
1

� PRAWDA
� ZEBRANIE MODLITEWNE
� WIERSZ
� CZY ¯YJEMY W CZASACH KOÑCA?
� LOGOS A BÓG
� Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH

� PRAWDA
� ZEBRANIE MODLITEWNE
� WIERSZ
� CZY ¯YJEMY W CZASACH KOÑCA?
� LOGOS A BÓG
� Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH



2

£¥CZNIK ZBOROWY Nr 4 (53) 2010

£¥CZNIK ZBOROWY
Chrze�cijañski kwartalnikwydawany przez
Zbory Bo¿e Chrze�cijan Dnia Siódmego

Nr 4 (53) 2010

�ZboromBo¿ym, po�wiêconymwChrystusie Jezusie, powo³anym �wiêtym, wraz
ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa na ka¿dym miej-
scu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa� (1 Kor 1.2-3).

PRAWDA

Chcêwszystkiem³ode porwaæ dusze, dowalki i do czynu!
Chcê, a to znaczy, ¿e i muszê poruszyæ serca wielu.
Porwa³a serceme ta pasja, by g³osiæ now¹ odê,
gdy¿ tamta � wieszcza � zgas³a,
a bez niej wiêdn¹ duszem³ode!
Wie�æ oChrystusie niosêwam,
a¿ hen � po Ziemi krañce!
Niech¿e jak sputnikmknie, a¿ tam
wkrainêWschodz¹cego S³oñca!
Chcê, by ta wie�æ obieg³a �wiat,
¿e PRAWDA jednoma oblicze:
wszak ka¿dy cz³owiek to twój brat,
porzuæmymy�li niewolnicze!
Wiêc za JEZUSEMpójd� i ty,
g³o� Ewangeliê � okowy rwij:
gnu�no�æ, ciemnotê, b³ogie sny�
Niech serce w nowywpadnie rytm!

JanMacuta

Redakcja: Boles³awParma, e-mail: parmab@wp.pl
44-300Wodzis³aw �l. skr. poczt. 35, nr tel. 661 316 897
Zespó³ redakcyjny: Rudolf Cichy, Emil Stekla, Boles³awP.
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ZEBRANIE MODLITEWNE
�Nadto powiadam wam, je�liby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe pro�by

o jak¹kolwiek rzecz, otrzymaj¹ od Ojca mojego, który jest w niebiesiech�
(Mt 18,19)

W rozwa¿aniach na temat modlitwy ograniczy³em siê dot¹d do
uwag dotycz¹cych modlitwy osobistej, w komórce. Ale teraz mam
zamiar powiedzieæ co� na temat modlitwy spo³ecznej, gdzie w mo-
dlitwie z³¹czonych jest dwóch lub wiêcej wierz¹cych. Tego rodzaju
zgromadzenia by³y bowiem rzecz¹ bardzo dobrze znan¹ ju¿ od cza-
sów samego Chrystusa, a nawet jeszcze setki lat przedtem. Nam
za� chodzi o to, aby odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: 1. Jaki jest
cel zebrañ modlitewnych? 2. W jaki sposób je prowadziæ? 3. Co prze-
szkadza w organizowaniu tego rodzaju zebrañ modlitewnych?

I. Jaki jest cel zebrañ modlitewnych?
1. Jednym z celów zbierania siê kilku osób na wspóln¹ modlitwê

jest budowanie i umacnianie jedno�ci pomiêdzy chrze�cijanami. Nic
bardziej nie sk³ania serc wierz¹cych chrze�cijan do spojenia siê, jak
wspólna modlitwa. Nigdy te¿ wierz¹cy nie mi³uj¹ siê wzajemnie tak
gor¹co, jak wtedy w³a�nie, kiedy s¹ sobie wzajemnie �wiadkami
wylewania serc w modlitwie.

2. A¿eby rozszerzyæ ducha modlitwy, Bóg w ten sposób ukszta³towa³
i w ten sposób dzia³a Swoj¹ ³ask¹, ¿e jeste�my istotami, które wzajemnie
ze sob¹ wspó³czuj¹ i przenosz¹ uczu-
cia swoje jeden na drugiego.

3. Dalszym wspania³ym celem
wspólnej modlitwy jest to, ¿e kie-
dy chrze�cijanie zanosz¹ w³a�ciwy
rodzaj modlitwy, wówczas znajduj¹
siê w tym stanie serca i umys³u, ¿e
staje siê rzecz¹ w³a�ciw¹ dla Boga,
aby wylaæ b³ogos³awieñstwo. Wów-
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czas te¿ s¹ przygotowani na Jego przyjêcie, a Bóg je daje, poniewa¿
On jest zawsze taki sam i zawsze gotowy i szczê�liwy, gdy mo¿e
okazaæ ³askê. Gdy wierz¹cy chrze�cijanie s¹ zjednoczeni, po³¹czeni
i gdy modl¹ siê tak, jak modliæ siê powinni, Bóg otwiera okna nie-
biañskie i wylewa swoje b³ogos³awieñstwa w takiej mierze, ¿e ich
nie bêd¹ mieli gdzie podziaæ.

4. Dalszym, bardzo wa¿nym celem zebrañ modlitewnych jest prze-
konanie grzeszników o ich grzeszno�ci i potrzebie ich nawrócenia
siê. Je�li zebrania modlitewne s¹ w³a�ciwie prowadzone, maj¹ w g³ów-
nej mierze takie zadanie i taki te¿ przynosz¹ efekt. Grzesznicy, gdy
s³ysz¹ jak chrze�cijanie siê modl¹, przewa¿nie staj¹ siê bardzo sku-
pieni i bardzo powa¿ni. Tam, gdzie istnieje duch modlitwy, grzeszni-
cy z konieczno�ci musz¹ to odczuæ. Jaki� bezbo¿ny cz³owiek pewne-
go razu tak siê wyrazi³ o us³uguj¹cym bracie: �Znoszê jego kazanie
ca³kiem dobrze, ale gdy zaczyna siê modliæ, czujê siê strasznie. Mam
wra¿enie, ¿e Bóg zstêpuje wprost do mnie�. Bardzo czêsto grzeszni-
cy zaczynaj¹ sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e maj¹ na sobie brzemiê
grzechów, w tym momencie, kiedy s³ysz¹ modlitwê. Inny m³ody cz³o-
wiek powiedzia³ o us³uguj¹cym bracie, w stosunku do którego by³
bardzo �le usposobiony, takie s³owa: �Gdy tylko rozpocz¹³ siê mo-
dliæ, zacz¹³em odczuwaæ brzemiê mojego grzechu. A gdyby by³ przed-
³u¿y³ modlitwê jeszcze o chwilê d³u¿ej, nie by³bym w stanie nad sob¹
zapanowaæ�. I w tym samym momencie, gdy chrze�cijanie zaczy-
naj¹ siê modliæ, tak jak powinni, modlitwa ta wywiera na grzeszni-
kach natychmiast wielkie wra¿enie i odczuwaj¹ niepokój. Nie rozu-
miej¹, co to znaczy duchowo�æ, poniewa¿ nigdy jej jeszcze nie do-
znali, nie prze¿yli. Ale gdy tego rodzaju modlitwa jest wznoszona do
Boga, to natychmiast wyczuwaj¹, ¿e co� w tej modlitwie tkwi. Czuj¹,
¿e to ich przyprowadza bli¿ej do Boga i to w³a�nie sprawia, ¿e czuj¹
siê tak bardzo zaniepokojeni i nie mog¹ tego znie�æ. A modlitwa ta
nie tylko ma za zadanie, aby wp³yn¹æ na serca i umys³y grzeszników,
ale gdy chrze�cijanie modl¹ siê we wierze, Duch Bo¿y bywa wylany,
dzia³a, a wtedy grzesznicy niejako topniej¹ i nawracaj¹ siê z miejsca.
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II. W jaki sposób prowadziæ zebrania modlitewne?
1. Przede wszystkim, aby rozpocz¹æ zebranie modlitewne odczy-

taniem krótkiego urywku S³owa Bo¿ego. Szczególnie wtedy, je�li oso-
ba prowadz¹ca takie zebranie przypomni sobie jaki� urywek, który
bêdzie mia³ w³a�ciwe zastosowanie do tematu modlitwy albo do da-
nej sytuacji.

2. Jest rzecz¹ wskazan¹, a¿eby osoba, która prowadzi, zrobi³a kil-
ka krótkich uwag, w których wyja�ni³aby charakter zebrania modli-
tewnego, o co siê nale¿y modliæ, i jakie mamy zachêty do modlitwy,
staraj¹c siê w ten sposób bardzo wyra�nie postawiæ przed serca i umy-
s³y zebranych konkretny cel ich modlitwy.
Cz³owiek nie jest w stanie modliæ siê, nie maj¹c skoncentrowanych

my�li, podobnie jak nie jest w stanie uczyniæ niczego innego bez
tego rodzaju koncentracji. Osoba prowadz¹ca zebranie powinna za-
tem bardzo o to siê staraæ, aby wyra�nie postawiæ przed sercami
i umys³ami zebranych cel, dla którego zebrali siê na modlitwê. Je�li
zebrali siê po to, aby siê modliæ o jaki� szczególny cel, wówczas
mo¿e to zrobiæ. Ale je�li takiego celu nie maj¹, by³oby lepiej, gdyby
siê rozeszli i poszli z powrotem do domu. To nie ma najmniejszego
sensu, aby pozostali, udaj¹c, ¿e siê modl¹, nie maj¹c absolutnie ni-
czego na �wiecie, o co by siê chcieli modliæ!
Po podaniu celu modlitwy, prowadz¹cy powinien równie¿ podaæ

jak¹� obietnicê albo jak¹� inn¹ podstawê jako zachêtê do oczekiwa-
nia odpowiedzi na ich modlitwê. Je�li s¹ jakie� wskazówki dzia³ania
Opatrzno�ci Bo¿ej poprzez okoliczno�ci, albo jaka� obietnica, czy te¿
jaka� znana zasada Bo¿ego postêpowania, która daje podstawê dla
wiary, niechaj to przypomni i niechaj ludzie w modlitwie nie mówi¹
tak sobie tylko � byle jak, co im �lina na jêzyk przyniesie � bez zna-
jomo�ci jakiej� konkretnej podstawy, dla której by im siê wolno by³o
spodziewaæ odpowiedzi na ich modlitwê.

3. Nie jest rzecz¹ wskazan¹, a¿eby zawsze wyznaczaæ poszcze-
gólne osoby do g³o�nej modlitwy, poniewa¿ jest daleko lepiej, aby
modlili siê tylko ci, którzy naprawdê maj¹ pragnienie modlitwy. Na-
le¿y tak pokierowaæ zebraniem modlitewnym, aby zosta³o oddane
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pod kierownictwo Boga. Ci, którym Duch k³adzie na serce pragnie-
nie prowadzenia w modlitwie, niechaj to czyni¹. Gdyby za� prowadz¹-
cy zebranie brat zauwa¿y³, ¿e s¹ jakie� rzeczy, które nale¿y sprosto-
waæ, niechaj to powie z ca³¹ swobod¹ i z ca³¹ uprzejmo�ci¹, i niechaj
skoryguje to, co nie jest w³a�ciwe. A potem niechaj modlitwa p³ynie
dalej. Ale ten, który kieruje, powinien byæ bardzo ostro¿ny, aby swo-
je uwagi wypowiadaæ we w³a�ciwej chwili i by nie przerywaæ fali uczu-
cia, oblewaj¹c zgromadzonych jakby zimn¹ wod¹ i odwracaj¹c umy-
s³y zebranych od w³a�ciwego celu i tematu modlitwy.

4. Je�li natomiast zachodzi konieczno�æ wezwania kogo� z zebra-
nych do modlitwy, to najlepiej przede wszystkim zwróciæ siê do ta-
kiej osoby, która znana jest ze swojej duchowo�ci. Je�li tak siê sk³a-
da, ¿e akurat nie wiesz w danym momencie, którzy to s¹, wówczas
winiene� siê zwróciæ do kogo�, kogo uwa¿asz za najbardziej o¿ywio-
nego. Je�li ci modl¹ siê na samym pocz¹tku, wówczas jest rzecz¹
prawdopodobn¹, ¿e rozszerz¹ ducha modlitwy ma ca³e zgromadze-
nie i podniesie siê poziom i nuta uwielbiania i pro�by u wszystkich
zebranych.

5. Modlitwy winny zawsze byæ bardzo krótkie. Je�li jednostki po-
zwalaj¹ sobie na d³ugie modlitwy, to znaczy, ¿e zapominaj¹, gdzie siê
znajduj¹ � ¿e s¹ w tej chwili ustami ca³ego zgromadzenia i ¿e nie
mo¿na siê spodziewaæ, aby zgromadzenie by³o w stanie czuæ siê z³¹-
czonym z nimi w tej modlitwie szczególnie wtedy, je�li modlitwa ta
jest d³uga i nudna, a modl¹cy siê b³¹dzi w niej po ca³ym �wiecie,
modl¹c siê o wszystko, co mu tylko przyjdzie na my�l.

6. Ka¿dy winien siê modliæ o jaki� szczególny cel. Jest rzecz¹
bardzo wskazan¹, a¿eby ka¿da jednostka mia³a TAKI CEL MODLI-
TWY. Dwóch lub trzech mo¿e modliæ siê o tê sam¹ rzecz, ale tak¿e
ka¿dy o odrêbny cel. Je�li wiêc zgromadzenie modlitewne zasta³o
zwo³ane w celu modlenia siê o jak¹� szczególn¹ rzecz, niechaj wszy-
scy o ni¹ siê modl¹. Je�li charakter nabo¿eñstwa jest bardziej ogól-
ny, niechaj ka¿dy sam wybierze swój cel stosownie do tego, w jakiej
mierze w danym celu jest zainteresowany.
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7. Je�li w czasie zebrania modlitewnego zachodzi konieczno�æ,
aby zmieniæ cel modlitwy, niechaj ten, który prowadzi, poda ten fakt
do wiadomo�ci i wyja�ni to w kilku s³owach. Je�li celem jest modli-
twa o zbór, albo o tych, którzy siê cofnêli z powrotem do grzechu,
albo o grzeszników, albo o pogan, niechaj przewodnicz¹cy zebrania
wyra�nie to powie. A potem niechaj tak dok³adnie na�wietli to za-
gadnienie, aby wszyscy naprawdê o nim my�leli i g³êboko odczuwali
konieczno�æ modlenia siê o tê sprawê, zanim siê faktycznie rozpoczn¹
modliæ. A potem niech poda im przyczyny, dla których wolno im siê
spodziewaæ, ¿e w odpowiedzi na ich wiarê zostanie darowane to b³o-
gos³awieñstwo, o które siê bêd¹ modliæ (je�li takie stwierdzenie jest
konieczne) i w ten sposób niech poprowadzi ich wprost a¿ przed
tron Bo¿y.

8. Jest rzecz¹ bardzo wa¿n¹, a¿eby czas zosta³ w ca³ej pe³ni wyko-
rzystany tak, aby nie powstawa³y jakie� d³ugie przerwy, w których
panowa³oby milczenie. To zawsze robi z³e wra¿enie i powoduje po-
wstawanie ch³odu w zgromadzeniu. Ka¿dy odczuwa, ¿e tego rodzaju
cisza jest jakby zimnym potem �mierci, wystêpuj¹cym na czo³o zgro-
madzenia.

9. Jest rzecz¹ niezwykle wa¿n¹, aby prowadz¹cy zebranie z ca³ym
naciskiem nak³ania³ grzeszników, którzy s¹ obecni, aby natychmiast
pokutowali. Powinien podkre�laæ to z ca³¹ surowo�ci¹ i z naciskiem,
prosz¹c obecnych wierz¹cych, aby modlili siê w taki sposób, by
grzesznicy odczuwali ¿e oczekuje siê, i¿ bêd¹ natychmiast pokuto-
wali. To pobudza tak¿e chrze�cijan do wspó³czucia i mi³o�ci dla dusz.

III. W jaki sposób mo¿na zniweczyæ
cel zebrañ modlitewnych?
1. Je�li w stosunku do prowadz¹cego zebranie istnieje brak zaufa-

nia � co jest niefortunnym zjawiskiem � wtedy nie ma ¿adnej na-
dziei, aby z zebrania tego wynik³o co� dobrego. Bez wzglêdu na to,
co mo¿e byæ tego przyczyn¹ i czy jest to win¹ tego brata, czy te¿ nie,
ju¿ sam fakt, ¿e on w³a�nie prowadzi zgromadzenie, psuje wszystko
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i zebranie nie przyniesie ¿adnego po¿ytku. By³em ju¿ �wiadkiem ta-
kiej sytuacji w niektórych zborach, gdzie by³ obecny jaki� starszy
zborowy, bêd¹cy dla zebranych zgorszeniem � niekiedy s³usznie,
a niekiedy nawet i bez uzasadnienia. A je�li on kierowa³ tym zebra-
niem modlitewnym, to zebranie to niejako zamiera³o pod jego wp³y-
wem. Je�li istnieje brak zaufania w stosunku do jego pobo¿no�ci,
zdolno�ci czy prawid³owego rozeznania, albo odno�nie do czegokol-
wiek, co ma zwi¹zek z zebraniem, wówczas wszystko, co ten cz³o-
wiek uczyni albo powie, niejako upada na ziemiê. Ta sama sprawa
czêsto ma miejsce wtedy, kiedy zbór straci³ zaufanie do swojego brata
prze³o¿onego.

2. W tym wypadku, kiedy kieruj¹cemu bratu brak duchowo�ci,
uwagi jego bêd¹ suche, zimne i wszystko, co powie na temat modli-
twy, bêdzie zdradza³o, ¿e przede wszystkim jemu potrzeba pomaza-
nia, a to, co powie zborowi, odniesie wrêcz odwrotny skutek.
Cz³owiek, który zdaje sobie sprawê z tego, ¿e nie posiada ducho-

wego nastawienia serca, bezwzglêdnie nie powinien braæ siê do kie-
rowania zebraniem modlitewnym. On je zd³awi z dwóch powodów:
Po pierwsze nie bêdzie on mia³ duchowego rozeznania i nie bêdzie
wiedzia³, co zrobiæ albo kiedy to zrobiæ. Osoba uduchowiona, obda-
rzona pe³ni¹ Ducha, umie rozeznaæ kierownictwo Opatrzno�ci, umie
wyczuwaæ Ducha Bo¿ego i zrozumieæ, w jakim kierunku Duch ich
prowadzi, o co siê maj¹ modliæ, a w ten sposób kieruj¹cy zebraniem
bêdzie wiedzia³ kiedy i w jakim czasie podaæ dany temat do modli-
twy i w jaki sposób wykorzystaæ uczucia panuj¹ce pomiêdzy mo-
dl¹cymi siê.

3. Gdy ludzie wznosz¹ zimne modlitwy i ch³odne wyznania grze-
chów, z ca³¹ pewno�ci¹ zagasza to ducha modlitwy. Ale gdy zebrani
ciesz¹ siê wp³ywem obecnego pomiêdzy nimi Ducha, wówczas z serc
ich p³yn¹ gor¹ce wypowiedzi. Ale wystarczy, aby wszed³ pomiêdzy
nich jeden cz³owiek zimnego serca i w zimny sposób siê odezwa³,
a wp³yw jego wypowiedzi bêdzie jakby ca³unem �mierci. Sprawi to, ¿e
ka¿dy wierz¹cy chrze�cijanin, który ma jakiekolwiek uczucie w sobie,
bêdzie mia³ pragnienie, aby natychmiast uciec z tego zgromadzenia.
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4. Je�li podana jest na zebraniu modlitewnym jaka� pie�ñ, to po-
winna to byæ pie�ñ krótka i podkre�laj¹ca jak¹� powa¿n¹ sprawê
i wprowadzaj¹ca powa¿ny nastrój. Mo¿e byæ rzecz¹ po¿yteczn¹, je-
�li wybierze siê pie�ñ posiadaj¹c¹ jakie� mocne s³owa. Tak np. jaki�
hymn o s¹dzie, albo inny, który by mia³ za zadanie wp³yniêcie na
grzeszników i zrobienie na nich wielkiego wra¿enia. Kiedy indziej
znów trzeba wybraæ pie�ñ, która by wywar³a wielkie wra¿enie na
sercach i umys³ach wierz¹cych. Ale nie powinno to byæ tego rodzaju
radosne, weso³e � tak sobie � �piewanie, które by wytworzy³o mi³y
nastrój, odwracaj¹c równocze�nie umys³y od celu zebrania modli-
tewnego!

5. Gdyby kto� wprowadzi³ do zebrania modlitewnego tematy bu-
dz¹ce sprzeciw, kontrowersyjne, niew¹tpliwie zrujnuje przez to ze-
branie. Nie wolno pod ¿adnym warunkiem wprowadzaæ do modlitwy
niczego, co posiada charakter kontrowersyjny, sporny, chyba, ¿e
celem zebrania jest w³a�nie za³atwienie danej sprawy. We wszelkich
innych przypadkach niechaj wierz¹cy schodz¹ siê na zebrania mo-
dlitewne maj¹c wspólny, szeroki fundament, polegaj¹cy na wznosze-
niu po³¹czonych modlitw o jeden i ten sam cel. A wszelkiego rodzaju
nieporozumienia niechaj bêd¹ za³atwiane gdzie indziej.

6. Wszyscy, zarówno ten, który prowadzi zebranie, jak i wszyscy
inni bracia, winni bardzo dbaæ o to, aby mo¿na by³o odczuwaæ kie-
rownictwo Ducha Bo¿ego. Niechaj nikt z nich nie modli siê bez Du-
cha, ale niechaj ka¿dy idzie za Jego kierownictwem. B¹d�cie czujni!
Niechaj nikt nie zagasza Ducha, modl¹c siê wed³ug starych, sztyw-
nych zwyczajów. Starajcie siê unikn¹æ wszystkiego, co by mog³o
odwróciæ uwagê od tematu modlitwy. W szczególno�ci powinni�cie
siê strzec przed objawianiem jakiejkolwiek przesady albo nieszcze-
rych uczuæ. Je�li takie sztuczne uczucia u kogo� wystêpuj¹, najczê-
�ciej wszyscy inni doskonale to odczuwaj¹ i zdaj¹ sobie sprawê z ta-
kiej nieszczero�ci. Niestety, z drugiej strony dosyæ czêsto siê zda-
rza, ¿e niektórzy z obecnych cz³onków zebrania s¹ tacy zimni, i¿ gdy
kto� zacz¹³ ¿arliwie siê modliæ, to nazw¹ to fanatyzmem i mo¿e na-
tychmiast zaczn¹ siê sprzeciwiaæ.
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7. Wyznanie nie p³yn¹ce z serca. Ludzie wyznaj¹ wprawdzie swo-
je grzechy, ale ich nie porzucaj¹. Co tydzieñ, wci¹¿ na nowo bêd¹
czynili takie same wyznania! A tak s³yszymy w ca³ym tygodniu d³u-
gie, zimne, nudne i g³upie wyznawania, a w nastêpnym tygodniu zu-
pe³nie takie same, bez porzucenia jakichkolwiek grzechów. Ba, jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e ludzie ci nie maj¹ zamiaru porzuciæ w ogóle
swoich grzechów. Z tego ca³kiem jasno widaæ, ¿e tacy bynajmniej
nie maj¹ zamiaru zmieniæ swojego ¿ycia! Ich ca³a religijno�æ polega
tylko na tych w³a�nie wyznaniach. Ale zamiast otrzymania od Boga
b³ogos³awieñstwa poprzez takie wyznania � �ci¹gn¹ na siebie tylko
przekleñstwo.

8. �le siê dzieje równie¿ wtedy, gdy wierz¹cy spêdzaj¹ ca³y czas
na modlitwie osobistej. To powinni uczyniæ w swoich komórkach,
ale gdy przychodz¹ na zebrania modlitewne, powinni byæ przygoto-
wani na to, aby ofiarowaæ Bogu skuteczne modlitwy przyczynne za
innymi. Je�li chrze�cijanie modl¹ siê w swoich komórkach tak, jak
powinni, wówczas bêd¹ nale¿ycie przygotowani do modlenia siê na
zebraniach modlitewnych za grzesznikami. Ale je�li i w swoich
komórkach modl¹ siê wy³¹cznie za siebie samych, wtedy na pewno
nie zdobêd¹ w³a�ciwego ducha modlitwy.

9. Bardzo czêsto zebrania modlitewne nie daj¹ dobrych rezultatów
z powodu braku odpowiednich uwag i wskazówek: Nie zosta³y powie-
dziane te rzeczy, które powinny poprowadziæ zebranych do modlitwy.
Bywa tak, ¿e przewodnicz¹cy zebrania nie przygotowa³ siê nale¿ycie.
A mo¿e nie posiada darów koniecznych do pokierowania zborem w mo-
dlitwie? Bywa te¿ tak, ¿e kieruj¹cy zebraniem nie skierowuje nale¿y-
cie my�li zebranych na zagadnienia, o które siê maj¹ modliæ.

10. Wielk¹ szkodê przynosi to, ¿e jednostki znane ze swojego
niew³a�ciwego chodzenia przed Panem, s¹ prêdkie do mówienia i do
modlenia siê. A tego rodzaju osoby bardzo czêsto maj¹ ogromn¹
ochotê do brania udzia³u w modlitwie! Twierdz¹, ¿e ich obowi¹zkiem
jest wstawaæ i �wiadczyæ o Bogu przy wszystkich mo¿liwych spo-
sobno�ciach, choæ o tym dobrze wiedz¹, ¿e nie s¹ w stanie daæ zbo-
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rowi zbudowania. Mniemaj¹ jednak, ¿e nikt inny nie mo¿e wykonaæ
ich obowi¹zków i ¿e dlatego musz¹ �wiadczyæ. Byæ mo¿e, ¿e jedy-
nym miejscem, na którym kiedykolwiek �wiadczyli o Bogu, by³o
zebranie modlitewne! Ale ca³e ich ¿ycie poza zebraniem modlitew-
nym �wiadczy przeciwko Bogu! Tacy uczyniliby lepiej, gdyby mil-
czeli.

11. Rzecz¹ bardzo szkodliw¹ jest brak jedno�ci w modlitwie. Bywa
niestety tak, ¿e kto� siê modli, prowadz¹c w modlitwie, ale inni nie
id¹ za nim w sercach swoich, lecz my�l¹ o innych sprawach. Ich
serca nie ³¹cz¹ siê, nie mówi¹ �Amen�. Jest to rzecz¹ równie z³¹ i szko-
dliw¹, jak gdyby kto� sk³ada³ pro�bê, a kto� inny sprzeciwia³ siê
i twierdzi³, ¿e pro�ba ta nie powinna zostaæ wys³uchana. Bo wtedy
w³a�nie jedni prosz¹ Boga, aby zechcia³ jak¹� rzecz uczyniæ, a inni
prosz¹ Go, aby tego nie uczyni³, albo ¿eby uczyni³ co� innego.

12. Wreszcie wielk¹ przeszkod¹ jest tak¿e zaniedbywanie osobi-
stej modlitwy w komórce. Ci chrze�cijanie, którzy nie modl¹ siê na
osobno�ci, nie mog¹ ³¹czyæ siê z prawdziw¹ moc¹ w modlitwie, gdy
przychodzi pora modlitewnego zebrania ogólnego. Nie mog¹ te¿ tacy
ludzie mieæ ducha modlitwy.

Karol Finney
�Duchowe przebudzenie�
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Pan stworzy³ ludzi na podobieñstwo Swoje,
Aby Mu s³u¿yli w ca³kowitej pokorze.

Osadzi³ ich w piêknym Raju, prawdziwie szczê�liwym kraju.
Ojcem ich by³ sam Bóg i da³ im wszystko, co tylko móg³.
Strzeg³ ich od wszystkiego, co dla nich mog³o byæ z³ego.

Pewnego jednak dnia, podszed³ ich straszny wróg,
A przyszed³ w postaci wê¿a.
Nie podszed³ jednak mê¿a,
Lecz do niewiasty on rzek³:
Zerwij spokojnie owoc ten.

Us³ucha³a wiêc g³osu wê¿a i powiedzia³a do swego mê¿a:
We�, proszê � skosztuj, jakie to dobre.

Zapomnieli o tym, ¿e ich koniec bêdzie w grobie.
I przez ten czyn musieli opu�ciæ piêkny Raj �

Naprawdê szczê�liwy kraj.

Lecz Bóg Ojciec w swej mi³o�ci, zaraz pomy�la³ o przysz³o�ci.
Zes³a³ zatem Syna Swego, aby ca³¹ ludzko�æ zbawiæ od z³ego.

On to � Jezus Chrystus � swoim dzie³em,
Sta³ siê naszym Zbawicielem.
¯ycie swoje bowiem za nas da³,
Aby ka¿dy ¿ycie wieczne mia³.

Teraz jako dzieci Bo¿e, s³u¿my Mu wdziêcznie i w pokorze.
¯ycie twoje, drogi bracie, siostro,
Niech siê stanie �wiêtym.

Bo tylko wtedy do nieba zostaniesz wziêtym.

Rudol Cichy
22 luty 1955 r.
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Gdy uczniowie zapytali Jezusa: �Jaki bêdzie znak twego przyj-
�cia i koñca �wiata?� � Chrystus Pan odpowiedzia³ im: �Powsta-
nie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i bê-
dzie g³ód, i mór, a miejscami trzêsienie ziemi� (Mt 24,7).

Pó�niej w swoim li�cie aposto³ Piotr zapyta: �Skoro to wszystko
ma ulec zag³adzie, jakimi¿ powinni�cie byæ wy w �wiêtym postêpo-
waniu i w pobo¿no�ci, je¿eli oczekujecie i pragniecie gor¹co nasta-
nia dnia Bo¿ego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopniej¹ i roz-
palone ¿ywio³y rozp³yn¹ siê?� (2 P 3,11-12).

Niecowcze�niej ten samaposto³ ostrzega: �Wiedzcie przedewszyst-
kim to, ¿e w dniach ostatecznych przyjd¹ szydercy z drwinami, którzy

CZY ¯YJEMY W CZASACH KOÑCA?
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bêd¹ postêpowaæwed³ug swychw³asnych po¿¹dliwo�ci imówiæ: Gdzie¿
jest przyobiecane przyj�cie jego?Odk¹d bowiem zasnêli ojcowie, wszyst-
ko tak trwa, jak by³o od pocz¹tku stworzenia� (3,3-4).
Skoro za� tacy szydercy byli ju¿ w czasach apostolskich, nie

ma siê co dziwiæ, ¿e nie brak ich równie¿ dzi�.
Lecz mo¿e to nie tylko szydercy tak mówi¹? Mo¿e i niejeden

wierz¹cy zaczyna siê czasem chwiaæ w wierze i nadziei, dlatego,
¿e mimo biblijnych obietnic tak d³ugo trzeba czekaæ? Przecie¿
ju¿ prorok Izajasz pisa³: �Niech przynagli, niech przy�pieszy swoje
dzie³o, aby�my widzieli, niech siê spe³ni zamys³ �wiêtego Izraelskie-
go, aby�my go poznali� (5,19).

Szyderstwa powtarzaj¹ siê ilekroæ kto� zapowiada rok lub na-
wet dzieñ powtórnego przyj�cia Chrystusa, a zapowiedzi te siê
nie spe³niaj¹. Oczywi�cie, dla wierz¹cych nawet wtedy nie ma po-
wodów do szyderstw. Powinni�my raczej dziêkowaæ Bogu za Jego
cierpliwo�æ, jak¹ On nam okazuje, �bo nie chce, aby ktokolwiek
zgin¹³� (2 P 3,9). Poza tym pamiêtajmy, �¿e u Pana jeden dzieñ jest
jak tysi¹c lat, a tysi¹c lat jak jeden dzieñ� (2 P 3,8). Nie mo¿emy
wiêc wed³ug naszej rachuby czasu wyliczaæ, kiedy przyjdzie Pan
i ile czasu nam jeszcze zosta³o. Bóg w swej mocy, któr¹ objawi³
przy stworzeniu �wiata, w ka¿dej bowiem chwili mo¿e spowodo-
waæ kres tego bezbo¿nego �wiata. Czytamy przecie¿, ¿e �dzieñ
Pañski przyjdzie jak z³odziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przemin¹,
a ¿ywio³y rozpalone stopniej¹, ziemia i dzie³a ludzkie na niej sp³on¹�
(2 P 3,10).

Zauwa¿my, ¿e w dobie obecnej ludzie chlubi¹ siê zdobyczami
nauki, precyzj¹ i wysok¹ technik¹, równie¿ broni¹ nuklearn¹
(bomby atomowe, wodorowe, kobaltowe), czyli broni¹ masowej
zag³ady. Ale czy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e Bóg mo¿e tego
wszystkiego u¿yæ przeciwko zdegenerowanej ludzko�ci. Wystar-
czy przecie¿, ¿e Bóg odbierze rozum jednemu z tych, którzy de-
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cyduj¹ o u¿yciu broni nuklearnej, a wówczas wype³nia siê s³owa
aposto³a: �Ale tera�niejsze niebo i ziemia moc¹ tego samego S³owa
zachowane s¹ dla ognia i utrzymane na dzieñ s¹du i zag³ady bez-
bo¿nych ludzi� (2 P 3,7).
Wszystkowskazuje na to, ¿eBo¿a cierpliwo�æwkrótce siê skoñ-

czy. Wszechmog¹cy Bóg do�æ ju¿ przez ca³e wieki patrzy³ na nik-
czemno�æ cz³owieka. Psalmista pisze: �Po³o¿y³e� winy nasze przed
sob¹, tajne grzechy nasze w �wietle oblicza swego� (Ps 90,8).

Pomy�lmy: czy nie jeste�my �wiadkami zdarzeñ, które zapo-
wiadaj¹ biblijne proroctwa? Trzêsienia ziemi, powodzie, nawa³ni-
ce, ocieplenie klimatu, który burzy prawa i regu³y natury.Nie znane
dotychczas choroby, terroryzm i upadekmoralny cz³owieka. Brat
zabija brata. Syn podnosi rêkê na ojca. Matka morduje w³asne
dzieci. Jeste�my bezradni wobec narastaj¹cej przemocy i przera-
¿eni niepewno�ci¹ jutra, oczekuj¹c globalnej katastrofy. Wierzy-
my jednak, ¿e koniec obecnego �wiata, stanie siê pocz¹tkiem
nowego,wktórymzamieszka sprawiedliwo�æ. Aby�my jednak byli
godni w nim zamieszkaæ, ju¿ teraz musimy dost¹piæ zbawienia,
czyli uwolnienia od grzechów (Mt 1,21). Zdolno�ci duchowemog¹
byæ o¿ywione jedynie z chwil¹ nawrócenia, przyjêcia zbawienia
i dzia³ania Ducha �wiêtego. Jest to wyrazem bezmiernych ³ask
i korzy�ci, jakich dostêpujemy przez zbawcze dzie³o Chrystusa
dokonane na Golgocie. Zatem powinni�my szukaæ Pana i Jego
³ask, i wed³ug s³ów aposto³a � �pieszyæ siê do pojednania z inny-
mi, a przede wszystkim z Bogiem. Póki czas mamy, dobrze czyñ-
my wszystkim. �pieszmy siê i ratujmy swoje dusze. �pieszmy siê
i ratujmy dusze innych. �pieszmy siê, bo cierpliwo�æ Boga mo¿e
siê w ka¿dej chwili skoñczyæ.

Mieczys³aw B³aszczyk

*****



16

£¥CZNIK ZBOROWY Nr 4 (53) 2010

TÊSKNO MI PANIE�

Do serc...
Do serc, co Niebios chc¹ dotkn¹æ,
co pragn¹ Boga...
Do dusz, co widz¹c z³o...
cierpi¹...
ogarnia je trwoga...
Do �wiata, w którym
mi³o�æ mieszka i kochanie...
Têskno mi Panie....

Do ¿ycia, co bólu nie zna
gdzie ³zy tylko
szczê�cie tocz¹...
Do chwil cichych...
spokojnych,
co z³em nie zaskocz¹...
Do miejsc, gdzie cz³owiek
nie wie... co to ³kanie...
Têskno mi Panie....

Do ludzi, których serca
jak u Norwida czu³e...
i piêkne...
Do �wiata, co przed ¿yciem
g³owê pochyli...
uklêknie...
Do tego, co obieca³e� �.
co w dusze nasze wpisane....
Têskno mi Panie....

Jan Studnik
19.01.2011
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Czasami zastanawiamy siê i na nowo próbujemy przeanalizowaæ
pewne teksty niejednoznaczne, a nawet do�æ trudne, które mog¹
spowodowaæ pewien chaos w naszym my�leniu, je�li nie uwzglêdni-
my szerszego kontekstu biblijnego oraz kontekstu kulturowego. Do
takich na przyk³ad tekstów nale¿¹ wersety z pism �w. Jana, w któ-
rych Jezus zosta³ nazwany Bogiem (J 1,1,18), a nawet �Bogiem praw-
dziwym� (1 J 5,20). Jak zatem rozumieæ te stwierdzenia?

Trudno w zadawalaj¹cy wszystkich sposób odpowiedzieæ na po-
dobne pytania, poniewa¿ ró¿ni ludzie ró¿nie rozumiej¹ te i wiele in-
nych tekstów biblijnych. Tradycyjnie udziela siê na nie takiej odpo-
wiedzi, ¿e Jezus jest Bogiem, jest równy i wspó³istotny Bogu w Trój-
cy �wiêtej. Kiedy jednak dok³adnie zbadamy te teksty, okazuje siê,
¿e nie s¹ one a¿ tak jednoznaczne, a nawet mówi¹ co� wrêcz prze-
ciwnego.
Rozpocznijmy wiêc od przypomnienia, ¿e chrze�cijañska nauka

o boskim Logosie nie powsta³aby prawdopodobnie nigdy, gdyby nie
dosz³o do jej ujêcia za pomoc¹ filozoficznych terminów wywodz¹-
cych siê ze staro¿ytnej Grecji. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e Ewangelia �w.

LOGOS A BÓG
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Jana powsta³a oko³o 100 roku po Chrystusie, a wiêc d³ugo po po-
wstaniu Ewangelii Marka, Mateusza i £ukasza, i by³a odpowiedzi¹ na
rozwijaj¹cy siê gnostycyzm. Co wiêcej, wielu powa¿nych biblistów,
zarówno katolickich jak i protestanckich, przyjmuje, ¿e czwarta
Ewangelia nie pochodzi bezpo�rednio z rêki ap. Jana, a jedynie na-
wi¹zuje do nauki g³oszonej przez niego. Prawdopodobnie napisana
zosta³a � podobnie jak Listy Jana � przez Jana, zwanego Starszym
(por. 2 J 1; 3 J 1), który by³ prze³o¿onym chrze�cijañskiej gminy
w Efezie. Wskazuje te¿ na to jej specyficzny charakter i s³ownictwo
nawi¹zuj¹ce do spu�cizny greckiej.

Fakty s¹ wiêc takie, ¿e pojêcie Logosu rozwinê³o siê najpierw
w staro¿ytnej Grecji, a najwiêksze zas³ugi na tym polu po³o¿y³ ¿yj¹cy
na prze³omie VI-V wieku Heraklit z Efezu. On to zapewne jako
pierwszy w logosie upatrywa³ odwieczny rozum, który rz¹dzi wszyst-
kim i jest przyczyn¹ odwiecznej rozumno�ci �wiata. Oto co pisze na
ten temat znany filozof Stefan �wie¿awski:
�Teksty Heraklita sugeruj¹ kilka znaczeñ logosu. Mo¿e on byæ

rozumiany jako prawo �wiata, jako wiedza o tym prawie (pewien udzia³
w m¹dro�ci absolutnej) czy jako rozum �wiata w znaczeniu pante-
istycznym. U Heraklita rozum-logos uzyskuje cechy wyra�nie bo-
skie, jest to¿samy z najdoskonalszym, ostatecznym i jedynym two-
rzywem, jakim jest ogieñ� (�Dzieje europejskiej filozofii klasycznej�).
A wiêc Heraklit uwa¿a³, ¿e w �wiecie natury i wydarzeñ wszyst-

kim kieruje i rz¹dzi logos � boski umys³.
Koncepcjê tê przejêli pó�niej stoicy, którzy � zafascynowani bê-

d¹c porz¹dkiem w �wiecie � ³¹czyli go z boskim umys³em.

Na gruncie za� ¿ydowskim naukê o Logosie-Synu Bo¿ym rozwin¹³
zhellenizowany ¯yd, Filon z Aleksandrii (ur. 25 r. przed Chrystu-
sem, zm. w 40 r. po Chrystusie). G³osi³ on, ¿e Bóg posiada w sobie
Logos, czyli Rozum, M¹dro�æ, S³owo, za pomoc¹ którego stworzy³
wszech�wiat (por. Ps 33.6). Przed stworzeniem czegokolwiek Lo-
gos istnia³ wiêc w Bogu jako Jego rozum i M¹dro�æ (Prz 8.1-35).
Dopiero z chwil¹ stwarzania i wypowiedzenia twórczego S³owa, Lo-
gos zacz¹³ dzia³aæ na zewn¹trz i odt¹d przebywa w stworzeniu, któ-
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rego jest w³adc¹, opiekunem i sêdzi¹.
O koncepcji Filona Stefan �wie¿awski pisze dalej tak: �Chocia¿

widaæ u niego pewne wahania miêdzy rozumieniem Logosu jako sub-
stancji i jako osoby, jak siê wydaje, Logos w wizji Filona jest jednak
osob¹ bosk¹ [synem bo¿ym]� (tam¿e).
Dodajmy, ¿e wed³ug Filona, bóstwo Logosu jest jednak wtórne

w stosunku do bóstwa Boga, w zwi¹zku z czym Logos jako czê�æ
Boga jest mu podporz¹dkowany, nie istnieje bowiem sam z siebie.
Ta filoñska koncepcja wywar³a wiêc silny wp³yw zarówno na auto-

ra Ewangelii �w. Jana, który nazwa³ Jezusa Chrystusa Logosem, jak
i wczesnochrze�cijañskich teologów, szczególnie na Justyna Mê-
czennika (ok. 100-165), Tertuliana (ok.160-230) i Hipolita (ok.170-
235), którzy zwalczali m.in. modalistyczne nauki w ujêciu papie¿y:
Zefiryna (198-217) i Kaliksta I (217�222). Przypomnijmy, co o po-
gl¹dach Kaliksta I pisa³ Hipolit. W �Odparciu wszystkich herezji� czy-
tamy:
�(�) wymy�li³ [Kalikst] herezjê, twierdz¹c, ¿e Logos jest zara-

zem Synem i Ojcem, ¿e oba te imiona oznaczaj¹ w rzeczywisto�ci
jednego niepodzielnego Boga, ¿e nie kim� innym jest Ojciec, a kim�
innym Syn, lecz ¿e obaj s¹ kim� jednym i tym samym; ca³y mianowi-
cie wszech�wiat, zarówno nadziemny i podziemny wype³nia Duch
Bo¿y i ten to w³a�nie Duch, identyczny z Ojcem, przybra³ cia³o z dzie-
wicy (�). To, co widzialne, mianowicie cz³owiek, jest Synem, nato-
miast Duch, który na Syna zst¹pi³, jest Ojcem� (za: M. Michalski,
�Antologia literatury patrystycznej�, t. 1).
Jak widaæ, modali�ci uwa¿ali, ¿e istnieje tylko jedna Boska Osoba,

która objawia siê raz jako Ojciec, innym razem jako Syn, a jeszcze
innym razem jako Duch �wiêty.

Dopiero w trzecim wieku ów nurt zosta³ wyparty i zast¹piony stop-
niowo rozwijaj¹c¹ siê doktryn¹ Trójcy �wiêtej. Chocia¿ wiêc nikt
z ww. teologów nie uczy³ jeszcze o równo�ci bóstwa Ojca i Syna (i Du-
cha), podkre�laj¹c raczej ró¿nice w stopniu bosko�ci, jednak ju¿ w IV
wieku na soborze w Nicei (325 r.) i Konstantynopolu (381 r.) nowa
doktryna bezpardonowo zosta³a narzucona ca³emu chrze�cijañstwu.
Powracaj¹c do teologii Logosu, z zestawienia filozoficznej nauki
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o Logosie, stworzonej przez Heraklita, mêdrców stoickich i Filona,
z ewangeliczn¹ nauk¹ o Synu Bo¿ym wynika wiêc jasno, i¿ ewangeli-
sta Jan daleki by³ od tego, aby uto¿samiaæ Jezusa z Bogiem. Wszyst-
ko co zosta³o powiedziano wcze�niej oraz co znajdujemy w samych
pismach Jana wskazuje na to, ¿e ewangelista po prostu stara³ siê
jedynie zracjonalizowaæ chrze�cijañskie przes³anie za pomoc¹ grec-
kich pojêæ filozoficznych. Chcia³ w ten sposób trafiæ do ludzi o trady-
cjach helleñskich. A zatem stwierdzenie ewangelisty, ¿e Bogiem by³o
S³owo (J 1.1) oznacza³o dla niego dok³adnie to, co znaczy³o ono dla
Filona Aleksandryjskiego. I tak te¿ rzecz ujmuje katolicki duchowny
Henryk Pietras SJ, który pisze:
�Sam termin «Bóg», nie by³ zreszt¹ jednoznaczny, ani w Biblii, ani

w potocznym jêzyku greckim. W Nowym Testamencie znaczenie
tego s³owa by³o determinowane rodzajnikiem. W J 1.1 «Bóg»w sen-
sie Boga Ojca wystêpuje z rodzajnikiem (ho theos), a na okre�lenie
S³owa, które by³o Bogiem � bez rodzajnika (theos). U¿ycie s³owa
«Bóg»dla kogo� innego ni¿ Bóg Najwy¿szy, nie by³o wiêc czym�
nadzwyczajnym, co przeczy³oby monoteizmowi i stawia³oby
tego kogo� na równym z Bogiem poziomie. Dlatego te¿ Filon
Aleksandryjski mo¿e powiedzieæ, ¿e stworzony przez Boga Logos
jest Bogiem, ale tylko jakby relatywnie, dla nas niedoskona³ych, nie
w sensie absolutnym. Zreszt¹, pisze Filon, s³owem «Bóg» mo¿na
okre�laæ Logos, nie rezerwuj¹c go �ci�le dla Boga Stwórcy, gdy¿ i tak
¿aden termin nie odpowiada Mu wprost; Bóg Najwy¿szy mo¿e tylko
Byæ, a nie byæ nazwany. Przy wzglêdno�ci i wieloznaczno�ci s³o-
wa «Bóg», okre�lenie nim Syna Bo¿ego nie musia³o jeszcze
oznaczaæ zrównania Go z Ojcem, ani zak³adaæ wspó³wieczno-
�ci Ojca i Syna� (�Trójca �wiêta, «Tertulian � przeciw Prakseaszo-
wi», «Hipolit � Przeciw Noetosowi»�).

A oto komentarz Williama Barclaya:
�Na koniec ewangelista mówi, ¿e to S³owo by³o Bogiem. Nie ule-

ga w¹tpliwo�ci, ¿e jest to trudne dla nas do zrozumienia stwierdze-
nie, a g³ównie ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci jêzyka greckiego, w któ-
rym pisa³ Jan Ewangelista. W jêzyku tym rzeczowniki prawie za-
wsze wystêpuj¹ wraz z rodzajnikiem okre�lonym, nie tak, jak w na-
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szym jêzyku. Grek nigdy nie powie o Bogu theos lecz zawsze ho
theos. Je�li natomiast u¿ywa rzeczownika bez rodzajnika, to
przybiera on znaczenie zbli¿one do przymiotnika, okre�laj¹ce
charakter, lub przymioty osoby. A wiêc Jan nie pisze, ¿e S³o-
wo by³o ho theos, gdy¿ oznacza³oby to, ¿e S³owo by³o iden-
tyczne z Bogiem. Natomiast pisz¹c, ¿e S³owo by³o theos � bez ro-
dzajnika okre�lonego � stwierdza w rezultacie, ¿e S³owo by³o, jakby-
�my powiedzieli tego samego charakteru i tej samej jako�ci, co Bóg.
Powtórzmy raz jeszcze, ¿e pisz¹c «a Bogiem by³o S³owo», Jan nie
chce powiedzieæ, ¿e Jezus by³ identyczny z Bogiem, lecz ¿e by³ do-
skonale zgodny w my�leniu, w sercu, w istocie tak, ¿e w Jezusie
doskonale widzimy jakim jest Bóg� (�Ewang. �w. Jana� t.1).

Przypomnijmy, ¿e okre�lenie �Bóg� w odniesieniu do tych, któ-
rzy jako pos³añcy Bo¿y znajdowali siê w szczególnym zwi¹zku z je-
dynym prawdziwym Bogiem, by³o czym� normalnym w tamtej epo-
ce. Przyk³adem tego mo¿e byæ Moj¿esz, który mia³ byæ �jakby Bo-
giem� dla Aarona i faraona (Wj 4.16; 7.1), anio³owie, do których za-
stosowano s³owo elohim (Ps 8,6; 97,7), i wreszcie wszyscy synowie
Najwy¿szego, czyli ci, którym zosta³o przekazane S³owo Bo¿e (Ps
82,6; J 10,34-35; 2 P 1,4).
Zreszt¹ sam Jan pisz¹c, ¿e Jezus jest �jednorodzonym Bogiem�

(J 1,18), podkre�la tym samym, ¿e jest On �innym Bogiem�, bo zro-
dzonym, w przeciwieñstwie do Boga Ojca, którego nikt nie zrodzi³.
Innymi s³owy: Jezus ma swojego Boga (J 20,27; Ap 3,2,12), z które-
go bierze swój pocz¹tek (Mi 5.1), który jest Jego G³ow¹ (1 Kor 11,3)
i któremu jest i na zawsze zostanie poddany (J 14,28; 1 Kor 15,24-
28). Bóg za� nie ma pocz¹tku. Jest �Jedynym, który ma nie�miertel-
no�æ� (1 Tm 6.16) i nikomu nie jest poddany, bo �jest wiêkszy nad
wszystkich� (J 10,29).
Czy Jezus nie zosta³ jednak nazwany �prawdziwym Bogiem� (1 J 5,20)?
Przede wszystkim zauwa¿my, ¿e wed³ug Jana Ewangelisty, Jezus

przyszed³ w³a�nie po to, �aby�my poznali tego, który jest prawdzi-
wy� (1 J 5,20), czyli Boga. Czytamy bowiem: �A to jest ¿ywot wiecz-
ny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga� (J 17,3). To
znaczy, ¿e wed³ug Jana tym jedynym prawdziwym Bogiem jest w³a-
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�nie Bóg Jezusa. Zwrot �prawdziwy Bóg� odnosi siê bowiem w Biblii
tylko do Boga Ojca (por. 2 Krn 15,3; Jer 10,10; Rz 1,25; 1 Tes 1,9).
A zatem skoro Jan w jednym miejscu u¿y³ tego zwrotu do jedynego
prawdziwego Boga (J 17,3), jakim jest Bóg Jezusa (J 20,27), nie móg³
w innym miejscu sobie przeczyæ.
Takie stanowisko zaj¹³ równie¿ William Loader w swoim ko-

mentarzu. Pisze on:
�Jasne jest, i¿ owym «Prawdziwym»jest wszêdzie Bóg. Chrystus

jest jego Synem. W koñcowej fazie s³owo «ten» [Houston] w sposób
najbardziej naturalny odnosi siê nadal do Boga, a nie do Chrystusa,
jak niektórzy sugeruj¹ (�) 1 Jana 5.20 przypomina nam modlitwê
Jezusa zanotowan¹ w ew. Jana 17.3: «To jest ¿ycie wieczne: znaæ
ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego
pos³a³e�»� (�The Johannine Epistles�, w: Arkadiusz Wi�niewski,
�Trójca �wiêta � mit czy rzeczywisto�æ�).

W przek³adzie Nowego �wiata tekst ten brzmi nastêpuj¹co:
�My za� wiemy, ¿e Syn Bo¿y przyszed³ i obdarzy³ nas zdolno�ci¹

umys³u, ¿eby�my mogli poznaæ prawdziwego. I jeste�my w jedno�ci
z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest
prawdziwy Bóg i ¿ycie wieczne�.

Jak widaæ, niezale¿nie od tego, jak pierwotnie brzmia³ ten tekst
(nie dysponujemy przecie¿ orygina³em) i jak inni próbuj¹ go zinter-
pretowaæ, Biblia uczy, ¿e �nie ma ¿adnego innego boga, oprócz
Jednego. Bo chocia¿ nawet s¹ tak zwani bogowie, czy to na niebie,
czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszak¿e dla
nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec� (1 Kor 8.4-6). Biblia nigdy nie
u¿ywa wiêc zwrotu Jedyny Bóg w odniesieniu do Jezusa. Dodajmy,
¿e Ewangelia �w. Jana napisana zosta³a, �aby�my wierzyli, ¿e Jezus
jest Chrystusem, Synem Boga� (J 20.31), a nie Bogiem we w³a�ci-
wym znaczeniu.

Boles³aw Parma
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Ze zboru w Skoczowie
Pomoc dla Bogatyni. W szabat 14 sierpnia, w trakcie studium

biblijnego 1. Listu �w. Jana, a konkretnie wersetu: �Je�li kto� posia-
da dobra tego �wiata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim
serce swoje, jak¿e w nim mo¿e mieszkaæ mi³o�æ Bo¿a?� (3,17), po-
budzeni zostali�my ponownie do zorganizowania kolejnej zbiórki pie-
niêdzy dla potrzebuj¹cych. Tym razem zdecydowali�my siê pomóc
ludziom z Bogatyni ko³o Zgorzelca, którzy zostali dotkniêci nieszczê-
�ciem powodzi, która w 2/3 zniszczy³a miasto, zrywaj¹c mosty i za-
lewaj¹c domy.
Mimo, ¿e nasza Spo³eczno�æ liczebnie jest niewielka, zebrali�my

do�æ spor¹ sumê pieniêdzy, tym bardziej ¿e do tej sumy do³o¿yli-
�my jeszcze spor¹ kwotê z naszej lokalnej kasy zborowej. Poza tym
we wrze�niu pad³a równie¿ propozycja Sebastiana Bujoka, aby wy-
po¿yczyæ du¿y samochód z jego zak³adu pracy i zebraæ niezbêdne
rzeczy i meble dla tych, którzy w powodzi stracili wszystko. Przez
ca³y nastêpny miesi¹c zbierali�my wiêc wszystko, co tylko mog³o
byæ przydatne: meble, ciep³¹ odzie¿, ko³dry, poduszki, po�ciele, ar-
tyku³y szkolne, zabawki i artyku³y chemiczne. Oprócz naszych cz³on-
ków zboru do organizowanej przez nas akcji przyst¹pi³y dwie szko-
³y: Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Bia³ej i Zespó³ Szkó³ Podstawowych
w Górkach Wielkich, Sanatorium Uzdrowiskowe �SU ELECTRON�
w Ustroniu, Past � CAR, w³a�ciciel samochodu, Zak³ady Chemiczne
w ¯ywcu oraz wiele pry-
watnych osób.
Pó�nym wieczorem 30

pa�dziernika, samochód
Mercedes Sprinter zosta³
za³adowany prawie po
brzegi. M¹¿ i ja zebrali-
�my ekipê w sk³adzie:
Miros³aw Cie�lar, Marcin
Bujok i my. W niedzielê 31

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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pa�dziernika o godz. 3.00 w nocy ruszyli�my w drogê powierzaj¹c
nasz¹ podró¿ i misjê Bogu.
Jeszcze przed wyjazdem mój m¹¿ skontaktowa³ siê z Urzêdem

Miasta, prosz¹c o pomoc przy rozdzielaniu darów. I tak trafili�my do
Bractwa Mi³o�ników Bogatyni, samego burmistrza i pani Ady zajmu-
j¹cej siê rozdzielaniem darów.
Dziêki Bogu � naszym i wspó³braci modlitwom � dojechali�my

wiec szczê�liwie do celu. Zostali�my mi³o i ciep³o przyjêci. Nastêp-
nie skierowano nas do podmiejskich gmin: Sieniawka i Porajów. Tam,
w budynku Stra¿y Po¿arnej, roz³adowany zosta³ samochód, i tam te¿
wspólnie wytypowali�my 11 najbardziej potrzebuj¹cych rodzin. Ka¿-
da dosta³a kwotê pieniê¿n¹ i du¿e, zrobione przez nas paczki ³¹cznie
ze �rodkami czysto�ci. Resztê zostawili�my do dyspozycji pani Ady.
Na ¿yczenie kilku zainteresowanych osób przywie�li�my adresy ro-
dzin do prywatnych kontaktów. W grudniu od pani Ady otrzymali-
�my informacje o rozdysponowaniu reszt¹ darów. Przes³a³a nam te¿
podziêkowanie, s³owa uznania i wdziêczno�ci za dary od tych ludzi,
którzy je otrzymali.

Prze¿yli�my tam naprawdê wzruszaj¹ce chwile. Niektórzy bowiem
przyjêli nas z p³aczem, s³owami wdziêczno�ci. Inni w milczeniu.
A jeszcze inni z pytaniem, od kogo te dary. Odpowiadali�my, ¿e to
od Boga, dobrych ludzi i od ma³ej Spo³eczno�ci chrze�cijañskiej. Po-
kazywali nam swoje zalane mieszkania. Pierwszy raz na ¿ywo ogl¹-
dali�my prawdziw¹ tragediê ludzi dotkniêtych takimi zniszczeniami.
To, co bowiem zobaczyli�my, wygl¹da³o jak po jakim� wybuchu,
mimo, ¿e od powodzi minê³y ju¿ 3 miesi¹ce.

Burmistrz zadawa³ mojemu mê¿owi wiele pytañ dotycz¹cych na-
szej Spo³eczno�ci i zasad wiary. Pyta³ tak¿e, jak to siê sta³o, ¿e przy-
jechali�my w³a�nie do nich. M¹¿ wiêc krótko nawi¹za³ do wspomnia-
nego na wstêpie studium biblijnego i zacytowa³ tekst w Pierwszego
Listu �w. Jana (3,17). Burmistrz by³ bardzo wdziêczny za pomoc,
która trafi³a bezpo�rednio do ludzi.
Panowie: Kulawski i Nawrocki pokazali nam ca³e zniszczone mia-

sto; zerwane mosty, zmyte domy, zalane do po³owy, podmyte i zala-
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ne mieszkania, no i sam¹ rzekê, jakby przeoran¹.
W oczach wielu ludzi widzieli�my ³zy i wdziêczno�æ za dary. A na-

sze serca wype³nia³a wielka rado�æ, ¿e mogli�my im pomóc. Dziêki
Bogu za to, ¿e da³ nam na tyle, aby�my mogli dzieliæ siê z potrzebu-
j¹cymi. Na to te¿ zwróci³ uwagê aposto³ Pawe³, mówi¹c: �W tym wszyst-
kim pokaza³em wam, ¿e tak pracuj¹c, nale¿y wspieraæ s³abych i pamiê-
taæ na s³owa Pana Jezusa, który sam powiedzia³: Bardziej b³ogos³awion¹
rzecz¹ jest dawaæ ani¿eli braæ� (Dz 20,35). Dodam jedynie, ¿e spotka-
³o nas mi³e wyró¿nienie, poniewa¿ wymienieni panowie po�wiêcili
nam ca³y dzieñ. Z ich opowiadañ poznali�my fakty z dnia tragedii
oraz ciekaw¹ i bogat¹ historiê Bogatyni. Najciekawsze za� by³o zwie-
dzanie kopalni odkrywkowej wêgla brunatnego w Turoszowie.

Pe³ni wra¿eñ wracali�my wiêc do domu ju¿ po zachodzie s³oñca.
Dziêki Bogu, znowu pod Jego opiek¹ szczê�liwie dotarli�my do swo-
ich miejsc zamieszkania. Wrócili�my bogatsi w do�wiadczenie spoj-
rzenia na ludzk¹ tragediê.
Jeszcze raz dziêkujemy s³owami �Bóg zap³aæ� za wszystkie dary

i oby nasze serca zawsze by³y otwarte na ludzkie potrzeby. �A sam
Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umi³owa³ i da³
pocieszenie wieczne, i dobr¹ nadziejê z ³aski, niech pocieszy serca wasze
i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym s³owie�
(2 Tes 2,16-17).

Ma³gorzata i Józef Bujok
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NABO¯EÑSTWA SZABATOWE

Dnia 2 pa�dziernika odwiedzili nas brt. Chodurowie. Brat Frydek
us³u¿y³ kazaniem, w którym mówi³ o cudownym prowadzeniu Bo-
¿ym. Przed drugim kazaniem br. Rudolfa Cichego, na temat darów
Ducha �wiêtego, br. Jan Bujok za�piewa³ pie�ni.

* * *

W Szabat 16 pa�dziernika z okazji odwiedzin naszych mi³ych bra-
ci i sióstr, zrezygnowali�my ze studium biblijnego, by móc s³uchaæ
buduj¹cych nas kazañ. Jako pierwszy S³owo Bo¿e g³osi³ br. Robert
Matuszewski, który mówi³ o Duchu �wiêtym, o którego powinni-
�my prosiæ. Z kolei br. Leszek Kocjan g³osi³ kazanie na temat darów
Ducha �wiêtego. Trzecim kazaniem o problemach, które spotykaj¹
ludzi i o Bogu, który pomaga je rozwi¹zywaæ oraz daje dobre rady,
us³u¿y³ nam br. Boles³aw Parma.

* * *

Dnia 30 pa�dziernika ponownie odwiedzi³o nas brt. Parmów, któ-
rzy wraz z siostr¹ Krystyn¹ Stekla za�piewali kilka pie�ni na chwa³ê
Bogu. Br. Boles³aw Parma w swoim kazaniu mówi³ o wielko�ci, mi³o-
�ci i mocy Bo¿ej, która objawia³a siê w ¿yciu ludzi starotestamento-
wych, jak i w ¿yciu ludu nowotestamentowego, który pod¹¿a za przy-
k³adem swego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który jest i naszym
doskona³ym Nauczycielem.

* * *

W kolejny Szabat �wiêty ogl¹dali�my zdjêcia zrobione w Bogaty-
ni podczas rozdawania darów, które dziêki Bogu mogli�my zebraæ
i przekazaæ potrzebuj¹cym rodzinom.

* * *
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Dnia 20 listopada mieli�my okazjê s³uchaæ trzech kazañ. Jako
pierwszy us³ugiwa³ br. Bogdan Zaj¹c, który dzieli³ siê refleksjami
z pobytu w Münster oraz podkre�la³, ¿e trzeba dzi� byæ bardzo ostro¿-
nym, bo wielu ludzi okazuje zainteresowanie Bibli¹, ale tylko dlate-
go, bo widzi w tym w³asny interes. Drugie kazanie, na temat przy-
sz³o�ci ludu Bo¿ego, wed³ug Objawienia �w. Jana, wyg³osi³ br. Rudolf
Cichy. Przed krótkim do�wiadczeniem, którym podzieli³a siê z nami
siostra Kosowska, br. Jan Bujok i siostra Krystyna Stekla za�piewali
pie�ñ. Natomiast trzecie kazanie wyg³osi³ br. Bogdan Jopek, który
nawi¹zywa³ do przypowie�ci o s¹dzie ostatecznym (owcach i koz³ach
� Mt 25,31-46), �wiêta Jom Kipur (Kp³ 16.) oraz darów duchowych.

* * *

W kolejny Szabat odwiedzi³ nas br. Henryk Cecot wraz z ¿on¹
i córeczk¹. Mieli�my wiêc okazjê pos³uchaæ buduj¹cych s³ów, g³o-
szonych przez brata z Wodzis³awia �l¹skiego, które mówi³y o na-
szym ¿yciu w Jezusie Chrystusie, który zbawia nas od grzechów
i o dzia³alno�ci Ducha Bo¿ego w nas.

* * *

Dnia 11 grudnia odwiedzili nas bracia i siostry z Norwegii. Pierw-
szym kazaniem us³u¿y³ nam br. Rudolf Cichy, który mówi³ o tym, ¿e
im wiêcej dajemy, tym wiêcej otrzymamy. Nastêpne kazanie g³oszo-
ne przez br. z Norwegii, przybli¿y³o nam s³u¿bê misjonarsk¹ nasze-
go go�cia. Trzecim kazaniem po³¹czonym z ogl¹daniem filmu, na któ-
rym mo¿na by³o zobaczyæ jak ciê¿ko ¿yje siê w Busii � mie�cie po³o-
¿onym na pó³nocy Afryki w Kenii � us³u¿y³ nam br. Miros³aw z Za-
brza. Nastêpnie zosta³a zebrana kolekta, która zosta³a przeznaczona
dla walcz¹cych z g³odem dzieci w mie�cie pokazanym na filmie. Poza
tym w naszym zborze kilkoro braterstwa �zaadoptowali� po 1 dziec-
ku z Ugandy, a tak¿e 1 dziecko �zaadoptowa³� zbór.

* * *
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Podczas ostatnich 3 miesiêcy bracia: Emil Stekla, Stanis³aw Czep-
czor, Tomasz Cie�lar, Aaron Stekla, Józek Bujok, Jan Jureczka, An-
drzej Cie�lar, Marek Zbyrowski, Bogdan Jopek, Miros³aw Cie�lar,
Micha³ Vorynka i Marcin Bujok, us³ugiwali w zborze, prowadz¹c na-
bo¿eñstwa i rozwa¿ania biblijne, oraz g³osz¹c kazania. Nikola i Arleta
Stekla, Piotrek Zbyrowski oraz siostra Albina czytali S³owo Bo¿e oraz
wiersze. Pie�ni �piewali�my przy akompaniamencie br. Marcina
Bujoka i Arlety Stekla.

* * *

Jeste�my Bogu wdziêczni za to, ¿e pozwala nam siê co Szabat
spotykaæ i za to, ¿e mo¿emy w naszym zborze go�ciæ braci i siostry,
którzy odwiedzaj¹ nas, by razem chwaliæ i wielbiæ Boga Wszechmo-
g¹cego.

Arleta Stekla

Z ¯A£OBNEJ KARTY

27 grudnia 2010 roku zmar³ m¹¿ naszej mi³ej siostry Eli Najdzion,
prze¿ywszy 76 lat, w tym w zwi¹zku ma³¿eñskim 52 lata. Pogrzeb
odby³ siê w Skoczowie dnia 30 grudnia.
Zmar³y Stanis³aw Najdzion nie by³ cz³onkiem zboru, trudno te¿

powiedzieæ czy by³ wierz¹cym. By³ jednak cz³owiekiem tolerancyj-
nym, nie przeszkadza³ swojej ¿onie i córkom wierzyæ i przestrzegaæ
zasad Bo¿ych. Ponadto dba³ o rodzinê oraz zaspokaja³ jej potrzeby.
Dlatego te¿ na ¿yczenie rodziny pogrzeb i s³owo pociechy oraz na-
pomnienia do zebranych g³osi³ br. Emil Stekla. Zmar³y pozostawi³
w smutku ¿onê, 4 córki, 3 ziêciów, 13 wnucz¹t, 1 prawnuka oraz
dalsz¹ rodzinê.

E. Stekla


