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„Zborom Bo¿ym, poœwiêconym w Chrystusie Jezusie, powo³anym œwiê-
tym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa
na ka¿dym miejscu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1.2-3).

Psalm 146

B³ogos³awiony ten, którego pomoc¹ jest Bóg Jakuba,
Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.
On uczyni³ niebo i ziemiê,
Mo¿e i wszystko, co w nim jest,
Dochowuje wiernoœci na wiek.,
Wymierza sprawiedliwoœæ skrzywdzonym,
Daje chleb g³odnym,
Pan oswobadza wiêŸniów.
Pan otwiera oczy œlepych,
Pan podnosi zgnêbionych,
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strze¿ przychodniów, sierotê i wdowê wspomaga,
Lecz drogê bezbo¿nych zatraca.
Pan jest królem na wieki,
Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia.
Alleluja (w. 5-10).
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„Jestem d³u¿nikiem Greków i nie Greków, m¹drych i niem¹drych. Tak
wiêc, jeœli o mnie idzie, gotów jestem zwiastowaæ ewangeliê i wam w Rzy-
mie. Albowiem nie wstydzê siê ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem moc¹
Bo¿¹ ku zbawieniu ka¿dego, kto wierzy, najpierw ¯yda, potem Greka, bo
usprawiedliwienie Bo¿e w niej bywa objawione, z wiary w wiarê, jak napi-
sano: A sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie” (Rzym. 1.14-17).

Dylemat cz³owieka
Gdziekolwiek dzisiaj spojrzymy, widzimy, ¿e œwiat jest w tarapatach.

Mê¿czyŸni i kobiety szukaj¹ rozwi¹zania swych licznych problemów na-
tury moralnej, socjalnej, narodowej czy ponadnarodowej. Pod tym kryje
siê czêsto pragnienie poznania prawdziwego znaczenia ¿ycia i przysz³o-
œci. Ludzie pytaj¹ z czego powsta³ œwiat, jak siê zaczê³o ¿ycie, dlaczego
jest tak wiele nienawiœci i walk pomiêdzy narodami? Czy jest nadzieja na
nieprzemijaj¹cy pokój? Dlaczego ludzka natura jest tak rozdarta pomiê-
dzy idea³ami a czynami, pomiêdzy chêci¹ czynienia dobra a sk³onnoœci¹
do z³a ? Dziêki Bogu jest nadzieja wszczepiona w ka¿de ludzkie serce,
pragnienie oddania czci jakiejœ wy¿szej mocy; pragnienie znalezienia Boga
i zrozumienia tego, czego On dokona³ przez akt stworzenia a nastêpnie

EWANGELIA W PIGU£CE
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odkupienia cz³owieka. Bóg ma rozwi¹zanie, ma odpowiedŸ na te dylema-
ty i chêtnie udzieli jej ka¿demu, kto jest szczery.

Co czyniæ?
Biblia objawia Bo¿y plan zbawienia cz³owieka. W Ew. Mateusza 19.16-

26 czytamy historiê o m³odzieñcu, który przyszed³ do Jezusa z pytaniem,
które tkwi w wielu z nas: „Co dobrego mam czyniæ aby osi¹gn¹æ ¿ywot
wieczny?”. W odpowiedzi Jezus rzek³: „Jeœli chcesz wejœæ do ¿ywota, prze-
strzegaj przykazañ”. Innymi s³owy, je¿eli myœlisz, ¿e mo¿esz zarobiæ na
wieczne ¿ycie (zbawienie) poprzez uczynki, musisz przestrzegaæ przyka-
zañ. Poniewa¿ ten m³odzieniec by³ ¯ydem, przykazania oznacza³y dla
niego Torê (pierwsze piêæ ksi¹g Starego Testamentu). Chcia³ zatem do-
wiedzieæ siê, które to przykazania Jezus mia³ na myœli. Jezus w odpowie-
dzi podsumowa³ ostatnie szeœæ przykazañ prawa moralnego (dekalogu)
s³owami: „Mi³uj bliŸniego swego jak siebie samego” (3 Moj¿. 19.18). Po-
niewa¿ m³odzieniec zosta³ wychowany jako prawowierny ¯yd, odpowie-
dzia³: „Tego wszystkiego przestrzega³em od m³odoœci mojej; czego mi jeszcze
brakuje?” Na to Jezus odpowiedzia³ : „Je¿eli chcesz byæ doskona³y (czytaj:
jeœli naprawdê kochasz bliŸniego swego jak siebie samego), idŸ, sprzedaj
co posiadasz i rozdaj ubogim a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i
naœladuj mnie.” Chrystus da³ mu do zrozumienia, ¿e nie chodzi o czyny,
ale o mi³oœæ; o to, czy jest doskona³y w mi³oœci. Co za okazja! Ale to by³o
wiêcej ni¿ ten m³odzieniec by³ w stanie uczyniæ. On by³ bogaty i mia³
wiele majêtnoœci. Odszed³ wiêc zasmucony, bez zapewnienia wiecznego
¿ycia. Uczniowie Chrystusa byli œwiadkami tego incydentu a Jezus u¿y³
go, aby im pokazaæ, ¿e kiedy chodzi o zbawienie „u ludzi to rzecz niemo¿-
liwa, ale u Boga wszystko jest mo¿liwe” (wiersz 26). W dalszej czêœci arty-
ku³u zastanowimy siê, sk¹d przychodzi owo zapewnienie wiecznego ¿ycia;
na jakiej zasadzie zostaliœmy zbawieni i o co chodzi w zbawieniu, czego
dotyczy zbawienie.

Kiedy ludzki wysi³ek zawodzi
Poniewa¿ grzech jest fa³szerzem, wielu ludzi zosta³o zwiedzionych do

uwierzenia, ¿e mog¹ zapewniæ sobie zbawienie przez dobre uczynki. Pod-
czas pewnej ankiety przeprowadzonej w trzech miastach Ameryki posta-
wiono nastêpuj¹ce pytanie : „Kto idzie do nieba a kto do piek³a?” Popu-
larn¹ odpowiedzi¹ w ka¿dym mieœcie by³o: „Ci, co s¹ dobrzy, id¹ do
nieba a ci co s¹ Ÿli, id¹ do piek³a.” Ale Biblia jasno naucza, ¿e „z uczyn-
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ków zakonu (starania siê byæ dobrym) nie bêdzie usprawiedliwiony ¿aden
cz³owiek”(Gal. 2,16). Pawe³ powtarza t¹ sam¹ myœl w liœcie do Rzymian
3,20 i dodaje: „gdy¿ przez zakon jest poznanie grzechu”. ¯ydzi za dni
Chrystusa pope³nili tragiczn¹ pomy³kê wierz¹c, ¿e mog¹ byæ zbawieni
przez zachowanie prawa. Widz¹c ich bezowocne wysi³ki Jezus powiedzia³
im na pocz¹tku swej misji: „PójdŸcie do Mnie wszyscy, którzy jesteœcie
spracowani i obci¹¿eni (zniechêceni) a ja wam dam ukojenie” (Mat.
11,28). Na czym polega to ukojenie? Wpojono nam, ¿e jako dzieci Bo¿e
mamy coœ robiæ. Kiedy ustalimy co i uczynimy to, przychodzi ukojenie
(uspokojenie). Jednak prawdziwe ukojenie wyp³ywa z przekonania kim
jesteœmy, a nie co czynimy.

Pocz¹tek nauki a fundament
Istnieje kolejne zwiedzenie, subtelnie ukryte. Okazuje siê, ¿e zwodzi-

ciel mo¿e pos³u¿yæ siê Bibli¹, aby zakryæ prawdê. Wielu naucza, ¿e Chry-
stus umar³ za nas i na tym poprzestaj¹. Niektórzy posuwaj¹ siê trochê
dalej i mówi¹, ¿e umar³ œmierci¹ wieczn¹ (drug¹ œmierci¹). Ale nale¿a-
³oby pójœæ jeszcze dalej. Czytaj¹c Bibliê mo¿emy zwróciæ uwagê na nastê-
puj¹ce s³owa:

– Wespó³ z Nim ukrzy¿owany – Rzym. 6,6;
– Umarliœmy z Chrystusem – Rzym. 6,8;
– Wy umarliœcie dla zakonu (prawa grzechu) przez cia³o Chrystu-

sowe – Rzym. 7,4;
– Aby s³uszne ¿¹dania zakonu (prawa)  wykona³y siê na nas – Rzym. 8,4;
– Z Chrystusem jestem ukrzy¿owany – Gal. 2,20;
– O¿ywi³ nas pospo³u  z Jezusem – Efez. 2,5 (Biblia Gdañska);
– Wraz z Nim wzbudzi³ i wraz z Nim posadzi³ –Efez. 2,6;
– Czynem jego jesteœmy stworzeni – Efez. 2,10 (BG);
– Dziêki Niemu (Ojcu) jesteœcie w Chrystusie – 1 Kor. 1,30 (jak

dawniej byliœmy w Adamie);
– Pogrzebani razem z Nim – Kol. 2,12;
– Wespó³ z Nim o¿ywi³ – Kol. 2,13;
– Jeœli z Nim umarliœmy, z Nim te¿ ¿yæ bêdziemy – 2 Tym. 2,11;
– Odrodzi³ nas ku nadziei ¿ywej przez zmartwychwstanie Jezusa –

1 Piotra 1,3;
– Bo mi³oœæ Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliœmy do tego

przekonania, ¿e jeden za wszystkich umar³ a zatem wszyscy umarli
– 2 Kor. 5,14.
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Jeœli doszed³eœ do tego przekonania to „nie ¿yjesz ju¿ ty, ale ¿yje w to-
bie Chrystus” i wykonuje swoje dzie³a. To jest fundamentem. To jest
tajemnic¹ objawion¹ g³ównie w listach Paw³a.

Nadzieja dla bezradnych
Jedyn¹ nadziej¹ dla cz³owieka jest dobra nowina(ewangelia)Pana Na-

szego Jezusa Chrystusa. Do Nikodema – uznanego lidera judaizmu i cz³on-
ka ¿ydowskiej rady zwanej Sanhedrynem – Jezus zwróci³ siê s³owami,
które sta³y siê jednym z ulubionych tekstów biblijnych dla wielu chrze-
œcijan :  „Bóg tak umi³owa³ œwiat (ludzkoœæ), ¿e da³ Syna swego jednoro-
dzonego ,aby ka¿dy kto weñ wierzy nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny”
(Jan 3,16) . Jezus przyszed³ na ten œwiat w³aœnie w tym celu. Kiedy czyta-
my Bibliê odkrywamy trzy bardzo wa¿ne fakty (tajemnice):

1. Wszyscy w Jednym.
Bóg stworzy³ ka¿dego cz³owieka (ca³¹ ludzkoœæ) w jednym cz³o-

wieku. W Dziejach Apostolskich 17, 26 czytamy : „Z jednego pnia (jednej
osoby)  wywiód³ te¿ wszystkie narody ludzkie, aby mieszka³y na ca³ym obsza-
rze ziemi”.

W 1 Moj¿. 2,7  jest zaœ opisane to stworzenie Adama. S³owo „Adam”
w jêzyku hebrajskim znaczy „ludzkoœæ”. Czytamy, ¿e Bóg tchn¹³ w Ada-
ma dech ¿ycia. Chocia¿ Biblia u¿ywa s³owa „¿ycie” w liczbie pojedyn-
czej, to jednak oryginalny hebrajski tekst, z którego biblia zosta³a prze-
t³umaczona, ma s³owo „¿ycie” u¿yte w liczbie mnogiej – „¿ycia”. Bóg nie
stworzy³ jednego cz³owieka kiedy uczyni³ Adama, On stworzy³ ca³¹ rasê
ludzk¹ w tym jednym cz³owieku.

2. Zrujnowana rasa.
Przez cz³owieka grzech wszed³ na œwiat. W Nowym Testamencie,

a zw³aszcza w Liœcie do Rzymian 5,12 i w 1 L. do Koryntian 15,21-22 jest
napisane, ¿e szatan zrujnowa³ ca³¹ ludzkoœæ w jednym cz³owieku-
Adamie. Kiedy Adam i Ewa  zostali stworzeni Bóg powiedzia³ im aby
rozmno¿yli t¹ zbiorowoœæ, któr¹ On w nich stworzy³ (1 Moj¿.1,28). Ale
Adam i Ewa zgrzeszyli, zanim mieli dzieci. Dlatego grzech Adama zosta³
przeniesiony na jego potomstwo. „Przez jednego cz³owieka grzech wszed³
na œwiat” Rzym. 5,12. „Jak przez upadek jednego cz³owieka przysz³o potêpie-
nie na wszystkich ludzi, tak te¿ przez dzie³o usprawiedliwienia jednego przy-
sz³o na wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku ¿ywotowi” Rzym.5,18. Bóg
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nie wini nas za grzesznoœæ, któr¹ odziedziczyliœmy przy narodzeniu. W 1 L.
do Koryntian 15,21 czytamy: „Skoro bowiem przysz³a przez cz³owieka (licz-
ba pojedyncza) œmieræ, przez cz³owieka (liczba pojedyncza) te¿ przysz³o zmar-
twychwstanie”.

3. Niesamowita Dobra Nowina.
Niesamowit¹ Dobr¹ Nowin¹ jest to, ¿e Bóg odkupi³, zrodzi³ na nowo

ca³¹ ludzkoœæ w jednym cz³owieku – Jezusie Chrystusie, tak, jak
szatan zrujnowa³ ca³¹ ludzkoœæ w jednym cz³owieku – Adamie.

Bez naszego wyboru
Wa¿ne jest, abyœmy jasno zrozumieli, co Adam wyrz¹dzi³ ludzkoœci.

Jako, ¿e jesteœmy potomkami Adama, odziedziczyliœmy grzeszn¹ naturê
bez naszego wyboru. Podobnie to, czego Bóg dokona³ dla nas w Chrystu-
sie jest równie¿ darem (dziedzictwem). I tak, jak z ka¿dym podarun-
kiem, nie mo¿emy siê nim cieszyæ dopóki go nie mamy. Jedno i drugie
(upadek w Adamie, odkupienie czy nowe stworzenie w Chrystusie) trze-
ba poznaæ, zaakceptowaæ i przyj¹æ przez wiarê jako w³asne.

Ewangelia w pigu³ce
Ca³y plan zbawienia „w pigu³ce” znajdujemy w L. do Rzymian i  Efezjan

2,4-6. W pierwszych trzech wierszach tego rozdzia³u aposto³ Pawe³ maluje
bardzo ciemny, ponury i beznadziejny obraz ludzkoœci. Czyni tak ponie-
wa¿ dobra nowina o zbawieniu, któr¹ Bóg darowa³ przez Jezusa, nie jest
dla dobrych ludzi; ona jest dla grzeszników, dla tych,  którzy potrzebuj¹
Zbawiciela. „Jezus przyszed³ na œwiat by zbawiæ grzeszników”(1Tym.1,15).
On mówi o grzesznikach, stuprocentowych grzesznikach, którymi my je-
steœmy. Aby dar zbawienia i plan zbawienia, którego dostêpujemy w Chry-
stusie sta³ siê efektywny w nas indywidualnie, Bóg musi najpierw znisz-
czyæ ca³¹ ufnoœæ, jak¹ cz³owiek pok³ada w sobie, odnoœnie zbawienia. Sza-
tan zwodzi nas do wierzenia, ¿e mo¿emy byæ zbawieni przez dobre uczynki
(albo znaæ tylko czêœæ nauki- np. ¿e Chrystus umar³ za nas).  Ale Biblia
wyra¿a siê jasno: „Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by czyni³
dobrze, nie masz ani jednego”(Rzym. 3,10).

Zniechêcony
List Paw³a do Efezjan by³ wiêziennym listem. Pawe³ by³ opiekunem

Efezu przez 3 lata, ale teraz zosta³ uwiêziony w  rzymskiej ciemnicy za
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g³oszenie Chrystusa. Wielu cz³onków efeskiego zboru popad³o w znie-
chêcenie. Myœleli, ¿e skoro Bóg nie by³ w stanie ochroniæ ich opiekuna,
wielkiego aposto³a, jaka jest nadzieja dla nich? Tak wiêc Pawe³ napisa³
ten wspania³y list, który jest nazywany królow¹ listów Paw³a. W rozdziale
2 przypomina chrzeœcijanom z Efezu, ¿e nie zostali zbawieni poniewa¿
byli dobrzy (w.1-3).  Byli grzesznikami, z natury, a zbawieni zostali
przez ³askê. Zbór w Efezie by³ mieszank¹ ̄ ydów i nie ̄ ydów. W r.2 w wier-
szu 1 Pawe³ zwraca siê do nie ¿ydowskich wiernych s³owami: „I was
o¿ywi³, którzy byliœcie umarli w upadkach i grzechach”(B.G.). Innymi s³o-
wy, nie mieli duchowego ¿ycia przed nawróceniem. W wierszu 2 Pawe³
mówi o ich poprzednich grzechach: „w których niegdyœ chodziliœcie wed³ug
mod³y tego œwiata, naœladuj¹c w³adcê, który rz¹dzi w powietrzu, ducha,
który dzia³a w synach opornych”(opornych wobec ewangelii). W w.3 zwraca
siê do swoich ¿ydowskich braci: „Wœród nich i my wszyscy ¿yliœmy nie-
gdyœ w po¿¹dliwoœciach cia³a naszego, ulegaj¹c woli cia³a i zmys³ów, i by-
liœmy z natury dzieæmi gniewu jak i inni.” Innymi s³owy nasza sytuacja
jako ¯ydów jest taka sama jak i pogan. Wszyscy jesteœmy grzesznikami
z natury. Owocem takiej natury jest nasz stan, który nie podoba siê ani
nam, ani Bogu.

O¿ywieni z martwych
Po namalowaniu tego ciemnego i przygnêbiaj¹cego obrazu, Pawe³

przedstawia wspania³¹ nowinê o zbawieniu : „Lecz Bóg, który jest bogaty
w mi³osierdziu, dla wielkiej mi³oœci swojej, któr¹ nas umi³owa³ i gdyœmy byli
umarli w grzechach, o¿ywi³ nas pospo³u z Chrystusem, gdy¿ ³ask¹ zbawieni
jesteœcie” (Efez.2,4-5). Zgodnie z tym wierszem, zostaliœmy o¿ywieni
w Chrystusie z powodu wielkiej mi³oœci Bo¿ej dla ludzi. Fundamentem
i Ÿród³em naszego wybawienia(zbawienia) jest mi³oœæ Bo¿a. „Zbawienie
jest darem ³aski Bo¿ej w Chrystusie Jezusie. Bo¿y to dar” (Efez. 2,8).

Obca mi³oœæ
Tutaj istnieje g³ówny problem, poniewa¿ s³owo jakiego Pawe³ u¿ywa

aby opisaæ mi³oœæ, nie ma swojego odpowiednika ani w jêzyku polskim, ani
w angielskim. Mamy tylko jedno s³owo MI£OŒÆ  w obu tych jêzykach.
Niezale¿nie czy mówimy o mi³oœci pomiêdzy mê¿em i ¿on¹, rodzicami
i dzieæmi, ch³opcem i dziewczyn¹ lub o mi³oœci, któr¹ mamy do naszych
zwierz¹t, zawsze u¿ywamy tego samego s³owa. Dlatego kiedy czytamy w 1 L.
Jana 4,8 „Bóg jest mi³oœci¹”, to projektujemy to nasze pojmowanie mi³oœci
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na Boga. W momencie kiedy to czynimy, zmieniamy (wynaturzamy) bi-
blijn¹ koncepcje Bo¿ej mi³oœci, a przez to zniekszta³camy dobr¹ nowinê
(ewangeliê). S³owo, którego tu u¿y³ Pawe³, to s³owo AGAPE- jedno z czte-
rech greckich s³ów, które mia³ do wyboru by opisaæ mi³oœæ. Napisa³ „Bóg
jest AGAPE”. W³aœnie ten rzeczownik u¿ywany jest w Nowym Testamencie
do opisania wielkiej, bezwarunkowej mi³oœci Boga do cz³owieka, która jest
podstaw¹ naszego zbawienia. Jest to bardzo istotne abyœmy zrozumieli
mi³oœæ agape, poniewa¿ na jej podstawie Bóg nas ocali³. S¹ dwa g³ówne
miejsca gdzie mi³oœæ Bo¿a i ludzka  s¹ nie tylko ró¿ne ale i przeciwstawne.
Tylko wtedy, kiedy zrozumiemy mi³oœæ Bo¿¹, bêdziemy mogli zrozumieæ
dobr¹ nowinê o zbawieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mi³oœæ warunkowa (Kocham ciê je¿eli…)
Ludzka mi³oœæ jest warunkowa, co oznacza, ¿e zale¿y od naszego wy-

gl¹du lub charakteru. Ludzie nie kochaj¹ innych automatycznie. Obiekt
mi³oœci musi byæ ³adny, przyjemny lub dobry dla nas, poniewa¿ ludzka
mi³oœæ oczekuje w zamian pewnych korzyœci. Kochamy tylko gdy jesteœmy
kochani. Je¿eli stajemy siê wrogami, nasza mi³oœæ zanika. Jeœli narzucimy
tego rodzaju warunkow¹ mi³oœæ na Boga, wtedy ewangelia przestaje byæ
dobr¹ nowin¹ a staje siê dobr¹ rad¹, w stylu: „je¿eli nie bêdziemy dobrzy,
Jezus nie weŸmie nas do nieba”, a to zaprzecza dobrej nowinie.

Mi³oœæ bezwarunkowa (kocham ciê pomimo…)
W zupe³nym kontraœcie do mi³oœci warunkowej jest Bo¿a bezwarunko-

wa mi³oœæ agape: jest spontaniczna i nie inicjowana przez nasz¹ dobroæ,
b¹dŸ zale¿na od niej. Pawe³ wyjaœnia t¹ mi³oœæ, kiedy mówi do chrzeœcijan
w Rzymie: „A nadzieja nie zawodzi, bo mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Œwiêtego, który nam jest dany” (Rzym.5,5). Potem uwy-
datnia mi³oœæ Bo¿¹ w kontraœcie do mi³oœci ludzkiej.

Sami jesteœmy bezsilni
„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliœmy s³abi, we w³aœciwym czasie umar³

za bezbo¿nych”(Rzym.5,6). S³owo „bezbo¿ny” znaczy ¿yj¹cy bez Boga (z³y).
Byliœmy bezsilni, niezdolni by zbawiæ siebie, ale Chrystus umar³ za nas,
poniewa¿ ukocha³ nas wielk¹, bezwarunkow¹ mi³oœci¹. W Rzym.5,7 Pawe³
opisuje ludzk¹ mi³oœæ: „Rzadko siê zdarza, ¿e ktoœ umrze za sprawiedliwe-
go; prêdzej za dobrego gotów ktoœ umrzeæ”. Ludzie s¹ zdolni oddaæ swe
¿ycie za ukochanych, przyjació³ czy za swój kraj, ale nawet to jest rzadko-
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œci¹. Jak¿e inn¹ jest mi³oœæ Bo¿a! W wierszu 8 czytamy: „Bóg zaœ daje
dowód swej mi³oœci ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy jeszcze grzeszni-
kami, Chrystus za nas umar³”. Jezus za nas umar³,  kiedy jeszcze byli-
œmy bezsilni i Ÿli. On nas odkupi³. To jest ta niesamowita prawda o Bo-
¿ej mi³oœci! W wierszu 10 Pawe³ kroczy dalej: „Jeœli bowiem bêd¹c nieprzy-
jació³mi, zostaliœmy pojednani z Bogiem przez œmieræ Jego Syna, to tym bar-
dziej bêd¹c pojednani, dost¹pimy zbawienia przez ¿ycie Jego”. Dlatego Bo¿a,
bezwarunkowa mi³oœæ jest fundamentem naszego zbawienia. Pawe³ mówi
nam, ¿e „z powodu tej mi³oœci  Bóg nas odkupi³”(Efez. 2,4).

Ponad – „a¿ nas œmieræ roz³¹czy”
Ludzka mi³oœæ jest zmienna i warunkowa, dlatego siê waha i nie mo¿-

na na niej polegaæ. Piotr by³ szczery kiedy powiedzia³ Jezusowi: „Choæ-
bym mia³ z tob¹ umrzeæ, nie zaprê siê ciebie” (Mat.26,35). Ale kiedy jego
ludzka mi³oœæ, któr¹ mia³ dla Chrystusa zosta³a wystawiona na próbê
parê godzin póŸniej, wypar³ siê, ¿e Go zna, i to nie jeden, nie dwa ale trzy
razy! Z tego powodu, ¿e ludzka mi³oœæ jest zmienna i nie mo¿na na niej
polegaæ, jest tyle rozbitych ma³¿eñstw. Mê¿czyŸni i kobiety zakochuj¹ siê
w sobie, ¿eni¹  (wychodz¹ za m¹¿), ale ich mi³oœæ stopniowo zanika i wszyst-
ko koñczy siê rozwodem. Lecz mi³oœæ Bo¿a jest niezmienna. W Ksiêdze
Jeremiasza 31,3 Bóg mówi do zbuntowanych ¯ydów: „Mi³oœci¹ wieczn¹
umi³owa³em ciê”. W 1 L. do Koryntian 13,8 czytamy: „Mi³oœæ (agape)
nigdy nie ustaje!” W Ew. Jana 13,1 jest powiedziane, ¿e Jezus umi³owa³
swoich uczniów a¿ do koñca, pomimo zdrady Judasza i egoistycznej mo-
tywacji reszty.  W Rzym. 8,35-39 Pawe³ mówi: „Któ¿ nas od³¹czy od mi³oœci
Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy przeœladowanie, czy g³ód, czy
nagoœæ, czy niebezpieczeñstwo, czy miecz? Albowiem jestem tego pewien,
¿e ani œmieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani potêgi niebieskie, ani teraŸniej-
szoœæ , ani przysz³oœæ, ani moce, ani wysokoœæ,  ani g³êbokoœæ, ani ¿adne
inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci Bo¿ej, która jest
w Chrystusie Jezusie Panu naszym”.

Odwrócone królestwo
Bo¿a mi³oœæ jest niezmienna, bezwarunkowa i rzeczywiœcie niesamo-

lubna. Nie szuka swego. Z powodu tej mi³oœci Jezus, który otrzyma³ od
Ojca boskie atrybuty, schodzi³ ni¿ej i ni¿ej. Sta³ siê cz³owiekiem (dos³ow-
nie: s³ug¹), a nastêpnie da³ siê ukrzy¿owaæ dla mojego i twojego zbawie-
nia. Umi³owa³ nas do granic mo¿liwoœci. W 2 Kor.8,9 Pawe³ mówi: „Bê-
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d¹c bogatym sta³ siê dla was ubogim, abyœcie ubóstwem jego ubogaceni
zostali”. Nastêpnie w Fil.2,6-8 pisze, ¿e „wypar³ siê samego siebie” aby
móc zostaæ naszym zbawicielem. Ludzka mi³oœæ stoi w zupe³nym kontra-
œcie do Jego mi³oœci; jest samolubna, egocentryczna i zawsze szuka wy-
¿szego miejsca. Ekonomicznie, religijnie, akademicko i socjalnie cz³o-
wiek zawsze próbuje wznieœæ siê wy¿ej i wy¿ej,  poniewa¿ chce byæ pierw-
szy. W pe³nym przeciwieñstwie Bóg zszed³ ni¿ej i ni¿ej dla nas. To jest
podstawa naszego zbawienia.

Ale fakt, ¿e Bóg nas kocha bezwarunkowo nie wystarczy aby nas zba-
wiæ. Bóg jest œwiêty i sprawiedliwy, dlatego nie mo¿e usprawiedliwiæ grzesz-
nika bez zachowania swej integralnoœci wzglêdem prawa.

W Chrystusie
Z tym jasnym zrozumieniem Bo¿ej mi³oœci przeczytajmy Efez.2,4-6:

„Lecz Bóg, który jest bogaty w mi³osierdziu, dla wielkiej mi³oœci swojej, któr¹
nas umi³owa³ i gdyœmy byli umarli w grzechach o¿ywi³ nas pospo³u z Chry-
stusem, gdy¿ ³ask¹ zbawieni jesteœcie. I razem z Nim wzbudzi³, i razem
z Nim posadzi³ na niebiosach w Chrystusie Jezusie”(BG). W mocnym zda-
niu Pawe³ podnosi kluczow¹ myœl, która wpleciona jest we wszystkich
jego listach. Je¿eli byœmy wymazali t¹ frazê, niewiele zosta³oby z Paw³o-
wego wyk³adu ewangelii. Ta uwypuklona przez powtórzenia nauka
jest centralnym tematem teologii Paw³a. Jest te¿ nasz¹ drog¹ do zbawie-
nia. W wierszu 4 Pawe³ powiedzia³, ¿e Bóg nas ocali³ poniewa¿ nas umi³o-
wa³. W w.5- ¿e nas o¿ywi³ i zbawi³ przez ³askê, a w koñcu, ¿e nas wzbu-
dzi³ i posadzi³ w niebie; a wszystko to W CHRYSTUSIE. Wyra¿enia:
„w nim”, „przez niego”, „w umi³owanym”, „razem z nim” itp. s¹ synoni-
mami i znacz¹ „w Chrystusie”. Prawda ukryta za t¹ fraz¹ by³a objawiona
przez Chrystusa uczniom, kiedy rzek³ do nich: „Trwajcie we mnie”(Jan
15,4). Zwrot „w Chrystusie” jest kluczowym s³owem ewangelii i je¿eli nie
rozumiemy co Nowy Testament – a szczególnie Pawe³ – ma na myœli
przez ten zwrot, nigdy nie bêdziemy w stanie zrozumieæ wspania³ej do-
brej nowiny zbawienia.

Wyra¿enie „w Chrystusie” jest sercem ewangelii.
Ca³a nasza nadzieja, wszystko czym siê radujemy, usprawiedliwienie,

œwiête ¿ycie (uœwiêcenie),doskona³oœæ, zwyciêstwo nad moc¹ cia³a, b³o-
gos³awiona nadzieja chwa³y, wszystkie te rozga³êzienia dobrej nowiny
zbawienia s¹ nasze W CHRYSTUSIE. Mo¿e zewnêtrznie nic siê nie zmie-
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ni (wygl¹d fizyczny), ale zachodzi zmiana wnêtrza (serca, myœlenia, oso-
bowoœci).

Spoza Niego nie mamy nic oprócz grzechu, potêpienia i œmierci, któ-
re odziedziczyliœmy od Adama. I chocia¿ Bóg nas kocha bezwarunko-
wo, nie mo¿e nas zbawiæ bezwarunkowo, poniewa¿ jest œwiêty i spra-
wiedliwy. Jeœli na cz³owieku ci¹¿y³ wyrok œmierci to ta œmieræ musia³a
zaistnieæ i ten warunek zosta³ zrealizowany.

Zespolenie
Zatem powstaje pytanie, w jaki sposób Bóg zbawi³ ludzkoœæ? Jak mo¿e

usprawiedliwiæ bezbo¿nych (Rzym.4,5), którzy wierz¹ w Jezusa i w tym
samym czasie zachowaæ integralnoœæ swego œwiêtego prawa, które potê-
pia grzesznika? Czy On omija prawo?

Bóg nie mo¿e powiedzieæ: „Jestem niepodleg³y, wiêc nie muszê za-
chowywaæ w³asnego prawa. A poniewa¿ kocham bezwarunkowo t¹ zbun-
towan¹, grzeszn¹ rasê ludzk¹, zabiorê ich do nieba”. Bóg nie mo¿e tego
zrobiæ, poniewa¿ jest sprawiedliwy i niezaprzeczalny.

Odpowiedzi¹ na te pytania jest idea „w Chrystusie”. Wyra¿enie
„w Chrystusie” jest raczej trudne do zrozumienia, tak jak idea ponowne-
go narodzenia siê by³a trudna do pojêcia dla Nikodema. Zapyta³ on Jezu-
sa: „Jak cz³owiek mo¿e siê narodziæ kiedy jest stary? Czy mo¿e znów wejœæ do
³ona matki i urodziæ siê?” (Jan 3,4). Jest to szczególnie trudne do zrozu-
mienia dla umys³ów zachodu, poniewa¿ w zachodnim spo³eczeñstwie
dominuje indywidualne postrzeganie jednostki, a myœl „w Chrystusie”
jest oparta na biblijnej idei zespolenia- wielu w jednym.

Aby lepiej zrozumieæ co to oznacza spójrzmy na dwa przyk³ady w Bi-
blii. Pierwszy mamy w L. do Rzymian 9,12 gdzie aposto³ Pawe³ cytuje ze
Starego Testamentu s³owa, które Bóg powiedzia³ do Rebeki, ¿ony Iza-
aka: „Powiedziano jej, ¿e starszy bêdzie s³u¿yæ m³odszemu”. Kiedy u¿y³
s³owa „starszy”, nie tyle odnosi³o siê to do Ezawa, co do jego potomków –
Edomitów. Tak¿e s³owo „m³odszy” nie odnosi³o siê do Jakuba jako osoby
ale do jego potomków- Izraelitów (zob.1 Moj.25,21-23). Bóg mówi³ w jêzy-
ku spo³ecznoœci (ogó³u, zespolenia). Proroctwo to wype³ni³o siê w³aœnie
w ten sposób, ¿e Edomici – potomkowie Ezawa s³u¿yli Izraelitom – potom-
kom  Jakuba.

Innym przyk³adem jest fragment w Nowym Testamencie, w L. do He-
brajczyków 5-8 gdzie jest mowa o kap³añstwie wywodz¹cym siê od Lewie-
go i o ¿yj¹cym wczeœniej kap³anie Melchisedeku. Autor Listu wyjaœnia,
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¿e Melchisedek by³ wy¿szy od Lewiego. Dowodem by³ fakt, ¿e Lewi odda³
dziesiêcinê Melchisedekowi (Hebr.7,9). Jednak¿e czytaj¹c Stary Testa-
ment widzimy, ¿e Lewi – jako osoba – nigdy nie p³aci³ dziesiêciny Melchi-
sedekowi. Uczyni³ to Abraham. Wyt³umaczeniem tego jest fakt, ¿e cho-
cia¿ Lewi – prawnuczek Abrahama- nie ¿y³ jeszcze kiedy Abraham po-
zna³ Melchisedeka, by³ on w lêdŸwiach swego praojca. Dlatego jest wci¹-
gniêty w p³acenie dziesiêciny Melchisedekowi w Abrahamie.

Poniewa¿ ty i ja byliœmy w Adamie kiedy zgrzeszy³, ponosimy konse-
kwencje jego grzechu. Podobnie byliœmy w Chrystusie jako ludzkoœæ.
W Nim zamieszka³a ca³a ludzkoœæ i w Nim dost¹pi³a odkupienia. Dlate-
go jest nazwany drugim albo ostatnim Adamem (1 Kor.15,45). I jak dzie-
dzicznoœæ zaowocowa³a w pierwszym Adamie, tak te¿ przez wiarê dzie-
dziczymy wszystko w drugim Adamie – Jezusie, a wszystko to jest z Ojca.

Upowa¿niony
To nas nie zbawi³o ale upowa¿ni³o Jezusa do zostania naszym legal-

nym przedstawicielem. Z tym zrozumieniem powróæmy do Efezjan 2,5
gdzie Pawe³ powiedzia³, ¿e „Bóg o¿ywi³ nas, którzy byliœmy umarli w upad-
kach i grzechach”. Co to oznacza? Oznacza to, ¿e duchowo nas o¿ywi³,
kiedy przyjêliœmy Chrystusa (Jan 1,12-13).

   Potem Aposto³ dodaje: „³ask¹ zbawieni jesteœcie”, co oznacza, ¿e Chry-
stus przez swoje doskona³e ¿ycie i œmieræ w pe³ni zadoœæuczyni³ prawu,
aby rodzaj ludzki móg³ byæ zbawiony.

On wszystkiego dokona³
S¹ dwie rzeczy, których prawo domaga siê od Chrystusa jako naszego

przedstawiciela: po pierwsze Jezus musi doskonale wype³niæ prawo. W ci¹-
gu swoich 33 lat na ziemi wype³ni³ je doskonale. Powiedzia³ ¯ydom, ¿e
nie przyszed³ odrzuciæ prawa ale je wype³niæ (Mat,5).

W liœcie do Rzymian 10,4 Pawe³ mówi nam, ¿e „koñcem zakonu (czy-
taj: celem od gr. telos) jest Chrystus, aby by³ usprawiedliwiony ka¿dy, kto
wierzy”. Z woli Bo¿ej ca³a ludzkoœæ zosta³a ukryta (zanurzona, umiesz-
czona) w Chrystusie, dlatego Jego pos³uszeñstwo mo¿e byæ zaliczone
(przypisane) nam; my w Nim doskonale wype³niliœmy prawo. Ale nadal
by³o to nie wystarczaj¹ce aby nas zbawiæ, poniewa¿ jesteœmy grzesznika-
mi, a prawo mówi: „Dusza, która grzeszy musi umrzeæ” (Ezech.18,4).
W ¿ydowskim systemie ch³opiec nie by³ w pe³ni mê¿czyzn¹ a¿ do 30 roku
¿ycia. Jezus doskonale wype³ni³ prawo od narodzenia do mêskoœci, wiêc
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móg³ wzi¹æ ca³¹ ludzkoœæ na krzy¿. I kiedy na nim kona³, nie umiera³
tylko jeden cz³owiek zamiast wszystkich ludzi, ale ca³a ludzkoœæ umar³a
w Nim. Umar³ jako my.

Pomimo tego, ¿e Biblia naucza, i¿ Chrystus umar³ za nas, albo w nasze
miejsce jako nasz zastêpca, powodem dla którego móg³ on umrzeæ za nas
jest to, ¿e ka¿dy cz³owiek by³ w Nim. Jego œmieræ by³a zbiorow¹ œmierci¹.
„Jeden umar³ za wszystkich, dlatego wszyscy umarli” (2 Kor.5,14). Wszy-
scy ludzie umarli w jednym cz³owieku – Jezusie Chrystusie. To nie ozna-
cza, ¿e my zap³aciliœmy cenê za grzech. On zap³aci³ t¹ cenê, ale my
byliœmy po³¹czeni z Nim, kiedy umiera³, tak jak Lewi by³ w Abrahamie
(w nasieniu), kiedy ten zap³aci³ dziesiêcinê Melchisedekowi.

Ogarniaj¹ca mi³oœæ
W 2 Kor. 5,14 jest wyraŸnie powiedziane: „Bo mi³oœæ Chrystusowa

ogarnia nas, którzy doszliœmy do tego przekonania, ¿e jeden za wszyst-
kich umar³, a zatem wszyscy umarli”. Tak, jeden za wszystkich umar³,
ale wszyscy umarliœmy w Nim. Wszyscy umarli w jednym a On umar³ za
wszystkich poniewa¿ byliœmy w Nim. To mówi Pawe³ w Efez. 2,5: „przez
³askê zbawieni jesteœcie”. Doskona³e ¿ycie i œmieræ Chrystusa w pe³ni za-
doœæ uczyni³y prawu Boga w imieniu ca³ej ludzkoœci; zmieni³y jej  status
z potêpionej w usprawiedliwion¹. To jest niesamowicie dobra nowina
ewangelii. W Rzym. 5,18 czytamy: „A zatem, jak przez upadek jednego
cz³owieka przysz³o potêpienie na wszystkich ludzi, tak te¿ przez dzie³o uspra-
wiedliwienia jednego przysz³o dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku ¿ywo-
towi”. Ten punkt jest niezwykle istotny. Przez jego pryzmat spójrzmy na
tekst z 1 Kor 1,30: „Ale wy dziêki Niemu jesteœcie w Chrystusie Jezusie, który
sta³ siê dla nas m¹droœci¹ od Boga”. Wystêpuje tu Bóg, Chrystus i my.
Pawe³ mówi nam, ¿e Bóg wzi¹³ ca³¹ ludzkoœæ i umieœci³ nas w Chrystu-
sie. To jest to, czego Bóg (nasz Ojciec) dokona³ dla nas.

Nowa historia
Czytaliœmy, ¿e Bóg uczyni³ Chrystusa m¹droœci¹ dla nas. S³owo „m¹-

droœæ” znaczy „specjalna wiedza”. Pamiêtaj, co Jezus powiedzia³ w Ew. Jana
8,32: „I poznacie prawdê, a prawda was wyswobodzi”. Przez prawdê mia³
na myœli Siebie. W wierszu 36 czytamy: „Je¿eli Syn was uwolni naprawdê
wolnymi bêdziecie”. T¹ specjaln¹ wiedz¹ jest Jezus Chrystus i to ten ukrzy-
¿owany. „Ale wy dziêki Niemu jesteœcie w Chrystusie Jezusie, który sta³ siê dla
nas m¹droœci¹ od Boga i sprawiedliwoœci¹, i poœwiêceniem, i odkupieniem.
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Aby, jak napisano: kto siê chlubi, w Panu siê chlubi³” (1 Kor.1,30-31).
Mo¿na to bardzo prosto zilustrowaæ. WeŸ kartkê papieru, która repre-

zentuje nas i umieœæ j¹ w Biblii, która reprezentuje Jezusa. Jan 1,14 mówi,
¿e On jest s³owem Boga, które sta³o siê cia³em. W³o¿ona przez nas kartka
znalaz³a siê w Biblii- jak my staliœmy siê jedno z Nim. Je¿eli zawiniesz
Bibliê w szary papier i wyœlesz j¹ do innego kraju, znajduj¹ca siê w niej
kartka te¿ tam dojdzie. Kartka nie mo¿e powiedzieæ, ¿e sama tam dotar-
³a, ale mo¿e stwierdziæ, ¿e dosta³a siê tam z Bibli¹, i bêdzie to zgodne
z prawd¹. Powiedzmy, ¿e po dowiezieniu Biblii na pocztê wybuch³ tam
po¿ar i Biblia spali³a siê. Co siê stanie z kartk¹? Tak¿e siê spali. Historia
Biblii staje siê histori¹ kartki. Co dzieje siê z Bibli¹, staje siê te¿ z kartk¹.
To ilustruje jak Bóg ocali³ nas w Chrystusie.

Spoza tego œwiata
Po swojej œmierci Chrystus zosta³ z martwych wzbudzony, a my wraz

z nim, jak czytamy: „I wraz z Nim nas wzbudzi³, i wraz z Nim posadzi³
w okrêgach niebieskich w Jezusie Chrystusie” (Efez. 2,6) lub 1 L. Piotra 1,3:
„B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i Ojciec Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, który wed³ug wielkiego mi³osierdzia swego odrodzi³ nas ku na-
dziei ¿ywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

Byliœmy w Nim przy wcieleniu, byliœmy w Nim w jego doskona³ym
¿yciu, byliœmy w Nim na krzy¿u, byliœmy w Nim przy zmartwychwsta-
niu. Nastêpnie poszed³ do nieba i usiad³ po prawicy Boga, a my z Nim.
To, czego Bóg dokona³ dla nas w Chrystusie jest Jego darem dla ludzko-
œci. Poniewa¿ jednak Bóg da³ nam woln¹ wolê musi byæ na to jakaœ nasza
odpowiedŸ. Zbawienie jest darem danym nam przez Boga.

Rzeczywistoœæ wiary
Dar nie staje siê naszym automatycznie. Musimy go przyj¹æ; musimy

uwierzyæ. Wiara, która zdefiniowana jest w Nowym Testamencie zawie-
ra trzy wa¿ne elementy. Po pierwsze, aby mieæ prawdziw¹ wiarê najpierw
musimy znaæ dobr¹ nowinê. Ap. Pawe³  mówi: „Wiara tedy jest ze s³ucha-
nia, a s³uchanie przez s³owo Chrystusowe”(Rzym.10,17). Dlatego Jezus
wys³a³ swoich uczniów w œwiat aby poszli i g³osili dobr¹ nowinê (ewange-
liê) ka¿demu stworzeniu (zob. Mar.16,15). Poniewa¿ jednak samo pozna-
nie ewangelii nie wystarczy, musimy – po drugie – wierzyæ tej prawdzie
jaka jest w Chrystusie. To znaczy, ¿e musimy mentalnie zgadzaæ siê z t¹
prawd¹. Jezus powiedzia³: „Kto s³ucha s³owa mego i wierzy temu, który
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mnie pos³a³, ma ¿ywot wieczny i nie stanie przed s¹dem, lecz przeszed³ ze
œmierci do ¿ywota” (Jan 5,24).

Niestety wielu chrzeœcijan w³aœnie w tym miejscu siê zatrzymuje, cho-
cia¿ jest jeszcze trzeci – bardzo istotny element. Otó¿ musimy daæ po-
s³uch prawdzie. Pawe³ chrzeœcijan w Rzymie, uj¹³ to tak: „Przez którego
otrzymaliœmy ³askê i apostolstwo, abyœmy dla imienia Jego przywiedli do
pos³uszeñstwa wiary wszystkie narody” (Rzym.1,5).

Nieco dalej Pawe³ wytkn¹³ ¯ydom, ¿e powodem dla którego s¹ zgubie-
ni jest to, ¿e „nie dali pos³uchu dobrej nowinie” (Rzym.10,16).

Do Galacjan napisa³ z kolei: „Biegliœcie dobrze; któ¿ wam przeszko-
dzi³ byæ pos³usznymi prawdzie?” (Gal.5,7).

Krótko mówi¹c, jeœli wdra¿amy w ¿ycie Dobr¹ Nowinê, wtedy pojawia
siê owoc – pokój, radoœæ, uwielbienie i wszelki dobry czyn – nowe ¿ycie.

Pos³uszeñstwo Dobrej Nowinie
Pos³uszeñstwo ewangelii oznacza oddanie woli dla prawdy. Poniewa¿

jesteœmy grzesznikami prawo skazuje nas na œmieræ. Nie mamy wyboru.
Musimy umrzeæ. Ale jest jedno wyjœcie: mo¿emy zaakceptowaæ nasz¹
œmieræ w Chrystusie, która mia³a miejsce 2000 lat temu. Mo¿emy zaak-
ceptowaæ Jego œmieræ jako nasz¹. Daje to pewnoœæ na ¿ycie wieczne,
poniewa¿ Chrystus nie pozosta³ w grobie. On wsta³ z martwych. Stawk¹
grzechu – upad³ego stanu – jest po¿egnanie siê z ¿yciem na zawsze.

Predystynowany
W momencie kiedy zaakceptujemy dar zbawienia przez wiarê w Jezu-

sie Chrystusie, otrzymujemy wszystkie b³ogos³awieñstwa, które przy-
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chodz¹ do tych, którzy s³uchaj¹, wierz¹ i dali pos³uch ewangelii (zaak-
ceptowali j¹). List do Efezjan opisuje nasz¹ radoœæ: „B³ogos³awiony niech
bêdzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ub³ogo-
s³awi³ w Chrystusie wszelkim duchowym b³ogos³awieñstwem niebios.
W Nim bowiem wybra³ nas przed za³o¿eniem œwiata abyœmy byli œwiêci
i nienaganni przed obliczem Jego w mi³oœci” (Efez.1,3-4). W Chrystusie
jesteœmy œwiêci i bez winy! „Przeznaczy³ nas dla siebie do synostwa przez
Jezusa Chrystusa, wed³ug upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwaleb-
nej ³aski swojej, któr¹ nas obdarzy³ w umi³owanym” (Efez.1,5-6).

Uczynki wiary
Aposto³ Pawe³ mówi nam, ¿e mamy pokój z Bogiem i ¿e teraz Bóg

„stworzy³ nas w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których prze-
znaczy³ nas, abyœmy w nich chodzili” (Efez.2,10). Usprawiedliwienie przez
wiarê przynosi nie tylko pokój z Bogiem i nadziejê a zarazem i pewnoœæ
wiecznego ¿ycia, ale te¿ zmienia kierunek ¿ycia tak, ¿e Duch Bo¿y za-
mieszkuje w nas. Przez Ducha Bo¿ego zaczynamy ¿yæ ¿yciem dobrych
uczynków. Pojawia siê owoc zbawienia- mi³oœæ i pos³uszeñstwo. Te dobre
uczynki s¹ dowodem przyjêcia daru usprawiedliwienia, dowodem na to,
¿e zmieni³o siê twoje myœlenie (status). A to mo¿e nast¹piæ TERAZ! Wiecz-
noœæ to teraz (por. 2 Kor 6,2).

Wiara jest dowodem!
Oto Dobra Nowina o zbawieniu, z któr¹ Bóg pos³a³ Swego Syna, aby

zaniós³ j¹ ca³ej ludzkoœci. Dowiedzieliœmy siê, ¿e nasz Ojciec, który jest
w Niebie nas odkupi³, o¿ywi³, pojedna³, usprawiedliwi³, oczyœci³ z grze-
chów w Jezusie Chrystusie. Jesteœmy jego w³asnoœci¹ (nowym stworze-
niem) – synami i córkami. Uwolnieni od potêpienia ¿yjmy w spo³ecznoœci
(zespoleniu) z Nim – Ojcem i Synem. Zosta³o to dokonane zgodnie z pra-
wem (legalnie). Naprawdê jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi! Czy wierzysz w to?

Uwielbiajmy naszego Ojca i Jezusa Chrystusa w naszych sercach, usta-
mi i ¿yciem. Niech inni siê dowiedz¹ o tym, co siê sta³o 2000 lat temu.
Druga œmieræ nad nami nie ma mocy, umarliœmy ni¹, ¿yjmy w mi³oœci,
pokoju i radoœci.

Opracowa³ Jan Smyk
na podstawie materia³u, którego autorem jest Jack Sequeira
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Bóg a nauka

Niewierz¹cy profesor filozofii stoj¹c w audytorium wype³nionym stu-
dentami zadaje pytanie jednemu z nich:

– Jesteœ chrzeœcijaninem synu, prawda?
– Tak, panie profesorze.
– Czyli  wierzysz w Boga.
– Oczywiœcie.
– Czy Bóg jest dobry?
– Naturalnie, ¿e jest dobry.
– A czy Bóg jest wszechmog¹cy? Czy Bóg mo¿e wszystko?
– Tak .
– A Ty – jesteœ dobry czy z³y?
– Wed³ug Biblii jestem z³y.
Na twarzy profesora pojawi³ siê uœmiech wy¿szoœci. – Ach tak, Biblia!

– A  po chwili zastanowienia dodaje: – Mam dla Ciebie pewien przyk³ad.
Powiedzmy ¿e znasz chor¹ i cierpi¹c¹ osobê, któr¹ mo¿esz uzdrowiæ.
Masz takie zdolnoœci. Pomóg³byœ tej osobie? Albo czy spróbowa³byœ przy-
najmniej?

– Oczywiœcie, panie profesorze.
– Wiêc jesteœ dobry...!
– Myœlê, ¿e nie mo¿na tego tak

uj¹æ.
– Ale dlaczego nie? Przecie¿ po-

móg³byœ chorej, bêd¹cej w potrzebie
osobie, jeœli byœ tylko mia³ tak¹ mo¿-
liwoœæ. Wiêkszoœæ z nas by tak zro-
bi³a. Ale Bóg nie.

Wobec milczenia studenta profe-
sor mówi dalej: – Nie pomaga, praw-
da? Mój brat by³ chrzeœcijaninem
i zmar³ na raka, pomimo ¿e modli³
siê do Jezusa o uzdrowienie. Zatem
czy Jezus jest dobry? Czy mo¿esz mi

OPOWIEŒCI  I  PRZYK£ADY
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odpowiedzieæ na to pytanie?
Student nadal milczy, wiêc profesor dodaje: – Nie potrafisz udzieliæ

odpowiedzi, prawda? – aby daæ studentowi chwilê zastanowienia profe-
sor siêga po szklankê ze swojego biurka i popija ³yk wody.

– Zacznijmy od pocz¹tku ch³opcze. Czy Bóg jest dobry?
– No tak... jest dobry.
– A czy szatan jest dobry?
Bez chwili wahania student odpowiada: – Nie.
– A od kogo pochodzi szatan?
Student a¿ drgn¹³: – Od Boga.
– No w³aœnie. Zatem to Bóg stworzy³ szatana. A teraz powiedz mi

jeszcze synu – czy na œwiecie istnieje z³o?
– Istnieje, panie profesorze ...
– Czyli z³o obecne jest we Wszechœwiecie. A to przecie¿ Bóg stworzy³

Wszechœwiat, prawda?
– Prawda.
– Wiêc kto stworzy³ z³o? Skoro Bóg stworzy³ wszystko, zatem Bóg

stworzy³ równie¿ i z³o. A skoro z³o istnieje, wiêc zgodnie z regu³ami logi-
ki tak¿e i Bóg jest z³y.

Student ponownie nie potrafi znaleŸæ odpowiedzi.
– A czy istniej¹ choroby, niemoralnoœæ, nienawiœæ, ohyda? Te wszyst-

kie okropieñstwa, które pojawiaj¹ siê w otaczaj¹cym nas œwiece?
– Wystêpuj¹.
– A kto je stworzy³?
W sali zaleg³a cisza, wiêc profesor ponawia pytanie: – Kto je stworzy³?
Wobec braku odpowiedzi profesor wstrzymuje krok i zaczyna siê roz-

gl¹daæ po audytorium. Wszyscy studenci zamarli.
– Powiedz mi – wyk³adowca zwraca siê do kolejnej osoby – Czy wie-

rzysz w Jezusa Chrystusa synu?
Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagê profesora:
– Tak, panie profesorze, wierzê.
Starszy cz³owiek zwraca siê do studenta:
– W œwietle nauki posiadasz piêæ zmys³ów, które u¿ywasz do oceny

otaczaj¹cego ciê œwiata. Czy kiedykolwiek widzia³eœ Jezusa?
– Nie, panie profesorze. Nigdy Go nie widzia³em.
– Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek s³ysza³eœ swojego Jezusa?
– Nie panie profesorze.
– A czy kiedykolwiek dotyka³eœ swojego Jezusa, smakowa³eœ Go, czy

OPOWIEŒCI  I  PRZYK£ADY
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mo¿e w¹cha³eœ? Czy kiedykolwiek mia³eœ jakiœ fizyczny kontakt z Jezu-
sem Chrystusem, czy te¿ Bogiem w jakiejkolwiek postaci?

– Nie panie profesorze. Niestety nie mia³em takiego kontaktu.
– I nadal w Niego wierzysz?
– Tak.
– Przecie¿ zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doœwiad-

czenia, nauka twierdzi ¿e Twój Bóg nie istnieje... Co Ty na to synu?
– Nic – pada w odpowiedzi – mam tylko swoj¹ wiarê.
– Tak, wiarê... – powtarza profesor – i w³aœnie w tym miejscu nauka

napotyka problem z Bogiem. Nie ma dowodów, jest tylko wiara.
Student milczy przez chwilê, po czym sam zadaje pytanie:
– Panie profesorze – czy istnieje coœ takiego jak ciep³o?
– Tak .
– A czy istnieje takie zjawisko jak zimno?
– Tak, synu, zimno równie¿ istnieje.
– Nie, panie profesorze, zimno nie istnieje.
WyraŸnie zainteresowany profesor odwróci³ siê w kierunku studenta.
Wszyscy w sali zamarli. Student zaczyna wyjaœniaæ:
– Mo¿e pan mieæ du¿o ciep³a, wiêcej ciep³a, super-ciep³o, mega

ciep³o, ciep³o nieskoñczone, rozgrzanie do bia³oœci, ma³o ciep³a lub
te¿ brak ciep³a, ale nie mamy niczego takiego, co moglibyœmy nazwaæ
zimnem. Mo¿e pan sch³odziæ substancje do temperatury minus 273,15
stopni Celsjusza (zera absolutnego), co w³aœnie oznacza brak ciep³a – nie
potrafimy osi¹gn¹æ ni¿szej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak
zimno, w przeciwnym razie potrafilibyœmy sch³adzaæ substancje do
temperatur poni¿ej 273,15stC. Ka¿da substancja lub rzecz poddaj¹ siê
badaniu, kiedy posiadaj¹ energiê lub s¹ jej Ÿród³em. Zero absolutne
jest ca³kowitym brakiem ciep³a. Jak pan widzi profesorze, zimno jest
jedynie s³owem, które s³u¿y nam do opisu braku ciep³a. Nie potrafimy
mierzyæ zimna. Ciep³o mierzymy w jednostkach energii, poniewa¿ ciep³o
jest energi¹. Zimno nie jest przeciwieñstwem ciep³a, zimno jest jego
brakiem.

W sali wyk³adowej zaleg³a g³êboka cisza. W odleg³ym k¹cie ktoœ upu-
œci³ pióro, wydaj¹c tym odg³os przypominaj¹cy uderzenie m³ota.

– A co z ciemnoœci¹ panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak
ciemnoœæ?

– Tak – profesor odpowiada bez wahania – czym¿e jest noc jeœli nie
ciemnoœci¹?
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– Jest pan znowu w b³êdzie. Ciemnoœæ nie jest czymœ, ciemnoœæ jest
brakiem czegoœ. Mo¿e pan mieæ niewiele œwiat³a, normalne œwiat³o, ja-
sne œwiat³o, migaj¹ce œwiat³o, ale jeœli tego œwiat³a brak, nie ma wtedy
nic i w³aœnie to nazywamy ciemnoœci¹, czy¿ nie? W³aœnie takie znaczenie
ma s³owo ciemnoœæ. W rzeczywistoœci ciemnoœæ nie istnieje. Jeœli istnia-
³aby, potrafi³by pan uczyniæ j¹ jeszcze ciemniejsz¹, czy¿ nie?

Profesor uœmiecha siê nieznacznie patrz¹c na studenta. Zapowiada
siê dobry semestr.

– Co mi chcesz przez to powiedzieæ m³ody cz³owieku?
– Zmierzam do tego panie profesorze, ¿e za³o¿enia pañskiego rozumo-

wania s¹ fa³szywe ju¿ od samego pocz¹tku, zatem wyci¹gniêty wniosek
jest równie¿ fa³szywy.

Tym razem na twarzy profesora pojawia siê zdumienie:
– Fa³szywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wyt³umaczyæ?
– Za³o¿enia pañskich rozwa¿añ opieraj¹ siê na dualizmie – wyjaœnia

student – twierdzi pan, ¿e jest ¿ycie i jest œmieræ, ¿e jest dobry Bóg i z³y
bóg. Rozwa¿a pan Boga jako kogoœ skoñczonego, kogo mo¿emy poddaæ
pomiarom. Panie profesorze, nauka nie jest w stanie wyjaœniæ nawet ta-
kiego zjawiska jak myœl. U¿ywa pojêæ z zakresu elektrycznoœci i magne-
tyzmu, nie poznawszy przecie¿ w pe³ni istoty ¿adnego z tych zjawisk.
Twierdzenie, ¿e œmieræ jest przeciwieñstwem ¿ycia œwiadczy o ignorowa-
niu faktu, ¿e œmieræ nie istnieje jako mierzalne zjawisko. Œmieræ nie jest
przeciwieñstwem ¿ycia, tylko jego brakiem. A teraz panie profesorze pro-
szê mi odpowiedzieæ – czy naucza pan studentów, którzy pochodz¹ od
ma³p?

– Jeœli masz na myœli proces ewolucji, m³ody cz³owieku, to tak w³aœnie
jest.

– A czy kiedykolwiek obserwowa³ pan ten proces na w³asne oczy?
Profesor potrz¹sa g³ow¹ wci¹¿ siê uœmiechaj¹c, zdawszy sobie sprawê

w jakim kierunku zmierza argumentacja studenta. Bardzo dobry semestr,
naprawdê.

– Skoro ¿aden z nas nigdy nie by³ œwiadkiem procesów ewolucyjnych
i nie jest w stanie ich przeœledziæ wykonuj¹c jakiekolwiek doœwiadcze-
nie, to przecie¿ w tej sytuacji, zgodnie ze swoj¹ poprzedni¹ argumentacj¹,
nie wyk³ada nam ju¿ pan naukowych opinii, prawda? Czy nie jest pan
w takim razie bardziej kaznodziej¹ ni¿ naukowcem?

W sali zaszemra³o. Student czeka a¿ opadnie napiêcie.
– ¯eby panu uzmys³owiæ sposób, w jaki manipulowa³ pan moim po-
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przednikiem, pozwolê sobie podaæ panu jeszcze jeden przyk³ad – student
rozgl¹da siê po sali – Czy ktokolwiek z was widzia³ kiedyœ mózg pana
profesora?

Audytorium wybucha œmiechem.
– Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek s³ysza³, dotyka³, smakowa³ czy

w¹cha³ mózg pana profesora? Wygl¹da na to, ¿e nikt. A zatem zgodnie
z naukowa metod¹ badawcz¹, jak¹ przytoczy³ pan wczeœniej, mo¿na po-
wiedzieæ, z ca³ym szacunkiem dla pana, ¿e pan nie ma mózgu, panie
profesorze. Skoro nauka mówi, ¿e pan nie ma mózgu, jak mo¿emy ufaæ
pañskim wyk³adom, profesorze?

W sala zapada martwa cisza. Profesor patrzy na studenta oczyma sze-
rokimi z niedowierzania. Po chwili milczenia, która wszystkim zdaje siê
trwaæ wiecznoœæ profesor wydusza z siebie: – Wygl¹da na to, ¿e musicie
je braæ na wiarê.

– A zatem przyznaje pan, ¿e wiara istnieje, a co wiêcej – stanowi
niezbêdny element naszej codziennoœci. A teraz panie profesorze, proszê
mi powiedzieæ, czy istnieje coœ takiego jak z³o?

Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi: – Oczywiœcie ¿e istnieje.
Dostrzegamy je przecie¿ ka¿dego dnia. Choæby w codziennym wystêpo-
waniu cz³owieka przeciw cz³owiekowi. W ca³ym ogromie przestêpstw
i przemocy obecnym na œwiecie. Przecie¿ te zjawiska to nic innego jak
w³aœnie z³o.

Na to student odpowiada: – Z³o nie istnieje panie profesorze, albo te¿
raczej nie wystêpuje jako zjawisko samo w sobie. Z³o jest po prostu bra-
kiem Boga. Jest jak ciemnoœæ i zimno, wystêpuje jako s³owo stworzone
przez cz³owieka dla okreœlenia braku Boga. Bóg nie stworzy³ z³a. Z³o
pojawia siê w momencie, kiedy cz³owiek nie ma Boga w sercu. Z³o jest
jak zimno, które jest skutkiem braku ciep³a i jak ciemnoœæ, która jest
wynikiem braku œwiat³a.

Profesor osun¹³ siê bezw³adnie na krzes³o.
Tym drugim studentem by³ Albert Einstein. Einstein napisa³ ksi¹¿kê

zatytu³owan¹ „Bóg a nauka” w roku 1921.

   •ród³o: http://www.eioba.pl/a/3bid/bog-a-nauka#ixzz2IVv22Psc

* * *
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U FRYZJERA

Pewien mê¿czyzna poszed³ do fryzjera. Ni z tego ni z owego wy-
wi¹za³a siê rozmowa o Bogu.

– Wie pan – powiedzia³ fryzjer – ja nie wierzê, ¿e Bóg istnieje.
– Dlaczego?
– Có¿, to bardzo proste. Wystarczy tylko wyjœæ na ulicê, ¿eby siê

przekonaæ, ¿e Bóg nie istnieje. Gdyby Bóg istnia³, myœli pan, ¿e by-
³oby tylu chorych, bólu, cierpienia i opuszczonych dzieci?

Klient nie chc¹c wywo³ywaæ dyskusji, zap³aci³ i wyszed³. W tym
samym jednak momencie zobaczy³ na ulicy cz³owieka z d³ug¹ zanie-
dban¹ brod¹ i d³ugimi rozwichrzonymi w³osami. Wygl¹da³o na to, ¿e
ju¿ od dawna nie by³ u fryzjera. Wróci³ wiêc do zak³adu fryzjerskiego
i powiedzia³:

– Wie pan co? Kiedy widzê pewnych ludzi, móg³bym powiedzieæ,
¿e równie¿ fryzjerzy nie istniej¹.

– To œmieszne, przecie¿ ja jestem jednym z nich!
– A jednak – odpowiedzia³ klient – gdyby istnieli fryzjerzy, nie

by³oby takich ludzi, jak ten tam na ulicy.
– Ale¿ to nie wina fryzjerów, czy te¿ ich braku, ale wy³¹cznie lu-

dzi, którzy z w³asnej woli nie szukaj¹ naszej us³ugi – pomocy.
– O, w³aœnie. Dok³adnie tak samo jest z Bogiem. On równie¿ ist-

nieje, to tylko ludzie Go nie szukaj¹ i dlatego te¿ na œwiecie jest tyle
cierpienia i bezprawia. Poza tym Bóg nie obieca³ nam ¿ycia bez bólu,
radoœci bez cierpienia i s³oñca bez deszczu. Obieca³ nam natomiast
si³ê na ka¿dy dzieñ, pociechê wœród ³ez i œwiat³o na drogê. Powie-
dzia³: „Nie bój siê, bom Ja z tob¹, nie lêkaj siê, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocniê cie, a dam ci pomoc, podeprê ciê prawic¹ sprawiedliwoœci
swojej” (Iz 41.10).

Jezus powiedzia³: „Szukajcie najpierw Królestwa Bo¿ego i sprawie-
dliwoœci jego, a wszystko inne bêdzie wam dodane” (Mt 6,33).

* * *
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UKRYTE B£OGOS£AWIEÑSTWA

Pewien w³adca jednego z krajów orientalnych kaza³ wytoczyæ ciê¿ki
kamieñ na œrodek drogi, któr¹ przechodzi³o wielu ludzi. On sam zaœ
ukry³ w pobli¿u, chc¹c zobaczyæ, kto tê przeszkodê usunie z drogi.
Wielu przechodzi³o obok g³azu, narzekaj¹c na króla, który wed³ug
ich zdania nie dba o stan dróg w kraju. Po jakimœ czasie nadszed³
starszy wieœniak, nios¹cy na plecach tobó³ z p³odami ziemi, aby je
sprzedaæ na targu. Zdj¹³ ciê¿ar z ramion, podszed³ do kamienia i po-
woli, z wysi³kiem, stoczy³ go do rowu. Kiedy to zrobi³, zauwa¿y³, ¿e
na miejscu, gdzie le¿a³ kamieñ, widnieje jakiœ przedmiot. By³a to
sakiewka z przyczepiona kartk¹, na której by³o napisane: „Ta sakiewka
jest przeznaczona dla tego, kto odwali z drogi kamieñ. Jest to poda-
runek od króla”.

Zabrawszy swój tobó³, cz³owiek poszed³ do miasta z wielk¹ rado-
œci¹.

Biblia mówi, ¿e podobnie Bóg ukry³ wiele b³ogos³awieñstw dla
tych, którzy nie cofaj¹ siê przed przeciwnoœciami ma drodze wiary.
Spogl¹da On równie¿, czy znosz¹ bez szemrania trudnoœci i ciê¿ary,
jakie dopuszcza, aby doœwiadczyæ ich wiarê.

„Poczytujcie to sobie za najwy¿sz¹ radoœæ, bracia moi – pisa³ œw. Ja-
kub – gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedz¹c, ¿e doœwiadczenie wia-
ry waszej sprawia wytrwa³oœæ, wytrwa³oœæ zaœ niech prowadzi do dzie³a
doskona³ego, abyœcie byli doskonali i nienaganni, nie maj¹cy ¿adnych
braków” (Jk 1,2-4).

* * *
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Modlitwa pogodzenia

Bo¿e, w swych wyrokach niezg³êbiony!
Prosi³em Ciê o moc do osi¹gniêcia powodzenia,

a uczyni³eœ mnie s³abym,
abym siê nauczy³ pokornego pos³uszeñstwa.

Prosi³em o zdrowie dla dokonania wielkich czynów,
a da³eœ mi kalectwo, a¿ebym robi³ rzeczy lepsze.

Prosi³em o bogactwo, abym móg³ byæ szczêœliwy,
a da³eœ mi ubóstwo, ¿ebym by³ rozumny.

Prosi³em o w³adzê, ¿eby mnie ludzie cenili,
a da³eœ mi niemoc, abym odczuwa³ potrzebê Ciebie,

kochaj¹cego Ojca.

Prosi³em o towarzysza, aby nie ¿yæ samotnie,
a da³eœ mi serce, abym móg³ kochaæ wszystkich ludzi.

Prosi³em o radoœæ, a otrzyma³em ¿ycie,
aby móc cieszyæ siê wszystkim.

Niczego nie otrzyma³em, o co prosi³em,
ale dosta³em wszystko, czego potrzebowa³em.

Prawie na przekór sobie, moje modlitwy,
te nie sformu³owane, Ty wys³ucha³eœ.

Bo¿e, b¹dŸ pochwalony za Tw¹ mi³oœæ
i niezbadane Twoje wyroki!

(Na podstawie anonimu z tablicy w instytucie
rehabilitacyjnym w Nowym Jorku) – Ÿród³o: missionswerk.

* * *
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Chrzest

Szabat, 15 wrzeœnia (2012 r.), by³ dla zboru w Skoczowie dniem po-
dwójnie radosnym – po pierwsze dlatego – ¿e jak co tydzieñ znów mogli-
œmy siê wspólnie zebraæ w Bo¿ym œwiêtym dniu, aby spo³ecznie dziêko-
waæ Bogu za wszelkie Jego b³ogos³awieñstwa; po drugie zaœ – ¿e z ³aski
Bo¿ej mogliœmy uczestniczyæ w uroczystoœci chrztu naszych nowych mi-
³ych Sióstr i Braci: Zofii Puzoñ, Kazimiery Treli, Roberta Ortyla i Stani-
s³awa Góry.

Pan Jezus powiedzia³, ¿e o wiele wiêksza „jest radoœæ wœród anio³ów
Bo¿ych z jednego grzesznika, który siê upamiêta” (£k 15,11), „ni¿ z dziewiêæ-
dziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ upamiêtania”
(£k 15,7).

Tak¹ w³aœnie radoœæ mogliœmy dzieliæ z naszymi nowymi domowni-
kami wiary, a tak¿e z ich najbli¿szymi krewnymi, którzy uczestniczyli
w nabo¿eñstwie i w uroczystoœci chrztu.

Sama uroczystoœæ – jak zawsze – by³a wiêc poprzedzona nabo¿eñstwem,
które prowadzi³ br. Emil Stekla. Poza br. E. Stekl¹ przemawiali bracia:
Rudolf Cichy i Boles³aw Parma.

Chrzest – zgodnie z nauk¹ apostolsk¹ i na wyznanie wiary katechu-
menów – przeprowadzony zosta³ w imieniu Pana Jezusa Chrystusa (por.
Dz. 2.37-38; 8.36-38). Odby³ siê on w rzece Wiœle, a chrzcili bracia: Aaron
Stekla i Boles³aw Parma. Uroczystoœæ zakoñczy³y modlitwy z nak³ada-
niem r¹k na ochrzczonych i ¿yczenia, aby wytrwali w Panu, a¿ do Jego
powtórnego przyjœcia.

W Domu Modlitwy odby³a siê te¿ skromna agapa, która – jak zawsze
– by³a okazj¹ do zacieœnienia wzajemnych relacji.

Wspominaj¹c to donios³e wydarzenie w ¿yciu naszych nowych domow-
ników wiary oraz zboru, jeszcze raz dziêkujemy za nich Bogu, a tak¿e za
b³ogos³awione chwile tego szabatu. Niech Bo¿a „dobroæ i ³aska towarzysz¹
im przez wszystkie dni ich ¿ycia!” (Ps 23,6).

* * *

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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Wspomnienie o moim bracie Janie

Jan STEKLA urodzi³ siê 25 listopada 1932 r. jako szóste dziecko, a pierwszy ocze-
kiwany syn. Ju¿ jako ma³y ch³opczyk bardzo ciê¿ko zachorowa³. Mia³ tak wysok¹
temperaturê, ¿e straci³ przytomnoœæ i by³ bliski œmierci. W tej beznadziejnej sytuacji,
ojciec – mimo protestu ¿ony, a matki Janka – podj¹³ jednak odwa¿n¹ decyzjê. Uzna³
bowiem, ¿e skoro czeka go œmieræ, to warto siêgn¹æ do naturalnej metody, która
mo¿e okazaæ siê dla niego ratunkiem (tak powiedzia³). 

Poszed³ wiêc szybko do studni (a by³a to zimowa pora), przyniós³ 2 wiadra zimnej
wody, wla³ je do naczynia, w którym k¹pane by³y dzieci; nastêpnie wzi¹³ Janka na rêce,
westchn¹³ do Boga i zanurzy³ go w tej lodowatej wodzie. Dziêki Bogu, Janek o¿y³.
Wkrótce te¿ temperatura u niego zaczê³a spadaæ i niebawem powróci³ do zdrowia.
W taki oto sposób Bóg, który wyrwa³ go ze szpon œmierci, czuwa³ nad nim ju¿ od
dzieciñstwa.

Niestety, gdy Jan by³ jeszcze ma³ym ch³opcem, zmar³a mu matka. Wychowywany
wiêc by³ przez ojca i starsze rodzeñstwo. PóŸniej zaœ, kiedy ojciec siê o¿eni³ powtór-
nie, mia³ drug¹ – moj¹ matkê – do której te¿ tak siê zwraca³.

Co wiêcej, jego dzieciñstwo przypad³o na trudny okres wojny. Ju¿ od najm³od-
szych lat by³ wiêc boleœnie doœwiadczany. Mimo to przez wszystkie te trudnoœci
przeszed³ z Bo¿¹ pomoc¹.

Jako ch³opak, a póŸniej m³odzieniec, Brat mój znany by³ ze swojej pracowitoœci.
Jego pasj¹ by³y konie i praca w polu. Dlatego te¿ wszystkie swoje m³odzieñcze lata
spêdzi³ na wsi, pracuj¹c na gospodarstwie ojca. Zdoby³ te¿ – jak na tamte czasy –
cenny zawód, bo zosta³ dobrym kowalem.

Kiedy zaœ nasta³y ciê¿kie czasy komunistyczne, Brat mój zosta³ powo³any do s³u¿-
by wojskowej. PóŸniej zaœ, w roku 1959 o¿eni³ siê z Renat¹ z domu Kotas i z tego
zwi¹zku urodzi³a im siê czwórka dzieci. Aby zaspokoiæ potrzeby tak licznej rodziny (w
porównaniu do  rodzin wspó³czesnych), Brat mój ca³y czas ciê¿ko pracowa³: w nocy
– na kopalni, a w dzieñ – w kuŸni, a¿ przytrafi³ mu siê ciê¿ki wypadek, w którym straci³
80 procent wzroku w jednym oku.

W listopadzie 1982 roku wyjecha³ do Niemiec, a po krótkim czasie do³¹czy³a do
niego ¿ona i dzieci – niektóre ju¿ z rodzinami.

Bêd¹c w Niemczech, w 1985 roku mój Brat z ¿on¹ i córeczk¹ ulegli strasznemu
wypadkowi samochodowemu. Ich pojazd zosta³ doszczêtnie rozbity przez samochód
ciê¿arowy, który ich staranowa³. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tylko dziêki ³asce Bo¿ej prze¿y-
li, bo wszyscy trafili do szpitala tylko z niewielkimi obra¿eniami.

Niestety, w roku 1993 u Brata wykryto raka prostaty. Bóg jednak kolejny raz okaza³
mu swoj¹ wielk¹ ³askê, bo chocia¿ nie podda³ siê operacji (drugiej), nowotwór ust¹-
pi³.

Ale to nie koniec problemów. PóŸniej bowiem, w Czechach, kiedy jechali z Polski
do Austrii ulegli kolejnemu wypadkowi samochodowemu. Jednak¿e i w tym nie-
szczêœliwym zdarzeniu Bóg ich ocali³. Niestety, podczas badañ lekarskich u Renaty,
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¿ony Brata, wykryto raka koœci. Wed³ug opinii  lekarzy, pozosta³o jej 3 lata ¿ycia. Tak
wiêc – po bardzo ciê¿kiej chorobie i cierpieniach – bratowa zmar³a w 1997 roku,
maj¹c tylko 55 lat. Przez ca³y czas trwania choroby, a¿ do samego koñca, Brat mój
nieustannie czuwa³ przy jej ³o¿u. Jako ma³¿eñstwo wspólnie prze¿yli 38 lat.

Po œmierci ¿ony, pocz¹tkowo mój Brat myœla³ ¿e pozostanie sam. Poniewa¿ jednak
samotnoœæ bardzo mu doskwiera³a, dlatego te¿ w roku 1999 o¿eni³ siê po raz drugi.
Jego ¿on¹ zosta³a Nadzieja Major – siostra ze zboru – która do samego koñca jego
¿ycia by³a mu pomoc¹ i wsparciem w jego chorobach. Od lat doskwiera³a mu bowiem
cukrzyca, a póŸniej i serce, które zaczê³o odmawiaæ mu pos³uszeñstwa, tak ¿e w
koñcu – za namow¹ lekarzy – zdecydowa³ siê na operacjê (wymiana ¿y³ – bajpasy),
której – niestety – ju¿ nie prze¿y³.

Ostatnie s³owa, które mój Brat skierowa³ do mnie przez telefon – na dzieñ przed
operacj¹ – brzmia³y: „Emilu, do widzenia, jak ju¿ nie tutaj, to wkrótce, w nowej
rzeczywistoœci!”

To by³a nasza ostatnia rozmowa.  Przygotowany by³ na wszystko, a wiêc równie¿
na œmieræ, gdy¿ wola³ odejœæ ni¿ cierpieæ i byæ ciê¿arem dla swoich bliskich. Pe³en
wiary, pewnoœci zmartwychwstania, pogodzony, pojednany, po¿egnawszy siê z ¿on¹,
ze swoj¹ rodzin¹ i rodzin¹ ¿ony, z rodzin¹ duchow¹, zakoñczy³ wiêc doczesn¹ piel-
grzymkê dnia 25 paŸdziernika 2012 roku, maj¹c prawie 80 lat.

Pogrzeb odby³ siê 29 paŸdziernika przy udziale rodziny i zboru oraz du¿ego grona
znajomych i przyjació³. Brat mój pozostawi³ po sobie ¿onê, trzech synów, jedn¹ córkê
z rodzinami, trzy siostry oraz dwóch braci. 

Brat mój by³ wiernym dzieckiem Bo¿ym, przez ca³y czas trwania swego ¿ycia by³
te¿ bardzo aktywny w zborach do których nale¿a³ i nie tylko. Równie¿ by³ bardzo
¿yczliwy i uczynny dla potrzebuj¹cych, jak to te¿ stwierdzi³ jego pasierb, br. Dariusz
Major po nabo¿eñstwie pogrzebowym: „Jego s³owa czasem grzmia³y jak m³ot ko-
walski na kowadle, ale jego serce i charakter by³o bardzo wra¿liwe, serdeczne
i czu³e”. 

Brat, Jan Stekla, przez  wiele lat piastowa³ w zborach ró¿ne urzêdy, z których za-
wsze bardzo dobrze siê wywi¹zywa³. Przez wiele lat bêd¹c w Polsce piastowa³ urz¹d
starszego zboru w Bielski-Bia³ej, a póŸniej w Niemczech w zborze Gemeinde Gottes.
By³ równie¿ wielkim przyjacielem i pomocnikiem, poœrednikiem pomiêdzy wspó³wie-
rz¹cymi w Zborach Bo¿ych Dnia Siódmego. By³ uczestnikiem prawie ka¿dego Zjazdu,
na których us³ugiwa³ buduj¹cym S³owem Bo¿ym. Bêd¹c w Polsce, nigdy nie omin¹³
skromnego zboru w Skoczowie. Przez br. Jana mieliœmy kontakty z wieloma braæmi,
m.in. z braterstwem Ziebart. Mo¿na by tu wymieniaæ wiele jego zas³ug, wiele pracy, ale
nie o to przecie¿ chodzi, gdy¿ wiemy, ¿e jako ludzie, te¿ mamy i s³aboœci, i cokolwiek
czynimy, z ³aski Bo¿ej czynimy.

Dziêkujemy wiêc, mimo chwilowego zasmucenia, naszemu Bogu Wszechmog¹-
cemu za opiekê i dobroæ, któr¹ roztacza³ nad moim bratem Janem. Chocia¿ go ju¿ nie
ma wœród nas, to jednak bêdziemy go zawsze mi³o wspominaæ i pozostanie w naszej
pamiêci.

W smutku pozostaj¹cy brat cielesny i duchowy – Emil Stekla.


