiadczy, 
$e ludzie ucz# si" przez meta-
fory. Wystarczy przyk!ad z Mk 
4,30: „I mówi!: Do czego przy-
równamy Królestwo Bo$e albo 
jakim podobie'stwem je wyra-
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zimy? [Jest jak ziarnko gorczycy 
i jak dro$d$e]”.

 Oczywi%cie dwie porównywane 
rzeczy nie s# podobne do siebie 
pod ka$dym wzgl"dem. Króle-
stwo Bo$e ani nie wygl#da, ani 
nie smakuje jak ziarnko gorczy-
cy, ale w podobny sposób si" roz-
wija. Kiedy psalmista porównu-
je zgod" rodzinn# do olejku na 
brodzie Aarona, nie ma na my-
%li, $e rodzinna zgoda jest t!usta 
i rozmazana. Ma raczej na my-
%li aromat olejku. W metaforze 
odbiorca ma do czynienia z ob-
razowo%ci#, która nie tyle wzy-
wa go do wizualizacji, co raczej 
skojarze' my$lowych. Wed!ug Ri-
coeur’a: „Metafora bardziej wi"c 
przypomina rozwi#zanie zagad-
ki ni$ proste skojarzenie oparte 
na podobie'stwie; konstytuuje j# 
rozwi#zanie dysonansu seman-
tycznego” (op.cit., s. 132n). Wy-
daje si", $e kiedy Jan w Ksi"dze 
Objawienia opisuje nowe Jeru-
zalem jako sze%cian po 2400 km 
w ka$dym boku, nie chce po-
wiedzie(, $e miasto rzeczywi-
%cie tak wygl#da. Chce raczej, 
by czytelnik wyobrazi! sobie 
ogrom miasta, które przypomi-
na rozmiarami obszar Imperium 
Rzymskiego, ale te$ si"ga nieba 
(por. J.M. Vogelgesang, The In-
terpretation of Ezekiel in the Book 
of Revelation, s. 97).

 Metafory posiadaj# te$ ró$ne 
stopnie odniesienia. Olejek Aaro-
na posiada odniesienie niskiego 
stopnia. Natomiast w przypad-
ku Ko%cio!a-cia!a, istnieje wie-
le odno%ników: wspó!zale$no%( 
cz!onków, poddanie g!owie, or-

ganiczna spójno%(, itd. Niektóre 
metafory Boga maj# niski sto-
pie' odniesienia (np. Bóg jest 
wyschni"tym +ród!em – Jr 15,18; 
Bóg jest jak mól i próchnica – Oz 
5,12). One zazwyczaj szokuj#. 
Inne metafory Boga s# bardziej 
rozbudowane: Bóg to pewna 
ska!a (Ps 31,3-4) oraz s!o'ce – 
+ród!o $ycia (Ps 84,12). Antro-
pomorficzne metafory równie$ 
maj# albo niski stopie' odnie-
sienia, gdy chodzi o panowanie 
nad rzeczami (Bóg to garncarz, 
drwal, pasterz), albo wysoki, kie-
dy chodzi o relacje (Bóg to s"-
dzia, król, m#$, ojciec). Wa$ne 
wydarzenia i postaci historyczne 
stanowi# t!o dla metafor o wy-
sokim stopniu odniesienia – np. 
Exodus-wybawienie, faraon-sza-
tan, itd. W przypadku gdy to, co 
na pocz#tku by!o literalne, staje 
si" z czasem metaforyczne, mówi 
si" równie$ o typologii. Za przy-
k!ad mo$e pos!u$y( proroctwo 
Jeremiasza. W 4,23-26 prorok 
zapowiada, $e podczas obl"$e-
nia Judy ziemia stanie si" zno-
wu tohu wabohu – pustkowiem 
i nie!adem z Rdz 1,2. Znaj#c 
kontekst historyczny proroctwa 
Jeremiasza, wiadomo, $e chodzi 
o co%, co z pewn# doz# przesady 
mo$e przypomina( tamten pier-
wotny stan bezkszta!tu i pustki, 
ale nie jest z nim jednoznaczne. 
A zatem pierwotny nie!ad staje 
si" typem/obrazem dla pewnych 
okoliczno%ci historycznych.

 Podobnie sprawa wygl#da z j"-
zykiem ofiarniczym. To co kie-
dy% literalnie odnosi!o si" do 
zwierz#t, pokarmów i p!ynów, 

w Nowym Testamencie znajdu-
je nowe odniesienie w wierno%ci, 
pos!usze'stwie i dzi"kczynieniu. 
Niektórzy nazywaj# to „udu-
chowieniem ofiar”. Wydaje si", 
$e wcze%niej wskazywa!y na to 
Psalmy i Prorocy (np. Ps 50,14). 
Mówienie o %mierci Chrystu-
sa jako ofierze, równie$ stanowi 
przyk!ad j"zyka metaforyczne-
go. )mier( Chrystusa dos!ownie 
by!a egzekucj# winowajcy – po-
lityczn# konieczno%ci# z punk-
tu widzenia *ydów, a z punktu 
widzenia chrze%cijan – niespra-
wiedliwym wyrokiem. Jednak 
z ustanowienia Chrystusa sta!a 
si" ofiar# – metafor#, która ma 
podobnie wysoki stopie' odnie-
sienia jak ta, $e Bóg jest ojcem. 
Metafory o najwy$szym stop-
niu odniesienia cz"sto nazywa 
si" metaforami zaanga$owa-
nia, gdy$ nakazuj# one postrze-
ga( %wiat w odpowiedni spo-
sób, wr"cz staj# si" wierzeniem. 
Z czasem równie$ staj# si" now# 
form# literalizmu. Ludzie prze-
staj# my%le( o nich jak o metafo-
rach: Bóg jest ojcem, a Chrystus 
ofiar#. Równie$ krzy$ znaczy 
wi"cej ni$ narz"dzie %mierci Im-
perium Rzymskiego.

 A jednak, cho( metafory bardzo 
pomagaj# zrozumie( mniej zna-
ne za pomoc# bardziej znanego, 
same w sobie s# ograniczone. Na 
przyk!ad metafora Chrystusa 
jako ofiary i kap!ana, jest o tyle 
ograniczona, $e nie potrafi po-
wiedzie( zbyt wiele na temat jego 
królowania. Dlatego autorzy No-
wego Testamentu musz# !#czy( 
b#d+ opisywa( paralelnie obie 
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metafory. Wynika z tego cho(-
by taki wniosek, $e dla poznania 
rzeczywisto%ci potrzeba wielu, 
nie zawsze do ko'ca spójnych, 
metafor.

 S# te$ metafory, które kolidu-
j# z prawem Bo$ym – dobrze 
dopasowuj# si" do sytuacji hi-
storycznej, ale niekoniecznie 
odpowiadaj# naturze czy woli 
Boga. Przyk!adem s# metafory 
ma!$e'stwa Boga w Jeremiasza 
3 i Ezechiela 23. W obu frag-
mentach Bóg jest m"$em dwu 
sióstr: Samarii i Judy. Cho( to 
bardzo trafne uj"cie sytuacji kró-
lestwa Izraela po rozpadzie, go-
dzi w przykazanie z Kp! 18,18: 
„Nie b"dziesz bra! kobiety ra-
zem z jej siostr#, aby ods!oni( jej 
nago%( za $ycia tamtej, [by!oby 
to sposobno%ci# do niezgody]” 
(Biblia Tysi#clecia). Metafora 
mo$e wi"c kolidowa( z katego-
riami prawa. W tym przypad-
ku chodzi jedynie o wyobra$e-
nie sytuacji przymierza w VIII 
i VII wieku przed Chrystusem, 
a nie o wizualizacj" dwóch ludów 
przymierza i bo$# niemoralno%(. 
I cho( ma!$e'stwo Boga nale$y 
do metafor o wysokim stopniu 
odniesienia, nawet w tym przy-
padku wyst"puj# ograniczenia 
w jej odniesieniach.

WNIOSKI
Powy$sze rozwa$ania nasuwaj# 

kilka wniosków, które mog# si" oka-
za( pomocne w dalszej lekturze i za-
stosowaniu Biblii:
1. Pedantyczny literalizm nie jest 

dobrym punktem wyj%cia dla 
studiowania Biblii. Formu!owa-

nie twierdze' teologicznych wy-
maga szukania balansu mi"dzy 
ró$nymi stwierdzeniami, cz"sto 
metaforycznymi lub wyolbrzy-
mionymi. Czasem wymaga ope-
rowania na kilku poziomach na-
raz – literalnym i metaforycznym 
o ró$nym stopniu odniesienia;

2.  Co si" z tym !#czy, naturaln# po-
kus# jest pozostanie na poziome 
metafory bez dalszego wyja%nie-
nia odniesienia. *atwiej jest zilu-
strowa% ni! zdefiniowa%. Jednak 
wydaje si", $e zadaniem teolo-
ga jest pój%cie krok dalej, w celu 
zdefiniowania rzeczywisto%ci 
stoj#cej za metaforami. Chodzi 
o przej%cie ponad skojarzenia 
my%lowe do sedna tego, co meta-
fora opisuje;

3. Warto pami"ta(, $e $ycie i rze-
czywisto%( s# mniej absolutne ni$ 
semickie idiomy. Mo$liwe, $e 
powinno to znajdowa( równie$ 
odzwierciedlenie w teologicz-
nych sformu!owaniach i naucza-
niu ko%cielnym. Wspó!czesny 
czytelnik znajduje si" w kontek-
%cie kultury i j"zyka, w których 
istnieje ca!a gama s!ów okre%laj#-
cych zdania warunkowe;

4. Obrazy maj# swoje granice, dla-
tego warto rozwa$a(, do jakie-
go stopnia dana metafora defi-
niuje rzeczywisto%(. Mo$liwe, 
$e stopie' wyst"powania meta-
for w samym kanonie powinien 
ustala( i ogranicza( stopie' ich 
u$ycia przez nauczycieli Biblii. 
Wydaje si", $e niew!a%ciwym 
by!oby k!adzenie zbyt du$e-
go nacisku na metafor" „Bóg to 
próchnica”, ale te$ niew!a%ciwym 
by!oby umniejszanie metafor ta-

kich jak Bóg jest ojcem, królem, 
itd.;

5. Poniewa$ j"zyk i równie$ kon-
cepty Biblii s# dynamiczne, czy-
telnik powinien zwraca(  uwa-
g" na trajektorie, tory my%lenia 
przez nie wyznaczone, a nie tyl-
ko sprawdza(, czy co% jest biblij-
ne w sensie: dok!adnie takie jak 
w Biblii. Fakt, $e co% by!o s!uszne 
w jednym momencie historii nie 
znaczy, $e jest adekwatne w innej 
lub obecnej sytuacji. Pewne ka-
tegorie ewoluuj# (episkopos, chry-
stus, martys, podobnie jak cza-
sownik naba’). Pewne koncepty 
nadal mog# nabiera( nowych 
zastosowa', jednak w!a%ciwych 
tylko wtedy, gdy b"d# odpo-
wiada( wyznaczonym wcze%niej 
w Biblii torom my%lowym, czyli 
trajektoriom znaczeniowym.

Sebastian Smolarz
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Ponad 1000 przypadków u$ycia rzeczownika 
„onoma” w Septuagincie %wiadczy z pewno%ci# 
o du$ym znaczeniu tego poj"cia w %wiadomo%ci 
autorów Starego Testamentu.

Poni$szy cytat ilustruje przekonanie, $e imiona w!a-
sne mog# mówi( co% na temat charakteru osoby.

Jakie jest jego imi&, taki i on sam: Nabal si& nazywa i jest 
g#upcem (1 Sm 25, 25).

Rzeczownik onoma (imi&) wyst"puje jednak w Biblii 
nie tylko odnosz#c si" do nazw w!asnych (Mt 10,2: A ta-
kie s# imiona dwunastu aposto!ów), ale tak$e w rozma-
itych innych kontekstach. W niniejszym artykule zaj-
miemy si" znaczeniem formu!y „w imi" Jezusa”, które 
pojawia si" w  Nowym Testamencie w odniesieniu do 
chrztu, np.:

– Dz 10, 48: I rozkaza# ich ochrzci% w imi$ (eis to ono-
ma) Jezusa Chrystusa.

– Dz 2, 38: niech ka!dy z was ochrzci si& w imi$ (epi to 
onomati) Jezusa Chrystusa 

– Dz 8, 16:  byli tylko ochrzczeni w imi$ (en to ono-
mati) Pana Jezusa.

Wyra$enie to wyst"puje w Nowym Testamencie 
w trzech wariantach, cho(, jak wida(, polskie przek!ady 
zwykle nie oddaj# ró$nic mi"dzy przyimkami, które po-
przedzaj# s!owo „imi"”. 

Bibli%ci uwa$aj#, $e wyra$enia „en to onomati” oraz 
„epi to onomati” ,ukasz zaczerpn#! ze  Starego Testa-
mentu. Pojawiaj# si" tam one, kiedy jest mowa o tym, $e 

przy wykonywaniu jakiej% czynno%ci nast"puje odwo!a-
nie do czyjego% imienia, np.:

– Sdz 18,29: Miastu temu nadali nazw" Dan od 
imienia (en onomati) ich ojca Dana,

– Pwt 6,13:  i jemu b"dziesz s!u$y!, i na imi& (epi to 
onomati) jego przysi"ga!. 

Id#c tym tropem mo$na zauwa$y( podobne u$ycie 
tych wyra$e' - na przyk!ad w tekstach ewangelicznych, 
gdzie mowa o tym, $e demony uciekaj#, kiedy wzmian-
kowane jest imi" Jezusa (,k 9,49:  widzieli$my, jak kto$ 
w imi$ (en to onomati) Twoje wyrzuca# z#e duchy). 

Lars Hartman zauwa$y!, $e ,ukasz w Dziejach 
Apostolskich wyra$enia te wk!ada w usta Piotra, co po-
woduje, $e j"zyk jego przemów nabiera cech stylu biblij-
nego, nawi#zuj#c do greki Septuaginty. Z kolei we frag-
mentach, gdzie mamy do czynienia z autorsk# narracj# 
,ukasza, pojawia si" trzeci wariant formu!y, czyli „eis 
to onoma”. Wskazywa( to mo$e na to, $e  takie w!a%nie 
brzmienie by!o s!yszane przez tego autora w %rodowisku, 
w którym si" obraca!. Jego dok!adne znaczenie budzi 
jednak pewne kontrowersje w%ród badaczy. W odró$nie-
niu od dwóch pozosta!ych, nie pojawia si" ono bowiem 
w Septuagincie, a w grece pozabiblijnej znajdujemy je 
w papirusowych dokumentach dotycz#cych bankowo%ci. 
„Imi"” odnosi si" tam do w!a%ciciela konta bankowego. 
Klient banku wp!aca pieni#dze „w imi"” osoby, czyli na 
jego konto. Bibli%ci, którzy szukaj# tu j"zykowej analogii 
z formu!# chrzcieln#, dowodz#, $e ma ona oznacza, i$ 

W IMIĘ JEZUSA...
formuła chrzcielna w Nowym Testamencie
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cz!owiek w momencie chrztu staje si" w!asno%ci# Chry-
stusa, tak jak pieni#dze wp!acone do banku zmieniaj# 
w!a%ciciela. 

Chocia$ wyja%nienie to znalaz!o akceptacj" u wielu 
badaczy, to jego krytycy znale+li inn# interpretacj" zna-
czenia formu!y „eis to onoma”. Wed!ug cz"%ci biblistów 
formu!a ta by!aby dos!ownym t!umaczeniem hebrajskie-
go wyra$enia leszem (lub aramejskiego leszum). Jej zna-
czenie to: „maj#c na my%li…” lub „w odniesieniu do…”. 
W pismach rabinicznych wyra$enie to jest u$ywane 
w kontek%cie czynno%ci rytualnych, na przyk!ad sk!ada-
nia ofiar, i wskazuje na punkt odniesienia, który nadaje 
sens i znaczenie rytua!owi. W ksi"dze Hullin 2,8 czyta-
my na przyk!ad, $e ofiary sk!adane „w imi"” gór, wzgórz, 
mórz lub pustyni nie s# wa$ne. Tego typu czynno%ci nie 
przynale$# bowiem do kultu jedynego Boga – nie s# czy-
nione „w Jego imi"”, to nie On stanowi dla nich punkt 
odniesienia. Analogicznie, nowotestamentowy chrzest 
„w imi" Jezusa Chrystusa” by!by zatem aktem, któremu 
sens i znaczenie nadaje osoba Jezusa Chrystusa i Jego 
dzie!o. Tym samym odró$nia si" on od innych prak-

tyk chrzcielnych w tamtym czasie, cho(by od chrztu 
Janowego. 

Konkluduj#c, mo$na powiedzie(, $e w Nowym Te-
stamencie znajdujemy trzy synonimiczne warianty for-
mu!y chrzcielnej, które na j"zyk polski t!umaczone s# 
jednolicie: „w imi" Jezusa”. Dwie z nich („en to onomati” 
oraz „epi to onomati”) wyst"puj# w Starym Testamencie 
i w najszerszym sensie oznaczaj#, $e opisywanej czynno-
%ci towarzyszy odwo!anie do imienia okre%lonej osoby. 
Trzeci wariant formu!y – „eis to onoma” -  jest wywo-
dzony b#d+ z greki (j"zyk handlowy), b#d+ traktowa-
ny jest jako dos!owne t!umaczenie semickiego idiomu. 
Mimo drobnych ró$nic mi"dzy omawianymi warianta-
mi, trzeba zauwa$y(, $e ka$dy z nich wymienia imi" Je-
zusa Chrystusa, co stanowi odniesienie do Osoby, której 
zbawcze dzie!o nadaje unikalny sens i znaczenie chrze-
%cija'skiej praktyce chrztu.
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SZaRZąCy SIę FemINIZm 
Jak jednak wygl#da to dzisiaj 

w chrze%cija'skich rodzinach oraz 
ko%cio!ach? Zarówno u jednych, jak 
i u drugich, widzimy coraz wi"ksz# 
hegemoni" kobiet. To kobiety coraz 
cz"%ciej staj# si" „g!owami” w swo-
ich domach, to ich g!os tak na-
prawd" si" liczy, natomiast w wie-
lu zborach dominuj# kobiety, jednak 
w wi"kszo%ci przypadków jest to 
skrywane przed ogó!em. 

Dlaczego tak w!a%nie si" dzie-
je, $e „ster” niemal we wszystkim 
przejmuj# kobiety, a feminizm sta-
je si" coraz silniejszy? Gdzie s# ci 
„prawdziwi” m"$czy+ni, gdzie s# te 
„prawdziwe” kobiety chrze%cijanki, 
które znaj# swoje miejsce? W femi-
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nistycznych ma!$e'stwach widzimy, 
i$ ich cech# charakterystyczn# jest to, 
$e m"$czyzna nie ma swojego zda-
nia. To on zamiast „przewodzi(”, sta-
je z ty!u i czeka na „rozkazy” $ony. 
I niestety tacy m"$czy+ni, stoj# tak$e 
na „czele” zborów. Nikt powa$ny do 
nich nie pójdzie z jakimikolwiek swo-
imi problemami, poniewa$ jest ma!o 
prawdopodobne, $e uzyska od nich 
dobr# porad". S!owo Bo$e mówi, i$ 
je!eli kto$ nie potrafi w#asnym domem 
zarz"dza%, jak!e b&dzie móg# mie% na 
pieczy Ko$ció# Bo!y? (1 Tm 3,5). 

Niestety, ale takich zniewie%cia-
!ych „m"$czyzn” w ko%cio!ach jest 
obecnie du$o. Najcz"%ciej pytaj#c 
takiego m"$czyzn" (brata w Chry-
stusie) o cokolwiek, on nie odpowie 

od razu, ale powie, $e „musi si" za-
stanowi(”. Tak naprawd" jednak, nie 
chodzi o jego „zastanowienie si"”, 
ale o przedstawienie sprawy $onie 
i o jej zdanie w danej sprawie. Po-
tem taki brat w Chrystusie przycho-
dzi do zboru i mówi osobie, która 
go wcze%niej pyta!a o rozwi#zanie 
swoich problemów, $e on ju$ wie, 
ale on nic nie wie, poniewa$ to, co 
powie, to nie jego zdanie, ale jego 
$ony. *ona natomiast siedzi „cicho” 
w ko%ciele i robi wra$enie pokor-
nej ma!$onki. Prawda jest jednak 
zupe!nie inna. Niestety, tylko 
bardzo spostrzegawczy chrze%cijanie 
to zauwa$aj#...

Dlaczego we wspó!czesnych ko-
%cio!ach/zborach jest tyle zniewie-

Obecnie coraz cz"%ciej 
mo$na zauwa$y( za-
mian" ról w ma!$e'-
stwach. Kobieta „wcho-

dzi” w rol" m"$czyzny, natomiast 
m"$czyzna „wchodzi” w rol" kobie-
ty. I nie chodzi tutaj o prac" zarob-
kow#, poniewa$ nie o takich sytu-
acjach chc" pisa(. 
Bóg stworzy! najpierw m"$czy-
zn", a potem kobiet" (por. 1 M 
2,7.21-23). W Nowym Testa-
mencie, aposto! Pawe! pisze, $e 
g!ow# ka$dego m"$a jest Chry-
stus, a g!ow# $ony m#$ (por. 1 Kor 
11,3). M&!czyzna (…) jest obrazem 
i odbiciem chwa#y Bo!ej; lecz kobie-
ta jest odbiciem chwa#y m"$czyzny, 
bo nie m"$czyzna jest z kobiety, 
ale kobieta z m"$czyzny, albowiem 
m&!czyzna nie jest stworzony ze 
wzgl&du na kobiet&, ale kobieta ze 
wzgl&du na m&!czyzn& (1 Kor 11,7-
9). 
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%cia!ych m"$czyzn? Najcz"%ciej jest 
to sprawa „wyuczona”, poniewa$ 
w ma!$e'stwach takich ju$ od po-
cz#tku $ona przejmowa!a „ster”. To 
ona by!a i jest od wszystkiego. Od 
pocz#tku maj#c „zielone %wiat!o” 
w swoim przewodzeniu, ju$ „steru” 
nie wypu%ci. Dlaczego? Poniewa$ jej 
serce jest ma!o odrodzone. Ona nie 
zna Biblii w zadowalaj#cym stopniu, 
i dlatego my%li w ten sposób, a przy 
tym nie wie, i$ tak naprawd" swo-
im przewodzeniem „szkodzi” sobie 
i swojej rodzinie, poniewa$ Bóg nie 
mo$e b!ogos!awi( takiego zwi#z-
ku. Nawet gdyby na pocz#tku wy-
dawa!o si", $e b!ogos!awie'stwo to 
wyst"puje, ko'cowy efekt nie b"dzie 
zadowalaj#cy. 

Czy w zwi#zku ma!$e'skim 
przewodzenie chrze%cija'skiego 
m"$czyzny uw!acza kobiecie? Nie, 
w $adnym wypadku, wtedy dopie-
ro ona czuje si" b!ogos!awion#, po-
niewa$ jej „g!owa” za spraw# swej 
„G!owy”, któr# jest Chrystus, zsy-
!a to b!ogos!awie'stwo. Niektórzy 
mówi#: „Halo, halo, ale prosz" zo-
baczy( jak to wygl#da u muzu!ma-
nów, jak kobiety s# poni$ane”. No 
tak, tam takie co% mo$e mie( miej-
sce, ale my nie mówimy o innych re-
ligiach, ale o chrze%cija'stwie, które 
nie jest kolejn# religi#, ale chrze!ci-
ja'stwo to $ywa wiara, to ludzie 
wyznaj"cy wiar& w Jezusa Chry-
stusa, których serca zosta!y zmie-
nione poprzez narodzenie na nowo 
z Ducha )wi"tego. O takich wie-
rz#cych mówimy, nie natomiast 
o ludziach religijnych. Tak, chrze-
%cija'stwo te$ mo$e sta( si" reli-
gi#, i w wi"kszo%ci tak w!a%nie na 
%wiecie jest postrzegane, poniewa$ 

!awki takich ko%cio!ów wype!niaj# 
ludzie, których serca s# niezmienio-
ne, którzy nie narodzili si" na nowo, 
a praktykuj# tylko to, co cz"sto ju$ 
praktykowali ich rodzice i dziadko-
wie, itd. Jednak to nie wystarczy, aby 
zosta( chrze%cijaninem, gdy$ ka$dy 
cz!owiek – jak powiedzia! Pan Je-
zus – MUSI – narodzi( si" na nowo, 
poniewa$ bez tego nie b"dzie nigdy 
dzieckiem Bo$ym (por. J 3,1-8). 
Dlatego artyku! ten dotyczy zamia-
ny ról w rodzinach chrze%cija'skich, 
to jest w rodzinach wierz#cych, nie 
natomiast w rodzinach religijnych. 

Co dzisiaj dzieje si" na skutek fe-
minizmu z zborach? Kobiety zostaj# 
starszymi, a nawet pastorami, czy-
li „pastora!kami”. Natomiast m"$-
czy+ni w takich ko%cio!ach, co ro-
bi#? M"$czy+ni milcz#. Dlaczego? 
Poniewa$ ju$ dawno ze%wiecczeli, 
ich poznanie duchowe S!owa Bo$e-
go jest nader sk#pe, jak by nie po-
wiedzie( $adne, dlatego te$ dopusz-
czaj# do takich sytuacji. Nie mo$na 
twierdzi(, $e kobiety same, bez zgo-
dy m"$czyzn, zosta!y „pastora!ka-
mi”. Nie, tak si" nie dzieje. 

Biblia podaje wyra+nie, $e Pan 
zabrania kobiecie [w zborze] na-
ucza( (por. 1 Tm 2,12 UBG), po-
niewa$ to nie ona zosta!a stworzo-
na przez Boga z prochu ziemi, ale 
kobieta zosta!a stworzona z cia!a 
m"$czyzny (por. 1 M 2,21-23). Bóg 
mówi nawet: NIE POZWALAM 
(…) kobiecie (…) mie% w!adzy nad 
m$#czyzn& (1 Tm 2,12 UBG – wy-
ró$nienie autorki). 

Jest wiele wspania!ych i m#drych 
kobiet, które s# $onami i matkami. 
Jednak mimo ich wspania!o%ci, nie 
upowa$nia ich to do wynoszenia si" 

nad m"$ów. A jednak mo$e tak by(, 
$e $ona jest faktycznie wspania!# 
osob#, albo – jest tylko ci#gle „ado-
rowana” przez swojego m"$a, nato-
miast jej relacje z wieloma osobami 
wcale nie s# poprawne. Zdarzaj# si" 
sytuacje w których mo$na zauwa-
$y( rzeczywi%cie te m#dre, pokorne 
i dobre $ony, ale mo$na zauwa$y( 
i te, które s# „m#dre” tylko w opinii 
ich m"$ów, ale tak naprawd" takimi 
nie s#. Przyk!adem dla mnie mo$e 
by( sytuacja, której do%wiadczy!am 
b"d#c latem 2020 roku na wakacjach 
w pewnym o%rodku wczasowym 
z kilkoma rodzinami chrze%cija'ski-
mi. Mog!am wówczas zaobserwo-
wa( wiele nieprawid!owo%ci w tych 
zwi#zkach, a jednak wszystkie one 
uchodzi!y za wspania!e. Widzia!am 
ma!$e'stwa, w których wieczorami, 
gdy siedzia!o si" ju$ przed domkiem, 
$ony wertowa!y telefony komórkowe 
swoich m"$ów z góry na dó! i z do!u 
do góry, i nawet si" z tym nie kry!y. 
Czego szuka!y? A przez siedem dni 
s!ysza!am, $e s# cudowne…

W innej sytuacji by!am %wiad-
kiem, jak m"$czyzna zwróci! de-
likatnie uwag" swojej $onie w pro-
zaicznej sprawie (nic takiego), ale 
ona natychmiast mu odpowiedzia-
!a: „Nie ustawiaj mnie”. Cho( nie 
by!o w tym $adnego „ustawiania”, 
$adnego. Mo$na sobie tylko wy-
obrazi(, jaka sytuacja panuje w tym 
domu? Czy takie kobiety, s# to jesz-
cze chrze%cijanki, czy raczej nigdy 
nimi nie by!y?

Jeszcze innym razem zaobser-
wowa!am zachowanie pewnego 
chrze%cija'skiego ma!$e'stwa (z 
wieloletnim sta$em, których dzieci 
s# ju$ poza domem), jak +le odno-
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sili si" do siebie. G!ówn# „atakuj#-
c#” by!a $ona. A poniewa$ by!o to 
„przy stole”, ona nawet nie kry!a si" 
ze swoimi niem#drymi uwagami 
w stosunku do swojego m"$a. Ma!o 
tego, za chwil" obrazi!a si" „za nic” 
i poprzez swoje gesty „mówi!a” do 
niego: „Czekaj tylko, gdy przyje-
dziemy do domu…”. Cho( napraw-
d" m#$ jej nic z!ego nie powiedzia!, 
to by!y prozaiczne sprawy. Jednak 
ona, osoba bardzo przewra$liwiona 
pod wieloma wzgl"dami, wszyst-
ko – nawet najmniejsz# uwag", od-
biera!a jako atak na siebie ze strony 
swojego m"$a. Bardzo mi si" to nie 
podoba!o, ale có$ wyobra$a!am so-
bie tylko jej „nadawanie” , nie tylko 
gdy ju$ wróc# do domu, ale ka$de-
go innego dnia. To dopiero musz# 
by( uwagi…, szkoda s!ów…Czy 
w takich przypadkach jest to jeszcze 
„chrze%cija'skie ma!$e'stwo”, czy 
ju$ „niewolnictwo”?

KOBIeTy JaKO STaRSZe  
I PaSTORałKI 

To, $e kobiety s# „starszymi” 
i „pastora!kami” w zborze, to ju$ 
si" dzieje, i coraz wi"cej ko%cio!ów 
dopuszcza do tego. Zupe!nie nie tak 
dawno temu s!ysza!am o pewnym 
ko%ciele domowym, sk!adaj#cym 
si" zarówno z m"$czyzn, jak i z ko-
biet, gdzie w!a%nie „starszym” zosta!a 
kobieta, poniewa$ jak stwierdzono: 
„nie by!o nikogo”. Gdzie wi"c s# ci 
m"$czy+ni? Dlaczego dopuszcza-
j# do takich sytuacji? Nie wspomn" 
ju$ o kobietach „pastorach/pasto-
ra!kach”, co przynosi ha'b" dla tego 
ko%cio!a, który tak czyni, poniewa$ 
wybór ten jest niezgodny z Bibli#. 

Kto przyjdzie do ko%cio!a, w któ-
rym pastorem jest kobieta? Przyjd# 
tacy, którzy nie maj# w sobie Du-
cha )wi"tego, st#d nie potra&# od-
ró$ni( tego, co dobre, co Bóg naka-
za! w Swoim S!owie, od tego, co z!e, 
niezgodne z Bibli#. 

SZeRZąCy SIę FemINIZm 
Tak wi"c szerz#cy si" obecnie fe-

minizm wszed! równie$ do Ko%cio-
!a. *ony zapominaj# lub nie chc# 
by( poddane swoim m"$om, po-
niewa$ twierdz#, $e obecnie panu-
je równo%(. Tak, dla Boga zarówno 
kobieta, jak i m"$czyzna s# równi, 
w kwestii dost#pienia zbawienia, 
jednak Bóg – dla nas mieszkaj#cych 
tutaj na ziemi – poda! Swoje Prawo, 
aby je przestrzega(, i aby kobieta nie 
wynosi!a si" nad m&%a. Sara nazwa-
!a swojego m"$a „panem” (por. 1 P 
3,6). Nie mówi" tutaj o zwi#zkach 
ludzi niewierz#cych, ale o chrze%ci-
ja'skich zwi#zkach. 

W kwestii odwrócenia ról, do-
brze jest spojrze( na króla Acha-
ba i Izebel (por. 1 Krl 21). Tutaj 
$ona kierowa!a $yciem ma!$e'skim 
i wiadomo, jak to si" sko'czy!o. Ize-
bel t"pi!a proroków Boga, jak rów-
nie$ prze%ladowa!a samego Eliasza. 
Kiedy Nabot nie chcia! sprzeda( 
Achabowi swojego pola, poniewa$ 
by!a to ojcowizna, poszed! do swo-
jego domu, po#o!y# si& na #o!u swo-
im i odwróci# si& twarz" do $ciany i nie 
przyjmowa# posi#ku (1 Krl 21,4). Czy 
to jest zachowanie m"$czyzny? Nie, 
a tym bardziej króla. Jednak Achab 
by! ju$ nauczony, $e tak naprawd" 
w jego domu rz#dzi jego $ona, wi"c 
by( mo$e ta postawa, któr# w!a%nie 
przyj#!, mówi!a bez s!ów do Izebel: 
„We+ sprawy w swoje r"ce”. I Izebel 
wzi"!a. Przez ni# zgin#! niewinny 
cz!owiek (Nabot) – por.1 Krl 21,10. 
Zreszt#, nie tylko on poniós! szkod", 
poniewa$ post"powanie tej kobiety 
by!o bardzo z!e i wywiera!o zgubny 
wp!yw. A gdzie by! jej m#$? Dlacze-
go – znaj#c Prawo Bo$e – nie prze-
wodzi! w domu? I podobni Acha-
bowi m"$czy+ni s# tak$e dzisiaj 
w ko%cio!ach. Oni nic nie wiedz#, 
nic nie mog#, nauczeni od pocz#tku 
swojego ma!$e'stwa, $e to $ona jest 
„wsz"dzie” i we „wszystkim”. 

Teraz odbiegn" cz"%ciowo bez-
po%rednio od omawianego tematu 
i wspomn" o ubiorze kobiet w cza-
sie nabo$e'stwa. Jest to tak$e temat 
wa$ny, jednak nie na ten artyku!. 
Ale warto, aby zauwa$y(, $e nie-
które m!ode $ony chodz# do zboru 
(zw!aszcza oczywi%cie latem) nader 
sk#po ubrane, albo maj# zbyt krót-
k# spódniczk", albo krótk# i do tego 
tak bardzo w#sk#, i$ mo$na tylko 
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podziwia( mo$liwo%( nawet cho-
dzenia w niej. Czy jej „wierz#cy” 
m#$ na to pozwala, czy raczej nie 
ma nic do powiedzenia…? Warto 
zwróci( na to uwag", i je$eli kobie-
ta tego nie widzi, $e nie przystoi tak 
pój%( do domu modlitwy, to wierz#-
cy m#$ powinien reagowa(. Biblia 
podaje zalecenie, aby ubiór kobiet 
by! przyzwoity i $eby wierz"ce ko-
biety zdobi#y si& dobrymi uczyn-
kami (por. 1 Tm 2,9.10). 

S!ysza!am o kobietach, które 
jeszcze przed ma!$e'stwem, „wisia-
!y” swojemu „narzeczonemu” na te-
lefonie, i tak robi# do dzisiaj, mimo 
$e ju$ s# $onami. On jest w pracy, 
nie w pracy, niewa$ne gdzie, ci#gle 
maj# co% do powiedzenia, kilkana-
%cie razy dziennie „wisz#” na telefo-
nie, zanim m#$ jeszcze zd#$y wróci( 
do domu. A co na to m#$? Nic, sie-
dzi cicho, jak mysz pod miot!#. On 
jest ju$ „wytresowany” i jak twierdzi, 
„dla %wi"tego spokoju, nie b"dzie si" 
z ni# k!óci!”. Czy tutaj o k!ótnie 
chodzi? Nie, ale o „panowanie” nad 
kobiet#, aby ona zna!a swoje miej-
sce w rodzinie, i aby m#$ zna! swoje 
miejsce w rodzinie. Niech zarów-
no m"$czyzna, jak i kobieta nabior# 
w!a%ciwego zrozumienia tego, jakie 
zachowania podobaj# si" Bogu. 

S# i takie ma!$e'stwa, w których 
gdy $ona nie ma „humoru”, m#$ 
musi zej%( jej z drogi. Wtedy on, 
albo gdzie% stara si" wyj%(, albo idzie 
spa(. Nie podejmuj# razem rozmów, 
aby rozwi#za( t" niezdrow# sytu-
acj", ale on jej po prostu „schodzi 
z drogi”, a to skutkuje dalszymi „ob-
ostrzeniami” na!o$onymi ze stro-
ny $ony. Czy w takich przypadkach 
mo$na mówi( ju$ o „niewolnictwie” 

ma!$e'skim, czy jeszcze o mi!o%ci??? 
Zdarza si", $e to $ona wychodzi, 
bo m#$ dzisiaj ma „z!y dzie'”. I to 
jest bardzo z!e. Brak porozumienia, 
brak mi!o%ci, brak przebaczenia… 
Ka$de z ma!$onków powinno zna( 
swoje miejsce zarówno w domu, jak 
i w zborze. M"$czyzna powinien 
wiedzie(, jak post"powa(, aby role 
ma!$e'skie nie zosta!y zachwiane, 
a nawet si" nie odwróci!y, natomiast 
wierz#ca kobieta powinna tak$e 
zna( swoje miejsce. M#$ powinien 
otacza( opiek# swoj# $on", ponie-
wa$ ona zosta!a stworzona z jego $e-
bra, le$#cego blisko serca, aby m#$ j# 
ochrania! i kocha!, a nie poniewie-
ra!. Nie wszyscy jednak to rozumie-
j# i potrafi# tworzy( prawid!owe re-
lacje ma!$e'skie, lub zrozumiej# to 
zbyt pó+no, gdy strac# ju$ swojego 
m"$a/$on" i na odbudow" czegokol-
wiek b"dzie ju$ za pó+no…

Feminizm ujawniaj#cy si" w po-
dejmowaniu wszelkich decyzji przez 
$ony, jest samowolk# $on, i nie po-
winien mie( miejsca w chrze%cija'-
skich rodzinach, ani w Ko%ciele. 
Niestety cz"sto tak si" dzieje. Znie-
wie%ciali m"$czy+ni ma!o co ju$ 
dzisiaj mog#. Znam sytuacj", gdzie 
$ona kupuje rzeczy dla swojego 
m"$a (wi"kszo%( kobiet tak robi i nie 
jest to nic z!ego), ale robi to w spe-
cyficzny sposób. W tym bowiem 
przypadku, $ona przynosi m"$owi 
kompletnie wszystko, !#cznie z bu-
tami, i nawet gdyby by!y czerwone, 
to on „musi” w nich chodzi(. Dla-
czego? Poniewa$ od dawna tak na-
uczy! $on", i od dawna na wszystko 
si" zgadza. Ona natomiast twierdzi, 
$e jej m#$ nie ma gustu, to niedo-

rajda, on nie potrafi si" ubra(, i $eby 
nie ona, to…

I tak kó!ko si" toczy…

JaK WIęC NIe dOPuŚCIć 
dO OdWRóCeNIa Ról 
małżeńSKICh? 

Niech wszystko to, co Bóg usta-
nowi! b"dzie na swoim miejscu, tak 
wi"c wierz#cy m"$czyzna od po-
cz#tku ma!$e'stwa musi wiedzie(, 
$e to on jest g!ow# rodziny. Dlacze-
go jest to wa$ne od pocz#tku ma!-
$e'stwa? Poniewa$ pó+niej mo$e 
by(… ale tylko rozwód (co nieste-
ty te$ si" zdarza w chrze%cija'skich 
domach, gdzie obydwoje s# biblij-
nie wierz#cy). Kobieta, która jest 
prawdziw# chrze%cijank# nawet nie 
b"dzie chcia!a by( „g!ow#” w rodzi-
nie, ale kobieta, która jest „pseudo-
chrze%cijank#” zawsze b"dzie d#$y( 
do hegemonii jako w!adczyni, która 
wszystko wie najlepiej, i wszystkim 
kieruje. 

Aby role ma!$e'skie nie zosta!y 
odwrócone wa$ne jest to, aby m"$-
czyzna „zbiera!” przynajmniej raz 
dziennie swoj# rodzin" ($on", dzieci, 
rodziców – je$eli z takimi zamiesz-
kuje) i „tworzy!” wspólny „o!tarz 
modlitwy”. Zadaniem m"$czyzny 
jest prowadzenie wspólnej modli-
twy, a tak$e nauczanie (pocz#wszy 
od swojej rodziny) S!owa Bo$ego. 
I dopiero wtedy, kiedy relacje w jego 
domu b"d# poprawne, mo$e zarz#-
dza( Ko%cio!em… 

Gabriela Misiak
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Dawniej Bóg przemawia! do ludzi przez pro-
roków, ale ostatnio przemówi! przez Syna 
(Hbr 1,1-2). Prorocy wyra$ali si" tak: „Tak 
mówi Pan…” (Wj 8,1; 2Sam 7,8; 1 Krl 

12,24). Tego nale$a!o s!ucha(, bo to by!a prawda. Kiedy 
przyszed! Jezus, ludzie us!yszeli co% innego: „Zaprawd", 
zaprawd", powiadam wam…” (J 5,19). To tak, jakby sam 
Pan przyszed! i przemówi!. Który z proroków o%mieli!by 
si" tak powiedzie(? A kto z nas móg!by tak powiedzie( 
o swojej przesz!o%ci i tera+niejszo%ci: „pierwej ni$ Abra-
ham by!, Jam jest” (J 8,58)? A któ$ z nas móg!by rzec 
o przysz!o%ci: „je%li kto zachowa s!owo moje, %mierci 
nie ujrzy na wieki” (J 8,51)? Kto z ludzi móg!by w ogóle 
stwierdzi(: „Ja jestem prawd#”, tzn. ja jestem tym, w kim 
nie by!o, nie ma i nie b"dzie nieprawdy; ja jestem tym, 
który nie mo$e k!ama(, i którego nie mo$na ok!ama(? 
Nie zaufaliby%my $adnemu cz!owiekowi, który by tak 
mówi!, bo wiemy, $e nikt nie móg!by si" osta( pod tym 
ci"$arem (Rz 3,23). Jedynie Bóg mo$e si" osta(, jedynie 
On mo$e tak mówi(, jedynie On jest tak# prawd# (Prz 
30,5).

Dzisiejszy %wiat chce na ró$ne sposoby pozby( si" 
prawdy. Pami"tam, jak lata temu rozmawia!em z kole-
g# na temat prawdy. Powiedzia! on, $e prawda nie ist-
nieje, na co odpar!em: „Czy to prawda?” Mój rozmówca 
od razu zdenerwowa! si". Ten cz!owiek co% poj#!. Zro-
zumia! mianowicie absurdalno%( w!asnego twierdzenia, 
bo ten, kto twierdzi, $e prawda nie istnieje, przyznaje, 
$e jaka% prawda jednak istnieje, co prowadzi do absur-
du, do sprzeczno%ci. Jak zauwa$a logik Jan ,ukasie-
wicz w rozprawie O zasadzie sprzeczno$ci u Arystotelesa 
(1987:138), wik!anie si" w sprzeczno%ciach wskazuje na 
„b!#d albo k!amstwo”.

Ktokolwiek by twierdzi!, $e absolutna prawda nie ist-
nieje, niech spróbuje prze$y( swoje $ycie nie u$ywaj#c 
takich s!ów i wyra$e' jak: „Tak”, „Nie”, „Jest”, „Nie ma”, 
„Nie zgadzam si"”, „Naprawd"?”. Prawda jest wszech-
ogarniaj#ca. Bez prawdy nie da si" sensownie powie-
dzie(, $e pada albo nie pada deszcz, $e jem albo nie jem, 
$e samochód nadje$d$a albo nie nadje$d$a – zatem bez 

Jezus jest prawdą Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie 
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (J 14, 

6 BW).

Marcin Mizak

prawdy trudno nawet bezpiecznie przej%( przez ulic". 
Prawda jest wsz"dzie i nie da si" bez niej $y(. Jak$e to 
pasuje do Boga, który te$ jest obecny wsz"dzie, i bez któ-
rego te$ nie da si" $y(; jak$e to pasuje do Pana Jezusa, 
który mówi o sobie, $e jest prawd# i $yciem (J 14,6).

Kto chce prawdziwie $y(, musi $y( w zgodzie z praw-
d#. Zdarza nam si" s!ysze( ludzi oskar$aj#cych czy kry-
tykuj#cych innych. Zauwa$amy, $e oskar$yciele mówi# 
prawd", a jednak trudno jest nam j# przyj#(, poniewa$ 
wiemy, $e oni sami nie $yj# prawd#, $e s# wynio%li, $e 
s# hipokrytami. Ludzie nieraz wykorzystuj# prawd", aby 
!aja(, pot"pia(, gromi(. Prawd# jednak nale$y przede 
wszystkim $y(, a nie tylko korzysta( z niej w celu obwi-
niania innych (Mt 7,3-5). Chrze%cija'ski my%liciel Ravi 
Zacharias pyta w swym wyst#pieniu pt. Is Truth Dead? 
(YouTube, 2018): „A czy my $yjemy wed!ug prawdy, czy 
tylko pos!ugujemy si" prawd#, aby os#dza( innych?”

Niektórzy ludzie, znajduj#c moc winy w cz!owie-
ku, ch!oszcz# go batem swych ust. Inny ludzie, tacy jak 
urz"dnik Pi!at, nie znajduj#c $adnej winy w Chrystusie, 
biczuj# go (J 18,38; 19,1). Jeszcze inni, tacy jak !otr na 
krzy$u, nie znajduj# $adnej winy w Chrystusie, a tyl-
ko moc odpuszczania win (,k 23,39-43). Która z tych 
trzech kategorii ludzi pozna!a prawd"? Dwa pierwsze 
przypadki to przyk!ad z!udnego wra$enia za!atwienia 
sprawy, wynios!ego odst"pstwa od autentycznej prawdy. 
Ale z!oczy'ca na krzy$u rozpoznaje prawd", zarówno 
w sobie samym, mówi#c o sobie jako s!usznie skazanym 
na %mier(, jak i w Chrystusie, mówi#c o nim jako o Kró-
lu bez skazy; o Królu, który idzie do swego Królestwa; 
o Królu, który ma moc wymaza( skaz" i da( $ycie temu, 
który umiera. ,otr rozpoznaje prawd", a Syn Bo$y roz-
poznaje, $e ten cz!owiek kieruje si" prawd# i obiecuje mu 
$ycie wieczne: „Zaprawd" powiadam ci…” (,k 23,43). 
Pana Jezusa ani nie mo$na oszuka(, ani On nie mo$e 
oszuka(. Sam rozum podpowiada, $e takiej prawdzie 
warto zaufa(.
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Tym razem na !amach G#osu Ewangelicznego 
pochylimy si" nad swego rodzaju patchwor-
kiem, czyli zebranymi razem fragmenta-
mi Pisma )wi"tego, z których ka$dy b"dzie 

chcia! nam co% przekaza(. Poniewa$ b"d# one ró$ne, 
ró$ne te$ uka$# si" w#tki, kolory i smaki. Spróbujmy 
tego, co dobre. 

(1) NaTChNIeNIe
W Ksi"dze Wyj%cia 31,18 czytamy: A gdy (Bóg) do-

ko'czy# rozmowy z Moj!eszem na górze Synaj, da# mu dwie 
tablice (wiadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bo-
!ym. Zdanie to podsumowuje w#tek, którego pocz#tek 
znajdujemy w Wj 24,12: I rzek# Pan do Moj!esza: Wst"p 
do mnie na gór& i zosta' tam, a dam ci tablice kamienne, za-
kon i przykazania, które napisa#em, aby ich pouczy%. 

Co my tutaj mamy? Mamy informacj" o dwóch ta-
blicach %wiadectwa, o dwóch kamiennych tablicach, na 
których Bóg zapisa! swoje s!owo, Dekalog (hebr. Ase-
ret Hadibrot, tj. dziesi"( s!ów). S!owa na tablicach zosta-
!y zapisane palcem Bo$ym. Targum Neofiti 1 (powsta!y 

w okresie I – III w. po Chr.; tekst aramejski, przek!ad 
i interpretacja tekstu hebrajskiego) mówi, $e tabli-
ce zosta!y zapisane palcem Mocy przed Panem. Ireneusz 
z Lyonu (ok. 135/140 – ok. 200; ucze' Polikarpa [zm. 
ok. 156 r.], który z kolei by! uczniem %w. Jana aposto!a) 
w swoim Wyk#adzie nauki apostolskiej, pisze: Na pustyni 
Moj!esz otrzyma# od Boga prawo, wypisane palcem Bo!ym 
na tablicach kamiennych – Palcem Bo!ym za$ jest wys#any od 
Ojca Duch (wi&ty…. 

Wszystko to jest szalenie ciekawe i !#czy si" z 2 Li-
stem do Tymoteusza 3,16-17, gdzie czytamy o natchnie-
niu i przeznaczeniu Pisma (dok!adniej rzecz ujmuj#c 
chodzi tu o Stary Testament): Ca#e Pismo przez Boga jest 
natchnione i po!yteczne do nauki, do wykrywania b#&dów, 
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwo$ci, aby 
cz#owiek Bo!y by# doskona#y, do wszelkiego dobrego dzie#a 
przygotowany. Pawe! powiada, $e Pismo jest natchnio-
ne przez Boga (ϑεόπνευστος), wtóruje mu inny aposto!, 
Piotr, u którego znajdujemy informacj", $e proroctwo 
(które !#czymy z ca!o%ci# Pisma) nie jest tworem ludz-
kim, bo cho( wypowiadali je ludzie, to byli oni natchnieni 
(dos!. niesieni, poruszani, kierowani [πνεύματος ἁγίου 
φερόμενοι]) Duchem (wi&tym (2 P 1,21). 

Do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas do wnio-
sku, $e autorami Dekalogu, jak i ca!ego Pisma, s# Bóg 
Ojciec i Bóg Duch )wi"ty. A Bóg Syn? On te$, bo jest 
S!owem i pe!ni# S!owa. Gdy wi"c bierzemy do r"ki Pi-
smo )wi"te, bierzemy skarb.

(2) KRZyż
Przeczytajmy kilka fragmentów: 
J 19,16-18: Wtedy to wyda# go im na $mier% krzy!ow". 

Wzi&li wi&c Jezusa i odprowadzili go. A On d)wigaj"c krzy! 
swój, szed# na miejsce, zwane Trupi" Czaszk", co po hebraj-
sku zwie si& Golgota, gdzie go ukrzy!owali, a z nim innych 
dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po$rodku Jezusa; 

J 19,23.25: A gdy !o#nierze ukrzy!owali Jezusa, wzi&li 
szaty jego i podzielili na cztery cz&$ci, ka!demu !o#nierzowi 
cz&$%, i zwierzchni" sukni&. A ta suknia nie by#a szyta, ale 
od góry ca#a tkana. (…) A sta#y pod krzy!em Jezusa mat-
ka jego i siostra matki jego, Maria, !ona Kleofasa, i Maria 
Magdalena; 

1 Kor 2,1-2: Równie! ja, gdy przyszed#em: do was, bra-
cia, nie przyszed#em z wynios#o$ci" mowy lub m"dro$ci, g#o-

Okruchy 
biblijne
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sz"c wam $wiadectwo Bo!e. Albowiem uzna#em za w#a-
$ciwe nic innego nie umie% mi&dzy wami, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzy!owanego; 

Ga 3,13: Chrystus wykupi# nas od przekle'stwa zako-
nu, stawszy si& za nas przekle'stwem, gdy! napisano: Prze-
kl&ty ka!dy, który zawis# na drzewie.

Tym, co chcemy tutaj szczególnie podkre%li( jest 
krzy$. Krzy$ jako narz"dzie i krzy$ jako miejsce cierpie-
nia. Wspomniany ju$ Ireneusz pisze o nim tak: I dlatego 
S#owo mówi za po$rednictwem proroka Izajasza zapowia-
daj"c rzeczy przysz#e dla ich spe#nienia – po to s" prorocy, by 
zapowiadali rzeczy przysz#e – mówi wi&c przez niego S#owo 
tak: «ja si& nie sprzeciwiam i nie przeciwstawiam, grzbiet 
swój poda#em na biczowanie i lica swoje na policzkowanie, 
oblicza za$ swego nie odwróci#em od ha'by oplucia» (Iz 50, 
5-6). A wi&c przez pos#usze'stwo, w którym pos#uszny a! do 
$mierci zawis# na drzewie, usun"# dawne niepos#usze'stwo 
pope#nione w zwi"zku z drzewem. A sam, poniewa! jest 
S#owem Boga wszechmog"cego, które wed#ug niewidzialnego 
planu rozszerzy#o si& powszechnie w ca#ym $wiecie i ogarnia 
jego d#ugo$% i szeroko$%, jego wysoko$% i g#&boko$%, gdy! po-
przez S#owo Bóg wszystkim zawiaduje, tak te! ukrzy!owa-
ny zosta# w tych (czterech kierunkach), Syn Bo!y, ju! wcze-
$niej wed#ug planu krzy!a oznaczony we wszech$wiecie. 
Wypada#o bowiem, !eby staj"c si& widzialnym doprowadzi# 
do ujawnienia swe oznaczenie na planie krzy!a we wszech-
$wiecie, aby swoje dzia#anie w zakresie niewidzialnym uka-
za# tak!e w sposób widzialny, bo w#a$nie to on o$wietla wy-
soko$%, to znaczy t& w niebiosach, obejmuje g#&boko$%, która jest 
w g#&boko$ciach ziemi, rozci"ga d#ugo$% od wschodu ku zacho-
dowi i steruje szeroko$ci" od pó#nocy ku po#udniowi i on wzy-
wa rozproszonych ze wszystkich stron do poznawania Ojca. 

Dorzu(my do tego co% jeszcze. Istnieje hipoteza (nie-
którzy nazywaj# to legend#), mówi#ca, $e drzewo, z któ-
rego Adam i Ewa zerwali zakazany owoc, zosta!o u$yte 
jako drzewo krzy$a, na którym umar! Chrystus. Inna 
g!osi, $e Kalwaria by!a miejscem pochówku Adama. To 
pewnie dlatego, na przyk!ad w VII wieku, ludzie modlili 
si" mówi#c: (mier% przysz#a z drzewa, !ycie mia#o wytry-
sn"% z drzewa. 

,adnie zebra! to wszystko w Hymnie do Boga, mo-
jego Boga, w mojej chorobie John Donn (1572-1631; naj-
pierw katolik, potem anglikanin): Uznajemy/my$limy, !e 
Raj i Kalwaria, krzy! Chrystusa i drzewo Adama, sta#y na 

jednym miejscu; spójrz, Panie, i znajd) obu Adamów spoty-
kaj"cych si& we mnie; jak pot pierwszego Adama oblewa mi 
twarz (przekle'stwo ci&!kiej pracy – Rdz 3,19), tak niech 
krew ostatniego Adama obejmie m" dusz&.

Oj, tak, niech stary Adam odejdzie w cie', w niepa-
mi"(, a nowy Adam-Chrystus niech obejmie w nas swo-
je rz#dy mi!o%ci.

(3) uKSZTałTOWaNIe
W Ksi"dze Rodzaju 1,26-27 znajdujemy takie oto 

zdanie: Potem rzek# Bóg: Uczy'my cz#owieka na obraz 
nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morski-
mi i nad ptactwem niebios, i nad byd#em, i nad ca#" ziemi", 
i nad wszelkim p#azem pe#zaj"cym po ziemi. I stworzy# Bóg 
cz#owieka na obraz swój; Na obraz Boga stworzy# go. Jako 
m&!czyzn& i niewiast& stworzy# ich. 

Bóg postanawia stworzy( cz!owieka. Chce to zrobi( 
i robi. G!"bszy tego sens i konkretn# celowo%( dzia!a-
nia widzimy w wersecie nast"pnym (w. 28): I b#ogos#awi# 
im Bóg, i rzek# do nich Bóg: Rozradzajcie si& i rozmna!ajcie 
si&, i nape#niajcie ziemi&, i czy'cie j" sobie poddan"; panujcie 
nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszel-
kimi zwierz&tami, które si& poruszaj" po ziemi. 

Bóg stwarza cz!owieka, ale stwarza „go” w posta-
ci „ich”, co koresponduje z uczy'my cz#owieka na obraz 
nasz, podobnego do nas…. Nie tworzy Bóg cz!owieka na 
kszta!t anio!a czy innego stworzenia, stwarza go na swój 
„kszta!t”. Cz!owiek jest wi"c jak Bóg, cho( co do natury 
Nim nie jest. Cz!owiek my%li, panuje, zarz#dza, mówi, 
jest wolny w dzia!aniu – jest panem dla reszty stworzenia.   

Ale po co to wszystko? Z odpowiedzi# przychodzi 
nam Ewangelia wg %w. Jana, mówi#c: S#owo cia#em si& 
sta#o (1,14). Z czego na pocz#tku Bóg stworzy! cz!owie-
ka? Z ziemi, z prochu ziemi. Doda! do tego dech $ycia, 
dzi"ki czemu cz!owiek sta! si" dusz# $yj#c#, pe!ni# bytu 
(Rdz 2,7). Up!ynie wiele wieków i w Betlejem przyjdzie 
na %wiat dziecko, Jezus, cz!owiek wzi"ty z cia!a, z prochu 
ukszta!towanego. Bóg uczyni Go cz!owiekiem. B"d#c 
w pe!ni Bogiem b"dzie równie$ w pe!ni cz!owiekiem. 
Aposto! Pawe! napisze o tym: Baczcie, aby was kto nie 
sprowadzi# na manowce filozofi" i czczym urojeniem, opar-
tym na podaniach ludzkich i na !ywio#ach $wiata, a nie na 
Chrystusie; gdy! w nim mieszka ciele$nie ca#a pe#nia bosko-
$ci, i macie pe#ni& w nim… (Kol 2,8-10).  
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Po co Bóg stworzy! cz!owieka? Po to, by wpisa( go 
w swój zbawczy plan, by odwieczne S!owo mog!o kiedy% 
sta( si" cz!owiekiem i zbawi( ludzki ród. Jezus Chrystus 
stworzy! wi"c (Wszystko przez nie [S!owo] powsta#o, a bez 
niego nic nie powsta#o, co powsta#o [J 1,3]; On [Jezus] jest 
obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego 
stworzenia, poniewa! w nim zosta#o stworzone wszystko, 
co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzial-
ne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie w#adze, 
czy zwierzchno$ci; wszystko przez niego i dla niego zosta-
#o stworzone [Kol 1,15-19]) Adama, tego pierwszego, by 
pó+niej móc sta( si" drugim i ostatnim Adamem. 

Ciekawe jest jeszcze i to, $e Pan Jezus stworzy! rów-
nie$ Ew" – t" pierwsz# Ew". Ireneusz z Lyonu nak!a-
da na ni# drug# Ew" – Mari", i stwierdza: A wi&c jak 
przez niepos#usze'stwo dziewicy cz#owiek upad#, a upada-
j"c umar#, tak przez dziewic&, która by#a pos#uszna S#owu 
Bo!emu, cz#owiek na powrót o!y# i przyj"# !ycie. Pan bo-
wiem przyszed# szuka% zagubionej owcy. A zagubi# si& cz#o-
wiek. I dlatego nie powsta#o jakie$ nowe stworzenie (trzecie, 
oprócz m"$czyzny i kobiety – przypis mój), ale rodz"c 
si& z tej, której ród by# od Adama, zachowa# podobie'-
stwo ukszta#towania.

To pi"kna i niezwyk!a prawda. Chrystus, my%l#c 
o istocie cz!owieka, o p!ci cz!owieka, ukszta!towa! m"$-
czyzn", ale i kobiet", w dalszej perspektywie tak$e swoj# 
matk", by móc si" z niej narodzi(. Jest wi"c Adam, by 
S!owo mog!o sta( si" m"$czyzn#. Jest i Ewa, by S!owo 
mog!o sta( si" z niej cia!em rodzaju m"skiego. 

(4) OFIaRa
Zajrzyjmy do Listu do Hebrajczyków: 
(a) 9,11-14: Lecz Chrystus, który si& zjawi# jako arcyka-

p#an dóbr przysz#ych, wszed# przez wi&kszy i doskonalszy 
przybytek, nie r&k" zbudowany, to jest nie z tego stworzone-
go $wiata pochodz"cy, wszed# raz na zawsze do $wi"tyni nie 
z krwi" koz#ów i cielców, ale z w#asn" krwi" swoj", doko-
nawszy wiecznego odkupienia. Bo je$li krew koz#ów i wo#ów 
oraz popió# z ja#owicy przez pokropienie u$wi&caj" skalanych 
i przywracaj" cielesn" czysto$%, o ile! bardziej krew Chrystu-
sa, który przez Ducha wiecznego ofiarowa# samego siebie bez 
skazy Bogu, oczy$ci sumienie nasze od martwych uczynków, 
aby$my mogli s#u!y% Bogu !ywemu. 

O czym mówi ten fragment? Mówi o %mierci Jezusa 
Chrystusa, o Nim jako ofierze. Gdyby nie by!o przelania 
krwi Chrystusa Pana, zbawienia te$ by nie by!o. 

(b) 10,1-7: Albowiem zakon, zawieraj"c w sobie tyl-
ko cie' przysz#ych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie mo!e 
w !adnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie sk#a-
dane rok w rok, przywie$% do doskona#o$ci tych, którzy z nimi 
przychodz". Bo czy! nie zaprzestano by ich sk#ada%, gdyby 
ci, co je sk#adaj", nie mieli ju! !adnej $wiadomo$ci grze-
chów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one w#a$nie 
przywodz" na pami&% grzechy co roku. Jest bowiem rzecz" 
niemo!liw", aby krew wo#ów i koz#ów mog#a g#adzi% grze-
chy. Tote!, przychodz"c na $wiat, mówi: Nie chcia#e$ ofiar 
krwawych i darów, ale$ cia#o dla mnie przysposobi#; nie 
upodoba#e$ sobie w ca#opaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy 
rzek#em: Oto przychodz&, aby wype#ni% wol& twoj", o Bo!e, 
Jak napisano o mnie w zwoju ksi&gi.

O czym mówi ten fragment? Mówi o wcieleniu S!o-
wa, o przyj%ciu S!owa na %wiat, o cz!owieku Jezusie.

(c) 10,12: Lecz gdy On z#o!y# raz na zawsze jedn" ofia-
r& za grzechy, usiad# po prawicy Bo!ej.

O czym mówi ten fragment? Mówi o %mierci, ofierze 
i uwielbieniu Jezusa. Równie$ o Jego zmartwychwsta-
niu, które wydarzy!o si" pomi"dzy krzy$em a niebia'sk# 
obecno%ci#. 

(d) 9,28: Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zg#adzi% 
grzechy wielu, drugi raz uka!e si& nie z powodu grzechu, 
lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekuj". 

O czym mówi ten fragment? Mówi o ponownym 
przyj%ciu Pana Jezusa. O dope!nieniu rozpocz"tego ju$ 
zbawienia. 

Fragmenty te dowodz# (mo$na do!#czy( do nich 
wiele innych), $e kiedy mówimy o ewangelii, kiedy mó-
wimy o zbawieniu w Jezusie, musimy mie( przed ocza-
mi wcielenie S!owa, a wi"c Jego narodzenie, potem Jego 
$ycie, potem Jego publiczn# s!u$b", potem Jego krzy$, 
potem Jego zmartwychwstanie, uwielbienie i przyj%cie 
w chwale. 

Gdy mówimy o zbawieniu nie mo$emy mie( przed 
oczami tylko krzy$a, poniewa$ krzy$ nie jest od!#czony, 
wyizolowany/odizolowany od reszty $ycia Jezusa Chry-
stusa. Nasze zbawienie mie%ci si" we wszystkim, co do-
tyczy Jezusa, czego kulminacj# jest w!a%nie krzy$. Ale 
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pami"tajmy, $e bez wcielenia, bez dzieci'stwa, bez bar 
micwy, bez wprowadzenia w $ycie $ydowskie, bez pu-
blicznej s!u$by nie by!oby krzy$a. A potem, bez zmar-
twychwstania, wniebowst#pienia i zapowiedzi powtór-
nego przyj%cia (paruzji) nie by!oby potwierdzenia krzy$a, 
zapewnienia, $e jest to na pewno dzie!o zbawcze. 

Pami"tajmy wi"c o „ca!ym Jezusie”, o wszystkim, co 
Go dotyczy, nie przeskakujmy szybko od narodzenia do 
krzy$a. Pami"tajmy o Jego preegzystencji i dziele stwór-
czym, bez którego to dzie!a w ogóle nie mogliby%my mó-
wi( ani o cz!owieku, ani o zbawieniu.

(5) uPadeK
Ksi"ga Rodzaju (rozdzia! 3), podkre%la przynajmniej 

kilka wa$nych prawd: 
- pope!niaj#c grzech, godz#c si" na grzech, Adam i Ewa 

opluli Pana Boga;
- pope!niaj#c grzech, godz#c si" na grzech, Adam i Ewa 

zostali odarci z niewinno%ci;
- pope!niaj#c grzech, godz#c si" na grzech, Adam i Ewa 

poznali dobro i z!o (poznali ró$nic" mi"dzy nimi);
- pope!niaj#c grzech, godz#c si" na grzech, Adam i Ewa 

zacz"li siebie obwinia(; 
- z powodu grzechu Adam i Ewa musieli odej%( z Raju;
- z powodu grzechu Adama i Ewy ruszy!a lawina z!a, 

przysz!a %mier(.
Gdyby mogli, Adam i Ewa powiedzieliby zapewne, 

$e grzech nie tylko nie pot"guje $ycia, tj. nie czyni go 
lepszym, zdrowszym, ale je umniejsza i jest pocz#tkiem 
wielu niszczycielskich nast"pstw (skomplikowanych 
struktur grzechu). 

POdSumOWaNIe 
Naszemu podsumowaniu nadamy kszta!t kilku prostych 
zda'. Oto one:
(1) Jak to dobrze, $e Stwórca stworzy! %wiat swo-

im S!owem;

(2) Jak to dobrze, $e mamy dost"p do spisanego na-
tchnionego przez Boga Pisma. Zapytajmy siebie, 
w jaki sposób je traktujemy, jak je czytamy. Akcep-
tujemy je w ca!o%ci, bez reszty, czy podobnie jak cze-
koladki z bombonierki wybieramy z niego wy!#cznie 
to, co nam pasuje, odpowiada, smakuje; 

(3) Jak to dobrze, $e Bóg powo!a! nas do $ycia, $e po-
zwoli! nam by(, cieszy( si" $yciem; 

(4) Jak to dobrze, $e b"d#c chrze%cijanami nie musimy 
patrze( na $ycie przez pryzmat nieszcz"%cia. W my%l 
s!ów wiersza Allena Aftermana (1941-1992): Tobie 
pozostawiam wyt#umaczenie, dlaczego nie p#aczemy, 
ilekro% si& budzimy (Pieta), cz!owiek w swojej $a!osnej 
kondycji winien p!aka( nad swoim losem. Zw!aszcza 
ten, który zamiast chodzi( z Bogiem, kryje si" przed 
Nim (tak$e ten wierz#cy);  

(5) Jak to dobrze, $e jako chrze%cijanie, zbawieni przez 
!ask", oczyszczeni krwi# Chrystusa, nie jeste%my 
lud+mi duchowej choroby. Wiele do my%lenia daje 
wypowied+ Ludwiga Wittgensteina (1889-1951, fi-
lozof niemiecki), który napisa! kiedy%: Ludzie s" re-
ligijni w takiej mierze, w jakiej uwa!aj" si& nie tyle za 
niedoskona#ych, ile za chorych. Ka!dy jako tako przy-
zwoity cz#owiek b&dzie my$la# o sobie jako o kim$ kom-
pletnie niedoskona#ym, ale cz#owiek religijny my$li o so-
bie jako o kim$ nieszcz&snym. My chorzy duchowo ju$ 
byli%my. W Chrystusie jeste%my duchowo zdrowi. 
A jednak od czasu do czasu popatrzmy na siebie jak 
na ludzi chorych, bo sporo jest w nas jeszcze pozosta-
!o%ci po chorobie zwanej grzechem;  

(6) Jak to dobrze, $e jeste%my podobni do Stwórcy, 
to zobowi#zuje;

(7) Jak to dobrze, $e drzewo krzy$a zast#pi!o drzewo 
z Raju;

(8) Jak to dobrze, $e drugi Adam jest mocniejszy od 
pierwszego; 

(9) Jak to dobrze, $e drugi Adam wygrywa we mnie 
z pierwszym;

(10) Jak to dobrze, $e Bóg posy!a swoje s!owo, $e wci#$   
  si" z nami komunikuje, $e chce z nami rozmawia(.

Wiesław Kamyszek
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Czuj" si" uprawniony, by si" wypowiedzie( na ten te-
mat. Zarówno moja mama, jak i mój %redni brat s# mu-
zykologami. Najm!odszy brat jest autorem wielu arty-
ku!ów na temat muzyki dawnej i ksi#$ki na ten temat. 
Ja tak$e odebra!em edukacj" muzyczn#, gra!em na kil-
ku instrumentach i %piewa!em w chórze. Ponadto by!em 
kolekcjonerem p!yt i prezenterem p!ytowym w Klubie 
Studenckim „Odnowa” w Toruniu. Tam te$ by!em za-
przyja+niony z takimi grupami jak Republika na czele 
z Grzegorzem Ciechowskim i punk-rockowa Rejestra-
cja. Ponadto sam muzykowa!em, daj#c kilka koncer-
tów rockowych i awangardowych oraz do dzi% utrzymu-
j" kole$e'skie relacje ze znanym muzykiem Kazikiem 
Staszewskim.   

ZdaNIe myŚlICIelI I FIlOZOFóW
Przez wieki wielu my%licieli zwraca!o uwag" na to, 

jak g!"boki wp!yw muzyka wywiera na s!uchaczy. Np. 
ponad 2 tysi#ce lat przed narodzeniem Chrystusa istnia-
!y w staro$ytnych Chinach wysoko rozwini"te trendy 
muzyczne, powszechnie znane w spo!ecze'stwie. Wie-
le uwagi po%wi"cali muzyce filozofowie. B"d#c %wiado-
mi jej dzia!ania, sprawdzali, czy dany styl jest no%nikiem 

Czy  
muzyka  
zawsze  
łagodzi  

obyczaje? 
Myślę, że wszyscy lubimy posłuchać dobrej muzyki. Mój dawny przyjaciel pochodzenia romskiego, 
powiedział mi kiedyś o jego zdaniem nieszkodliwej twórczości polskich piosenkarek, Anny Jantar i Ire-
ny Jarockiej: „Przyjemne dla ucha, nieszkodliwe dla ducha”. Czy jednak zawsze tak jest, czy w każdym 
przypadku – zgodnie z innym powiedzeniem – „muzyka łagodzi obyczaje”?

odwiecznych prawd i czy pozytywnie kszta!tuje ludzkie 
charaktery. Cesarz Szan ocenia! stan duchowy i moralny 
spo!ecze'stwa danej prowincji na podstawie stylu s!u-
chanej tam muzyki. Ostre i zmys!owe d+wi"ki ujawnia-
!y, $e mieszka'cy znajduj#cy w niej upodobanie wyma-
gaj# interwencji cesarza, bo dzieje si" z nimi co% z!ego. 

„Gdy zmieniaj# si" style muzyczne, jednocze%nie 
zmieniaj# si" fundamentalne prawa pa'stwowe”. 
„Zwiedzeni sw# g!upot# doszli do przekonania, 
$e w muzyce nie istnieje dobro ani z!o, a nale$y 
j# ocenia( na podstawie przyjemno%ci, któr# ona 
daje. Lecz kryterium nie jest sama muzyka, lecz 
zwi#zana z ni# niemoralno%( i duch bezprawia” 
(grecki filozof, Platon).    

„Muzyka ma tak# moc, $e kszta!tuje charakter” 
(grecki filozof, Arystoteles). 

„Muzyka mo$e by( %rodkiem do szybkiego znisz-
czenia spo!ecze'stwa” (rewolucjonista i wywroto-
wiec, W!odzimierz Lenin). 
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WPłyW muZyKI Na STWORZeNIe, 
CIałO I umySł

Badania naukowe wykaza!y, $e ro%liny pozytyw-
nie reaguj# na muzyk" klasyczn#, szybciej rozwijaj#c si" 
i kwitn#c ni$ bez muzyki. Bardziej agresywne odmiany 
muzyki powoduj# zahamowanie wzrostu ro%lin, a nawet 
ich obumieranie. Mo$e to zabrzmi zabawnie, ale krowy 
by!y bardziej wydajne w produkowaniu mleka, gdy pusz-
czano im w tle przyjemne kompozycje muzyki klasycz-
nej, np. Mozarta.  

Biblia wskazuje, jak dobroczynnie oddzia!ywa!a na 
sko!atan# psychik" króla Saula, muzyka wykonywana 
przez psalmist" Dawida (1 Sm 16,23). Jest taka dziedzi-
na, jak muzykoterapia, potwierdzaj#ca leczniczy wp!yw 
muzyki w przypadku niektórych dolegliwo%ci. 

Niektóre rodzaje muzyki mają niekorzystny 
wpływ na mózg i procesy myślowe. 

Badania przeprowadzone niezale$nie na dwóch uni-
wersytetach wykaza!y, $e szczury mia!y wi"ksze k!opo-
ty ze znalezieniem wyj%cia z labiryntu, gdy w!#czono 
muzyk" hard-rockow#. Oczywi%cie, !agodniejsze formy 
muzyki rockowej lub muzyki pop czy soul nie wywieraj# 
tak dezorientuj#cego wp!ywu.  

Dwóch psychiatrów wykry!o nast"puj#ce objawy 
u zagorza!ych fanów ostrzejszych form rocka: 
1. Zmiana reakcji emocjonalnych od frustracji do nie-

kontrolowanej gwa!towno%ci;
2. Utrata kontroli, zarówno %wiadomo%ci jak i refleksu, 

zdolno%ci koncentracji;
3. Znaczne zmniejszenie kontroli inteligencji i woli 

przez pod%wiadomo%(;
4. Najpierw podniecenie nerwowo-zmys!owe powo-

duj#ce eufori", !atwe uleganie sugestiom, histeriom 
lub halucynacjom;

5. Powa$ne k!opoty z pami"ci#, funkcjami mózgowymi 
i koordynacj# uk!adu nerwowego;

6. Stan hipnotyczny lub kataleptyczny czyni#cy z oso-
by robota;

7. Stan depresyjny przechodz#cy w neuroz" i psychoz", 
zw!aszcza, kiedy muzyka po!#czy si" z narkotykiem;

8. Tendencje samobójcze i zabójcze znacznie wzrastaj# 
przy s!uchaniu codziennym mocniejszych form rocka;

9. Samos#d, samozniszczenie, samookaleczenie, 
zw!aszcza po%ród wi"kszych zgromadze';

10. Nieodparte impulsy destrukcji, wandalizmu i zamie-
szek jako wynik koncertów i festiwali rockowych. 

Za pomocą muzyki można manipulować ludzki-
mi emocjami i myślami:

„Manipulujemy lud+mi jak szale'cami” (Eddy 
Manson, kompozytor muzyki filmowej). 
„*aden rodzaj sztuki nie wp!ywa tak na %wiado-
mo%( i nie zmienia jej, tak jak muzyka. […] Po-
dobnie jak ludzka natura, muzyka prawdopo-
dobnie nie mo$e by( neutralna, gdy chodzi o jej 
duchowy kierunek” (muzykolog, David Tame).

„Hipnotyzujesz ludzi, a$ sprowadzisz ich do ich 
naturalnego stanu, a kiedy uderzysz w ich naj-
s!abszy punkt, mo$esz g!osi( do ich pod%wiado-
mo%ci, cokolwiek zechcesz” (Jimi Hendrix, s!yn-
ny gitarzysta, prekursor heavy-metalu).   

muZyKa JaKO NOŚNIK IdeI I muZyCy
JaKO PRZyKład dla INNyCh
muzyka może służyć zarówno do przekazywa-
nia dobrych idei, jak i szkodliwych lub niebez-
piecznych poglądów.

Muzyka odegra!a jaki% wp!yw w kulcie bo$ka wy-
stawionego przez króla Nabuchodonozora (Dn 3,4-7). 
W XX wieku by!a u$ytecznym narz"dziem w promowa-
niu zarówno idei faszyzmu, jak i komunizmu oraz w po-
budzaniu ducha bojowego podczas wojen. 

Tomasz Lipi'ski, pseudonim Franz, mój dawny 
znajomy, znany polski muzyk i kompozytor, stwierdzi! 
w jednym z wywiadów telewizyjnych, $e niektórzy mu-
zycy rockowi przypominaj# fa!szywych proroków, gdy$ 
przekazuj# swoim zwolennikom niebezpieczne pogl#dy. 
Sam Lipi'ski bardzo trafnie potrafi! uj#( pewne proble-
my spo!eczno-polityczne w takich utworach, jak „Za za-
mkni"tymi drzwiami”, czy „Nie wierz" politykom”. 

Oto niektóre przyk!ady potwierdzaj#ce powy$-
sz# opini":
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n Cz!onkowie brytyjskiej grupy rockowej Manic Stre-
et Preachers (Maniakalni uliczni kaznodzieje), któ-
ra osi#gn"!a wiele sukcesów, nie kryj# si" ze swym 
upodobaniem do marksizmu i socjalizmu. Wyst#pili 
nawet z koncertem w takim komunistycznym kraju 
jak Kuba, graj#c dla obecnego na ich wyst"pie Fidela 
Castro, komunistycznego przywódcy.

n Je%li chodzi o skrajn# prawic", to brytyjska grupa 
Screwdriver ()rubokr"t) skutecznie przekazywa!a 
za pomoc# tekstów i muzyki idee nacjonalistyczne 
i przyczynia!a si" do umocnienia ruchu skinheadów. 

n Wiele zespo!ów heavy i black-metalowych jaw-
nie promuje satanizm i jest zdecydowanie wrogich 
chrze%cija'stwu. Przyk!adem z naszego, polskie-
go podwórka jest zespó! Behemoth, którego lider, 
Adam Darski, pseudonim Nergal (imi" poga'skie-
go bóstwa ze Starego Testamentu1) niejednokrotnie 
atakowa! chrze%cija'stwo podczas swoich koncertów 
i nie tylko: np. publicznie niszczy! Bibli", g!osi! has!o 
„Chrze%cijanie dla lwów”, a nawet zniewa$y! krzy$ 
Chrystusa.    

n Idolem wielu muzyków jest Aleister Crowley, uro-
dzony w rodzinie wolnych chrze%cijan prekursor sa-
tanizmu z prze!omu XIX i XX wieku. Jego wizerun-
ki s# obecne na ok!adkach p!yt, a nauki Crowleya s# 
przemycane w twórczo%ci niektórych artystów. 

n Okazuje si", $e nawet popularne i chwytliwe prze-
boje lansuj# podejrzane tre%ci. Przyk!adowo bardzo 
lubiana z powodu !adnej melodii, tak$e przez wie-
lu nie%wiadomych chrze%cijan, piosenka „Hotel Ca-
lifornia” ameryka'skiej grupy Eagles (Or!y) opisu-
je w swej warstwie tekstowej czarn#, satanistyczn# 
„msz"”. S!ynny przebój Joan Osborne „What if God 
was one of us” (A je%li Bóg by! jednym z nas) szerzy 
pogl#d „Ko%cio!a Jezusa Chrystusa w Dniach Ostat-
nich” (popularnie nazywanych mormonami, do któ-
rego zalicza si" piosenkarka), $e Bóg Ojciec by! kie-
dy% cz!owiekiem. Wed!ug tej religii Bóg Ojciec by! 
cz!owiekiem takim jak my, ale zrobi! na tyle wielkie 
post"py, $e sta! si" Bogiem. Wniosek dla wyznawców 

1 „Babilończycy zrobili Sukkot-Benota, a ludzie z Kuta zro-
bili Nergala, a ludzie z Chamat zrobili Aszimę” (2 Krl 17,30 
UBG).

tego ugrupowania jest jeden: je%li my jako ludzie si" 
dobrze postaramy, to tak$e zostaniemy bogami. 

Muzyka mo$e tak$e s!u$y( do przekazywania pozy-
tywnych idei, wyra$a( wspó!czucie dla osób cierpi#cych 
z powodu niesprawiedliwo%ci2 lub okazywa( zrozumienie 
dla problemów n"kaj#cych m!odych czy doros!ych ludzi. 
Przyk!adowo mój kolega Kazik Staszewski, w niejednym 
ze swoich utworów, bardzo trafnie wyrazi! nastroje spo-
!eczne a ponadto %wietnie skomentowa! pewne wspó!-
czesne zjawiska czy postawy. Ponadto w jednej z piose-
nek wyrazi! pogl#d, $e „S!owo Twoje (Bo$e) jest prawd#”. 

Co wi"cej, chrze%cijanie tak$e s# obecni w przemy%le 
muzycznym. Przyk!adem mo$e by( d!ugoletni, wierz#-
cy artysta z Wielkiej Brytanii Cliff Richard; z nieco in-
nej generacji Chris Norman z brytyjskiej popowej gru-
py Smokie (który jest wiernym m"$em swojej pierwszej 
$ony ju$ od lat siedemdziesi#tych i tak bardzo kocha sw# 
rodzin", $e studio nagra' umie%ci! w domu); czy z jesz-
cze m!odszego pokolenia, ameryka'ska grupa pop-roc-
kowa Sixpence None the Richer. Nie b"dziemy tu sze-
rzej rozwija( osobnego tematu, jakim jest istnienie nurtu 
Contemporary Christian Music (wspó!czesna muzyka 
chrze%cija'ska), do którego zaliczaj# si" m.in. John Mi-
chael Talbot, Steve Green, czy Michael Card. W tym 
ostatnim kierunku mo$na znale+( wiele warto%ciowych 
produkcji. 

Ponadto %wieccy arty%ci robili i nadal robi# dobre 
rzeczy dla innych: 
n Ameryka'ska grupa rockowa Flamin’ Groovies ak-

tywnie w!#czy!a si" w kampani" przeciwko narko-
tykom; wielu muzyków uczestniczy!o w koncertach 
charytatywnych na rzecz krajów zagro$onych g!o-
dem w Afryce; lider brytyjskiej grupy alternatyw-
nej Public Image Limited, John Lydon da! obecnie 
wszystkim wspania!y przyk!ad czu!ej troski i staran-
nej dba!o%ci o $on" chor# na Alzheimera. 

Teologicznie rzecz bior#c mo$na krytycznie patrze( 
na dobre uczynki ludzi nienawróconych. Przytaczam te 
2 Amerykańska grupa Bon Jovi poruszyła problem trudności z 

utrzymaniem rodziny w piosence „Livin” on a prayer” (Żyjąc 
modlitwą). Przykładów zaangażowanych tekstów jest mnó-
stwo. 
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przyk!ady jako przeciwwag" dla twierdzenia, $e nie-
chrze%cija'scy arty%ci czyni# samo z!o.

KTO luB CO KIeRuJe NIeKTóRymI 
muZyKamI? 
Jednymi muzykami kieruje duch nieczysty:

„Kto% inny mn# kieruje, ja tylko poddaj" si" jego 
prowadzeniu. Gdy wchodz" na scen", zosta-
j" op"tany” (Angus Young, gitarzysta hard-roc-
kowego zespo!u AC/DC). Nota bene: Niedaw-
no tysi#c gitarzystów wykona!o na du$ym placu 
s!ynny, demoniczny utwór tej grupy pt. „Highway 
to hell” (Autostrada do piek!a).

Innymi muzykami kieruje Duch Bo$y: 
„Celem wszelkiej muzyki jest uwielbienie Boga 
i odnowienie ludzkiego ducha” (Jan Sebastian 
Bach, najwi"kszy kompozytor wszechczasów, 
cz!owiek ewangelicznie wierz#cy; porównaj z tym 
Ef 5,19; Kol 3,16).

Jednak wi"kszo%( artystów wyra$a przez muzyk" 
stan swego ducha, swoje czysto ludzkie usposobienie3. 
Raz b"dzie to wp!yw rozweselaj#cy (jak w przypadku 
pogodnych utworów kompozytora muzyki filmowej 
Vladimira Cosmy), kiedy indziej zasmucaj#cy (np. nie-
które utwory Gustawa Mahlera, $ydowskiego kompozy-
tora maj#cego po zgonie swoich dzieci obsesj" na punk-
cie %mierci; czy te$ brytyjskiej grupy „zimnej fali”, Joy 
Division, której lider cierpia! z powodu nieszcz"%liwej 
relacji z kobiet#, co zako'czy!o si" jego samobójstwem). 
Kiedy indziej muzyka mo$e wywiera( dra$ni#cy wp!yw 
(jak muzyka takich ha!a%liwych grup, jak kalifornijskiej 
Dead Kennedys czy pó!nocnoirlandzkiej Therapy), albo 
koj#cy (jak utwory irlandzkiej piosenkarki Enya, zmar-
!ego greckiego piosenkarza Demisa Roussosa, czy grec-
kiej wokalistki Nany Mouskouri).

3 Oczywiście nie piszę tu o muzykach grających na instru-
mentach w zespołach kameralnych lub orkiestrach, gdzie 
taki osobisty wpływ samych wykonawców nie istnieje, 
bowiem grają z dostarczonych im nut. W takim przypadku 
rzeczywisty wpływ wywiera żyjący lub zmarły kompozytor 
za sprawą ducha, jaki przebija z jego muzyki wykonywanej 
wiernie przez muzyków. 

POdSumOWaNIe
Podobnie, jak ka$da forma dzia!alno%ci uprawia-

nej przez grzesznych ludzi, tak i muzykowanie mo$e 
przybiera( pozytywne i negatywne formy. Musimy by( 
dla siebie dobrymi „diagnostykami”, obserwuj#c, jaki 
wp!yw na naszego ducha wywiera okre%lony rodzaj mu-
zyki. Mo$e jest przyjemna dla ucha, ale czy faktycz-
nie jest nieszkodliwa dla ducha? Czy nie k!óci si" ona 
z owocem Ducha )wi"tego, na który sk!adaj# si" takie 
cechy, jak: mi#o$%, rado$%, pokój, cierpliwo$%, dobro%, #agod-
no$%, wierno$%, !yczliwo$%, panowanie nad sob" (Ga 5,22-
23, Nowy Testament, Wspó!czesny Przek!ad). Powinno 
nas jednak bardzo zmartwi(, je%li pod wp!ywem muzyki 
pojawiaj# si" u nas takie uczynki cia!a, jak: cudzo#óstwo, 
nierz"d, nieczysto$%, rozpusta; ba#wochwalstwo, czary, nie-
nawi$%, niezgoda, zawi$%, gniew, spory, k#ótnie, herezje; za-
zdro$%, zabójstwa, pija'stwo, hulanki (Ga 5,19-21 UBG). 

Muzyka jest wspania!ym darem. Nie powinna dla 
nikogo sta( si" bo$kiem, jak dla mnie w okresie sprzed 
mojego nawrócenia, gdy by!em m!ody. Nie powinna 
zdominowa( naszego $ycia, wypieraj#c z niego modli-
tw" i czytanie Biblii. Najwarto%ciowsze dla nas mog# 
i powinny by( utwory i pie%ni uwielbiaj#ce Boga Ojca 
i Pana Jezusa Chrystusa. Warto zapozna( si" z twórczo-
%ci# Jana Sebastiana Bacha i z radiowymi audycjami pro-
fesora Miros!awa Perza, w których szczegó!owo anali-
zuje biblijne podstawy wielu kompozycji tego geniusza. 

W naszych zborach powinni%my zadba( o to, by 
uwielbianie Stwórcy za pomoc# pie%ni by!o godne, rado-
sne i szczere. Analizujmy te$ teksty pie%ni, aby nie do-
puszcza( do u$ytku utworów o niebiblijnym czy lekko-
my%lnym przekazie. 

Chwalmy Boga za drogocenny dar, jakim jest muzy-
ka, ale b#d+my tak$e %wiadomi faktu, $e i przy tym da-
rze „majstruje” szatan. Dlatego zbadajmy nasze zwyczaje 
w tym zakresie i w razie czego porzu(my niew!a%ciwe 
formy muzyki, zast"puj#c je tym, co lepsze:

Aby"cie mogli rozpozna% to, co lepsze, !eby$cie byli 
szczerzy i bez zarzutu na dzie' Chrystusa; nape#nieni owo-
cami sprawiedliwo$ci, które przynosicie przez Jezusa Chry-
stusa ku chwale i czci Boga (Flp 1,10-11 UBG).

Szymon Matusiak
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Jarosław Celebański

Biblia na świecie
Dane opublikowane przez United Bible Societies w raporcie:  
„Global Scripture Access Report” wg stanu na styczeń 2020.

n Cała Biblia jest dost"pna w 694 językach.
n Nowy Testament jest przet!umaczony 

na kolejne 1542 języki, a przynajmniej 
pojedyncze biblijne księgi na nast"pne 
1159 języki .W ten sposób !#cznie w 3395 
j"zykach jest dost"pna przynajmniej jedna 
ksi"ga Biblii.

n To s# 33 języki więcej niż w poprzednim 
roku. 

n Towarzystwa biblijne szacuj#, $e 
na świecie jest ok. 7350 języków, 
do których zalicza się również 245 
języków migowych.

n 21% z 7,7 miliardów ludzi 
na %wiecie nie ma ca!ej Biblii 
w swoim ojczystym j"zyku 
(ok. 1,6 miliarda ludzi). Do 
2038 towarzystwa biblijne chc# 
zako'czy( t!umaczenia na 1200 
j"zyków. Obecnie s# w toku 277 
projekty t!umacze'. 

n żeby przetłumaczyć jedną 
księgę Biblii potrzeba kilka 
miesięcy, na tłumaczenie 
całej Biblii potrzeba ok. 
dwanaście lat.

n To oznacza, $e 5,7 miliardów ludzi ma dostęp  
do Starego i Nowego Testamentu w swoim ojczystym języku.  
Statystycznie jest to 79% ludzko%ci. 11% ludzi ma dost"p tylko do NT, a nast"pne 6,4% ma tylko pojedyn-
cze ksi"gi w swoim j"zyki. Oko!o 3,6% ludzko%ci nie mo$e w swoim j"zyku przeczyta( ani us!ysze( $adnej 
cz"%ci Biblii. 
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Fundament wiary chrze%cija'skiej zawarty jest w Ksi"dze, któr# jedni nazywaj# Bibli# a inni Pismem )wi"-
tym. Cz"sto w przek!adach wyst"puj# oba okre%lenia wspólnie.

Która z nazw jest bardziej w!a%ciwa, a mo$e lepiej oddaj#ca tre%( oryginalnej nazwy w t!umaczeniu na 
j"zyk polski?

Gdy wnikniemy, zbadamy obie te nazwy, to oka$e si", $e jedno i drugie okre%lenie oznacza to samo.
W j"zyku hebrajskim, a w tym j"zyku napisany zosta! Stary Testament, nazwa wywodzi si" od czynno%ci pisa-

nia (safar). Oznacza te$ co% napisanego, tj. pisma (sefarim). Pisma (ich tre%() by!a utrwalana przewa$nie na zwojach 
papirusu. W tym miejscu wypada wspomnie(, $e papirus, to dzisiaj rzadka, dochodz#ca do 4m wysoko%ci ro%lina 
bagienna, która ros!a przede wszystkim w delcie Nilu i by!a uprawiana ze wzgl"du na w!a%ciwo%ci jej !odygi. Z po-
ci"tej na w#skie pasemka !odyga by!a pleciona, ze sob# na krzy$. Nast"pnie plecionk" zwil$ano, ubijano i suszono 
na s!o'cu. W ten sposób powstawa! materia!, który mo$na by!o u$y( do sporz#dzania zapisanego tekstu. Napisanie 
d!u$szego tekstu wymaga!o sklejenia kilku kart w zwój. I mimo, $e w pó+niejszych wiekach wynaleziono bardziej 
trwa!y materia!: pergamin, to powszechnie u$ywanym materia!em pozosta! papirus, a jego nazwa przesz!a na okre-
%lenie nazwy naszego dzisiejszego papieru.

Jednak tej nazwy na okre%lenie ksi#g nie przyj"li staro$ytni Grecy. Oni papirusowe zwoje nazywali terminem 
pochodz#cym od nazwy portu Byblos. Do tego portu przywo$ono z Egiptu materia! pi%mienny, najcz"%ciej robili to 
kupcy feniccy, a nast"pnie sprzedawano towar dla wszystkich zainteresowanych zakupem. Identycznie by!o z nazw# 
innego materia!u pi%miennego z cienkich skór – pergaminu. Jego nazwa wywodzi si" od produkcji najlepszych zwo-
jów, jakie wytwarzane by!y w mie%cie Pergamonie.

W przyj"ciu nowego terminu przez Greków tkwi g!"bsza przyczyna ni$ tylko i wy!#cznie miejsce zakupu papi-
rusów, czy mo$e rozpoznawalno%( portu Byblos. Przez kontakt handlowy z Fenicjanami Grecy poznali wynalazek, 
jakim by! alfabet. Po przyj"ciu alfabetu zmienili kierunek pisma z prawobie$nego na lewobie$ny. Odwrócili te$ litery 
fenickie, te ostatnie oznacza!y tylko d+wi"ki spó!g!oskowe, a Grecy uzupe!nili je w!asnymi znakami samog!oskowy-
mi. W ten to sposób Grecy stali si" pierwszymi twórcami alfabetu, który zawiera! wszystkie d+wi"ki mowy. Nast"p-
nie od Greków alfabet zosta! przej"ty przez Rzymian, a od tych ostatnich przej"!y inne nacje europejskie. Nie nale$y 
si" zatem dziwi(, $e nazwa zwoju si"ga!a a$ do kraju, który da! Grekom pismo, a termin „ksi"ga” zosta! wzi"ty od 
nazwy w!asnej fenickiego portu. W j"zyku greckim brzmia! on biblion, a wi"ksza ilo%( zwojów, czyli ksi#g, wed!ug 
gramatyki tego j"zyka okre%lano s!owem biblia.

W!a%nie ta nazwa u$ywana by!a od okresu podbojów Aleksandra Wielkiego (IV wiek przed narodzeniem Chry-
stusa). Równie$ *ydzi mieszkaj#cy w diasporze (tj. rozproszeniu na obczy+nie) pos!ugiwali si" nazwami j"zyka grec-
kiego. Natomiast w Izraelu powszechnym okre%leniem by!o hebrajskie okre%lenie sefarim. To okre%lenie bardziej 
zbli$a!o si" w swym znaczeniu do poj"cia „pisma” ni$ „ksi"gi”. I teraz ju$ wiemy dlaczego w Nowym Testamencie 
(spisanym w j"zyku greckim) nie spotykamy s!owa biblia, lecz terminy b"d#ce odpowiednikami hebrajskich sefer, 
sefarim – „pismo”, „pisma” (por. Mt 21,42; J 10,35; Rz 1,2; 2 Tm 3,16).

Od najdawniejszych czasów zbiór ksi#g natchnionych nazywano dwojako: „Ksi"gi” (Biblia) i „Pismo”. Pierwsz# 
nazw" rozpowszechnili chrze%cijanie, którzy pos!ugiwali si" greckim tekstem ksi#g %wi"tych, a mówi#cy równie$ – 
zw!aszcza w zachodnich prowincjach Imperium Romanum – po !acinie. Przyj"li oni w pe!nym brzmieniu greckim 
termin biblia, okre%laj#c ca!y zbiór ksi#g natchnionych nazw# Biblia Sacra – „Ksi"gi %wi"te”. Termin biblia wyra-
$aj#cy pod wzgl"dem gramatycznym liczb" mnog# rodzaju nijakiego: biblia, -orum, w pó+niejszym %redniowieczu 
przybra! form" liczby pojedynczej rodzaju $e'skiego: biblia, -ae, w której przeszed! do prawie wszystkich j"zyków 
nowo$ytnych. I tak dzisiaj W!osi nazywaj# ksi"gi %wi"te la Bibbia, Francuzi – la Bible, Anglicy – the Bibel, Niemcy 
– die Bibel, a Polacy przyj"li t" nazw" w formie najczystszej – „Biblia”.

A co z drug# nazw# ksi#g natchnionych – „Pismo”? Jest nadal w u$yciu, w niektórych krajach cieszy si" nawet 
wi"ksz# estym# ni$ pierwsza. Tak jest na przyk!ad w Polsce.
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Przybli$my sobie teraz zawarto%( Biblii! Ta ostatnia jest zbiorem 66 ksi#g natchnionych przez Boga. Ksi"gi zo-
sta!y zebrane w dwa testamenty lub przymierza. Stary Testament zawiera 39 ksi#g a Nowy Testament 27 ksi#g. Pro-
rocy, kap!ani, królowie oraz przywódcy narodu izraelskiego napisali ksi"gi Starego Testamentu w j"zyku hebrajskim 
(dwa fragmenty w j"zyku aramejskim). Aposto!owie i ich pomocnicy napisali Nowy Testament w j"zyku greckim.

Oba testamenty/przymierza informuj# nas o stworzeniu i a$ do zako'czenia %wiata, opowiadaj# o wiecznej prze-
sz!o%ci po wieczn# przysz!o%(. 

Stary Testament zaczyna si" od stworzenia wszech%wiata, a ko'czy si" oko!o 400 lat przed pierwszym przyj%ciem 
Jezusa Chrystusa. Gdy zosta! skompletowany Stary Testament nasta!o 400 lat ciszy, kiedy to Bóg nie przemawia! 
i nie natchn#! $adnego pisma.

Ta cisza zosta!a przerwana pojawieniem si" Jana Chrzciciela, który og!asza! nadej%cie Zbawiciela ludzko%ci.
Nowy Testament ukazuje reszt" dziejów, pocz#wszy od narodzin Pana Jezusa Chrystusa do zako'czenia historii 

%wiata i obrazuje wieczno%(.
Stary Testament skupia si" na historii Izraela oraz na nadej%cie Zbawiciela, Nowy Testament skupia si" na osobie 

Jezusa Chrystusa i ustanowieniu (powo!aniu) Ko%cio!a.
Ewangelie opisuj# narodzenie, $ycie, %mier(, zmartwychwstanie i wniebowst#pienie Jezusa Chrystusa. Autorzy 

Ewangelii opisuj# najwa$niejsze wydarzenia w historii, przyj%cie Boga – Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele, a ka$-
dy opisuje z innej perspektywy. I tak Mateusz spogl#da na Chrystusa z perspektywy Jego Królestwa, Marek z per-
spektywy pos!ugi Chrystusa, ,ukasz z perspektywy ludzkiej natury Chrystusa (s# to ewangelie synoptyczne), a Jan 
z perspektywy bosko%ci Chrystusa.

Kolejna ksi"ga Nowego Testamentu (Dzieje Apostolskie) opisuj# wp!yw $ycia, %mierci oraz zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela %wiata, od wniebowst#pienia, zes!ania Ducha )wi"tego, za!o$enia Ko%cio!a, 
poprzez wczesne lata rozg!aszania ewangelii przez aposto!ów i pierwszych chrze%cijan. Dzieje Apostolskie opisu-
j# zak!adanie pierwszych wspólnot (zborów, ko%cio!ów) na terenie Judei i Samarii oraz w ró$nych miejscach impe-
rium rzymskiego.

Listy zawarte w Nowym Testamencie (jest ich 21) skierowane s# do zborów lub indywidualnych osób. Ich celem 
jest wyja%nienie znaczenia osoby Jezusa Chrystusa i jego dzie!a oraz jaki to ma wp!yw na $ycie i %wiadectwo do czasu 
Jego powrotu.

Ostatni# ksi"g# Nowego Testamentu jest ksi"ga Objawienia, jest to ksi"ga prorocka, stanowi#ca fina! Bo$ego 
objawienia. W tytule ksi"gi spotykamy grecki termin Apokalipsis, co znaczy, objawienie, ods!oni"cie, odkrycie ta-
jemnic przysz!o%ci.

Je%li chcesz drogi Czytelniku dowiedzie( si" o charakterze Bo$ego objawienia, o Bo$ym s#dzie nad grzechem 
i niepos!usze'stwem, o Bo$ym b!ogos!awie'stwie wiary i pos!usze'stwa, o ofierze zast"pczej Pana Jezusa Chrystusa 
za grzechy, o objawieniu Królestwa Bo$ego i chwa!y Pana i Zbawiciela, to zacznij czyta( Bibli" to jest Pismo )wi"te 
Starego i Nowego Testamentu/Przymierza.

Czas zu$yty na lektur" Biblii nie b"dzie stracony, wzbogacisz swoje dobro, mi!o%( i relacje wzajemne. Najwa$-
niejsze jednak, $e mo$esz znale+( kontakt z Bogiem, prze$y( nowonarodzenie, uzyska( zbawienie i by( najszcz"-
%liwszym cz!owiekiem na %wiecie.

Zbigniew L. Gadkowski

Idź i odtąd już nie grzesz... 
 (J 8,11)
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To zdanie znane jest nie tylko czytelnikom Biblii, przenikn"!o do kultury masowej – i jak cz"sto w takich 
sytuacjach – przywo!ywane jest bez %wiadomo%ci jego +ród!a. Cz"sto jednak przytaczane jest w!a%ciwie, 
jako krótkie, celne przedstawienie istoty Bo$ego mi!osierdzia wobec grzesznego cz!owieka, na którym 
ci#$y wyrok wiecznej %mierci.

Zdanie, o którym mowa pojawia si" jako zako'czenie historii opisanej w 8 rozdziale Ewangelii wg %w. Jana. 
Z lektury tego fragmentu dowiadujemy si", $e Pan Jezus Chrystus wst#pi! na Gór" Oliwn# (gdzie zwykle si" modli!) 
nast"pnie uda! si" do %wi#tyni, by naucza( lud. G!oszenie S!owa przez Syna Bo$ego poprzedzone by!o spotkaniem 
z Bogiem Ojcem, nast"pnie prawdy te przekazywane by!y ludziom. Ju$ pierwsze wersety tego fragmentu pokazuj# 
zale$no%(, która powinna zach"ca( nas i dzi% do g!"bszej wi"zi z Bogiem, który jest +ród!em naszej m#dro%ci, kiedy 
rozmawiamy z lud+mi. Pan Jezus Chrystus b"d#cy Bogiem i cz!owiekiem modli! si" do Boga Ojca, ten szczególny 
aspekt wi"zi mi"dzy osobami Trójcy )wi"tej powinien by( zach"t# dla nas, ludzi stworzonych przez Boga na Jego 
obraz i podobie'stwo. 

Idź i odtąd już nie grzesz... 
 (J 8,11)
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W %wi#tyni lud zgromadzi! si", aby s!ucha( s!ów Jezusa. W pewnym momencie, na arenie wydarze' pojawia si" 
grupa ludzi – uczonych w Pi%mie i faryzeuszy, prowadz# kobiet", która pope!ni!a cudzo!óstwo i zosta!o to ujawnione. 
Chocia$ cudzo!óstwo jest dzi% w %wiecie rzecz# powszechn#, nie wyst"puje raczej pod t# nazw#, warto wi"c podkre-
%li( na czym polega z!o, które niesie ten grzech. Jest to bardzo spektakularny akt niewierno%ci, niedotrzymania jednej 
z kluczowych $yciowych obietnic, pogardzenie osob#, z któr# na mocy Bo$ego postanowienia i z ludzkiego wyboru 
jest si" jednym cia!em. Specyfika tego grzechu polega na istnieniu zwykle dwóch (co najmniej) sprawców. Wed!ug 
Bo$ego prawa danego przez Moj$esza Izraelitom, uczestnicy tego grzechu karani byli %mierci# (Lev 20, 10). Ucze-
ni w Pi%mie i faryzeusze prowadz# do Jezusa tylko kobiet", która odda!a si" temu wyst"pkowi (problem to$samo%ci 
sprawcy nie jest w ogóle poruszony w tej historii). Oskar$enie kobiety posiada!o wi"c pewne wady – w jaki sposób 
oskar$yciele weszli w posiadanie informacji o pope!nieniu przez ni# grzechu? Sprawca zbieg!? A mo$e by! znanym 
i szanowanym cz!onkiem spo!eczno%ci, w stosunku do którego zastosowano „inne kryteria sprawiedliwo%ci”? Takie 
podejrzenie jest o tyle uprawnione, $e Pan Jezus Chrystus w wielu miejscach Biblii zarzuca dostojnikom religijnym 
wybiórcze stosowanie prawa.

Kim byli uczeni w Pi%mie i faryzeusze? Pierwsze okre%lenie o do%( szerokim znaczeniu obejmowa!o ludzi, którzy 
dzi"ki zdobytemu wykszta!ceniu posiedli znajomo%( Prawa. Interpretowali szczegó!owo (nie zawsze uczciwie) prze-
pisy, które da! swojemu ludowi Pan Bóg, wyk!adali tre%( Bo$ego prawa. Faryzeusze byli (obok saduceuszów) jednym 
ze stronnictw religijnych, s!yn"li z przywi#zania do Prawa, które traktowali raczej jako element niezb"dny do zacho-
wania integralno%ci ludu Bo$ego przebywaj#cego w diasporze (rozproszeniu) i pod okupacj# (tym razem Cesarstwa 
Rzymskiego). Obie grupy wymieniane s# na kartach Biblii !#cznie, razem sta!y na stra$y religijnego porz#dku. *ywi-
!y co najmniej niech"( do Pana Jezusa, którego dzie!o wyra+nie wskazywa!o, $e nie spe!niaj# one Bo$ych oczekiwa' 
i prowadz# Bo$y lud na manowce.

Ludzie ci stan"li przed Panem Jezusem, który w tym czasie zaj"ty by! pisaniem czego% na piasku. By( mo$e nast#-
pi!a chwila ciszy, konsternacja, $e Mistrz nie raczy spojrze( na przyby!ych. Zadali wi"c pytanie, nad którego tre%ci# 
warto si" dzi% zastanowi(. Nauczycielu, t& oto kobiet& przy#apano na jawnym cudzo#óstwie. A Moj!esz w zakonie kaza# 
nam takie kamienowa%. Ty za$ co mówisz? (J 8, 4-5).

Pismo )wi"te w kolejnym wersecie nie pozostawia w#tpliwo%ci co do intencji pytaj#cych. Oskar$yciele kobiety nie 
ukamienowali jej w swoim gronie, ale przyprowadzaj# j# do Pana Jezusa. Nie dlatego, $e chc# poradzi( si", co maj# 
zrobi( w tej sytuacji, nie dlatego, $e los tej kobiety le$y im na sercu i maj# nadziej", $e Pan Jezus znajdzie rozwi#zanie 
tej k!opotliwej sytuacji. Chc# konfrontacji. Sposób, w jaki zadali pytanie stawia od razu pytanego w sytuacji podob-
nej do szachowego pata. W pytaniu u$yto dwóch figur, które s# kluczowe w procesie manipulacji zebranym t!umem. 
Powo!anie si" na autorytet (Moj$esz), co nie przeszkadza, $e wiele spraw w $yciu tych ludzi i ich nauczanie cz"sto 
nie mia!o nic wspólnego z tym S!ug# Bo$ym, czy Bogiem w ogóle. Drugi element budowanej pu!apki – „a ty co na 
to?” zawiera za!o$enie, $e pytany na pewno ma inne zdanie, niezgodne z uznawanym (rzekomo) przez wszystkich 
autorytetem. Jak mo$na by!o z tego wybrn#(?

Pan Jezus Chrystus nadal pisze co% na piasku, po wielu ponowieniach pytania (A gdy go nie przestawali pyta%; J 8, 
7) podnosi swój wzrok i wydaje polecenie: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni" kamieniem (J 8, 7). 
Prawdopodobnie oskar$yciele mieli ju$ w pogotowiu kamienie, czekali tylko na to, kogo ukamienuj#, czy kobiet" 
z!apan# na cudzo!óstwie, czy Tego, kto jawnie sprzeciwi si" zakonowi. Je$eli pytanie zadane przez uczonych w Pi-
%mie i faryzeuszy mo$na uzna( za stworzenie sytuacji patowej, to odpowied+ Pana Jezusa Chrystusa mo$na porów-
na( do chwytu zapa%niczego okre%lanego jako podwójny Nelson (wsuni"cie od ty!u ramion przez ramiona przeciw-
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nika i chwyt splecionymi d!o'mi za jego kark). Nie ma mo$liwo%ci oswobodzenia si", lepiej si" nie rusza(, bo grozi to 
uszkodzeniem szyjnego odcinka kr"gos!upa. Pan Jezus nie apeluje w prosty sposób do sumie' tych ludzi, nie zadaje 
pyta' retorycznych w stylu „Jak wam nie wstyd? W czym jeste%cie lepsi? Dlaczego uwa$acie, $e wasz grzech nie za-
s!uguje na pot"pienie, a grzech tej kobiety tak?” Te wszystkie i pewnie wiele innych pyta' zawieraj# si" w wydanym 
poleceniu, w którym pojawia si" warunek wst"pny Kto z was jest bez grzechu….

Czy w%ród zebranych by! kto%, kto po tak sformu!owanej odpowiedzi móg! rzuci( kamieniem w t" kobiet"? Tak – 
Pan Jezus Chrystus – jedyny bez grzechu w tym towarzystwie i bezgrzeszny w ogóle. Nie zrobi! tego jednak, i wszy-
scy odeszli (co mieli zrobi( w tej sytuacji? Rzucenie kamieniem by!oby przypisaniem sobie bezgrzeszno%ci, co mog!o 
mie( bardzo powa$ne konsekwencje). Pozosta!a tylko kobieta i Pan Jezus, 
który zada! jej pytanie: Kobieto! Gdzie! s" ci, co ci& oskar!ali? Nikt ci& nie pot&-
pi#? (J 8, 10). Kobieta potwierdzi!a, $e nikt. 

W tym momencie pojawia si" kolejne kluczowe stwierdzenie padaj#ce 
w tej historii. I Ja ci& nie pot&piam: Id) i odt"d ju! nie grzesz (J 8, 11).

Pan Jezus Chrystus dokona! czego%, z czym mamy od zawsze problem 
– oddzieli! kwesti" grzechu i jego sprawcy. To jasne, $e grzech nie unosi si" 
w powietrzu, ale dokonywany jest przez konkretne osoby. Grzech tej ko-
biety by! jednak po prostu grzechem, oczywi%cie bardziej spektakularnym, 
wzbudzaj#cym wi"cej emocji, mo$e nios#cym wi"cej negatywnych konse-
kwencji w jej $yciu i w $yciu innych ludzi, ale nie by! wi"kszy ni$ np. obma-
wianie innych, knucie intryg, zadawanie pyta', jakie zadali uczeni Pi%mie 
i faryzeusze, oszukiwanie na dziesi"cinie i ofiarach, czy inne powszechne 
i dzi% wyst"pki.

Zwró(my uwag", $e akceptacja tej kobiety nie oznacza zgody na grzech 
w jej $yciu. Id) i odt"d ju! nie grzesz nie pozostawia w#tpliwo%ci, $e Pan 
Jezus nazywa post"pek tej kobiety jednoznacznie. Nie usprawiedliwia jej 
przed sob#, czy ni# sam# s!owami w stylu: „No trudno, tak# masz konstruk-
cj", tak ci" Pan Bóg stworzy!, musisz to zaakceptowa(, pokocha( siebie ze 
swoimi grzechami itp.”. Id) – to nowy pocz#tek, który daje Bóg tym, którzy 
staj# si" Jego dzie(mi. I odt"d ju! nie grzesz – to polecenie odwrócenia si" od 
grzechu, zamkni"cia za sob# drzwi dla z!a, wyraz zapewnienia, $e oto na-
st"puje nowy pocz#tek.

Pan Jezus nie pot"pia tej kobiety, ale pot"pia jej grzech. Umar! na krzy$u 
za jej grzechy, za nasze tak$e. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha cz!owieka. 
Tego samego oczekuje od nas. Nie walczmy z grzesznymi lud+mi, ale od-
wracajmy si" od grzechu. Nauczmy si" od naszego Mistrza uwzgl"dniania 
tej subtelnej ró$nicy.
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Ciąg dalszy artykułu z numeru „jesień 2020”

b) Kwestia konsekwentnego oddawania Imienia JHWH w Starym Testamencie. 
Wyja%nienie: T!umacze nie maj# obowi#zku oddawania Tetragramu JHWH wyst"puj#cego 

w Pismach Hebrajsko-Aramejskich za pomoc# terminów Jahwe, Jehowa czy spolszczonego Tetra-
gramu JHWH, poniewa$ pierwszy Ko%ció! najwyra+niej korzysta! z Septuaginty, w której zast#-
piono Imi" JHWH terminem Kyrios, Pan. A przecie$ pierwotny Ko%ció! jest dla nas wzorem i wy-
k!adni#. Ca!a literatura wczesnochrze%cija'ska, cytuj#ca Stary Testament posiada wsz"dzie, gdzie 
w oryginale by!o Imi" Bo$e Jahwe, termin Pan. Co najwa$niejsze, nawet najstarsze r"kopisy Nowe-
go Testamentu nigdzie nie zawieraj# w cytatach ze Starego Testamentu Imienia Jahwe. To Ko%ció! 
Nowego Testamentu nie u$ywa! Imienia JHWH w swoich pismach. Natomiast istotna jest konse-
kwencja w stosowaniu odpowiednika Imienia Jahwe. 

Przek!ad Dos!owny wsz"dzie, w ca!ym Starym Testamencie dok!adnie oddaje wszystkie miej-
sca wyst"powania Tetragramu JHWH w!a%nie za pomoc# Tetragramu. Przek!ad Toru'ski Nowego 
Przymierza w Ksi"gach Psalmów i Przys!ów stosuje identyczn# metod", a w Nowym Testamencie 
precyzyjnie wszystkie cytaty ze Starego Testamentu, w których chodzi o Boga Jahwe oddaje wielki-
mi literami PAN. To cenna innowacja. Biblia Ekumeniczna stosuje %ci%le zapisywany kapitalikami 
termin PAN, lub PAN BÓG w przypadku zapisu Adonaj JHWH. Podobnie %cis!a jest Uwspó!-
cze%niona Biblia Gda'ska, cho( w trzech miejscach wyj#tkowo stosuje ona form" Imienia Jehowa, 
pisan# wielkimi literami: Wyj%cia 6,3 [JEHOWA]; Izajasza 12,3 [JEHOWA BÓG] oraz Izajasza 
26,4 [JEHOWA BÓG]. Dzisiejsza Biblia Gda'ska ju$ na drugiej stronie tytu!owej podaje: „W ni-
niejszym opracowaniu przyj"to – zgodnie z tekstem Biblii gda'skiej – oddawanie imienia Bo$e-
go JHWH s!owem Pan”. Za przyk!adem Biblii Gda'skiej Imi" Bo$e wyst"puje tylko jeden raz, 
w Ksi"dze Wyj%cia 6,3, lecz nie jako Jehowa jak w oryginalnej BG, tylko jako JHWH. Przek!ad 
Literacki nie jest konsekwentny, stosuj#c raz Tetragram, a raz termin PAN. Szczególnie +le wypada 
to podczas konfrontacji proroka Eliasza z prorokami Baala:

1 Królewska 18,21.39: „Wówczas Eliasz wyst"pi# wobec ca#ego ludu i zapyta#: Jak d#ugo b&-
dziecie przechyla$ si& to na jedn" stron&, to na drug"? Je!li PAN jest Bogiem, id(cie za Nim, a je-
!li Baal, id(cie za nim! Lecz lud nie odpowiedzia# mu ani s#owem... Gdy lud to zobaczy#, pad# na 
twarz. PAN! — wo#ali. — To On jest Bogiem! PAN! On jest Bogiem!”.

To nale$a!oby poprawi( w kolejnych edycjach, tak, by przynajmniej we wszystkich miejscach, 
gdzie Imi" JHWH odgrywa kluczowe znaczenie, tak jak w tym cytowanym, Imi" to pozostawi(. 

Biblia Pierwszego Ko%cio!a w %lad za Septuagint# stosuje w Starym Testamencie %ci%le termin 
Pan, pisany zwyk!ymi literami, to jest tylko pierwsza litera jest du$a. 

c) Termin wiara Jezusa Chrystusa, a nie wiara w Jezusa Chrystusa oraz terminy podobne: wiara 
Jezusa, wiara Syna Bo!ego, wiara Jego [w sensie: Jezusa]. 
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Sens tego wyra$enia sprowadza si" do wierno$ci Jezusa Chrystusa wobec Ojca, b&d"cej przeciwie'stwem niewierno$ci 
Adama1. Ta wierno%( Ojcu, doskona!e wype!nienie Jego Prawa by!y warunkiem naszego zbawienia, gdy$ w prze-
ciwnym wypadku Chrystus nie z!o$y!by doskona!ej ofiary ze swego $ycia. Zatem zbawieni jeste%my nie tylko przez 
sam akt %mierci na Golgocie, ale tak$e przez dobre $ycie Zbawiciela (Rozdzia! 5 Listu do Rzymian przeciwstawia 
pos!usze'stwo Chrystusa, niepos!usze'stwu Adama). Miejsca zawieraj#ce (8 miejsc) ten zwrot w takim w!a%nie zna-
czeniu: Rzymian 3,22.26; Galacjan (Galatów) 2,16 [dwa razy]; 2,20; 3,22; Efezjan 3,12 i Filipian 3,92. 

Rzadko który przek!ad oddaje te miejsca poprawnie. Wi"kszo%( t!umaczy nie rozumiej#c tego zagadnienia, do-
daje spójnik w, by wygl#da!o to na wiar" ludzi w Jezusa Chrystusa. 

Najlepiej wywi#zali si" z zadania redaktorzy Dzisiejszej Biblii Gda'skiej, podaj#c omawiane zwroty w poprawnej 
formie we wszystkich o%miu miejscach.

Trzy przek!ady wypadaj# tu niewiele gorzej: 

- Uwspó!cze%niona Biblia Gda'ska, która poprawnie oddaje 6 miejsc zawieraj#cych to wyra$enie; 

- Przek!ad Dos!owny, który tak$e 6 wersetów oddaje poprawnie. W starszym wydaniu elektronicznym z 2018 r. 
dano przypis do Galacjan 2,16:

„Tekst zwykle t!um.: przez wiar& w Jezusa Chrystusa (gen. objectivus). Wielu jednak uwa$a, $e w przypadku wy-
ra$enia wiara Chrystusa i temu pod. wyra$e': Rz 3,22.26; Ga 2,16.20; 3.22; Flp 3,9, chodzi o gen. subjectivus, czyli 
o wiar& Jezusa. […] T!um. te$: wierno$% Jezusa Chrystusa”.

- Przek!ad Toru'ski Nowego Przymierza posiada niewiele mniej, bo 5 miejsc oddanych poprawnie, zawiera tak$e 
cenny przypis do Galacjan 2,16: gr. dia pisteos Iesou – jako genitivus subiectivus – czyli wiara Jezusa lub wierno$% Jezusa. 

Pozosta!e nowe przek!ady oddaj# kluczowe miejsca albo jako „wiar" w Jezusa Chrystusa” (Biblia Ekumeniczna, 
Biblia Pierwszego Ko%cio!a), albo jako „zawierzenie Jezusowi Chrystusowi” (Biblia EIB, Przek!ad Literacki). 

3. Przek#ad musi by$ mocny doktrynalnie, czyli takie kwestie, jak Bosko!$ Chrystusa czy inne wa%ne nauki 
musz" by$ w nim oddane w sposób poprawny, prawowierny, wyrazisty i przekonywaj"cy. Tylko w ten sposób b&-
dzie pomoc" w dochodzeniu do prawdy o Bogu i Chrystusie oraz w poznawaniu podstawowych i ponadpodsta-
wowych nauk Pisma )wi&tego.

Tutaj wszystkie nowe przek!ady spe!niaj# to kryterium bardzo dobrze, cho( Uwspó!cze%niona Biblia Gda'ska 
jest najmocniejsza, je%li chodzi o Bosko%( Chrystusa, bowiem zawiera tak$e nast"puj#ce wersety z Tekstu Przyj"tego, 
których brak w Tek%cie Krytycznym Nowego Testamentu (wyt!uszczenia moje):

1 Więcej możliwych znaczeń i szersze opracowanie tego zagadnienia można znaleźć w artykule Andrzeja Piwowara pt. „Wiara 
Jezusa Chrystusa. Interpretacja i znaczenie syntagmy pistis Iēsou Christou”, link: http://docplayer.pl/51787316-Wiara-jezusa-ch-
rystusa-interpretacja-i-znaczenie-syntagmy-pistis-iesou-christou.html (dostęp: 28.07.2020).

2 Pozostałe teksty zawierające ten zwrot ukazują inną myśl, to jest wiarę chrześcijańską, wiarę Chrystusową jako własność ludzi, 
a są to miejsca: Jakuba 2,1 i Apokalipsa (Księga Objawienia) 14,12. 
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Ewangelia Jana 3,13, gdzie jest mowa o tym, $e Chrystus b"d#c na ziemi jednocze%nie by! w niebie (tj. jako Oso-
ba Boska, wszechobecna): „A nikt nie wst#pi! do nieba, tylko ten, który zst#pi! z nieba, Syn Cz!owieczy, który jest 
w niebie”;

Kolosan 2,2: „Aby ich serca by!y pocieszone, b"d#c zespolone w mi!o%ci, a to ku wszelkiemu bogactwu zupe!nej 
pewno%ci zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa”. Sens jest taki, $e tajemnica Boga, to nie 
tylko tajemnica Boga Ojca, ale i Chrystusa oraz ich wzajemnej wi"zi, relacji, co nie by!oby mo$liwe, gdyby Chrystus 
nie by! Bogiem. 

1 Tymoteusza 3,16, gdzie czytamy o tym, $e Chrystus jest Bogiem, który objawi! si" w ciele: „A bez w#tpienia 
wielka jest tajemnica pobo$no%ci: Bóg objawiony zosta# w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany by! przez 
anio!y, g!oszony by! poganom, uwierzono mu na %wiecie, wzi"ty zosta! w gór" do chwa!y”.

1 Jana 5,7-8: „Trzej bowiem %wiadcz# w niebie: Ojciec, S!owo i Duch )wi"ty, a ci trzej jedno s#. A trzej %wiadcz# 
na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej s# zgodni”. Cho( wi"kszo%( biblistów katolickich i protestanckich kwestio-
nuje autentyczno%( wersetu 7., to jednak ma on %wietne potwierdzenie jako autentyczne Pismo )wi"te cytowane jako 
takie w pismach wczesnochrze%cija'skich. Najstarszym z nich jest dzie!o Cypriana, biskupa Kartaginy pt. O jedno$ci 
Ko$cio#a Katolickiego: „Kto !amie pokój i zgod" Chrystusa, dzia!a przeciw Chrystusowi; kto zbiera gdzie indziej, poza 
Ko%cio!em, rozprasza Ko%ció! Chrystusowy. Mówi Pan: ‘Ja i Ojciec jedno jeste%my’ [J 10,30]. I znów napisane jest 
o Ojcu i Synu i Duchu )w.: ‘A ci trzej jedno s#’ [1 J 5,7]. I któ$ wierzy, $e t" jedno%(, z boskiej mocy pochodz#c#, nie-
bieskimi sakramentami spojon#, mo$na w Ko%ciele zerwa( i rozd+wi"kiem %cieraj#cych si" zapatrywa' rozdzieli(?” 
(Cyprian z Kartaginy, 200-258 r., O jedno$ci Ko$cio#a Katolickiego, 6). Poza tym biblista, dla którego greka jest ojczy-
stym j"zykiem, C. H. Pappas, przekonywaj#co wykaza! w dziele W obronie autentyczno$ci 1 Jana 5:7 (In Defense of 
the Authenticity of 1 John 5:7), $e jedynie przy zachowaniu takiej wersji tekstu greckiego tego fragmentu, jego gra-
matyka i sk!adnia jest spójna i poprawna. 

Niewiele gorzej wypada Dzisiejsza Biblia Gda'ska, bowiem prawie identycznie t!umaczy Ew. Jana 3,13 (cho( tu-
taj podaje kluczow# my%l: który jest w niebie, w nawiasie), 1 Tymoteusza 3,16 i 1 Jana 5,7. Niestety, zaopatruje pierwszy 
i trzeci z tych tekstów w krytyczne przypisy:

Przypis do Ew. Jana 3,13: „Tekst w nawiasie mo$e by( dodatkiem kopisty”.
Przypis do 1 Jana 5,7: „Wiarygodno%( tekstu jest obecnie kwestionowana na podstawie wspó!czesnych odkry( bi-

blistycznych. Fragment ‘na niebie: Ojciec, S!owo i Duch )wi"ty, a ci trzej jedno s#. A trzej, którzy %wiadcz# na ziemi’ 
zosta! prawdopodobnie pomy!kowo wpisany przez kopist" do tekstu Wulgaty. Siódmy i ósmy wiersz powinny wi"c 
mie( brzmienie: ‘Bo trzej s#, którzy %wiadcz#: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu s#’.”. Autor przypisu najwy-
ra+niej nie wiedzia! o tym, $e staro!aci'skie przek!ady Nowego Testamentu, jeszcze sprzed Wulgaty, zawieraj# kwe-
stionowane miejsce, a ponadto nie liczy si" on z wyst"powaniem krytykowanej wersji u wczesnych Ojców Ko%cio!a. 

4. T#umaczenie Biblii powinno nale%ycie oddawa$ teksty istotne dla naszej pobo%no!ci, dla nasze-
go u!wi&cenia.

a) Tekstem szczególnie wa$nym jest List do Filipian 2,12:
„Dlatego, moi ukochani, jako zawsze pos#uszni — nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie 

nie ma — czy'cie u%ytek ze swego zbawienia, w poczuciu czci i odpowiedzialno!ci wobec Pana” (Biblia EIB, 
Przek#ad Literacki). 
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Tutaj sugeruje si" robienie jedynie u$ytku ze swego obecnie ju$ posiadanego zbawienia, a boja+' i dr$enie oddaje 
si" opisowym wyra$eniem poczucie czci i odpowiedzialno$ci wobec Pana. 

Przek!ad Dos!owny tego samego autora oddaje g!ówn# my%l nast"puj#co: „z boja+ni# i dr$eniem pe#nijcie swoje 
zbawienie3” [przypis: pe#nijcie, katergazesthe. l. wykonujcie, sprawujcie, róbcie u!ytek ze swego zbawienia]. Jest to %ci-
%lejszy przek!ad, bli$szy orygina!owi, cho( tak$e koncentruje si" na tera+niejszym aspekcie zbawienia, bowiem pe!ni( 
mo$na co%, co si" ju$ posiada. 

Uwspó!cze%niona Biblia Gda'ska: „wykonujcie swoje zbawienie”;

Biblia Ekumeniczna: „zabiegajcie o swoje zbawienie”, i wtedy ma sens boja+' i dr$enie, bowiem !atwiej jest roz-
pocz#( bieg chrze%cija'ski, ni$ go doko'czy(. Jest wiele prób i do%wiadcze', jest s!abo%( naszej natury, zmaganie si" 
z grzechem, ataki diab!a i jego s!ugusów, st#d samodyscyplina, wielka powaga i boja+' Bo$a zalecana s# w d#$eniu 
do ostatecznego zbawienia, którego nikt z nas jeszcze nie osi#gn#!. 

Przek!ad Toru'ski Nowego Przymierza: „sprawujcie”; przyp. lub: doprowad)cie do ko'ca, tzn. swoje zbawienie. 

Dzisiejsza Biblia Gda'ska tak$e podaje „sprawujcie”. 

Biblia Pierwszego Ko%cio!a oddaje t" fraz" moim zdaniem najlepiej:
„tak nadal z boja+ni# i dr$eniem pracujcie nad waszym zbawieniem” (wyt!uszczenie moje). 
Dla wszystkich z nas jednak ogromn# pociech# jest fakt, $e w pracy nad naszym u%wi"ceniem nie jeste%my zdani 

na samych siebie, gdy$ kolejny werset zapewnia nam duchow# równowag", i to w ka$dym t!umaczeniu: „Albowiem 
to Bóg jest Tym, który sprawia w was i ch&$, i wykonanie wed#ug swojego upodobania” (Filipian 2,13, Przek#ad 
Toru'ski Nowego Przymierza). 

b) Bardzo istotny jest tak$e tekst z Listu do Rzymian 8,1. Bywa on opacznie rozumiany. Wyst"puje w nim ró$-
nica w tre%ci mi"dzy Tekstem Krytycznym, krótszym, a Tekstem Wi"kszo%ciowym (Bizantyjskim) oraz Tekstem 
Przyj"tym, d!u$szym i bardziej ujednoznacznionym. 

Tekst krótszy:
Biblia Ekumeniczna: „*adne wi"c teraz pot"pienie nie zagra$a tym, którzy s# w Jezusie Chrystusie”. Podobnie 

Biblia Pierwszego Ko%cio!a, Biblia EIB – przek!ad literacki i Przek!ad Dos!owny. 

Tekst d!u$szy: 
Uwspó#cze!niona Biblia Gda'ska: „Dlatego teraz $adnego pot"pienia nie ma dla tych, którzy s# w Jezusie 

Chrystusie, którzy nie post"puj# wed!ug cia!a, ale wed!ug Ducha”. Podobnie Dzisiejsza Biblia Gda'ska, Przek!ad 
Toru'ski Nowego Przymierza i Nowy Przek!ad Dynamiczny. 

Dalszy kontekst prawie w ka$dym przek!adzie wskazuje, $e ten brak pot"pienia faktycznie jest warunkowy:

3 Wytłuszczenie moje – przyp. SM. 



56 Zima 2020

Biblia Ekumeniczna: „Nie jeste%my wi"c, bracia, d!u$nikami cia!a, tak, aby $y( wed!ug cia!a. Je%li bowiem 
wed!ug cia!a $yjecie, umrzecie, je%li za% przy pomocy Ducha u%miercacie uczynki cia!a, b"dziecie $y(” (Rzymian 
8,12-13). 

Dobrze przedstawiaj# to miejsce Biblia Pierwszego Ko%cio!a, Uwspó!cze%niona Biblia Gda'ska i Dzisiejsza Bi-
blia Gda'ska oraz Przek!ady Literacki i Dos!owny. 

Do%( dwuznacznie oddaje to miejsce Przek!ad Toru'ski Nowego Przymierza:

„12. A tak, bracia, nie jeste%my d!u$nikami* cia!a, aby%my $yli wed!ug cia!a. 13. Je%li bowiem $yjecie wed!ug cia-
!a, macie* umiera(**; natomiast je%li Duchem doprowadzacie do %mierci dzia!ania*** cia!a, b"dziecie $y(”. 

W przypisach czytamy: „*tryb orzekaj"cy, czas tera). str. czynna. **bezokol. czas tera). str. czynna, czasownik 
niedokonany”. 

Po$ytecznie rzecz ujmuje Nowy Przek!ad Dynamiczny wraz z przypisami: 

Rzymian 8,1: „Bo tym, którzy trwaj# w Chrystusie Jezusie, nie grozi pot"pienie! Dlatego umacniajmy si" w Nim, 
aby nie ulega( ju$ wi"cej starej naturze, ale post"powa( drog# Ducha Chrystusowego!”.

Przypis: „W wi"kszo%ci greckich r"kopisów w zdaniu tym nie wyst"puje $aden czasownik. Jego sens zawiera si" 
wi"c w okre%leniu: ‘W CHRYSTUSIE’. Oznacza ono, $e dla tych, którzy TRWAJ- W CHRYSTUSIE, nie ma za-
gro$enia pot"pieniem. Tak# interpretacj" wspiera inna grupa manuskryptów, w których wyst"puj# okre%lenia: ‘czyli 
nie post"puj# wed!ug starej natury, ale wed!ug Ducha’ lub ‘czyli nie post"puj# wed!ug starej natury’”.

Rzymian 8,12-13: „A zatem, bracia, zrozumcie, $e skoro stara natura nie ma ju$ nad nami w!adzy ani jakiej-
kolwiek mocy, to nie musicie ju$ d!u$ej post"powa( wed!ug starych wzorców i przyzwyczaje'. Powiem wi"cej: je-
%li b"dziecie jej ulega( i dalej kierowa( si" jej po$#daniami, to czeka was wieczna )mier(, to znaczy pot"pienie; lecz 
je%li moc# Bo$ego Ducha b"dziecie zwyci"$a( swoj# cielesno%(, to otrzymacie udzia! w odwiecznym i niesko'czo-
nym *yciu!”.

Przypis: „*aden cz!owiek prawdziwie ufaj#cy Chrystusowi nie musi ju$ wi"cej grzeszy(. Nie ma takiej mocy, któ-
ra by!aby w stanie go do tego zmusi(. Ka$dy chrze%cijanin nadal jednak musi wybiera(: czy pod wp!ywem s!abo%ci, 
pokusy lub zwodzenia zgrzeszy, czy nie. Oczywi%cie, decyzja zachowania wierno%ci Chrystusowi mo$e by( okupiona 
wysokim kosztem, ale ka$dy ucze' Jezusa zawsze ma wolno%( do jej podj"cia”.

(Praktyczne porady i podsumowanie znajdziemy w nast"pnym numerze GE)

Szymon Matusiak
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Z żyCIa ZBORóW

Zbór KECh we W!oc!awku we wspó!pracy z Ewangelikaln# Wy$sz# Szko!# Teologiczn# we Wroc!awiu 
zorganizowa! projekt, jak w tytule niniejszej informacji. Zaj"cia odbywa!y si" w okresie od pa+dziernika 
2019 r. do pa+dziernika 2020 r.

Tematami wyk!adowymi by!y: Homiletyka (w tym warsztaty homiletyczne), Eklezja, Pneumatologia, 
Bóg wraz z Jego atrybutami, Chrystologia, Soteriologia, M#dro%( Starego Testamentu, Przek!ady Biblii (istniej#ce 
w nich ró$nice i dlaczego).

Wyk!adali: mgr Zbigniew Gadkowski, mgr Wies!aw Kamyszek, mgr Tomasz Kirtiklis,  prof. Piotr Lorek, redak-
tor Szymon Matusiak, pastor Jan Puchacz, 
dr Sebastian Smolarz, dr S!awomir Torbus.

Seminarium z wynikiem pozytywnym 
uko'czy!o 56 osób (z ró$nych zborów).

Nale$y zauwa$y(, $e w realizacj" projek-
tu zaanga$owanych by!o wiele osób, w tym 
Rektor EWST prof. Wojciech Szczerba. 
Szczególnie wiele zaanga$owania ze Zbo-
ru we W!oc!awku w!o$yli: pastor Leszek 
Karasiewicz, Mariusz Pietrzak, Genowe-
fa Jastrz"bska, Halina Karasiewicz. Nad 
sprawami medialno-informatycznymi czu-
wali Henryk Karasiewicz, Jakub Karasiewicz 
i Szymon Jastrz"bski. Projekt Seminarium 
zaproponowa! i koordynowa! jego przebie-
giem Zbigniew Gadkowski.

CO O SemINaRIum POWIedZIelI:

„Jestem bardzo wdzi&czny Bogu za Seminarium odbyte w moim Zborze i za to, !e mog#em w nim uczestniczy%. Wyk#ady 
seminaryjne pozwoli#y mi szerzej spojrze% na wyk#adane zagadnienia biblijne. Bóg chce !eby$my byli Jego uczniami, ale chce 
te! !eby$my innych czynili uczniami. Mamy przecie! g#osi% S#owo Bo!e wszystkim narodom (Mt 2,19). Jako absolwent Se-
minarium czuj& si& zobowi"zany do g#oszenia o zbawiaj"cym Jezusie indywidualnym ludziom, a tak!e w Zborze podczas 
nabo!e'stw.” – uczestnik ze Zboru we W!oc!awku Jakub Karasiewicz

„Jako przyjezdny, je$li by#o to mo!liwe, uczestniczy#em w wyk#adach tego Seminarium. Wyk#ady pomog#y mi dostrzec, jak 
wa!ne jest studiowanie S#owa Bo!ego, które w sposób jednoznaczny i wyczerpuj"cy wskazuje, jak mam !y%. Z po$ród wyk#a-
dów, z których ka!dy by# warto$ciowy, szczególnie uj"# mnie wyk#ad br. Wies#awa Kamyszka. W sposób nies#ychanie dog#&b-
ny, a zarazem zrozumia#y (co nie zawsze idzie w parze) Brat dokona# egzegezy prologu Ewangelii (w. Jana. Konsekwencj" 
tego by#o jeszcze mocniejsze dostrze!enie niebywa#ej Bo!ej #aski, bowiem to Przedwieczny Jednorodzony Syn Bo!y mo!e mie% 
spo#eczno$% z grzesznikiem. Wniosek jest prosty, mam ogromny przywilej nazywa% Jezusa moim Panem, gdy! „z Niego i przez 
Niego i ku Niemu jest wszystko; Jemu niech b&dzie chwa#a na wieki (Rzym 11,36).” Dlatego, skoro moje zbawienie jest oku-
pione bezcenn" krwi" Boga, to z „boja)ni" i dr!eniem” winienem je sprawowa%. Chcia#bym jeszcze wskaza%, !e we w#oc#aw-

SEMINARIUM GŁOSZENIA DOBREJ NOWINY

Uroczyste wręczanie dyplomów
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mISJe W KOŚCIele:

KOŚCIół eWaNgelICZNyCh ChRZeŚCIJaN
ul. ZagóRNa 10, 00-441 WaRSZaWa, Tel./Fax 22 622 79 40 
SeKReTaRIaT@KeCh.Pl, WWW.KeCh.Pl

leON dZIadKOWIeC – PReZBITeR NaCZelNy
PIOTR dymKOWSKI – Z-Ca PRZeWOdNICZąCegO RK
CeZaRy KOmISaRZ – SeKReTaRZ
daNIel mOdNICKI – SKaRBNIK
eugeNIuSZ BuZa, TOmaSZ ChyłKa, JaCeK duda – CZłONKOWIe Rady KOŚCIOła

FuNdaCJa legaTIO
tel. 54 2364127

e-mail: legatio@legatio.pl,  
www.legatio.pl

KOmITeT dS. PRaCy WŚRód dZIeCI
ul. Wojciecha 8/2, 45-023 Opole

tel. 77 456 75 60
e-mail: alicja_kryston@poczta.onet.pl

mISJa „NadZIeJa dla WSZySTKICh”
ul. Browarna 7/41, 88-400 Żnin

tel. 692 053 910

KOORdyNaTOR PRaCy młOdZIeżOWeJ 
ul. Wypoczynkowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl,  

e-mail: kechdymas@gmail.com

mISJa NamIOTOWa 
ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa

e-mail: sekretariat@kech.pl

FuNdaCJa „głOS eWaNgelII”
ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa

tel/fax: (22) 621 28 38
e-mail: gospel@gospel.pl

skim Zborze spotka#em si& z ogromn" go$cinno-
$ci". Przyjmowano mnie zawsze wy$mienitymi 
obiadami i kolacjami, podczas których mog#em 
radowa% si& z przebywania z Siostrami i Bra%-
mi. Jestem wdzi&czny Bogu za ten Zbór, któ-
ry trwa w Panu i Jego S#owie. – uczestnik ze 
Zboru w Olsztynie Dariusz Lewandowski

„Przypad# mi w udziale ogromny zaszczyt po-
prowadzenia ostatnich zaj&% w ramach Semi-
narium, dzi&ki czemu mia#em okazj& zobaczy% 
owoc dzia#a' prowadzonych w trakcie ca#ego 
cyklu. Musz& powiedzie%, !e to, co zobaczy#em 
by#o bardzo buduj"ce. To wielka rado$% spo-
tka% ludzi, którzy sp&dzaj" czas na pog#&bianiu 
swojej wiedzy biblijnej. Jako wyk#adowca je-
stem pod wra!eniem wielkiego zaanga!owania 
uczestników. Trafne pytania, które zadawali, 

$wiadczy#y o tym, !e czas po$wi&cony na zdobywanie solidnej wiedzy nie poszed# na marne. Na ogromn" pochwa#& zas#uguje 
praca organizatorów Seminarium, dzi&ki której zaj&cia przebiega#y sprawnie i w znakomitej atmosferze. Oby wi&cej takich 
inicjatyw!” – wyk!adowca z EWST we Wroc!awiu dr S!awomir Torbus.

Ps. W odpowiedzi na stwierdzenie dr Torbusa informujemy, $e zainteresowany przeprowadzeniem podobnego 
Seminarium jest Zbór KECh w ,odzi. Prace organizacyjne w toku.

Od lewej: pastor Leszek Karasiewicz, koordynator Zbigniew Gadkowski,  
dr Sławomir Torbus
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Z PRaC Rady KOŚCIOła

W dniach 2-3 pa+dziernika 
2020 roku, w siedzibie Ko-
%cio!a w Warszawie, przy ul. 
Zagórnej 10, odby! si" XIII 

Synod Ko%cio!a Ewangelicznych Chrze%ci-
jan w RP. Po nabo$e'stwie inauguracyjnym, 
otwarcia Synodu dokona! ust"puj#cy Prezbi-
ter Naczelny pastor Cezary Komisarz. Synod 
dokona! wyboru Prezydium Synodu w sk!a-
dzie: Przewodnicz#cy Synodu – Leon Dziad-
kowiec, Asesorzy – Cezary Komisarz i Jacek 
Duda. Ust"puj#ca Rada Ko%cio!a kadencji 
2016–2020 z!o$y!a sprawozdania: Skarbnik 
– Daniel Krysto', Sekretarz – Leon Dziad-
kowiec, Koordynator pracy m!odzie$owej – 
Piotr Dymkowski, Dyrektor agendy „Misja 
Namiotowa” – Cezary Komisarz, Przedsta-

wiciel Rady Ko%cio!a w Kolegium Redakcyj-
nym czasopisma „G!os Ewangeliczny” – Jacek Duda, Przewodnicz#cy Komisji Budowlanej im. Wadera – Jacek 
Duda, Prezbiter Naczelny – Cezary Komisarz.

Po sprawozdaniu Przewodnicz#cego Komisji Kontroluj#cej Ko%cio!a Tadeusza Weremiewicza, wniosku Komisji 
Kontroluj#cej o udzielenie absolutorium Radzie Ko%cio!a i dyskusji nad sprawozdaniami, Synod udzieli! absoluto-
rium ust"puj#cej Radzie Ko%cio!a.

Synod dokona! wyboru nowego Prezbi-
tera Naczelnego, zosta! nim pastor Leon 
Dziadkowiec. W sk!ad nowej Rady Ko%cio!a 
weszli: Piotr Dymkowski – Zast"pca Prze-
wodnicz#cego Rady Ko%cio!a, Cezary Komi-
sarz – Sekretarz, Daniel Modnicki – Skarb-
nik, Eugeniusz Buza – cz!onek Rady, Tomasz 
Chy!ka – cz!onek Rady i Jacek Duda – cz!o-
nek Rady. 

Synod podj#! decyzj" o wyst#pieniu Ko-
%cio!a Ewangelicznych Chrze%cijan z Aliansu 
Ewangelicznego w RP oraz zobowi#za! Rad" 
Ko%cio!a do podj"cia prac nad przekazaniem 
kaplic b"d#cych w!asno%ci# ogólnoko%cieln# 
zborom, które wyra$# tak# wol".

XIII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan

Jacek Duda
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– Dziadku! Dziadku! – 
przestraszony ch!opiec szarpa! 
mocno starszego m"#czyzn" 
za r"kaw.

– Co? Co si" dzieje Janku? – 
dziadek przebudzi! si" z g!"bo-
kiej drzemki.

– Dziadku, popatrz! Jest ja-
sno jak w dzie$! I popatrz tam! 
Tam stoi kto% obcy – Janek 
wskaza! r"k& na jasn&, wyso-
k& posta'.

Dziadek wsta! i rozejrza! si". 
Janek mia! racj". Na polu, gdzie 
z innymi pasterzami pilnowa! 
w nocy stad krów i owiec, nie 
by!o ju# ciemno. Dziwna %wia-
t!o%' by!a wsz"dzie, gdzie tylko 
spojrza!. Widzia! bardzo do-
brze zwierz"ta i innych paste-
rzy, którzy zbili si" w niewielk& 
grup". A tak#e nieznajomego, 
o którym mówi! ch!opiec.

– Janku, pójd(my do nich – zdecydowa! dziadek 
i wzi&! wnuka za r"k", bo chcia! mu doda' otuchy. 
Zreszt& sam dziadek te# nie czu! si" zbyt pewnie. W ca-
!ym swoim d!ugim #yciu nie widzia! takiej %wiat!o%ci 
w nocy. To nie by!o naturalne zjawisko. Bi!a z niej po-
t"#na si!a i moc. Dziadek patrz&c na ni& odczuwa! jed-
nocze%nie szacunek i rado%'. Nigdy wcze%niej tak si" 
nie czu!.

Powoli pod&#yli w kierunku pasterzy i nieznajome-
go. Dziadek cz"sto zabiera! wnuka na nocne pilnowanie 
stad przed drapie#nikami i z!odziejami. Ch!opiec bar-
dzo to lubi!. W trakcie stró#owania dziadek opowiada! 
o wa#nych wydarzeniach z historii Izraela. Mówi! tak-
#e o proroctwach, czyli o rzeczach, które dopiero mia!y 
si" wydarzy'. Proroctwa pochodzi!y od Boga, a spisy-
wali je ludzie, zwani prorokami. Janek szczególnie lubi! 
proroctwo o wielkim w!adcy, który ma kiedy% zasi&%' na 

Co przydarzyło się 
pasterzom w nocy

tronie Dawida – czyli ma zosta' królem Izraela. Janek 
wyobra#a! sobie wtedy, #e Izrael znów b"dzie pot"#ny jak 
w dawnych czasach, o których opowiada! dziadek. Wielu 
proroków pisa!o o tym przysz!ym w!adcy, ale Janek zapa-
mi"ta! tylko imi" proroka Izajasza.

Wreszcie podeszli do grupki pasterzy, którzy wygl&-
dali dziwnie nieswojo, jakby si" czego% bali. W %rodku 
sta! nieznajomy, l%ni&cy niczym gwiazda. Us!yszeli te# jak 
mówi pot"#nym g!osem:

– Nie bójcie si", bo oto zwiastuj" wam rado%' wiel-
k&, która b"dzie udzia!em wszystkiego ludu. Gdy# dzi% 
narodzi! si" wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, 
w mie%cie Dawidowym. A to b"dzie dla was znakiem: 
znajdziecie niemowl&tko owini"te w pieluszki i po!o#one 
w #!obie.

– Dziadku, o kim on mówi? – Janek szeptem zapy-
ta! dziadka.

Dziadek przez d!ugi czas nie odpowiada!, tylko pa-
trzy! na nieznajomego z wielkim wzruszeniem. Dobrze 
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Patrycja Foks

wiedzia!, o kim mówi ten obcy. Wiele razy s!ysza! pro-
roctwa o Zbawicielu, który mia! przyj%' na %wiat. W ko$-
cu szepcz&c odpowiedzia! Jankowi:

– To jest anio!. Przys!a! go Bóg. Mówi o tym, #e 
wreszcie narodzi! si" przysz!y król Izraela. Ten pot"#ny, 
o którym tyle ci opowiada!em.

– Naprawd" dziadku? Ale gdzie urodzi! si" ten... – Ja-
nek nie zd&#y! doko$czy' pytania, bo nagle woko!o po-
jawi!o si" mnóstwo innych anio!ów, tak samo l%ni&cych. 
Nowi anio!owie g!o%no wychwalali Boga i wo!ali:

Chwa!a na wysoko%ciach Bogu, a na ziemi pokój lu-
dziom, w których ma upodobanie.

Janek, dziadek i pozostali pasterze patrzyli zachwy-
ceni na anio!ów i do!&czyli si" do g!o%nego wychwalania 
Boga. Uwielbianie to trwa!o jaki% czas, po czym anio!o-
wie odeszli do nieba.

– Idziemy do Betlejem – powiedzia! zdecydowanie 
najstarszy pasterz. – Zobaczymy, co Pan Bóg nam obja-
wi! przez swojego anio!a.

Wszyscy pasterze zgodnie zostawili swoje stada na 
polu i spiesznie poszli do Betlejem, a wraz z nimi dzia-
dek z Jankiem. Szli w milczeniu rozmy%laj&c o tym, co 
si" przed chwil& wydarzy!o. Tak#e Janek by! bardzo sku-
piony, chocia# przewa#nie buzia mu si" nie zamyka!a, a# 
w ko$cu dziadek nie wytrzyma! i spyta!:

– O czym tak usilnie my%lisz smyku?
– Dziadku... Czego% tu nie rozumiem. Powiedzia!e%, 

#e urodzi! si" ten wielki król, o którym pisali prorocy. 
Ale... czy przysz!y król nie powinien urodzi' si" w pa-
!acu? W królewskiej rodzinie? A przecie# w Betlejem 
nie ma pa!acu, nie ma te# króla... No i jeszcze anio! po-
wiedzia!, #e znajdziemy go le#&cego w #!obie… Przecie# 
ma!y król powinien mie' najlepsz& ko!ysk" na %wiecie!

Dziadek zamy%li! si" g!"boko. Wreszcie odpowiedzia!:
– To prawda, #e królowie rodz& si" w rodzinach kró-

lewskich. Ale nie zawsze tak bywa!o. Pami"tasz histori" 
o królu Dawidzie? Zanim sta! si" królem, by! pasterzem. 
Takim jak my wszyscy – tu dziadek wskaza! r"k& na id&-
cych pasterzy.

– Ale... – doda! dziadek – w proroctwach ten wielki 
w!adca, co w!a%nie si" narodzi!, nazywany jest tak#e s!u-
g&. Wi"c mo#e dlatego urodzi! si" w!a%nie tutaj w na-
szym ma!ym Betlejem, a nie w pa!acu.

– No i jeszcze – ci&gn&! dalej dziadek – ka#dy do-
bry król jest tak naprawd" s!ug&, bo s!u#y swojemu ludo-
wi. Troszczy si", #eby mu niczego nie brakowa!o i broni 
go przed wrogami. A ten wielki w!adca, którego idziemy 
ogl&da', na pewno b"dzie dobrym królem. Prorok Izajasz 
napisa!, #e to dzieci" b"dzie nazwane Cudownym Do-
radc& i Ksi"ciem Pokoju. Powiedz, czy to nie s& wspania!e 
imiona dla króla?

– S& wspania!e – Janek przyzna! racj" dziadkowi. – 
A powiedz jeszcze dziadku, czemu anio! powiedzia!, #e 
narodzi! si" Zbawiciel?

Na to pytanie dziadek od razu odpowiedzia!:
– Bo widzisz, proroctwa mówi&, #e ten król zbawi nas 

od grzechów. Ale na razie dosy' rozmów, bo dochodzimy 
do Betlejem i trzeba znale(' ma!ego w!adc".

I pasterze rozeszli si" w poszukiwaniu znaku, o któ-
rym mówi! anio!. Jeden z nich znalaz! dzieci&tko le#&ce 
w #!obie, a obok jego rodziców – Mari" i Józefa. Zawo!a! 
reszt" i wszyscy pasterze zgromadzili si" przy #!obie. Pe!-
ni rado%ci opowiadali jeden przez drugiego, co wydarzy-
!o si" w nocy na polu, kiedy pilnowali stad. Jak zobaczyli 
wielk& %wiat!o%' i anio!ów. I to anio! im powiedzia!, #e 
maj& w!a%nie tu przyj%', bo znajd& dzieci&tko. I, #e jest to 
Zbawiciel – Chrystus Pan.

– Dali%my mu na imi" Jezus – powiedzia!a Maria do 
pasterzy. By!a bardzo uradowana opowie%ci& pasterzy.

Janek popatrzy! uwa#nie na ma!ego Jezusa le#&cego 
w #!obie i pomy%la!: Wi"c to jest ten wielki król. I Zbawi-
ciel. On uwolni mnie kiedy% od grzechów. A do dziadka 
powiedzia! tak:

– Jak to dobrze, #e nowy król urodzi! si" w naszym 
mie%cie i mo#emy go dzi% ogl&da'. Nigdy nie zapomn" 
tej chwili.

Dziadek u%ciska! wnuka i odpowiedzia!:
– Ja te# si" ciesz", #e na stare lata Bóg okaza! mi !ask" 

i moje oczy zobaczy!y Zbawiciela.
Pasterze po cichutku wychodzili jeden za drugim. 

Wracaj&c do swoich stad g!o%no wielbili i chwalili Boga 
za wszystko, co s!yszeli i widzieli.

I my chwalmy Boga za to, #e zes!a! nam Zbawiciela!
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