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Od narodzenia do 2 miesięcy

Och, to coś w ielkiego! N igdy nie czułem się tak wspaniale, pod 
taką ochroną i to takiej miłości. W yobrażam sobie takie życie na 
zawsze! Kocham w szystko  i wszystkich!...
ć

Od 2 do 4 m iesięcy

Myślę, że zostanę m isjonarzem. Rzucę chyba swą pracę i pójdę do 
pogan, aby w skazyw ać im  Jezusa. Przypuszczam, że Bóg zamierza 
to m oim  życiu uczynić coś rzeczywiście szczególnego. Oczywiście, 
zawsze będę pokorny. Przy okazji, doprawdy nie rozum iem  tych  
w szystkich  innych chrześcijan. Czy nie w iedzą o tym , że nie m u 
szą mieć problemów? M usieli nie oddać się zupełnie Bogu. Niedo
brze. Chciałbym, aby wiedzieli to, co ja wiem. Dlaczego się mar
twią? Dlaczego nie potrafią być szczęśliwi?

i
Od 4 do 6 miesięcy

Dziwię się, co się dzieje? Dla jakichś przyczyn  czuję się przygnę
biony? K iedyś naioet się rozzłościłem. Przypuszczałem , że Bóg 
na zawsze pozwoli m i czuć się wspaniale. Wraca jakaś stara sa
motność; wciąż jednak w iem , że nie jestem  sam. A ktualnie mar
tw ię się swoimi sprawami finansow ym i, chociaż w iem , że Bóg 
będzie się troszczył o mnie. Rzeczywiście chciałbym, by świat był 
zbawiony. Być m isjonarzem! Ale zapewne w  tym  kierunku trzeba 
by przez dłuższy czas twardo pracować? Możliwe, że wszyscy  
nie mogą być misjonarzami? Intryguje mnie to, co Bóg może mieć 
dla m nie przygotowane. M yślę, że zacznę czytać Biblię  — od po
czątku! Dobrze! Jestem  też pewien, że sporo pieniędzy w ydam  
na zakup chrześcijańskich książek do rozpowszechniania. O tak, 
to warto'. Może na początek nie za dużo — tak ze sześć Biblii!

Od 6 do 11 miesięcy

Nie dzieje się tak, jak myślałem ; Nie czuję się św iętym ! Jest 
naioet sporo ludzi, k tórzy  m nie nie łubią. Czasami czuję się jak  
w  starym  życiu, chociaż w iem , że jest istotna różnica. Może ina
czej vjyobrażałem sobie chrześcijaństwo? W iem  jednak, że jestem  
zbawiony, Bóg jest we mnie! On obiecał, że będzie się o mnie 
troszczył! On m nie kocha! Nie jestem  w  stanie pojąć tej miłości. 
Czuję się w  sumie nieszczególnie. Zaczynam coraz bardziej rozu
mieć innych chrześcijan. Przypuszczam, że oni szli podobną drogą. 
D ziękuję Ci, Jezu, za starszych braci i siostry. Muszę przestać tak  
dużo mówić a zacząć więcej słuchać.

Od 11 m iesięcy do 1 roku  

Muszę się wiele uczyć...
S.  Kel.

(tłum . St. M alina)
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P r z y s z ł o ś ć
„A Jonasz rozpoczął wędrówkę do 

miasta, odbywając drogę jednego 
dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieś
ci dni pozostaje do zburzenia Nini- 
wy. Wtedy obywatele Niniwy uw ie
rzyli w Boga, ogłosili post i oblekli 
sic we W łosienice, wielcy i mali. A 
gdy wieść o tym doszła do króla N i
niwy, wstał ze swego tronu i oblókł 
się w e W łosienicę, i  usiadł w popie
le” (Ks. Jonasza 3 ,4—6).

W ielu ludzi przyszłość nie napaw a opty
mizmem. Dla przykładu, rok dwutysięczny jest 
wielką niewiadomą dla świata. W literaturze 
światowej pisze się dzisiaj na tem at bardzo wie
le i zwraca uwagę na takie problemy, jak nad
miar ludności, zagrożenie w ojną atomową, czy 
zanieczyszczenie środowiska.

Wielu zapytuje, dokąd prowadzą ludzkość 
dzisiejsze wspaniałe osiągnięcia techniczne? 
Statystyczne dane nie nastra ja ją  optymistycznie. 
W wielu krajach notuje się wzrost przestępstw  
kryminalnych i gospodarczych, niespłaeanie kre
dytów, ukryw anie podatków, czy fałszowanie 
bilansów. Istnieje żartobliwe stw ierdzenie mó
wiące, że przestępcy w białych kołnierzykach 
przynoszą więcej strat, aniżeli przestępcy w 
czarnych maskach. N otuje się wiele wypadków 
uprowadzenia samolotów, tworzenia zakładni
ków z niew innych ludzi i żądania wysokich 
okupów. Działają też różnorodne gangi zagra
żające ludziom pragnącym  żyć i pracować spo
kojnie. W niektórych częściach świata ludzie 
żyją w skrajnej nędzy itd.

W tym  świetle jakże korzystnie w yglądają 
zwiastowania ludzi prawdziwie wierzących, 
wskazując na pełne wewnętrznego pokoju i na
dziei życie tych, którzy pojednali się z Bogiem. 
Faktem jest, że dzisiaj nie mówi się już z lek
ceważeniem o końcu świata. Nie mówi się też 
w zasadzie, że jest to  spraw a ty lko jakichś uro- 
jeńców i sekciarzy. Na ten  tem at coraz częś
ciej wypowiadają się ludzie nauki. Na fak t ten 
zwracają uwagę biolodzy i onkolodzy, a więc 
ludzie zajm ujący się spraw am i ludzkiego ży
cia. Powiedział ktoś, że czarny kolor jest modną 
farbą na codzień. I dlatego ludzie pragną zara
dzić tym gromadzącym się konfliktom. Niektó
rzy uczeni praw nicy są zdania, że przeciwko' 
wszelkiego rodzaju przestępstwom  trzeba dzia
łać zdecydowanie i karać je z nadwyżką. W ten  
sposób można cofnąć i opanować przestępczość. 
Lecz niektórzy psycholodzy są wręcz przeciw
nego zdania i zalecają więcej wyrozumiałości, 
cierpliwości i uświadomienia w  wychowaniu. 
To jest lepsza metoda ■— powiadają.

Ale gdzie jest ten  punkt zwrotny, dźwig
nia, którą należy uruchomić dla dokonania za
sadniczej zmiany i zasadniczego zwrotu?

Na ten decydujący zwrot w skazuje Biblij
ne zwiastowanie. W trzecim  rozdziale księgi

proroka Jonasza czytamy: „Pan mówi do Jo 
nasza: Idź do Niniwy, m iasta syryjskiego i głoś 
upomnienie, które ci zalecam”.

Niniwa była rozległym miastem. Jonasz 
przygotował się i poszedł. Idąc przez miasto 
prorok głosił zgodnie z Bożym objawieniem, że 
jeszcze czterdzieści dni pozostało do zburzenia 
Niniwy. Kazaniu Jonasza ludzie uwierzyli. Ogło
sili post i ubrali się we Włosienice. Podobnie 
uczynił i król Niniwy. Ponadto z rozfkazu króla 
i jego dostojników ogłoszono i zarządzono ogól
ny  post tj. aby ludzie i zwierzęta przez pewien 
okres czasu nie jedli i nie pili. Natom iast każ
dy człowiek powinien żarliwie wołać do Boga 
i odwrócić się od złą i grzechu.

Gdy ludzie przestali źle czynić, Pan  Bóg 
odwrócił swój gniew i sądu nad m iastem  nie 
dokonał.

W naszych czasach jest dużo analogii do 
sytuacji, jaka była wówczas w Niniwie. Tylko, 
że w tym  mieście ludzie odwócili się od złego 
i pokutowali, i prosili o przebaczenie swych 
grzechów.

Wiele miejsc w Biblii przypom ina nam, że 
Pan Bóg jest cierpliwy naw et i wtedy, kiedy 
niesprawiedliwość i przestępstwa w zrastają jak 
lawiny. On oczekuje odwrotu od zła i upamię- 
tania się. I nad naszą cywilizacją wisi —■ nie 
przysłowiowy miecz Demoklesa — ale sąd Ży
wego Boga. Bóg daje czas i ostrzega, a niepo
słuszeństwo Bożej woli grozi katastrofą. I na 
to wskazuje ostatnia księga Biblii, apokalipsa 
św. Jana. Bóg nie chce zginienia człowieka i 
dlatego przez swoje słowo i działanie ostrzega, 
uspraw iedliw ia i oczekuje na zmianę postępo
wania.

Dla m iasta Niniwy wyznaczony był czas 
sześciu tygodni na odwrót od wszelkiego zła.

Kiedy m ija czas i nie następuje odwrót od 
złego, za popełnione przestępstw a i wszelki 
grzech przychodzi kara. Według biblijnego 
zwiastowania świat niepodporządkowany woli 
Bożej zbliża się dô  godziny zerowej, wyznaczo
nej przez wielkiego Stwórcę. Grzech oddala 
człowieka od Boga, ale istnieje droga odwrotu 
od złego i powrotu do Boga, k tórą utorował 
Syn Boży.

Ludzie z Niniwy na głos Pański zareago
wali prawidłowo. I dziś dla każdego człowieka 
istnieje szansa powrotu do Boga. Niniwezycy 
uwierzyli i zaufali Bogu. Ich odpowiedzią było 
konkretne działanie — post i modlitwa. Odwró
cili się od złego i od niesprawiedliwości.

Wiemy, że ludzie na ogół uspraw iedliw iają 
wszelkie swoje postępowanie. Potrafią nawet 
przygotować cały katalog usprawiedliwień. Po
w iadają najczęściej, że w inne jest otoczenie lub 
złe towarzystwo. W zasadzie człowiekowi tru d 
no jest przyznać się do złego i powiedzieć: to 
ja zgrzeszyłem. Biblia mówi nam, że bez grze
chu był tylko Pan Jezus. I On poniósł męczeń
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ską śmierć, ażeby nas z Bogiem pojednać. Na 
wzgórzu, za m uram i Jerozolim y w ina ludzkości 
została rozliczona. Czytamy, że Bóg był w  Chry
stusie i św iat z sobą pojednał. (2 Kor. 5,19). 
Nie ma więc potrzeby spychania w in na in
nych. Każdy może przyjść bezpośrednio do P a
na Jezusa. Bo On, jako Syn Boży, wziął grze
chy św iata na siebie i zgładził je na krzyżu 
Golgoty. On każdemu, kto do Niego przyjdzie, 
przebacza wszelkie przew inienia. Sprawiedliwy 
i m iłosierny Bóg chce, abyśm y podobnie po
stępowali, jak  ludzie z Niniwy —1 upam iętali 
się i pokutowali.

Mieszkańców Niniwy ogarnęła bo jaźń i żal, 
gdy uświadomieni zostali o grzechu i niepra-. 
wości, w  której żyli. Okresowo przestali jeść 
i pić, ubrali się we Włosienice.

Drodzy Czytelnicy, P an  Bóg dzisiaj chce, 
abyśm y wszyscy odwrócili się od złego i życie 
swoje na zawsze związali z Bogiem.

W roku 1971 m iało m iejsce lokalne przebu
dzenie w  Kanadzie. W jedenastu miejscowoś
ciach ludzie, którzy dotychczas żyli w  nienaw iś
ci, znaleźli drogę do pojednania. Naw et władze 
porządkowe były zaskoczone takim  postępowa
niem i zakłopotane dobrowolnym przyznaw a
niem się ludzi do popełnionych przestępstw .

Trzcina
Przeczytajm y słowa z księgi proroka Izaja

sza 42 rozdział od 1 w iersza: „Oto sługa mój, 
spolegać będę n a  nim, w ybrany  mój, którego 
sobie upodobała dusza moja. Dam m u Ducha 
swojego, on sąd narodom  w yda (...) Trzciny 
nadłam anej nie dołamie, a lnu kurzącego się 
nie dogasi, ale sąd w yda według praw dy.”

Umiłowni moi, kiedyś Bóg m i pozwolił od
wiedzić znajomego kompozytora, którem u z 
przyczyn adm inistracyjnych zabrano kościelny 
instrum ent — pianino, k tórym  posługiwał się 
komponując pieśni na chwałę Bogu. Gdy za
bierano pianino z jego domu, serce jego było 
wypełnione sm utkiem  i goryczą, ponieważ cięż
ko m u było rozstawać się z tym  instrum entem . 
Przypuszczam, że czuł się w tedy jak nadłam a
na trzcina. Jednak  w  tych  ciężkich chwilach 
czuwał nad nim  Ten, o k tórym  było powiedzia
ne, że „trzciny nadłam anej nie dołamie, a lnu 
kurzącego się nie dogasi” . Nie ty lko podtrzy
mał tego b ra ta  na  'duchu i dodał m u otuchy, 
ale jeszcze sprawił, że mógł zdobyć własne p ia
nino, które znalazło się w  domu na tym  samym 
miejscu, co poprzednie. Pierw szym  utw orem  
muzycznym napisanym  pod wpływem  niedaw
nych przeżyć, była pieśń „Trzcina nadłam ana” . 
Gdy słuchałem jej w  w ykonaniu żony kompo
zytora, k tórej sam akompaniował, byłem  w zru
szony do łez. W tedy przed moimi oczami sta
nęła postać Chrystusa, k tó ry  nie dołamał żad
nej trzciny, a niejedną już wyprostował, u le
czył, ocalił.

Pismo Święte w yraźnie mówi, co jest do
bre, a co jest złe. Najlepiej wyznać grzechy Pa
nu Jezusowi i więcej nie grzeszyć. I to jest b i
blijna recepta dla w szystkich ludzi dotychczas 
nie pojednanych z Bogiem. Dla pojednanych z 
Bogiem śmierć nie jest zakończeniem wszyst
kiego*. Śmierć dla dzieci Bożych jest przejściem 
do wieczności w  Bożej chwale. Każdy zaś czło
w iek niepojednany z Bogiem wychodzi sądowi 
Bożemu naprzeciw. A godzina sądu wyznaczona 
przez wielkiego Boga nadchodzi i nadejdzie.

W yznaczony czas łaski dla obywateli Ni
niwy trw ał tylko sześć tygodni. Pewien czas 
również wyznaczył P an  Bóg tobie, abyś się z 
Nim pojednał. Nie dopuść, aby wyznaczony to
bie czas m inął bezpowrotnie. I dlatego moja 
serdeczna prośba: Oddaj dziś swoje serce Jezu
sowi. On ciebie m iłuje, On ci przebaczy i uczy
ni swoim dzieckiem.

W Piśmie Św iętym  czytam y: „Dziś, jeśli 
jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc wa
szych”. Przede wszystkim  zać uchwyć się tej 
gwarancji, k tórą daje Pan  Jezus: „Kto do mnie 
przyjdzie, tego nie wyrzucę precz”.

Chwała naszemu Panu!
I ,

Kazimierz Muranty

Proszę spojrzeć choćby na jawnogrzeszni
cę, k tórą faryzeusze przyprowadzili do Chrystu
sa ze słowami: „W zakonie nam  Mojżesz przy
kazał takie kamienować, a ty  co powiesz?” Nie
m iłosierny w yrok śmierci już zapadł. Kamienie 
były w  pogotowiu. Czy wówczas to  młode ży
cie ludzkie nie było podobne do trzciny mocno 
nadłam anej? Ale w  pobliżu był ten, o którym  
powiedziano: „Oto sługa mój (...) On sąd naro
dom w yda (...) Trzciny nadłam anej nie doła
mie (...)” . Z Jego ust padają słowa: „Kto z was 
jest bez grzechu, niech na nią pierwszy kam ie
niem rzuci” . Burza została rozładowana, sędzio
wie odeszli. Pozostała ty lko ta  biedna niew ia
sta, jak  trzcina nadłam ana, ze skruszonym ser
cem i duchem  strapionym , uratow ana od tak  
bliskiej śmierci i jej Zbawca, k tó ry  rzekł: „Nie
wiasto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? N ikt cię 
nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! 
W tedy rzekł jej Jezus: I ja cię nie potępiam. 
Idź i odtąd już nie grzesz.” Czy to nie jest 
wspaniały obraz ratow ania tych, którzy zginę
li? Nadłam ana trzcina została wyprostowana 
r^ką Zbawiciela i ocalona. A czy dzisiaj ta sama 
ręka nie ra tu je  zdeptanych przez grzech dusz 
ludzkich? Czy nie słyszymy żywego świadec
twa, jak  On niejedną duszę wyciągnął z dołu 
szumiącego i błota lgnącego, postawił na  skale 
zbawienia i włożył w  usta  nową pieśń? Ja  i ty  
jesteśm y świadkami Jego działania.

nadłamana

4



A oto drugi obraz, k tó ry  podaje Łukasz w 
8 rozdziale. W idzimy tu  człowieka opętanego 
przez złego ducha, k tóry  jest postrachem  całej 
okolicy. Mieszka w grobach, chodzi nago i 
strasznie cierpiąc bije głową o skały. Nawet 
łańcuchy rozryw a mocą szatańską. Czy to  nie 
jest trzcina nie ty lko nadłam ana, ale strasznie 
zmiażdżona? Ale zjaw ia się Ten, k tórego zada
niem było trzciny nadłam anej nie dołamać i lnu  
kurzącego się nie zagasić. Czy mógł przejść obo
jętnie obok tego nieszczęśnika? O, nie! Mocą 
swego Słowa wypędza złego ducha. Spełnia na
wet prośbę demonów i pozwala im wejść w 
stado świń, byle ty lko ginąca dusza była urato
wana.

A czy w  dobie dzisiejszej nie m a dusz opę
tanych w  większym  'lub m niejszym  stopniu? 
Czy On nie podchodzi z miłością również do 
ciebie, chcąc ulżyć twoim  cierpieniom ? Czy nie 
chce przyodziać tw ojej nagości szatą spraw ied
liwości swojej, k tórą przygotował dla ciebie na 
krzyżu Golgoty? Czy nie słyszysz, jak  mówi do 
ciebie po dokonaniu 'twego zbawienia: „Idź do 
swoich i powiedz im, jak  wielkie rzeczy P an  z

L u d z k i e
B ył człowiek, k tóry  narzekał na swoje życie. 

Skarżył się, że jest m u ciężko, bo m ieszkanie  
niewygodne, za ciemne, za, ciasne, że dochody 
za małe, że jego rówieśnicy, k tórzy  •podobne 
szkoły ukończyli zarabiają daleko więcej n iż  
on. Mówił, że innym  jest łatw iej żyć, że lepiej 
dają sobie radę ze z łym i łudżm i, z  trudnym i 
okolicznościami, że im  w szystko  układa się ko
rzystnie, a jem u  jest źle i to z  roku na rok go
rzej. Twierdził, że gdyby się urodził kilkadzie
siąt lat wcześniej, albo kilkadziesiąt lat później, 
to w tedy  napewno byłoby w szystko  inaczej. 
Chodził wciąż sm utny, skwaszony, zniechęcony.

Razu pewnego, gdy spał, śniło m u się, że 
ktoś go budzi. O tworzył oczy i zobaczył po
stać stojącą koło jego łóżka. Chociaż nigdy anio
ła nie spotkał, w iedział że to  jest anioł. Nie czuł 
w sobie żadnego lęku. Anioł stał nad n im  jakby  
czekając na jego przebudzenie. A  gdy spo
strzegł, że on ju ż  nie śpi łagodnym, zapraszają
cym ruchem  dał m u znak, aby wstał:

— Wstań proszę — powiedział.
Cztoioiek ów wcale ty m  nie zdziw iony pod

niósł się z  łóżka. Stanął obok tajemniczego goś
cia. A  w tedy Anioł z  uśm iechem  powiedział:

— Pójdź, proszę za mną.
Człowiek spytał go nieśmiało:
— Dokąd chcesz żebyśm y poszli?
— Zaraz zobaczysz — odpowiedział Anioł.
Podążył więc za nim . Anioł wiódł go przez

jego mieszkanie, wyprowadził go na klatkę  
schodową i zaczął wstępować po schodach na 
górę. Człowiek wciąż nie wiedział, dokąd idą i 
co to w szystko  ma znaczyć, ale nie śmiał pytać. 
Był tylko pew ny, że to chodzi o jakąś bardzo 
ważną sprawę, która go bezpośrednio dotyczy. 
Postępował w  milczeniu za A niołem  coraz bar
dziej ciekawy dokąd wiedzie go ten  w ysłannik

tobą uczynił!” Czy tak  postępujesz, jak  ów 
uzdrowiony, k tó ry  na  rozkaz Zbawiciela po
szedł do krainy Gadareńczyków i złożył żywe 
świadectwo o tym, co Pan dla niego' uczynił? 
Odpowiedz nie mnie, lecz Temu, k tóry trzciny 
nadłam anej nie dołam ał i lnu kurzącego się nie 
dogasił.

W yobraź sobie knot tlący się w  kaganku, 
w  którym  nie ma oliwy. W ydaje tylko swąd 
i dym. A gdzie światło, które pow inno płonąć? 
Zgasło z braku oliwy. Pam iętaj jednak, że obok 
ciebie stoi Ten, k tó ry  lnu kurzącego się nie do
gasi i pragnie rozniecić iskierkę ognia miłości 
Bożej ledwo tlącą się w  twoim  sercu, poprawić 
tw ój świecznik, dolać oliwy Ducha Świętego*, 
abyś znowu zapłonął pełnią życia duchowego, 
byś był praw dziw ą światłością świata.

Pam iętaj, że obok ciebie stoi Ten, który 
cię um iłował aż do śm ierci i to  śm ierci 'krzyżo
wej. Chce przyjść -ci z pomocą we wszystkich 
problem ach życia i błogosławić ci. Przyjdź w 
m odlitwie do Niego.

Jerzy Sacewicz

k r z y ż e
Boga. Szli długo po schodach aż stanęli przed  
drzwiami. W  pierw szej chwili nie mógł zorien
tować się, dokąd drzw i prowadzą, ale za m o
m ent poznał, że to ddrzw i wiodące na jego 
strych. Anioł otworzył drzw i i w eszli do w nę
trza. W tedy człowiek zobaczył, że to wcale nie 
jest strych jego domu. To była w ielka sala, 
pod której ścianami stały nagromadzone krzyże
— tysiące, dziesiątki tysięcy, nieprzeliczona 
ilość; krzyże  były  różne, dziw ne: ogromne, m a
łe i całkiem  m aleńkie, proste i ozdobne, ze zło
ta i z  drewna, malowane, heblowane, wysadza
ne drogimi kam ieniam i i całkiem  zwyczajne, 
cięte z  brzozy. Przyglądał się tym  krzyżom . 
K ażdy z  nich był inny. Czasem zdawało m u się, 
że znalazł dwa identyczne, ale później zauwa
żył, że tak  nie jest, że różnią się pom iędzy so
bą przynajm niej jakim ś szczegółem.

Po chwili człow iek przełamując nieśmiałość, 
spytał Anioła:

— Skąd tu  tyle  krzyży?  Po co tu  stoją? Do 
kogo należą?

Usłyszał jego glos:
— To są ludzkie krzyże.
— Ludzkie krzyże?  — pow tórzył człowiek, 

niewiele z  tego rozumiejąc.
— K ażdy m usi jakiś nieść — m ów ił dalej 

Anioł.
— A ch tak. Teraz rozum iem  dlaczego tyle  

tych  krzyży  i dlaczego każdy z nich jest inny. 
Ale poi co przyszliśm y tutaj?

Anioł odpowiedział:
— Pan Bóg polecił m i abym  ciebie tu  p rzy

prowadził.
— Pan Bóg? — zdziw ił się ów człowiek — 

Dlaczego?
— Narzekasz na swój krzyż. M ówisz, że ci 

bardzo ciężko z  n im  iść. Bóg zezwolił, abyś
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tu  przyszedł i wybrał sobie inny krzyż, jaki 
ty lko  zechcesz, i żebyś z tym  now ym  krzyżem  
szedł dałej przez życie nie narzekając.

Człowiek słuchał tego, co Anioł mówił, pra
wie nie wierząc swoim  uszom. W  końcu po
wiedział :

— Czy to jest możliwe, żeby W ielki Bóg 
chciał się zajmować takim  człow iekiem  jak ja?

— Pan Bóg naprawdę przysłał m nie do cie
bie — powiedział Anioł.

— Będę mógł wybrać krzyż  taki, jaki tylko  
zechcę? — spytał wciąż jeszcze n ieufny.

— Tak. Naprawdę — pow tórzył Anioł jego 
słowa. — Możesz wybrać taki krzyż, jaki ty l
ko zechcesz.

— I będę mógł z  n im  iść przez cale życie? — 
pytał człowiek, chcą się upewnić.

— Tak. Będziesz mógł iść z  nim , jeżeli ty lko  
zechcesz, przez cale tw oje życie  — powiedział 
m u  Anioł.

Człowiek wiedział już, k tó ry  k rzyż  wybierze. 
Piękny, zło ty  krzyż  przyciągał jego w zrok od 
pierw szej chwili. Pomyślał: „Wreszcie będę 
miał wspaniałe życie”. Spyta ł Anioła, nieśm ia
ło wskazując n\a krzyż:

— Czy mogę go wziąć?
Anioł skinął głową:
— Tak.
Uradowany człowiek podbiegł do upatrzone

go krzyża, objął go mocno, aby go włożyć na 
swoje ramiona, ale nadaremnie. Nie potrafił 
go naw et ruszyć. K rzyż był bardzo ciężki. Mi
mo to człow iek nie chciał z  niego zrezygnować. 
W ytężył w szystk ie  siły. Nic nie pomogło. K rzyż  
naw et nie drgnął. Zaskoczony ty m  i rozczaro
wany powiedział do Anioła:

— Za ciężki.
■— Spróbuj znaleźć inny, k tóry  będzie lepszy  

dla ciebie — powiedział spokojnie Anioł.
Człowiek rozejrzał się po sali i skierował się 

w  stronę innego krzyża, również złotego, choć 
nie tak dużego, k tóry  też wcześniej ju ż  spo
strzegł. K rzyż ten  był wysadzany wspaniałym i 
kamieniami, ozdobiony w yszukanym  ornamen
tem . Zrobił z  n im  parę kroków  i przekonał się, 
że n iestety  ten  też jest za ciężki, a poza tym  
dokuczliwie gniotą go w  ramiona te wspaniale 
ozdoby i drogie kamienie, które go tak zachw y
cały. Odezwał się trochę do siebie, trochę do 
Anioła:

— Jest niem ożliwe, żebym  mógł z  n im  iść 
dłuższy czas.

—- Znajdziesz na pewno krzyż  bardziej dla 
ciebie odpowiedni. Tylko  nie zniechęcaj się — 
pocieszył go Anioł.

Człowiek rozglądnął się w  poszukiw aniu i po 
chwili podszedł do krzyża, też złotego, który był
0 wiele m niejszy. Faktycznie, był on równeiż o 
wiele lżejszy, ale za krótki. Gdy ułożył go sobie 
na ramion/ich i zaczął z  n im  iść, k rzyż  ten  tłuki 
go po nogach i plątał m u krok. Odłożył go na 
miejsce. W ziął inny krzyż, ale ten  m u też nie 
odpowiadał. Potem  spróbował nieść inny i zno
w u inny. Coraz bardziej nerwowo,, ju ż  nie cho
dził, ale biegał po< tej ogromnej sali szukając 
krzyża  dla siebie. Czas płynął, a on wybierał
1 wybierał bez końca. Wciąż nie mógł znaleźć

krzyża, ź  którego byłby zadowolony. Bo były  
za długie albo za krótkie, za ciężkie albo zbyt 
uciskały go ozdoby, albo po prostu nie podoba
ły  m u się w  kształcie łub kołorze. Już zdawało 
m u się, że nie zdecyduje się na 'żaden , że nie 
znajdzie dła siebie odpowiedniego. Przyszło m u  
naw et do głowy, że może przez zapomnienie 
czy przeoczenie nie zrobiono stosownego k rzy 
ża dla niego. I gdy był na skraju rozpaczy, że 
będzie musiał wziąć krzyż jaki bądź p ierw szy  
lepszy, w tedy  wreszcie znalazł taki, k tóry  był 
odpowiedni, dla niego. W szystko m u się w  n im  
podobało i ciężar, i długość, kolor, ozdoby. 
W szystko było takie, jak chciał. B ył św ietny, 
najlepszy. Uszczęśliwiony podszedł z  ty m  krzy 
żem  do Anioła i powiedział:

— Znalazłem.
■—- Cieszę się, że znalazłeś — odrzekł Anioł.
Człowiek ów, jakby  z obawy, by m u tego 

krzyża nie odebrano, powtórzył:
— Tak, ten  m i odpowiada. Proszę cię, po

zwól m i z ty m  krzyżem  iść przez cale życie.
Anioł uśmiechnął się ta jem niczo:
— Dobrze. — A  potem  dodał: — A  czy ty  

wiesz, że to jest tw ój krzyż?
Człowiek patrzył z  niepokojem  na Anioła nie 

rozumiejąc o co chodzi. Wreszcie zapytał:
Nie w iem , o czym  mówisz?
W tedy Anioł powiedział m u wyraźnie:
— Ten krzyż, który znalazłeś, to jest twój 

krzyż. To jest ten  sam, k tóry od początku życia 
niesiesz na, swoich ramionach.
(p rzedruk)

List do Redakcji
„W szystkiego doświadczajcie, a  co jest dobrego, 

tego- się trzym ajcie” (1 Tes. 5,21).
Drodzy w  P anu  — B racia E w angeliczni!

P rzed godziną skończyłam czytanie książki pt. „Oo 
to znaczy być praw dziw ym  uczniem. Jezusa Chrystu
sa” — M acDonalda i R. Hessiona. L ektura te j broszury 
w strząsnęła mną. Zobaczyłam w  sobie te  „subtelności 
i n iuanse” zła, k tóre raczej byłam  skłonna uznać za 
dobroi

Podziękowałam  P anu  i Stwórcy za ten  spraw dzian 
działania Jego świętego Ducha, a te raz  dziękuję Wam
— Wydawcom.

Wierzę, że Autorzy pisali z na tchn ien ia  Ducha Świę
tego tę  pracę. Ufam  też, że tłum acz br. Józef Prower 
klęczy pokornie u  tronu  Tego, którem u tak  w iernie 
służył. A m oże gra Mu na, skrzypcach?

Nie dane mi było poznać go w  ciele, ale 
ufam, że poznani go — podobnie jak  Króla 
Chwały — takim  jakim  jest. Jeśli to się stanie, 
będzie to  m. in. zasługa i jego i wasza.

Współczesnym wierzącym, pędzonym świa- 
towością, pętanym  kultem  dobrobytu i wygód 
własnych i swych najbliższych, kultem  niezna
nego „boga” — „szarych kom órek”, potrzeba 
tego rodzaju zachęty do wnikliwszego badania 
Słowa Bożego pod kątem  poznania samego 
siebie.

Nie ważne — w świetle zaleceń św. Pawła 
kto pisze, lecz co, bowiem duch sekciarski obja
wia się zawsze w  pytaniu: Kto? depcząc wol
ność -— dar Ducha Chrystusowego.

Życząc obfitych plonów na niwie Pana z 
podobnych publikacji, przesyłam  w yrazy sza
cunku. B.D., Kalisz 

(nazwisko i adres znane Redakcji)
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Błogosławione odwiedziny

Pewnego późno jesiennego popołudnia (1976 r.) 
poproszony zostałem  o odwiezienie pewnego dobrze 
mi znanego człowieka, do lekarza. Pozostaw iłem  n a
tychm iast sw oją robotę i po kilku m inutach znalaz
łem się przed dom em  chorego. Tam  nie potrzebow a
łem  ani dzwonić, ani czekać, bo Lenard  (jak go tu  
pospolicie nazywano) i żona jego też już wychodzili 
na moje spotkanie. Oboje szybko znaleźli się w  au
cie i po kw adransie czasu byliśmy już w  poczekalni 
lekarskiej. A tam  też trafiliśm y dobrze, bo tylko dwie 
osoby były przed nami. Gdy przyszła kolej na Le
narda, weszli oboje, a ja  zabrałem  się do czytania 
jednego z czasopism. Sądząc, że w izyta lekarska po
trw a dłużej, zacząłem czytać dłuższy artykuł. Po p rze
czytaniu zaledwie jednej strony zauważyłem , że. otw ie
ra ją  się drzw i gabinetu lekarskiego, w  którym  uka
zała się żona Lena. Szybkimi krokam i zbliżyła się do 
mnie i szeptem  poprosiła, abym  zam iast odwiezienia 
ich z pow rotem  do domu, pojechał z nim i do szpi
tala. Mówiła nerwowo i szeptem, dlatego dom yśla
łem się, że musi być źle. Chciała jeszcze coś pow ie
dzieć, ale że i Lenard też już zaczął wychodzić od 
lekarza, w strzym ała się od powiedzenia więcej. W 
drodze do szpitala nie prowadziliśm y pirawie żad
nych rozmów, a po załatw ieniu tam  formalności, po
stawieniu tam  chorego, przy odwożeniu żony Lenar- 
da do domu dowiedziałem  się, że ze zdrow iem  jego 
może być bardzo źle, że nazaju trz  m iał być jeszcze 
zbadany przez lekarza specjalistę, ale to  tylko po to, 
aby się definityw nie upew nić w  tym , co ich lekarz 
domowy już rozpoznał. Przy w ysiadaniu prosiła, aby 
tylko o tym  w jego i innych obecności nie mówiono.

W obawie przed przyczynieniem  się do wzmoże
nia niepokoju, który, jak  przypuszczałem, panow ać 
musiał w  tym  domu, postanow iłem  nie dowiadywać 
się o zdrowie Lenarda, ale czekać, aż ktoś z rodziny 
się odezwie. I nie potrzebow ałem  czekać długo-, bo 
po dwóch dniach zadzwoniła żona Lenarda, aby w 
jeszcze większym  przygnębieniu powiedzieć mi, że 
mąż zbadany został także przez specjalistę, który po
twierdził tylko diagnozę pierwszego lekarza i nie w y
rażał nadziei, żeby chory pociągnął dłużej niż m ie
siąc. 1 tym  razem  też prosiła, aby o tym  w  męża i in 
nych obecności nie mówiono. P róbow ałem  ją  jeszcze 
pocieszyć, ale nie chciała tego bardzo słuchać. Na 
pytanie, czy chorego można odwiedzać, odpowiedzia
ła potwierdzająco, z tym, że on czasami dostaje bóle 
i wtedy rozmowa z nim  mogłaby być trochę u tru d 
niona. Podziękowałem  jej za pow iadom ienie m nie o 
stanie zdrow ia L enarda i po zakończeniu rozmowy 
z nią, w ybrałem  się do niego.

W szpitalu zastałem  L enarda w  stanie, powiedział
bym, naw et dość pogodnym. Siedział n a  łóżku z no
gami spuszczonymi n a  podłogę. P rzyw italiśm y się z 
uśmiechem. Powiedział mi, że n ie  oczekiwał już w i
zyt tego dnia; a w  dodatku było to  między poram i 
wydawania posiłków. A to  bardzo sprzyjało moim 
planom, k tóre były w łaściw ym  celem m ojej wizyty. 
Pogadaliśmy najp ierw  o tym, jak  on się czuje, przy 
czym on w yraził nadzieję, że znów wróci do dom u 
za parę dni (jak  to  już mieraz bywało!) później za
gadało 'się o czasach młodości, o wojnie, o czasach

po-wojennych itd. itid. Ponieważ się rozgadał i gotów 
był do słuchania, zacząłem :

— Wiesz, kochany, m nie się talk w ydaje, że każda 
choroba, naw et najlżejsza, m a człowiekowi coś do 
powiedzenia. Bóg, w  którego ty  i ja  wierzymy, chce 
nas n ią  przed czymś ostrzec... coś przykazać... kazać 
się do czegoś przygotować... Nie m yślisz tak?

Parząc mi się szczerze w oczy, skinął potakująco, 
po czym ciągnąłem  dalej.

— Kochany, nie myśl, że ja  ci tu  chcę udzielić ja 
kiejś lekcji moralności, albo być tw oim  spowiedni
kiem , albo uw ażać się za m niej grzesznego od ciebie; 
m ówię ci szczerze: nie m am  tego n a  myśli i chyba 
m i w  to wierzysz?

Nie obaw iaj się! mów śm iało — odpowiedział na 
m oje py ta jące spojrzenie.

— Wiesz — ciągnąłem  dalej — my wszyscy m am y 
coś 'do załatw ienia z Bogiem. J a  mam... tym  masz... 
wszyscy mamy. M e m am y tu  wiecznego miejsca, a 
czeka nas przyszłość, w  k tórej już nic zdziałać nie 
będziem y mogli. Tu na ziemi w ybieram y wieczność, 
tu  do niej się przygotować musimy. Tę spraw ę trzeba 
załatw ić ja k  najprędzej — teraz! Nie mówmy może 
tym  razem  o m nie — też mogę nie iwróeić do domu 
od ciebie. A le ty  jesteś ak u ra t chory, i choroby zaw 
sze m a ją  człowiekowi coś do pow iedzenia (jak już 
wspominaliśm y) czy n ie  myślisz, że i ty  m asz jeszcze 
coś do uporządkow ania z Bogiem? Zastanów  się!...

W tym  momencie L enard  przestał patrzeć w moje 
oczy, zwiesił głowę n a  dół i  po chw ili m ilczenia nie
pew nym  głosem w yksztusił:

—■ J a  nikom u nic złego nie zrobiłem... nie myślę, 
żebym  m iał kogoś przeprosić, aslbo kom uś coś zw ró
cić...

— Lenku — zacząłem znów — mówiłeś, że mogę 
cię pytać o Wszystko, czy pozwolisz, że zapytam  cię, 
czy m odliłeś się w  życiu tw oim  chętnie? czy czyni
łeś to  codziennie?... rano i wieczorem i przy  innych 
okazjach?...

Lenard  zwiesił głowę jeszcze więcej. Po chwili 
w estchnął bardzo głęboko, n ie  mówiąc nic. Widać 
było, że n a  to  pytanie ciężko m u było odpowiedzieć. 
Po chw ili m ilczenia znów w estchnął ciężko, w  czym 
spostrzec było można, że u niego w ew nątrz coś za
czyna działać. Ale że się nie odzywał, ja  znów zaczą
łem:

— Kochany, m asz żonę, k tó ra  w czasie wojny , szła 
w  daleki św iat, aby cię odwiedzić, modliła się o twój 
pow rót; m asz zdrowych synów, k tórzy cię ta k  ko
chają... przybyłeś do k ra ju  obcego, w  k tórym  się do
robiłeś i m asz więcej od  tego, co m usiałeś opuścić... 
Czy nie myślisz, że to  wszystko dał ci Bóg? Czy dzię
kowałeś Mu za to? W róciłeś z w ojny bez rany, bez 
skaleczenia... Czy wiesz, że to d a r Boga, za k tó ry  po
w inieneś Mu dziękować w  każdy dzień i przy każdej 
innej okazji? Doczekałeś się kochanych wnuków, k tó
rzy cię tak  kochają. A ładne dzieci! Podziękowałeś 
Bogu za n ich? N ie sądzisz, że byłeś niewdzięczny 
wobec Boga, że Go lekceważyłeś? Czy Bóg tym  wszyst
kim  nie udowodnił ci, że On ci to  dał z miłości? Po
myśl... W iesz co — m iłujący Boga chrześcijanin 
dziękuje swojem u Dawcy za wszystko, a  bezbożnik
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otrzym uje także dużo, niekiedy naw et więcej niż nie
k tó ra  poczciwa dusza chrześcijańska, a le  ten  nie dzię
ku je Bogu i naw et o N im  słuchać n ie  chce. Czy i  ty 
chcesz naśladow ać tego drugiego?... bezbożnika?,..

Lenard  siedział, ja k  by zastygł w  bezruchu. Głowa 
wciąż jeszcze zwisała. Dłonie złożone. Palce splecione 
do siności. Jednak  bezruch ten  w skazyw ał na n ie
pokój, na sytuację, z k tó rej trzeba było w ybrnąć. Ale 
jak? Łatwo było można domyśleć siię, że człowiek ten 
chyba n ie chętnie wzywał Boga do pomocy, gdy 
chciał w ybrnąć z ciężkich sytuacji życiowych. Dlatego 
znów zw róciłem  -się do  niego:

— Lenku, wybacz, że znów chciałbym  cię trudzić 
jednym  pytaniem , k tóre mi się w  te j chwili nasu 
w a (tylko n ie myśl, że ja  uw ażam  się za lepszego od 
ciebie, bo ja  też obrażałem  Boga i  dużo m nie kosz
towało uzyskanie przebaczenia — to ci mogę pow ie
dzieć) czy nie byłeś może kiedy w  życiu tw oim  w  ta 
kim  położeniu, k tóre groziło ci w ielkim  nieszczęś
ciem  i z którego ty lko  Bóg mógł cię uratow ać? Nie 
przypom inasz sobie?

P ytan ie to  mocno podziałało n a  Lenarda. Rozplotły 
się jego dłonie, oczy jego w piły się znów w  moje, 
rozwiązał się jego język.

— Tak, byłem  w  w ielkim  nieszczęściu, powiedział 
z którego tylko Bóg mógł m ię w yratować.

— Mógłbyś coś więcej o  tym  powiedzieć?
— Z tym  było ta k  — 'zaczął Lenard. — Porządko

w ałem  coś w chłodni. A duże to było pomieszczenie. 
A zapakowane, że palca nigdzie n ie  w sadzisz! Gdym 
Skończył — nie wiem , jak  się to  stało  — przez n ie
ostrożność trąciłem  coś przy  drzw iach, które się n a 
tychm iast zatrzasnęły i ja  zostałem  wewnąttrz. A jak  
ci pow iedziałem  — w szystko zapakow ane, m ało w 
tym  pow ietrza i m rożąca tem peratura . Wiesz, po upły
w ie może pół godziny, to albo byłbym  się udusił, albo 
zam arzł n a  śmierć. W ciem nicy tej zacząłem  krzy
czeć. Ale później zacząłem  sobie zdawać spraw ę z 
tego, że tam , koło chłodni, już n ik t tego dn ia p rze
chodzić nie będzie, więc m oje krzyki nic znaczyć nie 
będą. Nie w idziałem  żadnego sposobu ra tow an ia  się... 
ale żadnego! I tu  znów zacząłem  krzyczeć. Lecz nie 
doi ludzi, ale do Boga. A to  trw ało  tylko parę m inut. 
Jednak  dla m nie było to  kaw ałk iem  wieczności. I tu  
naraz, w  przerw ie między moimi rozpaczliwym i krzy
kam i do Boga, zaczęły otw ierać się drzwi, w  których 
stanęło dwóch naszych w spółpracowników, którzy tam  
przypadkowo przechodzili i ni: stąd, n i zowąd przyszła 
im  myśl zajrzenia do chłodni i  ku  ich w ielkiem u 
zdziwieniu zauważyli tam  mnie... Wiesz: oni n ie  w ie
dzieli, co się stało i ja  też nie w iedziałem , co się 
dzieje. A jak  ja  te raz  tak  m yślę O' tym, a już nieraz
o tym  m yślałem , to  m uszę powiedzieć, że Bóg m nie 
w yratował. O tym  jestem  święcie przekonany.

Po chwili m ilczenia w spom niał, że już więcej la t 
tem u też był w  w ielkim  niebezpieczeństw ie, z którego 
cudem  został uratow any. Ale pow strzym yw ałem  go 
od opowiedzenia mi o tym , bo się obaw iałem , że to 
będzie za dużo n a  jego siły. Był przecież chorym  czło
wiekiem, a  ja  chciałem  koniecznie zadać m u jeszcze 
kilka pytań.

— Wiesz, to  doprawdy, Bóg w tedy znów do ciebie 
przemówił ... a  przem ów ił w yraźnie? inie m yślisz tak?
— zapytałem  d bez czekania n a  odpowiedź, prow adzi
łem  dalej. — Powiedz znów, kochany, czy podzięko
wałeś Bogu za to, że cię wyraitował i ta k  w yraźnie 
do ciebie przem ów ił i tym  znów udowodnił ci, że On

nie chce tw ojej zguby, ale chce cię mieć w  tej w iel
kiej przyszłości u Siebie — ta m  w  ojczyźnie, gdzie 
n ie m a już wojen, przykrości, an i bólów, an i chorób, 
ani śmierci?... Nie chcesz Mu wyznać, żeś postąpił 
źle i z całego serca postanaw iasz oddać się Jem u? 
Nie chcesz poświęcić Mu reszty twego życia?... Wiesz: 
do Boga m am y przystęp tylko przez Jezusa Chrystu
sa; gdy chcemy załatw ić spraw ę z Bogiem to  n a j
p ierw  m usim y załaltwić ją  z Chrystusem, bo On jest 
naszym  Pośrednikiem  — czy wobec tego n ie  byłoby 
dobrze, gdybyśmy udali się do Niego, wyznali Mu 
wszystko, przeprosili Go?...

A le L enard  milczał. Nie w yraził ani życzenia, ani 
sprzeciwu. Dlatego1, niejako biorąc in icjatyw ę w moją 
rękę, pow iedziałem :

— Wiesz, Lenku, liklęknijm y przed P anem  naszym! 
przem ów m y do Niego! Tylko, wiesz, ty  raczej siedź, 
tak  jak  siedzisz — jesteś przecież chory, a  P an  nasz 
jest w yrozum iały ... ale ja  uklęknę.

U kląkłem  więc. Zauważyłem, że i on złożył ręce. 
Chw ilka milczenia. Czekałem  — może on zacznie 
pierwszy, ale że n ie  zaczynał, więc zw róciłem  się do 
Pana, dziękując Mu za to, że przyszedł ratow ać grzesz
ników, że czeka na nas, abyśm y przyszli do Niego, 
a On pomocy nam  nie odmówi — z tym , że do Niego 
przychodzimy w  szczerości; dziękowałem  za to, że 
dał Lenowi już 78 ła t życia, że ratow ał go już często 
z nieszczęścia... Gdy skończyłem, Len n ie powiedział 
„am en”, ani, n ie zabierał się do m odlitw y; dlatego- za
cząłem go (jak um iałem ) zachęcać — oczywiście, nie 
kazałem  m u pow tarzać zdań po mnie, tak  ja k  to  m at
ki czyniły z nam i, gdy w  la tach dziecięcych uczyły 
nas w ersetów  z Biblii, albo wierszyków. Dlatego s ta 
rałem  się przypom nieć mu, za co on w łaściw ie powi
nien dziękować, albo i o co pow inien prosić. M usia
łem  zrozum ieć jego położenie — on był człowiekiem, 
który do m odlitw y się nigdy w  życiu swoim  nie 
przyzwyczaił i dlatego dalej pozostając n a  kolanach, 
chwyciwszy go za przedram ię zacząłem przekonywać
o tym , że i  sam  P an  czeka n a  to, by  on do Niego 
przemówił.

— Lenku, przez Jezusa C hrystusa sam  Bóg za
ła tw ia  wszystko z nam i. Do Niego możesz mówić tak 
jak  do m nie i do tw ojej żony... wiesz, ja  Go obraża
łem  i On m i wybaczył wszystko, naw et to, czego lu 
dzie nie chcieli m i może wybaczyć. On nie lubi grze
chu, ale On litu je  się nad  każdym  grzesznikiem , który 
w pokorze do Niego przychodzi. Czy nie sądzisz, że 
On jest w art, abyś do Niego przem ów ił? Nie chcesz 
Mu — tem u m iłującem u Zbawicielowi, powiedzieć, 
że ci żal, żeś Go obraził, boś Mu n ie podziękował za 
to', że On cię w yratow ał tam  w  chłodni, że dał ci już 
tyle la t życia, a tyś Mu ani nie podziękował: „P a
nie, Tyś m nie w yratow ał od śmierci, a  ja  Ci n ie  dzię
kow ałem ; ja  Cię często obrażałem , a. Ty cierpliw ie — 
z miłością — n a  mnie czekałeś” ? Przem ów  do Nie
go! Mów jak  do mnie!

I w  tej chwili stało  się coś, czego się zupełnie nie 
spodziewałem : L enard rozłączył splecione dłonie, wy
ciągnął ram iona, ścisnął pięści i, szlochając jak  małe 
dziecko, zaczął ksztusić:

— Panie mój, ja  Cię obraziłem... Tyś m nie w yrato
wał... ja  cię często obrażałem... Ty jesteś dobry, ale ja  
jestem  nic nie wart... Panie, ja  Cię chcę przeprosić... 
ja  też do Ciebie przychodzę... n ie wyrzuć mnie! Ja 
teraz chcę żyć dla Ciebie...
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Po tych słow ach zamilkł, n ie  powiedziawszy naw et 
„am en” (co ja  dopowiedziałem  za niego) zaczął powoli 
opuszczać ręce i wycierać łzy.

Znów nastała  chw ila milczenia, po której, widać 
było, że L anard doznał ulgi — co n a  m nie też w y
w arło głębokie w rażenie i  inie mogłem  pow strzym ać 
się od podania m u k ilku  w ersetów  z P ism a Świętego 
(które znałem  n a  pam ięć):

„ (...) bom  J a  P an , który cię leczę.” 2 Mojż. 15:26.
„Nie po trzebują zdrow i lekarza, ale ci, co się źle 

m ają”. Mat. 9:12).
„ (...) a  tego, co do m nie przyjdzie, nie wyrzucę 

precz”. Jan  6,37.
„Gdzie jest talki ojiciec pośród was, który, gdy syn 

będzie go prosił o chleb, da m u kam ień?” Łuk. 11:11.
„A wzywaj m nie w  dzień u trap ien ia : tedy cię w yr

wę, a  ty  m nie uw ielbisz” Ps. 50:15.
— Lenku — zacząłem  anów — ty  teraz załatw iłeś 

spraw ę z P anem  ... wiesz o tym ?
— Tak myślisz? — z radosnym  zdum ieniem  zapytał 

Lenard.
— Mój kochany, czy n ie  m ów iły ci o tym  dopiero 

co przeczytane w ersety ze Słowa Bożego? Nie polegaj 
na tym, co ja  ci mówię. J a  jestem  tak i grzesznik jak  
ty i w ielu innych. J a  może naw et więcej obrażałem  
Boga niż ty. Między nam i je st może tylko ta  różnica, 
że ja  zwróciłem  się do Zbaw iciela naszego już wcześ
niej w  rrióim życiu, a ty  dopiero teraz, w  tw oim  sę
dziwym wieku. Polegaj n a  nauce tego największego

Żołnierz
Cierp wespół ze mną jak dobry 
żołnierz Chrystusa Jezusa”

(2 Tymot. 2,3)

Do najbliższych współpracowników Apo
stoła Pawła należał Tymoteusz. Nawrócił się on 
najprawdopodobniej podczas pierwszej podróży 
misyjnej, gdy Paw eł odwiedził Listrę. Tymo
teusz; żył w Listrze w raz z swą wierzącą m atką- 
Żydówką i babką. Ojciec jego był Grekiem. Na 
początku swojej drugiej podróży m isyjnej Pa
weł znalazł się po raz drugi w  Listrze. Chrześ
cijanie tego m iasta daw ali dobre świadectwo o 
Tymoteuszu. Dlatego też Apostoł postanowił 
wziąć go z sobą na dalszą pracę. Odtąd Tymo
teusz pozostanie na zawsze przy  boku Pawła. 
A jeśli drogi ich rozejdą się niekiedy, dziać się 
to będzie zawsze na 'zlecenie Apostoła. Na ogól
ną liczbę czternastu listów Pawła, Tymoteusz 
nie wym ieniony jest ty lko w  trzech. W pisaniu 
wszystkich innych brał m niejszy lub większy 
udział. N ikt inny nie by ł związany z Apostołem 
jak ten Likaończyk słabego zdrow ia (1 Tymot. 
5,23) i nieśm iały (2 Tymot. 1,8). Jem u zlecił P a
weł czuwanie nad Kościołem w  Efezie. Nie by
ło to  zadanie łatwe. Dwa listy  do Tymoteusza 
są wyrazem troski Apostoła o pasterzowanie w 
trudnych warunkach. Drugi list do Tym oteu
sza nazwany jest często testam entem  Pawła. 
Apostoł przeczuwając koniec pragnie w  tym  
liście przekazać swemu duchowemu synowi 
ostatnie zlecenia. Wzywa go do siebie, choć czu-

Nauczyciela ludzkości, którym  jest Jezus Chrystus. 
W szystkie nauk i ludzkie b iją  w  końcu łbem  o m ur, 
zawodzą, są niezrozum iałe, nie są spraw iedliw e (wy
kluczają prostaczków) n ie w iodą drogą prowadzącą 
do wiecznego życia; a Jezus Chrystus dał nam  tę nau
kę, k tó ra  prow adzi do osiągnięcia życia wiecznego i ta  
nie robi różnic między uczonym i i nieuczonymii. O, ten 
spraw iedliw y i  m iłujący Chrystus!... P rzed chwilą 
czytaliśm y Jego słow a: „Kto do Minie przyjdzie, tego 
nie w yrzucę precz” — i tyś do Niego przyszedł i On 
cię n ie  wyrzucił, a  jak  cię nie wyrzucił, to cię przy
jął. W yobrażasz ty  sobie, co to  za w ielkie szczęście?... 
Mój kochany, podziękuj P anu  za to, że On teraz jest
i tw oim  Zbawicielem!

— Dziękuję Ci Painie! — wypowiedział Lenard przez 
łzy, a  zw racając się do m nie dodał — a, jak  to ład 
nie, żeś do m nie przyszedł.

Po kilku dniach odw iedziłem  znów Lenarda. Był już 
w swoim dom u; zx>stał w ypisany z  szpitala jako nieule
czalnie chory (o czym może naw et nie wiedział). Ale 
tym  razem  nie nadaw ał się już do tak iej rozmowy, 
jak ą  prowadziliśm y w  szpitalu — choroba posunęła 
się już za daleko, Lenard  nie mógł już o własnych 
siłach siedzieć, rozmowa z nim  już jakoś nie kleiła 
się, a gdym  zapytał, czy pam ięta, o czym mówiliśmy 
w  szpitalu, podniósł swoje o tw arte  dłonie i wyraźnie 
wyksztusił: Panie, dziękuję Ci, żeś m nie w yratow ał!

O.H.

Chrys tusa
je, że być może, Tymoteusz nie zdąży przybyć 
przed jego śmiercią. Głównie jednak interesuje 
go spraw a Kościoła, czystość nauki i osoba T y
moteusza. Uczniowi swemu chce jak by w te
stamencie zostawić pouczenie, kreśląc sylwetkę 
prawdziwego pracownika Chrystusowego', zdo
bywającego dusze d la Pana naw et za cenę oso
bistego szczęścia.

Myślą przewodnią listu  są słowa „wzmac
niaj się” (2 Tymot. 2,1). Nie jest to  rada lub 
sugestia, lecz brzm i jak rożkaz. Bóg nigdy nie 
wydaje rozkazów niewykonalnych. On może 
wyposażyć w  siłę tego kto Mu zaufa. Jako lu
dzie często jesteśm y skłonni do słabości i lubi
m y sobie układać poduszkę do duchowego snu. 
Bóg jednak wypowiada wojnę naszym słaboś
ciom. On powołuje nas do pracy w  jego sile.

Polecenie „wzmacniaj się” zostało Tymo
teuszowi w ydane w szczególnej sytuacji. Z zew
nątrz Kościół był prześladowany, zaś wewnątrz 
Kościoła szerzyły się fałszywe nauki. W tej sy- 
tucji pracownicy na Niwie Bożej musieli mieć 
wiele sił i umiejętności. Samo powiedzenie 
„wzmacniaj się” byłoby podobnym do głośne
go doradzania tonącemu, nieum iejącem u pły
wać, jak  ma dopłynąć do brzegu. Paw eł jednak 
rzucał jak  gdyby Tymoteuszowi koło ratunko
we. On wskazywał m u na siłę przewyższającą 
jego słabość. Siłą tą  jest łaska Pana Jezusa.

Napomnienie do wzm acniania się jest 
przedstawione na przykładzie życia żołnierza 
{Z Tymot, 2,3). Dziecko Boże jest żołnierzem



Chrystusa. Jest ono p rzy jęte  przez Pana, przez 
Niego prowadzone, ćwiczone i Jem u poddane. 
Bierze udział w  wielkim  boju w iary  przeciw 
ko wszelkiej opozycji, przeciwko niewierze i 
niesprawiedliwości. W alka często ujaw nia b ra 
ki u  człowieka. U jaw nia ona i szlachetne cechy. 
Jedynie szlachetne cechy mogą charakteryzo
wać naszą służbę Panu. Po sposobie prowadze
nia w alki duchowej można rozpoznać czy ktoś 
jest żołnierzem poddanym  Księcu Pokoju.

Zastanówmy 'się jakie kw alifikacje powi
nien posiadać dobry żołnierz Pana. Przede Wszy
stkim  aby być żołnierzem, należy zostać powo
łany  do armii. Tak jak  Izraelici byli liczeni 
przed wyjściem  na kam panię wojenną, tak  każ
dy chrześcijanin musi być wliczony do arm ii 
Bożej. Przy chrzcie wodnym  składam y publicz
ne przyrzeczenie wierności naszemu Dowódcy
— Chrystusowi. Od Pana 'Otrzymujemy umun
durowanie chrześcijańskiego żołnierza. W liście 
do Galacjan czytam y: „Bo wszyscy, k tórzy zo
staliście w  Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliś
cie się w  C hrystusa” (Gal. 3,27). Co spowodo
wało, że zostaliśmy wciągnięci do Bożej Arm ii? 
Krzyż! Dzieło Chrystusa w  nas, Jego śmierć za 
nas, Jego zm artw ychw stanie. Krzyż jest dla nas 
mocą, która odciąga nas od życia grzechu i nie
prawości do walki ze złym w  nas i w  świecie.

Dobry żołnierz m usi być wyszkolony i prze
ćwiczony. On nie może być żołnierzem tylko w 
dogodnej sytuacji, ale także w  trudnych w arun
kach. Abyśmy mogli 'takimi być m usim y posia
dać Bożą zbroję. Taką zbroją jest m.in. tarcza 
w iary i miecz słowa (Ef. 6,17). Naszymi ćwi
czeniami marszowymi jes t nauka chodzenia w 
miłości, w  światłości, w  Duchu i naśladowaniu 
Pana Jezusa.

Od żołnierza wym aga się chętnego wyko
nywania służby. Jeden ochotnik jest bardziej 
wartościowy niż wielu żołnierzy pełniących 
służbę przymusowo. Gdy służbę Pańską w yko
nujem y z niechęcią, tylko z obowiązku, m usi
my prosić Pana o zmianę naszych serc. Efek
tem życia pod łaską jest chętne i radosne w y
konywanie woli Bożej.

Od dobrego żołnierza wym aga się bez
względnego w ykonyw ania rozkazów. Żołnierz 
jest wzorem dla innych gdy praw idłow o w y
konuje rozkazy dowódcy. Ocena podporządko- 
kania się rozkazom jest podstawą do w yróżnia
nia lub karania. M amy jako dowódcę Boga, roz
kazy jego są w ydaw ane w  miłości i mądrości. 
Służba pod jego kierow nictw em  prowadzi do 
największego szczęścia. Pełne posłuszeństwo Je 
m u przynosi najwspanialsze błogosławieństwo 
w  życiu. Największa wolność przeradza się w 
dobrowolne porządkowanie się woli Bożej.

Od żołnierza wym aga się bohaterskiej w y
trwałości. Służba m ilitarna pociąga za sobą ko
nieczność wyrzeczenia się wygód. Żołnierz m usi 
być czujny aby nie dać zaskoczyć się wrogowi. 
Takie m a także być 'nasze życie chrześcijańskie. 
Nie możemy być bojaźliwi, gdy w służbie dla

Dokończenie na str. 16

„Chwały mojej nie dam innemu"

„Ja Pan, a takie jest moje imię, nie 
oddam mojej czci nikomu ani mojej 
chwały bałwanom”

Iz. 43,8

Oto słowa, które są poniekąd jednym  z 
w ielu tem atów  całej Biblii.

Wielki, Wszechmocny, W szechpotężny Bóg, 
Ten, przed którym  wszystko drży, Ten, k tóre
m u stworzenie oddaje nieustannie cześć i chwa
łę, obdarza koronę swego stworzenia — czło
wieka wolną wolą. Człowiek wobec tego Świę
tego Boga i Jego woli ma możliwość wyboru. 
Bóg nie stworzył człowieka jako „maszynę” 
zdolną tylko i tylko do uwielbiania Go, lecz da
rował m u pod tym  względem wolność.

Nie ogranicza to bynajm niej mocy Boga, 
bowiem darow ana nam  wolność jest tylko- cza
sową. Nadejdzie dzień, kiedy to Bóg osądzi każ
dego według tego jak  w ykorzystał ten otrzy
m any dar (wolność).

Tak wielkiego Boga Stwórcę, Zbawiciela i 
Pana pokazuje nam  Biblia, a pomimo tego ist
nieje poważne niebezpieczeństwo w  tym, że 
człowiek może Go nie uwielbiać. W łaśnie przed 
tym  przestępstw em  chce nas ostrzec Biblia. Już 
przed założeniem świata, ktoś wyciągnął swą 
rękę po Boży tron  i Bożą chwałę (Iz. 14,13—14). 
Szatan, k tó ry  to uczynił został na zawsze s trą 
cony z w yżyn niebieskich (Iz. 14,15). Bóg nie 
odda Swej chw ały nikomu.

Niespołuszeństwo człowieka w ra ju  zrodzi
ło grzech, k tóry  stał się przyczyną okrutnej de
praw acji człowieka. Nieposłuszny i krnąbrny 
człowiek doprowadził naw et do- tego, że S tw ór
ca żałował, iż go uczynił (1 Mojż. 6,7).

W ynikiem tego było to, że cały ówczesny 
św iat został zniszczony potopem, z którego 
Bóg ocalił jedynie Noego z rodziną. Kiedy 
zmarł Noe, Bóg w ybrał sobie Abrahama, który 
stał się początkiem wielkiego narodu — Izraela. 
Z tym  to  narodem  Bóg chciał uczynić wielkie 
rzeczy. P an  uczynił go narodem  w ybranym  i 
przeznaczonym wyłącznie dla Siebie. „Gdyż ty  
jesteś św iętym  ludem  Pana, Boga twego. Cie
bie w ybrał Pan, Bóg twój spośród wszystkich 
ludów ziemi, abyś był jego wyłączną własnoś
cią” (V Mojż. 7,6).

K iedy Bóg wyciąga naród izraelski z nie
woli egipskiej, Izrael czyni wielkie „tak” w  sto
sunku do- Boga — oddaje Mu pokłon: „A gdy 
usłyszeli, że Pan  u jął się za synami izraelskimi 
i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali 
pokłon” (II Mojż. 4,31).

Po wyjściu z Egiptu Bóg daje  swemu na
rodowi przykazania, w  których przestrzega w y
raźnie przed grzechem bałwochwalstwa: „Nie 
będziesz m iał innych bogów obok mnie. Nie 
czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, 
co jest na niebie w  górze, i na ziemi w  dole, 
i tego, co jest w  wodzie pod ziemią. Nie bę
dziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, 
gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdros
nym...” (II Mojż. 20,3—5).
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Sam Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obieca
nej tylko dlatego, że w  jednym  momencie swe
go życia nie oddał Bogu należnej Mu chwały, 
nie uwielbiając Go przed całym Izraelem  (IV 
Mojż. 20,12).

Kiedy Izrael zamieszkał w  Ziemi Obiecanej, 
Bóg jeszcze przed odejściem Jozuego przekazuje 
poważne słowa ostrzeżenia. Pow tarzają się one 
zresztą zbyt często w  Starym  Testamencie, aby 
mogły być nieznane. Słowa te czytam y w księ
dze Jozuego 23 rozdz. Bóg ostrzega swój lud 
przed groźnymi konsekwencjami mieszania się 
z innym i narodam i (w. 7). Konsekwencją tego 
może być służenie innym  bogom i oddawanie 
im czci. Gdyby to nastąpiło, Bóg przyrzekł swój 
gniew przeciwko Izraelowi (w. 16).

Każdy czytelnik Biblii w ie doskonale, że 
Izrael niedługo zachowywał słowa Jozuego. 
Czytając już księgę Sędziów natrafiam y na 
wiele dram atycznych fragm entów  historii Izrae
la ujaw niających wielkie odstępstwo od Boga.

Dlaczego Bóg ostrzega przed pokłonem in
nym bogom (23 r. 7w). Czyż może m ieć on tak  
wielkie znaczenie?

Pokłon oznacza przyjęcie czyjeś władzy, 
uznanie wyższości i pierwszeństwa. Bóg powie
dział, iż tylko Jem u należy się pokłon. On nie 
odda nikomu czci, jaka ty lko Jem u należy.

Pokłon to  również głębokie upokorzenie się 
człowieka połączone z jednoczesnym uwielbie
niem Boga.

Izrael oddając pokłon Bogu, Temu, k tóry  
jest Najwyższym nie powinien czynić tego 
względem innych, pogańskich bogów. Jak  w iel
ką obrazą M ajestatu Bożego jest w łaśnie to, że 
człowiek oddaje pokłon i służy komuś niższe
mu od Stwórcy.

W Biblii czytam y o tym, iż nastąpi okres 
w 'dziejach całego świata, gdy to' wszyscy od
dadzą pokłon szatanowi: ,,I oddadzą m u pokłon 
wszyscy m ieszkańcy ziiemi, każdy, którego imię 
nie jest od założenia św iata zapisane w  księdze 
żywota Baranka, k tó ry  został zabity” (Obj. 13,8).

Dzięki Bogu za to, że ci, których imiona 
zapisane są w  księdze żywota Baranka nie bę
dą już wówczas na ziemi. Ci, którzy oddali po
kłon Bogu nie mogą go oddawać szatanowi, 
(rozważając w  ten  sposób powyższy w erset do
chodzimy do wniosku, że zapisani w  Księdze 
Żywota, to  ci ludzie, k tórzy oddali Bogu po
kłon, to  ci, k tórzy uznali Jego wielkość w  swo
im życiu, oddali Mu chwałę, upokorzyli się 
przed Nim, służyli Mu).

O w yniku oddania pokłonu szatanowi czy
tam y: „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i je
go posągom i przyjm ie znamię na swoje czoło 
lub na swoją rękę, to  i on pić będzie sam o czy
ste wino gniewu Bożego z  kielicha jego gnie
wu i będzie m ęczony w ogniu i w  siarce wobec 
świętych aniołów i wobec Baranka. A dym  ich 
męki unosi się w  górę na wieki wieków i nie 
mają w ytchnienia we dnie i w  nocy ci, 'którzy 
oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi...’ 
(Obj. 14.9—11). Nastąpi jednak i ten  cudowny 
okres, w  którym  Baranek będzie na zawsze 
Największym i Jem u wszyscy oddadzą uwiel

bienie (Obj. 5,13—14): ,,I słyszałem jak wszel
kie stworzenie, k tóre jest w  niebie i na  ziemi, 
i pod ziemią, i w  morzu, i wszystko, co w  nich 
jest mówiło: „Temu, k tó ry  siedzi na tronie, i 
Barankowi, błogoisławdeństwo i cześć, i chwała, 
i na wieki wieków”.

W Nowym Testamencie znajdujem y przy
kład Heroda, którego rychła  śmierć spowodo
wana została nieuw ielbianiem  Boga: ,,W ozna
czonym dniu Herod, odziany w  szatę królew 
ską, zasiadł na tronie i w  obecności ludu w y
głaszał do nich mowę; lud zaś wołał: Boży to 
głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził 
go anioł Pański za to, że nie oddał chwały Bo
gu; potem  stoczony przez robactwo wyzionął 
ducha” (Dż.Ap. 12; 21—23). To negatyw ny 
przykład uwielbienia Boga, przykład przywłasz
czenia sobie Bożej chwały.

Nowy Testam ent daje nam jednak najw spa
nialszy wzór życia d la chwały Bożej. Jest nim 
Sam Pan Jezus Chrystus. W stosunku Pana Je 
zusa Chrystusa do Boga Ojca widzimy, że Syn 
nie był nigdy w innym  zabrania Bogu chwały 
(tego, co uczynił szatan). „K tóry chociaż był w 
postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy 
tym, aby być równym  Bogu, lecz w yparł się 
samego siebie, przyjął postać sługi i stał się po
dobny ludziom; a okazawszy się z postawy czło
wiekiem uniżył samego siebie i był posłusz
ny aż do śmierci i to  śmierci krzyżow ej” (Filip. 
2 ,6— 8).

P an  Jezus w  swym  życiu na ziemi dał nam 
cudowny przykład uniżenia się przed Bogiem.
0  w yniku Jego wielkiego upokorzenia się czy
tam y: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył
1 obdarzył go imieniem, które jest ponad wszel
kie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszel
kie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, 
i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrys
tus jest Panem, ku  chwale Boga Ojca” (Filip.
2,9—11).

Grzech nieoddawania Bogu chwały, czy 
(zrabowania) przywłaszczenia jej sobie nie jest 
bynajm niej grzechem, k tóry  mógłby nam za
grażać ty lko w  pewnym  momencie naszego' ży
cia. Przeciwnie, jest to  grzech, który  zagraża 
nam nieustannie.

Tak, jak w  historii Izraela wielkim niebez
pieczeństwem  było bratanie się z poganami i 
przyjęcie w  rezultacie ich bogów, tak  obecnie 
największym  niebezpieczeństwem, które stać się 
może przyczyną grzechu bałwochwalstwa jest 
łączenie się z tym  światem, przyjm owanie jego 
bogów i m yślenia jego kategoriam i.

W Biblii m am y przykazanie miłości Boga: 
„Będziesz miłował Pana Boga twego, z całego 
serca swego i z całej duszy swojej i z całej 
myśli swojej” (Mat. 22, 37). To przykazanie nie 
pozostawia m iejsca na miłość do świata i d late
go czytam y: „Nie miłujcie świata ani tych rze
czy które są na świeeie” (I Jana 2,15a).

Bóg m usi być na  pierwszym  miejscu. On 
musi odebrać z naszego życia należną cześć i 
chwałę. Jem u należą się nasze myśli, czyny, 
uczucia, gdyż ty lko  On jest tym  Najwyższym.

H.Ż.
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Egipt — pustynia — Kanaan (2)
Kontynuacja artykułu zamieszczonego w  nrze 9/77

Nudne jest takie „chrześcijańskie życie na 
pustyni”. Rano trzeba zwijać nam ioty, cały 
dzień wędrować przez pustynię. W ieczorem 
znów rozstawiać nam ioty i tak  ciągle na nowo. 
Takie życie jest pełne frustracji; człowiek nie 
może osiągnąć tego, co chce. Ciągle to samo, 
ciągle w kółko. W tym  m iejscu już byliśm y 9 
la t tem u — duchowo rzecz biorąc — i posunę
liśmy się kawałek. A ipo 15 latach: O, tu  już by 
liśmy! Człowiek nie może dojść do uspokojenia. 
Nie może osiągnąć -celu. Tak też  jest w  życiu 
w ielu dzieci Bożych. O, gdyby można było na 
jednym  miejiscu przespać, ale to  życie jest ta 
kie, że trzeba iść naprzód, a  nie można. Czło
wiek n iby idzie, ale właściwie kręci się w  koło 
i nie może dojść do celu. To w łaśnie oznacza 
„lżycie na  pustyn i”.

Na początku arm ia ludu Bożego wynosiła o- 
koło 600 tysięcy ludzi (2 Mojż 12,37), ale po 40 
latach liczba wojowników tego ludu wynosiła 
tyle samo, a może naw et nieco m niej. Jedyna 
nadzieja, jaką ima człowiek przebyw ający na p u 
styni, to—  „dobrze przeżyć dzień!” A jakie m a
rzenia? Żeby nastał taki dzień, kiedy skończą 
się wszystkie (moje, nasze, wasze trośki i k ło
poty). To właśnie oznacza — „życie n a  pustyn i”

W KANAANIE

Rozważane przez nais zagadnienia opisane są 
w nast. księgach biblijnych: od 2 Mojżeszowej 
do ks. Jozuego. O bejm ują one okres 40 lat, k tó
ry upłynął od w yjścia z Egiptu i dojścia do Zie
mi Obiecanej. I tak, wreszcie, znaleźli się na 
brzegu Jordanu. I co pom yśleli sobie? „O, znów 
woda?! Jak  wychodziliśmy :z Egiptu było  do po
konania Morze Czerwone. A tu ta j znowu wo
da!”

.Wiemy, jak  przeszli przez Jordan. K apłani 
m usieli wziąć A rkę Przym ierza na ram iona i 
szli z przodu, otw ierając pochód. A kiedy nogi 
kapłanów  zanurzyły  się w Jordanie —  woda 
zatrzym ała się! (por. Joz 3,15 nast). To jest 
wspaniały obraz. A rka sym bolizuje Jezusa. On 
poszedł na śmierć, On jest pierw orodny z u m ar
łych, przez Jego Zm artw ychw stanie m y może
m y przejść przez Jordan. Czytamy o tym , że 
„woda stanęła, aż do okolicy m iasta Adam ”. 
Nasz „stary” człowiek m usi „przystanąć”, aż 
„do Adam a”, i w  ten  sposób wchodzimy do Ka- 
naanu, jak  i Izraelici weszli do Ziemi Kanaan. 
Napisane jest, że „lud spiesznie przechodził” i 
wreszcie znalazł się w  Ziemi Kanaan. Pan chce, 
żebyśmy jednak nie zapomnieli o tej przeszłoś
ci, w  której były dobre rzeczy. Dlatego Izraelici 
każdego roku mieli wspominać Paschę obcho
dzoną w Egipcie.

Upłynęło już trzy  i pół tysiąca lat od tam tych 
czasó*w, kiedy obchodzono Paschę w  Egipcie, w  
czasach Mojżesza. Gdy znaleźli się nad Jo rda
nem musieli postawić pomnik. Wzięli z brzegu

12 kam ieni i na dnie Jordanu, w suchym  m iej
scu, ułożyli te  kamienie. Dwanaście Kamieni — 
to obraz całego Izraela. Dwanaście Kam ieni u- 
mieszczonych na dnie Jordanu przedstaw iało1 te
go Izraela szemrzącego na pustyni: Ruibena, 
Symeona, Lewi, B enjam ina itd., itd. Później 
woda je  zakryła, gdy Jordan  zalał całe koryto 
rzeki. Zostały one przykryte. Jordan  jest więc 
w spaniałym  obrazem  chrztu. Kiedy przechodzi
li Morze Czerwone, to — obrazowo rzecz bio
rąc — otrzym ali chrzest. W łaśnie o tym  czytamy 
w Liście do K oryntian  (rozdz. 10,1-2): „Wszy
scy w Mojżesza ochrzczeni zostali w  obłoku i w 
m orzu”. Czterdzieści la t później zostali ochrz
czeni w  Jordanie.

Morze Czerwone i Jordan  to — jakby dwie 
strony chrztu. W 3 Mojżeszowej mamy 5 obra
zów jednej ofiary złożonej przez Jezusa Chrys
tusa. To nie znaczy przecież, że On pięć razy u- 
mierał! Jest tam  mowa o- jednej Ofierze, jakby 
5 razy fotografowanej (ujęcie z pięciu stron). Mo
rze Czerwone i Jordan to, z; kolei, jakby dwie 
fotografie tego samego chrztu. Morze Czerwone 
to ■— ta  część chrztu, k tó ra  nas oddziela „od E- 
g iptu”, czy od mocy i wpływów faraona ( =  sza
tan). Gdy Izrael, był w Egipcie i gdy ktoś z lu 
du. chciał być popularny, to wystarczyło, że gdy 
ludzie isię zeszli, zaczął igadać przeciwko farao
nowi. Np. „W szystkiemu w inien faraon” . Ale 
kiedyś faraon um arł, utonął, i co? 'Czy wszyst
kie problem y ustały? Nie. „Na pustyn i” ludzie 
też m ieli problem y.

Są ludzie, którzy sądzą, że jest im ciężko we 
własnym  k ra ju  i jeśli zostaną m isjonarzam i i po
jadą np. do A fryki — to ich życie bidzie zupeł
nie inne! Ale okazuje się, że w Afryce znalaz
ły się ich wszystkie paczki i bagaże, i oni sami, 
i wszystkie s tare  problem y odnajdują na nowo! 
Jest tak ie  przysłowie, k tó re  głoisi: „Przekrocze
nie oceanu nie zrobi z ciebie m isjonarza!”.

Powiedzmy, że w jakim ś k raju  są jacyś lu
dzie, k tórzy spowodowali wiele kłopotów. 
W szystko popsuli i wyjeżdżają do Kanady. I co? 
Te sam e problem y, k tó re  mieli w  starym  kraju  
m ają i teraz! Gdzie bowiem człowiek pojedzie, 
tam  zabiera siebie samego. To by było pięknie, 
gdyby m ożna było jechać do nowego kraju , ale 
gdybyśm y mogli siebie samych — w znaczeniu 
wszystkie stare  spraw y i problem y — pozosta
wić!

Kiedy lud izraelski by ł na pustyni, nie było 
już z nim i faraona, ale każdy był w  tow arzyst
wie swego ,.starego człowieka” . Kiedy Izrael 
był na pustyni strasznie szemrał. (Oczywiście 
jest to  „starożytny zwyczaj” rozpowszechniony 
tylko i wyłącznie wśród Izraela?) Jakie trudności 
m iał Mojżesz z tym  ludem? On tyle dla nich u- 
czynił. To było przecież wielkie niebezpieczeń
stwo stanąć przed faraonem  i powiedzieć: „Tak 
mówi Pan: W ypuść mój lud, aby obchodzili
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święto ku Mojej czci na pustyn i” (2 Mojż. 5,1). 
To był ten sam  Mojżesz, k tóry  przed tym  
w zbraniał się być nazw any synem  córki farao
nowej. Gdy więc (stanął przed faraonem , to  nie 
była to ani przyjem na, ani bezpieczna m isja. On 
tak  wiele uczynił dla ludu. A co lud uczynił? 
Czy wzięli w iązanki kw iatów  i powiedzieli: 
„Mojżeszu, ile my ci zawdzięczamy?! (O, nie na 
pustyni nie m a kwiatów!) Nie dali m u kwiatów. 
Oni szemrali, szem rali i szem rali bez przerw y. 
Umrzemy z głodu, czem u nas tu  zabrałeś, itd. 
Szem ranie — to jest cecha charakterystyczna 
„życia n a  pustyn i”. Jeśli spotkam y kogoś w ie
rzącego, kto tak  (szemrze — to wiemy, że to 
człowiek wierzący, który  jeszcze żyje „na (pus
tyn i”.

Oni jednak  doszli do Jordanu. Dwanaście Ka
mieni izostało położonych na dnie Jo rdanu  i 
przykry ła  je  woda. Nie chodzi bowiem  tylko o 
to, żebyśm y byli tylko wolni od faraona, ale 
chodzi również o to, by  być w olnym  od siebie 
samego. To jest, symbolicznie rzecz biorąc, zna
czenie chrztu w  Jordanie. Szem ranie ludu, to ce
cha charakterystyczna „chrześcijańskiego życia 
na pustyni” . W szystko to jednak zostało „po
chowane w Jordan ie” .

Ale to nie było ty lko  to. Owych dw unastu  lu 
dzi, k tórzy wnieśli kam ienie do Jordanu, mieli 
jeszcze coś więcej do zrobienia: oni m usieli z 
dna Jordanu wydobyć dwanaście i n n y c h  ka
mieni. To była już ciężka praca! N ajpierw  więc 
musieli znaleźć dwanaście kam ieni, symbolizu
jących 12 pokoleń, i musieli położyć je  na  dnie 
Jordanu, następnie m usieli również wydobyć 12 
innych kam ieni z dna rzeki, wziąć, wynieść, i 
ułożyć na brzegu — na suchej ziemi. Z tych 
n o w  y c h  dw unastu kam ieni powstał pomnik.

W łaściwie były dwa pomniki: jeden pod wodą 
a drugi wysoko na brzegu, na suchym  lądzie. 
To jest obraz zm artw ychw stałego Izraela, jako 
ludu Bożego. To oznacza — symbolicznie — 
śmierć, pochowanie i zm artw ychw stanie Ludu! 
I kiedy to  się istało, a więc dopiero, gdy to  świa
dectwo zostało złożone, mógł lud Boży iść dalej.

Iść dalej? Ale co znaczyło iść dalej? Musieli 
zdobywać ziemię Kanaan! Ona m usiał być zdo
byta. Czy zadawaliśm y sobie pytanie: D l a -  
c z e g o tak  m usiało być? Dlatego, że w tej zie
mi byli w r o g o w i e ! -

Jeśli ktoś chce napraw dę dobrze zrozumieć 
Biblię i czyta Biblię, to dobrze jest w trakcie 
tego zadawać sobie pytania. Bóg zrobił coś w 
pewien siposób. A iczy On nie mógłby osiągnąć 
tego samego inaczej? Dlaczego talk Bóg postą
pił? Aby zdobyć ziemię Izraelici musieli poko
nać wrogów. Czy Bóg m ógłby to  zrobić inaczej? 
Czy była inna możliwość? Mógłby! Np. Bóg ze
słać mógł plagę i wszyscy wrogowie 'by zginęli. 
Ale Bóg postąpił inaczej! Dlaczego?

Lud muisiał w a l c z y ć !  Ziemia ta musiała 
być zdobyta! Po drugiej stronie Jordanu było 
Jerycho. Mieli je  zdobyć. Dziwna to była w al
ka, dziwne Boże rozkazy. Najdziwniejsze jed
nak było to, że setk i tysięcy Żydów m usiało m il
czeć. To musiało dla nich być okropne. Można 
to sobie dobrze wyobrazić. Mieszkali w  tak  wiel
kim obozie. (Jeszcze dziś wokół Jerycha rozcią
ga się w ielka równina). Oto pewnego dnia w ar
townicy, z Jerycha, którzy stali na  m urach, po
patrzyli i nagle ogłoisili alarm . W yszła bowiem 
arm ia z obozu izraelskiego. Patrzą na nich, gdzie 
m ają miecze, gdzie m ają  dzidy? Cała arm ia Je-

Dalszy ciąg na str. 15



Prawdziwa i żywa wiara

Rozważmy Słowo Boże zapisane w  Liście 
św. Jakuba w rozdziale drugim, w  wierszach 
od 14 do 16: „Cóż to  pomoże, bracia moi, jeśli 
ktoś mówi, że m a wiarę, a nie m a uczynków? 
Czy w iara może go zbawić? Jeśli b ra t albo 
siostra nie m ają się w  co1 przyodziać i brakuje 
im powszedniego chleba, a ktoś z was powie
działby im: Idźcie w  pokoju, ogrzejcie się i na
syćcie się, a nie dalibyście im tego, czego ciało 
potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i w iara, jeżeli 
nie m a uczynków, m artw a jest sama w sobie. 
Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja  mam 
uczynki; pokaż mi w iarę swoją bez uczynków, 
a ja  ci pokażę w iarę z uczynków moich. Ty 
wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, 
demony również wierzą, i drżą. Chcesz przeto 
poznać, nędzny człowieku, że w iara  bez uczyn
ków jest m artw a? Czyż Abraham, praojciec 
nasz, nie został uspraw iedliw iony z uczynków, 
gdy ofiarował na ołtarzu  Izaaka, syna swego? 
Widzisz, że w iara współdziała z uczynkam i je
go i że przez uczynki stała się w iarą  doskonałą. 
I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył 
A braham  Bogu i poczytane m u to zostało za 
sprawiedliwość, i nazw any został przyjacielem  
Boga. Widzicie, że człowiek byw a uspraw iedli- 
wionyz uczynków, a nie jedynie z wiary. W po
dobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z 
uczynków została usprawiedliw iona, gdy przy
jęła  posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo 
j a k  c i a ł o  b e z  d u c h a  j e s t  m a r t w e ,  
t a k  i w i a r a  b e z  u c z y n k ó w  j e s t  
m a r t w a ” .

W pierwszych godzinach życia pierw otne
go Kościoła, chrześcijan nazywano „wierzący
m i” . Dopiero nieco później, w  Antiochii po raz 
pierwszy nazwano ich „chrześcijanam i” (Dz. 
Ap. 11,26).

P r a w d z i w y  c h r z e ś c i j a n i n  jest 
więc w i e r z ą c y m .  Lecz zgodzicie się chyba 
ze mną, że nie chodzi o to, aby wierzyć w  co
kolwiek lub komukolwiek bądź.

Biblia powiada: „Nie każdem u duchowi 
wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na  ten  
świat” (1 Jan  4,1).

Ktoś może zapytać: „A więc kom u m am y 
wierzyć?”

Apostoł Paw eł zapisał następujące słowa 
niezwykle ważne i ciągle aktualne: „W iara po
chodzi ze Słowa Chrystusowego” (Rzym. 10,17).

Praw dziw a i żywa w iara  nie opiera się na 
doświadczeniach ludzkich, ani na  tradycji reli
gijnej, lecz na Słowie Bożym, na Słowie Tego, 
który nie może kłamać, ani oszukiwać. Bo Bi
blia powiada: „Niemożliwą jest rzeczą, by Bóg 
kłam ał” (Hebr. 6,18). Apostoł Paw eł tak  się w y
raził o Słowie Bożym: „Praw dziw e to Słowo i 
w całej pełni przyjęcia godne” (1 Tym. 1,15).

Pew ną osobę, k tóra podczas rozmowy ze 
m ną oświadczyła, że zawsze m iała wiarę, za
pytałem, czy czytała Słowo Chrystusowe. „Nie”

— usłyszałem w odpowiedzi. Otóż apostoł Ja 
kub ostrzega nas przed złudzeniami dotyczący
mi wiary.

W ielu ludzi posiada religię, lecz nie posia
da w iary. Niektórzy posiadają bardziej lub 
mniej m ętne przekonania, lecz nie posiadają 
w iary. Inni przyłączają się do pewnych dok
tryn , zgadzając się z nimi intelektualnie, nie
mniej jednak nie m ają wiary.

Biblia powiada: „W iara pochodzi ze Słowa 
Chrystusowego”. A praw dziw a i żywa wiara, o 
której mówi nam  Pismo Święte, to pewność, 
głębokie przekonanie, to wiara, płynąca z; serca.

Posłuchajcie Słowa Bożego: „Jeśli ustam i 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwie
rzysz w  sercu swoim, że Bóg wzbudził go z 
m artwych, zbawiony będziesz. Albowiem ser
cem w ierzy się ku  uspraw iedliw ieniu” (Rzym. 
10,9).

Na pewno nie znaczy to, że aby mieć w ia
rę, trzeba odrzucić rozum. Absolutnie nie! Lecz 
praw dziw a i żywa w iara  idzie dalej niż nasz 
rozum. Przenika ona do głębi naszej osobowoś
ci. Napełnia nasze serca — siedzibę naszych 
wzruszeń, naszej woli i naszego sumienia.

Kiedy praw dziw a i żywa w iara w ypełnia 
nasze serce, to nie może być ona bezowocna. 
Apostoł Jakub mówi nam  ■— czytaliśmy o tym  
rozpoczynając te  rozważania — że w iara bez 
uczynków jest m artw a i bezużyteczna. Sw. Pa
weł powiada, że to, co m a wartość w oczach 
Boga, to  „w iara”, k tóra działa „przez; miłość” 
(Gal. 5,6). Biblia uczy nas, że d z i a ł a n i e  
jest niezm iennie pierwszym  r e z u l t a t e m  
w i a r y .

Pozwólcie, że zilustruję tę w ielką zasadę. 
Przypuśćm y, że macie zamiar odbyć podróż po
ciągiem z W arszaw y do Krakowa. Idziecie więc 
na Dworzec Centralny w Warszawie, kupujecie 
bilet, po czym udajecie się np. na peron 3 i 
wsiadacie do pociągu, k tó ry  stoi po prawej 
stronie. Lokujecie się wygodnie w  przedziale, 
i w  oczekiwaniu na  odjazd, pogrążacie się w  
pasjonującą lekturę. Nagle słyszycie, jak  prze
chodzący obok kontroler w yjaśnia komuś: „Po
ciąg do Krakowa? To ten  naprzeciwko” . Jesteś
cie zdziwieni. Zwracacie się do tego kontrolera 
z prośbą o dokładniejsze inform acje i w  odpo
wiedzi słyszycie, „Ależ proszę pana (pani), 
pan(i) się pomylił(a). Znajduje się pan(i) w  po
ciągu do Poznania. Proszę się szybko przesia
dać, bo pociąg do Krakowa, ten  po przeciwnej 
stronie peronu, za chwilę odjeżdża” . Jeśli w ie
rzycie słowom kontrolera, jeśli uważacie, że 
godzien jest waszego zaufania, to co robicie? 
Zaczynacie działać: szybko wysiadacie ze swe
go wagonu i przesiadacie się do właściwego po
ciągu. Bo wierzyć, to działać.

Pozwólcie, że zacytuję jeszcze przykład z 
Ewangelii (Jan 4,46-53). Jest to historia pewne
go dw orzanina z Kafarnaum , którego syn
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śmiertelnie zachorował. Dowiedziawszy się, że 
Jezus przybył do Kany, miejscowości oddalonej
0 około 30 km od K afarnaum , dworzanin ów 
wyruszył w drogę', aby się z Nim zobaczyć. Dla
czego poszedł on do Jezusa? Ewangelia mówi 
nam, że „wieść o Nim rozchodziła się coraz 
bardziej, i schodziły się tłum y wielkie, aby Go 
słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich” 
(Łuk. 5,15). Dworzanin również słyszał o Jezu
sie i o Jego cudach. W ierzy więc, że jest jesz
cze nadzieja dla jego um ierającego syna. Wie
rzy, więc działa. Ewangelia powiada, że udał 
się on do Jezusa i z całego serca prosił Pana, 
aby w stąpił i uzdrowił jego konającego syna. 
Jezus odpowiedział m u: „Idź, syn twój żyje” .
1 Ewangelia dodaje: „I uw ierzył ten  człowiek 
słowu, k tóre mu rzekł Jezus, i odszedł” . Słowo- 
C hrystusa zrodziło w iarę w  jego sercu, wierzy 
Jezusowi na słowo i ponieważ wierzy, działa. 
Biblia mówi: „i odszedł” . P rzestał błagać Pana. 
Zaufał Słowu Jezusa i zawrócił do domu. Kie
dy nazajutrz był już na miejscu, stwierdził, że 
Pan  dokonał cudu.

Przyjacielu, k tóry  chorujesz, Biblia powia
da: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten  sam i 
na w ieki” (Hebr. 13,8). Dlatego też ponieważ 
żyje wiecznie, może On zbawiać — uzdrawiać 
(słowo greckie w  tekście oryginalnym  zawiera 
w  sobie oba te  znaczenia). Może On doskonale 
zbawiać — uzdrawiać tych, którzy przez Niego 
zbliżają się do Boga (Hebr. 7,25). Wierzcie w  
to z całego serca, bo jest to Słowo pew ne i god
ne przyjęcia.

Zanim zakończę, chciałbym zacytować os
tatn i przykład. Biblia mówi nam, że w  An
tiochii „wielka była liczba tych, k tórzy uwie
rzyli i nawrócili się do P ana”, usłyszawszy Sło
wo Boże (Dz. Ap 11,21). Żywa w iara, k tórą 
Słowo Boże wzbudziło w  ich sercach, skłoniła 
ich do działania. Biblia mówi: „uwierzyli i na
wrócili się do Pana” . Zauważcie, że jest napi
sane: „nawrócili się do Pana” . Kiedy Biblia 
mówi o naw róceniu się, to zawsze chodzi o na

ciąg  dalszy ze str. 13

rycha w gotowości bojowej stanęła do walki na 
murach. H ebrajczycy zaraz zaatakują. Podcho
dzi ta  arm ia, obchodzi miasto. Nic nie robi i od
chodzi do swego obozu. Dziwni ludzie, dziwna 
armia? No, mówią ei z Jerycha, idziemy spać, 
oni stracili odwagę i nas nie zaatakują. Następ
nego dnia ta  sama arm ia przychodzi, obchodzi 
miasto dokoła i znów w raca do obozu. Ci, co 
byli w Jerychu  nic z tego nie zrozumieli. Trze
ciego dnia to  samo. Ci z Jerycha  powiadają: 
„Dobra nasza, jeśli tylko tak  będą „walczyć”, 
to jakolś w ytrzym am y!” Mogło być naw et tak, że 
pierwszego dnia sta li na m urach wojownicy, ale 
już w dniach następnych przyszły (kobiety z 
dziećmi na rękach, a gdy np. czwartego dnia 
armia izraelska obchodziła miasto dookoła, to — 
być może — dzieci z Jerycha „grały im na no-

wrócenie się do Boga, do Pana Jezusa, nigdy 
do religii.

Ale co to jest nawrócenie się do Boga?
Apostoł Paw eł pisał do chrześcijanin z Te- 

saloniki: „opowiadają (...) j.ak porzuciwszy bał
wany, nawróciliście się do Boga, aby służyć Bo
gu żywemu i praw dziw em u” (1 Tes. 1,9).

* Nawrócenie się jest zwrotem. Chrześcija
nie z: Tesaloniki byli niegdyś przywiązani do 
bożków, do których modlili się, i w  których po
kładali swoją ufność. Było to jednak wielkim 
błędem, ponieważa Biblia mówi, że „bożyszcza 
ich są ze srebra  i złota, są dziełem rąk ludz
kich. M ają usta, a nie mówią, m ają oczy, a nie 
widzą, m ają uszy, a nie słyszą(...) są bezuży
teczne” (Ps. 115,4-8! Ps. 135,15-18). Biblia po
wiada także, że „nie powinniśmy uważać, że 
Boża istota podobna jest do złota, srebra czy 
kamienia, do w ytw oru ludzkiej sztuki i m yśli” 
(Dz. Ap. 17,29).

Ludzie z Tesaloniki odwrócili się więc od 
bożków i zwrócili się ku  Bogu, aby w Nim po
łożyć całą swoją ufność. Biblia powiada: „na
wróciliście się do Boga, porzuciwszy bałw any” .

Nawrócenie się do Boga zawsze doprowa
dza nas do porzucenia czegoś. Tym „czymś” jest 
grzech, w  jakiej by nie był postaci.

Praw dziw a wiara, to wiara, k tóra działa 
i odwraca się od grzechu.

Biblia mówi: „Badajcie samych siebie, czy 
trw acie w  w ierze” (2 Kor. 13,5). Apostoł Ja 
kub porów nuje Słowo Boże do zwierciadła 
(Jak. 1,22-25). Kończąc, radzę wam gorąco, 
abyście stanęli przed tym  Boskim zwierciadłem, 
zagłębili swój wzrok w  to doskonałe prawo, 
wierzyli z całego serca Jego słowom i pobudzali 
do działania swoją wiarę, postępując zgodnie z 
tym, co napisano. Albowiem Jezus Chrystus po
wiedział: „Nie każdy, k tóry  do mnie mówi: 
Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; 
tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który 
jest w  niebiesiech” (Mat. 7,21).
Joe l CHEDBU , „U ne  fo i authentląue et v lvante”
Z francuskiego tłumaczył A. Pawluczuk

sach”? „Taka walka jest dobra” — mogli sobie 
myśleć mieszkańcy Jerycha.

Ale co przez to Bóg chciał osiągnąć? Oni 
przecież m ieli zdobyć Ziemię. Były trzy możli
wości. Pierw sza n a t u r a l n a  możliwość by ła
by taka: Bóg powinien był powiedzieć — „Zmo
bilizujcie się m aksym alnie, weźcie tarcze i m ie
cze, ustaw cie się w  gotowości, i zdobądźcie 
szturm em  Jerycho!” To byłby najbardziej na
tu ralny  sposób zdobycia Jerycha. Gdyby Izra
elici mieli dość potencjału bojowego, gdyby ze
brali wszystkie sw oje siły i użyli je dla zdoby
cia miasta... Ale to było w łaśnie to, czego Bóg 
nie chciał, by robili. Bóg nie chciał, by oni w ła
sną siłą zdobyli Ziemię. Dlatego Bóg dopuścił, 
żeby nieprzyjaciel był dziesięć razy mocniejszy 
od nich. Bóg powiedział: „Ja  dam wam tę zie
m ię” ! Nie zdobędziecie tej Ziemi własnym i si
łami!

Zakończenie w nast. numerze
oprać, crns

Egipt — pustynia — Kanaan



Żoł n i e r z  C h r y s t u s a
Dokończenie artykułu ze str. 10

naszego M istrza znajdziem y się w sytuacjach 
trudnych  lub nieprzyjem nych.

Żołnierz m usi być odizolowany od spraw  
nie związanych z jego służbą. Nie oznacza to, 
że chrześcijanin ma naśladować pustelników. 
Nie ma on uciekać od cywilizacji i żyć w  od
izolowanym miejscu aby uniknąć pokuszenia. 
Chrześcijanin powinien odznaczać się praw idło
wym życiem wszędzie gdzie się znajdzie: w  do
mu, w  fabryce itp . Apostoł Paw eł zwraca juwa- 
gę, że nie pow inniśm y w plątyw ać się w  sp ra
wy doczesnego życia (2 Tymot. 2,4). To nie zna
czy, że nie m am y zajmować się spraw am i ży
cia. Chodzi o  to, abyśmy nie w plątyw ali się w  
nie, tak  aby nie zostało zranione nasze życie 
duchowe. Zaplątywariie w  spraw y doczesne jest

czymś co stępia ostrze naszej miłości do spraw 
duchowych.

Możemy przypuszczać, że serce Tym oteu
sza zostało głęboko poruszone pożegnalnym  li
stem jego duchowego ojca. Gdybyśmy znaleźli 
się w  sytuacji podobnej zapewne przeżywali
byśmy jak  Tymoteusz. Wiemy jednakże, że Pan 
Jezus przed swoim wniebowstąpieniem  pozo
staw ił 'nam także ostatnie poruczenie. Przecież 
On opuszczając nas rozkazał nam głosić ewan
gelię całem u światu. Czy wypełniam y to roz
kazanie? Jako żołnierze Chrystusa powinniśmy 
Jem u być poddani. W ykonujem y więc chętnie 
polecenie, które on nam  pozostawił. W ypełńmy 
wzorowo służbę w arm ii naszego Pana.

Marian Suski

Prorocki aspekt ziemskiej historii Kościoła
Listy Pana Jezusa Chrystusa zaw arte w 

drugim  i trzecim  rozdziale Księgi Objawienia 
posiadają niesłychanie uniw ersalny charakter 
zarówno jeśli chodzi o Zbory jako całość, jak i 
jednostki w  Zborze, jak  również z geograficzne
go i historycznego punktu  widzenia. Ten uni
w ersalny charakter listów widać w  siedmio
krotnym  wezwaniu Chrystusa: „Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co Duch m ów i Zborom ”.

Listy P ana Jezusa C hrystusa (Obj. 2 i 3r) 
można rozpatryw ać z trzech punktów  widzenia 
jednocześnie:

1. Aspekt literalny
Listy skierowane do autentycznych siedmiu 
Zborów w  Małej Azji (dziś Turcji) w  czasie 
pisania Księgi Objawienia, których stan od
powiadał treści listów

2. Aspekt etyczny
Jako całość (cyfra 7 w  Piśmie Świętym  jest 
obrazem całości) mówią do każdego Zboru i 
każdego człowieka we wszystkich szerokoś
ciach geograficznych i we wszystkich okre
sach i wiekach historii Kościoła. Dotyczą za
tem  w  sposób duchowy każdego dziecka 
Bożego.

3. Aspekt proroeki
Cała Księga Objawienia posiada charakter 
prorocki, listy również (Obj. 1,3; 22,7). Z te 
go punktu  w idzenia jest to obraz ziemskiej 
h istorii Kościoła w  siedm iu okresach jego 
istn ien ia : od Pięćdziesiątnicy (założenie Koś
cioła) do Paruzji (zabranie Kościoła).

Zatrzym ajm y się zatem na chwilę nad 
prorockim aspektem  „ostatniego poselstwa” 
Zm artwychwstałego Pana. Pozwala on oglądać

historię Kościoła w poszczególnych okresach je 
go rozwoju i dzieła. Najcenniejsze jednak jest 
tu ta j spojrzenie na historię Kościoła widzianą 
i ocenianą przez Pana Jezusa Chrystusa, z Jego 
perspektyw y i boskiego punktu  widzenia. Listy 
te przedstaw iają dokładny obraz. Kościoła 
chrześcijańskiego na  początku jego istnienia, 
następnie ukazują drogę, k tó rą  zmierzało 
chrześcijaństwo na  przestrzeni wieków historii 
Kościoła, a taikże ukazują, jaka  będzie jego faza 
końcowa.

Gdy uważnie czytamy listy  Pana Jezusa 
porównując je równocześnie z dziejam i Kościo
ła, wówczas zauważam y daleko idące analogie, 
na podstawie k tórych można przyjąć koncepcję 
siedmiu okresów historii Kościoła. Oczywiście, 
niezbędna jest tu ta j pew na doza ostrożności, 
aby nie wprowadzać ścisłych ram  chronologicz
nych, oraz: unikać dogm atyzowania narzuco
nych przez siebie schematów. Istotne, jest, tu  
raczej zasygnalizowanie problem u uważając, że 
ustalanie granic tych  okresów jest wartością 
relatyw ną i powinno służyć jedynie orientacji 
w  zagadnieniu.

Podział historii Kościoła na 7 okresów mo
że wyglądać następująco:

1. Efez — okres apostolski (ok. 30 —
ok. 64 r.)

2. Sm yrna — okres prześladowań (ok. 64
— 316 r.)

3. Pergam on ■—- okres papiestw a (ok. 316 —
ok. 590 r.)

4. T iatyra — okres katolicyzmu i praw o
sławia (ok. 590 — ok, 1517)
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5. Sardes — okres reform acji i m etodyz-
m u (ok. 1517 — ok. 1800)

6. Filadelfia — okres kościoła m isyjnego
ok. 1800 — ok. 1900)

7. Laodycea — okres odstępczego chrześ
cijaństw a (ok. 1900 — do
dziś).

Przejdźm y więc do spojrzenia na  poszcze
gólne okresy historii Kościoła w  świetle listów 
P ana Jezusa Chrystusa.

I. OKRES APOSTOLSKI
(ok. 30 r. — ok. 64 r.)

Okres apostolski Kościoła chrześcijańskie
go jest nam  doskonale znany z, lek tu ry  Nowego 
Testam entu, a zwłaszcza Dziejów i: Listów Apo
stolskich. C harakterystykę tego okresu Pan  Je 
zus Chrystus zwiąźle przedstaw ił w  liście do 
Zboru w  Efezie (Obj. 2, 1—7). A zatem pier
wszy list apokaliptyczny jest odzwierciedleniem  
okresu apostolskiego.

Okres ten trw a  od Pięćdziesiątnicy 30 r. 
(data pow stania Kościoła) do ok. 64 roku. Jest 
to oczywiście data umowna, mianowicie określa 
rozpoczęcie pierwszego prześladowania Kościo
ła za panow ania cesarza Nerona.

Na sku tek  prześladowań w  latach sześć
dziesiątych pierwszego stulecia giną śmiercią 
męczeńską praw ie wszyscy apostołowie (z; w y
jątkiem  Jana — por. Jan  21, 22.23). Okres apo
stolski jest dokładnie opisany w  Księdze Dzie
jów Apostolskich, a szczególnie w  tzw. s u- 
m a r i a c h  (Dz. Ap. 2,42— 47; 4,32—38; 5,12- 
-16; 5,42; 6,7; 9,31). I chociaż Kościół w  swym 
początkowym, entuzjastycznym  rozkwicie po
większał się niezwykle dynamicznie dzięki po
tężnej działalności Ducha Świętego, a nadzieja 
rychłej Paruzji Chrystusa przepełniała serca 
chrześcijan, to jednak  tu  i tam  pojawiają się 
pierwsze symptomy zepsucia. Pan  Kościoła na
zwał to ogólnie „utratą pierw szej miłości” (Obj. 
2,4).

Już sama nazwa EFEZ oznacza „osłabie
nie”, „rozluźnienie”. Dućhowe życie chrześcijan
po początkowym okresie wielkiej gorliwości za
palonej pierw szą miłością uległo „osłabieniu”, 
a chrześcijańska nauka — „rozluźnieniu”. Do
wiadujem y się o tym  z wnikliwego studium  
Ksiąg Nowego Testam entu. Apostoł Paweł np. 
przepowiedział, że do Zboru w  Efezie w ejdą 
„wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody”, i 
„powstaną mężowie mówiący rzeczy przew rót- 
ne” (Dz. Ap;. 20, 29.30), k tórych Pan  Jezus 
nazywa „złym i”, „ fałszyw ym i apostołami” i 
„Nikolaitami” (Obj. 2,2.6).

W Zborach Galacji odnowił się problem  
zachowania Zakonu jako w arunku  zbawienia. 
Bibliści określają to zjawisko „grzechem galac- 
kim”, lub „galateizmem”. Naw et w  Zborze w  
Jerozolimie były różne m ankam enty. Z naj
głośniejszych należałoby w ym ienić lekkom yśl
ne sprzedawanie posiadłości w  obliczu rzekomo 
rychłej Paruzji C hrystusa (por. Dz. Ap. 4,32—5,

11), co skłoniło ap. Paw ła do wielokrotnego 
zbierania środków n a  rzecz m etropolii jerozo
lim skiej (Dz, Ap. 11, 28—30; 12,25. I Kor. 
16,1—4. II Kor. 8 i 9r). Podobny zresztą p ro
blem gnębił Zbór w  1'esalonice, którego liczni 
członkowie nie znając dokładnie nauki o przyjś
ciu Chrystusa, przestali pracować spodziewa
jąc się szybkiego przyjścia C hrystusa (I Tes. 
4,1 Obs—12. II Tes. 3,6—14. por. I Tes. 2,9). W 
Zborze w  Koryncie zaś były rozdw ojenia (r. .1- 
-4), brak  karności (r. 5 i 6), niewłaściwości w 
postępow aniu pojedynczych chrześcijan (r. 7- 
-10), oraz nieporządek i bałagan na  nabożeń
stw ach (r. 11—14), a na dom iar złego w kradła 
się n iew iara w  fundam entalną naukę chrześ
cijańską — naukę o  zm artw ychw staniu (r. 15 
zwł. w. 12.29—35). N aw et we wzorowym Zbo
rze w  Filipi dało się zauważyć b rak  jedności 
(Fil. 1,27; 2,1—3; 4,1— 3), a w  Kolossach zdążył 
rozwinąć się przedgnostyczny system  filozo- 
ficzno-m isteryjny (Kol. 2,4—8), a także za
gnieździła się nauka chrześcijan judaizującyoh 
(Kol. 3,12— 17. 20—22) z obrzezką (2,11) i asce- 
zą włącznie (2,23), oraz, co było najgorsze, od
daw anie bałwochwalczej czci aniołom (2,18).

W takim  kontekście łatWo zrozumieć fakt, 
że już w  okresie apostolskim istn iał w  pier
wotnym  Kościele zbiór zasad i przepisów bi
blijnych zwanych „NAUKĄ APOSTOLSKĄ” 
(Dz, Ap. 2,42), której przekroczenie nazywano 
herezją (I Kor. 11,19. Gal. 5,20. II Piotr. 2,1. 
por. Tyt. 3,10).

Z powyższego w ynika wniosek, że już w  
pierwszym okresie historii Kościoła — oktesie 
apostolskim Kościół Chrystusowy został „za
mulony” i „zabagniony” nanosami niebiblij- 
nych nauk głoszonych przez, fałszywych p ra 
cowników „którzy po kryjom u zostali wprowa
dzeni i potajem nie weszli” (Gal. 2,4), wnosząc 
do Kościoła niepokój i w zburzenie serc chrześ
cijańskich (Dz. Ap. 15,24). Pracow ników tych 
Słowo Boże określa w  sposób następujący:

— fałszywi bracia (II Kor. 11,26. Gal. 2,4)
— fałszywi nauczyciele (II P iotr. 2,1. I Jan  4,1)
— fałszywi apostołowie (II Kor. 11,13)
— fałszywi prorocy (Mat. 7,15. I Jan  4,1. II 
P iotr 2,1).

Apostoł Jan  natom iast bardzo ostro i do
sadnie nazyw a ich antychrystami (w liczbie 
mnogiej), czyli prekursorami antychrysta (I Jan
2,18).

I w  ten  sposób na wspaniałej budowli (I 
Kor. 3,9) pierwszego chrześcijaństw a pojawiły 
się pierwisze rysy  sygnalizujące początek od
stępstwa. Pan Jezus Chrystus, A rcykapłan no- 
wotestam entowej Św iątyni i Głowa Kościoła 
zauważył te  pierwsze oznaki zepsucia, nic też 
dziwnego, że zagroził Kościołowi „poruszeniem 
świecznika” (Obj. 2,5). I rzeczywiście, w  nie
długim czasie rozpoczęło się pierwsze prześla
dowanie chrześcijan otwierające drugi okres 
historii chrześcijaństwa — okres prześladowań.

Henryk Turkanik
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„Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń...”
Psalm 144,9.

Po przejściu przez Morze Czerwone, Moj
żesz i synowie izraelscy zaśpiewali pieśń Pa
nu, zaczynającą Się od słów:

„Zaśpiewani Panu, gdyż nader wspaniałym
się okazał:

Konia i jego jeźdźca wrzucił w  morze!
Pan  jest mocą i pieśnią moją,
I stał się zbawieniem  moim.
On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam;
On Bogiem ojca mojego, przeto Go

wysławiam ...”

(2 Mojż. 15,1—19).

Jest to  pierwsza pieśń, jaką znajdujem y 
zapisaną w Biblii, zwana „Pieśnią Mojżesza” . 
Mojżesz nauczył też synów izraelskich innej 
pieśni, którą ci mieli uroczyście zaśpiewać po 
wkroczeniu do Ziemi Obiecanej i przekazywać 
ją dalszym pokoleniom. Znajdujem y ją  w 5 
Mojż. 32,1—43. Bóg dał ludziom tę pieśń. Czy
tam y bowiem, że P an  ukazał się Mojżeszowi i 
Jozuem u w słupie obłocznym u wejścia do Na
miotu Zgromadzenia i rzekł (przede wszystkim 
do Mojżesza): „Więc teraz spiszcie sobie tę 
pieśń i naucz jej synów izraelskich. Włóż ją 
w ich usta, aby ta  pieśń była dla mnie świad
kiem przeciwko synom izraelskim ” (5 Mojż. 31, 
19). W wierszu 22 tego rozdziału powiedziane 
jest, że „Mojżesz spisał tę  pieśń w  owym dniu 
i nauczył jej synów izraelskich” . Tym  samym 
wykonał ostatnie polecenie dane m u przez Bo
ga. W yobraźmy sobie Mojżesza mającego 120 
lat, tuż przed śmiercią, uczącego naród nowej 
pieśni zaczynającej się od słów:

„Nakłońcie uszy, niebiosa, a Ja  mówić będę,
I niech słucha ziemia słów ust moich!”

Jak  potężny jest nasz Bóg, którego rozka
zów muszą słuchać niebo i ziemia! Ten W ielki 
Bóg przez wszystkie wieki jest jednocześnie mi
łującym  i łagodnym  Ojcem swoich dzieci. 
Chwała Jem u za to!

W czytując się w dalsze słowa tej pieśni 
widzimy, że Pan  Bóg m.in. przypom ina ludziom: 
„...Ja, Ja  jestem, a oprócz mnie nie ma Boga... 
Ja  żyję na w ieki” (w. 39 i 40). Zakończenie tej 
pieśni jest wspaniałym  hym nem  nadziei: „Ale 
ziemię swoją i lud oczyści z grzechu”. Jego lud, 
wykupiony K rw ią Baranka — Pana Jezusa, 
lud czysty i święty, będzie wraz z Chrystusem  
dziedzicem Nowej Ziemi, wolnej od grzechu. 
Wierzymy, że to  się stanie. Oczekujemy nasta
nia tych czasów.

Biblia zawiera wiele pięknych pieśni. Szko
da, że nie znamy ich melodii. Osobom uzdol
nionym, do niektórych słów biblijnych z powo

dzeniem udało się skomponować melodię. I tak, 
dość już znana pieśń oparta  na 48 Psalm ie (w 2 
i 3), k tórą w  naszej społeczności chrześcijańskiej 
śpiewa się w  następującym  układzie słownym:

„Wielki jest Bóg i godzien wielkiej chwały, 
W .mieście Boga naszego i na Swojej górze

świętej.
Malowniczo’ położona, ozdobą ziemi tej, 
:/Jest góra Syjon, na krańcach północnych, 
Miasto-, gdzie Wielki jest K ró l/:”

lub pieśń oparta na słowach z Izajasza 9,5:

„Albowiem dziecię zrodziło się 
I nam  wszystkim  Syn jest dany.
Spocznie wszelka władza 
Na ram ieniu  Jego!
Będą Go odtąd zwać:
Dziwny Król, Radny Pan,
Wszechmocny Bóg!
On jest Odwiecznym Ojcem 
I pokoju Księciem On!”

czy też pieśń na podstawie 1 Korynt. 3,16:

„Czy nie wiecie, że jesteście św iątynią (3X) 
Św iątynią, w  której mieszka Święty Duch! 
Pełni mocy, wdzięczności i chwały (3X) 
Świątynią, w  której mieszka Św ięty Duch”.

Pieśni te są przede wszystkim  znane naszej 
młodzieży. Piękne, biblijne słowa i żywe melo
die pobudzają do radosnego uwielbiania Pana.

W ostatnich latach w ielu braci w swoich 
przem ówieniach zwraca uwagę na fakt, wielo
krotnie pow tarzający się w Biblii, że Pan Bóg 
chce, aby Jego lud śpiewał pieśń zwycięstwa i 
chwały zanim  to  zwycięstwo- faktycznie zosta
nie osiągnięte. Zwróćmy uwagę, że po przejściu 
przez Morze Czerwone lud śpiewał: „Wprowa
dziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa -swe
go-, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, 
Panie” (2 Mojż. 15,17). A przecież wszyscy -oni 
byli na początku drogi do Ziemi Obiecanej. Tak 
też i my, chociaż jesteśm y jeszcze na drodze do 
„Niebieskiej Ojczyzny” powinniśmy się uczyć 
no-wej pieśni, pieśni uwielbienia i chwały dla 
Baranka Bożego-. Mamy bowiem prawo- (jeżeli 
ufam y Bogu) już teraz śpiewać pieśń tryum fu i 
radosnego zwycięstwa.

W naszym „Śpiewniku Pielgrzym a” mamy 
wiele cennych pieśni. Jedne opowiadają o  dzie
le Pana Jezusa, inne o trudach naszego, chrześ
cijańskiego- życia. N iektóre są zazwyczaj śpie
wane z okazji Określonej pam iątki związanej z 
Osobą Pana Jezusa, inne zaś z okazji wydarzeń 
w naszym życiu, jak: ślub, Nowy Rok, pogrzeb 
itp. Wiele pieśni zrodziły ból, cierpienie, smu
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tek, czy radość. Większości z nich nie mogliby 
ułożyć i śpiewać aniołowie. Bo czyż któryś z 
aniołów, w w yniku doznanych przeżyć mógłby 
napisać pieśń: „Za ręce bierz mię, Panie” (nr 
368 S.P., niestety, słowa zostały nieco zmie
nione) — jak  to uczyniła 19-letnia Ju lia  Haus- 
m ann po przyj eździe do Indii, stojąc nad gro
bem tego, k tóry za kilka dni m iał być jej mę
żem, czując się bezradna w obcym kraju, sa
m otna i bezbronna? Albo pieśń: „Gdybym ję
zyków miał tysiące i ust tysiącem  śpiewać 
mógł; To wszystkie ogniem pałające, głosiłyby, 
jak dobry Bóg...” (nr 14 S.P.) — napisaną przez 
J. M entzera po pożarze, k tóry  straw ił całe jego 
m ienie? Czy też takie pieśni, jak  napisali: Roy, 
W oltersdorf lub znający trudy  kaznodziejskiej 
i m isyjnej pracy, Prochanow ? O, żaden z anio
łów nie może śpiewać pieśni, które są w yni
kiem cierpień fizycznych i zmagań duchowych, 
których źródłem są przeżycia pokutującego 
grzesznika pod Krzyżem  Golgoty, których ins
p iracją jest radość z powodu uwolnienia z mocy 
demonów, czy które zrodziły się w  sercu dziec
ka Bożego, leżącego na łożu boleści i z tęsknotą 
wyglądającego chwili spotkania się z Panem  
Jezusem.. Toteż nie aniołom poddał Bóg świat, 
k tóry  ma przyjść (Hebr. 2,5) ale tym, którzy 
są wykupieni drogą krw ią Chrystusa (1 P iotra
1,19).

W szystkie pieśni zaw arte w naszych śpiew
nikach są dla nas cenne. Pisali je bowiem lu
dzie Boży. Jednakże robiąc przegląd tego, co 
znamy i śpiewamy, trzeba stwierdzić, że chyba 
za mało m am y w naszym repertuarze pieśni 
uwielbiających Pana. Nie należy w tym  mo
mencie popadać w skrajność i odżegnywać się 
od dotychczas najczęściej śpiewanych pieśni. 
Jest rzeczą zrozumiałą, że będą one nam  tow a
rzyszyć dopóty, dopóki z woli Bożej będziemy 
przechodzić szkołę utrapienia, cierpliwości i 
wiary. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Bóg 
pragnie naszego' uwielbienia w  dniach cierpień 
i pokus, pragnie abyśm y śpiewali o ostatecznym  
zwycięstwie mając tylko Jego wizję, pragnie 
abyśmy uczyli się nowej pieśni, pieśni chwały 
na cześć Baranka. Apostoł Jan  mówi (Obj. 14,3), 
że naw et w  Niebie b idzie śpiewana pieśń, któ
rą  um iało tylko 144 tys. wykupionych z ziemi 
K rw ią Baranka (nawiasem mówiąc, liczba ta  
odnosi się do w ybranych z narodu izraelskiego', 
po 12 tys. z 12 plemion). Kiedy oni nauczyli się 
tej pieśni? Dlaczego inni nauczyć się nie mo
gli? Jestem  pewna, że będą oni śpiewali szcze
gólny hym n chwały na cześć Baranka Bożego. 
Toteż niew ątpliw ie m ają rację ci bracia, którzy 
podkreślają konieczność uczenia się (na ziemi) 
uwielbiania Boga. Teraz, w tym  doczesnym ży
ciu dany nam jest czas na naukę, na dojrzewa
nie duchowe, na wzrastanie w  łasce i ' w  pozna
niu Boga (2 P iotra 3,18). Teraz Oblubienica 
Chrystusowa powinna uczyć się wychwalać 
swego Oblubieńca (por. P ieśń nad Pieśniami
5,9—16). Ku Bożej radości i na świadectwo 
narodom.

Lud izraleski zaraz po przejściu przez Mo
rze Czerwone (co niew ątpliw ie jest symbolem

zbawienia) zaczął śpiewać pieśń wyzwolenia, 
zwycięstwa i uwielbienia Pana. Nasze ostatecz
ne zwycięstwo też jest przed nami. Ale na pew 
no- już teraz możemy mniej śpiewać o naszej 
trudnej pielgrzymce, a więcej o Majestacie Te
go, do którego tęskni nasza dusza. Dobrze więc 
się stało, że rozpowszechniła się pieśń oparta 
na słowach z Obj. 4,11:

„Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz,
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
Chwałę, cześć i moc!
Ponieważ Ty wszystko 
Stworzyłeś w Swej mocy,
W szystko stworzyłeś Ty sam!
I z woli Twojej zostało stworzone!
Godzien jesteś wziąć cześć!”

Nie wiem  czy pieśń ta  będzie kiedyś śpie
w ana na tę  melodię, jaką m y znamy. Na pewno 
jednak będą śpiewane te słowa. A i ta  melo
dia, naw et w  w ykonaniu obecnie lansowanym 
przez naszą młodzież, jest niezwykle przyjem 
na. A możeby tak  zaczęli tę  pieśń śpiewać rów
nież starsi bracia i siostry?! Również, w  Zbo
rach, na nabożeństwach, naw et tych okolicz
nościowych! Co prawda, to Mojżesz mając 120 
lat uczył młodszych, u „w rót” Ziemi Obiecanej, 
ale nic w  tym  złego jeżeli będzie odwrotnie, 
skoro starsi są najęci czym innym. A młodzi 
(i ci w  średn im . wieku) lubią śpiewać i zaczy
nają rozsmakowywać się w  pieśniach chwały.

Przy okazji jednak słowo- do młodzieży: 
Nie dajcie się ponosić modnym rytm om. A już 
nie usiłujcie ewangelizować, uprzednio' nastra
jając 'słuchaczy do określonych rytm ów, oddzia
ływujących na ludzką psychikę. Chrześcijańska 
radość, entuzjastyczne uwielbianie Boga śpie
wem i na instrum entach, nie powinny mieć 
zmysłowego elementu. Świecki oręż nie jest 
przydatny w  spraw ach duchowych. Cała na
sza istota i wszystko co- czynimy musi być pod 
kontrolą Ducha.

Przy okazji osobiście przyznaję się, że lu
bię m uzykę i śpiew w wykonaniu niektórych 
zespołów czy grup młodzieżowych. Z prawdzi
wą przyjem nością np. słuchałam pieśni w w y
konaniu młodzieży ze Szwecji, w  czasie ich by t
ności w  W arszawie w okresie ostatnich Świąt 
W ielkanocnych. Żywe, chrześcijańskie pieśni, 
bez efekciarstwa, bez cudacznych ozdobników 
muzycznych itp., chociaż może nie na najwyż
szym poziomie muzycznym jednak zaprezento^ 
wane z sercem i szczerością na dwóch nabożeń
stwach zborowych, były dobrym świadectwem 
dla innych. W ielu jednak osobom, które „prze
w inęły się” przez kaplicę przy ul. Zagórnej, 
moim zdaniem, powinno się zabronić powtór
nego w stępu w roli wykonawców. Osobiście nie 
buduję się widokiem drgających „chrześcijań
skich” piosenkarzy z mikrofonem w ręku, w 
otoczeniu wzmacniaczy i innej aparatury  i w 
towarzystw ie tracących nad sobą kontrolę, roz
gorączkowanych perkusistów  i cymbalistów. 
Jak  też nie buduję się śpiewem człowieka „za
silającego zborowy chór”, który nic nie prze
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żył z mocy Krzyża Chrystusa Pana, a innym  
śpiewa o Męce Pańskiej. Ale np. zupełnie nie 
przeszkadzało m i klaskanie w  w ykonaniu ze
społu „DEOdecyma”, chociaż odczuwało się, że 
niektórzy z zespołu, w  kilku momentach, spra
wy duchowe usiłowali wzbogacić elem entam i z 
duszy. Zupełnie niepotrzebnie. W sumie pieśni 
chwały i pieśni o przyjściu Pana Jezusa au
tentycznie poruszyły moje serce, za co wdzięcz
na jestem  Bogu.

Niewątpliwie, przy okazji tego tem atu, moż- 
naby wiele mówić chociażby o niebezpieczeń
stwie bezkrytycznego przyjm owania utworów 
powstałych za granicą (czasami w  pieśniach 
tych są słowa i zwroty będące zaprzeczeniem 
fundam entalnej nauki ewangelicznej) czy pieśni 
m ających wręcz prym ityw nie skonstruow aną 
melodię, bądź melodię dobrą do wykonyw ania 
w dżungli, a nie w krajach  śródko-wo-europej- 
skich o ustalonej kulturze. Ciekawe, że ten  te 
m at jest bardzo mało poruszany przez naszych 
kaznodziejów (chociażby na łam ach tego m ie
sięcznika), misjonarzy, m uzyków czy naszych 
wierzących pedagogów. A chyba jest o czym 
mówić i czas, aby z dotychczasowych obserwa
cji wyciągnąć konstruktyw ne wnioski.

Moim pragnieniem  i pragnieniem  wielu 
osób wierzących jest, abyśmy zaczęli więcej 
śpiewać Bogu na chwałę. Abyśmy opanowali 
język biblijny zarówno w śpiewie jak i w mo
dlitwach. Abyśmy uczyli się nowych pieśni 
dziękczynienia i chwały, opartych na tekstach 
biblijnych.

„Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu
naszemu,

Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały
jest m iła”

(Ps. 147,1)

Moim pragnieniem  jest też, aby nasze zespoły 
młodzieżowe nie lansowały mody w sposobie 
śpiewania, grania i ... strojach, ale prezentow a
ły, z chrześcijańską godnością, biblijne pieśni 
na cześć Baranka Bożego-. Pieśni, w  których 
byłoby mniej słów: „ ja”, „m nie” czy „dla nas”, 
a więcej takich jak  w Obj. 5,12: „GODZIEN 
JEST TEN BARANEK ZABITY WZIĄĆ MOC
I BOGACTWO, I MĄDROŚĆ, 1 SIŁĘ, I CZEŚĆ,
I CHWAŁĘ, I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO”.

N.N.

50 lat wiary i pracy dla Pana

Kazimierz Najmałowski uro
dził się 29 sierpnia 1902 r. w 
Słonimie (obecnie ZSRR). W 
tym że roku zm arł jego ojciec, 
a w  1917 r. — matka. Miał 
dwóch młodszych przyrodnich 
braci, którzy zaginęli w  czasie 
zawieruchy wojennej. Jako mło
dzieniec pracował w  placówce 
Czerwonego Krzyża, a po jej li
kwidacji w roku 1923 wyjechał

w poszukiwaniu pracy do Ba
ranowicz. W Baranowiczach, na
przeciw domu w  którym  miesz
kał, zgromadzali się ewangelicz
ni chrzęści janie-baptyści. Po 
pewnym  czasie zapoznał się z 
nim i i był to pierwszy kontakt 
br. Najmałowskiego z wierzący
mi. W 1926 r. wyjechał do Lidy
i tam  przypadkowo poznał mło
dego człowieka, k tóry ze swoim 
dziadkiem uczęszczał na zgro
m adzenia Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów, odby
wające się w  pryw atnym  miesz
kaniu br. J. Żuka. W tym  sa
mym roku nawrócił się i jesie- 
nią przyjął chrzest w iary. 
Chrztu udzielił br. Antoni K ir- 
cun. Przełożonym  Zboru, do 
którego w stąpił b rat K. Najm a
łowski był wówczas br. M. Pop
ko, którem u —  jak  podkreśla
— wiele zawdzięczał w  począt
kach nowego życia i k tóry za
chęcał młodego b ra ta  N ajm a
łowskiego do czynnego życia 
zborowego, a w  tym  i do usługi 
Słowem Bożym.

Po nawróceniu, b rat K. Naj- 
roałowśki postąpił zgodnie z po
leceniem Chrystusa Pana zapi

sanym w Ew. M arka 5,19: „..Idź 
do domu swego, do swoich, i 
oznajmij im, jak wielkie rze
czy Pan  ci uczynił i jak  się nad 
tobą zmiłował” .

Ponieważ dom u rodzinnego 
już nie miał, poszedł więc do 
krew nych swojej m atki i zło
żył im świadectwo o zbawieniu 
przez; Jezusa Chrystusa. Wiosną 
1927 r. wyjechał do Sło-nima, 
gdzie znajdowała się mała pla
cówka Zboru zelwiańskiego (4 
osoby nawrócone i ochrzczone). 
W krótce przyjechało tam  wie
rzące małżeństwo brat. Kosi
ków z Lidy. Razem więc było 7 
osób. Ta garstka wierzących po
stanowiła modlić się o- przebu
dzenie i pracować m isyjnie od
wiedzając okoliczne wsie. Stop
niowo ludzie budzili się do no
wego życia. Kolejne chrzty, 
najpierw  2 osób, potem  8, na
stępnie 16 osób i 23 osoby jed
nocześnie..., były dowodem, że 
Pan  przyznawał się do- tej pra
cy. I tak w Słonimie powstał 
Zbór liczący praw ie 70 osób w 
tym  27 osób młodzieży.

W 1930 r. br. K. Najmałow
ski wyjechał do trzyletniego Se
m inarium  Teologicznego- w Lo
dź:! (kierowanego wówczas przez 
braci M. Lesika, L. Miksę i W. 
Gutszeg-o) przygotowując się do
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pracy kaznodziejskiej. W 1933 
r. po ukończeniu sem inarium  
powrócił do Słonima i ożenił się 
z Zofią Jerem iejczyk. Przy ślu
bie usługiwał br. A. Kircun. Za
raz po tym  wyjechał do Łysko- 
wa (w drodze zam iany z br. D. 
Jaśkiem). 15 m aja 1938 r. w 
Łyskowie został ordynowany na 
urząd pastora (przy ordynacji 
usługiwali br.br. G. Bołtniew i
A. Kircun) i objął prowadzenie 
Zboru. Będąc w  niedługim  cza
sie na ewangelizacji w  Lidzie 
(z br. Antonim  Kircunem) w y
raził zgodę na prośbę członków 
tego Zboru na objęcie funkcji 
kierownika zboru, z żalem roz
stając się z Łyskowem. W Lidzie 
na założonym przez siebie cm en
tarzu ewangelicznym chrześci
jan jako pierwszego zmarłego 
pochował własnego syna. W Li
dzie też przeżył II wojnę świa
tową. Po zakończeniu wojny, w 
1945 r. w yjechał w raz z rodziną 
do Łodzi, gdzie spośród czterech 
kandydatów został w ybrany 
przez Zbór Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów na prze
łożonego, pełniąc jednocześnie 
funkcję okręgowego prezbitera 
(przez 3 lata). N iestety, wpływ 
modernistycznej teologii dopro
wadził do podziału Zboru łódz
kiego na  dwie grupy, a potem 
na dwa oddzielne Zbory (jeden 
przy ul. Abramowskiego a dru
gi przy ul. Świerczewskiego). 
Był to czas wielkiego sm utku, 
wstrząsu duchowego i bólu...

W 1952 roku zm arła Żona 
Zofia — w ierna i do-bra M ał
żonka i współpracownica — po
zostawiając tro je dzieci w  w ie
ku 15, 12 i 6 lat. Przez 7 lat 
brat K. Najmałowski samodziel
nie zajmował się wychowywa
niem tro jga dzieci, kontynuując 
nieprzerwanie służbę Pańską. W 
1959 r. ożenił się ponownie (z 
siostrą Edytą z domu Schyndel). 
Przy ślubie usługiwał b ra t S. 
Krakiewicz.

W 1958 r. Zbór łódzki przy 
ul. Świerczewskiego 37 przyłą
czył się do Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego'. B rat K. 
Najmałowski będąc nieprzerw a
nie czynnym pracownikiem  
Ewangelicznych Chrześcijan zo
stał na III Synodzie Kościoła w 
1959 r. w ybrany do Rady ZKE, 
której członkiem jest do chwili 
obecnej.

Na VII Synodzie ZKE został 
w ybrany do Komisji K ontrolu
jącej, po śmierci zaś b rata  A. 
Kuca został w ybrany przez VIII 
Synod Kościoła na stanowisko 
viceprezesa Rady ZKE, re 
prezentuj ąc Ewangelicznych 
Chrześcijan w  Prezydium , Ra
dzie i Kościele.

Będąc od w ielu lat aż do 
chwili obecnej przełożonym 
Zboru w Łodzi, b ra t Najmałow
ski może oglądać również owo
ce swojej pracy na innym  te
renie, w  naszym  kraju.

„Te 75 la t życia, a szczegól
nie 50 lat w iary i pracy dla 
Pana m inęły jak  dzień wczoraj
szy” — mówi br. Kazimierz i 
dodaje: „dwa razy Bóg przedłu
żył mi moje życie. Pierw szy raz 
w 1939 r. — kiedy to  przeży
łem cud odnowienia się nerek, 
a drugi raz  — w  1961 r. kiedy 
ustąpiła marskość i nastąpiła 
regeneracja wątroby. Dwakroć 
więc dany mi był przyw ilej 
kontynuow ania pielgrzym ki 
w iary  za Chrystusem ”. Niewąt
pliwie przy tej okazji trzeba 
też dodać parę słów o Rodzinie 
brata. Żona b rata  Najmałow- 
skiego — Edyta — jest w ypró
bowaną i w ierną towarzyszką 
jego życia. Jest też znaną szer-

Michał

B rat Michał Kurzepa, przeło
żony Zboru Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego w  H ru
bieszowie, urodził się w  Sahry- 
niu k. Hrubieszowa dnia 15 
września 1902 roku. Pochodzi 
z rodziny chłopskiej, a w yzna- 
niowo rzym skokatolickiej. Od 
najmłodszych lat swego życia 
pracował w  rolnictwie.

W 1925 roku, po powrocie 
ze służby wojskowej, był świad
kiem przebudzenia ewangelicz
nego w  swojej rodzinnej wsi. A 
rozpoczęło się ono następująco: 
dwaj mężczyźni z tej wsi — Jan  
Hrycaj i Jan  Białonoga •—■ po
wróciwszy z wygnania spowo
dowanego przez pierwszą woj-

szemu ogółowi współpracownicą 
męża w dziele Bożym. Niewy
mierny, choć ogromny trud  w 
prowadzeniu domu kaznodziei, 
przez k tóry przewinęło się m nó
stwo gości i w  którym  wiele 
osób otrzymało pociechę i otu
c h ę —■ jest dowodem jej chrześ
cijańskiej postawy i zaangażo
wania.

N ajstarsza córka — Nelly — 
jest czynnym członkiem I Zbo
ru  w  W arszawie i współpra
cownikiem Redakcji „Głosu 
Ewangelii”, a zawodowo p ra
cuje jako inżynier elektryk. 
Młodsza — Angelina — jest ak
tyw nym  członkiem Zboru w 
Peterbbrough w  Anglii. Syn — 
Kazimierz —• zajm uje odpowie
dzialne stanowisko w adm ini
stracji w  Łodzi. „Aż dotąd po
m agał m i P an” — dobitnie pod
kreśla b ra t K. Najmałowski w 
swoich wypowiedziach. On też 
może o sobie powiedzieć, że na 
darm o łaski Bożej nie przyjął.

W ierzymy, że Bóg będzie 
B ratu pomagał w  następnych 
latach życia i służby. Tegb ży
czy B ratu-Jubilatow i Redakcja 
„Chrześcijanina” , grono przy
jaciół i współpracowników.

J.A.

Kurzepa
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nę światową, opowiadali o zba
wieniu duszy, życiu pozagrobo
wym itp. W w yniku ich pracy 
duchowej i Bożego błogosła
wieństwa powstał wkrótce w 
Sahryniu Zbór Ewangelicznych 
Chrześcijan. Po kilku latach 
członkinią tego Zboru została 
również żona brata  M. Kurzepy, 
Maria, której przy chrzcie słu
żył br. prezb. Konrad Szkur- 
ski. B rat Michał K urzepa zaś 
zajmował się w  tym  czasie 
działalnością społeczno-politycz
ną: organizował różne stowa
rzyszenia i z upoważnienia 
władz Wojskowych, aż do w y
buchu drugiej w ojny światowej, 
prowadził przysposobienie woj
skowe i wychowanie fizyczne. 
Podczas okupacji działał w  A r
mii Krajowej, nie szczędząc 
zdrowia ani krwi. Przeżył w raz 
z rodziną dwukrotne wysiedle
nie. P rzy tych w ysiedleniach 
dużo rodzin polskich aresztow a
no i wywieziono do obozu. W

Sosnowiec — Dąbrową Górnicza. W 
dniu 11 w rześnia br., w  kaplicy Zbo
ru  sosnowieckiego, odbyły się w spól
ne nabożeństw a ze Zborem  z Dą
browy Górniczej, poświęcone podzię
kow aniu Boga za tegoroczne dary  
naszych pól.
W ielką radość zebranym  spraw iło 
przybycie z usługą zespołu śpiew a- 
czo-muzycznego ze Zboru w  W apie
nicy razem  z Przełożonym  tego 
Zboru br. A ndrzejem  K om inkiem  — 
wiceprezesem  Rady Kościoła. Oprócz 
tego przybyła liczna g rupa członków 
Zboru z Katowic, razem  z P rzeło
żonym br. Ferdynandem  K arelem  i 
zespołem śpiewaczo-muzycznym m ło
dzieży tego Zboru i, wspólnie w  r a 
dosnym n astro ju  uw ielb iała Pana. 
Przybyli także bracia i siostry z in 
nych zborów, znajdujących się w  o- 
kolicy Sosnowca. P oranne nabożeń
stwo rozpoczął przełożony m iejsco
wego Zboru br. K onstanty Sacewicz 
m odlitwą i słowami Psalm u 46. 
Słowem Bożym usługiwali bracia: 
A. Kominek, F. K areł i J. P łaza — 
n a  tem at rozum nej służby Bożej w  
radości, sprawiedliwości i praw dzie
i wdzięczności dla Boga.
Młodzież z W apienicy i Katowic 
śpiewała, akom paniując na in stru 
m entach, k ilka pięknych pieśni, jak : 
„Jeśliś zmęczony”, „Pan jest mój...”, 
„Wierzę w  Boga...”, „Dzień po 
dniu...”, ,,Pokój chcę dać...” i „N ie
biański blask...”.
Zebrani z w ielkim  wzruszeniem  w y
słuchali deklam acji pt. „Chrześci
janka”, którą z uczuciem w ykonała 
siostrą E lżbietą Kotas z Bielska-

tyrn czasie małżonka br. M. K u
rzepy gorliwie modliła się do 
Boga o- ratunek, a jej wysłucha
ne modlitwy mocno podziałały 
na męża: widział moc Bożą w 
działaniu.

19 października 1943 roku br. 
K urzepa został ciężko ranny. 
Znalazł się w  szpitalu w  H ru
bieszowie, dokąd też następnie 
przybyła jego żona wraz z tro j
giem dzieci. W pierwszą niedzie
lę listopada żona zaprosiła br. 
M. Kurzepę na nabożeństwo do 
Zboru w Hrubieszowie przy ul.
B. Joselewicza 2. Zaproszenie 
zostało przez niego przyjęte. Na 
nabożeństwie było ok. stu  braci
i sióstr, a przewodniczył b rat 
Skorobogaty. Słowo Boże coraz 
bardziej przem aw iało do jego 
myśli i serca. Nawrócił się do 
Boga podczas nabożeństwa w ie
czornego dnia 6 grudnia 1943 
roku. Od tej chwili regularnie 
uczęszczał na nabożeństwa zbo
rowe aż do kw ietnia 1944 roku.

K r o n i k a
-Białej. W szczerych i serdecznych 
m odlitw ach złożono podziękowanie 
Bogu za te poranne chwile. Po 
w spólnym  obiedzie, o k tóry  zatrosz
czył s(ię Zbór w  Sosnowcu, po po
łudniu  zebrano się ponownie, w  m i
łej jasno oświetlonej kaplicy m ie j
scowego Zboru.
Tem u nabożeństw u przewodniczył, 
przełożony Zboru w  D ąbrowie Gór
niczej br. H enryk Sacewicz, rozpo
czynając m odlitw ą i słowem  E w an
gelii wg Ja n a  15,1—4, w skazując na 
konieczność przebyw ania w  Jezusie 
Chrystusie, co jedynie może zagwa
rantow ać przyniesienie obfitego o- 
wocu d la Boga. N astępnie zespół 
śpiewaczy Zboru sosnowieckiego pod 
kierow nictw em  br. Rom ana Szmigla 
(obecnie przełożony Zboru w  Biało
gardzie), pieśnią przy grze na gi
tarze — „Czy twoich m arzeń znik
nął cel” przygotował słuchaczy do 
słowa przekazywanego z Mat. 9,36— 
38 i 10,1—5 n a  tem at „Pracy na n i
w ie Bożej” — przez br. M irosława 
Fochtm ana p.o. przełożonego Zboru 
w  Gliwicach. Także b ra t M arian 
D w ulat z Katowic, zachęcał do po
w rotu  w  Ojca dom, biorąc tekst 
Łuk. 15.11 i 'br. A ndrzej Luber, s tu 
dent Ch AT, ze zboru wapienickiego,
o w iernej i oddanej służbie Bogu 
w  Duchu Swiiętym z 2 Król. 2,1—15
— dodaw ał otuchy m iłującym  P a
na.
Siostra Elżbieta Kotas — deklam a
cją, a jej m atka s. Regina Kotas 
w yraźnie w skazyw ały n a  przem ożną 
opiekę naszego Stwórcy, K tóry jest 
„Grodem W arow nym  dla ludu Bo

W miesiącu kw ietniu bowiem, 
przed zbliżającym się frontem, 
wszyscy zborownicy wyjechali z 
Hrubieszowa. Od m aja 1944 ro
ku brał udział w nabożeństwach 
w  Łuszkowie, a tam t. bracia 
odwiedzali brat. Kurzepów w 
Hrubieszowie. Tak było aż do 
22 lipca 1944 roku. Po przejściu 
frontu  nabożeństwa ewangelicz
ne odbywały się w  domu brat. 
Kurzepów przy ul. Wygon 2. 
Nabożeństwom przewodniczył 
br. W incenty Bryćko, k tó ry  do
jeżdżał tu ta j z Chełma. Chrzest 
wodny br. Michał Kurzepa 
przyjął 13 sierpnia 1945 roku w 
M oratynie. P rzy  chrzcie służył 
br. Szymon Saeała, przełożony 
Zboru w  M oratynie. Od 1945 
roku też br. Michał Kurzepa 
spraw uje funkcję przełożonego 
Zboru w Hrubieszowie.

P.H.
Do zamieszczonego wspomnienia o 

życiu i działalności br. Kurzepy, do
łącza również nasza Redakcja ser
deczne braterskie życzenia, (red.)

żego”. N iezatarte w spom nienia po
zostawiły p ieśni: „M am Kogo, nie 
jestem  sam ”, „Cudowna łaska...” — 
młodzieży z K atow ic i „Twoja obec
ność”, „Pewnego dnia przyszedł 
Pan...” — młodzieży z W apienicy. 
Za te  dw a nabożeństw a, k tóre były 
w spaniałą ucztą duchową, przygoto
w aną przez Boga, na zakończenie 
wzniesiono serdeczne uw ielbiające 
modlitwy. (S.K.)

Wstąpili w  związek małżeński:

W Świebodzinie, dnia 4 czerwca br.
— br. Edw ard W raga ze Zboru w 
Opolu i s. H elena Karkow ska, człon
kini miejscowego Zboru. Podczas u- 
roczystości ślubnej kazanie okolicz
nościowe wygłosił br. Mieczysław 
Czajko ze Szczecina, a Słowem Bo
żym  i m odlitw ą o Boże błogosła
w ieństw o dla now ej rodziny usłużył 
br. prezb. Józef Suski z Krakowa.

*
W Opolu, dn ia  3 w rześnia br. — br. 
M arek Jedynasiak  z W arszawy i s. 
L idia Dowgielewicz, członkini m iej
scowego Zboru i zborowego zespołu 
w okalno-instrum entalnego „Seła”. 
Okolicznościowe kazanie podczas n a 
bożeństw a ślubnego1 wygłosił br. 
Mieczysław Czajko ze Szczecina, a 
przy akcie ślubow ania małżeńskiego
— Słowem i m odlitw ą — służył br. 
prezb. Edw ard Czajiko z Warszawy.
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W dniach od 18 do 21 sierpnia br. 
odbyła się ew angelizacja w  Zborze 
w Przemyślu. Podczas nabożeństw  
we czw artek i p iątek  Słowo Boże 
głosili bracia miejscowi n a  czele z 
przełożonym Zboru br. Bolesławem 
Osiecżką, a w  sobotę i niedzielę 
ewangelizacyjnym  kazaniem  E w an
gelii służył br. prezb. Edw ard C zaj
ko z W arszawy. Podczas porannego 
nabożeństw a w  niedzielę odbyła się 
także W ieczerza Pańska. Zw iasto
w ane Słowo P an  pobłogosławił w  
sercach słuchaczy, spośród których 
byli tacy, k tórzy zapragnęli pojed
nać się z Bogiem. Zbór Wraz z ew an
gelistą m odlił się za nich m odlitw ą 
wstawienniczą. Modlono się także o 
chorych, o naw rócenie niew ierzą
cych członków rodlzin itp. W d ru 
giej części nabożeństw a niedzielne
go odbyła się uroczystość tzw. „ofia
row ania dzieci P an u ” — m odlitw a o 
dzieci w ierzących. Zbór w  Przem yślu 
zgromadza się n a  nabożeństw a w  
pięknej kaplicy w  nowo w ybudow a
nym Domu Zborowym przy ul. M a
tejk i 5. Pan błogosławi pracy tam t. 
b raci i sióstr, Zbór się powali, ale 
stale rozwija.

prezb. Edw ard Czajko. W dniu i  
czerwca br. odwiedził on Zbór w raz 
z braćm i T. Maksymowiczem i S. 
W aszkiewiczem, by odbyć pierwsze
— po śm ireci przełożonego — nad 
zwyczajne zebranie członkowskie 
celem uregulow ania spraw  organiza
cyjnych Zboru. Zibór odw iedzają 
również goście zagraniczni: 19 czerw 
ca — służył Zborowi Słowem Bo
żym Rev. E rnest Soady z USA, 22 
czerwca — br. P iet van Zutphen z 
Holandii. W środę 13 lipca Zbór 
gościł prezesa Rady Kościoła preż,b. 
K onstantego Sacewicza oraz m ło
dzieżowy zespół w okalno-instrum en
talny „The B urning Candles” („Pło
nące Świece) z  Holandii. 28 sierpnia 
podczas zebrania członkowskiego 
przyjęto do Zboru cztery osoby.

W ieczerza P ańska odbywa się — jak  
dotąd — jeden raz w  miesiącu. Zbór 
m odli się o ożywienie duchowe i o

to, by P an  przydaw ał do Zboru tych, 
którzy m ają  być zbawieni.
Z życia Zboru w Koszalinie. Dnia 
23 czerw ca br. Zbór tam t. odwiedził 
b ra t E rnest Soady w raz z małżonką, 
który usłużył Zborowi Słowem Bo
żym. W nabożeństw ie tego dnia u- 
czestniczyli także br. Sergiusz Wasz
kiewicz z G dańska i br. Edward 
Czajko — jako przedstaw iciel zarzą
du Kościoła — zapoznał się z przy
gotowaniam i Zboru do ogólnokoś- 
cielnego kursu  dla młodzieży. W 
dniach' 19, 23 i 25 czerwca gościem 
Zboru był br. Tkaczuk z ZSRR, k tó
ry przekazał Zborowi pozdrowienia, 
służył Słowem Bożym, a taikże r a 
zem z m ałżonką i córką zaśpiewał 
k ilka pięknych pieśni ku chwale 
Bożej i zbudowaniu wierzących. Zaś 
ewangelizacja zborowa odbyła się w 
dniach 25 i 26 czerwca. Ewangeli
zację prow adził br. Teodor M aksy
mowicz.

Dnia 26 czerwca br. w  Zborze w  
Nowym Tomyślu odbył się chrzest, 
do którego przystąpiło, zaw ierając 
przym ierze z Panem , 8 braci i 8 
sióstr. Do zgromadzonych (nad je 
ziorem) uczestników uroczystości 
chrztu poselstwo ze Słowa Bożego 
skierow ali: najp ierw  br. A ntoni P liń- 
ski z Łodzi, a następnie br. pretzb. 
Kazim ierz M ur anty, sekretarz Rady 
Kościoła, który też służył przy akcie 
chrztu. Po chrzcie odbyło się nabo
żeństwo z W ieczerzą Pańską, do 
której po raz pierwszy przystąpili 
nowo ochrzczeni bracia i siostry. Z 
uwagi na dużą liczbę uczestników, 
nabożeństwo odbyło się w  namiocie, 
który mógł pomieścić ok. 150 osób. 
Uroczystość chrztu i nabożeństwo 
prowadził br. K azim ierz Krystoń, 
przełożony Zboru, a Słowo Boże 
podczas nabożeństw a głosili nast. 
bracia: K onstanty K ryszczuk i Ta
deusz Jarosz (obaj z W arszawy), 
Jan  Tomczyk z Bydgoszczy, A lfred 
Kozłowski ze Świebodzina. Przy 
W ieczerzy Pańskiej zaś służyli b ra 
cia: K azim ierz Najm ałowski, w ice
prezes Rady Kościoła oraz Tadeusz 
Dębosz z Bydgoszczy i  K azim ierz 
Jacyszyn z W arszawy. „Tak więc, 
jeśli ktoś jest w  Chrystusie, nowym  
jest stworzeniem ; stare przeminęło, 
oto wszystko stało sie now e” (2 Kor. 
5,17).

Z uroczystości chrztu w  Nowym Tomyślu

Z życia II Zboru w Łodzi. II Zbór 
ZKE w Łodzi zgromadza się na n a 
bożeństwa w  niedziele i św ięta o 
godz. 10.00 i 16.00 oraz w  środy o 
godz. 18.00 w  kaplicy zborowej przy 
ul. Szarej 1. Po śm ierci (w m aju  
br.) długoletniego przełożonego Zbo
ru br. prezb. Franciszka Januszew i
cza, obowiązki duszpasterskie pełni 
zast. przełożonego br. Michał Raikoć. 
Aby p!omóc w  pracy duchowej, Zbór 
odwiedzają kaznodzieje z innych 
Zborów, w tym  bracia starsi z za
rządu Kościoła, a najczęściej br.

„The Burning Candles” (Płonące Świece) zespól wokalno-instrumentalny 
z Holandii śpiewa na zgromadzeniu w II Zborze łódzkim, przy ul. Szarej 1
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Zasnęli w  Panu:

W Krakowie, dnia 1 sierpnia br. — 
s. Józefa Tomaszewska, la t  65, d łu
goletnia członkini Zboru krakow 
skiego (aktualnie II Zboru w  K ra 
kowie). Na uroczystości żałobnej 
zgromadzili się licznie w ierzący ze 
Zborów ewangelicznych w  K rako
wie, a także w ierzący z B alina i 
Brzeszcz oraz rodzina, 'sąsiedzi i zna
jomi zm arłej. Słowo Boże podczas 
uroczystości pogrzebowej głosili br. 
br. Tadeusz K rupa i M arian M olen
da.

W niedzielę 17 lipca br. w Zborze 
w Gliwicach odbyła się uroczystość 
otw arcia Domu Zborowego i kap li
cy przy ul. Elsnera 48. Na uroczyste 
nabożeństwo zgromadzili się o gada. 
10.00 m iejscowy Zbór, w ierzący ze 
Zborów sąsiednich oraz bracia z 
Prezydium  Rady Kościoła: prezb. 
prezb. K onstanty Sacewicz, Teodor 
Maksymowicz i Edw ard Czajko, Sło
wo w stępne wygłosił i uroczystość 
prowadził br. M irosław  Foehtm an, 
p.o. przełożonego Zboru gliwickiego, 
a  okolicznościowym Słowem Bożym
i m odlitw ą poświęcenia — w raz z 
przełożonym — służyli bracia z za
rządu Kościoła. Obecni na uroczy
stości goście zagraniczni, m. in. sę
dziwy b ra t K arol K aleta z Czecho
słowacji, przekazali pozdrow ienia i 
życzenia. Młodzież służyła pieśnią: 
solo i w  zespołach. Przełożeni są
siednich Zborów, obecni n a  uroczy
stości, życzenia Zborowi gliwickiemu 
przekazali podczas zgrom adzenia po
południowego.
Niech Bóg błogosławi Zborowi P ań 
skiem u w  Gliwicach na nowym 
miejscu jego służby głoszenia E w an
gelii.

Członkowie zespołu „Metanoia” (Cieszyn-Gliwice-Katowice) podczas usługi
pieśnią na uroczystości w Gliwicach

Brat prezb. T. Maksymowicz, wiceprezes Rady Kościoła za kazalnicą Zboru 
gliwickiego podczas uroczytości otwarcia nowej kaplicy

Z uroczystości otwarcia Domu Zborowego i kaplicy w  Gliwicach
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