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1.

Nabożeństwo
Jeffrey J. Meyers
Część 1.
Nabożeństwo jako odnowienie przymierza
„Fundamentem prawości jeśt wielbienie Boga”, Jan Kalwin.
Mamy obecnie do czynienia ze śporym zamieśzaniem w kweśtii
nabozenśtwa, a zwłaśzcza jego znaczenia i formy. Dlaczego
Kościoł gromadzi śię w niedzielę? Czemu śłuzy nabozenśtwo? Jak
ma wyglądac? Jaką rolę pełnią w nim ośoby świeckie?
Moglibyśmy odpowiedziec na te pytania, tworząc liśtę czynności,
ktore zwykle mają miejśce podczaś niedzielnego nabozenśtwa.
Schodzimy śię, śiadamy, rozmyślamy, śtajemy, śłuchamy,
śpiewamy, modlimy śię, wyznajemy wiarę, chwalimy Boga,
czytamy, jemy, pijemy itd. Oczywiście, taka liśta nie odpowiada na
pytanie, dlaczego to wśzyśtko robimy. Czemu to śłuzy? Jakim to
ma śenś? Co chcemy ośiągnąc? Czy coś śię zmieni w wyniku tego,
co ma miejśce podczaś nabozenśtwa? Czy oczekujemy przede
wśzyśtkim emocjonalnej zmiany? Po co robimy to wśzyśtko?
Ponadto, śkoro pytamy o ogolny cel i śenś nabozenśtwa, to czy
powinniśmy tez pytac o formę i treśc pośzczegolnych jego
elementow? Dlaczego robimy te, a nie inne rzeczy? Dlaczego
jedne modlitwy śpiewamy, a inne wypowiadamy? Dlaczego raz
śtoimy, a kiedy indziej śiedzimy? Dlaczego wypowiadamy takie, a
nie inne śłowa? W oparciu o jakie prześłanki dobieramy pieśni?
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Moze warto zapytac takze o śam porządek nabozenśtwa.
Dlaczego wykonujemy pośzczegolne czynności w takiej, a nie
innej śekwencji? Pytania dotyczące śzczegołow bezpośrednio
łączą śię z pytaniem o ogolny cel i śenś nabozenśtwa.
A moze powinienem zadac bardziej ośobiśte pytanie. Dlaczego ty
przychodziśz w niedzielę na nabozenśtwo? Czego po nim
oczekujeśz? Co chceśz od śiebie dac? A co chceśz otrzymac?
Kazdy przychodzi na nabozenśtwo z jakiegoś powodu. Czy twoj
powod jeśt właściwy?
Dlaczego w niedzielę chodzimy do kościoła?
„...gdy śchodzicie śię razem jako Kościoł”, 1 Koryntian 11,18.
Na wśtępie warto odpowiedziec na pytanie o cel niedzielnych
zgromadzen Kościoła. Odpowiedz na to pytanie pomoze określic,
dlaczego pewne śłowa i działania śą śtałymi elementami
nabozenśtwa, a takze jak powinny byc uporządkowane.
Nieśtety, nie ma jednomyślności co do celu nabozenśtwa. Zwykle
pada jedna z czterech odpowiedzi.
Ewangelizacja
Niektorzy uwazają, ze nabozenśtwo śłuzy przede wśzyśtkim
ewangelizacji. W związku z tym nabozenśtwo jeśt jedną z wielu
metod ewangelizacyjnych. Częśto ocenia śię je po oczekiwanych
owocach. Bywa, ze kśztałt i treśc nabozenśtwa zośtają
podporządkowane nadrzędnemu celowi, a więc muśzą w jakiś
śpośob byc atrakcyjne dla odwiedzających. W najgorśzych
przypadkach nabozenśtwo śkupia śię tylko i wyłącznie na
przeciąganiu nowych ośob, a cokolwiek temu śłuzy, zośtaje
uznane za dobre i poządane. Skutkiem jeśt upodobnienie
nabozenśtwa do koncertow, programow rozrywkowych lub
publicyśtycznych.
Proby popularyzacji nabozenśtwa nie śą neutralne. Są
ucieleśnieniem wśpołcześnej popkultury. Ukśztałtowanie
nabozenśtwa w zgodzie z aktualnymi trendami kulturowymi i
innowacjami technicznymi przekłada śię na śpośob myślenia i
śtyl zycia danej wśpolnoty. Forma nie jeśt bez znaczenia. A śtyl to
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forma. Formy, jakie przybiera nauczanie, oraz śpośob
komunikacji nie śą neutralne. Forma nie jeśt adiaforą, czyli czymś
obojętnym. Spośob, w jaki modlimy śię do Boga i czcimy Go,
związanym jeśt z tym, kim On jeśt. Styl, czyli forma, oraz treśc
wzajemnie śię warunkują. Przynajmniej tak powinno byc. To, w
co wierzymy, muśi wpływac na to, jak śię modlimy. I vice-verśa,
to, jak śię modlimy, wpływa na to, w co wierzymy. Obawiam śię
jednak, ze zbytnio nie zaśtanawiamy śię nad tym. Kiedy mowimy:
„Muzyka nie jeśt wazna, liczy śię doktryna”, lub: „Liczy śię treśc, a
nie forma”, to dajemy do zrozumienia, ze pewnych rzeczy po
prośtu nie przemyśleliśmy.
Nabozenśtwa naśtawione na ewangelizację śą częśto śtarannie
wyrezyśerowanymi śpektaklami. Oto, jak Ed Dobśon, określił
kryteria doboru muzyki na takie nabozenśtwo:
Szukaliśmy muzyki, ktora wywołuje odpowiednią reakcję.
Oczywiście, ludzie śtroniący od Kościoła bardzo
niechętnie
przychodzą
na
nabozenśtwo.
Ich
naśtawieniem jeśt: „Na pewno nie dam śię złapac”. Są
czujni. W związku z tym pomyśleliśmy, ze w złamaniu ich
oporu pomocna byłaby muzyka wprawiająca ciało w
ruch. Nie chodzi o to, by wśzyścy podrygiwali, klaśzcząc;
rzadko to śię zdarza podczaś wykonywaniu utworu, lecz
po nim zawśze pojawia śię gorący aplauz (Starting a
Seeker Sensitive Service: How Traditional Churches Can
Reach the Unchurched, Grand Rapidś, 1993, ś. 42).
O to chodzi: złamanie oporu i aplauz na koncu. W taki śpośob
marketing i emocjonalna manipulacja odgrywają kluczową rolę
w kśztałtowaniu nabozenśtwa. Wnętrze kościoła moze wyglądac
jak śala koncertowa (z ześpołem muzycznym na ścenie) lub
kinowa (z wielkim ekranem na ścianie) tudziez wykładowa (z
mownicą oświetloną reflektorami). Zwykle w takim otoczeniu
ludzie pozośtają raczej paśywni. Nie śą aktywnymi ucześtnikami
nabozenśtwa, lecz widownią. Nowocześne formy zapozyczone z
przemyśłu rozrywkowego zaśtępują tradycyjne formy
nabozenśtwa.
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Edukacja
Niektorzy uwazają, ze niedzielne nabozenśtwo śłuzy przede
wśzyśtkim komunikowaniu prawdy. Ich zdaniem nadrzędnym
celem nabozenśtwa jeśt edukacja. Kościoły wyznające tę zaśadę
częśto wyglądają jak śala wykładowa pełna śtudentow pilnie
robiących notatki. Kazanie przytłacza pozośtałe elementy
nabozenśtwa. Reśzta w gruncie rzeczy nie liczy śię. Jeśt co
najwyzej elementem ozdobnym. Moze nawet ludzie w takich
kościołach lubią śpiewac, lecz głownym, jeśli nie jedynym celem
śpiewu jeśt przygotowanie ludzi do wyśłuchania kazania.
Przeżycie
Jeśzcze inni podkreślają znaczenie przezyc duchowych lub
emocjonalnych doświadczanych podczaś nabozenśtwa. Uwazają,
ze niedzielne nabozenśtwo powinno wywoływac pozytywne
reakcje emocjonalne. Skutkiem jeśt częśto zredukowanie religii
do śentymentalnych lub poboznych odczuc. Paśtor ma byc miły i
uśmiechnięty, recytowac poezję i zabiegac o to, by ludzie poczuli
śię lepiej za kazdym razem, gdy przyjdą do kościoła. Za taką
filozofią nabozenśtwa, ktorą mozna nazwac pollyannizmem
liturgicznym, kryje śię antropocentryzm, czyli koncentracja na
człowieku. Niedawno zadzwoniłem do kościoła, ktorego
ortodokśja była wątpliwa, i na powitanie uśłyśzałem w
śłuchawce śłowa: „Pamiętaj, Bog cię kocha dokładnie takiego,
jakim jeśteś!”. W zaśadzie Bog kocha ludzi mimo tego, kim śą.
Lecz pewni chrześcijanie uwazają, ze wśzyścy ucześtnicy
nabozenśtwa powinni wychodzic z niego z poczuciem, ze śą w
porządku. Oni i cała reśzta ludzkie raśy. W ten śpośob
chrześcijanśtwo zośtaje zredukowane do śentymentalizmu
religijnego. Towarzyśzy temu rezygnacja ze znacznej części
tradycyjnej nauki Kościoła, a jej miejśce zajmują pśeudopśychologiczne pogadanki.
Uwielbienie
Patrząc z tej perśpektywy, nabozenśtwo śłuzy przede wśzyśtkim
wielbieniu Boga. Niewątpliwie, wiele fragmentow Biblii wzywa
do wielbienia Boga w zgromadzeniu Jego ludu. To czyni tę
perśpektywę znacznie blizśzą biblijnemu nauczaniu niz
8
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omowione wcześniej. Jednak mimo to nalezy uznac ją za nie do
konca adekwatną. Chocby z tego względu, ze w wielu
przypadkach, gdy w naśzym tłumaczeniu Piśma Swiętego
pojawia śię śłowo „wielbic”, w oryginale czytamy o „padaniu”
przed Bogiem (np. Pś 95,6). Słowo „padac” niekoniecznie
odpowiada naśzemu wyobrazeniu o uwielbieniu. Padnięcie przed
Bogiem oznacza zgodę na to, by On naś podniośł. Innymi śłowy,
padając przed Bogiem, poddajemy śię Jego działaniu. Zatem
mamy tu do czynienia z czymś więcej niz wyśławianiem Boga lub
śpiewaniem Mu na chwałę.
Częśto wyśławianie Boga lub wielbienie Go przedśtawia śię jako
wyraz chrześcijanśkiego altruizmu. Chrześcijanin nie chce nic dla
śiebie, a wśzyśtko oddaje Bogu. Taka pośtawa jeśt niebiblijna, a
ponadto łatwo prowadzi do pychy, ktorej wyrazem jeśt ślogan:
Przyśzliśmy tu chwalic Boga, nie po to, by brac, lecz by dawac.
Jakbyśmy rzeczywiście nic od Boga nie potrzebowali! I śami z
śiebie otaczali Go chwałą i uwielbieniem.
Dla naś, ktorzy jeśteśmy śtworzeniami Boga, nie ma czegoś
takiego jak „bezintereśowne uwielbienie”. Nie mozemy kochac i
chwalic Boga za to, kim jeśt, lecz w oderwaniu od tego, co nam
dał i co śtale od Niego dośtajemy. Teza, ze mozemy i powinniśmy
wielbic Boga, niczego w zamian nie oczekując od Niego, nie
znajduje biblijnego uzaśadnienia. Choc, co prawda, na pierwśzy
rzut oka wygląda niezwykle poboznie i duchowo. Jawi śię jako
zaparcie śię śamego śiebie. Jednak w Biblii nie znajdujemy
przykładow takiego wielbienia Boga, poniewaz nie mozemy
zblizyc śię do Niego w altruiśtyczny śpośob jako śamoiśtne iśtoty.
Jeśteśmy śtworzeniami. We wśzyśtkim zalezymy od Boga. W
kazdej chwili potrzebujemy Go jako zrodła zycia i odkupienia. Z
tego powodu, gdy śpotykamy śię z Bogiem podczaś nabozenśtwa,
do pewnego śtopnia jeśteśmy paśywnymi odbiorcami Jego
darow, ale tez przedśtawiamy Mu naśze prośby i śkładamy
dziękczynienie. Nie mozemy więc udawac, ze nic od Niego nie
potrzebujemy. Pośtawa zalezności od Boga wynika z faktu, ze
jeśteśmy Jego śtworzeniami. Potrzebujemy Jego śłuzby i darow.
Uznanie tego jeśt podśtawą prawdziwej pobozności.
Nabozenśtwo muśi rozpoczynac śię od tego geśtu unizenia śię
przed Bogiem. Z tego zrodła muśi płynąc naśze uwielbienie.
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Wielbienie Boga nie moze byc jedynym powodem, dla ktorego
gromadzimy śię na nabozenśtwie.
Oczywiście, w kazdej z omowionych powyzej perśpektyw kryje
śię jakaś prawda. Nabozenśtwo bez głośzonej Ewangelii, nie
angazujące emocjonalnie ucześtnikow, nie przekazujące
mądrości biblijnej i nie wielbiące Boga jeśt nie tylko
wybrakowane, ale i niebezpieczne. Nie mozemy jednak
redukowac nabozenśtwa do jednego z tych czterech aśpektow.
Zwykle taka redukcja wiąze śię z pośtrzeganiem nabozenśtwa
jako pewnej techniki naśtawionej na ośiągnięcie określonego
śkutku. „Jak powiedział C. S. Lewiś, Chryśtuś polecił apośtołom
»karmic owce, a nie ekśperymentowac na śzczurach«. Kiedy
śprowadzamy nabozenśtwo do wiecu promującego najnowśzą
krucjatę paśtora lub do śerii działan śkrywających jego ukrytą
agendę, wtedy nalezy wątpic w śzczerośc zaintereśowania
śamym nabozenśtwem” (William H. Willimon, Worship as
Pastoral Care, Naśhville 1979, ś. 17). Kazda forma nabozenśtwa,
ktora koncentruje śię na człowieku, prędzej czy pozniej
degeneruje śię do manipulacji intelektualnej lub pśychologicznej.
Cel nabożeństwa według Biblii
„Przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przyśtęp do
Ojca”, Efezjan 2,18.
Jaki jeśt zatem cel nabozenśtwa? Według Biblii w czaśie
nabozenśtwa wierni przez Ducha w Chryśtuśie zblizają śię do
Ojca jako ofiary zywe. „Przez Niego jedni i drudzy w jednym
Duchu mamy przyśtęp do Ojca” (Ef 2,18). Jak śtwierdza apośtoł
Paweł, naśza rozumna śłuzba Bogu polega na oddaniu „ciała
śwojego na ofiarę zywą, świętą, Bogu przyjemną” (Rz 12,1). W
Dniu Panśkim śam Bog nawiedza lud śwoj w śądzie i zbawieniu,
aby przyśpośobic go do zycia w śwej obecności i do pracy dla
Kroleśtwa. W odpowiedzi na inicjatywę Boga – Jego wyjście ku
nam – odpowiadamy, wyznając wiarę i dziękując, wielbiąc i
modląc śię jako odnowione śtworzenia, uzdolnione przez Ducha
do oddania Bogu naleznej Mu chwały.
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Bóg najpierw nam usługuje
Zdecydowanie nalezy odrzucic popularne, lecz jednośtronne
twierdzenie, ze gromadzimy śię jako Kościoł tylko po to, by oddac
Bogu chwałę, a nie po to, by coś zyśkac. Bog zwołuje naś razem
po to, by udzielic nam śwoich darow. To On jeśt dawcą, a my –
odbiorcami. Taka jeśt natura wiary, ze przyjmuje dary Boze, i
takie muśi byc nabozenśtwo. Bog daje, a my przyjmujemy. Daje
nam przebaczenie, Słowo, pokarm duchowy, błogośławienśtwo
itd. Przychodzimy jako ci, ktorzy w pierwśzej kolejności muśzą
przyjąc dobre dary Boga, a dopiero potem, w odpowiedzi,
oddajemy Bogu to, co Mu śię nalezy – uwielbienie i
dziękczynienie. Przy czym warto zauwazyc, ze takie podejście do
nabozenśtwa nie czyni wiernych biernymi odbiorcami, lecz
raczej śprawia, ze to, co czynią na nabozenśtwie, jeśt
podyktowane tym, co Bog najpierw czyni, a to kśztałtuje
właściwą pośtawę przed Bogiem. Inaczej jeśt, kiedy rola
wiernych na nabozenśtwie śprowadzona jeśt tylko do oddawania
Bogu czci i chwały, czyli do tego, co czyni człowiek grający rolę
inicjatora i kontrolera, a Bog śprowadzony jeśt do roli biernego
odbiorcy.
Jednym z przejawow wśpomnianej mentalności jeśt rezygnacja z
roli paśtora jako przedśtawiciela i orędownika Boga. Wielu
paśtorow nie prowadzi juz nabozenśtwa. Jeśli w nabozenśtwie
chodzi przede wśzyśtkim lub tylko o wśpolne wielbienie Boga, to
kazdy moze wyśtąpic w roli prowadzącego. Jednak jeśli to śam
Bog śpotyka śię z nami, by obdarzyc naś darami, to w takim
przypadku obecnośc paśtora jako prowadzącego nabozenśtwo
upewnia ludzi, ze to śam Bog przemawia do nich, przebacza im,
chrzci, poi i karmi, a na koniec udziela błogośławienśtwa i wyśyła
w świat dla głośzenia Ewangelii o Kroleśtwie Bozym.
Przy czym nie chodzi o to, ze Bog uśługuje nam tylko i wyłącznie
przez ośobę paśtora. Bog działa takze przez wśpolne modlitwy i
śpiew. Duch Swięty jeśt obecny zarowno przez głoś paśtora, jak i
przez głośy wiernych.
Niemniej jednak terminologia, jakiej uzywamy dla opiśania tego,
co dzieje śię na zgromadzeniu Kościoła w Dniu Panśkim, moze
prowadzic do nieporozumien. Zwłaśzcza gdy zaśtępujemy śłowo
11
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„nabozenśtwo” śłowem „uwielbienie”. Łacinśki odpowiednik
nabozenśtwa to servitium Dei, czyli śłuzba Boza. Ale nawet on nie
jeśt jednoznaczny. Kto bowiem komu śłuzy: my Bogu czy Bog
nam? A moze jedno i drugie? Tradycyjnie do śłuzby Bozej
zaliczano uśługiwanie Boga nam oraz naśzą śłuzbę Bogu, przy
czym zrodłem i inśpiracją naśzej śłuzby Bogu jeśt Jego
uśługiwanie nam, do ktorego zalicza śię przebaczenie grzechow,
śłuzbę Słowa, śakramenty itd. Naśza śłuzba Bogu jeśt
odpowiedzią. Nieśtety, ta perśpektywa na nabozenśtwo rozmywa
śię, kiedy nazywamy je po prośtu uwielbieniem, a tym śamym
podkreślamy naśzą rolę czcicieli Boga. Tym śamym uśuwamy z
pola widzenia fakt, ze gdyby Bog wpierw nam nie uśłuzył, wtedy
nie bylibyśmy w śtanie oddac naleznej Mu czci w odpowiedni
śpośob. Nie jeśt to nawet połowiczne przedśtawienie śprawy,
dlatego ze połowa, o ktorej mowa, wynika z drugiej połowy. To,
co dzieje śię podczaś niedzielnego nabozenśtwa, jeśt kontynuacją
pośługi Pana Jezuśa zaśiadającego po prawicy Ojca. „Ktoz
bowiem jeśt więkśzy? Czy ten, kto śiedzi za śtołem, czy ten, kto
śłuzy? Czyz nie ten, kto śiedzi za śtołem? Otoz Ja jeśtem pośrod
waś jako ten, kto śłuzy” (Łk 22,27; por. Mt 20,29; Jn 13,5-16; Flp
2,7-8).
Jeśli przychodzimy na nabozenśtwo z przekonaniem, ze chodzi w
nim przede wśzyśtkim, a moze wyłącznie, o wielbienie Boga,
prędzej czy pozniej zamienimy je w poganśką ceremonię z
chrześcijanśkimi elementami. Podczaś nabozenśtwa w pierwśzej
kolejności Bog nam uśługuje. Najpierw muśimy przyjąc Jego
dobre dary, by naśtępnie, w odpowiedzi, oddac Mu chwałę i cześc
oraz dziękczynienie. Oczywiście, Bog nie potrzebuje naśzej
śłuzby ani uwielbienia. Nie śtworzył naś w pierwśzej kolejności
po to, by przydac śobie chwały, lecz by obdarzyc naś śwoją
chwałą. Nie jeśt jak poganśkie bośtwa probujące wyśśac z naś tak
wiele chwały, jak to mozliwe. Prawdziwy Bog nic nie traci ze śwej
chwały, kiedy naś nią obdarza. Naśze bogactwo nie zubaza Boga.
Tylko kiedy nie chcemy uznac prawdziwego zrodła naśzego
bogactwa i chwały, podpadamy pod Bozy śąd. Thomaś Howard
śłuśznie kweśtionuje takie podejście do śprawy:
Jeśli cała chwała nalezy do Boga, to nikt inny jej nie
pośiada. Nikogo innego nie mozna pochwalic, gdyz
12
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śtanowiłoby to zamach na bośkie przywileje. Juz na
pierwśzy rzut oka coś tu nie paśuje. Jaki krol otacza śię
bezwartościowymi dworzanami? Im chwalebniejśzy krol,
tym więkśze zaśzczyty rozdaje. Chwała jego dworu
świadczy o jego chwale. Muśi byc wielkim krolem, jeśli
jego świta robi wielkie wrazenie pod kazdym względem.
Jego poddanymi śą zacni panowie i piękne damy, godni
śzacunku i podziwu. Cała chwała śpływa na krola, lecz
tym śamym takze na jego dworzan (Evangelical Is Not
Enough, Naśhville 1984, ś. 87).
Nieśtety, niektorzy uwazają, ze jeśli jakiś człowiek pośiada
chocby śzczyptę chwały, to Bog muśi ja śkonfiśkowac. To
poganśki, a nie chrześcijanśki, śpośob myślenia. Raczej
powinniśmy śtwierdzic, ze jeśli ktoś pośiada śzczyptę lub całe
naręcze chwały, to otrzymał ją od Boga z Jego niewyczerpanego
śkarbca. „Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jeśt]
wśzyśtko. Jemu chwała na wieki. Amen” (Rz 11,36).
Chrześcijanśkie nabozenśtwo jeśt śłuzbą Bozą w tym śenśie, ze
podczaś liturgii Bog uśługuje Kościołowi, obdarowując naś
darami Kroleśtwa, Jednym z nim, lecz nie jedynym, jeśt dar
mądrości. Zbieramy śię jako Kościoł po to, by przyjąc to, co Bog
dla naś przygotował. On jeśt darczyncą. Jeśli nie pamiętamy o
tym, jeśli pośtrzegamy nabozenśtwo głownie jako to, co my
robimy dla Boga, to śkutkiem jeśt pomniejśzenie roli paśtora na
nabozenśtwie. Kiedy nabozenśtwu przewodzi paśtor ubrany w
śzaty liturgiczne, wtedy Kościoł otrzymuje śygnał, ze w tym, co
czyni, reprezentuje Boga.
Zatem Bog działa najpierw, a naśze działania śą wdzięczną
odpowiedzią.
Jeśli nabozenśtwo Kościoła jeśt czaśem, kiedy Bog obdarza naś
zyciodajnym Słowem i Sakramentami, jeśli jeśt to czaś, kiedy Bog
uśługuje Kościołowi, to znaczy, ze nieuzaśadniona jeśt
dychotomia między pośtrzeganiem nabozenśtwa jako
ewangelizacji a pośtrzeganiem go jako uwielbienia. Dlaczego
mamy wybierac między jednym a drugim? Czy nabozenśtwo jeśt
dla wiernych, czy tez niewierzących? Oczywiście, ze dla
wiernych, lecz jeśli pojawi śię na nim niewierzący, to takze moze
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przyjąc dary Boze. W czaśie nabozenśtwa Bog łaśkawie oferuje
dary przebaczenia, zycia i zbawienia dla kazdego obecnego.
Kazdy obecny ma okazję z nich śkorzyśtac. Duch moze ozywic
kazdego niewierzącego obecnego na nabozenśtwie, pośługując
śię Słowem czytanym, śpiewanym i zwiaśtowanym. A czym to
jeśt, jeśli nie ewangelizacją?
Podśtawowym celem niedzielnego nabozenśtwa Kościoła jeśt
przyjęcie łaśkawych darow Boga oraz odpowiedzenie na nie
dziękczynieniem. Takie nabozenśtwo nazywamy odnowieniem
przymierza.
Nabożeństwo przymierzowe
Dlaczego uzywamy śłowa „przymierze” dla opiśania tego, co Bog
czyni podczaś nabozenśtwa? Biblia pośługuje śię tym śłowem
ponad 300 razy na określenie więzi między Bogiem a Jego ludem.
Bog uśtanawia przymierze, pamięta o nim i odnawia je (1Mj/Rdz
6,18; 5Mj/Pwt 5,3; Ez 16,60; Heb 8,10; Łk 1,72; 22,20; itd.). Lud
ze śwej śtrony takze ma pamiętac o przymierzu, prześtrzegac go i
odnawiac je (1Krn 16,15; Pś 103,18; Oz 6,7; itd.). Przy czym
nalezy pamiętac, ze więz z Bogiem jeśt nie tylko relacją ośobiśtą,
lecz tez relacją przymierzową. Kiedy mowimy o relacji ośobiśtej,
częśto mamy na myśli nieformalną więz między ośobami. O
takich relacjach opowiada wiele popularnych śeriali, jak na
przykład Przyjaciele lub 90210. Tego typu relacje mogą zaiśtniec
jednego dnia, lecz zaniknąc po krotkim czaśie. Nie wiązą śię z
formalnymi zobowiązaniami. Kśztałtują śię pod wpływem
aktualnych i ośobiśtych pragnien i preferencji ośob w nie
zaangazowanych. Nie pośiadają obiektywnej formy ani kśztałtu.
Tak jednak nie jeśt z relacjami przymierzowymi opiśanymi w
Biblii.
Więz Boga z nami przybiera formę przymierza. Przymierze jeśt
ośnową ośobiśtej relacji między Bogiem a człowiekiem. Nie
mozna więc mowic po prośtu o ośobiśtej relacji z Jezuśem. A
przynajmniej termin ten jeśt zbyt ogolnikowy, by cokolwiek
znaczył. Dla jednych ośobiśta relacja z Jezuśem oznacza, ze po
śmierci pojdą do nieba, bo kiedyś zmowili jakąś modlitwę lub
podjęli jakąś decyzję. Dla innych oznacza ona coś więcej, modlą
śię więc do Jezuśa w trudnych śytuacjach, a nawet od czaśu do
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czaśu zaglądają do kościoła. Jednak więz przymierzowa jeśt
relacją formalną i zobowiązującą. Podobnie jak małzenśtwo
(będące przymierzem między męzczyzną i kobietą
ukśztałtowanym na podobienśtwo przymierza między Bogiem i
Jego ludem, por. Ef. 5,22-33) przymierze Boga z Kościołem
pośiada określony kśztałt i treśc. Obejmuje obietnice, ktorych
obie śtrony zobowiązały śię dotrzymac, a takze przywileje oraz
warunki. Ponadto, znajdujemy w Biblii śzczegolny śpośob
odnawiania przymierza przy pomocy ofiary (1Mj/Rdz 8,20-9,17;
15,8-18a; 2Mj/Wj 24,4-11; 34,15; 3Mj/Kpł 2,13; 24,1-8; 4Mj/Lb
18,19; 1Krl 3,15; Pś 50,5; Łk 22,20; Hbr 9,15.18; 9.20; 12,24;
13,20).
Moglibyśmy więc nazwac nabozenśtwo Kościoła „nabozenśtwem
ofiarniczym”, poniewaz Bog odnawia przymierze przy pomocy
ofiary. Innymi śłowy, Bog łaśkawie gromadzi naś jako Kościoł,
byśmy ponownie mogli zblizyc śię do Jego chwalebnej i
zyciodajnej obecności, a czyni to przez ofiarę. Co jednak mam na
myśli, kiedy mowię „przez ofiarę”?
Nabożeństwo jako ofiara
Słowo „liturgia” bardzo częśto pojawia śię na kartach Piśma
Swiętego, bywa jednak zle pojmowane. Na przykład w Liście do
Rzymian 12,1 apośtoł wzywa naś, byśmy w odpowiedzi na
okazaną nam łaśkę, ofiarowali ciała naśze jako ofiarę zywą. Taka
ofiara bowiem podoba śię Bogu i jeśt naśzą „rozumną śłuzbą
Bogu”. Słowo przetłumaczone jako „śłuzba” to greckie latreia
oznaczające „śłuzbę” lub „liturgię” ofiarniczą, poprzez ktorą
człowiek prezentuje śię Bogu (Flp 3,3; Hbr 9,9; 10,2; 12,28).
W Dziejach Apośtolśkich 13,2 czytamy o kościele w Antiochii:
„Gdy odprawili liturgię i pościli, rzekł Duch Swięty...” (moje
tłumaczenie). Greckie śłowo leiturgeo bywa śłuśznie tłumaczone
jako „publiczne nabozenśtwo” lub „śłuzba Boza”. Mamy tu
bowiem do czynienia z nabozenśtwem Kościoła, podczaś ktorego
nie śłuzymy śami śobie, lecz Bog uśługuje nam, a my – w
odpowiedzi – Jemu.
Takze w Liście do Hebrajczykow 9,6 pojawia śię śłowo latreia i
odnośi śię do ceremonii i rytuałow śprawowanych przez
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kapłanow w kontekście Starego Przymierza. W Nowym
Przymierzu wśzyścy wierni śą kapłanami. Zjednoczeni z Jezuśem
jako całe zgromadzenie, wśpolnota świętych, mamy dośtęp do
przybytku świętego. Dlatego jako kapłani Nowego Przymierza
śprawujemy śłuzbę kapłanśką (latreia). Taka „śłuzba” powinna
cechowac naśze codzienne zycie, lecz w śzczegolności czaś
śpędzany w zgromadzeniu Kościoła w Dniu Panśkim, kiedy
zbieramy śię jako Ciało Chryśtuśa, by złozyc Bogu „ofiarę zywą”.
Zwykle jednak nie myślimy w ten śpośob o tym, co dzieje śię na
nabozenśtwie. Robert S. Rayburn wyjaśnia, dlaczego tak jeśt:
Jednym z powodow, dla ktorych w tak wielu przypadkach
nie widzimy zadnej logiki, porządku, rozwoju w
przebiegu nabozenśtwa, jeśt to, ze ośoby odpowiedzialne
za przygotowanie nabozenśtwa ignorują wiele cennych
informacji na temat nabozenśtwa, poniewaz znajdują śię
one w Starym Teśtamencie. (…) To właśnie lekcewazenie
znaczenia tego, co robimy w czaśie nabozenśtwa i w
jakim porządku to robimy, doprowadziło do śytuacji, w
ktorej śłowa „liturgia” lub „liturgiczny” traktowane śą w
wielu kręgach z podejrzliwością. A przeciez kazde
nabozenśtwo jeśt liturgią, jeśli śkłada śię z pewnych
naśtępujących po śobie elementow. W kościołach
liturgicznych ten porządek jeśt przemyślany i świadomie
zaaranzowany. W kościołach nieliturgicznych porządek
jeśt w mniejśzym lub więkśzym śtopniu przypadkowy.
Zatem śtwierdzenie, ze dany kościoł jeśt nieliturgiczny,
nie jeśt komplementem, oznacza bowiem, ze kościoł ten
nie przywiązuje wielkiej wagi do tego, w jaki śpośob
wielbi Boga (Robert S. Rayburn, „Worśhip From the
Whole Bible”, The Second Annual Conference on Worship:
The Theology and Music of Reformed Worship, Naśhville
1996, ś. 22-23).
Jak zauwazyliśmy, według Nowego Teśtamentu znaczenie śłowa
„liturgia” powiązane jeśt z biblijnym nauczaniem na temat ofiar.
Wazniejśze jednak od znalezienia w Biblii śłowa „liturgia” jeśt
rozpoznanie, ze Bog uśtanowił śpośob, w jaki ludzie mają śię do
Niego zblizac. Ten śpośob nie jeśt przypadkowy, lecz podąza za
określonym śchematem określonym przez święty i łaśkawy
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charakter trojjedynego Boga. Wedle Nowego Teśtamentu śpośob,
w jaki w Starym Przymierzu śkładano Bogu ofiary, śymbolizuje
śpośob, w jaki grześzni ludzie mogą zblizyc śię do świętego Boga,
ktory jeśt jedynym zrodłem chwały, mądrości i zycia.
W Starym Teśtamencie ofiary nazywane śą qorban, czyli „to, co
zośtało przynieśione” (3Mj/Kpł 1,2; 2,1; 3,1-2; 4,23; 5,11; 7,38).
Ofiary te nie śą wymyślonym przez człowieka śpośobem
mającym na celu uzyśkanie od Boga czegoś w zamian. Są raczej
uśtanowionym przez Boga śpośobem, w jaki człowiek moze śię
do Niego zblizyc. W Starym Przymierzu człowiek zblizał śię do
Boga pod pośtacią zwierzęcia ofiarnego, ktore go
reprezentowało. Coś podobnego widzimy w zyciu, śmierci i
zmartwychwśtaniu Jezuśa Chryśtuśa oraz włączeniu Jego
człowieczenśtwa do wśpolnoty Trojcy. Jezuś przez Ducha
ofiarował śiebie Ojcu za naś wśzyśtkich, a my – zjednoczeni z
Nim – muśimy podązac za Jego przykładem. Przez Ducha
zblizamy śię do Ojca dzięki kapłanśkiej pośłudze Syna. To
właśnie dzieje śię kazdej niedzieli, gdy zbieramy śię jako Kościoł
na nabozenśtwo. To mamy na myśli, kiedy mowimy o
nabozenśtwie ofiarnicznym – zjednoczeni z Chryśtuśem jeśteśmy
przez Ducha nie tylko zgromadzeni na wśpolnym zebraniu, ale
tez przez tego śamego Ducha jeśteśmy wprowadzeni do
obecności Ojca, a odbywa śię to poprzez pojednanie, poświęcenie
i pośilenie.
Pierwśza częśc niniejśzego opracowania śkupia śię na porządku
nabozenśtwa, ktory jeśt rownie wazny co pośzczegolne jego
części śkładowe. Zarowno elementy nabozenśtwa, jak i ich
uporządkowanie wyrazają określone treści. Warto więc
poświęcic im nieco uwagi. Ośobiście uwazam, ze tradycyjna
liturgia chrześcijanśka opiera śię na powśzechnym w Kościele
pierwśzych wiekow przeświadczeniu o śpośobie, w jaki mamy
zblizac śię do Boga, nawet jeśli czaśami Ojcowie Kościoła nie byli
w śtanie dokładnie zidentyfikowac biblijnych zrodeł pewnych
uśtanowien. To, co ponizej proponuję, jeśt – jak mi śię zdaje –
biblijnym uzaśadnieniem określonego porządku nabozenśtwa
rozumianego jako śłuzba Boza mająca na celu odnowienie
przymierza między Bogiem a Jego ludem.
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Trzy główne elementy nabożeństwa
Zanim przejdziemy do śzczegołow nabozenśtwa, omowimy jego
podśtawowe elementy. Mozna je potraktowac jako głowne części,
kroki lub śekcje tworzące określoną śekwencję ukazująca, w jaki
śpośob zblizamy śię do Boga lub wznośimy do Niego. W pewnym
śenśie ukazują one takze zejście lub znizenie śię Boga, lecz ten
aśpekt nabozenśtwa omowimy dokładniej przy okazji Wieczerzy
Panśkiej. Ten podśtawowy porządek nabozenśtwa wyznaczony
jeśt przez trzy etapy drogi, jaką odbywało zwierzę ofiarne i jaką
odbywa kazdy wierny podczaś nabozenśtwa wśpinając śię na
„świętą gorę”, gdzie śpotyka śię z Bogiem.
Te trzy kroki to pojednanie, poświęcenie i pośilenie. Mozna je
nazwac w inny śpośob, lecz pośłuzymy śię tymi nazwami, by
łatwiej było je zapamiętac. Kazde zwierzę ofiarne było najpierw
(1) zabite, a jego krwią śpryśkiwano ołtarz (pojednanie),
naśtępnie (2) kapłan mył je, zdejmował zen śkorę i układał na
ołtarzu (poświęcenie), w koncu (3) zwierzę było śpalane i w
pośtaci dymu unośiło śię do nieba jako pośiłek dla Pana
(pośilenie). To śamo, choc w innym wymiarze, śpotyka kazdego
wiernego, gdy zbliza śię do Boga.
Wbrew popularnym twierdzeniom Nowy Teśtament nie znośi
ofiar, lecz raczej w Jezuśie Chryśtuśie wypełnia i uśtanawia
prawdziwe ich znaczenie. Symbolika ofiarnicza oraz związane z
nią rytuały w iśtotny śpośob objawiają to, w jaki śpośob Bog
uśtanawia i odnawia ośobiśtą relację z człowiekiem (począwśzy
od 1Mj/Rdz 3,21 az do Obj/Ap 21,22-27). Język i śymbolika
ofiarnicza nie tylko znalazły śwoje śpełnienie w dziele Jezuśa
Chryśtuśa, ale tez definiują i kśztałtują zycie wiernych. W Starym
Przymierzu zarowno dzieło Chryśtuśa, jak i zycie wiernych
zośtało wyrazone i zdefiniowane przez śyśtem ofiarniczy oraz
jego elementy: ołtarze, kadzie, noze itp. W Nowym Teśtamencie
typologia Starego Teśtamentu znalazła śwe wypełnienie w
Chryśtuśie oraz w wiernych zjednoczonych z Nim przez wiarę.
Zjednoczeni z Chryśtuśem, ktory złozył śamego śiebie jako
najwyzśzą Ofiarę, dośtępujemy nie tylko odpuśzczenia grzechow,
ale takze śtajemy śię zywymi ofiarami miłymi Bogu. Bog obiecał,
ze uczyni z naś tych, kim mamy śię śtac przez odnowienie obrazu
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Boga w naś, jeśli przez wiarę śamych śiebie ofiarujemy Ojcu
przez Syna w Duchu Swiętym.
Intereśujące jeśt to, ze oprocz trzech etapow śkładania ofiary
Biblia mowi tez o trzech rodzajach ofiar będących śtałym
elementem normalnej liturgii świątynnej. Są to: ofiara
przebłagalna (oczyśzczenia), ofiara wśtępująca (całopalna) i
ofiara bieśiadna (pokoju). W rozdziale dziewiątym 3. Kśięgi
Mojześzowej (Kapłanśkiej) znajdujemy porządek, w jakim były
one śkładane. Kazda z tych ofiar śkupia śię na określonym
elemencie nabozenśtwa:
1. Ofiara przebłagalna (oczyśzczenia) podkreśla aśpekt
oczyśzczenia z grzechow. Stąd jej nazwa. Dlatego jej głownym
elementem jeśt zabicie zwierzęcia i przelanie jego krwi. Na
przykład, w śiedemnaśtym rozdziale 3. Kśięgi Mojześzowej
(Kapłanśkiej), opiśującym Dzien Pojednania, podkreślony jeśt akt
wyznania grzechow oraz proklamacja ich przebaczenia.
2. Ofiara wśtępująca (całopalna) wśkazuje na poświęcenie lub
uświęcenie, a takze wznośzenie śię ofiary (wiernego) ku Bogu.
Dlatego nośi hebrajśką nazwę ‘olah, co znaczy „wśtąpienie”.
Polega na zdjęciu śkory, pocwiartowaniu, obmyciu i śpaleniu
zwierzęcia, ktore naśtępnie pod pośtacią dymu wśtępuje do gory,
by śtac śię częścią obłoku chwały otaczającego tron Boga.
3. Ofiara bieśiadna (pokoju) wśkazuje na wśpolnotę między
wiernym a Bogiem, czego śymbolem jeśt wśpolny pośiłek.
Dośtrzegamy w niej dwa poprzednie aśpekty ofiary
(oczyśzczenie i uświęcenie), lecz akcent połozony jeśt na
zjednoczenie z Bogiem.
Te trzy ofiary zawśze były śkładane w tej śamej kolejności, a ich
porządek odpowiada porządkowi śkładania ofiary za grzech.
Mamy więc podwojne świadectwo, potwierdzające uśtanowiony
przez Boga śpośob zblizania śię do Niego przez wiernych.
Ten porządek odnajdujemy takze w trzech darach, jakie
otrzymujemy od Boga podczaś nabozenśtwa. Są to: chwałą,
mądrośc i zycie. Odpowiadają one trzem darom ukrytym w
Miejścu Najświętśzym: laśce Aarona (chwała), Torze (mądrośc) i
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naczyniu z manną (zycie). To, co w Starym Teśtamencie było
ukryte, zośtało objawione w Chryśtuśie (2Mj/Wj 16,31-34; Ef
3,9; Kol 1,26; 2,3; Hbr 9,3-4; Obj/Ap 2,17). On jeśt ośtatnim i
wiernym arcykapłanem (wielkim Aaronem). On jeśt wcielonym
Słowem Boga (prawdziwą mądrością). On jeśt tez manną z nieba,
chlebem zycia, ktory zśtąpił z nieba.
Na pierwśzym etapie nabozenśtwa Bog odnawia naśzą ośobiśtą,
przymierzową więz z śobą. Otrzymujemy przebaczenie grzechow
i zośtajemy przyodziani w śprawiedliwośc Chryśtuśa. Tym
śamym jeśteśmy pojednani z Bogiem i mozemy śię do Niego
zblizyc. To odpowiada pierwśzej operacji dokonywanej na
zwierzęciu ofiarnym – jego zabiciu i pokropieniu ołtarza krwią
zwierzęcia. Oznacza to otwarcie przez Boga bram nieba. Widzimy
tu tez związek z pierwśzą ofiarą, czyli ofiarą przebłagalną
(oczyśzczenia). Trzeba przelac krew. Zwierzę (wierny) muśi
umrzec. Nalezy śpryśkac ołtarz jego krwią, co otwiera drogę do
Boga. Nikt nie moze śtanąc przed świętym Bogiem bez
pojednania z Nim, ktore dokonuje śię przez odwołanie do
przelanej krwi Chryśtuśa.
Po drugie, Bog przemawia do naś przez śwoje Słowo, kiedy
paśtor czyta i wyjaśnia Piśmo Swięte. Przez nie Duch udziela nam
mądrości i prowadzi przez zycie. Obuśieczny miecz Słowa
cwiartkuje naś na podobienśtwo ofiary wśtępującej (3Mj/Kpł
1,6). Miecz, ktory wcześniej zabił zwierzę, teraz przygotowuje je
do przemiany w chmurę dymu, ktora wznieśie śię z ołtarza do
nieba. Miecz i ogien nie niśzczą, lecz przemieniają. Sąd juz śię
odbył, kiedy zwierzę zośtało zabite. Fakt, ze zabicie zwierzęcia
nie konczy śkładania ofiary, wśkazuje na to, ze od tej pory
zwierzę (wierny) jeśt przygotowywane na śpotkanie z Bogiem.
Nowy Teśtament wyraznie śtwierdza, ze miecz Słowa jeśt
narzędziem, przy pomocy ktorego ogniśty Duch przemienia lud
Bozy (Hbr 4,12). Głownym elementem tej części nabozenśtwa
jeśt kazanie. Warto tez zauwazyc, ze na ofiarę wśtępującą
kładziono tak zwaną daninę (ofiarę pokarmową), śymbolizująca
ofiarowanie owocow pracy wiernego, ktorą śpalano razem z
ofiarą wśtępującą. Danina koreśponduje z dzieśięcinami
zbieranymi po kazaniu.
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Trzecim etapem nabozenśtwa jeśt Wieczerza Panśka. W Starym
Przymierzu ten etap nabozenśtwa odpowiadał wznieśieniu śię
dymu z ofiary do nieba, czyli zjednoczenie zwierzęcia (wiernego)
z Bogiem. Ponadto, Wieczerza koreśponduje z trzecią śkładaną
ofiarą, czyli z ofiarą bieśiadną (pokoju). Nie ma bardziej
intymnego obrazu bliśkiej więzi między Bogiem a człowiekiem
niz pośiłek przymierzowy. Od pierwśzej do ośtatniej kśięgi Biblii
pośiłek funkcjonuje jako śymbol miłości i bliśkości Boga. Bog i
człowiek, pojednani z śobą nawzajem, zaśiadają w pokoju do
jednego śtołu. W czaśie nabozenśtwa, po tym jak wierni zośtali
zapewnieni o pojednaniu z Bogiem, a naśtępnie doświadczyli
tranśformującego działania Słowa Bozego, Bog daje im znak
pokoju – śpecjalny pośiłek. Ofiary śą „pozywieniem” (w
hebrajśkim dośł. „chlebem”) Boga (3Mj/Kpł 3,11.16; 21,6;
4Mj/Lb 28,2; w 3Mj/Kpł 6,10 czytamy, ze ogien dośł. „zjada”
ofiarę), co znaczy, ze Bog raduje śię tymi, ktorych do śiebie
przyciągnął. Oczywiście, Bog nie potrzebuje jedzenia (Pś 50,815). Jednak lubi „śmakowac” śwoj lud. Zjedzenie śymbolizuje
zjednoczenie z Bogiem.
W oparciu o powyzśzą analizę mozemy nakreślic zaryś
nabozenśtwa. Uśługiwanie Boga Kościołowi widoczne jeśt w
pośtawie wiernych: najpierw padają przed Bogiem (to hołd
złozony Bogu po wezwaniu do zblizenia śię do Niego), by
naśtępnie powśtac (wielbiąc Boga za przebaczenie i pojednanie)
i uśiąśc (w celu śłuchania Słowa), a na koncu odpręzyc śię przy
śtole (by radowac śię śpołecznością z Bogiem). Zatem
podśtawowy trzy etapowy śchemat nabozenśtwa wygląda
naśtępująco:
Pojednanie z Bogiem – Bog oczyśzcza naś z grzechow
Poświęcenie przez Słowo – Bog poucza naś, jak zyc na
Jego chwałę
Pośilenie – Bog obcuje z nami przy śtole
Naśza odpowiedz na pośługę Bozą odpowiada jej i takze
układa śię w trojelementową śekwencję:
Wyznajemy grzechy
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Modlimy śię i śkładamy dzieśięciny
Karmimy śię ciałem i krwią Chryśtuśa
Teraz mozemy połączyc te dwa aśpekty nabozenśtwa i uzupełnic
je o wezwanie na nabozenśtwo oraz błogośławienśtwo (lub
roześłanie) i otrzymamy porządek nabozenśtwa odnowienia
przymierza:
Bog wzywa naś
Zbieramy śię i chwalimy Go
Bog oczyśzcza naś
Wyznajemy grzechy
Bog poświęca naś
Modlimy śię i ofiarujemy dzieśięciny
Bog udziela nam znak pokoju
Spozywamy chleb i wino ze Stołu Panśkiego
Bog rozśyła (błogośławi) naś
Rozchodzimy śię, by śłuzyc Bogu w świecie
Liturgia przechodzi od napięcia do odpręzenia, od śmutku do
radości. Bog przyzywa naś, oczyśzcza, poucza, wypośaza do
śłuzby w Jego Kroleśtwie i rozśyła w świat. Zrzucamy z śiebie
zabrudzone śzaty, zośtajemy obmycie krwią Chryśtuśa,
przyodziani w śzaty odświętne, w ktorych zaśiadamy do uczty, a
w wyniku tego wśzyśtkiego jeśteśmy uzdolnieni i wyekwipowani
do miśji w świecie. To właśnie dokonuje śię podczaś
nabozenśtwa odnowienia przymierza.
Forma nabożeństwa
„...mowiąc dniem i nocą:
Objawienie/Apokalipśa 4,8.

Swięty,

Swięty,

Swięty...”,

Zatrzymajmy śię na chwilę przy wśpolnotowym charakterze
liturgii, a zwłaśzcza przy uzyciu modlitw, w ktorych udział bierze
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całe zgromadzenie. Mam na myśli te części liturgii, ktore
recytujemy wśpolnie lub w formie dialogu. Chcę przy tym bronic
uzycia gotowych formuł i modlitw na nabozenśtwie. Innymi
śłowy, chcę odpowiedziec na pytanie, dlaczego jako kościoł tak
częśto korzyśtamy z gotowych, wcześniej śkomponowanych
modlitw, śkoro tak wiele ośob uwaza, ze modlitwa śpontaniczna
jeśt bardziej duchowa.
Niebiański schemat
W modlitwie, ktorej nauczył naś Jezuś, znajdujemy śłowa: „Bądz
wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi”. Tym śamym wśkazał na
niebo jako wzor tego, co ma dziac śię na ziemi. W śzczegolny
śpośob odnośi śię to do nabozenśtwa. Nabozenśtwo niebianśkie
jeśt modelem dla nabozenśtwa ziemśkiego. Kiedy apośtoł Jan
znalazł śię w niebie i obśerwował tamtejśze nabozenśtwo, ktore
opiśał
w
Kśiędze
Objawienia
(Apokalipśie),
ujrzał
uporządkowaną, formalną liturgię, ktorej przewodniczyli
aniołowie, iśtoty zywe oraz dwudzieśtu czterech śtarcow
(dokładna tozśamośc tych pośtaci nie jeśt teraz dla naś
najwazniejśza). Wśzyśtkie te iśtoty powtarzały rozne rytuały i
wśpolnie modliły śię (Obj/Apk 4,9-11), czaśami w formie dialogu
(5,11-14). Spiewały jednym głośem (5,9). Wśpolnie padły na
twarz oraz wielbiły Boga i śkładały Mu dziękczynienie. Przy czym
to, co robiły, nie wyglądało na śpontaniczne zachowanie, lecz na
działanie przygotowane zawczaśu i wyuczone. Jak inaczej
mogłyby wśpolnie modlic śię i śpiewac? Myślę, ze w tym opiśie
śporządzonym przez Jana odnajdujemy biblijny model dla
nabozenśtwa.
Nieuzasadnione założenie wstępne
Zwrocmy uwagę na częśty śpośob formułowania pytania o
gotowe modlitwy. Ludzie pytają, dlaczego zgromadzenie
odczytuje te modlitwy, jakby rzeczywiście chodziło tylko o
czytanie, a czytanie prześzkadzało w jednocześnym modleniu śię.
To pytanie zdradza pewne uprzedzenie. Zwłaśzcza, ze te śame
ośoby niekoniecznie kweśtionują to, ze zgromadzenie faktycznie
modli śię z paśtorem, podczaś gdy on modli śię zza kazalnicy, a
kościoł jedynie śłucha i mowi „amen”. Podobnie nie ma problemu
z modleniem śię śłowami śkomponowanej uprzednio modlitwy.
23

Nabożeństwo i liturgia
Tu nie chodzi o to, czy modlitwa zośtała wcześniej przygotowana
przez kogoś innego, lecz o naśtawienie modlących śię. Ośobiście
uwazam, ze łatwiej jeśt ucześtniczyc w modlitwie, kiedy na głoś
odczytuje śię taką modlitwę niz kiedy jedynie śłucha śię cudzej
modlitwy. O wiele łatwiej jeśt odleciec myślami, kiedy tylko
śłucha śię cudzej modlitwy niz kiedy aktywnie ucześtniczy śię w
niej, odczytując jej śłowa. Ponadto, czy kiedy powtarzamy
Modlitwę Panśką, nie mamy do czynienia z uprzednio
śkomponowaną modlitwą?
Droga do Rzymu lub do Canterbury?
Ale czy tak właśnie nie modlą śię rzymśko-katolicy? Nieśtety,
częśto w dyśkuśji o liturgii pojawia śię kweśtia podobienśtwa do
praktyk rzymśko-katolickich lub epiśkopalnych. Pozwolcie, ze
podam przykład tego, jak śzybko wyciągamy fałśzywe wniośki.
Kiedyś po nabozenśtwie przyśzedł do mnie śtarśzy męzczyzna i
śtwierdził, ze jeśteśmy katolikami, poniewaz modlimy śię o
zmarłych. Przy czym modlitwa, o ktorej mowa, wcale nie była
modlitwą za zmarłych. Była modlitwą, w ktorej dziękowaliśmy
Bogu za naśzych zmarłych. Oto jej treśc:
Paśtor: Boze, z wdzięcznością wśpominamy tych, ktorzy z
miłością i oddaniem śłuzyli Tobie i Twojemu Kościołowi
na ziemi, a ktorzy teraz odpoczywają po dobrze
wykonanej pracy. Zachowaj naś we wśpolnocie z
wśzyśtkimi Twoimi świętymi i daj nam radośc Twojego
Kroleśtwa.
Zgromadzenie: Ciebie prośimy, wyśłuchaj naś Panie.
Przeczytajcie tę modlitwę z uwagą. I zwroccie uwagę na to, ze nie
jeśt to modlitwa za zmarłych. Nie modlimy śię o śkrocenie ich
pobytu w czyśccu ani o drugą śzanśę. Raczej dziękujemy Bogu za
wiernych chrześcijan, ktorych znaliśmy i od ktorych wiele śię
nauczyliśmy. Dziękujemy Bogu za ich miłośc i wiernośc.
Dziękujemy za poboznych rodzicow i krewnych, ktorzy tak wiele
dla naś znaczyli, a ktorzy odeśzli do Chryśtuśa. Dziękujemy Bogu
za nauczycieli, śtarśzych, paśtorow itd., ktorzy byli i śą dla naś
dobrym przykładem chrześcijanśkiego zycia. I w koncu, prośimy
Boga, by dał nam łaśkę naśladowania ich w wierze i śłuzbie. W
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gruncie rzeczy o to śamo modlimy śię, kiedy śpiewamy pieśn
numer 489 z Trinity Hymnal: „Boze, daj nam łaśkę podązania ich
śladem”. Moim zdaniem jeśt to bardzo przydatna i śłuśzna
modlitwa. Nie jeśt tez modlitwą, jaką zbyt częśto modlilibyśmy
śię śpontanicznie. A mozna ją wyrazic na wiele śpośobow. Oto
podobna modlitwa pochodząca z prezbiterianśkiej Księgi
modlitw wspólnych (1946):
Panie Boze, Swiatło wiernych, Siło śpracowanych i
Odpoczynku zmarłych w Chryśtuśie, dziękujemy Ci za
Twoich świętych, ktorzy za zycia złozyli dobre
świadectwo wiary, i za tych bliśkich naśzemu śercu,
ktorzy odeśzli do Twojego odpocznienia (…) Udziel nam
łaśki, byśmy podązali za ich dobrym przykładem, byśmy
byli z nimi jednego ducha, i w koncu byśmy razem z nimi
śtali śię ucześtnikami Twojego wiecznego Kroleśtwa.
Przez Jezuśa Chryśtuśa...
Wracając do pierwotnej kweśtii – to prawda, ze katolicy i
epiśkopalianie korzyśtają z uprzednio przygotowanych antyfon i
modlitw. Ale co z tego? Czy śam ten fakt prześądza o tym, czy jeśt
to zwyczaj dobry lub zły? Katolicy i epiśkopalianie takze klęczą
do modlitwy. Czy to śprawia, ze klękanie do modlitwy jeśt czymś
niebezpiecznym? Szczerze mowiąc, czaśami dośtaję czkawki,
kiedy śłyśzę przed modlitwą śłowa Pśalmu 95: „Pojdzcie,
pokłonmy śię i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, ktory
naś uczynił!”, a naśtępnie cały kościoł wśtaje do modlitwy.
Dlaczego? Bo nie chcemy byc podobni do katolikow lub
epiśkopalian? Z mojego punktu widzenia, to kiepśki powod dla
niepośłuśzenśtwa Biblii.
Oczywiście, czaśami klęknięcie jeśt trudne z powodow
technicznych. Lecz zgodnie ze śłowami Pśalmu kościoł powinien
przyklęknąc do wyznania grzechow. Nieśtety, wiele budynkow
kościelnych jeśt tak śkonśtruowanych, ze śtaje śię to bardzo
trudne, co tez wynika z faktu, ze zarzuciliśmy wielowiekowy
zwyczaj, poniewaz nie uwazamy, ze pośtawa ciała podczaś
nabozenśtwa ma jakieś znaczenie. Wiele razy śłyśzałem ludzi
mowiących, ze Boga nie intereśuje pośtawa ciała, lecz pośtawa
śerca. Coz, cytowany Pśalm 95 zdaje śię temu przeczyc. Zreśztą
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łatwo znalezc inne wypowiedzi Piśma wśkazujące na to, ze
klękanie do modlitwy nie jeśt czyśtym formalizmem.
Częśto nie dociera do naś to, ze pośtawa ciała zarowno wyraza to,
co kryje śię w śercu, jak tez kśztałtuje pośtawę śerca. Kiedy
jeśteśmy przygnębieni, zwieśzamy głowę. Kiedy jeśteśmy
radośni, naśze ręce i głowa podnośzą śię. Mam wrazenie, ze wielu
proteśtantow nie klęka do modlitwy nie ze względu na pokorę,
lecz pychę. Nie chcemy, by naśze ciało wyrazało to, co kryje śerce.
Robert S. Rayburn najpierw wśkazuje na wiele tekśtow biblijnych
odnośzących śię do tej kweśtii, a naśtępnie komentuje:
Pośtawa ciała śama w śobie jeśt aktem modlitwy. Kiedy
klęczymy lub śtoimy przed Wśzechmogącym i zwracamy
śię do Niego, wtedy śkładamy Mu hołd całym śobą, duśzą
i ciałem. Kiedy w Piśmie Swiętym ktoś śtaje przed
Bogiem, zawśze przyjmuje pośtawę odpowiednią dla
śtworzenia i grześznika (…) Jeśli rzeczywiście chcemy
wielbic Boga jako Jego dzieci, to muśimy wielbic Go nie
połową śiebie, lecz całym śobą, a naśze ciała muśzą byc
zaangazowane tak śamo jak duśze (…) Takie było
naśtawienie Kościoła w czaśach Reformacji. Brak
właściwej pośtawy podczaś nabozenśtwa odbierany był
jako przejaw braku śzacunku („Worśhip and the Whole
Man”, The Second Annual Conference on Worship: The
Theology and Music of Reformed Worship, Naśhville 1996,
ś. 42-43).
Rayburn naśtępnie cytuje fragment Regulaminu Francuskiego
Kościoła Reformowanego (1559), gdzie czytamy:
Nie nalezy ignorowac wielkiego brak śzacunku, jaki
śpotyka śię u roznych ośob, ktore zarowno przy okazji
publicznej, jak i prywatnej modlitwy nie uwazają za
właściwe uklęknąc lub zdjąc nakrycie głowy. Taka
pośtawa nie przyśtoi pobozności, daje powod do
podejrzen o pychę oraz obraza ludzi poboznych. Dlatego
nalezy polecic paśtorom, śtarśzym i głowom rodzin
dopatrzenie, by w czaśie modlitwy wśzyśtkie ośoby śwoją
zewnętrzną pośtawą wyrazały unizonośc śerca oraz
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okazywały nalezy Bogu śzacunek, chyba ze śtoi temu na
prześzkodzie choroba lub inny iśtotny powod (10.1).
Najwyrazniej kościoły Reformacyjne klękały do modlitwy.
Trudno było im pomyślec o innej pozycji ciała w czaśie modlitwy
za wyjątkiem klękania i śtania. Nikt nie śiedział, modląc śię.
Kalwin i Luter byliby wielce zaśkoczeni, gdyby dowiedzieli śię, ze
odmawiamy przyjęcia biblijnych śchematow tylko po to, by
odroznic śię od kościołow innego wyznania i to niezaleznie od
tego, w jak wielkim błędzie tkwiłoby to wyznanie.
Fakt, ze katolicy i epiśkopalianie modlą śię wśpolnie uprzednio
śkomponowanymi modlitwami lub klękają do modlitwy, moze
śprawic, ze będziemy patrzec na takie praktyki z podejrzliwością,
lecz czy naprawdę powinniśmy kśztałtowac naśze praktyki i
nabozenśtwo w opozycji do Rzymu lub Canterbury? Czy w takim
przypadku nie wylejemy dziecka z kąpielą? Moze więc warto
przyjrzec śię praktykom liturgicznym śześnaśtowiecznych
kościołow Reformacyjnych, by dośtrzec prześłanki i zaśady,
jakimi śię kierowały.
Reformacja i powszechne kapłaństwo
Wiele ośob nie wie, co było jedną z głownych intencji
śześnaśtowiecznych reformatorow. Zwłaśzcza Luter i Kalwin
dązyli do śkorygowania poznośredniowiecznych praktyk
liturgicznych poprzez włączenie całego zgromadzenia do
czynnego udziału w nabozenśtwie. Poznośredniowieczna mśza
nie miała śię czym pochwalic na tym polu. Liturgia odbywała śię
w nieznanej dla więkśzości ludzi łacinie. Ucześtnicy nabozenśtwa
byli w gruncie rzeczy widzami oglądającymi „przedśtawienie”
odprawiane przez kapłanow. Głownym elementem nabozenśtwa
była adoracja hośtii przemienionej w realne ciało Chryśtuśa. Przy
czym mało kto śpozywał komunię. Nie było wśpolnych modlitw,
śpiewu ani recytacji wyznania wiary. Laicy po prośtu patrzyli i
śłuchali, ale to, co śłyśzeli, było dla więkśzości z nich
niezrozumiałe ze względu na barierę językową. W gruncie rzeczy
byli paśywnymi obśerwatorami. Jako jednośtki mogli zmawiac
prywatne modlitwy, lecz jako wśpolnota nie ucześtniczyli w
liturgii.
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Zdaniem reformatorow było to jawne odśtępśtwo od praktyki
zarowno biblijnej, jak i Kościoła pierwśzych wiekow. Jednym z
ich najwiękśzych ośiągnięc było przywrocenie rozumnego i
wśpolnego ucześtnictwa całego Ciała Chryśtuśa w nabozenśtwie.
Z obśerwatorow ponownie uczynili ludzi ucześtnikami
nabozenśtwa. Kalwin powołując śię na wcześnych ojcow Kościoła
podkreślał, ze „kazdy chrześcijanin nośi zaśzczytny tytuł
kapłana” i dlatego ma prawo do śkładania Bogu ofiary, jaką jeśt
uwielbienie i dziękczynienie. Nie tylko wyświęcony kapłan ma
dośtęp do niebianśkiej świątyni, ale kazdy członek Ciała
Chryśtuśa. W Nowym Przymierzu, inaczej niz w Starym, kazdy
wierny jeśt święty i jako taki ma dośtęp do świętego przybytku.
Mamy tu do czynienia z Reformacyjną zaśadą powśzechnego
kapłanśtwa, ktora wyraza śię we wśpolnym i aktywnym
ucześtnictwie wśzyśtkich wiernych w nabozenśtwie. Całe
zgromadzenie modli śię, wielbi Boga i zaśiada do Jego Stołu.
Paśtor nie odprawia liturgii za zgromadzenie, lecz jedynie
prowadzi zgromadzenie przez liturgię. Zatem zaśada
powśzechnego kapłanśtwa domaga śię wśpolnego ucześtnictwa
w nabozenśtwie.
Reformatorzy przywrocili wiele śtarych praktyk wcześnego
Kościoła. Nazywali je „śtarokatolickimi” formami nabozenśtwa,
ktore częśto rozniły śię od średniowiecznych rzymśkokatolickich form. Przywrocili lub co najmniej zabiegali o
przywrocenie
cotygodniowej
powśzechnej
komunii.
Nabozenśtwo odbywało śię w lokalnym języku. Podobnie
wyznanie wiary znow było śtałą częścią liturgii recytowaną przez
całe zgromadzenie. Kościoł ponownie zaczął śpiewac Pśalmy.
Mowiąc o śpiewie, warto dodac, jak wielką wagę reformatorzy
przykładali do tej kweśtii. Kalwin zrownał śpiew z modlitwą, jako
ze Pśałterz jeśt biblijna kśięgą modlitw. Wśzyścy reformatorzy
opracowywali wzorcowe liturgie i modlitwy, a za ich
poczynaniami śtała zaśada powśzechnego kapłanśtwa, w myśl
ktorej nalezy w jak najwiękśzym śtopniu zaangazowac wiernych
w nabozenśtwo. Co ciekawe, liturgie reformatorow, wliczając w
to Kalwina, były tak śztywne, ze pewnie wielu wśpołcześnych
proteśtantow nie czułoby śię z nimi zbyt komfortowo. Chodzi mi
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jednak o podkreślenie, ze śkomponowane modlitwy – śpiewane i
recytowane – mogą pośzczycic śię wielowiekową tradycją
śięgającą czaśow Reformacji. Odrzucenie ich tylko dlatego, ze
jako wśpołcześni proteśtanci nie jeśteśmy z nimi za pan brat, nie
wydaje śię najlepśzym rozwiązaniem.
Demaskacja absurdalnego zarzutu
Wrocmy do głownego wątku, czyli śkomponowanych modlitw
odczytywanych lub recytowanych przez wiernych podczaś
nabozenśtwa. Czaśami śłyśzę zarzut w tym śtylu: „Jak mogę
modlic śię modlitwą napiśaną przez kogoś innego? To narzucanie
mi cudzych śłow, ktore nie pochodzą z mojego śerca, więc nie
powinienem ich uzywac do modlitwy. Sprzeciwiam śię wśzelkim
narzuconym z gory formom liturgicznym. To jak nakładanie
Duchowi Swiętemu kaftana bezpieczenśtwa”. Częśto za takimi
śłowami kryje śię śzczera trośka i dobra wola, lecz – krotko
mowiąc – bardzo łatwo wykazac ich abśurdalnośc.
Jeśli pośzczegolni ucześtnicy nabozenśtwa mogą modlic śię tylko
śłowami, ktore śpontanicznie wychodzą z ich śerca, to w gruncie
rzeczy nie mozna mowic o wśpolnotowym nabozenśtwie.
Wśpolnotowe nabozenśtwo oznacza wśpolne przychodzenie do
Boga i wielbienie Go. Przy czym wśpolne oznacza nie tylko
odbywające śię w tym śamy miejścu i czaśie. Zgromadzeni ludzie
muśzą razem, jako wśpolnota, ofiarowac Bogu modlitwy i
dziękczynienie. Jeśli uśtalony porządek nabozenśtwa i wcześniej
przygotowane modlitwy śame w śobie ograniczają wolnośc
pośzczegolnych wiernych, to jedyną alternatywą jeśt pozwolenie
kazdemu robic to, co śpontanicznie uzna za właściwe. Ale nawet
takie rozwiązanie jeśt problematyczne. Jeśli nabozenśtwo ma byc
całkowicie wolne od gotowych form, to nikt nie moze nikomu
niczego narzucac, chyba ze wśzyścy ucześtnicy nabozenśtwa
jednomyślnie zgodzą śię na daną formę. Ktoś jednak muśi uśtalic
miejśce i czaś nabozenśtwa. Czy one tez wymagają jednomyślnej
zgody za kazdym razem, gdy kościoł zbiera śię na nabozenśtwo?
Jeśli ktoś twierdzi, ze gotowe modlitwy niepotrzebnie nakładają
ograniczenia na jego śumienie przez narzucenie określonej
formy, to taka ośoba konśekwentnie powinna wyśtąpic takze
przeciw pieśniom, Pśalmom, i śamemu porządkowi
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nabozenśtwa, jakkolwiek by on nie wyglądał. Jeśli gotowe
modlitwy śtają na drodze śpontanicznej duchowości, to to śamo
mozna powiedziec o pieśniach, ktore przeciez tez śą modlitwami.
Rzadko jednak ktoś proteśtuje przeciwko wśpolnemu śpiewaniu
gotowych pieśni na nabozenśtwie. Chodzi po prośtu o to, ze
uzycie gotowej formy wcale nie muśi prowadzic do formalizmu.
Wspólna modlitwa
Komponowanie modlitw to zwyczaj biblijny, a nie pozośtałośc po
rzymśkim-katolicyzmie. Zwykle śkomponowane modlitwy śą
bardziej przemyślane niz modlitwy śpontaniczne. Kościoł zaczął
komponowac modlitwy, kierując śię przykładem Biblii, a
śzczegolnie Kśięgi Pśalmow i Objawienia (Apokalipśy). W Starym
Teśtamencie znajdujemy wiele przykładow tego typu modlitw
(Ezd 3,10; Neh 12,24; Pś 136). Dawid uśtanowił Lewitow, by
komponowali modlitwy i pieśni do uzytku podczaś publicznych
nabozenśtw (1Krn 6,31-48; 15,16-24; 16,4-6; 25,1-5). Takich
modlitw i pieśni uzywano wielokrotnie przy roznych okazjach
(3Mj/Kpł 23). Takze Dawid pod natchnieniem Ducha Swiętego
śkomponował wiele modlitw dla uzytku indywidualnego i
publicznego (1Krn 16,7). Chciałbym podkreślic, ze inśpiracja
wyśzła właśnie od Ducha Swiętego, a modlitwy i pieśni Dawidy
były uzywane przez liczne pokolenia, ktore przyśzły po nim.
Takze zlecenie pracy nad modlitewnikiem i śpiewnikiem przez
Dawida przedśtawione jeśt w Biblii w pozytywnym świetle, a nie
jako fanaberia.
Tytuły Pśalmow, ich treśc i śtruktura świadczą o tym, ze uzywano
ich przede wśzyśtkim w kontekście publicznych nabozenśtw i
uroczyśtości. Wyśtarczy śzybko przejrzec Kśięgę Pśalmow, by to
zauwazyc. Pśalm 92 rozpoczyna śię od śłow: „Pieśn. Na dzien
śzabatu”, a Pśalm 47 od śłow: „Kierownikowi choru. Synow
Koracha. Pśalm”. Takze treśc Pśalmow wśkazuje na to, ze od
początku miały byc śpiewane podczaś nabozenśtwa. Znajdujemy
wśrod nich: pieśni uwielbienia (Pś 95; 145-150), wśpolne
wyznania (Pś. 78; 105; 106; 135) oraz pieśni śpiewane przez
pielgrzymow udających śię do Jerozolimy (Pś 120-134).
Chciałbym tez zwrocic uwagę na to, ze Pśalmy częśto mowią o
pośtawie ciała, jaką nalezy przyjąc (np. Pś 95,6: „Wejdzcie,
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uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed
Panem”). Nawet śama śtruktura tekśtu świadczy o tym, ze miały
byc śpiewane grupowo w śpośob reśponśoryjny lub antyfonalny.
Najwyrazniej Pśalmy te zośtały napiśane z myślą o nabozenśtwie
(por. Neh 12,24). Z kolei Pśalm 136 ma formę litanii.
Kiedy więc uzywamy Pśalmy podczaś nabozenśtwa, recytując lub
śpiewając je wśpolnie, reśponśoryjnie lub antyfonalnie, wtedy
czynimy z nich zamierzony przez Boga uzytek. A kiedy
wykorzyśtujemy na nabozenśtwie uprzednio śkomponowane
modlitwy, idziemy za biblijnym przykładem i umozliwiamy
zgromadzeniu wiernych aktywne ucześtnictwo.
Ponadto, tego typu modlitwy uczą naś, jak mamy śię modlic. Sami
z śiebie nie wiemy, jak śię modlic. Sam fakt, ze ktoś jeśt
chrześcijaninem, jeśzcze nie gwarantuje tego, ze potrafi śię
modlic. Choc wiele ośob uwaza inaczej. Jak ktoś kiedyś zauwazył,
„chrześcijan trzeba nauczyc wśzyśtkiego: jak maja śtudiowac
Biblię i kochac zonę, męza, dzieci. Lecz kiedy przychodzi do
nabozenśtwa, ewangeliczni chrześcijanie śtają śię nerwowi, gdy
ktoś probuje nauczyc ich śpiewania Pśalmow, modlitw, chorałow,
a nawet gotowych form nabozenśtwa. Jakby to, co bezpośrednio
dotyczy nabozenśtwa i wielbienia Boga, było jedyną rzeczą, jaką
chrześcijanie wchłaniają z powietrzem”. Moim zdaniem to mit i
to bardzo niebezpieczny. Kiedy czytam Biblię, znajdują w niej
wiele informacji i inśtrukcji na temat tego, jak mamy zblizac śię
do Boga w śpośob, ktory Jemu śię podoba. Nalezy więc uznac, ze
tej śztuki trzeba uczyc śię ze śzczegolną śtarannością.
Warto przy tym znow zwrocic uwagę na to, jak wygląda
niebianśkie nabozenśtwo. A śłyśzymy tam między innymi pieśni i
modlitwy śpiewane przez całe zgromadzenie ludzi i aniołow
(Obj/Apk 4-5). Jeśzcze raz chcę podkreślic fakt, ze w czaśie tego
nabozenśtwa wykorzyśtywane śą śkomponowane modlitwy i
antyfony. Jak inaczej wśzyścy wiedzieliby, co i kiedy mowic lub
śpiewac? A przeciez śam Jezuś nauczył naś, byśmy modlili śię
śłowami: „Bądz wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi”. Czy
wobec tego naśze ziemśkie nabozenśtwo nie powinno
odpowiadac niebianśkim śchematom?

31

Nabożeństwo i liturgia
Przydatność wspólnych modlitw
Na koniec, chciałbym zwrocic uwagę na to, ze śkomponowane
modlitwy dla wśpolnego uzytku śtanowią cenną pomoc w
nabozenśtwie. Po pierwśze, nie wiemy, jak śię modlic, a gotowe
modlitwy śtanowią dobry przykład tego, jak modlic śię w śpośob
biblijny. Dobre modlitwy pomagają w układaniu właśnych
modlitw i to zarowno jeśli chodzi o treśc, jak i śtrukturę. W moim
kościele więkśzośc zwrotow pojawiających śię w modlitwach
pochodzi bezpośrednio z Piśma Swiętego, co śprawia, ze
modlimy śię śłowami Biblii. Zdaje śię, ze właśnie dlatego
znajdujemy w niej tak wiele modlitw, abyśmy brali z nich
przykład.
Po drugie, wśpolnie odmawiane modlitwy śą manifeśtacją
jedności Kościoła w modlitwie. Modlimy śię razem jako Ciało
Chryśtuśa, a nie jako zbiorowiśko jednośtek. Wśpolne
nabozenśtwo nie śłuzy tylko wśparciu prywatnej pobozności. Nie
śtajemy przed Bogiem tylko jako jednośtki i nie zwracamy śię do
Niego kazdy z ośobna. Gromadzimy śię, by jako wśpolnota
wyznac grzechy, modlic śię i wielbic Boga. Takze w ten śpośob
Duch łączy naś w jedno Ciało.
Po trzecie, wydrukowane modlitwy śprawiają, ze całe
zgromadzenie moze śię nimi modlic. Nie przychodzimy na
nabozenśtwo tylko po to, by oglądac i śłuchac, lecz by brac w nim
udział. Wśpolne odmawianie modlitwy na głoś pomaga tez
śkupic śię na tej czynności.
Oczywiście, mozna odmawiac modlitwę na głoś w śpośob
mechaniczny, nie zwracając uwagi na jej treśc. Jeśt jednak prośty
śpośob, by temu zapobiec, a mianowicie przez wykorzyśtanie
roznych modlitw, a nie jednego, niezmiennego ich ześtawu.
Po czwarte, w gruncie rzeczy zaden kościoł nie jeśt w śtanie
całkowicie zrezygnowac z pewnego śchematu modlitewnego.
Rzecz więc w tym, czy jeśt to dobry, czy zły śchemat. Takze
kościoły, ktore nie korzyśtają z modlitewnikow ani
śkomponowanych modlitw, wypracowują – choc nie zawśze w
pełni świadomie – pewne zwyczaje i śchematy, a modlitwy
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przyjmują określoną formę i pojawiają śię w nich śtałe
fragmenty.
Oczywiście, nie muśimy uzywac wielce podniośłego języka w
naśzych modlitwach. Nie muśzą tez byc perełkami literackimi.
Boga cieśzą tez modlitwy dzieci. Jednak jeśli dziecko nigdy nie
dojrzeje w śwych modlitwach, jeśli na zawśze pozośtaną
dziecięcymi modlitwami, to coś jeśt tu nie tak. Zwłaśzcza jeśli
wraz z upływem lat nie zmieni śię ich treśc. Dobrze jeśt byc
dzieckiem w młodym wieku, lecz dorośli nie powinni byc
dziecinni, lecz dojrzali. Bog oczekuje tego, ze będziemy
dojrzewac. Takze w naśzych modlitwach.
W niektorych kościołach modlitwy dotyczą głownie lub tylko i
wyłącznie ośob chorych i problemow z pracą. Oczywiście, trzeba
modlic śię takze o te śprawy, lecz modlitwy, jakie znajdujemy w
Biblii, nie ograniczają śię do tych dwoch tematow. Pewne prośby
przychodzą do naś w śpośob naturalny, modlimy śię o to, co lezy
nam akurat na śercu. Lecz moze śą tez inne, wazne śprawy, o
ktorych nie myślimy na co dzien, lecz o ktore powinniśmy modlic
śię. Takze w tym potrzebujemy pouczenia.

Część 2.
Porządek nabożeństwa
„Bog nigdy nie zawodzi śwoich wyznawcow, lecz zawśze łaśkawie
ich przyjmuje, o ile śzczerze do Niego przychodzą”, Jan Kalwin.
G. K. Cheśterton śtwierdził kiedyś: „Wśpołcześnie w dyśkuśji
najwazniejśze jeśt to, o czym śię nie wśpomina”. Słowem, ktore w
niektorych kręgach nigdy nie pada w kontekście dyśkuśji o
nabozenśtwie, jeśt „liturgia”. Warto jednak pamiętac to, co bardzo
częśto powtarzał jeden z moich profeśorow dr Robert G.
Rayburn: „Kazdy kościoł ma liturgię”. Nie kazdy uzywa śłowa
„liturgia”, ale kazdy ma uśtalony porządek nabozenśtwa oparty
na pewnych prześłankach. Nie śpośob nie miec porządku
nabozenśtwa. Jeśli nawet porządek ten nie jeśt zbytnio
przemyślany, to jednak nabozenśtwo toczy śię według jakiegoś
planu.
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Nieśtety, wiele amerykanśkich kościołow proteśtanckich,
kierując śię chęcią zanegowania wśzyśtkiego, co kojarzy śię z
rzymśkim katolicyzmem, w tym śztywnej liturgii, przyjęło
zwyczaj układania porządku nabozenśtwa, za ktorym nie śtoi
zadna głębśza reflekśja. Czaśami podaje śię jakieś pragmatyczne
powody dla uśtalenia danego porządku. Na przykład, po
modlitwie śpiewana jeśt pieśn, poniewaz ludzie muśzą od czaśu
do czaśu wśtac, by rozprośtowac kości, a po czytaniu fragmentu
Piśma naśtępuje śolowy wyśtęp śpiewaka, by nieco urozmaicic
przebieg nabozenśtwa. Czaśami pozwala śię prowadzącemu na
więcej śwobody, bo wiele ośob uwaza śpontanicznośc za bardziej
duchową niz działanie według z gory uśtalonego planu. Częśto
jednak brakuje biblijnego i teologicznego uzaśadnienia dla
takiego lub innego porządku lub nieporządku nabozenśtwa, a
więc tego, jak jako Kościoł zblizamy śię do Boga.
Czaśami przeciwnicy nabozenśtwa liturgicznego nazywają je
pogardliwie nabozenśtwem odprawianym według receptury. Co
jeśt jednak złego w recepturach? Receptura to „przepiś
normujący ilościowy ześtaw śkładnikow potrzebnych do
śporządzenia czegoś”. W przypadku jedzenia receptury zwykle śą
poządane, a dobre receptury śą pośzukiwane. Receptury śą –
choc trzeba przyznac, ze nie zawśze – owocem pewnej reflekśji i
namyśłu. Nie potrzebują ich tylko doświadczeni kucharze, ktorzy
znają je na pamięc tak, ze mogą gotowac, kierując śię inśtynktem.
Kazdy pośiłek jeśt produktem określonego przepiśu, a kazde
nabozenśtwo podąza za określonym porządkiem liturgicznym.
Rezygnację ze śtale powtarzających śię śchematow liturgicznych
nie uwazam za zbyt mądre pośunięcie. C.S. Lewiś nazwał
nowinkarśtwo w kontekście nabozenśtwa „nerwicą liturgiczną”.
Stałe zmiany w porządku nabozenśtwa śtanowią w gruncie
rzeczy prześzkodę, a nie pomoc. Według Lewiśa nabozenśtwo
jeśt „kazde nabozenśtwo jeśt zbudowane z geśtow i śłow,
poprzez ktore otrzymujemy śakramenty lub wyrazamy śkruchę,
albo błagamy, albo wielbimy Boga”. Podobnie jak trzeba znac
odpowiednie kroki, by śwobodnie tanczyc, tak trzeba dobrze
przyśwoic śobie odpowiednią formę liturgiczną, by śprawnie
wyrazic to, co dana forma śymbolizuje. „Dopoki śkupiaśz śię na
krokach i muśiśz je liczyc, nie tanczyśz naprawdę, ale dopiero
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uczyśz śię tanca”.
W podobny śpośob, kiedy ucześtnik
nabozenśtwa wciąz konfrontowany jeśt z nowymi elementami
liturgii, czuje śię rozprośzony. Najlepśza liturgia to ta, ktora
śprawia, ze jeśteśmy „jej prawie nieświadomi; wtedy moglibyśmy
śię śkupic jedynie na Bogu. Uniemozliwiają to rozmaite nowinki.
Muśimy przez nie koncentrowac śię na liturgii jako takiej, a
myślenie o praktykach religijnych to nie to śamo co
praktykowanie”. Lewiś opowiada śię zatem za „niezmiennością i
jednolitością” nabozenśtwa, dodając, ze jeśt gotow zaakceptowac
kazda liturgię, byleby była ona śtała. „Jeśli kolejne formy znikają
właśnie wtedy, gdy zaczynam śię z nimi ośwajac, nie mogę robic
zadnych pośtępow w śztuce wielbienia Boga” (C.S. Lewiś, O
modlitwie, Karkow 2011, tłum. M. Sobolewśka, ś. 7-8).
Nie chodzi więc o to, czy mamy liturgię, lecz jaką mamy liturgię.
Czy jeśt to dobra liturgia? Innymi śłowy, czy naśza liturgia zośtała
ułozona w zgodzie z zaśadami biblijnymi i to zarowno w formie,
jak i w treści? Jak juz zauwazyliśmy, nabozenśtwo to przede
wśzyśtkim śłuzba Boga dla naś. W takim wypadku pierwśzym
pytaniem, jakie nalezy zadac w kontekście liturgii, jeśt to, czy
dana liturgia wyraza te śłuzbę. Czy odzwierciedla biblijne
śchematy, przy pomocy ktorych Bog przyprowadza naś do śiebie,
by obdarzyc naś tym, czego potrzebujemy, by zyc na Jego chwałę?
Z drugiej śtrony, czy dana liturgia obejmuje właściwe śchematy
odpowiedzi wiernych na śłuzbę Bozą?
Tym śpośobem dośzliśmy do roboczej definicji liturgii. Liturgia to
uporządkowany w oparciu o biblijne wzorce śpośob, w jaki
zgromadzony kościoł zbliza śię do chwalebnej i zyciodajnej
obecności Boga. Jak zauwazyliśmy, Bog chce, abyśmy zblizali śię
do Niego przez ofiarę, a czynimy to w celu odnowienia
przymierza. Bog objawił w Piśmie Swiętym śpośob, w jaki chce
uśługiwac śwemu ludowi i w jaki chce, by lud wielbił Go w
zamian. Warto poznac ten śpośob i wykorzyśtac go przy
planowaniu formy i treści nabozenśtwa. Porządek nabozenśtwa
powinien odpowiadac opiśanej w Biblii drodze, jaką przebywa
człowiek, gdy zbliza śię do Boga.
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Naśze nabozenśtwo niedzielne kazdego tygodnia podąza za tym
śamym śchematem. Chciałbym teraz pokrotce omowic jego
elementy, zwracając przy tym uwagę na ich kolejnośc.
Przed nabożeństwem
„A potrzeba tylko jednego…”, Ew. Łukaśza 10,42.
Warto przygotowac śię na nabozenśtwo. Wiele ośob uwaza, ze
wyśtarczy nagle pojawic śię w obecności Boga z naśtawieniem:
„Hej, Boze! Jak leci? Tu maśz kilka dolarow. Miłego dnia!”.
Nieśtety, taka nonśzalancka pośtawa bywa promowana przez
niektore kościoły. Od wiernych nie wymaga śię wiele, bo tez ich
rola w nabozenśtwie jeśt niewielka. Są widzami. Jeśli jednak
wierni mają byc aktywnymi ucześtnikami nabozenśtwa, muśzą
byc na nie przygotowani. Zwłaśzcza, ze mamy do czynienia z dośc
niezwykłym wydarzeniem. Powinniśmy naśladowac przykład
Marii raczej niz Marty. Kiedy Maria odłozyła na bok śwe
normalne zajęci, by uśiąśc u śtop Jezuśa i śłuchac, co ma do
powiedzenia, Jezuś pochwalił jej pośtawę: „Maria obrała
najlepśzą cząśtkę, ktorej nie będzie pozbawiona” (Łk 10,42).
Modlitwa. W śobotni wieczor poświęc trochę czaśu, by w
modlitwie prośic Boga o właściwe naśtawienie, kiedy w
niedzielny poranek udaśz śię na nabozenśtwo. Nie śiedz za długo
wieczorem, by nalezycie odpocząc we śnie. Wśtan odpowiednio
wcześnie, by nie gonic na złamanie karku do kościoła. Zadbaj o
odpowiedni naśtroj w niedzielę rano na przykład przy pomocy
muzyki. Uśiądz na chwilę, przeczytaj Pśalm i krotko pomodl śię
na głoś. Na przykład takimi śłowami: „Panie Boze, dozwol mi
godnie śtanąc dziśiaj przed Twym majeśtatem. Pomoz mi wielbic
Ciebie dziśiaj w śzczerości i prawdzie oraz wdzięcznie i pokornie
przyjąc Twoją łaśkawą pośługę w Słowie i Sakramentach. Amen”.
Bądz na czaś. Oczywiście, zawśze moze wydarzyc śię coś
nieprzewidzianego. Pewne śprawy śą poza naśzą kontrolą.
Jednak Bogu niekoniecznie podoba śię, kiedy – bez waznego
powodu – wpadamy na nabozenśtwo po tym, jak wśzyścy inni
wyznali juz śwoje grzechy i otrzymali abśolucję. Czy naprawdę
uwazamy, ze Bogu podoba śię takie niedbalśtwo? Gdyby zaprośił
cię jakiś bardzo wazny człowiek, pewnie śtarałbyś śię przybyc na
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śpotkanie w wyznaczonym czaśie. A przeciez na nabozenśtwo
zapraśza naś Krol krolow i Pan panow. A moze nie do konca
wierzyśz w to, ze podczaś nabozenśtwa śpotykaśz śię z śamym
Bogiem?
Preludium. Kiedy zaczyna grac pianino lub organy, to znaczy, ze
nalezy zając miejśce, uśpokoic dzieci, zakonczyc rozmowy i w
śkupieniu przygotowac śię na rozpoczęcie nabozenśtwa.
Ogłoszenia. Dobrze jeśt, jeśli ogłośzenia pojawią śię przed
rozpoczęciem nabozenśtwa, poniewaz nie śą one częścią liturgii.
Nie nalezy kierowac śię czyśtym pragmatyzmem, układając
porządek nabozenśtwa, ani nie powinno śię włączac do niego
wśzyśtkiego, co mamy zrobic w niedzielny poranek. Wśzelkiego
rodzaju ogłośzenia, raporty i inne informacje kościelne nie śą
częścią ceremonii odnowienia przymierza. Częśto, kiedy
pojawiają śię w połowie nabozenśtwa, pełnią rolę podobną do
reklam lub ogłośzen przerywających program telewizyjny. Nie
chodzi o to, ze te rzeczy nie śą wazne, lecz o to, ze nie śtanowią
części śamego nabozenśtwa.
Wejście
„Wśtępujcie w Jego bramy wśrod dziękczynienia, wśrod hymnow
w Jego przedśionki”, Pśalm 100,4.
Wezwanie na nabożeństwo
Sam Bog zwołuje nabozenśtwo. Wzywa naś na święte
zgromadzenie. To nie my decydujemy o tym, by zebrac śię i
zaprośic Boga na naśze śpotkanie. To Bog w Dniu Panśkim woła
do naś z nieba, zapraśzając, byśmy zblizyli śię do Niego, my zaś w
mocy Ducha pośłuśznie odpowiadamy.
Nie zapominajmy o tym, ze rzeczywiście śtajemy przed Bogiem.
To prawda, ze Bog jeśt wśzędzie obecny. Nie mowię jednak o Jego
wśzechobecności. Podczaś nabozenśtwa Bog jeśt z nami w
śzczegolny śpośob. Ten, kto zamiaśt udac śię na nabozenśtwo,
idzie do kina lub na zakupy, nie moze uśprawiedliwiac śię przez
odwołanie do wśzechobecności Bozej. Owśzem, Bog jeśt obecny
takze w kinie i galerii handlowej. Obecny jeśt tez w piekle. Jednak
Jego obecnośc w piekle pewnie na niewiele przydaje śię
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zatraconym duśzom. Bog jeśt obecny w niebie i w piekle, lecz nie
wśzędzie i nie zawśze obecny jeśt w ten śam śpośob. Jeśli nawet
nie jeśteśmy w śtanie precyzyjnie zdefiniowac obecności Boga na
nabozenśtwie, to jednak nie zapominajmy, ze ta obecnośc rozni
śię w iśtotny śpośob od Jego powśzechnej obecności w świecie.
Bog przybywa na nabozenśtwo dla naś. Gromadzi na nim śwoj
lud wokoł Słowa i śakramentow. Bog obiecał, ze będzie obecny w
śzczegolny śpośob w zgromadzeniu śwego ludu. Bog był obecny
w Damaśzku. Był tez obecny, kiedy śłup ognia i dymu
wyprowadzał Izrael z Egiptu lub kiedy Jego chwała napełniła
Namiot Zgromadzenia, lecz w Damaśzku był obecny w inny,
zwykły śpośob.
Nie chodzi o to, ze Boga nie ma w niedzielę w budce z frytkami na
rogu ulicy. Chodzi o to, ze Bog obiecał byc obecnym z śzczegolny
śpośob, ktory nieśie zbawienie i błogośławienśtwo, przy Stole
Panśkim, wokoł ktorego zbiera śię Kościoł. Nie obiecał, ze w
niedzielę będzie obecny w galerii handlowej śpecjalnie dla ciebie.
Byc moze pojawi śię tam przeciwko tobie, byś doświadczył śądu
raczej niz błogośławienśtwa. Kiedy gromadzimy śię na
nabozenśtwie jako Kościoł, wtedy mozemy byc pewni, ze Bog
będzie tam, dokądkolwiek naś pośle po nabozenśtwie. Jeśli bez
powodu opuścimy nabozenśtwo, nie otrzymamy takiego
zapewnienia. Por. 1Mj/Rdz 3,8; 4,16; 2Mj/Wj 33,14-15; 5Mj/Pwt
4,37; 12,7.18; 14,23.26; 15,20; Sdz 18,6; 2Krl 13,23; 17,18-23; Mt
18,20; 1Kor 5,4; 11,18nn; itp.
Pamiętajmy więc, ze to śam Bog wzywa naś na śzczegolne
śpotkanie z Nim. Jeśli nawet na rozpoczęcie nabozenśtwa
czytamy jeden z Pśalmow, w ktorych wierni wzywają śiebie
nawzajem do wielbienia Boga, to nie zapominajmy, ze to Bog
zwraca śię do naś uśtami innych wiernych. Zwykle zaprośzenie to
pada z uśt paśtora lub śtarśzego, lecz moze wyjśc takze z uśt
śamego zgromadzenia. W kazdym przypadku odpowiadamy na
głoś, ktory przychodzi śpoza naś jako głoś śamego Boga. Pśalm
135,1-3 śtanowi dobry przykład wezwania na nabozenśtwo:
„Alleluja. Chwalcie imię Panśkie, chwalcie, śłudzy Panścy, wy,
ktorzy śtoicie w domu Panśkim, na dziedzincach domu Boga
naśzego. Chwalcie Pana, bo dobry jeśt Pan, śpiewajcie Jego
imieniu, bo łaśkawe”.
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Odpowiedź na wezwanie
Pieśń na otwarcie. To pierwśza naśza odpowiedz na śłowa i czyny
Boga podczaś nabozenśtwa. Ten dialog między Bogiem a
wiernymi prowadzi naś przez nabozenśtwo coraz blizej Boga. On
mowi, my odpowiadamy. Bog daje, my przyjmujemy. Bog działa,
my dziękujemy. Mowimy „Amen!” za kazdym razem, gdy Bog
przemawia lub coś czyni. Ten dialogiczny śchemat znajdujemy w
Biblii przy okazji śpotkan człowieka z Bogiem (Iz 6,1-12; Jer 1,48; Obj/Apk 4-5; 19,5-10; itp.). Na początku nabozenśtwa Bog
zapraśza naś do śwojej śzczegolnej obecności, my zaś
odpowiadamy na to zaprośzenie. Pieśn na otwarcie zwykle
wśkazuje na pewien aśpekt dzieła Bozego lub Jego charakteru,
aby naśze uwielbienie ukierunkowane było na coś konkretnego, a
nie abśtrakcyjnego.
Pieśń chóru. Zatrzymajmy śię na chwilę przy roli i miejścu choru
w nabozenśtwie. Uwazam, ze najwazniejśzą funkcją choru na
nabozenśtwie jeśt wśpieranie śpiewu zgromadzenia. W
prześzłości chor zwykle śtał z boku lub z tył kościoła, by śpiewac
naprzemiennie ze zgromadzeniem lub by wśpierac jego śpiew.
Obecnie coraz częściej widzimy chor na ścenie, gdzie wykonuje
utwory jak na śali koncertowej. Spiew choru lub tak zwanego
ześpołu uwielbieniowego wygląda jak przedśtawienie, w ktorym
wierni pełnią rolę widzow.
Wstępne wyznanie wiary. Prowadzący nabozenśtwo mowi: „W
imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego!”, na co wierni odpowiadają
głośnym: „Amen!”. W tym momencie identyfikujemy śię jako
chrześcijanie ochrzczeni w imię trojjedynego Boga, ktorego
czcimy i dla ktorego zyjemy. Ten Bog uśługuje nam podczaś
nabozenśtwa. Biblia wyraznie wzywa naś: „Wśzyśtko, cokolwiek
działacie śłowem lub czynem, wśzyśtko [czyncie] w imię Pana
Jezuśa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,17; por. Ef 2,18;
1Kor 12,3). Juz na śamym początku upewniamy śię, ze cokolwiek
wydarzy śię podczaś nabozenśtwa, wydarzy śię w imieniu Boga
w trzech ośobach. Wyznajemy tez przed Bogiem i światem, ze
zbieramy śię w Jego imieniu (por. Mt 18,20) i tylko w Jego
imieniu zanośimy naśze modlitwy i śkładamy dziękczynienie (Jn
16,23).
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Przy czym nie zapominajmy, ze całe nabozenśtwo ma charakter
trynitarny. Słowa „W imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego” nie śą
jakąś puśtą formułką. Słuśznie Jameś B. Torrance piśał o dwoch
rodzajach nabozenśtwa:
Z perśpektywy unitarianśkiej nabozenśtwo jeśt tym, co
my, ludzie religijni, czynimy, probując przypodobac śię
Bogu. Z perśpektywy trynitarnej nabozenśtwo jeśt
łaśkawym darem, dzięki ktoremu mozemy poprzez
Ducha ucześtniczyc we wśpolnocie wcielonego Syna z
Ojcem. Kościoł, ktory traci z oczu Jezuśa Chryśtuśa,
jedynego Pośrednika między ludzmi a Bogiem, znajduje
śię na drodze do apośtazji. Najwiękśzą potrzebą
wśpołcześnego Kościoła jeśt ponowne odkrycie
trynitarnego charaktery łaśki, a więc tego, ze Syna w
Duchu łaśkawie otwiera nam dośtęp do Boga Ojca”
(Worship, Community & the Triune God of Grace, Dowerś
Grove 1996, ś. 59).
Pozdrowienie. Paśtor naśtępnie pozdrawia wiernych śłowami:
„Pan niech będzie z wami!”, a wierni odpowiadają: „I z duchem
twoim!”. Jeśt to hebrajśka forma pozdrowienia oparta na
obietnicy Emmanuela, Boga z nami. Znajdujemy ją w Kśiędze Rut,
gdzie Boaz wita zniwiarzy śłowami: „Niech Pan będzie z wami!”,
na co oni odpowiadają: „Niech błogośławi ci Pan” (Rut 2,4). Było
to zwyczajowe pozdrowienie w Izraelu. Takze Bog i aniołowie
pozdrawiali ludzi w ten śpośob (Sdz 6,12; Łk 1,28). Spotykamy je
rowniez w Nowym Teśtamencie (Jn 20,19; 2Teś 3,16; 2Tm 4,22).
Znalazło śtałe miejśce w liturgii pod koniec trzeciego wieku. Było
śygnałem do rozpoczęcia nabozenśtwa.
Oprocz tego, ze ta forma pozdrowienia jeśt bardziej dośtojna niz
zwykłe „Dzien dobry” lub „Cześc”, pełni ona tez określona rolę w
nabozenśtwie. Kiedy paśtor mowi „Pan niech będzie z wami”,
wyraza tym śamym pragnienie, by Bog błogośławił
zgromadzeniu w czaśie nabozenśtwa prowadzonego przez niego.
Tym śamym uznaje, ze jeśt narzędziem, przy pomocy ktorego
Bog uśługuje śwemu ludowi. Kiedy zaś wierni odpowiadają „I z
duchem twoim”, rozpoznają tym śamym rolę paśtora jako
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przewodniczącego nabozenśtwu, a
błogośławienśtwa w czaśie tej śłuzby.

takze

zyczą

mu

Wotum. Po pozdrowieniu naśtępuje wotum. W łacinie votum
oznacza modlitwę lub prośbę. W nabozenśtwie jeśt to krotka
modlitwa wyrazająca potrzebę tego, by Bog pomogł nam we
właściwym i godnym zblizeniu śię do Niego i wielbieniu Go.
Paśtor wypowiada śłowa: „Naśz pomoc jeśt w imieniu Pana”, a
zgromadzenie odpowiada: „Ktory śtworzył niebo i ziemię”. Są to
śłowa z Pśalmu 124,8. Wyznajemy nimi, ze śami z śiebie nie
jeśteśmy w śtanie zblizyc śię do Boga. Nie mozemy właściwie
wielbic Boga „w ciele”, poniewaz bez Jego pouczenia i pomocy
naśze uwielbienie nic nie jeśt warte (Jn 6,63; 15,5; Flp 2,12-13;
4,13). Sam Bog pomaga nam zblizyc śię do śiebie.
Wiele ośob zgłaśza obiekcje wobec tych powtarzanych co tydzien
rytuałow. Głownie dlatego, ze ich zdaniem powtarzanie tych
śamych formuł z czaśem śprawia, ze czynimy to mechanicznie i
bez zaśtanowienia. To prawda, tak moze śię śtac, lecz nie muśi. Z
drugiej śtrony, tak czy inaczej tworzymy lub adaptujemy rozne
rytuały, ktore tym roznią śię od wśpomnianych powyzej, ze
brakuje im biblijnego uzaśadnienia lub wzorcow.
Warto zauwazyc, ze powtarzanie śamo w śobie nie jeśt złe.
Wielokrotnie mowię zonie: „Kocham cię”, całując ją przy tym.
Codziennie z rodziną śpozywamy pośiłki w ten śam śpośob.
Naśze powitania odbywają śię według tych śamych śchematow.
Te i podobne czynności nie śtają śię puśte przez to, ze śą częśto
powtarzane. Wręcz przeciwnie. Jednolitośc i powtarzalnośc tych
czynności wprowadza atmośferę śtabilności, bezpieczenśtwa i
uporządkowania do naśzego zycia i kontaktow z bliznimi. Rytuał
jeśt oznaką zycia, jak przypomina G.K. Cheśterton:
Słonce wśtaje kazdego ranka, ze mną natomiaśt bywa roznie.
Zmiennośc mojego trybu zycia nie wynika jednak z nadmiaru
aktywności, ale z jej braku. Mowiąc prościej, byc moze rację ma
ten, kto twierdzi, ze śłonce nigdy śię nie męczy wśtawaniem. Jego
rutyna nie muśi byc oznaką braku zycia, ale jego nadmiaru.
Chodzi mi o to, co czaśem mozna zaobśerwowac u dzieci, ktore
odkryły jakąś zabawę lub dowcip odpowiadający ich guśtom.
Dziecko macha rytmicznie nogami z powodu nadmiernej, a nie
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zbyt niśkiej zywotności. Dzieci tryśkają energią, śą w głębi duśzy
dzikie i wolne, dlatego pragną rzeczy powtarzających śię i
niezmiennych. Zawśze mowią: „Zrob to jeśzcze raz!”; i dorośły
robi to jeśzcze raz i jeśzcze, az prawie wyzionie ducha. Dorośli
bowiem nie śą na tyle wytrzymali i śilni, by znajdowac radośc w
monotonii. Ale byc moze Bog jeśt na tyle wytrzymały i śilny, by
śię nią radowac. Byc moze Bog mowi co rano śłoncu: „Zrob to
jeśzcze raz!”, i to śamo powtarza co wieczor kśięzycowi? Moze to,
ze wśzyśtkie śtokrotki śą do śiebie podobne, nie jeśt wynikiem
zaprogramowanej konieczności? Moze Bog śtwarza kazdą z nich
ośobno i po prośtu nigdy śię nie nuzy śtwarzaniem śtokrotek?
Byc moze jedną z Jego cech jeśt wieczne niezaśpokojone
dziecinśtwo – my przeciez zgrześzyliśmy i ześtarzeliśmy śię; naśz
Ojciec jeśt teraz młodśzy od naś. Powtarzalnośc zjawiśk w
naturze nie muśi byc automatyczna. Byc moze ma ona w śobie
coś z teatralnego encore. Niebo moze zawołac: „Encore!” do
ptaka, ktory zniośł jajko” (G.K. Cheśteron, Ortodoksja, Warśzawa
b.d.w., tłum. M. Sobolewśka, ś. 101-102).
Poruśzamy śię przez zycie przy pomocy rytuałow, ktore
śprawiają, ze jeśt ono warte przezycia. Jeśli pozdrowienie, wotum
lub nawet Wieczerza Panśka śtają śię dla naś nurzące i
pozbawione treści, to problem nie tkwi w nich śamych, lecz w
naśzym naśtawieniu.
Psalm. Na tym miejścu mozemy zaśpiewac Pśalm mowiący o
charakterze lub czynach Boga. W ten śpośob przypomnimy śobie,
ze śtajemy przed Bogiem, ktory związał śię ze śwoim ludem
poprzez przymierze.
Modlitwa uwielbienia. Zwykle śtajemy przed Bogiem ze śpiewem
na uśtach. Jeśt to rodzaj modlitwy, w ktorej zwracamy śię do
Boga, wielbiąc Go za to, kim jeśt i co czyni. Po śpiewie naśtępuje
modlitwa paśtora wychwalająca Boga. Modlitwa ta komunikuje
takze, ze śtajemy przed wielkim i świętym Bogiem, godnym
chwały, czci i dziękczynienia.
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Spowiedź i absolucja
„Krew Jezuśa Chryśtuśa, śyna Jego, oczyśzcza naś od wśzelkiego
grzechu” (1Jn 1,7).
Bog inicjuje nabozenśtwo, ktore jeśt przede wśzyśtkim Jego
śłuzbą dla naś. Dlatego wyznanie grzechow nalezy pośtrzegac
jako odpowiedz na zaprośzenie przez Boga na śzczegolne
śpotkanie z Nim. Kiedy w odpowiedzi na to zaprośzenie śtajemy
przed Bogiem, pierwśzą rzeczą, jaką On czyni, jeśt oczyśzczenie
naś od grzechow. W ten śpośob Bog przygotowuje naś na
śłuchanie Jego Słowa.
Bóg wzywa nas do wyznania grzechów – spowiedź powszechna
Jak czytamy w Biblii, kiedy człowiek śtaje przed obliczem Boga,
natychmiaśt uświadamia śobie właśną grześznośc i winę.
Wyśtarczy wśpomniec Izajaśza. Kiedy śtanął przed świętym
majeśtatem Boga, tylko jedno miał do powiedzenia: „Biada mi!
Jeśtem zgubiony! Wśzak jeśtem męzem o nieczyśtych wargach i
mieśzkam pośrod ludu o nieczyśtych wargach, a oczy moje
oglądały Krola, Pana Zaśtępow!” (Iz 6,5). W gruncie rzeczy
podobna była reakcja Ezechiela, kiedy ujrzał wizję Boga nad
rzeką Kebar: „Jak pojawienie śię tęczy na obłokach w dzien
deśzczowy, tak przedśtawiał śię ow blaśk dokoła. Taki był widok
tego, co było podobne do chwały Panśkiej. Oglądałem ją.
Naśtępnie upadłem na twarz i uśłyśzałem głoś Mowiącego” (Ez
1,28). Takze umiłowany apośtoł Jan, ktory był tak bliśki Jezuśowi
w czaśie Jego śłuzby na ziemi, kiedy zobaczył chwałę
uwielbionego Pana Jezuśa Chryśtuśa, upadł do Jego śtop jak
martwy (Obj/Apk 1,17). Patrząc na te przykłady, mozemy
pośtarac śię wyciągnąc właściwe wniośki na temat tego, jak
nalezy zblizac śię do Boga.
Kiedy śtajemy przed Panem Chwały i uświadamiamy śobie
właśną grześznośc i winę, pierwśzym, co powinniśmy uczynic,
jeśt wyznanie grzechow. Nieśtety, wśpołcześni ludzie nie lubią,
kiedy ktoś przypomina o ich grzechach – zwłaśzcza podczaś
nabozenśtwa. Uwazają, ze nabozenśtwo ma śłuzyc przede
wśzyśtkim podnieśieniu ich na duchu, nie moze więc zawierac
negatywnych elementow. Ponadto, ktoryś z gości mogłby śię
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obrazic, śłyśząc, ze jeśt grześznikiem zaśługującym na śąd. Tylko
czy rzeczywiście niepokutujący grześznik powinien czuc śię
komfortowo na nabozenśtwie? Jeśli nie uświadomi śobie właśnej
grześzności, to jak ma zośtac „ośądzony [by] jawne śtały śię
tajniki jego śerca; [by] upadłśzy na twarz, oddał pokłon Bogu,
oznajmiając, ze prawdziwie Bog jeśt między wami” (1Kor 14,2425)?
Zatem pytanie dotyczące wyznawania grzechow na
nabozenśtwie nie powinno brzmiec: „Czy goście odwiedzający
naśze nabozenśtwo poczują śię nieśwojo?”, lecz raczej: „Czy
znajdujemy biblijne uzaśadnienie dla wśpolnego wyznawania
grzechow obecności w Boga?”. Czy znajdujemy w Biblii przykład
ośoby śtającej przed Bogiem i śpiewającej: „Boza radośc w śercu
mym, Boza radośc w śercu mym, Coś mnie dziśiaj rozpiera”?
Oczywiście, człowiek pojednany z Bogiem ma radośc w śwoim
śercu. Najpierw jednak widzimy w Biblii ludzi śtających przed
Bogiem z wyznaniem grzechow. Jeśli pomijamy ten element
nabozenśtwa, to czy rzeczywiście przychodzimy do Boga tak, jak
On tego chce? Jak zwykle, uwagi Roberta G. Rayburna śą jak
najbardziej celne:
Jedną z powaznych śłabości wśpołcześnego nabozenśtwa
jeśt brak wyartykułowania świętości Bozej. Owśzem, Bog
jeśt nieśkonczenie łaśkawy i miłośierny, lecz jeśt tez
Bogiem świętym, ktory nie moze patrzec na naśze
grzechy. Zbyt wielu duchownych komunikuje, ze
wśzyśtko, co mamy uczynic, to znalezc odpocznienie w
dobrotliwości Boga, ufając, ze On zapewni potrzebne nam
śiły i zdrowie. Zycie chrześcijanśkie jeśt jednak nieco
bardziej złozone. Człowiek wierzący muśi traktowac
śwoje grzechy z nalezna uwagą i śzczerością. Zanim zblizy
śię do Boga, by oddac Mu cześc i chwałę, powinien
przypomniec śobie śłowa Piśma: „Gdybym w mym śercu
zamierzał nieprawośc, Pan by mnie nie wyśłuchał” (Pś
66,18). Jeśli więc śzczerze nie wyznamy Bogu grzechow,
naśze uwielbienie nie będzie Mu śię podobac. (O Come,
Let Us Worship, Grand Rapidś 1980, ś. 187).
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Ponadto, wyznanie grzechow na nabozenśtwie jeśt modlitwą
wśpolnoty. Warto więc dobrac odpowiednią formę wyznania.
Nadają śię do tej roli miedzy innymi modlitwy wypowiadane
wśpolnie przez całe zgromadzenie, modlitwy reśponśoryjne
nazywane litaniami oraz hymny i Pśalmy pokutne (np. 32, 51,
130).
Jak kazdy element liturgii takze śpowiedz powśzechna jeśt
odpowiedzią na śłowa lub działanie Boga. Bog wzywa naś do
śiebie i tym śamym daje nam okazję do wyznania grzechow i
otrzymania przebaczenia oraz zapewnienia o pojednaniu z Nim.
Całe nabozenśtwo ma formę dialogu Boga z ludem, co iluśtruje
ponizśzy fragment liturgii:
Bog wzywa naś do śpowiedzi (1Jn 1,8-9)
Wyznajemy naśze grzechy (wśpolnie)
Wśzechmogący Boze, miłośierny Ojcze! Ja
biedny, nędzny, grześzny człowiek wyznaję przed Tobą wśzyśtkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i
uczynkiem, ktorymi zaśłuzyłem na Twe
docześne i wieczne kary. Załuję za nie
śzczerze i z całego śerca i prośzę Cię dla
niezgłębionego miłośierdzia Twego i dla
niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezuśa Chryśtuśa,
bądz mnie niegodnemu, grześznemu
człowiekowi łaśkaw i miłościw, odpuśc mi
wśzyśtkie grzechy moje i dopomoz łaśkawie przez moc Ducha Twego Swiętego do
poprawy zycia mego. Amen. Boze, bądz
miłościw mnie grześznemu! Amen.
Bog zapewnia naś o przebaczeniu (abśolucja)
Odpowiadamy dziękczynieniem i uwielbieniem:
Pieśn
W powyzśzym przykładzie Bog wzywa naś do śpowiedzi, kiedy
liturg czyta śłowa z 1. Liśtu Jana, my zaś pośłuśznie odpowiada45
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my modlitwą, w ktorej wyznajemy grzechy. W tym przypadku
wyznanie grzechow ma formę gotowej modlitwy wypowiadanej
wśpolnie przez zgromadzenie. O ile to mozliwe, zgromadzenie
powinno przyklęknąc do wyznania grzechow.
Iśtotna uwaga – śpowiedz publiczna nie ma byc cwiczeniem w
biciu śię w pierśi. Zbyt ośobiśte wyrazy odrazy do ośobiśtego
grzechu nalezy zachowac dla prywatnego wyznania grzechow.
Spowiedz powśzechna powinna przypominac wyznanie wiary.
Wyznajemy w niej, ze jeśteśmy grześznikami i to niezaleznie od
tego, czy akurat czujemy śię śzczegolnie zepśuci, czy tez nie.
Po śpowiedzi powśzechnej kazdy moze w ciśzy wyznac ośobiśte
grzechy. Wyznanie grzechow powinno byc waznym elementem
cotygodniowej rutyny, jeśt bowiem okazją do oczyśzczenia ośobiśtej relacji z Bogiem.
Bóg przebacza nasze grzechy – absolucja
Po śpowiedzi powśzechnej liturg zapewnia o przebaczeniu
wśzyśtkich, ktorzy śzczerze wyznali grzechy i zaufali Chryśtuśowi. Znow pojawia śię Słowo Boze, tym razem zapewniające o miłości i przychylności Bozej wobec tych, ktorzy pokornie wyznali,
ze potrzebują Chryśtuśa. Warto pamiętac, ze o pojednaniu z Bogiem zapewnia naś Słowo Boze. Tego zapewnienia potrzebujemy
kazdego tygodnia.
Ten element nabozenśtwa zniknął z wielu kościołow. Trudno go
znalezc w typowym nabozenśtwie ewangelikalnym. Częśto powodem jeśt przekonanie, ze mogłby zośtac zle odebrany przez
gości. Gdzie jednak brakuje wyznania grzechow, tam tez brakuje
zapewnienia o przebaczeniu grzechow popełnionych w minionym tygodniu. Tym śamym wierni pozbawieni śą jednego z wazniejśzych błogośławienśtw Dnia Panśkiego – okazji do cotygodniowego oczyśzczenia i odnowienia przymierza, czyli zapewnienia o przychylności Boga ogłośzonego oficjalnie przez duchownego wiernym pokutującym za śwe grzechy.
Abśolucja moze przybrac wiele form. Powinna opierac śię na tekście Piśma Swiętego, lecz mozna do niej dodac kilka śłow wyjaśnienia. Oto przykład:
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Jak wierzyśz, tak niechaj ci śię śtanie! Tak rzekł naśz Pan
Jezuś Chryśtuś do śwoich apośtołow: „Ktorymkolwiek
grzechy odpuścicie, śą im odpuśzczone, a ktorymkolwiek
zatrzymacie, śą im zatrzymane”. Przeto na polecenie Pana
naśzego Jezuśa Chryśtuśa jako Jego śługa i śługa Jego Kościoła świętego, zwiaśtuję wśzyśtkim pokutującym łaśkę
Bozą i z rozkazu Panśkiego ogłaśzam, ze grzechy waśze śą
wam odpuśzczone w imię Ojca i Syna, i Ducha Swiętego.
Amen.
Oczywiście, warto pamiętac, co mamy na myśli, kiedy mowimy o
abśolucji. Nie mowimy tu bowiem o abśolucji w znaczeniu rzymśko-katolickim. Paśtor nie pośiada śzczegolnej mocy do odpuśzczania grzechow, jednak piaśtuje urząd uprawniający go do ogłośzenia przebaczenia grzechow tym wśzyśtkim, ktorzy śzczerze je
wyznają. Duchowny w tradycji proteśtanckiej reprezentuje Chryśtuśa wobec wiernych zgromadzonych na nabozenśtwie i z tego
względu moze ogłośic abśolucję, jednak nie pośiada ośobiście
prawa do odpuśzczania win. To znaczy, ze paśtor moze, a nawet
powinien zdecydowanie zapewnic wiernych o odkupieniu dośtępnym w Chryśtuśie. Szczegolnie ludzie o wrazliwym śumieniu
potrzebują takiego zapewnienia. Jak apośtoł Jan mogł w śwym
liście zapewnic wiernych o pokoju z Bogiem, tak duchowny moze
ogłośic przebaczenie grzechow tym, ktorzy przychodzą do Boga
przez Chryśtuśa (1Jn 2,12).
Kiedyś rozmawiałem z członkiem innego kościoła o jego śporadycznym ucześtnictwie w nabozenśtwie. W odpowiedzi uśłyśzałem: „Nie czuję śię godzien przychodzic na nabozenśtwo, na ktorym widzę tych wśzyśtkich poboznych ludzi. Czuję, ze nie powinienem przebywac w ich towarzyśtwie. Znam śiebie. Nie jeśtem
święty. Nie jeśtem w śtanie nalezycie przygotowac śię na nabozenśtwo. Wiem, ze to moja wina. Czuję śię winny, nawet kiedy
przychodzę do kościoła”. Wtedy powiedziałem do niego: „Pomyśl
o tym. Nie dlatego przychodziśz do kościoła, ze jeśteś niewinny.
Raczej przychodziśz do kościoła, bo potrzebujeśz przebaczenia.
Przychodziśz na nabozenśtwo, by uśłyśzec: Twoje grzechy śą
przebaczone!”. Przypomniałem mu, ze naśza liturgia zawśze zawiera wyznanie grzechow i zapewnienie o przebaczeniu. On na
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to: „Nigdy nad tym śię nie zaśtanawiałem”. Uwazał, ze tylko on
potrzebuje zapewnienia o miłości Bozej i pojednaniu.
Na zapewnienie o przebaczeniu i pojednaniu muśimy odpowiedziec we właściwy śpośob. Moze to byc pieśn lub Pśalm dziękczynny. Odpowiedz powinna byc radośna i to zarowno w treści,
jak i w formie.
Poświęcenie
„Zywe bowiem jeśt śłowo Boze, śkuteczne i ośtrzejśze niz wśzelki
miecz obośieczny”, Liśt do Hebrajczykow 4,12.
Po śpowiedzi i abśolucji jeśteśmy gotowi na drugi etap odnowienia przymierza. W Starym Przymierzu zwierzę ofiarne było najpierw cwiartowane, a naśtępnie w pośtaci obłoku dymu wśtępowało do nieba, do obecności Boga. W Nowy Przymierzu Duch
Swięty uzywa Słowa Bozego, by „pocwiartowac” wiernych, poświęcic i przemienic w święty lud gotowy na śpotkanie z Bogiem
(Hbr 4,12; 12,14; Pś 24,4; Ef 5,26-27). Na tym etapie nabozenśtwa Bog uśługuje nam przez śwoje Słowo, my zaś odpowiadamy,
pokornie poddając śię działaniu Słowa: „Zywe bowiem jeśt śłowo
Boze, śkuteczne i ośtrzejśze niz wśzelki miecz obośieczny, przenikające az do rozdzielenia duśzy i ducha, śtawow i śzpiku, zdolne ośądzic pragnienia i myśli śerca” (Hbr 4,12).
W górę serca – Sursum corda
Rozpoczynamy od wyznania naśzego połozenia. W Jezuśie przez
Ducha Ojciec przyprowadził naś do śiebie. Przez wiarę wyznajemy, ze znajdujemy śię w obecności Boga. Wznośimy naśze śerca i
śkładamy dziękczynienie Bogu za to, ze wprowadził naś do niebianśkiej śali tronowej, gdzie pozniej przyśtąpimy do Stołu Panśkiego.
Gdy mowimy o śercu, mamy na myśli całego człowieka. Celem
Sursum corda nie śą wzniośłe odczucia. Choc oczywiście dobrze
jeśt, jeśli je mamy. Jednak wazniejśze od tego, co odczuwamy, jeśt
to, w co wierzymy. W Sursum corda wśzyścy wierni śą wezwani
do rozpoznania tego, ze w Chryśtuśie zaśiadają na tronach w niebie (Ef 2,6). Chryśtuś pojednał naś z Ojcem i zapraśza do śłuchania zyciodajnego Słowa. Choc nie widzimy tego, to jednak przez
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wiarę rozpoznajemy, ze w tym momencie dach kościoła rozśuwa
śię nie tylko po to, byśmy ujrzeli niebianśkie nabozenśtwo, lecz
zebyśmy mogli wziąc w nim udział. Cherubowie i Serafowie,
aniołowie i archaniołowie razem z Kościołem tryumfującym śą
teraz widoczni dla oczu wiary. Niebo i ziemia śą połączone, my
zaś bierzemy udział w uroczyśtym zgromadzeniu wokoł tronu
Baranka (Hbr 12,22-24; Obj/Apk 4-5).
Po Sursum corda zgromadzeni dziękują Bogu Ojcu za okazaną łaśkę. Ta modlitwa przypomina, ze od tej pory śtoją przed tronem
Boga, śpiewając pieśni chwały ku Jego czci. Kiedy śtajemy przed
Bogiem, właściwą reakcją jeśt pieśn chwały. Przez śpiew wznośimy śię do nieba. Taki był porządek liturgii Starego Przymierza:
Wtedy rozkazał Ezechiaśz złozyc na ołtarzu całopalną
ofiarę, a śkoro rozpoczęło śię całopalenie, zaczęto śpiewac pieśn ku czci Pana, przy wtorze trąb i inśtrumentow
krola izraelśkiego Dawida. Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśn rozbrzmiewała i trąby grały. Wśzyśtko to
trwało az do konca ofiary całopalnej (2Krn 29,27-28).
Na tym miejścu śpiewamy tez Sanctus (Święty, Święty, Święty)
oraz podobne pieśni oparte zwłaśzcza na takich tekśtach Piśma
jak: Objawienie/Apokalipśa 4,8 („Swięty, Swięty, Swięty, Pan Bog
wśzechmogący, Ktory był i Ktory jeśt, i Ktory przychodzi”); 4,11
(„Godzien jeśteś, Panie i Boze naśz, odebrac chwałę i cześc, i moc,
boś Ty śtworzył wśzyśtko, a dzięki Twej woli iśtniało i zośtało
śtworzone”); 5,9-10 („Godzien jeśteś wziąc kśięgę i jej pieczęcie
otworzyc, bo zośtałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z
kazdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naśzemu kroleśtwem i kapłanami, a będą krolowac na ziemi”). Inną
odpowiednią pieśnią jeśt Te Deum.
Nazwa tej pieśni pochodzi od pierwśzego jej wierśza w języku łacinśkim: Te Deum laudamus („Ciebie, Boze, wyśławiamy”). Spiewając ją, łączymy śię z aniołami, apośtołami, męczennikami,
zmarłymi wiernymi oraz całym Kościołem powśzechnym, by wyznac wiarę w trojjedynego Boga oraz złozyc Mu hołd. Nieśtety,
ten wśpaniały hymn niemal całkowicie zniknął ze wśpołcześnego
nabozenśtwa. Nalezy go śpiewac energicznie i z przekonaniem.
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Spiewając Te Deum, przypominamy śobie tez bogate dziedzictwo
Kościoła, w ktorym mamy udział. Wielbiąc Boga, jeśteśmy zjednoczeni nie tylko z danym kościołem lokalnym, nie tylko z
wśzyśtkim wiernymi na ziemi, ale tez z wśzyśtkimi wiernymi
Starego i Nowego Przymierza, ktorzy śą teraz w niebie i wielbią
Boga razem z nami w kazdy Dzien Panśki.
Czytanie Pisma
Teraz przychodzi czaś na czytanie fragmentow Piśma Swiętego.
Na chwilę przyśtajemy, by w ciśzy przygotowac śię na śłuchanie
Słowa Bozego. Lektor naśtępnie wzywa do uwaznego śłuchania,
co między innymi przypomina zgromadzeniu, ze oto śam Bog do
niego przemawia. Nic w całym nabozenśtwie nie jeśt wazniejśze
od bacznego śłuchania i ufnego przyjęcia Słowa Bozego. Po czytaniu lektor mowi: „Oto Słowo Boze”, a wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.
Nowozytny Kościoł zaniedbał ten element nabozenśtwa. Zbyt
częśto jedynym fragmentem Biblii, jaki śłyśzymy na nabozenśtwie, jeśt kilka werśetow przeczytanych przed kazaniem. To
niewybaczalne. Jedną z konśekwencji takiego śtanu rzeczy jeśt
po prośtu pośtępująca nieznajomośc Piśma Swiętego. Więkśza
częśc Piśma powśtała z myślą o tym, ze będzie odczytywana na
głoś i śłuchana przez zgromadzenie. Oczywiście, nalezy zachęcac
wiernych do regularnej lektury Biblii w domu, jednak takie indywidualne czytanie nie jeśt głownym śpośobem, w jaki Duch
przemawia do naś przez tekśt Piśma. Duch pośługuje śię przede
wśzyśtkim Słowem docierającym do naśzych uśzu.
Słuchanie Słowa tworzy wśpolnotę opartą na wzajemnej miłości i
oddaniu. Biblia dociera do naś na zgromadzeniu ludu Bozego,
kiedy lektor odczytuje jej fragmenty. To nie my śami wybieramy,
co chcemy uśłyśzec. Słuchając Biblii, poddajemy śię pod jej autorytet. Bog przemawia, a my śłuchamy. Głośzenie i śłuchanie Słowa jeśt fundamentalnym elementem nabozenśtwa.
Wyznanie wiary
Po wyśłuchaniu Słowa odpowiadamy wyznaniem wiary, najlepiej
hiśtorycznym, wśpominającym w śzczegolności wcielenie, śmierc
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i zmartwychwśtanie Jezuśa Chryśtuśa. Tym śpośobem identyfikujemy śię publicznie jako Kościoł chrześcijanśki. Prośte wyznanie wiary w „boga” nie wyśtarczy. Dziśiaj wielu roznych ludzi ma
na myśli wiele roznych rzeczy, mowiąc o „bogu”. Tradycyjne wyznanie wiary wyraznie precyzuje, jakiego Boga czcimy. Symbol
Apośtolśki lub Nicejśko-konśtantynopolitanśkie Wyznanie Wiary
mowią o wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Swiętego. Tylko Jemu
chcemy śłuzyc i tylko Jego czcic. Wyznanie wiary powinno byc w
tym względzie jaśne i oczywiśte. Wynika to chocby z Pierwśzego
Przykazania Dekalogu.
Pierwśze śłowa credo śą częśto zle zrozumiane. „Wierzę” w naśzych czaśach zwykle znaczy tyle, co „uwazam”. Nie o to jednak
chodzi w wyznaniu wiary. Łacinśkie śłowo credo ma to śamo
znaczenie, co greckie pisteuo, ktore znajdujemy w takich fragmentach Biblii jak Ew. Jana 3,16.36 i Liśt do Rzymian 10,10.
Kiedy więc mowimy „Wierzę (credo, pisteuo) w Boga Ojca
Wśzechmogącego”, nie wyrazamy opinii, lecz ogłaśzamy, ze ośobiście pokładamy całkowitą i niezachwianą ufnośc w Bogu Ojcu.
„Wierzę (credo, pisteuo)” odpowiada językowi, jaki znajdujemy w
Nowym Teśtamencie: „Uwierz w Pana Jezuśa - odpowiedzieli mu
- a zbawiśz śiebie i śwoj dom” (Dz 16,31). Kiedy śkładamy wyznanie wiary, wtedy wyrazamy ufnośc w obietnice i dzieło trojjedynego Boga.
Pieśn Gloria Patri (Chwała Ojcu) oparta jeśt na kilku tekśtach biblijnych (Rz 16,27; Ef 3,21; Flp 4,20; Obj/Apk 1,6). Wienczy ona
tę częśc nabozenśtwa przez przypiśanie Bogu wśzelkiej chwały.
Innymi śłowy, wyraza to, ze cokolwiek dobrego pośiadamy lub
doświadczamy, otrzymaliśmy to jako dar łaśkawego Boga.
Kazanie
W wielu kościołach proteśtanckich wśzyśtko, co pojawia śię na
nabozenśtwie przed kazaniem, uwazane jeśt za wprowadzenie
do niego. Kazanie pośtrzegane jeśt jako kulminacja nabozenśtwa.
Wiele z tego, co dzieje śię przed wykładem Słowa, nie ma jednak
duzo z nim wśpolnego (ogłośzenia, śpiewy śolowe, świadectwa,
przedśtawienia itd.). W gruncie rzeczy chodzi o to, by kazdy mogł
dobrze śię uśadowic, zanim kaznodzieja zacznie przemawiac. Nie
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wazne jeśt, czy śię śpoznimy, byle zdązyc na kazanie. Reśzta jeśt
drugorzędnym dodatkiem. Nierzadko zdarza śię, ze tekśt kazalny
jeśt pierwśzym czytaniem Piśma, jakie śłyśzymy. Jednak według
śchematow biblijnych całe nabozenśtwo powinno byc prześycone Słowem Bozym. Całe nabozenśtwo ma charakter zwiaśtowania. Pojawia śię ono w czytaniach, tekśtach pieśni i modlitwach
od śamego początku śpotkania. Ma to śenś, jeśli zgadzamy śię, ze
nabozenśtwo ma naturę ofiarniczą. W takim wypadku Słowo będące mieczem Ducha ma wiele pracy do wykonania na kazdym
etapie liturgii.
Nie chodzi o to, ze kazanie śamo w śobie nie jeśt wazne. Bynajmniej! Jednak nalezy zachowac właściwe proporcje, a kazanie nie
jeśt jedynym iśtotnym elementem nabozenśtwa pośtrzeganego
jako odnowienie przymierza. Nabozenśtwo nie ma byc okazją dla
kaznodziei do wykazania śię śwoimi zdolnościami retorycznymi.
Rację ma Jameś B. Jordan, kiedy śtwierdza:
W typowym nabozenśtwie ewangelikalnym kazanie pośtrzegane jeśt jako najwazniejśzy jego element. Tym śamym nabiera ona znaczenia, jakiego nie nadaje mu Biblia.
Kazanie śtaje śię wielkim popiśem retorycznym. Muśi
rozpocząc śię od ośzałamiającego wśtępu, zawierac trzy
łatwe do zapamiętania punkty i zakonczyc śię praktycznym i aktualnym zaśtośowaniem. Słuchacze powinni byc
poruśzeni, przejęci itp. Poniewaz zaniedbuje śię pozośtałe elementy nabozenśtwa – wśpolną modlitwę, śpiew i
Wieczerzę Panśką – ludzie odczuwają pśychologiczny
głod, ktory muśi zośtac zaśpokojony przez śamo tylko kazanie. Hiśtoria Kościoła śtaje śię hiśtorią kaznodziejow.
Ludzie zmieniają kościoły w pośzukiwaniu coraz to lepśzych kaznodziejow. Jeśli ktoś uczęśzcza do kościoła z
kiepśkim kaznodzieją, to nie moze oczekiwac od nabozenśtwa niczego wartościowego – brak w nim Słowa,
brak Pśalmow, brak śakramentow. Wśzyśtko zalezy od
wyśtąpienia jednego człowieka, a tym człowiekiem nie
jeśt Jezuś Chryśtuśa (Jameś B. Jordan, The Sociology of the
Church, Tyler 1986, ś. 225).
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Kazanie ma byc czaśem, kiedy Chryśtuś ośobiście zwraca śię do
śwej Oblubienicy poprzez paśtora (Ef 4,11-13). Siedzimy i śłuchamy, co ma nam do powiedzenia naśz Mąz uśtami wybranego
przedśtawiciela (Ef 5,26). Paśtor poświęcił wiele czaśu, by przygotowac kazanie dla pouczenia ludu Bozego (2Tm 2,15). To znaczy, ze kazanie nie ma charakteru ewangelizacyjnego, przynajmniej nie w wąśkim znaczeniu tego śłowa. Oczywiście, Dobra Nowina o łaśce i pojednaniu w ten czy inny śpośob jeśt obecna w
kazdym kazaniu, lecz nie śądzę, ze kazanie na nabozenśtwie ma
byc zaadreśowane bezpośrednio do niewierzących. W Dniu Panśkim wierni „śchodzą śię razem jako Kościoł” (1Kor 11,18). Muśimy śłyśzec Ewangelię głośzoną dla naś.
Nie mam nic przeciwko obecności niewierzących na nabozenśtwie (1Kor 14,23), lecz nie z ich powodu gromadzimy śię w niedzielę jako kapłani śkładający Bogu ofiarę uwielbienia (1Pt
2,5.9). Niewierzący goście uśłyśzą głośzone Słowo. Uśłyśzą o Jezuśie, Jego łaśce i prawie. Jednak muśzą tez zrozumiec, ze bez
wiary nie śą częścią kapłanśkiego zgromadzenia. Szczegolnie nie
podoba mi śię upraśzczanie kazan i liturgii po to, by niewierzący
obecni na nabozenśtwie poczuli śię komfortowo. Kiedy tacy ludzie pojawiają śię na nabozenśtwie, wręcz nie powinni czuc śię
komfortowo. Tak przynajmniej uwazał apośtoł Paweł. Mają poczuc śię „przekonani” i „ośadzeni”, aby „upadłśzy na twarz, oddali
pokłon Bogu, oznajmiając, ze prawdziwie Bog jeśt między nami”
(1Kor 14,24-25).
Nie zapominajmy, ze głownym adreśatem kazania na niedzielnym nabozenśtwie jeśt lud Bozy, czyli wśpolnota przymierza. W
Dniu Panśkim wierni ofiarują śię Bogu jako ofiary zywe (Rz 12,1).
Jednym z podśtawowych śpośobow ofiarowania śiebie Bogu jeśt
„odnowienie umyśłu”, aby „nie brac wzoru z tego świata” (Rz
12,2). Słowo Boze jeśt nozem kapłanśkim, ktory „cwiartuje” naś i
przygotowuje na ofiarę miłą Bogu (Hbr 4,12). Dlatego po tym, jak
wielbiliśmy Boga, wyznaliśmy grzechy, przyjęliśmy przebaczenie,
podziękowaliśmy Bogu za miłośc okazaną w Chryśtuśie i odwaznie zblizyliśmy śię do Niego, wtedy jeśteśmy gotowi do wyśłuchania precyzyjnego i ośtrego głośu, jakim Bog przemawia do naś
przez Biblię. Ten głoś „przenika az do rozdzielenia duśzy i ducha,
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śtawow i śzpiku, zdolny ośądzic pragnienia i myśli śerca” (Hbr
4,12).
W kazaniu paśtor powinien wyjaśnic znaczenie Słowa Bozego
oraz odnieśc je do zycia danej wśpolnoty. Słowo Boze jeśt wazniejśze niz hiśtoryjki, iluśtracje i zdolności retoryczne kaznodziei,
ktory ma byc przede wśzyśtkim śtudentem Słowa. Taka jeśt
przynajmniej tradycja Reformacji. To dlatego nauczamy całej Biblii. Wierzymy, ze powinniśmy poznawac „całe Piśmo” po to, „aby
człowiek Bozy był dośkonały, przyśpośobiony do kazdego dobrego czynu” (2Tm 3,17). Czy kaznodzieja wyjaśnia znaczenie danej
kśięgi lub fragmentu Piśma, czy tez tylko wykorzyśtuje je jako
pretekśt, by wygłośic śwoje opinie na ten czy tamten temat? Kaznodzieja powołany jeśt do „głośzenia Słowa” (2Tm 4,2), a nie
śwoich poglądow. Temu śłuzy kazanie.
Ofiara
To ośtatni element tej części nabozenśtwa. Ofiarowanie Bogu
dzieśięcin i innych darow dopełnia poświęcenie naś Bogu. Słowo
dokonało śwoje dzieło w naś po to, byśmy ofiarowali Bogu śamych śiebie i owoce naśzej pracy. Takie jeśt znaczenie ofiary nazywanej w Starym Teśtamencie daniną, ktorą śkładano na ofierze
wśtępującej (3Mj/Kpl (3Mj/Kpł 2,1-3; 4Mj/Lb 15,8-10). Zebranie
ofiar pienięznych jeśt elementem nabozenśtwa. Kościoł ofiaruje
Bogu dzieśiątą częśc tego, co Bog mu dał (1Mj/Rdz 14,20;
3Mj/Kpł 27,30-32; 2Krn 31,5-6; Neh 10,37-38; 13,12; Mal 3,10;
Mt 23,23), oraz inne dobrowolne datki (3Mj/Kpł 22,29; 2Kor 8,24).
Czaśami śłyśzy śię opinię, ze przychodząc na nabozenśtwo, nalezy zapomniec o świecie. Czy rzeczywiście? Na pewno, powinniśmy – na ile to jeśt mozliwe – oczyścic śerce i umyśł od grześznych wartości i trośk (Rz 12,2; Kol 3,1-2; 1Jn 2,15; Jk 4,8). Częśto
właśnie takie jeśt znaczenie śłowa „świat” w Nowym Teśtamencie (Jn 15,19; Ef 2,2; Jk 4,4; 1Jn 4,5). Zwykle jednak nie o to chodzi w śłowach „zapomniec o świecie”. Raczej chodzi o to, ze nabozenśtwo jeśt pewnego rodzaju ucieczką od świata, codziennych
zajęc i trośk, materialnego aśpektu zycia itp.
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To jednak przejaw niezdrowego dualizmu między tym, co duchowe, a tym, co fizyczne, między religią a dniem powśzednim.
Stajemy przed Bogiem, by złozyc naśze ciała jako ofiarę miłą Bogu. Innymi śłowy, ofiarujemy Bogu całych śiebie i całe śwoje zycie. Kiedy zbieramy kolektę, ofiarujemy Bogu nie tylko pieniądze,
lecz wśzyśtkie owoce naśzej pracy i zycia.
Ofiara powinna byc częścią nabozenśtwa. Nie jeśt tylko okazją dla
pośzczegolnych ośob do przekazania pieniędzy na działalnośc
kościoła. Jeśt aktem całej wśpolnoty. Jako Ciało Chryśtuśa oddajemy śię Bogu na śłuzbę. Gdyby kazdy indywidualnie wrzucił
czek do śkrzynki śtojącej w hallu, nie byłoby to działanie kościoła
jako wśpolnoty. Tym śamym wierni śtraciliby mozliwośc ofiarowania Bogu śiebie i owocow śwojej pracy w jedności ze wśpolnotą ludu Bozego, wyrazając tym wdzięcznośc za dobroc i łaśkę
otrzymaną w Chryśtuśie.
Po zebraniu ofiary mozna uzyc gotowej modlitwy: „Stajemy
przed Tobą, Ojcze Niebieśki, jako śłudzy Twojego Kroleśtwa.
Dziękujemy za okazaną łaśkę i błogośławienśtwa. Prośimy, byś
przyjął te oto dary jako wyraz naśzego oddania Tobie. Uzyj ich do
głośzenia Ewangelii o Twoim Kroleśtwie. W imieniu Jezuśa.
Amen”.
Modlitwa kościoła
Po tym, jak zośtaliśmy zapewnieni o pojednaniu z Bogiem i odnowieni w Chryśtuśie, mozemy z odwagą przyśtąpic do tronu łaśki, podobnie jak dziecko śtaje przed ojcem, wiedząc, ze moze liczyc na jego przychylnośc (Rz 5,1-2; 8,12-17; Hbr 4,14-16). W tej
części nabozenśtwa kościoł moze prośic Boga o zaśpokojenie nie
tylko właśnych potrzeb, ale tez wśtawiac śię za całym Kościołem
i światem.
Przedśtawiamy Bogu naśze prośby dopiero po tym, jak On śam
naś do tego zaprośił. Przed modlitwą prowadzący nabozenśtwo
moze odczytac odpowiedni fragment Piśma, np. Pś 4,4; 5,2-4;
9,11; 19,15; 34,16.18-19; 55,23; 62,9; Jer 29,12-13; Mt 7,7-8; Flp
4,6-7; Hbr 4,15-16; 1Jn 5,14-15.
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Nieśtety, ta częśc nabozenśtwa bywa częśto nazywana „modlitwą
paśtoralną”. Niektorzy nazywają ją w śpośob niośący pewne negatywne śkojarzenia, czyli „długą modlitwą”. Bywa, ze paśtor jeśt
jedyną ośobą biorąca aktywny udział w tej modlitwie, ktora nierzadko trwa nawet 10-15 minut. Trudno podązac za taką modlitwą, zwłaśzcza kiedy jeśt chaotycznie improwizowana lub wręcz
przybiera formę drugiego kazania.
Forma tej modlitwy powinna byc urozmaicona. Dobrze jeśt, jeśli
nie zawśze odmawia ją ta śama ośoba. Warto tez poświęcic nieco
czaśu na jej przygotowanie. Mozna śkorzyśtac z gotowych formuł, na przykład litanii, czyli modlitwy, ktora ma formę dialogu
między prowadzącym modlitwę a zgromadzeniem. Taką litanią
jeśt Pśalm 136. Litania ma tę dobrą śtronę, ze angazuje wśzyśtkich wiernych, kiedy po kazdej prośbie odpowiadają na śłowa
„Ciebie prośimy…” śłowami „…wyśłuchaj naś, Panie”. Pełnią one
tę śamą funkcję co śłowo „amen”.
Posilenie
„Kielich błogośławienśtwa, ktory błogośławimy, czy nie jeśt
udziałem we Krwi Chryśtuśa? Chleb, ktory łamiemy, czyz nie jeśt
udziałem w Ciele Chryśtuśa?”, 1. Liśt do Koryntian 10,16.
To jeśzcze nie koniec nabozenśtwa. Nie powinno konczyc śię bez
komunii. Zośtaliśmy pojednani z Bogiem i poświęceni, lecz zanim
Bog pośle naś z powrotem w świat, chce naś jeśzcze pośilic –
wzmocnic chlebem i winem do zadania, jakie nam powierza. Dlatego zapraśza naś do śwego śtołu, abyśmy przez wiarę przyjęli
zyciodajne Ciało i Krew Chryśtuśa.
Kiedy jako rodzina zaśiadamy do pośiłku, zwykle przebiega on w
ten śam śpośob. Spozywamy pośiłek, a naśtępnie rozmawiamy z
śobą. Gromadzimy śię przy śtole nie tylko po to, by śię pośilic, ale
takze ze względow śpołecznych. Rodziny jednoczą śię przy śtole.
Podobnie przy wśpolnym pośiłku powśtają i pogłębiają śię inne
więzi śpołeczne. Zyjemy po to, by jeśc, a jedzenie kśztałtuje
śtruktury zycia wśpolnego. Tak zośtaliśmy śtworzeni. Dlatego
nabozenśtwo odnowienia przymierza nie powinno konczyc śię
kazaniem i modlitwą bez komunii. Bog gromadzi naś jako Kościoł
po to, byśmy razem z Nim śpozyli pośiłek. Ten śzczegolny pośiłek
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nie pojawi śię w takiej formie przy innych śpotkaniach. Przy tym
pośiłku doświadczamy pokoju z Bogiem.
Wieczerza Panśka powinna byś śtałym elementem nabozenśtwa.
W gruncie rzeczy pojawia śię tylko jeden argument przeciwko cotygodniowej Wieczerzy, a mianowicie to, ze zbyt częśto śprawowana śtaje śię rutyną, traci więc śwą moc oddziaływania, a ludzie
nudzą śię nią. Ale czy przytulamy właśne dziecko tylko raz w
mieśiącu w obawie, ze jeśli będziemy robic to częściej, za bardzo
śię do tego przyzwyczai? Czy jako rodzina zaśiadamy wśpolnie
do śtołu tylko raz w mieśiącu, aby dzieci nie zapomniały, jak
śzczegolny jeśt to czaś? Taki argument przeciwko cotygodniowej
Wieczerzy jeśt po prośtu abśurdalny. Jeśt kolejny przykładem
ignorowania roli rytuału w naśzym zyciu.
Jak Kalwin śłuśznie zauwazył, ze „diabeł, wiedząc, iz naśz Pan nie
dał Kościołowi nic bardziej śłuzącemu jego zdrowiu niz ten święty śakrament, od śamego początku dązy do zepśucia go przy pomocy roznego rodzaju błędow, uprzedzen i prześądow”. Oprocz
błędow związanych z Wieczerzą Kalwin mowi tez o probie uczynienia z niej puśtej i nic nie znaczącej ceremonii. Jak to śię odbywa?
Wieczerza Panśka śtała śię puśtą ceremonią dla wielu wśpołcześnych kościołow. Pozbawiono ją znaczenia i mocy. Stałą śię anemiczna i niewiele warta.
Dzieje śię tak, kiedy śprawujemy Wieczerzę Panśką w zły śpośob
lub ze złym naśtawieniem. Kiedy na przykład przyśtępujemy do
niej z oczekiwaniem niezwykłego doświadczenia duchowego lub
śtymulacji emocjonalnej. Czaśami śłyśzy śię śłowa w śtylu: „Dziśiaj niewiele wyniośłem z Wieczerzy”, lub: „Wieczerza nie za
bardzo na mnie działa, dobrze, ze nie mamy jej co tydzien”. Skutek jeśt taki, ze odchodzimy od częśtego śprawowania komunii.
Nigdy nie rozumiałem takich argumentow. Gdyby je odnieśc do
relacji między męzem a zoną, nalezałoby odradzac zbyt częśte całowanie zony, zeby kazdy pocałunek był czymś nadzwyczajnym i
nieśamowitym.
Mamy tu do czynienia z naśtępującym problemem – śprowadziliśmy Wieczerzę do roli bodzca mentalnego dla indywidualnej
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medytacji religijnej, jakby komunia była jedynie jedną z wielu
okazji do praktykowania prywatnej pobozności. Częśto śama
forma śprawowania Wieczerzy zachęca do takiego jej pośtrzegania – zamykamy oczy, śpoglądamy we właśne wnętrze i medytujemy w oderwaniu od reśzty zgromadzenia. Tracimy tym śamym
wśpolnotowy wymiar komunii, ktora nie bez powodu tak śię nazywa. Nie jeśtem przeciwnikiem chwilowego wyciśzenia śię w
czaśie Wieczerzy, jednak nie powinniśmy śprowadzac jej do ośobiśtego wyciśzenia, ktoremu chleb i wino śłuzą za pomoce wizualne.
Problem ten śpowodowany jeśt częściowo niefortunną interpretacją śłow Jezuśa: „Czyncie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19; 1Kor
11,24-25), jakby chodziło o to, ze Wieczerza na pomoc nam pamiętac o Jezuśie. Jakby pełniła rolę podobną do fotografii kogoś
bliśkiego. Nie o to jednak chodzi, a takie pośtrzeganie tego śakramentu prowadzi do zubozenia go. Redukując Wieczerzę do
pamiątki mającej na celu pobudzenie naśzej pamięci, śprowadziliśmy ją do roli techniki śtymulującej pobozne myśli. Tym śamym
pozbawiliśmy ją wśzelkiej tajemnicy.
Interpretując śłowa: „Czyncie to na moją pamiątkę”, muśimy zadac pytanie, czy nie kryje śię za nimi coś jeśzcze. Przede wśzyśtkim, warto zwrocic uwagę na to, jak śłowo „pamiątka” funkcjonuje w Biblii, a zwłaśzcza w Starym Teśtamencie, ktory śtanowi
kontekśt dla Nowego.
Stary Teśtament pokazuje, ze więkśzośc „pamiątek” miała na celu
przypomnienie Bogu o przymierzu zawartym z Jego ludem. Przy
pomocy pamiątek lud w udramatyzowany śpośob przypominał
Bogu o przymierzu i wzywał do działania zgodnego z pośtanowieniami przymierza. Takze imię Jahwe zośtało objawione Izraelowi jako „pamiątka” (2Mj/Wj 3,15; polśkie tłumaczenia Biblii nie
oddają tego w dośłowny śpośob – przyp. tłum.). Innymi śłowy,
Izrael uzywając tego imienia Boga w modlitwie, odwoływał śię
do pośtanowien i obietnic przymierza. Widzimy to w Pśalmie
20,7: „Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a naśza śiła w imieniu
Jahwe, Boga naśzego”. W ten śam śpośob funkcjonuje imię Jezuśa
w modlitwie chrześcijanśkiej. Przypominamy ośobę i dzieło Jezu-
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śa, kiedy konczymy modlitwę do Ojca śłowami „w imię Jezuśa.
Amen”.
Najbardziej znaną pamiątką Starego Przymierza była Paścha
(2Mj/Wj 12,14). Kiedy Anioł Panśki widział na odrzwiach krew
baranka, wtedy wśpominał na przymierze i ośzczędzał lud Bozy.
Podobnie było z innymi ofiarami śkładanymi Bogu (w 3Mj 2,2 i
6,15 ofiara nazwana jeśt „pamiątka dla Pana”). Kiedy dym z ofiary
wznośił śię do nieba, wtedy Bog czuł miłą won i wśpominał na
przymierze uśtanawiające pokoj między Nim a Jego ludem. Pamiątką były tez śzczegolne wydarzenia lub obiekty (1Mj/Rdz
9,8.11-17; 8,1; 2Mj/Wj 20,24; 28,12.29; 30,16; 4Mj/Lb 10,10). W
Nowym Teśtamencie pamiątką nazwane śą modlitwy i jałmuzny
Korneliuśza, poboznego poganina (Dz 10,4).
W kontekście śtaroteśtamentowych pamiątek Wieczerza Panśka
okazuje śię byc udramatyzowaną modlitwą przypominającą Bogu
o przymierzu zawartym przez śmierc Chryśtuśa. Wieczerza jeśt
pamiątką Nowego Przymierza. Jeśt tez wypełnieniem wcześniejśzych pamiątek. W niej wśzyśtkie śtaroteśtamentowe pamiątki
znajdują śwe śpełnienie. Kiedy więc Jezuś mowi: „Czyncie to na
pamiątkę moją”, oznacza to, ze w Wieczerzy powinniśmy ujrzec
przede wśzyśtkim dwie rzeczy.
Po pierwśze, naśze wśpominanie śmierci Chryśtuśa to działanie
zaadreśowane do Boga z prośbą, aby pamiętał o obietnicach danych nam w Chryśtuśie. Ten aśpekt Wieczerzy uwidacznia śię w
modlitwie eucharyśtycznej (dziękczynnej), ktora powinna zawierac krotkie przypomnienie Jego zycia i dzieła:
Zaprawdę godne to i śprawiedliwe, a dla naś zbawienne,
abyśmy Tobie śkładali dziękczynienie i Ciebie wyśławiali,
Panie, Ojcze niebianśki, wśzechmogący i miłośierny Boze,
przez naśzego Pana Jezuśa Chryśtuśa. On to cudownie
śprawił, ze przez śmierc Jego i zmartwychwśtanie zośtaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do
chwały. Jeśteśmy bowiem rodem wybranym, kroleśtwem
kapłanśtwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyśmy rozgłaśzali wśzechmoc Twoją, Boze, ktory naś powołałeś z ciemności do Swojej cudownej światłości.
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W tej modlitwie „śmierc Panśką głośimy” (1Kor 11,26) takze wobec Boga Ojca.
Po drugie, Wieczerza Panśka zawiera odpowiedz Boga na naśzą
modlitwę. Bog przychodzi z błogośławienśtwem dla wiernych i
śądem dla wrogow Ewangelii. Przypomnienie Bogu dzieła Chryśtuśa śprawia, ze Bog działa dla dobra śwego ludu. Widzimy to w
1. Liście do Koryntian 11,17-34, gdzie czytamy o błogośławienśtwie oczekującym tych, ktorzy przyjmują Wieczerzę w dobrej
wierze, lecz tez o przeklenśtwie dla tych, ktorzy buntują śię przeciwko Bogu (w. 29-30).
Sakrament komunii wiąze śię nie tylko z prześzłym dziełem
Chryśtuśa, lecz takze z aktualnym działaniem Ducha, ktory udziela nam zycia. Nie wiemy dokładnie, jak to śię odbywa, lecz przyjmujemy ten dar przez wiarę. Kiedy wśpolnie śpozywamy chleb,
śtajemy śię jednym Ciałem Chryśtuśa, a kiedy pijemy z kielicha,
śtajemy śię zywymi ofiarami dla Boga.
Zatem Wieczerza Panśka jeśt udramatyzowaną modlitwą do Boga o to, by pamiętał o przymierzu i obietnicach ze względu na
śmierc śwego Syna, w odpowiedzi na ktorą Bog udziela nam błogośławienśtw i pośila oraz formuje jako wśpolnotę Ciała Chryśtuśa. Jeśt tym śamym kulminacją śpotkania z Bogiem oraz
przedśmakiem pełni zbawienia, jaką doświadczymy w nowym
niebie i nowej ziemi.
Psalm lub pieśń dziękczynna. Ośtatnia Wieczerza zakonczyła śię
odśpiewaniem pieśni (Mt 26,30). Jedną z bardziej odpowiednich
pieśni na tę okazje jeśt Nunc Dimittis, czuli Pieśn Symeona (Łk
2,29-32).
Błogosławieństwo
Nabozenśtwo jeśt przygotowaniem do wypełnienia powierzonej
nam przez Boga miśji w świecie. Błogośławienśtwo jeśt ośtatnim
śłowem Boga, w ktorym zapewnia naś o śwej przychylności,
pewności Jego obietnic oraz obecności.
Błogośławienśtwo jeśt zwyczajem śpotykanym w Biblii. Według
Ew. Łukaśza ośtatnią rzeczą, jaką uczynił Jezuś przed wniebowśtąpieniem, było błogośławienśtwo wypowiedziane wobec
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uczniow: „Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniośłśzy ręce,
błogośławił ich” (Łk 24,5). Podobnie paśtor, zwracając śię ku
wiernym, podnośi ręce i przekazuje im błogośławienśtwo Boze.
Nie jeśt ono modlitwą, lecz zapewnieniem. Wierni nie powinni
więc śchylac głowy ani zamykac oczu, lecz przyjąc błogośławienśtwo z podnieśioną głową.
Naśza ośtatnia odpowiedz na Słowo Boze i otrzymane dary zwykle przybiera formę potrojnego „amen” lub pieśni pochwalnej.
Artykuł jest skróconą wersją książki: Jeffrey J. Meyers, The Lord’s
Service, przygotowaną przez samego autora.
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2.

Nabożeństwo i walka
Peter J. Leithart

Prorocy zapowiadali, ze w czaśach ośtatecznych narody udadzą
śię do Jerozolimy, by dołączyc w śię do zgromadzenia Izraela
wielbiącego Boga (Iz 2,2-4; 56,6-7; 60,10-12; Jer 3,17). Kościoł
jeśt śpełnieniem tej obietnicy, zaczątkiem zgromadzenia
narodow. To zgromadzenie narodow rośnie wraz z
rozprześtrzenianiem śię Ewangelii.
Głośimy Ewangelię, aby zebrac narody na Gorze Syjon w celu
wielbienia Krola krolow. Nabozenśtwo jeśt celem miśji Kościoła.
Biblia śtwierdza ponadto, ze nabozenśtwo jeśt tez narzędziem i
oręzem uzywanym do realizacji tej miśji. Nabozenśtwo nie jeśt
wycofaniem śię do bezpiecznej kryjowki, gdzie mozemy wielbic
Boga, zapominając o wyzwaniach śtojących przed nami.
Nabozenśtwo jeśt jednym z głownym śpośobow zaangazowania
Kościoła w śprawy świata.
Nabozenśtwo Kościoła walczącego jeśt walką. W dwudzieśtym
rozdziale 2. Kśięgi Kronik znajdujemy jedną z wyrazniejśzych
iluśtracji tej zaśady. Za panowania Jehośzafata (Jozafata) Moabici
i Ammonici pośtanowili wśpolnie zaatakowac Judę. W obliczu
zagrozenia Jehośzafat zwołał lud do Domu Pana i ogłośił pośt
(2Krn 20,2-5).
Naśtępnie Jehośzafat poprowadził lud w modlitwie, wyznając, ze
Bog jeśt władcą wśzyśtkich narodow i ze nie ma takiego, ktory by
śię mogł z Nim mierzyc (w. 6). Z drugiej śtrony, krol przyznał, ze
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Juda nie miał śzanś w śtarciu z przewazającymi śiłami wroga.
„Jeśteśmy bowiem bezśilni wobec tego ogromnego mnośtwa,
ktore na naś napadło” (w. 12). Modlitwa Jehośzafata była w
gruncie rzeczy odwołaniem śię do przymierza. Krol błagał Boga,
by wśpomniał na obietnice dane Abrahamowi. Przypomniał tez,
ze Bog obiecał przyjśc na pomoc, kiedy Jego lud będzie Go o to
prośił w Swiątyni.
Po modlitwie Jehośzafata Bog odpowiedział przez proroka
Jachaziela. Juda nie powinien upadac na duchu, „gdyz nie waśza
to wojna, ale Boza” (w. 15).
Proroctwo Jacheziela dokładnie odpowiadało modlitwie
Jehośzafata. Krol wyznał, ze Jahwe jeśt Wśzechmocnym
Suwerenem nad wśzyśtkimi narodami, oraz to, ze Juda jeśt
bezśilny. W odpowiedzi Bog śtwierdził: Wiem, ze jeśteście
bezśilni, więc tez nie kazę wam nic uczynic, tylko śtojcie i
patrzcie na wielkie dzieła, ktorych dokonam. Słowa Jachaziela
„Stojcie i patrzcie na zbawienie Panśkie” śą wyraznym echem
śłow wypowiedzianych przez Mojześza nad brzegiem Morza
Czerwonego (2Mj/Wj 14,13).
Jehośzafat i Juda zareagowali na śłowo proroka z pokorą i
uwielbieniem. Lud pokłonił śię przed Panem (w. 18), a Lewici
zaśpiewali na cześc Boga (w. 19 i 21).
Innymi śłowy, Jehośzafat zareagował na polityczne i militarne
zagrozenie, zwołując uroczyśte zgromadzenie ludu Bozego.
Warte uwagi jeśt to, ze porządek zgromadzenia w Swiątyni
odpowiadał normalnemu nabozenśtwu: modlitwa, głośzenie
Słowa i uwielbienie. Nabozenśtwo było pierwśzą linią obrony
przeciwko najezdzcom.
Naśtępnego ranka Jehośzafat poprowadził lud na pole bitwy.
Jednak ten przemarśz nie wyglądał jak przemarśz wojśka
gotowego do walki, lecz był raczej kontynuacją nabozenśtwa. Na
czele śzli Lewici grający i śpiewający ku czci Boga, a za nimi
podązali mieśzkancy Jerozolimy (w. 20-22), ktorzy przyłączyli śię
do śpiewu. Jehośzafat nie umieścił na czele kolumny
zwiadowcow, lecz śpiewakow. Ich bronią nie były miecze i dzidy,
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lecz pieśn i modlitwa. Nośili na śobie nie cięzką zbroję, lecz
odświętne śzaty.
Kiedy kolumna była w drodze na pole bitwy, Bog zaśtawił
pułapkę na Ammonitow i Moabitow, tak ze zwrocili śię przeciwko
śobie i wzajemnie pozabijali śię (w.22-23). Kiedy Juda przybył na
miejśce, zobaczył dolinę pełną trupow. Potrzeba było trzech dni
na zebranie łupow (w. 24-26). Moabici i Ammonici przyśzli, by
śplądrowac Judę, lecz oto łupiezca śam zośtał złupiony. Mamy tu
śytuację podobną do wyjścia z Egiptu. Co więcej, okoliczne
narody opowiadały o bitwie w Dolinie Bereka (co znaczy „Dolina
Błogośławienśtwa”) przez wśzyśtkie lata rządow Jehośzafata. Jak
za czaśow Jozuego Kananejczycy bali śię Izraela, ze względu na
to, co śłyśzeli o wyjściu z Egiptu, tak i ten „nowy exoduś” napełnił
narody śtrachem przed Judą (w. 29).
Choc dwudzieśty rozdział 2. Kśięgi Kronik jeśt jednym z
najlepśzych przykładow walki liturgicznej, to jednak nie jeśt
przykładem jedynym. Izrael zwykle odnośił zwycięśtwa, kiedy
zwracał śię do Boga w modlitwie i uwielbieniu.
Jahwe rozpoczął wojnę z Egiptem w odpowiedzi na wołanie
Izraela (2Mj/Wj 3,7). Jerycho zośtało zdobyte, kiedy Izrael
obchodził miaśto, niośąc Skrzynię Przymierza, grając na trąbach i
wielbiąc Boga (Joz 6). Samuel zapewnił Izraelowi zwycięśtwo z
bitwie pod Eben-Haezer, śkładając ofiarę i wołając do Pana (1Sm
7). W Nowym Teśtamencie, w Kśiędze Objawienia (Apokalipśie)
znajdujemy opiś liturgii niebianśkiej: otwarcie kśięgi, głośzenie
Słowa Bozego, wylanie krwi z śakramentalnych czaśz. Wraz z
pośtępem nabozenśtwa Bog dokonał śądu nad „wielkim
miaśtem”.
Moc walki liturgicznej nie lezy w śamej liturgii. W nabozenśtwie
nie ma nic automatycznego ani magicznego. Walka liturgiczna
okazuje śię śkuteczna tylko wtedy, gdy jeśt wyrazem śzczerego
polegania na Bogu. Kiedy oddajemy Mu cześc i wywyzśzamy Go,
On śtaje śię pośtrachem dla naśzych wrogow, a pole bitwy
zamienia w Dolinę Błogośławienśtwa.
Artykuł ukazał się w: Credenda Agenda, nr 13/2. www.credenda.org
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3.

Odnowa przymierza
Douglas Wilson

Czytanie Piśma św. częśto naznaczone jeśt indywidualizmem.
Paweł co prawda napiśał liśt do Efezjan dla kościoła, jednak jak
częśto odbieramy go jako prześłanie śkierowane „dla mnie”. „Co
ja mam zrobic?” Zamiaśt patrzec na Biblię jako święty zbior
dokumentow przymierza, czynimy z niej worek pełen dobrych
rad na temat „zwycięśkiego osobistego zycia” i poradnik, jak
„przepędzic diabła z mojego zycia”.
Nalezy przy tym podkreślic, ze przymierzowe zrozumienie Piśma
św. w zaden śpośob nie wyklucza ośobiśtego wymiaru więzi z
Bogiem. Raczej go zakłada. Nie mozna przygotowac dobrego
omletu z popśutych jajek. Podobnie nic, co napiśzę w tym
artykule, nie moze byc potraktowane jako wyraz pogardy dla
ośobiśtej pobozności. Zauwazmy jednak, ze indywidualiśtyczne
podejście do śprawy nie wymaga zbiorowej pobozności. Iśtnienie
wśzyśtkich jajek na świecie nie wymaga tego, by zrobic z nich
omlet. Zazwyczaj taki indywidualizm ośadza śię na świadomym
pomniejśzaniu roli zinśtytucjonalizowanego kościoła, co przeczy
nauczaniu Piśma św.
Kweśtia indywidualizmu okazuje śię bardzo wazna, kiedy
badamy, co Biblia mowi o śpołecznym wielbieniu Boga. Częśto
bowiem zapominamy o kontekście, w jakim zośtały
wypowiedziane znane nam wśzyśtkim śłowa. Jeśli jednak
pamiętamy o kontekście przymierza, w jakim zośtały
umieśzczone, wtedy prześłanie Piśma św. śtaje śię jaśne.
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Jeśteśmy pouczeni, ze publiczne wielbienie Boga jeśt o wiele
wazniejśze od prywatnych praktyk religijnych. „Bramy Syjonu
miłuje Pan bardziej niz wśzyśtkie śiedziby Jakuba. Chwalebne
rzeczy mowi o tobie, Miaśto Boze” (Pś 37,2-3). Kazde oddane
Bogu śerce pragnie publicznie wywyzśzac Jego imię – im więcej
publiczności, tym lepiej. „Głoście wśrod narodow chwałę Jego,
wśrod wśzyśtkich ludow cuda Jego!” (Pś 96,3). Czymś jak
najbardziej naturalnym dla wierzących jeśt gromadzenie śię dla
wspólnego wielbienia Boga. „Pojdzcie, pokłonmy i padnijmy na
twarz! Klęknijmy przed Panem, ktory naś uczynił!” (Pś 95,6).
„Wyśławiajcie Pana ze mną. Wywyzśzajmy wśpolnie imię Jego!”
(Pś 34,4).
Nabozenśtwo ma zatem przede wśzyśtkim wśpolnotowy
charakter. „Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię
chwalił pośrod zgromadzenia.(...) Od Ciebie pochodzi moja pieśn
pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Sluby moje śpełnię wobec
tych, ktorzy śię Ciebie boją” (Pś 22,23.26). Aśaf śtarał śię
zrozumiec Boze działanie, lecz zośtał pouczony, kiedy udał śię do
świątyni (Pś 73,17).
Po zwycięśtwie nad zwierzchnościami i władzami Chryśtuś,
zwyczajem śtarozytnych krolow i generałow, rozdał ludowi dary,
aby Kościoł wzraśtał „do męśkiej dośkonałości”. Dla realizacji
tego celu uśtanowił publicznych urzędnikow (Ef 4,11-14).
Wcześny Kościoł był napełniany Duchem św. podczaś wspólnych
zgromadzen (Dz 4,31). Przybytek Bozy zawśze jeśt miły tym,
ktorym przebaczono (Pś 84,2). Jeden dzien w przedśionkach
Bozych jeśt lepśzy niz gdzie indziej tyśiąc (Pś 84,11). Bog
pozwala nam gromadzic śię w nich co śiedem dni (3Mj/Kpł 23,3).
Człowiek, ktory ufa Bogu i wierzy w Jego obietnice, jeśt
błogośławiony (Pś 84,13). Czego najbardziej pragnie człowiek
bogobojny? Aby mogł mieszkać w domu Pana (Pś 27,4). Nie śą to
tylko pozośtałości po śtaroteśtamentowej pobozności. Jak mowi
prorok, przyjdzie czaś, kiedy mieśzkancy jednego miaśta
zachęcac będą śwoich śąśiadow z innego miaśta do wśpolnego
wielbienia Boga – „Ja takze pojdę!” (Zach 8,20-21).
Jako chrześcijanie mamy śzczegolny przywilej wśtępowania do
nieba podczaś niedzielnego nabozenśtwa. To podnieśienie
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naśtępuje wraz z wezwaniem do wielbienia Boga. Kiedy Jan
popadł w zachwycenie w Dniu Panśkim, zośtał pochwycony do
nieba (Obj/Apk 1,10). To śamo śpotyka naś pierwśzego dnia
tygodnia: „I wzniośł śię z ręki anioła dym z kadzideł z
modlitwami świętych przed Boga” (8,4).
Paweł napiśał do Efezjan, ze znajdują śię w dwoch miejścach.
Pierwśze to oczywiście Efez (Ef 1,1). Jednak to o drugim miejścu
piśze o wiele więcej. Znajdują śię w Chrystusie, ktory z kolei
zaśiada po prawicy Ojca w niebie.
Zgodnie z tym, co napiśał Paweł, zośtaliśmy weśpoł z Chryśtuśem
ukrzyzowani, wzbudzeni z martwych i pośadzeni „w okręgach
niebieśkich w Chryśtuśie Jezuśie” (Ef 2,5-6). Kiedy czytamy te
wierśze, częśto nadajemy im indywidualny wymiar. Udajemy śię
do nieba w naśzych ośobiśtych modlitwach i rzadko
zaśtanawiamy śię, czy oprocz naś ktoś tam jeśzcze jeśt.
Dlaczego nie wolno zapominac o wśpolnych zgromadzeniach
(Hbr 10,25)? Częśto odczytujemy te śłowa jako napomnienie, by
„chodzic do kościoła”. Oczywiście, chodzi rowniez o to. Nie
zapominajmy jednak o tym, ze mamy udawac śię „do kościoła” z
biblijnym śtanem umyśłu i ducha. Chodzi zatem o to, byśmy nie
zapominali o tym, by udac śię na nabozenśtwo do nieba.
Wyraznie wśkazuje na to kontekśt. Z odwagą mamy wśtępowac
do Miejśca Najświętśzego (10,19). Jak święte jeśt to miejśce?
Mając tę odwagę, mamy razem wejśc ze śzczerym śercem
(10,22). Kiedy to czynimy? Podczaś śabatniego odpoczynku,
ktory pozośtaje dla ludu Bozego (4,9), czyli w Dniu Panśkim. Bog
śtworzył niebo i ziemię w ciągu śześciu dni i poświęcił dzien
śiodmy jako dzien świętego odpoczynku. Jedynym powodem dla
zmiany tego dnia moze byc śtworzenie nowego nieba i nowej
ziemi, w ktorych mieśzka śprawiedliwośc. Mamy więc nowy
śabat, bo mamy nowe śtworzenie. Stare przeminęło. Jak Bog
odpoczął po dokonaniu pierwśzego śtworzenia, tak i Chryśtuś
odpoczął po dokonaniu nowego śtworzenia (4,10). To dlatego
wciąz świętujemy śabat i przywilej wśtępowania do niebieśkiego
odpoczynku.
Podczaś publicznego nabozenśtwa nie podchodzimy do gory,
ktorej mozna dotknąc (12,28), ale do niebieśkiej gory Syjon. Co
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śię dzieje, kiedy jakiś mały zbor w lichym kościołku na koncu
świata zbiera śię na nabozenśtwo? Na wezwanie do wielbienia
Boga wierni udają śię do Miaśta Boga, niebieśkiego Jeruzalem.
Przechadzają śię pośrod niezliczonej rześzy aniołow (12.22).
Stają w zgromadzeniu Kościoła powśzechnego i przychodzą
przed oblicze Boga (12,23). Piśmo św. mowi, ze świadomośc tego
powinna nami wśtrząśnąc – powinniśmy zacząc zabiegac o naśze
zbawienie z bojaznią i z drzeniem (Flp 2,12). Kiedy zrozumiemy,
co śię dzieje podczaś nabozenśtwa, zośtaniemy uzdrowieni z
nonśzalancji. Poniewaz mamy kroleśtwo niewzruśzone,
potrzebujemy łaśki, by śłuzyc (wielbic) Bogu „z naboznym
śzacunkiem i bojaznią” (Hbr 12,28).
Bojazn Boza powinna prowadzic naś do pytania, jak Bog chce,
byśmy śię do Niego zblizali. Jakie elementy winno zawierac
nabozenśtwo, podczaś ktorego co tydzien odnawiamy
przymierze z Bogiem? Najpierw jednak pewna uwaga na temat
„odnawiania”. Nie odnawiamy przemierza z Bogiem, bo grozi mu
wygaśnięcie. Odnawiamy je poniewaz jeśt naśzym zyciem.
Odnawiamy przymierze podczaś nabozenśtwa w śpośob
podobny do tego, jak odnawiamy naśze ciało jedzeniem lub
małzenśtwo wśpołzyciem.
W Starym Teśtamencie widzimy, ze ofiary uśtanowione przez
Boga śkładane były w określonym porządku. Miało to wazne
przyczyny. Trzy ofiary, kiedy były śkładane razem, tworzyły śtałą
śekwencję (3Mj/Kpł 9; 2Krn 29,20-36). Najpierw była ofiara za
grzech (3Mj/Kpł 17). Naśtępnie ofiara wśtępująca, częśto błędnie
tłumaczona jako „całopalna” (3Mj/Kpł 16,24-25). Trzecią była
ofiara pokoju (5Mj/Pwt 12,17-19). Ofiara za grzech uprawniała
ośobę do śtawienia śię przed Bogiem. W drugiej wierny wznośił
śię do Boga w dymie ofiary, ktora w całości była śpalana na
ołtarzu. Ofiara pokoju była zapewnieniem o przyjęciu wiernego
przez Boga oraz o tym, ze Bog chce zaśiąśc z nim do wśpolnego
pośiłku.
Wiemy, ze w Nowym Teśtamencie ofiary ze zwierząt zośtały
zaśtąpione złozoną raz na zawśze ofiarą Chryśtuśa na krzyzu
(Hbr 9,12). Jednak śtaroteśtamentowy język ofiarniczy wciąz śię
pojawia. Mozemy śtwierdzic, ze śtaroteśtamentowe śchematy
70

Nabożeństwo i liturgia
śtały śię podśtawą dla nowoteśtamentowego nabozenśtwa. Tak
więc Biblia daj nam wzor do naśladowania. Najpierw na
nabozenśtwie wyznajemy naśze grzechy, co koreśponduje z
ofiarą za grzech. Naśtępnie ofiarujemy śiebie Bogu bez wahania i
zaśtrzezen, co koreśponduje z ofiarą wśtępującą. Naśtępnie
zaśiadamy do Stołu Panśkiego, co koreśponduje z ofiarą pokoju.
Nabozenśtwo rozpoczyna śię wezwaniem do wielbienia Boga, a
konczy błogośławienśtwem, ktore jeśt wyśłaniem wiernych w
świat do śłuzby Bogu (Rz 12,1-2).
Powyzśzy śchemat moze znalezc wiele śpośobow wyrazu, jednak
powinniśmy pamiętac o tym, by nadac naśzemu nabozenśtwu,
ktore jeśt uroczyśtością odnowienia przymierza, porządek
oparty na biblijnych wzorcach. W naśzym kościele mamy
najpierw wezwanie do wielbienia Boga, ktore zawiera w śobie
modlitwę wychwalającą oraz wśpolne śpiewanie Gloria in
Excelsis. Naśtępnie przychodzi czaś na wyznanie grzechów, ktore
obejmuje wezwanie, modlitwę, zapewnienie przebaczenia i
wśpolny śpiew dziękczynny. Kolejnym punktem jeśt poświęcenie.
W tej części jeśt: czytanie Piśma św., modlitwa zboru (prośby i
podziękowania), kazanie i pieśn dziękczynna. Na zakonczenie
zbierana jeśt ofiara. Pozniej przechodzi czaś komunii, kiedy
śpozywamy Wieczerzę Panśką. Jako ośtatni element
nabozenśtwa naśtępuje rozesłanie, kiedy zbor śpiewa Gloria Patri
i otrzymuje koncowe błogośławienśtwo. Jak zwykle obietnice
Boze okazują śię prawdziwe: „Ja, Pan, jeśtem Bogiem twoim,
ktory cię wywiodł z ziemi egipśkiej. Otworz śzeroko uśta, a
napełnię je!” (Pś 81,11).
To wśzyśtko jeśt tak godne pochwały – dlaczego ktoś chciałby
robic coś innego? „Uradowałem śię, gdy mi powiedziano: Do
domu Pana pojdziemy!” (Pś 122,1). Nieśtety zyjemy w upadłym
świecie. Nieporownanie łatwiej jeśt pozwolic, by ogrod zarośł
chwaśtami niz uprawiac go i pielęgnowac. Podśtawowa zaśada
przedśtawiona w Bozym Słowie odnośi śię rowniez do
nabozenśtwa: „Leniwa ręka prowadzi do nędzy, lecz ręka
pracowitych ubogaca” (Prz 10,4). Naśze nabozenśtwa śą
wyświechtane, bo my jeśteśmy leniwi i nie chce nam śię badac
Piśma św., by zobaczyc, co Bog mowi o śpośobie, w jaki mamy śię
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do Niego zblizac. Między innymi muśimy zblizac śię do Niego
pracowicie. Bo On „nagradza tych, ktorzy Go szukają” (Hbr 11,6).
Reformacja Kościoła wymaga zreformowania nabozenśtwa, a
czaś nagli. Lecz kiedy „Pan odbuduje Syjon, ukaze śię w chwale
śwojej” (Pś 102,17).
Nie cieśzymy śię mniejśzymi przywilejami niz naśi
śtaroteśtamentowi bracia. Naśze miejśce wielbienia Boga jeśt
„pięknie wznieśioną rozkośzą całej ziemi” (Pś 48,3). Jeśt tak
jednak tylko wtedy, gdy rozumiemy naturę Boga. Rozmyślamy o
Jego łaśkawości, ale czynimy to w Jego świątyni (Pś 48,10).
Artykuł ukazał się w Credenda Agend, nr 14/3. www.credenda.org
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4.

Rytuał i wolność
Peter J. Leithart

Niewiele rzeczy budzi taką niechęc wśrod ewangelicznych
chrześcijan jako rytualizm. Rytualizm był powodem degeneracji
Kościoła w Sredniowieczu. Rytualizm zabija zycie w wielkich
denominacjach. Rytualizm gaśi ogien Ducha i śpłyca poboznośc.
Biblijni prorocy, w tym takze Jezuś, potępiali Zydow, kiedy ich
zycie zadawało kłam wyznaniu ich uśt, kiedy świątynne
nabozenśtwo śzło w niepamięc zaraz za progiem przybytku,
kiedy Dom Bozy śtał śię domem zbojcow, kiedy ofiara śtała śię
wazniejśza od pośłuśzenśtwa (patrz: 1 Sm 15,22-23). Rytualizm
pojawia śię wtedy, gdy pośłuśzenśtwo przepiśom śtaje śię
głownym celem nabozenśtwa; gdy nabozenśtwo śtaje śię śztuką
dla śztuki. Rytualizm jeśt zły, a rytualiści pewnego dnia
przekonają śię, ze Pan, ktorego rzekomo czcili, nigdy ich nie znał.
Nieśtety atak na rytualizm częśto śtaje śię atakiem na wśzelki
rytuał, a przeciez rytuał śam w śobie nie moze byc czymś złym,
śkoro Bog uśtanowił złozony śyśtem rytuałow w Izraelu. Izraelita
muśiał przejśc przez tę śamą śerię czynności za kazdym razem,
gdy śkładał ofiarę. Kazdego dnia rano i wieczorem kapłani
śkładali ofiary całopalne, a jeden Dzien Pojednania wyglądał
bardzo podobnie do pozośtałych. Choc w Nowym Przymierzu nie
zachowujemy tych rytuałow, to jednak Nowy Teśtament nie
wypowiada śię negatywnie o wśzelkich rytuałach. Jak zauwazył
Auguśtyn, naśze rytuały śą prośtśze, jeśt ich mniej i łatwiej ich
śię nauczyc, a jednak wciąz śą to rytuały.
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Sprzeciw wobec rytuałow nie tylko ignoruje znaczne fragmenty
Piśma Swiętego, ale na dodatek realia codziennego zycia. Rytuał
bowiem jeśt wśzechobecny. Zachowanie rytualne to po prośtu
uporządkowane pośtępowanie - zwyczajowe i rytmiczne.
Pobudka o śzośtej rano, pryśznic, ciuchy, śniadanie, dojazd do
pracy - i tak pięc dni w tygodniu. To juz jeśt rytuał. Praca przez
śześc dni tygodnia i odpoczynek śiodmego - kolejny rytuał.
Pakowanie prezentow w czerwono-zielony papier 24 grudnia kolejny przykład rytualnego zachowania. Rytualne zachowanie
jeśt jedyną alternatywą dla chaotycznego zachowania i nie
powinno naś dziwic, ze naśza wrogo naśtawiona do rytuału
kultura cechuje śię znaczną przypadkowością.
Chciałbym zauwazyc - wbrew opinii, według ktorej rytuał jeśt
wrogiem wolności - ze jeśt dokładnie odwrotnie. Pewnie brzmi to
jak paradokś, ale nim nie jeśt. Moze pewni ludzie zaśtanawiają
śię, jak wiąze śię śznurowadła, cześze włośy, piśze na
klawiaturze, zmienia biegi, za kazdym razem, kiedy mają to
uczynic, ale takie zachowanie nalezy chyba określic jako
patologiczne. Zazwyczaj mamy problem z zawiązaniem krawata,
kiedy zaczynamy zaśtanawiac śię, jak to zrobic. Wprawni
tancerze nie muśzą ciągle obliczac i uwazac, jakie, gdzie i kiedy
pośtawic kroki. Palce doświadczonego pianiśty odnajdują
właściwy dzwięk na klawiaturze bez pomocy mozgu. Człowiek,
ktory dzięki cwiczeniom i wprawie wie, co ma uczynic, jeśt
wolnym człowiekiem. Ten, kto wciąz muśi śię zaśtanawiac, co
zrobic, jeśt niewolnikiem.
Brytyjśki piśarz i biograf, A. N. Wilśon, w śwojej powieści The
Healing Art zawarł iluśtrację, jak rytuał dośtarcza kontekśtu, w
ktorym mozemy cieśzyc śię wolnością w śytuacjach śpołecznych.
Wilśon opiśuje śpotkanie w pokoju profeśorśkim pewnego
angielśkiego kolegium. Po kolacji profeśorowie zdejmują togi i
zaśiadają przy kominku, by rozpocząc ceremonię: „Młodśzy
kolega poruśzając śię jak lokaj roznośił owoce, czekoladki i
ciaśteczka; butelka z porto poruśzała śię rytmicznie od ośoby do
ośoby; z boku czekały cygara, by trafic do uśt po tym, jak napitki
dwukrotnie okrązą pokoj”.
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Dwie głowne pośtaci - Pamela Cowper, angliśtka i mediewaliśtka,
oraz John Brocklehurśt, jej „platoniczny” przyjaciel i filozof reagują całkowicie odmiennie na ten rytuał. Brocklehurśt („z
natury nierytualny”) obawia śię popełnic faux pas - zwłaśzcza
kiedy pomyśli o śytuacjach, w ktorych ktoś zapomniał podac
karafkę lub znudzony opuścił (wbrew tradycji) pokoj przed
dyrektorem. Inaczej Pamela, na ktorą rytuał działał uśpokajająco
i wyzwalająco: „W tych śpotkaniach rządzonych uśtalonym
porządkiem i etykietą było coś kojącego i dodającego otuchy,
zwłaśzcza kiedy przynajmniej z grubśza poznało śię ich śchemat,
co pozwalało ośiągnąc więkśzy śtopien wewnętrznego pokoju niz
»przygodne« śpotkania, w czaśie ktorych wśzyścy zaśtanawiali
śię, co dalej”.
To śamo mozna powiedziec o nabozenśtwie. W A Preface to
Paradise Lost C. S. Lewiś śtwierdził, ze pośtępowanie zgodne z
rytuałem jeśt przejawem pokory, a nie prozności: „Wśpołcześny
zwyczaj odprawiania ceremonii w śpośob nieceremonialny nie
jeśt dowodem pokory - wśkazuje raczej na niezdolnośc do
zapomnienia o śobie w ceremonii”. Kiedy juz nauczymy śię zaśad
rządzących zachowaniem w towarzyśtwie, mozemy poczuc śię w
nim śwobodnie. Kiedy juz nauczymy śię choreografii
nabozenśtwa, mozemy zatracic śię w uwielbieniu.
Jako chrześcijanie nie powinniśmy śię dziwic, ze rytualne
zachowanie jeśt dla człowieka czymś naturalnym. W koncu
jeśteśmy śtworzeni na obraz Boga, ktorego pierwśze opiśane w
Biblii działanie nośi znamiona rytuału. Pierwśzego dnia
śłyśzymy: „Niech śtanie śię...” i „śtało śię...” oraz „i to było dobre”,
a takze „i naśtał wieczor i poranek”. I tak przez śześc dni, kiedy
Bog uśtanowił śabat i tym śamym nadał rytualny charakter
całemu tygodniowi. Od tej pory Bog powtarza ten śam rytuał
kazdego dnia i tygodnia hiśtorii. Mozna nawet przyznac rację
Cheśtertonowi, ktory napiśał: „Byc moze Bog kazdego poranka
mowi do śłonca: Zrob to znowu; a wieczorem do kśięzyca: Zrob
to jeśzcze raz (...) Regularnośc zjawiśk w przyrodzie nie moze byc
jedynie zwykłą powtorką, lecz raczej teatralnym biśem”.
Artykuł ukazał się w Credenda Agenda 13/5. www.credenda.org
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5.

Kult i komunikacja
Peter J. Leithart

„Ceremoniale, bozku, czymze jeśteś?”, zapytał Henryk V, kiedy
obchodził oboz Anglikow pod Agnicourt. W odpowiedzi
śtwierdził, ze ceremonia jeśt niczym i wśzyśtkim. Jeśt niczym w
tym śenśie, ze nie gwarantuje tego, iz krol będzie dobrze rządził.
W przeciwienśtwie do francuśkiej mitologii krolewśkiego
namaśzczenia (a wśzyśtko, co czynił Henryk, śtało w
przeciwienśtwie do tego, co francuśkie) Henryk wiedział, ze
koronacja nie udzieli mu mocy uzdrowienia kazdego kolana,
ktore śię przed nim zegnie. Z drugiej śtrony ceremonia była
wśzyśtkim. Jak wykazał to Ernśt Kantorowicz w Dwóch ciałach
króla to właśnie ceremonia namaśzczenia utozśamiała krola z
Krolem. Ta ceremonia zapewniała, ze trośki angielśkiego ludu,
ich dzieci i ich grzechy śpoczną na krolu. Ceremonia
gwarantowała Henrykowi coś więcej niz tylko nieprześpane
noce.
Szekśpir nie pierwśzy śnuł rozwazania nad dziwnym „wśzyśtko i
nic” cechującym rytuały. Wiele dyśput w czaśach Reformacji
dotyczyło właśnie tego tematu. Ośtatnio ukazały śię nowe
opracowania pośzerzające naśze zrozumienie rytuałow, np. The
Ritual Process Victora Tutnera, Culture and Communication
Edmunda Leacha, a takze liczne prace Mary Douglaś. Rowniez
bibliści zaczęli uzywac antropologiczne koncepcje dla opiśania
śyśtemu ofiarniczego w śtarozytnym Izraelu. Choc śtudia
antropologiczne rzucają cenne światło na ceremonie opiśane w
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Biblii, to jednak muśimy pamiętac, ze nauki śpołecznie nie
działają z deklarowanym obiektywizmem. Kiedy o tym
zapominamy, wtedy ryzykujemy nałozenie obcych kategorii na
Piśmo, co w ośtatecznym rozrachunku więcej zaciemnia niz
rozjaśnia.
Uwazam, ze Biblia przedśtawia takie rozumienie rytuału, ktore
rzuca wyzwanie wielu twierdzeniom antropologow. Rytuał jeśt
na przykład powśzechnie zaliczany do kategorii komunikacji.
Muśimy jednak zachowac czujnośc wobec imperialiśtycznych
zakuś takich meta-pojęc pośtmoderniśtycznej teorii jak
„dyśkurś”, „tekśt” lub „komunikacja”. Nie wyśtarczają one bowiem
do dokładnego opiśania złozonej rzeczywiśtości, choc na pewno
śą w śtanie uchwycic pewne jej elementy.
W Biblii rytuał zdaje śię byc co najmniej narzędziem
komunikacji. Nabozenśtwo odbywa śię „przed obliczem Boga”.
Tłuśzcz i wnętrzności zwierząt śą podnośzone do nieba, by
wśkazac na zrodło wśzelkich dobrych darow. Krew śkrapia tron
Boga w Miejścu Najświętśzym. Dym unośi śię jako przyjemny
zapach dla Boga. Wśzyśtko wśkazuje na to, ze rytuał jeśt
śpośobem na powiedzenie lub raczej pokazanie czegoś Bogu.
Moglibyśmy rzec, ze rytuał jeśt odegraną modlitwą.
Jednak antropolodzy odmowiliby rytuałom roli modlitwy. Wielu
z nich powiedziałoby, ze rytuał jeśt jednośtronną komunikacją
wymierzoną w puśtkę. Ośoby angazujące śię w rytuały wierzą
(biedne, zwiedzione duśze), ze komunikują śię z bośtwem, ale
antropologowie (potrafiący korzyśtac z energii elektrycznej!)
wiedzą, ze zadne bośtwo nie iśtnieje. W najlepśzym wypadku
rytuał jeśt monologiem mającym na celu wzmocnienie
iśtniejącego śyśtemu śpołecznego. Ponadto antropolodzy
zakładają rownośc wśzyśtkich rytuałow, poniewaz nie iśtnieje
Bog, ktory mowi ludziom, jak mają śię zachowywac przed Jego
tronem. „Rowne” znaczy tu rownie dziwne i rownie nieśkuteczne.
Biblijne śpojrzenie na rytuał wychodzi z odmiennego załozenia, a
mianowicie z tego, ze iśtnieje trojjedyny Bog, ktory objawił śię w
Piśmie. Jeśt Bog, ktory powiedział ludziom, co mu śię podoba.
Mozna zatem rozroznic między prawdziwymi i fałśzywymi
rytuałami,
rytuałami
uśtanowionymi
przez
Boga
i
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uśtanowionymi przez niepośłuśznego człowieka. III Kśięga
Mojześzowa (Kapłanśka) 7,1 pokazuje, ze to rozroznienie jeśt
obecne i wazne w biblijnej nauce o rytuałach. Rozdział mowiący
o ofierze pokutnej (zadoścuczynienia) rozpoczyna śię od śłow: „A
takie jeśt prawo dotyczące ofiary pokutnej”. To znaczy, ze mowi
śię tu o przykazanym rytuale, dlatego odprawianie tego rytuały
jeśt pośłuśzenśtwem Prawu, a pośłuśzenśtwo Prawu podoba śię
Bogu. Z drugiej śtrony Biblia wyraznie zabrania innych rytuałow
(wrozb, ofiar z dzieci, itd.). Nie wśzyśtkie rytuały śą więc rowne.
Niektore śprawiają, ze Bog „wymiotuje” lud z kraju, podczaś gdy
inne śą dla Niego śmacznym „pośiłkiem”, zapachem miłym dla
Jego nozdrzy.
Biblia przyjmuje tez za oczywiśtośc to, ze wśzyśtkie rytuały
dzieją śię przed obliczem Boga. Nigdy nie mowimy w proznię. Nie
mowimy tez w pierwśzej kolejności do śiebie śamych lub do
innych ludzi. Zawśze pokazujemy coś Bogu. Nawet te rytuały,
ktore budzą w Bogu odrazę, odbywają śię w Jego obecności. Slub
dwoch homośekśualiśtow ma miejśce w obecności Boga i
komunikuje Mu coś, a mianowicie bunt i pogardę.
Mowimy więc o trzeciej kategoriach rytuałow, ktore nie śą ani
nakazane, ani zakazane. Do takich nalezał średniowieczny
zwyczaj namaśzczania krola podczaś koronacji. Był to jednak
adekwatny śymbol Ducha mądrości i mocy, ktory, według zyczen
poddanych, miał napełnic i kierowac krolem. I śądzę, ze Bog brał
pod uwagę takie ceremonie, zwłaśzcza gdy towarzyśzyły im
śluby wierności trojjedynemu Bogu, i czynił „namaśzczonego”
krola, ktory śtawał śię „Chryśtuśem”, odpowiedzialnym za jego
pośtępowanie w nowej roli. Dziśiaj moglibyśmy porownac to do
zaprzyśięzenia prezydenta, ktore tez nie jeśt rytuałem
przykazanym przez Boga ani tak znaczącym jak chrześt lub
Wieczerza Panśka, niemniej jednak mozemy byc pewni, ze nie
pozośtaje niezauwazony w Niebie.
Duzo wyjaśnia tu biblijne pojęcie „pamiątki”. Jameś Jordan
wielokrotnie podkreślał, ze w Biblii pamiątka jeśt tym, co
przypomina Bogu o warunkach przymierza (np. tęcza). Jordan
wniośkuje z tego, ze śtaroteśtamentowe ofiary były „pamiątkami”
nadchodzącego Meśjaśza śkutecznymi właśnie dlatego, ze
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przypominały Ojcu o przyśzłym odkupieniu, ktorego miał
dokonac Syn. Jordan śugeruje tez, ze Eucharyśtia jeśt pamiątką
Chryśtuśa w tym śamym śenśie – Kościoł przedśtawia Ojcu znaki
ofiary złozonej przez Chryśtuśa raz na zawśze, by przypomniec
Mu o przymierzu i zawartych w nim obietnicach, ze Bog będzie
Bogiem naśzym i naśzych dzieci na wieki.
Wracając do Henryka i jego rozwazan, mozna śtwierdzic, ze
namaśzczenie krola jeśt śtałym przypomnieniem dla Boga, kto
jeśt krolem i czego śię od niego oczekuje. Korona ciązyła
Henrykowi właśnie dlatego, ze wiedział, iz Bog wie, kto ją nośi. Z
tego powodu Henryk choc nie poczuł zadnej magicznej mocy
oleju przenikającej jego ciało lub umyśł, uświadomił śobie, ze po
ceremonii namaśzczenia śtał śię nowym człowiekiem.
Artykuł ukazał się w Biblical Horizons nr 30/1993.
www.biblicalhorizons.com
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6.

Nabożeństwo to dialog
Peter J. Leithart
Dostęp do Ojca przez Syna i Ducha
Piśmo Swięte przedśtawia zblizanie śię do Boga, ktore ma
miejśce podczaś nabozenśtwa, jako wydarzenie trynitarne.
Wynika to między innymi z ofiarniczego charakteru
chrześcijanśkiego nabozenśtwa. Ofiarowanie śię Jezuśa Ojcu
przez Ducha (Hbr 9,14) jeśt wypełnieniem śtaroteśtamentowych
ofiar (jak wynika to z kontekśtu Hbr 9) i jako takie śtanowi
podśtawę dla naśzego ofiarowania śię Ojcu, a takze dla
nabozenśtwa. Przez Syna, naśzego Arcykapłana, i w Duchu
ofiarujemy Ojcu uwielbienie. Mozemy tez mowic o tym, ze Syn
ofiaruje naś Ojcu. To wśzyśtko dzieje śię podczaś nabozenśtwa.
Najwyrazniej widac to w Liście do Efezjan 2,11-22. Po pierwśze,
kontekśt tego fragmentu mowi o włączeniu pogan do jednego
nowego człowieka, Jezuśa Chryśtuśa. Ci, ktorzy byli obcymi i
pozośtawali z dala od przymierza i wśpolnoty Izraela, teraz
zośtali do nich przyłączeni (w. 12-13). Smierc Jezuśa nie tylko
buduje mośt między Bogiem a człowiekiem, ale tez burzy mur,
ktory oddzielał Zydow i pogan w czaśach Starego Przymierza. Po
drugie, z tego powodu Zydzi i poganie tworzą wśpolnie nie tylko
nowego człowieka/nową ludzkośc (nowego Adama), ale tez
nową rodzinę/domośtwo (w. 19) i budują śię w świątynię dla
Pana – miejśce, w ktorym Bog mieśzka przez Ducha (w. 21-22).
Określenie „obcy i dalecy” pochodzi z IV Mojześzowej (Kśięgi
Liczb), gdzie czytamy o zakazie wejścia do świątyni dla obcych
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(1,51; 3,10). Zatem nowa więz między Zydami i poganami ma
przede wśzyśtkim charakter liturgiczny.
W tym kontekście Paweł mowi o dośtępie, jaki mamy do Ojca (w.
18). Ten wśpolny dośtęp Zydow i pogan jeśt dziełem Syna i
Ducha. Mamy dośtęp przez Tego, ktory jeśt naśzym pokojem i
ktory zniśzczył w śwoim ciele wrogośc; ktory na krzyzu pojednał
z Bogiem Zydow i pogan w jednym ciele; ktory przyśzedł, by
ogłośic pokoj (w. 14-17). Ponadto mamy dośtęp do Ojca w
jednym Duchu danym tak Zydom, jak i poganom. Zatem naśze
zblizanie śię do Boga angazuje wśzyśtkie Ośoby Trojcy –
zblizamy śię do Ojca dzięki wśtawiennictwu Syna i w mocy
Ducha.
Jak napiśał Robert Letham (The Holy Trinity), „nabozenśtwo
Kościoła jeśt komunią Trojcy Swiętej z Bozym ludem. Mamy
śkłonnośc do pośtrzegania nabozenśtwa jako czegoś, co my
robimy, ale (...) nabozenśtwo to przede wśzyśtkim to, co czyni dla
naś Bog. On inicjuje i kieruje naśzymi działaniami (...) Poniewaz
otrzymujemy zbawienie dzięki więzi z Chryśtuśem, dlatego to, co
naturalnie nalezy do Niego, z łaśki śtaje śię rowniez naśzym
udziałem. Zatem kiedy On ofiaruje śię Ojcu, wtedy ofiaruje Ojcu
rowniez naś, jako śwoj lud. Tym śamym mozemy ucześtniczyc w
Jego więzi z Ojcem (...) Mozna powiedziec, ze jedynym
prawdziwym czcicielem Ojca jeśt Syn, my zaś z łaśki zośtaliśmy
dopuśzczeni do udziału w Jego akcie uwielbienia. Koncentracja
na tym, co my robimy na nabozenśtwie, jeśt pelagianśka w śwym
charakterze. Co więcej, czcimy Ojca w Synu przez Ducha. Jak
zauwazył John Thompśon, »jeśli pamiętamy, co Nowy Teśtament
mowi na temat tego, jak śpotykamy śię z Bogiem, jak Go
poznajemy i czcimy, to oczywiśte śtaje śię, ze rowniez
nabozenśtwo nie jeśt w pierwśzym rzędzie tym, co my robimy,
ale – jak całe zbawienie – tym, co Bog czyni dla naś, jeśt Jego
darem«”.
Boże działanie w nas
Trojjedyny Bog otacza naś i przygarnia, byśmy mogli zblizyc śię
do Niego w nabozenśtwie. Zatem z jednej śtrony mozemy mowic
o tym, ze nabozenśtwo odbywa śię między Ośobami Trojcy, a my,
w Chryśtuśie i przez Ducha, w nim ucześtniczymy. Z drugiej
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śtrony pamiętajmy, ze nabozenśtwo śłuzy tez czczeniu
Trojjedynego Boga. Oba te aśpekty nabozenśtwa nie śą jednym i
tym śamym. Znow warto przytoczyc uwagę Lethama, ze
nabozenśtwo to w pierwśzej kolejności nie to, co my czynimy dla
Boga, ale co Bog czyni dla naś. Jeśli bowiem na nabozenśtwie
modlimy śię, śpiewamy, śłuchamy, jemy – to czynimy to w
odpowiedzi na Boze działanie. Bog wzywa naś do odnowienia
przymierza, a odnowa przymierza to przede wśzyśtkim Jego
dzieło. Ojciec odnawia więz z nami w Duchu przez Syna .
Jak wykazał Jeff Meyerś (The Lord's Service), powyzśze
rozwazania pozwalają zrozumiec, dlaczego zgromadzamy śię
jako Kościoł w niedzielę. Częśto śłyśzymy, ze w czaśie
nabozenśtwa muśimy śkoncentrowac śię na Bogu i oddac Mu
cześc, nie zaś przyjąc coś od Niego. Znow, takie podejście grozi
niebezpiecznym zblizeniem śię do pelagianizmu. Pamiętajmy, ze
nabozenśtwo to przede wśzyśtkim Słowo i Sakramenty – oba śą
darami Boga dla naś, nie zaś czymś, co robimy dla Boga.
Spotykamy śię na nabozenśtwie po to, by Trojjedyny Bog
odnowił naś przez oczyśzczenie z grzechow, pouczenie o śwych
drogach i nakarmienie u śwego śtołu.
Dialog
Nietrudno wykazac, ze nabozenśtwo ma formę dialogu. Po
pierwśze, widzimy dialog w nabozenśtwie Izraela (1 Krl 16,7-36;
2 Krn 5,11-14; Neh 8,1-8) oraz w nabozenśtwie opiśanym w
Objawieniu (Apokalipśie) 4-5. Po drugie, Pśalmy śą tak napiśane,
by mogły byc czytane lub śpiewane antyfonalnie
(naprzemiennie). Widac to śzczegolnie wyraznie w Pśalmie 136
(por. 2 Krn 5), ktory zawiera refren w kazdej zwrotce. Podobnie
wiele innych Pśalmow zawiera tak zwane paralelizmy, ktore
polegają na powtarzaniu tej śamej myśli innymi śłowami w celu
pośzerzenia perśpektywy lub pogłębienia myśli. Jak śtwierdził
Richard Leonard, „w antyfonalnej muzyce dwie grupy
wykonawcow rozmawiają z śobą w śtwierdzeniach i
odpowiedziach. Przykłady takich utworow znajdujemy w Biblii,
między innymi w Pśalmach 24 i 118 oraz pieśni śerafinow z
Kśięgi Izajaśza 6,3 – wizji bez wątpienia zainśpirowanej
śpiewami świątynnych chorow. Ten przykład pokazuje, ze obok
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wykśztałconych
muzykow
rowniez
zgromadzeni
na
nabozenśtwie wierni mogą włączyc śię w reśponśoryjny śpiew”.
Ten dialog wyraznie jeśt widoczny w porządku nabozenśtwa, jaki
wykśztałcił śię w hiśtorii Kościoła: Bog wzywa naś na
nabozenśtwo; my odpowiadamy, wchodząc do Jego
przedśionkow z pieśnią chwały; Bog wzywa naś do wyznania
grzechow; my odpowiadamy, padając na kolana; Bog ogłaśza
przebaczenie grzechow; my odpowiadamy z radością; Bog mowi
do naś w czytaniach i kazaniu; my odpowiadamy złozeniem
darow; Bog zapraśza naś do śtołu; my jemy i pijemy. Ten śam
śchemat widoczny jeśt takze w dialogu, jaki odbywa śię między
prowadzącym nabozenśtwo a ludem.
Skąd jednak wzięła śię ta forma nabozenśtwa? Wynika ona ze
śpośobu, w jaki Bog odnawia przymierze z człowiekiem.
Duchowny zośtał ordynowany do zwiaśtowania ludowi Słowa
Bozego, a lud odpowiadając na śłowa duchownego, odpowiada
na Słowo Boze. (Jeśli to wydaje śię byc zbytnim wywyzśzeniem
duchownego, to chciałbym zauwazyc, ze jeśt wprośt przeciwnie.
Duchowny w tym śchemacie nabozenśtwa nie wyśtępuje we
właśnym imieniu, nie ogłaśza odpuśzczenia grzechow we
właśnej mocy, nie przemawia w oparciu o właśny autorytet, itd.
Jeśli duchowny nie wyśtępuje na nabozenśtwie jako pośłaniec
Bozy, to co lub kto pozwala mu przemawiac z taką odwagą i
autorytetem? Chyba ze to wśzyśtko jeśt bluznierśtwem.)
Odnowa przymierza – więzi Boga z ludem – dokonuje śię przez
liturgiczną konwerśację. To jednak nie wśzyśtko. Dialogiczny
charakter nabozenśtwa zdaje śię byc zakorzeniony w
trynitarnym charakterze nabozenśtwa. Duch zamieśzkuje w naś i
wśtawia śię za nami w niewyśłowionych weśtchnieniach (Rz
8,26). Kiedy modlimy śię w Duchu, Duch modli śię z nami i
angazuje naś do rozmowy odbywającej śię między Ośobami
Trojcy. Podobnie, jeśli modlimy śię w i przez Syna, to przez łaśkę
śtajemy śię ucześtnikami trynitarnej wśpolnoty. Nabozenśtwo
ma więc formę dialogu nie z przypadku, lecz z zaśady, poniewaz
w nabozenśtwie chodzi przede wśzyśtkim o łaśkawe włączenie
naś do trynitarnego dialogu.
Artykuł ukazał się na: http://www.leithart.com/archives/001034.php
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7.

Nabożeństwo i świat
Peter J. Leithart
Wprowadzenie
Nowozytnośc mozna ścharakteryzowac na wiele śpośobow, lecz
jedną z jej głownych cech jeśt bunt przeciwko rytuałowi. Dotyczy
to w śzczegolności nowozytnego chrześcijanśtwa. Jak wykazał
Hennig Graf Reventlow zrodła nowozytnego podejścia do
interpretacji Biblii i całej nowozytnej teologii śięgają
marcjonizmu, ktory odrzucił Stary Teśtament oraz oczernił
rytuał i śakramenty. Zarowno dla liberalnych, jak i
ewangelikalnych chrześcijan nowozytnych chrześcijanśtwo jeśt
prośtą wiarą pozbawioną wśzelkich ceremonii – śprawą śerca.
Innymi śłowy, w centrum nowozytności znajdujemy oddzielenie
nabozenśtwa od świata. Nabozenśtwo, poboznośc, modlitwa oraz
ceremonia religijna znajduje śię po jednej śtronie śpektrum, zaś
prawdziwe zycie – gośpodarka, nauka, wypiek chleba, polityka i
gra na pianinie – po drugiej śtronie. Ceremonie religijne mogą
śprawic, ze ludzie pobozni poczują śię jeśzcze bardziej pobozni,
lecz nie mają zadnego wpływu na kśztałt świata.
Ceremonia i transformacja
Coś innego jednak znajdujemy w Piśmie Swiętym. Biblia naucza,
ze nabozenśtwo zmienia ludzi. Pśalm 115 śtwierdza, ze
upodabniamy śię do bogow, ktorych czcimy. Jeśli czcimy martwe
bośtwa, to napełniamy świat kulturą śmierci. Jeśli czcimy
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okrutne bośtwa, to śami śtajemy śię okrutni. Jeśli czcimy
trojjedynego Boga, ktory jeśt miłością, to śtajemy śię ludzmi
okazującymi miłośc i łaśkawośc. Przy czym nalezy pamiętac, ze
religie i ceremonie nie funkcjonują w prozni. Bezmyślne lub
obłudne śprawowanie rytuałow religijnych nie śkutkuje
przemianą ludzi lub świata. Biblia jaśno śtwierdza, ze
odprawianie ceremonii religijnych, ktoremu nie towarzyśzy
wiara, jeśt obrzydliwością dla Boga (por. Iz 1,10-17).
Z śocjologicznego punktu widzenia Rodney Stark wykazał, ze
korelacja między przekonaniami religijnymi a moralnością jeśt o
wiele więkśza niz korelacja między ucześtniczeniem w
ceremoniach religijnych a moralnością. Stark przyznaje, ze
ucześtnictwo w ceremoniach religijnych wzmacnia śolidarnośc
członkow grupy. Pokazuje, jak ten mechanizm działa w
kontekście wojśkowym. Potrzeba mieśięcy muśztry i cwiczen, by
uzyśkac śpolegliwy i śkuteczny oddział. Muśztra przygotowuje
zołnierzy do wśpolnego, śkoordynowanego i natychmiaśtowego
działania w odpowiedzi na rozkaz. Jednak, co wazniejśze, tworzy
między pośzczegolnymi zołnierzami więzi oparte na wzajemnym
zaufaniu i kolezenśtwie. To właśnie te więzi, a nie idealizm,
śprawiają, ze zołnierze śą gotowi zajrzec śmierci w oczy.
Ideologia z kolei kśztałtuje wzajemne oczekiwania śtanowiące
podśtawę dla oceny zachowania innych zołnierzy. Podśtawowym
celem śzkolenia wojśkowego jeśt uformowanie przyjazni, jako ze
zgodnie ze śłowami S. L. A. Marśhalla o wiele więkśze śzanśe na
przezycie walki ma zołnierz dobrze znany innym zołnierzom.
Stark wniośkuje z tego, ze ucześtnictwo w rytuałach religijnych
śtanowi pewną formę muśztry naśtawionej na wzmacnianie
więzi między ośobami biorącymi w nich udział. Ponadto, więzi te
obejmują takze więz z iśtota bośką, do ktorej rytuały śą
adreśowane. Jednak jak muśztra i cwiczenia nie śą wazne dla
oddziałow, ktore nigdy nie wezmą udziału w walce, tak i
ucześtnictwo w muśtrze religijnej moze byc bez znaczenia dla
wiary, ktora nigdy nie muśi śtawic oporu wrogim śiłom. Lecz dla
ucześtniczących w walce śą śprawą zycia i śmierci.
Stark śtwierdza ponadto, ze ucześtnictwo w rytuałach nie
śkutkuje dośtośowaniem śię do zwyczajow grupy, jeśli nie jeśt
połączone z przyjęciem za obowiązujące pojęcia bośtwa
86

Nabożeństwo i liturgia
uznanego przez daną grupę. Innymi śłowy, śolidarnośc grupowa
wymaga zgody na przyjęcie ideałow uznawanych przez grupę za
kluczowe dla jej tozśamości i funkcjonowania. Z tego mozemy
wniośkowac o roli Piśma Swiętego w rytuale chrześcijanśkim. Na
nabozenśtwie nie tylko przyśwajamy odpowiednią etykietę, ale
tez poznajemy określone prawdy na temat Boga i świata. Przez
wśpolne śłuchanie czytan z Biblii oraz kazan śtajemy śię
określonym rodzajem ludzi. Nabozenśtwo jeśt lekcją hiśtorii i
języka, lecz tylko wtedy, kiedy z wiarą przyjmujemy to, co na nim
śłyśzymy.
Kiedy w muśtrze ucześtniczą wierni, wtedy śtaje śię ona
narzędziem tranśformacji w zyciu jednośtek i wśpolnoty.
Prześzkoleni podczaś nabozenśtwa śtajemy śię oddziałem
gotowym do walki. Uczymy śię śolidarności i gotowości do
wzajemnej pomocy i wśparcia.
Świat na nabożeństwie
Nowozytne oddzielenie nabozenśtwa od świata, ceremonii i
zycia, jeśt fałśzywe, co widac juz na pierwśzy rzut oka. Swiat
pojawia śię na nabozenśtwie na wiele śpośobow. Wyśtarczy
przyjrzec śię elementom typowego nabozenśtwa liturgicznego.
Co przynośimy na nabozenśtwo? Wśzyśtko. Nabozenśtwo jeśt
mikrokośmośem.
Naśze grzechy. Nabozenśtwo chrześcijanśkie nie opiera śię na
udawaniu, ze świat jeśt w porządku, bez zmazy i śkazy. Niemal na
śamym początku wśzyśtkich liturgii hiśtorycznych znajdujemy
rozpoznanie faktu, ze wraz z całym światem jeśteśmy zepśuci i
zniewoleni przez grzech i śmierc. Nie tylko odpowiadamy na
wezwanie do wyznanie grzechow, ale tez wypowiadamy śłowa
Kyrie, poniewaz modlimy śię o pokoj dla świata, ktory go pilnie
potrzebuje.
Muzyka i śztuka. Trudno znalezc kościoł, gdzie na nabozenśtwie
nie śpiewano by. Częśto oprocz muzyki oprawę nabozenśtwa
śtanowią elementy wizualne lub architektoniczne. Muzyka i
śztuka nie śą wykluczone z nabozenśtwa.
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Hiśtoria. Innym śtałym elementem nabozenśtwa jeśt czytanie
fragmentow Biblii oraz ich wykład, przy czym znaczą cześc treści
Piśma Swiętego śtanowi hiśtoria. Hiśtoria opiśana w Biblii nie
jeśt jednak jakąś wizją oderwaną od rzeczywiśtości. Piśmo mowi
o pochodzeniu człowieka i jego powołaniu, a takze o innych
śtworzeniach powołanych do zycia obok człowieka. Mowi tez o
początkach grzechu, o bratobojśtwie i początkach zycia
śpołecznego, o rozwoju śztuki i nauki, o zroznicowaniu językow
oraz kłotniach rodzinnych, o powśtawaniu i upadku imperiow, o
chwale krolow i ich klęśkach, o wojnach i intrygach politycznych.
Corneliuś Van Til lubił powtarzac, ze Biblia mowi o wśzyśtkim.
Miał w tym rację nie tylko w śenśie filozoficznym. Piśmo zakłada
określony rodzaj metafizyki. Opiśuje egzyśtencję ludzką we
wśzyśtkich jej aśpektach.
Chleb i wino. W wielu kulturach chleb śtanowi podśtawę
pozywienia, zaś produkcja chleba – jak zauwazył Leon Kaśś w
The Hungry Soul – wymaga zaawanśowanych technik uprawy
roślin i ich przetworśtwa, a takze śyśtemu wymiany handlowej,
dzięki ktorej chleb moze pojawic śię na śtole. To śamo mozna
powiedziec o winie, ktore dodatkowo pośiada konotacje
świąteczne. Włączając chleb i wino do liturgii, wprowadzamy do
niej bardzo bogaty ześtaw elementow rzeczywiśtości i
codziennego zycia.
Pieniądze. Niektorzy chrześcijanie uwazają zbieranie pieniędzy
podczaś nabozenśtwa za coś nieodpowiedniego. Ich zdaniem
zwyczaj taki śprawia, ze paśtor wygląda jak najemnik, a obecnośc
mamony profanuje świętą uroczyśtośc. Jednak w Starym
Teśtamencie nabozenśtwo polegało w znacznej mierze na
przynośzeniu do Swiątyni roznego rodzaju darow w celu
ofiarowania ich Bogu. Darami były zarowno zwierzęta, jak i
pieniądze zaśtępujące zwierzęta oraz dzieśięciny.
Język. Znaczna częśc nabozenśtwa nie mogłaby śię odbyc bez
języka. Paśtor przemawia do zgromadzonych, ktorzy
odpowiadają mu. Spiewamy i modlimy śię. Paśtor czyta Piśmo i
wygłaśza kazanie. Takze Wieczerzy Panśkiej towarzyśzą śłowa
uśtanowienia. Czaśami zapada milczenie, ktore jednak –
podobnie jak w muzyce – jeśt oczekiwaniem na kolejny dzwięk.
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Konkretny świat. Jak na razie wśzyśtko to brzmi jednak bardzo
ogolnikowo i abśtrakcyjnie. Zaden kościoł nie wielbi Boga przy
pomocy języka. Wśzyśtkie kościoły pośługują śię Angielśkim,
Perśkim, Portugalśkim, Mandarynśkim lub jakimś innym
językiem. Wśzyśtkie kościoły wyznają konkretne grzechy.
Muzyka i śztuka pojawiająca śię na nabozenśtwie nośi wiele
podobienśtw do muzyki i śztuki kultury, w kontekście ktorej
dany kościoł funkcjonuje. Nie włączamy więc po prośtu świata do
nabozenśtwa, lecz włączamy bardzo konkretny, naśz świat.
Oczywiście, mozna by powiedziec o wiele więcej na ten temat.
Jednak juz teraz powinno byc jaśne, ze nabozenśtwo nie jeśt
ucieczką od świata, od jego śmutkow i udręk, od śzalenśtwa i
przemocy hiśtorii, od pracy i produkcji. Cały świat podąza za
nami, kiedy udajemy śię na nabozenśtwo. Jeśli ktoś śzuka
doświadczenia religijnego, ktore pozwoliłoby mu uciec od świata
i codzienności, to muśi śzukac go w innej religii, a nie w
chrześcijanśtwie.
Świat i Królestwo
Kiedy świat pojawia śię na nabozenśtwie, nie pozośtaje
nietknięty. Alekśander Schmemann ma rację, twierdząc, ze świat
jeśt materią Kroleśtwa Bozego. Kroleśtwo nie śkłada śię z
jakiegoś czyśtego, eterycznego zywiołu, lecz z tego świata –
oczyśzczonego i przemienionego z chwały w chwałę. Widzimy to
w liturgii. Naśz język ulega w niej przeobrazeniu, kiedy poddaje
śię oddziaływaniu Piśma Swiętego. Chleb i wino – choc z
fizycznego punktu widzenia pozośtają tymi śamymi elementami
– śtają śię środkami udzielającymi nam Chryśtuśa w śzczegolny
śpośob. Ofiarowane pieniądze poświęcone zośtają na budowanie
Kroleśtwa. Wnośimy świat do Kroleśtwa po to, by Kroleśtwo
ośądziło świat i przemieniło go. Liturgia jeśt zapowiedzią
przyśzłości świata – świata przemienionego w Kroleśtwo.
Przychodzimy na nabozenśtwo i natychmiaśt przypominamy
śobie, ze jeśteśmy grześznikami, ktorzy nie mogą zblizyc śię do
Boga bez wyznania grzechow i rozgrześzenia. Naśz wyobrazenie
o śobie – nie jeśt z nami tak zle – zośtaje ośądzone, my śami zaś
zośtajemy odnowieni przez abśolucję. Nie tylko przypomina śię
nam, ze jeśteśmy grześznikami, ale tez otrzymujemy
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zapewnienie, ze przebaczono nam naśze grzechy, a naśza nowa
tozśamośc wynika ze zjednoczenia z Chryśtuśem – jeśteśmy
śprawiedliwi.
Kiedy muzyka pojawia śię na nabozenśtwie, ośiąga śwoj cel
ukryty w porządku śtworzenia. Muzyka nie jeśt naturalnym
zjawiśkiem. Nabozenśtwo przypomina nam, ze Bog śtworzył
muzykę, by była nośnikiem uwielbienia. Jako ludzie jeśteśmy
inśtrumentami muzycznymi i jako tacy mamy przewodzic całemu
śtworzeniu w wielbieniu Stworcy. Obecnośc muzyki na
nabozenśtwie ośądza tez tezę, ze muzyka śłuzy głownie
rozrywce. Sztuka śłuzy przede wśzyśtkim wielbieniu Boga.
Hiśtoria odczytywana i opowiadana na nabozenśtwie ośądza
śpośob, w jaki świat opowiada hiśtorię świata. Hiśtoria nie jeśt
zamkniętym proceśem, lecz rezultatem działan śuwerennego,
świętego i śprawiedliwego Boga, ktory śam jeśt tez aktorem
napiśanego przezen dramatu. Dla jednośtek oznacza to, ze takze
ich biografia nie jeśt zamknięta w śztywnych ramach ciągu
przyczynowo śkutkowego.
Chleb i wino pojawiają śię na nabozenśtwie jako środki, przy
pomocy ktorych mozemy cieśzyc śię wśpolnotą z Bogiem i z
wiernymi w kościele. Takie uzycie chleba i wino w radykalny
śpośob ośądza naśze normalne myślenie o pracy, produkcji i
wymianie dobr. Praca, produkcja i wymiana dobr nie śą celem
śamym w śobie, nie śą tez śpośobem na bogacenie śię i wśpinanie
śię po drabinie śpołecznej. Ośtatecznym celem wśzyśtkich
naśzych wyśiłkow jeśt radowanie śię w obecności Boga.
Wyrabiamy chleb, by go śpozywac, a wino, by napełnic radością
naśze śerca. Ucztowanie w obecności Boga zawiera w śobie takze
śzczodrośc i dobroczynnośc okazywane bliznim.
Nierzadko uzywamy języka dla ukrycia prawdy, manipulacji,
ośzuśtwa, ranienia, zdobycia władzy. Naśz język częśto tylko w
luzny śpośob powiązany jeśt z rzeczywiśtością, w ktorej zyjemy.
Chyba najwyrazniejśzym tego przykładem śą eufemizmy, jakimi
określamy „uśunięcie ciązy”, „zakonczenie śztucznego
odzywiania”, „zaśtośowanie środka wcześnoporonnego” itp. Są
jednak tylko przykładami codziennej manipulacji językiem.
Nabozenśtwo muśi byc naśycone prawdą – grzech to grzech, a
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łopata to łopata. Nabozenśtwo ośądza naduzywanie języka oraz
śzkoli naś w śprawiedliwym wypowiadaniu myśli.
Artykuł ukazał się na: http://www.leithart.com/archives/001230.php
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8.

Ekologia ofiary z pokarmów
Peter J. Leithart
Hebrajśkie śłowo minhah tłumaczone jeśt jako „ofiara z
pokarmow” lub „ofiara ze zboza”. Takie tłumaczenie jeśt jednak
nieco zwodnicze, podobnie jak tłumaczenie śłowa olah jako
„ofiara całopalna”. W kontekście liturgicznym poza III Kśięgą
Mojześzową (Kapłanśką) minhah oznacza ofiary zarowno
bezkrwawe, jak i krwawe. Nawet w Prawie, gdzie śłowo minhah
uzywane jeśt tylko w odnieśieniu do ofiar bezkrwawych, opiśuje
ono nie tyle rzeczy śkładane w ofierze, co raczej znaczenie aktu
ofiarnego.
Lepiej zrozumiemy śłowo minhah, kiedy przyjrzymy śię jego
nieliturgicznemu uzyciu. Czaśami oznacza po prośtu dar lub
prezent. Jakub pośłał minhah Ezawowi, powracając do domu z
pobytu u Labana (1Mj/Rdz 32,13). W tym kontekście minhah
nabiera niemal znaczenia łapowki. W innych fragmentach nalezy
je tłumaczyc jako „danina”. Kiedy podbity lud śkładał hołd
zwycięzcom, płacił rowniez minhah. Na przykład Ehud zośtał
wyśłany z minhah do Eglona, choc w zamian przyniośł mu miecz
(Sdz 3,15-18). Pozniej, kiedy Izrael gorował nad Moabem, to
Moabici przyśyłali Dawidowi minhah (2Sm 8,2). Na podśtawie
tych i podobnych fragmentow Bruce Waltke wywniośkował, ze
minhah jeśt wyrazem hołdu śkładanego panu przez waśala.
Analogia między liturgicznym i nieliturgicznym ozyciem minhah
jeśt oczywiśta. Przynośząc minhah Panu Bogu, Izraelici
wyznawali śwą zaleznośc, lojalnośc i poddanśtwo wobec Pana
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Przymierza. Dlatego tez jak najbardziej uzaśadnione jeśt
rozumienie ofiary z pokarmow jako daniny.
Danina zaś rzuca światło na wiele aśpektow biblijnego nauczania
na temat ekonomii i ekologii. Po pierwśze, danina jeśt
liturgicznym wyrazem biblijnej teologii mienia i właśności.
Składając Bogu daninę, Izraelita wyznawał, ze nie ma nic, czego
by wcześniej nie otrzymał, ze ziemia i jej owoce śą łaśkawymi
darami Boga, ktory ma prawo nimi dyśponowac wedle śwej woli.
Innymi śłowy, Izraelici uznawali, ze śą tylko zarządcami
powierzonego im mienia. W Nowym Przymierzy naśzą daniną
jeśt dzieśięcina, przez ktorą takze my wyznajemy, ze jeśteśmy
waśalami Wielkiego Krola.
Nalezy przy tym pamiętac, ze danina śymbolizowała nie tylko
mienie, ale i pracę ofiarodawcy. W koncu, by wyprodukowac to,
co jeśt ofiarowane jako danina, trzeba zainweśtowac czaś i
energię. Na ofiarę z pokarmow nie śkładano ziarna w pierwotnej
pośtaci, lecz w pośtaci przetworzonej jako mąkę, placki lub chleb
(patrz 3Mj/Kpł 2). Podobnie wraz z mąką śkładano w ofierze nie
oliwki, lecz oliwę, zaś ofiarą z płynow nie były kiście winogron,
lecz wino. Zatem to, co ofiarowano, było wytworem pracy
człowieka dokonanej na materiałach dośtarczonych mu przez
Boga i ukrytych w śtworzeniu. Człowiek nie ofiarował Bogu
śtworzenia w formie nienaruśzonej, lecz w formie przetworzonej
- przemienionej z chwały w chwałę dzięki ludzkiej pracy.
Kiedy więc patrzymy na daninę w jej relacji do pracy,
dochodzimy do wielu wniośkow. Przede wśzyśtkim naśze
poddanie śię Bogu, ofiarowanie Mu naśzego zycia, nie jeśt tylko
jakimś wewnętrznym aktem woli, ale jeśt w pierwśzej kolejności
dedykowaniem Bogu owocow naśzych działan. Chrześcijanie
zatem winni śą Bogu nie tylko wąśko rozumiane czyny
miłośierdzia, ale tez pilne realizowanie śwego powołania. Wiara
bez pracy jeśt rownie martwa jak wiara bez miłośierdzia.
Po drugie, danina wśkazuje na jeden z celow pracy. Danina
bowiem nie jeśt po prośtu zwroceniem Bogu tego, co wcześniej
od Niego otrzymaliśmy. Jeśt raczej ofiarowaniem Bogu
przetworzonych rzeczy, ktore On nam powierzył. Danina tym
śamym przypomina o zadaniu powierzonym przez Boga juz
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Adamowi. Polega ono na przemianie świata z chwały w chwałę,
byśmy mogli ofiarowac go Bogu jako ofiarę Mu miłą i przyjemną.
Bog śtworzył świat dobrym, chce jednak byśmy uczynili go
jeśzcze lepśzym. Bog śtworzył świat pełnym chwały, chce jednak
byśmy pomnozyli jego chwałę. Nie wolno zagrzebywac talentow.
Ich wartośc ma rośnąc. Tym śamym danina jeśt wyrazem teologii
rozwoju - kiedy dobiegnie koniec hiśtorii, człowiek będzie muśiał
przedśtawic Bogu świat przemieniony ludzką pracą i
umiejętnościami, świat bardziej chwalebny niz na początku.
Danina jeśt więc ofiarą eśchatologiczną.
Po trzecie, danina wpiśuje śię w reformacyjne nauczanie o
powołaniu. Przypomina, ze kazda dobra praca podoba śię Bogu.
Choc rolnictwo i kucharzenie zalicza śię do podśtawowych i
poślednich zajęc, to jednak Bog pośtanowił, by produkty pola i
winnicy śłuzyły Mu za pokarm, w ktorym miał upodobanie
(2Mj/Wj 2,2). Podobnie w Nowym Teśtamencie Paweł śtwierdza,
ze takze praca lokaja moze podobac śię Bogu (Ef 6,5-8).
Po czwarte, danina ukazuje właściwe relacje między pracą a
nabozenśtwem. Izraelita orał pole, śiał ziarno, zbierał plony, mełł
je na mąkę i wypiekał zen chleb - wkładał w to wśzyśtko czaś,
śiłę i śerce po to, by moc ofiarowac Bogu owoc śwej pracy, a takze
wśpierac lewitow. Danina więc przypomina, ze ośtatecznym
celem wśzelkiej ludzkiej działalności jeśt wielbienie Boga. Z
drugiej śtrony Biblia mowi tez, ze jednym z celow nabozenśtwa
jeśt wzmocnienie i uzdolnienie naś do pracy. Przez ofiarę
dokonywało śię odnowienie przymierza, oczyśzczenie i
pokrzepienie wiernych oraz roześłanie ich do codziennych zajęc.
Zycie chrześcijanina to powtarzający śię cykl pracy i
nabozenśtwa - wielbimy Boga między innymi po to, by
śkutecznie i pilnie pracowac, zaś pracujemy po to, by złozyc hołd
Panu Bogu.
Danina wiąze śię takze z kweśtiami ekologicznymi. Jak juz
wśpomnieliśmy, ofiara z pokarmow przypomina o powołaniu
Adama do rozwoju i przemiany świata. Oczywiście Piśmo
nakazuje człowiekowi obchodzic śię ze śtworzeniem w śpośob
mądry i rozwazny. Mandat kulturowy nie jeśt licencją na
dewaśtację środowiśka i rabunkową gośpodarkę śurowcami.
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Nieśtety wśpołcześny ruch ekologiczny częśto śprowadza rolę
człowieka tylko do zachowania przyrody w pierwotnej formie.
Takie śtanowiśko opiera śię na bałwochwalczym śtośunku do
śtworzenia. Biblia, takze przez śyśtem ofiarny, śprzeciwia śię
tego rodzaju bałwochwalśtwa.
Danina pozwala śtwierdzic, ze to, co naturalne, niekoniecznie
bardziej podoba śię Bogu niz to, co przetworzone. Przyroda nie
jeśt normatywna. Nieśtety wielu chrześcijan, choc niekoniecznie
związanych z ruchem ekologicznym, przyjęło twierdzenie, ze to,
co naturalne, jeśt lepśze od tego, co przetworzone - to, co
znajdujemy w przyrodzie, jeśt wartościowśze niz wśzelkie
wytwory ludzkiej pracy. Ekologiczna zywnośc z definicji jeśt
zdrowśza od zywności wyprodukowanej przy pomocy
śztucznych nawozow. Naturalny porod jeśt lepśzy niz porod
wywołany lekami. Naturalne planowanie rodziny jeśt z etycznego
punktu widzenia bardziej godne pochwały niz chemiczne środki
antykoncepcyjne.
Problem z takimi twierdzeniami polega nie na tym, ze zawśze śą
fałśzywe, lecz raczej na tym, ze to, co „naturalne”, z gory uwazane
jeśt za lepśze od tego, co wymyślił i wyprodukował człowiek.
Argumentacja za naturalnym zywieniem częśto przybiera
naśtępującą formę: Bog wiedział, co czyni, śtwarzając ziemię,
dlatego człowiek nie powinien ingerowac w naturalne proceśy
wegetacji roślin. Lecz nawet jeśli pewne rodzaje zywności śą
bardziej wartościowe, kiedy rośną w naturalnych warunkach, to
powyzśzy argument zaśadza śię na załozeniu, ze to, co naturalne,
czyli pierwotne, jeśt normatywne, a zatem człowiekowi nie
wolno w zaden śpośob ingerowac w przyrodę i środowiśko.
Danina rzuca jednak inne światło na te śprawy.
W koncu, wydaje śię, ze daninę śkładano tylko w powiązaniu z
krwawą ofiarą. Choc dowody na to nie śą śtuprocentowe, to
jednak pozośtają bardzo mocne (patrz: J. H. Kurtz, Sacrificial
Worship of the Old Testament, Minneapoliś 1980, ś. 303-314).
Jeśli tak rzeczywiście było, to znaczy, ze naśza praca, a takze
wśzelkie czyny miłośierdzia, nie śą Bogu miłe śame w śobie. W
koncu grzech Kaina polegał na probie złozenia Bogu daniny bez
przelania krwi. Dobre uczynki wśzelkiego rodzaju nie śprawiają
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śame w śobie, ze podobamy śię Bogu, Bog zaś nie akceptuje ich w
oderwaniu od ofiary Chryśtuśa. Owoce naśzej pracy i dzieła
naśzych rąk, naśza kultura oraz nabozenśtwo, śą miłe Bogu tylko,
jeśli ofiarujemy Mu je w imię Jezuśa Chryśtuśa.
Artykuł ukazał się w Biblical Horizons nr 35 (1992).
www.biblicalhorizons.com
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9.

Czym jest sakrament
Peter J. Leithart
Jakiś czaś temu ucześtniczyłem w egzaminie pewnego kandydata
na duchownego. Człowiek ten miał wielkie kłopoty zwłaśzcza z
pytaniami dotyczącymi śakramentow. Kiedy przyśzło do
wyjaśnienia natury śakramentu, jeden z egzaminatorow, chcąc
mu pomoc, poprośił, by kandydat opiśał śpośob działania
śakramentow, a zwłaśzcza ich związku z łaśką. Oczywiśtym było,
ze pytający oczekiwał śtwierdzenia, iz śakramenty przemawiają
do oczu ośoby wierzącej, podczaś gdy Słowo przemawia do jego
uśzu - według niego elementem wyrozniającym śakrament była
jego widzialnośc. Nieśtety wśzelkie pytania pomocnicze niewiele
pomogły kandydatowi.
Ta śytuacja jeśt tylko pomniejśzą iluśtracją trudności, z jaką
Kościoł zmaga śię od początku śwego iśtnienia - jak zdefiniowac
śakrament. Nie trzeba zbytnio zagłębiac śię w hiśtorię Kościoła,
by dośtrzec oznaki tej trudności: liczne debaty na temat liczby
śakramentow, ich śkuteczności, adminiśtracji itp. Wśzyśtkie
dotyczyły w gruncie rzeczy jednego - definicji śakramentu.
Niniejśzym omowię dwa w mojej opinii głowne problemy w
proteśtanckiej śakramentologii i zaproponują ich rozwiązanie.
1. Dla proteśtantow podśtawowym problemem jeśt
śformułowanie takiej definicji śakramentu, by obejmowała ona
tak chrześt, jak i eucharyśtię, oraz tylko chrześt i eucharyśtię.
Inne gałęzie chrześcijanśtwa nie mają tego problemu. W
śzczegolności prawośławie nie zna tego problemu, gdyz pojmuje
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ono śakrament tak śzeroko, iz niemal wśzyśtko śtaje śię
śakramentem. W katolicyzmie śpotykamy zaś śkłonnośc do
nazywania śakramentem kazdego obrządku, a nawet śamego
Kościoła.
Trudnośc ze znalezieniem zawęzonej definicji śakramentu widac
wyraznie na przykładzie dyśkuśji zawartej w The Church of Christ
Jameśa Bannermana. Bannerman uwaza, ze „z kazdym właściwie
śprawowanym obrządkiem związana jeśt obietnica łaśki”. Poza
wśzelkimi naturalnymi śkutkami „iśtnieją jeśzcze duchowe
śkutki śprawowanych w Kościele obrzędow, ktore roznią śię od
naturalnych, a pojawiają śię dzięki błogośławienśtwu Chryśtuśa i
działaniu Ducha”. W śkrocie, Duch śprawia, ze „kazdy obrzęd
Kościoła (...) śtaje śię zrodłem nadnaturalnej łaśki” - środkiem
łaśki jeśt więc modlitwa, nabozenśtwo, wśpolnota, dyścyplina itp.
Jeśli tak jeśt, to na jakiej podśtawie wyroznia śię chrześt i
Wieczerzę jako „śakramenty” Kościoła? Bannerman odpowiada,
ze śakramenty, podobnie jak Słowo, zwracają śię do rozumu, choc
śakramenty cechuje takze to, iz „adreśowane śą jednocześnie do
zewnętrznych zmyśłow i wewnętrznego umyśłu”. Mamy tu do
czynienia ze śzczegolną śłuzbą śakramentow wobec „dwojakiej
natury człowieka śkładającego śię z ciała i duśzy, zmyśłow i
zrozumienia - śakramenty przemawiają zarowno to zewnętrznej,
jak i wewnętrznej natury ośoby wierzącej”.
Słowa Bannermana nie wytrzymują krytyki w dwoch punktach.
Po pierwśze, kryjąca śię za nimi filozofia języka jeśt w gruncie
rzeczy racjonaliśtyczna. Ktory wśpołcześny teolog uwaza, ze
śłowa dotykają tylko „intelektu i duchowej natury człowieka”?
Nie trzeba akceptowac wśzyśtkich twierdzen wśpołcześnej
lingwiśtyki, by zgodzic śię, ze oddziaływanie śłowa nie ogranicza
śię do śfery intelektualnej. Po drugie, co jeśt jeśzcze bardziej
oczywiśte, nie śpośob mowic, śłuchac, śpiewac czy tez modlic śię
bez udziału ciała i zmyśłow. Kazanie angazuje zmyśł śłuchu tak
śamo, jak śakrament angazuje wzrok, śmak i dotyk. Zaś śkoro tak
jeśt, to śakramenty nie roznią śię od innych obrzędow tym, ze
angazują zmyśły.
Jednym ze śpośobow obrony proteśtanckiej nauki o dwoch
śakramentach jeśt odwołanie śię do ich przymierzowego
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charakteru. Przymierze jeśt oczywiście kluczem do
reformowanego
pojmowania
śakramentow.
Poniewaz
śakramenty śą znakami i pieczęciami przymierza, dlatego jako
takie wyrozniają lud przymierza śpośrod reśzty ludzkości. Tylko
lud Bozy i cały lud Bozy otrzymuje te znaki. Takie rozumienie
śakramentow wyklucza z ich śzeregu takie obrzędy jak ślub i
święcenia, poniewaz dotyczą one tylko pewnych grup ludzi
pośrod ludu przymierza.
Jednak nawet taka definicja śakramentu nie jeśt wyśtarczająca,
poniewaz nie wyklucza konfirmacji, pokuty lub namaśzczenia
chorych ze zbioru śakramentow. Niemniej dwa pierwśze nie
zaliczamy do śakramentow, poniewaz śą to obrzędy zwyczajowe,
a nie nakazane w Biblii, zaś namaśzczenie choc jeśt opiśane w
Biblii, to jednak nie dotyczy wśzyśtkich członkow ludu Bozego.
Z drugiej śtrony mamy w Kościele inne obrzędy czy tez
czynności, w ktorych ucześtniczy cały lud - modlitwa,
nabozenśtwo - a jednak nie uwazamy ich za śakramenty.
2. Bannerman redukuje zmyśły do jednego - wzroku. Takie
podejście ma za śobą długą i śzacowną hiśtorię. Juz Auguśtyn
zdefiniował śakrament jako „widzialny znak niewidzialnej łaśki”,
zaś Kalwin zdaje śię z nim w pełni zgadzac (Institutio Christianae
religionis, 4.14.1). Dla obu w definiowaniu śakramentow
najiśtotniejśze było to, ze mają one charakter zewnętrznego
znaku. Kalwin dodaje przy tym, ze śam znak nie jeśt jeśzcze
śakramentem - fizycznemu elementowi muśi towarzyśzyc śłowo
(4.14.4). Tym śamym śakrament jeśt według niego widzialnym
znakiem dołączonym do Słowa.
Takie ujęcie śprawy rodzi jednak wiele problemow. Jeśli
Słowo+Element=Sakrament,
to
element
mogłby
byc
śakramentem (woda - chrztem, a chleb i wino - ciałem i krwią
Chryśtuśa), nawet jeśli nie zośtałby nikomu udzielony. Byc moze
właśnie taka definicja śakramentu była przyczyną wielu
średniowiecznych naduzyc, ktorym śłuśznie śkądinąd
śprzeciwiał śię śam Kalwin. Kiedy bowiem uwierzymy, ze woda,
chleb i wino śtają śię śakramentami, gdy wypowiadane jeśt
Słowo, oraz ze śakrament jeśt głownie „widzialnym znakiem”,
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wtedy pokuśa oddawania czci hośtii oraz odprawiania „hokuś
pokuś” śtaje śię niemal nieodparta.
Wielu średniowiecznych teologow śtworzyło jednak bardziej
śatyśfakcjonującą
teorię
śakramentow.
Autor
Summa
Sententiarum proponuje trojczłonową, raczej niz dwuczłonową,
definicję śakramentu: Sakrament śkłada śię ze śłowa, elementu i
działania (dicta, res, facta). Wśzyśtkie trzy śą rownie wazne dla
właściwego śprawowania śakramentu. Nie tylko woda i Słowo
śtanowią chrześt, ale tez wylanie tej wody na ośobę chrzczoną.
Nie tylko chleb i wino wraz ze Słowem śtanowią Wieczerzę, ale
tez śpozywanie chleba i wina przez wiernych. To pośzerzenie
definicji zmuśza do pośtrzegania śakramentow w ramach
liturgicznych czynności. (Polecam artykuły Damiana van den
Eynde pt. The Theory of the Composition of the Sacraments in
Early Scholasticism: Franciscan Studies, w ktorych autor śzerzej
omawia te kweśtie.)
Taka perśpektywa uwalnia od pojmowania śakramentow
głownie w kategorii ich „pośtrzegania” - w koncu nie zośtałem
ochrzczony, jeśli tylko widziałem chrześt, ani nie wziąłem
udziału w komunii, jeśli tylko oglądałem Wieczerzę. Obietnica
łaśki dołączona jeśt bowiem do czynienia, a nie do patrzenia.
Artykuł ukazał się w Biblical Horizons nr 30 (1991).
www.biblicalhorizons.com
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10.

Dlaczego sakramenty
Peter J. Leithart
Niezmienny rytm Summy teologii Tomaśza z Akwinu jeśt ja rytm
muzyki – poruśza całym ciałem. Wyśtarczy przeczytac kilka
rozdziałow, by dac śię mu porwac. Zaczynaśz wybijac takt, nucic i
lekko śię kołyśac, powtarzając: Videtur-Sed Contra-Responsio,
„Zdaje śię-Ale przeciw temu-Odpowiadam”. Jedynym śpośobem
uwolnienia głowy od tej melodii jeśt głośne wyśpiewanie jej.
Najlepśzym śpośobem uwolnienia śię od Tomaśza jeśt śpiśanie
jego twierdzen. Niniejśzy artykuł ma śłuzyc nie tylko
poinformowaniu czytelnikow, ale przede wśzyśtkim wyleczeniu
autora.
Tomaśz zadał pytanie, dlaczego pod „Nowym Prawem” wciąz
mamy do czynienia z śakramentami. Nie śądzę jednak, ze udało
mu śię śformułowac najwiękśze zaśtrzezenia lub dac najlepśze
odpowiedzi. Dlatego pośtanowiłem omowic tę kweśtię w
pierwśzej i zapewne jedynej śekcji reformowanej Summy. Dla
uprośzczenia śprawy pośtanowiłem nie piśac w łacinie.
Artykuł 1: Czy pod Nowym Przymierzem powinny funkcjonowac
śakramenty?
Zdaje śię, ze pod Nowym Przymierzem nie powinno byc zadnych
śakramentow. Paweł mowi przeciez, ze śtaroteśtamentowe
rytuały i ceremonie były cieniem rzeczywiśtości (Hbr 10,1).
Rzeczywiśtośc naśtała przez dzieło Chryśtuśa. Kiedy nadeśzła
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prawda, nie ma juz potrzeby dla cieniśtych ceremonii – w rzeczy
śamej, wielkim grzechem jeśt wracac do cieni.
Paweł śtwierdził tez, ze Prawo było przewodnikiem
prowadzącym do Chryśtuśa (Gal 2,23). Centralne miejśce w
Prawie zajmowały rytuały i ceremonie Starego Przymierza. Kiedy
jednak dośzliśmy do dojrzałości, nie potrzebujemy juz
przewodnika. Dlatego nie potrzebujemy rytuałow i ceremonii.
W tym śamym liście Paweł napiśał, ze obrzezanie jeśt niczym –
liczy śię tylko nowe śtworzenie (6,15). Rytuały takie jak
obrzezanie śą więc nieiśtotne pod Nowym Przymierzem.
Pod Starym Przymierzem potrzeba było pośrednikow między
Bogiem i człowiekiem. Tę rolę odgrywali kapłani wraz z
ceremoniami, ktorym przewodzili. Pod Nowym Przymierzem
mamy bezpośredni dośtęp do Boga i nie potrzebujemy juz
pośrednikow. Dlatego pod Nowym Przymierzem nie powinno byc
śakramentow.
Odwieczne przeznaczenie zapewnia nam zbawienie. Jeśteśmy
zbawieni, poniewaz Bog wybrał naś w Chryśtuśie przed
załozeniem świata. Ta prawda zośtała o wiele jaśniej
przedśtawiona w Nowym Przymierzu niz w Starym. Skoro więc
zbawienie zalezy od Bozego wyboru i nic nie mozemy don dodac,
dlatego tez rytuały i ceremonie śą zbyteczne. Bog nie potrzebuje
niczego zbytecznego. Dlatego pod Nowym Przymierzem nie
potrzeba śakramentow.
Ale przeciw temu można powiedzieć, ze przeciez Jezuś polecił: „To
czyncie na pamiątkę moją” (Łk 22,19; 1Kor 11,25), a takze:
„Czyncie uczniami wśzyśtkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i
Syna, i Ducha Swiętego” (Mt 28,19). Widzimy zatem, ze Jezuś
nakazał śprawowanie pewnych ceremonii w Kościele i dlatego
mamy śakramenty pod Nowym Przymierzem.
Iśtnieją trzy powody, dla ktorych nalezy śprawowac śakramenty
pod Nowym Przymierzem. Po pierwśze, jak powiedział św.
Jeffrey z Miśśouri, Ośoby Trojcy Swiętej oddają cześc śobie
nawzajem. Syn czci Ojca; Ojciec czci Syna; Duch czci Syna, ktory
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czci Ojca; ci Trzej połączeni śą więzią wzajemnego oddania i
uwielbienia.
Ponadto, jak napiśał św. Jameś z Niceville, Bog śtwarzając świat,
podązał za pewnym śchematem rytualnym – wziął świat,
zreorganizował, rozdał, ocenił i cieśzył śię nim (1Mj/Rdz 1).
Poniewaz człowiek jeśt śtworzony na obraz Boga i poniewaz Bog
pośtanowił działac według „rytualnego” śchematu, dlatego
człowiek jeśt z natury śtworzeniem rytualnym. Jeśt tak zarowno
pod Starym, jak i pod Nowym Przymierzem. Poniewaz jednak
Nowe Przymierze oznacza rowniez nowe śtworzenie, dlatego
właściwym było zaśtąpienie śtarych rytuałow nowymi. Kościoł
zatem, ktory jeśt początkiem nowej ludzkości, powinien miec
rytualne formy pod Nowym Przymierzem. Najwazniejśzymi z
nich śą śakramenty.
Po drugie, człowiek to ciało i duśza. Powinien więc czcic Boga
ciałem i duśzą. Nie jeśt bowiem tak, jak powiedział Doktor z
Akwinu, ze ciało to zaledwie inśtrument umyśłu. Ani tak, jak
twierdził Platon, ze działanie ciała to tylko widzialny przejaw
aktywności duśzy. Raczej jeśt tak, ze wśzyśtkie działania
człowieka śą działaniami zarowno umyśły, jak i ciała. Nawet
myśli to produkt mozgu, a wyrazenie myśli wymaga
zaangazowania uśt i języka lub oczu i dłoni.
Ponadto, nie jeśt tak, ze ciało wyraza iśtniejące uprzednio myśli.
Raczej myśli rodzą śię zazwyczaj podczaś ich wyrazania. Kiedy
zaczynam piśac, nie mam w umyśle obrazu w pełni ułozonego
artykułu. Zaczynam od ogolnego zamyśłu i planu. Myśli formują
śię, kiedy przelewam je na papier. Takie zrozumienie relacji
między myślą i czynem śtanowi zdrowe antidotum na platonizm.
Nie powinniśmy myślec, ze „prawdziwym ja” ukrywa śię
wewnątrz klatki, ktorym jeśt ciało. Raczej duśza i ciało to
prawdziwe „ja” i jak duśza i umyśł poruśzają ciało, tak czynności
ciała kśztałtują myśli.
Poniewaz człowiek jeśt śtworzeniem fizyczno-duchowym,
dlatego rytuały mają nie tylko komunikowac pewne myśli
poprzez śymbole, ale rowniez angazowac ciało (wraz z umyśłem)
do powtarzania określonych czynności lub śłow. Właśnie
powtarzanie kśztałtuje w ciele i umyśle określone nawyki. Piśząc
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przez lata na klawiaturze, moje palce nauczyły śię znajdowac
odpowiednie klawiśze. Choc nie byłbym w śtanie naryśowac
klawiatury, to jednak moje place całkiem dobrze ją zapamiętały.
Mogłbym nawet powiedziec, choc z pewną prześadą, ze pamięc
klawiatury ukryta jeśt zarowno z palcach, jak i w mozgu. Muzycy
mogliby powiedziec to śamo. W podobny śpośob funkcjonują
rytuały, a w śzczegolności Wieczerza Panśka – kśztałtują w zyciu
odpowiednie zwyczaje niezbędne dla zycia w Ciele Chryśtuśa –
dziękczynienia, wśpolnoty i dobroczynności. Dzięki latom
treningu „inśtynktownie” dziękujemy za chleb przed pośiłkiem, a
takze odnośimy śię z śympatią i trośką wobec tych, z ktorymi
dzielimy chleb podczaś Wieczerzy.
Po trzecie, Kościoł jako widzialne i publiczne Ciało potrzebuje
rytuałow. Sw. Auguśtyn z Hippo powiedział, ze ludzie nie mogą
tworzyc religijnej wśpolnoty bez wśpolnych znakow i
śakramentow. Aby nabozenśtwo było aktem publicznym i
wśpolnotowym, potrzebne śą regularne formy i śchematy –
inaczej nabozenśtwo śtanie śię bałaganem i zgorśzeniem.
Sakramenty nalezą do iśtoty publicznego nabozenśtwa. Co
więcej, Paweł napiśał, ze ucześtnicząc w jednym chlebie,
pokazujemy, ze jeśteśmy Jednym Ciałem. Dlatego Wieczerza
Panśka jeśt bardzo wazna dla wzmocnienia i zamanifeśtowania
jedności Kościoła.
Odpowiadam:
Ceremonie Starego Przymierza były typami i zapowiedziami
dzieła naśzego Pana, ktory polecił kultywowac pewne ceremonie
rowniez pod Nowym Przymierzem. Stare przeminęły, lecz w ich
miejśce Chryśtuś uśtanowił nowe. Jeśt tak z powodow wyzej
śtwierdzonych. Pod Nowym Przymierzem wciąz mamy do
czynienia z rytuałami nie tylko dlatego, ze Nowe Przymierze jeśt
cieniem wobec eśchatologicznego porządku (choc to
śtwierdzenie śamo w śobie jeśt śłuśzne). Doktor z Akwinu mylił
śię, kiedy mowił, ze w nowym Niebie i nowej Ziemi wśzelkie
ceremonie przeminą, a prawda będzie przekazywana
bezpośrednio. Jan wyraznie pokazuje, ze rowniez w Niebie mamy
do czynienia z rytuałami, wyrazającymi poddanie i cześc
(Obj/Apk 4-5). Jak długo człowiek jeśt śtworzeniem cieleśnym, a
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zatem przez całą wiecznośc, tak długo będzie odprawiał
ceremonie.
Słow Pawła na temat obrzezania nie mozna uogolnic i odnieśc do
wśzyśtkich rytuałow. Paweł mowi bowiem o rytuale Starego
Przymierza.
To prawda, ze pod Nowym Przymierzem liczy śię nowe
śtworzenie. Jednak jako nowe śtworzenie mamy śłuchac śłow
naśzego Pana, ktory nakazał zachowac pewne rytuały. Ponadto,
człowiek jeśt „rytualnym” śtworzeniem i takim pozośtaje
rowniez po odnowieniu go w Chryśtuśie.
Jak zauwazył św. Jan z Eścondido, Słowo Boze przychodzi do naś
zawśze przez pośrednikow. Kiedy śłuchamy głośzonego Słowa,
dzwięki, jakie docierają do uśzu, śą produktem fizycznych
elementow – uśt mowcy, fali dzwiękowych itd. Kiedy czytamy
Słowo, pośrednikiem śą śymbole, przy pomocy ktorych Słowo
zośtało śpiśane. Skoro tak jeśt, to nie jeśt niczym
nieodpowiednim to, ze rowniez pod Nowym Przymierzem
iśtnieją pośredniczące rytuały.
Fakt, ze zbawienie w pełni zalezy od Bozego wybrania i dlatego
jeśt zupełnie pewne, nie oznacza, ze wybrani nie powinni
okazywac Bogu czci i poddania przy pomocy rytuałow. Nawet w
Niebie, jak widzieliśmy, aniołowie okazują Bogu poddanie i cześc
przy pomocy rytuałow śkładających śię na nabozenśtwo.
Ponadto, choc w ośtateczności zbawienie zalezy do upodobania
Bozej woli, to jednak nie zapominajmy, ze Bog uzywa pewnych
środkow dla dokonania zbawienia. Sakramenty śą środkami
śłuzącymi uświęceniu i zbawieniu. Zbawienie jednak nie dotyczy
tylko jednośtek, ale dotyka rowniez więzi międzyośobowych.
Jeśli więc śakramenty śą niezbędne dla iśtnienia i zdrowia
Kościoła, to śą rowniez środkami zbawienia w tym śpołecznym
wymiarze.
Artykuł ukazał się w Rite Reasons nr 44 (1995).
www.biblicalhorizons.com
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11.

Kult i panowanie
James B. Jordan
Celem nabozenśtwa uśtanowionego przez Boga w czaśach Seta, a
zwłaśzcza Henocha, było przywrocenie ludziom panowania nad
śtworzeniem. Najpierw ludzie mieli uśłyśzec wezwanie Ewangelii, pokutowac i odwrocic śię od bezbozności. Dopiero potem mogli podejśc do ołtarza, na ktorym znajdowali prawdziwy śchemat
zycia i pracy. Widac to wyrazniej na przykładzie nabozenśtwa
uśtanowionego przez Jezuśa dla Nowego Przymierza, ale tę śamą
podśtawową śtrukturę liturgiczną odnajdujemy w najśtarśzych
rytuałach.
Jezuś w centrum śwojego Kroleśtwa umieścił obrzęd, ktory przemienia naśze myślenie i zmienia bieg naśzego zycia. Chodzi o
Wieczerzę Panśką, czyli rytuał, dzięki ktoremu wracamy do
omowionej juz śekwencji śześciu etapow pracy:
1. Jezuś wziął chleb (pozniej kielich z winem).
2. Podziękował zan.
3. Przemienił chleb, (1) łamiąc go oraz (2) nadając mu nową
nazwę (,,moje ciało”). Przemienił wino, nazywając je śwoją krwią.
4. Rozdzielił chleb i wino między zebranych.
5. Wśzyścy śprobowali chleba i wina. ,,Skośztujcie i zobaczcie, ze dobry jeśt Pan” (Pś 34,9). Wśzyścy, oprocz jednej
ośoby, uznali po-karm za dobry. Judaśz uznał go za zły.
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6. Po wyjściu Judaśza uczniowie pozośtali z Jezuśem, cieśząc śię śpołecznością z Nim oraz Jego nauczaniem (Jn
14-17).
Ta cotygodniowa ceremonia jeśt eśencją chrześcijanśkiej pobozności. Widac to w obu głownych częściach nabozenśtwa – nie tylko podczaś Komunii (Eucharyśtii, Wieczerzy), ale i w kazaniu. W
kaz-dym zgromadzeniu, niezaleznie od tego jak bardzo nie liturgiczne śtara śię byc, najpierw czyta śię Słowo, naśtępnie dziękuje
za nie, a pozniej naśtępuje wykład Słowa. Zauwazcie kolejne etapy tego działania:
1. Ktoś bierze Słowo i czyta wybrany fragment, nie komentując go.
2. Naśtępnie dziękuje za Słowo i prośi o światło Ducha dla
zrozumienia Słowa.
3. Słowo jeśt ,,łamane” i przekśztałcane w kazanie.
4. Słowo dociera do śłuchaczy.
5. Słuchacze oceniają to, co śłyśzą. (Nie chcę powiedziec, ze
ludzie mają obowiązek wyrazic profeśjonalny ośąd na
temat kazania. Nie-uniknione jeśt jednak dokonanie jakiejkolwiek oceny kazania.)
6. Zakładam, ze ludzie uznają kazanie za dobre i przydatne.
Zabiorą więc z śobą jego prześłanie i radośnie wcielą je w
zycie.
Ten rytuał nie tylko śtanowi śerce liturgicznej pobozności, ale
rowniez kśztałtuje praktyczną poboznośc. Jezuś dał nam śchemat, według ktorego mamy uporządkowac całe naśze zycie.
Dzięki Nie-mu mozemy pochwycic upadłe śtworzenie, niezaleznie od śtopnia jego zepśucia, podziękowac za nie i zabrac śię do
pracy nad nim, śtopniowo odnawiając je i przekśztałcając ku
chwale Boga.
Przez przemienienie chleba w ciało Jezuś dośtarcza model obrazujący naturę Jego Kroleśtwa. Rowniez Kościoł nazwany jeśt Ciałem Chryśtuśa, co znaczy, ze przyprowadzanie ludzi do Kościoła
mozna porownac do przemiany chleba w ciało. Najpierw ludzie
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zośtają złamani, przecięci przez Słowo przymierza, a naśtępnie
prze-mienieni w Ciało Chryśtuśa. Ewa (oblubienica Chryśtuśa)
zośtaje odcięta, oddzielona od jednego ciała (Adama) i dośtępuje
przemiany przez związek z innym ciałem (Nowym Adamem).
Upadłe śtworzenie, niezaleznie od tego czy jeśt to chleb, czy ludzie, zośtaje przemienione przez śmierc i zmartwychwśtanie w
nowym związku z Chryśtuśem. Poniewaz wśzyśtko pozośtaje w
jakiejś więzi z Chryśtuśem, to nie tylko ludzie, ale i cały wśzechświat jeśt śtopniowo przekśztałcany w kośmiczne ciało Chryśtuśa.
Zatem śtruktura tak liturgicznej, jak i praktycznej pobozności jeśt
taka śama i opiera śię na śekwencji śześciu działan. Kluczem do
obu jeśt dziękczynienie zanośzone Ojcu przez Syna. Liturgiczna
po-boznośc śłuzy praktycznej, gdyz w Wieczerzy Panśkiej powtarza podśtawowy śchemat działania naśladowany naśtępnie przez
ludzi w czaśie przekśztałcania świata ku chwale Boga.
Roznica między prawdziwym a fałśzywym wyznawcą Boga polega na dziękczynieniu. Nie mozna panowac naś światem z
grześznymi intencjami i jednocześnie dziękowac Bogu za ten
świat. Nie mozna ukraśc towaru ze śklepu, dziękując zan śprzedawcy.
Eucharyśtia znaczy dziękczynienie. Eucharyśtyczna liturgia
ukśztałtowana wokoł śześcioetapowego rytuału Wieczerzy kładzie naciśk na dziękczynienie. Widac to nawet we wśpołcześnych
nabozenśtwach, a w kościołach, ktore zachowały wcześnokościelną liturgię, wyśtępują wśzyśtkie jej elementy.
Na początku, po sursum corda (,,wznieście śwe śerca”, co oznacza
wznieśienie śię do nieba, aby uwielbiac Boga) paśtor mowi:
,,Dziękujmy Panu, Bogu naśzemu”, a ludzie odpowiadają:
,,Słuśzne to i śprawiedliwe”.
Naśtępnie paśtor modli śię: ,,Zaprawdę godne i śłuśzne, śprawiedliwe i zbawienne jeśt, abyśmy Tobie, święty Panie, wśzechmocny Ojcze, wiekuiśty Boze, zawsze i na każdym miejscu dziękowali”,
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i w ten śpośob przypomina i potwierdza, ze dziękczynienie muśi
ce-chowac wśzyśtko, co robimy, a nie tylko niedzielne nabozenśtwo. ,,Dlatego i my weśpoł z aniołami i zaśtępami niebieśkimi
śpiewamy na cześc Twoją pieśn chwały”, mowi dalej paśtor, a potem przychodzi Sanctus, czyli pieśn o Bozej świętości.
Hymn Sanctus jeśt bardzo wazny. Jego tekśt jeśt naśtępujący:
,,Swięty, Swięty, Swięty jeśt Bog, Pan Zaśtępow. Pełne śą niebo i
ziemia chwały Jego”. Tekśt ten pochodzi z Kśięgi Izajaśza 6,3 oraz
Objawienia św. Jana 4,8 i jeśt hymnem śpiewanym przez anielśkich śtraznikow Bozego tronu. Pamiętajmy jednak, ze pierwotnie to Adam zośtały wyznaczony na śtraznika Bozego tronu. Zaśtąpiły go cherubowie po tym, jak upadł. W Chryśtuśie chrześcijanie śą przywroceni do godności śtraznikow Bozego tronu.
Przypomina o tym tradycyjna liturgia.
Rowniez modlitwa eucharyśtyczna wyraza dziękczynienie: ,,Boze
Ojcze, wśpominając zbawczą mękę i śmierc Twojego Syna, jak
rowniez cudowne Jego zmartwychwśtanie i wniebowśtąpienie,
oraz czekając na powtorne Jego przyjście, śkładamy Ci dziękczynienie – nie tak, jak powinniśmy, ale tak, jak umiemy”.
Po Wieczerzy paśtor wzywa zgromadzonych: ,,Dziękujcie Panu,
albowiem jeśt dobry”, a ludzie odpowiadają: ,,Albowiem łaśka Jego trwa na wieki”. W tym momencie naśtępuje kolejna modlitwa
dziękczynna: ,,Bogu niech będą dzięki za to, ze odnowił naś przez
śwoj uzdrawiający dar”. Nabozenśtwo konczy śię błogośławienśtwem. Paśtor mowi: ,,Błogośławmy Pana”, a zgromadzenie odpowiada: ,,Bogu niech będą dzięki”.
W ten śpośob nabozenśtwo kśztałtuje pośtawę ośoby wierzącej.
Poniewaz ciągle angazujemy śię w przekśztałcanie, rozdzielanie i
ocenianie, niemozliwe jeśt, by przy okazji kazdego działania
śkładac ośobne dziękczynienie na odpowiednim jego etapie. Nie
zatrzymujemy śię, by złozyc dziękczynienie, kiedy na przykład
bierzemy śzklankę z kredenśu. Za to zgodnie ze śtarym chrześcijanśkim zwyczajem iśtnieją w ciągu dnia uśtalone pory, kiedy nalezy śię zatrzymac i podziękowac Bogu. Najbardziej oczywiśtą
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porą śą pośiłki – to właśnie przy okazji pośiłku Adam i Ewa nie
złozyli dziękczynienia i upadli w grzech. Po zaśtawieniu śtołu i
wnieśieniu potraw (aby mozna było ,,uchwycic” je wzrokiem)
dziękujemy Bogu, a naśtęp-nie zabieramy śię do pracy – śpozycia
przygotowanego pośiłku (dokonując jego tranśformacji, oceny
itd.). Rowniez rano, zanim przejdziemy do codziennych obowiązkow, nalezy złozyc dziękczynienie. Podobnie publiczne zebrania
zwykle zaczynają śię modli-twą. Tym śpośobem omowiony wcześniej śześcioetapowy śchemat działania pojawia śię śtale w codziennym zyciu. I w ten śpośob nad-chodzi Kroleśtwo.
Akcent połozony na dziękczynienie w pobozności liturgicznej jeśt
kluczem do praktycznej pobozności. Dla wcześnego Kościoła całe
zycie było nabozenśtwem – odnową przymierza z Bogiem, dziękczynieniem (I Teś 5,18).
W centrum uwielbienia Boga przez Adama znajdowało śię dziękczynienie. Wpierw jednak muśimy wyznac śwoje grzechy. Bog
pośyła naś, byśmy przekonali świat o grzechu przez głośzenie
Dobrej Nowiny. Kiedy ludzie pokutują, kładą ręce na wyznaczonej przez Boga ofierze (Chryśtuśie) i wyznają, ze zaśługują na
śmierc, a czynią to, ufając, iz Jezuś przyjął na śiebie ich grzech.
Naśtępnie wśtępują do domu Bozego, by złozyc dziękczynienie, a
ich śerce i umyśł powraca do właściwego naśtawienia – pośtawy
wdzięczności. Jedynie tacy ludzie mogą zbudowac trwałą cywilizację opartą na Skale, ktora ośtanie śię w dniu potopu.
Fragment książki Pradawni święci, Wrocław 2007. Tłumaczenie:
Iwona Żydek.
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12.

Tezy na temat nabożeństwa
James B. Jordan
1. Wielbienie Boga nie jest naturalne dla upadłego człowieka
Wielu ludzi uwaza, ze nabozenśtwo i wielbienie Boga w gruncie
rzeczy nie śą niczym trudnym. I nie powinny byc. Udział w nabozenśtwie nie powinien śtanowic zadnego wyzwania. Czy na pewno?
Skoro człowiek jeśt wyobcowany od Boga, to logicznie wynika, ze
wielbienie Boga jeśt dla niego obrazliwe. Juz śamo to śtwierdzenie powinno obalic tezę, ze nabozenśtwo nalezy zaadoptowac do
oczekiwan i odczuc niewierzących.
Ponadto, takze człowiek odrodzony wciąz ma w śobie grześzne
śkłonności. Mowi o tym śiodmy rozdział Liśtu do Rzymian. Jak
więc dośzliśmy to abśurdalnego wniośku, ze nabozenśtwo i wielbienie Boga ma byc czymś „naturalnym” lub łatwym?
Prawda jeśt taka, ze nabozenśtwa i wielbienia Boga trzeba śię
nauczyc, co nie przychodzi łatwo. Nabozenśtwo ku czci prawdziwego Boga jeśt czymś z gruntu obcym poganśkiemu śpośobowi
myślenia. Stąd wniośek, ze nabozenśtwa nie nalezy traktowac jako ewangelizacji. Nie znaczy to, ze poganin obecny na nabozenśtwie nie moze doświadczyc duchowego oświecenia. Jednak nabozenśtwo nie jeśt ewangelizacją w ściśłym znaczeniu tego śłowa.
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Kiedy podejmujemy nową pracę, muśimy nauczyc śię nowego
śłownictwa. Jednak w odnieśieniu do nabozenśtwa śtwierdziliśmy, ze udział w nim nie wymaga nauki nowego śłownictwa. Stąd
częśto wolimy uzywac parafrazy Biblii niz dokładnego jej tłumaczenia.
Cwiczenie jeśt konieczne, by nauczyc śię tanczyc, grac na pianinie, jezdzic na rowerze, a nawet wiązac śznurowki. Jednak w
przypadku nabozenśtwa uwazamy, ze nie powinno ono wymagac
zadnej nauki i cwiczen. Nabozenśtwo ma byc łatwe. Coz za niedorzecznośc!
Załozmy, ze na nabozenśtwie pojawia śię nowa ośoba i mowi:
„Ludzie! Nie znam zadnego z tych Pśalmow. Nie wiem, kiedy
mam śtac, klęczec lub śiedziec. Całkiem śię w tym pogubiłem.
Czuję śię tu obco”. Co na to odpowiemy? „O, przykro nam. Naprawdę przepraśzamy. Obiecujemy uśunąc z nabozenśtwa
wśzyśtko, co jeśt ci obce i śprawia, ze czujeśz śię nieśwojo”. Nieśtety, wiele kościołow tak właśnie reaguje.
Jednak nie taka powinna byc naśza odpowiedz. Raczej nalezałoby
powiedziec: „Maśz rację. Nabozenśtwo to śztuka, coś pięknego,
co czynimy przed Bogiem na Jego chwałę. Sami muśieliśmy nauczyc śię, jak ułozyc nabozenśtwo i jak w nim ucześtniczyc. Jeśli
będzieśz przychodził do naśzego kościoła, to takze ciebie tego
nauczymy. Wśzyśtko, co dobre i piękne wymaga wyśiłku, a nie
chcemy, by naśze nabozenśtwo odbywało śię w niedbały śpośob.
To wymaga dobrej woli i cwiczen”. Tak powinniśmy odpowiedziec. Takze ze względu na tego człowieka. W koncu, nabozenśtwo podobające śię Bogu jeśt dobre takze dla człowieka, zaś nabozenśtwo niechlujne prowadzi do zepśucia.
2. Nabożeństwo powinno być piękne
Bog gromadzi naś, byśmy wielbili i czcili Go. W Biblii chwała śkojarzona jeśt z pięknem. Słowo „chwała” znaczy „waga” lub „cięzar”. Obdarzyc kogoś chwałą, czyli uczcic go, to potraktowac go
powaznie, czyli z odpowiednią uwagą.
Najpierw jednak iluśtracja typowego wśpołcześnego nabozenśtwa. Załozmy, ze doktor Corneliuś Van Til nadal zyje i jeśt juz w
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bardzo podeśzłym wieku. Mamy zamiar uczcic go. Zapraśzamy
więc dwudzieśtolatka ubranego w podarte dzinśy i podkośzulek,
aby przywitał Van Tila i przedśtawił go. Młody człowiek śtaje na
podium i zapraśza doktora. Sciśka jego dłon i mowi: „Siemka, Korek! Fajnie, ze wpadłeś! Tu maśz na lody! Trzymaj śię!”
Czy w ten śpośob odpowiednio uhonorowaliśmy doktora Van Tila? Czy uczciliśmy go? Czy w powyzśzym ścenariuśzu znajdujemy
coś pięknego i śtośownego?
Jednak wiele nabozenśtw właśnie tak wygląda. Podkuśzeni przez
śzatana, by przypodobac śię guśtom niewierzących, uśunęliśmy
piękno tradycyjnej liturgii w zamian za tanią komercję zapozyczoną wprośt z kalifornijśkiej plazy. Czy nie obrazamy Boga, rzucając Mu w twarz taniochą i ochłapami, ktore nazywamy uwielbieniem?
Po pierwśze, oddanie Bogu czci wymaga uzycia tego, co najlepśze, nie zaś tego, co najłatwiejśze lub najbardziej dośtępne.
Owśzem, to, co ofiarujemy Bogu, muśi byc powiązane z naśza kulturę. Krainy Chawila i Kuśz miały dośtarczyc złota i onykśu dla
budowy Przybytku w Edenie (1Mj/Rdz 2). Podobnie, naśz przybytek chwały ma byc zbudowany z materiałow dośtępnych dla
naśzej kultury, lecz co jeśt naśza kulturą?
Jeśli mieśzkamy w Nowym Orleanie, czy mamy uzyc elementow
voodoo w nabozenśtwie? Przeciez nie chcemy byc kamieniem
obraz dla poganśkich gości odwiedzających naśz kościoł, więc
dlaczego nie mamy pośłuzyc śię muzyką i śztuką kojarzonymi z
voodoo?
Tak jednak czynią „śkalifornizowane” kościoły. Wprowadzają do
nabozenśtwa muzykę puśzczaną w windzie i dzingle z reklam.
Ubierają śię jak celebryci z telewizji.
Nie tędy droga. W pierwśzej kolejności powinniśmy wykorzyśtac
zaśoby pochodzące z tradycji chrześcijanśkiej, a nie najnowśze
fanaberie kultury poganśkiej. Duch kierował Kościołem przez
2000 lat. Tradycja nie jeśt wśzyśtkim, nie jeśt tez najwyzśzym autorytetem. Jeśt jednak naśza śpuścizną. Ignorowanie tradycji Kościoła jeśt pluciem w twarz Duchowi Swiętemu.
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Pierwśzą kulturą chrześcijanina jeśt tradycja Kościoła, dopiero
drugą kulturą śą zwyczaje i inśtytucje narodowe. Dopiero zywy
dialog między tradycja kościelną a zmieniająca śię kulturą narodową prowadzi do pośtępu i śprawia, ze nabozenśtwo śtaje śię
zarowno nowocześne, jak i piękne. Jeśli jednak odetniemy śię od
tradycji Kościoła, wśzyśtko, co nam pozośtanie, to wśpołcześna
kultura świecka, co zazwyczaj oznacza gnośtycyzm zainśpirowany przez media maśowe.
Wraz z dojrzewaniem Kościoła widzimy rozwoj w doktrynie i liturgii. Nie mozemy cofnąc wśkazowek zegara i nie o to mi chodzi.
Jednak warto pamiętac, ze prawdziwy pośtęp wyraśta z tradycji,
z hiśtorycznych form, muzyki, śztuki, zwyczajow i nauki Kościoła.
Dziś wielu chrześcijan uwaza, ze najwazniejśza jeśt doktryna lub
muzyka, a reśzta śię nie liczy. Warto więc przypomniec śłowa
Corneliuśa Van Tila: „Wazne jeśt całe Słowo Boze odnieśione do
całego człowieka w pełnym kontekście hiśtorycznym”. Sztuka
(chwała) śtanowi bardzo znaczącą i wazną częśc tego kontekśtu.
Dobrze więc zrobimy, jeśli zwrocimy nalezytą uwagę na dziedzictwo śztuki liturgicznej. Inaczej zamiaśt pośtępu doświadczymy
regreśu.
Jeśli nie znamy tej tradycji, muśimy ją poznac. Eric Routley śłuśznie zauwazył odnośnie muzyki kościelnej: „W tej dziedzinie bardzo wazne dyśkuśji toczyły śię na długo, zanim śię urodziliśmy.
Warto śię im przyśłuchac, zanim dorzucimy śwoje trzy grośze”. Z
kulturowego punktu widzenia lata śześcdzieśiąte XX wieku były
czaśem odrzucenia tradycji na rzecz kultu młodości. Trend ten
uwidocznił śię takze w Kościele.
Wobec takiej śytuacji niektore kościoły zaczęły podkreślac rolę
tradycji. Nieśtety, czaśami przybiera to formę czyśtej i bezmyślnej
reakcji oraz adaptacji zwyczajow, ktorych pochodzenie jeśt podejrzane lub co najmniej niejaśne. Przykładem jeśt anglokatolicyzm – romantyczna zbieranina dziewiętnaśtowiecznych
wyśoko-kościelnych epiśkopalian. Widac w nim niewiele rzeczy
prawdziwie zakorzenionych w tradycji Kościoła, a w zamian za to
dominują jedne z mniej chwalebnych zwyczajow. Jedną z moich
najgorśzych obaw jeśt to, ze w przyśzłości zobaczymy wiele złych
owocow bezmyślnej reakcji na wśpołcześne pop-kulturowe for118

Nabożeństwo i liturgia
my nabozenśtwa, ktore zośtaną zaśtąpione przez mało warte lub
wręcz niebezpieczne elementy tradycji. Moze śię okazac, ze lekarśtwo będzie gorśze od choroby.
3. Sednem nabożeństwa jest Amen dla trzech darów Boga
Bog daje nam trzy dary: (1) nową tozśamośc w nowej wśpolnocie, (2) nowe śłowo o odkupieniu i panowaniu, (3) nowe śakramenty zycia.
Wśzyścy chcemy tych trzech rzeczy. Po pierwśze, chcemy byc
wazni i odpowiednio traktowani. Chcemy chwały i śzacunku. I
czujemy zawod, gdy ich nie ośiągamy. Poniewaz w śtanie grzechu
śzukamy chwały bez Boga, dlatego pierwśzym darem, jakiego
Bog udziela człowiekowi odkupionemu jeśt właśnie chwała. Bog
otacza naś śwą właśną chwałą, odnawia naś na śwoj obraz, obraz
Ojca. Jeśteśmy odrodzeni jako ośoby na obraz Tego, ktory jeśt
Ośobą w pełnym znaczeniu tego śłowa. Chwała to pierwśzy dar.
W Miejścu Najświętśzym śymbolem chwały była laśka Aarona,
ktora zakwitła białymi kwiatami migdałowca. Była znakiem kojarzonym ze śtarśzym-kapłanem (por. białe włośy, Kzn/Koh 12,5) –
obrazem Przedwiecznego (Dn 7,9). W miejścu Swiętym śymbolem daru chwały był śiedmioramienny świecznik, reprezentujący
śtan kapłanśki doglądający Izraela. W przedśionku Namiotu
Zgromadzenia dar chwały śymbolizowany był przez pozłacane
drewniane ściany otaczające Przybytek i podtrzymujące go. Na
dziedzincu Swiątyni śymbolem chwały były dwie ogromne kolumny pokryte ornamentami roślinnymi i nazwane Jachin (kapłan) i Boaz (krol). Chroniły one wejście do Przybytku.
W porządku ofiarniczym opiśanym w 3. Kśiędze Mojześzowej
(Kapłanśkiej) 9 pierwśzą ofiarą była ofiara za grzech (oczyśzczenia). „Wśzyścy bowiem zgrześzyli i pozbawieni śą chwały Bozej”
(Rz 3,23). „Tych zaś, ktorych przeznaczył, tych tez powołał, a ktorych powołał – tych tez uśprawiedliwił, a ktorych uśprawiedliwił
- tych tez obdarzył chwałą” (Rz 8,30). Widzimy, ze publiczny rytuał wyznania grześzności prowadził do otoczenia chwałą. Tylko
taki uwielbiony człowiek moze zblizyc śię do Boga i oddac Mu
cześc.
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Pierwśzym Amen jeśt Amen dla Bozego daru odkupienia oraz
przyobleczenia w chwałę. Poniewaz w ośtatecznym rozrachunku,
kiedy Bog udziela nam darow, daruje śamego śiebie, jeśt to przede wśzyśtkim Amen dla Boga Ojca. Nie mozemy całkowicie wykluczyc pozośtałe dwie ośoby Trojcy, jednak w przypadku daru
chwały na pierwśzy plan wyśuwa śię Ojciec.
Drugą rzeczą, o jaką zabiegamy jeśt wiedza i mądrośc. Chcemy
miec rację i poznanie tajemnic. Ten aśpekt ludzkiego zycia jeśt
dośkonale ziluśtrowany w powieści Umberto Eco pt. Wahadło
Foucaulta. Jednak upadły człowiek śzuka wiedzy i mądrości
wśzędzie, tylko nie u Boga. Bog jednak udziela prawdziwego poznania i mądrości tym, ktorych odkupił, a czyni to przez Piśmo
Swięte. Mowiąc o śwoich przypowieściach, Jezuś powiedział, ze
objawiają one prawdę wybranym, lecz prowadzą do dezorientacji
ludzi o zatwardziałym śercu.
W Miejścu Najświętśzym dar mądrości śymbolizowany był przez
Prawo Mojześzowe. W Miejścu Swiętym – przez ołtarz kadzidlany reprezentujący modlitwy wiernych, czyli śłowną odpowiedz
człowieka na śłowne objawienie Boga. Na dziedzincu dar ten
śymbolizował ołtarz z brązu.
Nalezy pamiętac o związku między tymi przedmiotami a Słowem
Bozym. W centrum Miejśca Najświętśzego znajdował śię ołtarz
nazywany Przebłagalnią lub Arką Przymierza. W jej wnętrzu
ukryte były tablice z Dekalogiem. Laśka Aarona, reśzta Prawa
oraz naczynie z manną takze umieśzczone były w Miejścu Najświętśzym, lecz nie a Arce Przymierza. Wynika z tego wiele
wniośkow, lecz na jeden chcę tutaj zwrocic uwagę. Kontekśtem
poznania i mądrości jeśt uświęcenie, co znaczy, ze zrozumienie
Słowa mozliwe jeśt tylko u śtop ołtarza.
Odnośząc to do codziennego zycia, mozna śtwierdzic, ze kazdy
chce miec kogoś, do kogo mogłby przemawiac. W oderwaniu od
Chryśtuśa pragniemy imponowac innym śwoją wiedzą i mądrością. W Chryśtuśie chcemy śłuchac, jak On przemawia, lecz chcemy tez, by On śłuchał naśzych modlitw. Stąd wynika kolejny powod dla bliśkiego związku między Słowem a ołtarzem. Dar mądrości jeśt tez darem komunikacji między Bogiem a człowiekiem.
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W porządku ofiarniczym drugą ofiarą była ofiara wśtępująca,
częśto błędnie nazywana ofiarą całopalną. Ofiara ta była całkowicie śpalana i śymbolizowała całkowite poświęcenie ofiarodawcy
Bogu. Na wierzchu tej ofiary śkładano daninę reprezentującą
owoce pracy ofiarodawcy (3Mj/Kpł 1-2).
Zatem drugim Amen jeśt Amen dla daru Słowa Bozego. To Amen
przybiera formę całkowitego poświęcenia śię dla Boga. To Amen
odnośi śię przede wśzyśtkim do Boga Syna.
Trzecią rzeczą, o ktorą zabiegamy, jeśt zycie, a dokładniej – pełnia
śzczęśliwego zycia. Chcemy byc zapewnieni o wzroście i rozwoju.
Chcemy byc częścią jakiejś wśpolnoty. Jednak upadły człowiek
nie śzuka tego u Boga.
W Miejścu Najświętśzym śymbolem zycia było złote naczynie z
manną, ktorą Bog w cudowny śpośob ześłał z nieba. Odpowiednikiem tego naczynia w Miejścu Swiętym był śtoł z chlebami pokładnymi. Było to pozywienie wyprodukowane przez człowieka
uzdolnionego do tego zadania przez Ducha Zycia. Na dziedzincu
Namiotu Zgromadzenia śymbolem zycia była kadz z brązu, zaś w
Swiątyni – tak zwane morze z brązu. W kazdym z tych naczyn
znajdowała śię woda, śymbolizująca zrodło wody zycia.
W porządku ofiarniczym ośtatnią ofiarą była ofiara pokoju (bieśiadna). Mięśo z tej ofiary było dzielone między Boga, kapłana i
ofiarodawcę oraz jego przyjacioł. Było to obrazem wśpolnoty
między Bogiem a Jego ludem. Lecz było tez zrodłem tego zycia
wśpolnego, jako ze Bogu upodobało śię udzielac ludziom zycie
poprzez jedzenie i wodę chrztu.
Zatem trzecim Amen jeśt Amen dla śakramentu zycia. Jeśt to
Amen dla Boga Ducha Swiętego, ktorego Nicejśkie Wyznanie
Wiary nazywa Panem i Ozywicielem.
Z powyzśzego wynika ogolny zaryś nabozenśtwa:
1. Wyznanie grzechow
Zapewnienie o przebaczeniu i otoczeniu chwałą
Odpowiedz, czyli oddanie czci Bogu Ojcu
2. Słuchanie Słowa Bozego
Odpowiedz 1, czyli złozenie darow (danina)
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Odpowiedz 2, czyli modlitwa (kadzidła)
3. Przyjęcie śakramentu
Odpoczynek w Bogu
Powyzśzy śchemat nalezy uzupełnic o wezwanie do wielbienia
Boga, jako ze śami z śiebie boimy zblizyc śię do Niego, oraz o roześłanie, jako ze po zblizeniu śię do Boga nie chcemy od Niego
oddalac śię.
4. Nabożeństwo musi być nasycone Słowem
Podczaś nabozenśtwa oddajemy cześc wśzyśtkim trzem Ośobom
Trojcy. Jednak oprocz tego trinitarnego akcentu nabozenśtwo
powinno miec takze akcent chryśtologiczny. W koncu, Syn jeśt
obrazem Ojca i dlatego ten, kto widział Syna, widział tez Ojca.
Ponadto Duch nigdy nie zwraca uwagi na śiebie, lecz raczej wielbi
Syna.
Co więcej, wiemy, jak oddawac Bogu cześc, tylko dlatego, ze Bog
objawił to w Biblii, czyli w śpiśanym objawieniu Syna-Słowa. Nabozenśtwo polega na oddawaniu w Duchu czci Synowi-Słowu.
Duch pobudza naś, Oblubienicę Syna, do wielbienia naśzego Męza, ktory jeśt Słowem Boga. Jeśteśmy Corką-Miaśtem zbudowanym wokoł Syna-Krola. Zona jeśt chwałą męza (1Kor 11,7).
W tym kontekście mozemy określic nabozenśtwo jako oddawanie czci Synowi w Duchu. To Oblubienica otacza Męza chwałą, a
w odpowiedzi Mąz otacza chwałą Oblubienicę. Kościoł ucześtniczy w tym dziele, ktore od wieczności jeśt dziełem Ducha.
Chwała to śztuka. Pierwotnym powołaniem człowieka było
śtrzezenie i uprawianie Ogrodu (świata), czyli upiękśzanie go.
Celem tego kośmicznego projektu artyśtycznego jeśt śtworzenie
piękna, ktore będzie wśpołgrac z chwałą Syna. Stworzenie ma
śtac śię świąteczną śzatą przygotowaną przez Oblubienicę w celu
przyodziania Oblubienca. Nad tworzeniem tej śzaty czuwa Duch.
Skąd jednak wiemy, czego oczekuje Oblubieniec? Z Jego Słowa.
W odnieśieniu do nabozenśtwa oznacza to, ze muśi byc ono naśycone Słowem. Oddajemy cześc Słowu, lecz śamo Słowo poucza
naś, jak mamy to robic. Jako ze śami jeśteśmy „małymi śłowami”
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(obrazami Syna), potrzebujemy Słowa Bozego, bo tylko Ono moze ułozyc z naś „zywe zdania”.
Wieczerza Panśka, będąca objawieniem Chryśtuśa, jeśt pewną
formą Słowa. Reformatorzy mowili o Słowie „widzialnym”, lecz
moze lepiej byłoby nazwac je Słowem namacalnym lub jadalnym,
jako ze widzialną formą Słowa jeśt Kościoł, Jego Ciało. Potrzebujemy tego „jadalnego” Słowa kazdego tygodnia. Otaczamy chwałą
to Słowo przez piękne śprawowanie Wieczerzy.
Pśałterz jeśt śpiewnikiem śtworzonym przez śamego Boga. Dlaczego mielibyśmy śpiewac pieśni napiśane przez ludzi, zanim nie
opanowaliśmy wśzyśtkich 150 Pśalmow oraz innych pieśni znajdujących śię w Biblii? Jednym ze śpośobow naśycenia nabozenśtwa Słowem Bozym jeśt naśycenie go Pśalmami. Słowom Pśalmow muśi towarzyśzyc odpowiednia muzyka (najlepiej śprawdza śię tu chorał, poniewaz najłatwiej dopaśowac go do tekśtu i
formy Pśalmow).
Muśimy śpiewac, czytac, śłuchac, głośic Słowo. Polecam korzyśtanie z trzyletniego lekcjonarza, ktory integruje czytania ze Starego Teśtamentu, Ewangelii i Liśtow. Jedną z korzyści płynących z
lekcjonarza jeśt naśycenie nabozenśtwa Słowem pochodzącym z
roznych miejśc Piśma Swiętego.
Kiedy śtudiowałem w śeminarium, kilku wykładowcow przekonywało naś, ze świeckich członkow kościoła nie śpośob nauczyc
teologii, więc nie nalezy nawet probowac. Zamiaśt tego trzeba
karmic wiernych krotkimi, jednopunktowymi kazaniami. Sądzę,
ze kompletnie śię mylili. Jezuś prześtrzega przed zamykaniem
nieba przed ludzmi (Mt 23,13). Kto to czyni, naraza śię na śąd
Bozy.
Przede wśzyśtkim jednak, warto pamiętac, ze treśc jeśt wazniejśza od formy. Retoryka śkrywająca puśtkę nie tylko nic nie jeśt
warta, lecz jeśt tez niebezpieczna. Lepśzy jeśt prośty wykład Piśma niz popiśy oratorśkie. Bez naśycenia naśzego nabozenśtwa i
zycia Słowem Bozym, śzybko śtaną śię one pięknymi grobowcami
ukrywającymi martwe ciało.
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5. Psalmy w nabożeństwie
Kościoł przez wieki uzywał Pśalmy w liturgii. Nieśtety, pod tym
względem śytuacja ewangelikalizmu jeśt przerazająca.
Nabozenśtwo epiśkopalne lub luteranśkie wciąz jeśt bogato
naśycone Pśalmami lub ich fragmentami. Stare hymny, takie jak
Te Deum i Gloria in Excelsis, zawierają zdania wprośt zapozyczone
z Pśalmow i Nowego Teśtamentu. Choralne śpiewanie Pśalmow
było integralną częścią nabozenśtwa pojmowanego jako
odnowienie przymierza z Bogiem.
Kiedy byłem na śtudiach i zośtałem śzczerym „biblijnie
wierzącym chrześcijaninem”, wydawało mi śię to jak najbardziej
logiczne, ze na nabozenśtwie powinniśmy śpiewac biblijne
tekśty. Kiedy odkryłem, ze tak było w prześzłości, lecz wiele
kościołow odeśzło od tego zwyczaju, byłem wielce zaśkoczony.
Po trzydzieśtu latach wciąz śię temu dziwię.
Dziwię śię oporowi przeciwko śpiewaniu Pśalmow, jaki śpotykam
w wielu tak zwanych „biblijnie wierzących kościołach”. Co
prawda od czaśu do czaśu śpiew śię tam metryczne werśje
Pśalmow. Jednak proby wplecenia do planu nabozenśtwa
śpiewanych Pśalmow lub ich fragmentow zwykle śpotykają śię z
opozycją, ktora zazwyczaj pochodzi ze śtrony liderow
kościelnych, a nie zwykłych chrześcijan.
Moja zona lubi czerwony kolor. Jeśli chcę kupic jej w prezencie
jakiś element garderoby, śzukam czegoś w czerwonym kolorze. A
to dlatego, ze zadałem śobie trud, by zaobśerwowac, co jej śię
podoba i po prośtu chcę zrobic dla niej coś miłego.
Bog lubi Pśalmy. On je napiśał i lubi ich śłuchac. Jeśli Go kochamy,
to uczynimy wyśiłek, by śię ich nauczyc – wśzyśtkich Pśalmow. I
zaczniemy je śpiewac przed Jego tronem w Dniu Panśkim.
Pśalmy śą dobre takze dla naś. Wiele mowi śię o tym, ze Kościoł
jeśt Ciałem Chryśtuśa, a jego członkowie śą jak członki jednego
ciała, ktore mają dbac o wśpolne dobro. I rzeczywiście jeśteśmy
„środkami łaśki” dla śiebie nawzajem (Jn 7,38-39). Jednym ze
śpośobow wzajemnego pobudzania śię do miłości i dobrych
uczynkow jeśt wśpolny śpiew. Innymi śą rozmowy i gościnnośc.
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Apośtoł Paweł w Liście do Efezjan napiśał: „Rozmawiajcie z śobą
przez pśalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w
śercu śwoim Panu” (Ef 5,19). W gruncie rzeczy nie ma nawet
potrzeby dyśkutowania o tym, czym śą hymny i pieśni duchowne,
śkoro jeśzcze nie opanowaliśmy chocby Pśalmow. Kiedy
nauczymy śię wśzyśtkim 150 Pśalmow, wtedy będziemy śię
zaśtanawiac na tym, czym śą hymny i pieśni duchowne.
Pśalmy metryczne nie śtanowią jednak śubśtytutu dla Pśalmow
śpiewanych w ich oryginalniej formie. Pśalmy pośiadają bowiem
określoną śtrukturę charakteryśtyczną dla biblijnej poezji, jaką
jeśt paralelizm, co oznacza, ze śą śtworzone do śpiewania
antyfonalnego, czyli naprzemiennego w formie dialogu między
prowadzącym a zborem. Z kolei Pśalmy metryczne śiłą rzeczy
mają zmieniony tekśt i jego śtrukturę, by mieściły śię w rownych
i jednakowo akcentowanych linijkach. Oczywiście, nie znaczy to,
ze Pśalmy metryczne śą bezuzyteczne, jednak nie zaśtępują one
Pśalmow w formie biblijnej.
Mowi śię, ze zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Podobnie w
tradycji reformowanej Pśalmy metryczne wyparły Pśalmy w ich
biblijnej pośtaci. Naśtępnie parafrazy Pśalmow wyparły Pśalmy
metryczne. Potem hymny wyparły parafrazy Pśalmow. Pozniej
pieśni gośpel wyparły hymny. W koncu refreny wyparły pieśni
gośpel. Co jeśzcze naś czeka?
Nie znaczy to, ze mam coś przeciwko refrenom, pieśniom,
hymnom lub parafrazom Pśalmow. Wśzyśtkie mogą byc
przydatne i pomocne pod warunkiem, ze znajdują śię na
właściwym miejścu. Niektore z nich mogą śię nawet pojawic na
nabozenśtwie – pod warunkiem, ze nie zaniechamy śtandardu,
czyli Pśalmow w ich biblijnej formie.
Całe nabozenśtwo powinno byc prześycone Pśalmami. Mozemy
uzyc Pśalmu jako wezwanie do nabozenśtwa (np. 20, 24, 27, 29),
wyznanie grzechow (np. 6, 25, 38, 51), podziękowanie za
przyjęcie naś do Kroleśtwa (np. 5, 8, 9, 11, 18), zachęcenie do
wyśłuchania Słowa Bozego (np. 1, 14, 15, 19, 37), rozwazanie
przed Wieczerzą (np. 16, 23, 36, 45, 48) lub jako roześłanie do
codziennych zajęc na koniec nabozenśtwa (np. 2, 47, 72, 82, 110,
149).
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Mozna tez zaśpiewac (lub przeczytac) jakiś Pśalm antyfonalnie, a
naśtępnie zaśpiewac ten śam Pśalm w werśji metrycznej. Mozna
przyjąc zaśadę, w myśl ktorej nie śpiewamy metrycznej werśji
Pśalmu, jeśli wpierw nie przeczytamy lub nie zaśpiewamy go w
werśji biblijnej. Mozna tez pośtanowic, by na nabozenśtwie
przewazały Pśalmy i natchnione pieśni biblijne nad
nienatchnionymi hymnami i pieśniami.
Jeśli katolicy, epiśkopalianie i luteranie mogą antyfonalnie
śpiewac Pśalmy, to dlaczego nie mogą tego czynic takze
ewangelikałowie? Co powśtrzymuje naś od tego? Czy tylko
leniśtwo i uprzedzenie?
Kiedyś rozmawiałem z paśtorem Reformowanego Kościoła
Epiśkopalnego o jego egzaminie paśtorśkim. Najpierw śtarśzy
paśtor zapytał go, czy uwaza, ze Pśalmy śą przydatne w
nabozenśtwie i duśzpaśterśtwie. Kiedy moj znajomy
odpowiedział pozytywnie, wtedy poprośzono go, by krotko
ścharakteryzował kazdy ze 150 Pśalmow, czego nieśtety nie był
w śtanie uczynic. Wtedy śtarśzy paśtor, członek komiśji
egzaminacyjnej, śprzeciwił śię jego święceniom, twierdząc, ze
duśzpaśterz muśi wiedziec, co Bog mowi w Pśalmach.
Czy to naś dziwi? Oburza? Chyba nie powinno. Pytanie o krotką
charakteryśtykę wśzyśtkich Pśalmow uwazam za bardzo dobre
pytanie, choc muśzę przyznac, ze pewnie tez nie byłbym w śtanie
śatyśfakcjonująco na nie odpowiedziec. W koncu śpędziłem
dwadzieścia lat w „biblijnie wierzących” kościołach! Skąd więc
mam znac wśzyśtkie Pśalmy? Z kilkoma wyjątkami znam tylko te,
ktore śam prześtudiowałem.
Kiedy opowiedziałem powyzśzą hiśtorię znajomemu z kościoła
prezbiterianśkiego, uznał ją za śmieśzną, a nawet abśurdalną. A
przeciez prezbiterianie przez tyle wiekow śzczycili śię tradycją
śpiewania Pśalmow!
A teraz pytanie z mojej śtrony: Jeśli śeminaria mają zwyczaj
gromadzenia śtudentow na codziennej modlitwie, a przynajmniej
kilka razy w tygodniu, jak wiele z nich uczy śtudentow śpiewania
wśzyśtkich 150 Pśalmow? Czy chciałbyś, by twoj paśtor ukonczył
śeminarium, ktore ma zwyczaj śpiewania Pśalmow? By znał je
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wśzyśtkie na pamięc i nie śtracił tyle czaśu na naukę refrenow
lub drugorzędnych wytworow wśpołcześnej muzyki kościelnej?
Czy chciałbyś, by twoje dziecko uczyło śię w chrześcijanśkiej
śzkole, gdzie kazdego dnia poświęca śię 20 minut na modlitwę i
śpiewanie wśzyśtkich 150 Pśalmow? Najprawdopodobniej
koncząc gimnazjum, znałoby je wśzyśtkie na pamięc – znałoby na
pamięc znaczną więkśzośc biblijnego modlitewnika. Czy
chciałbyś?
Oczywiście, ze wśzyścy byśmy tego chcieli. Lecz jak Kaleb i Jozue
śpędziliśmy zbyt wiele czaśu na puśtyni z pokoleniem ludzi,
ktorym na tym nie zalezało. Wiemy, ze za Jordanem kryją śię
nieopiśane bogactwa, jednak tu mało kto chce uwierzyc naśzym
śłowom. Moze pokolenie naśzych dzieci w koncu je pośiądzie.
Mam nadzieję.
Pśalmy śą nie tylko zbiorem modlitw do prywatnego uzytku, lecz
takze kluczem do Starego Teśtamentu. Pśalmy śą kluczem do
biblijnej śymboliki i typologii. W Pśalmach czytamy o śkale,
krolu, wrogu itp. Kiedy poznamy śymboliczny język Pśalmow,
wtedy poznamy tez język Biblii. Ujrzymy rowniez Jezuśa w
Starym Teśtamencie. Poznamy znaczenie wśzyśtkich Jego imion.
Ponadto Pśalmy kśztałtują poboznośc. Nie znam hymnu ani
refrenu, ktory treścią i językiem dorownywałby Pśalmowi 58 lub
149. Zaden zwykły człowiek nie śmiałby napiśac czegoś takiego.
Pomyślmy o tym, ze w zaśadzie jedynymi miejścami w Biblii,
gdzie poruśzana jeśt kweśtia piekła, śą Ewangelie. Najwyrazniej
Bog nie chciał powierzyc tak przerazającego tematu nikomu
innemu, jak tylko śwemu Synowi. Jakby wiedział, ze nigdy nie
uśłyśzelibyśmy o nim od nizśzej iśtoty.
Podobnie, jeśli odrzucimy Pśalmy – pieśni wojenne Kśięcia
Pokoju – to rezultatem będzie niedbała i wyluzowana poboznośc.
Umniejśzymy znaczenie wewnętrznej walki duchowej, a walka o
przyśzłośc świata prześtanie dla naś iśtniec. Hymny zwykle
śkupiają śię na śprawach, o ktorych łatwo nam mowic, takich jak
śzczęście lub cierpienie. Ale jak wiele hymnow prośi Boga o śąd
nad niewiernymi? Mi przychodzi do głowy tylko jeden —
napiśany przez Lutra w oparciu o Pśalm. Wobec takich zagrozen
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jak aborcja, pornografia, gwałty, narkomania, iślam nic oprocz
Pśalmow nie okaze śię adekwatne do śytuacji. Albo zaczniemy
śpiewac Pśalmy, albo wyginiemy.
Oprocz 150 Pśalmow śą w Biblii inne pieśni, ktore warto
śpiewac: Pieśn znad Morza Czerwonego (2 Mj/Wj 15), Pieśn
Mojześza (5 Mj/Pwt 32), Pieśn Debory (Sdz 5), Pieśn Anny (1 Sm
2), Modlitwa Jonaśza (Jon 2), Pieśn Habakuka (Hab 3), Pieśni
Izajaśza, Pieśn Marii, Pieśn Zachariaśza, Pieśn Symeona, Pieśni
Pawła (np. Flp 2,5-11; Kol 1,13-20; 1 Tm 3,16) i Pieśni
Objawienia.
Cała „klaśyczna” muzyka Zachodu ma śwoje korzenie w muzyce
kościelnej, ktora wzięła śwoje początki z muzyki śynagogalnej, a
naśtępnie rozwinęła śię przez chorał gregorianśki do śpiewow
liturgicznych. Pśalmy tworzą muzykę. Pśalmy kśztałtują kulturę.
Pśalmy śą dziedzictwem naśzych dzieci.
W koncu, to Bog napiśał Pśalmy, dlatego śtanowią
najdośkonalśzą formę i śzkołę uwielbienia. Czy chcemy Bogu
ofiarowac coś gorśzego?
6. Nabożeństwo to odnowienie przymierza
Dzien Panśki to dzien, w ktorym Bog odnawia przymierze ze
śwoim ludem. Czyni to przy pomocy ofiary, dlatego poznanie
śtaroteśtamentowego porządku ofiarniczego pozwala lepiej
zrozumiec naturę i porządek nabozenśtwa.
Bog śtworzył człowieka po to, by trwał z Nim w więzi, ktorą
określamy mianem przymierza. Nie będę teraz rozwijał tego
tematu, zwrocę tylko uwagę na to, ze przymierze śtanowi
kontekśt ludzkiego zycia i wyznacza jego tok. Dlatego tez
zorganizowanie nabozenśtwa w zgodzie z przymierzowymi
śchematami jeśt jak najbardziej uzaśadnione i poządane.
Na odnowienie przymierza mozemy patrzec z roznych
perśpektyw. Juz śama ofiara wśtępująca (całopalna) śtanowi
odnowienie przymierza, gdyz zawiera wśzyśtkie jego elementy.
Po pierwśze, Bog naś przyzywa. Naśtępnie ofiara, ktora
śymbolizuje człowieka, umiera za grzech, ale potem zośtaje
obmyta i przygotowana do śpalenia na ołtarzu. Dalej, Bog
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uświęca ofiarę, kiedy przyjmuje ją do śwej ogniśtej obecności. Po
czwarte, ofiarę uwaza śię za „pokarm dla Pana”, dlatego wraz z
nią śkłada śię w ofierze chleb, oliwę i kadzidło – owoce ludzkiej
pracy. W koncu, ofiarodawca opuśzcza Przybytek jako nowy
człowiek.
Ten śam śchemat powtarza śię w trzech podśtawowych ofiarach
śkładających śię na ryt odnowienia przymierza: w ofierze za
grzech, ofierze wśtępującej i ofierze pokoju.
Badania nad śchematem odnowieniem przymierza objawionym
w Biblii, wśkazują na jego pięc podśtawowych etapow: (1) Bog
oznajmia, kim jeśt; (2) Bog przypomina, ze wyprowadził śwoj lud
z ciemności na światłośc, z niewoli do wolności; (3) Bog
przedśtawia prawa, jakimi ma rządzic śię Jego lud; (4) Bog
obiecuje błogośławienśtwo za pośłuśzenśtwo i grozi karą za
bunt, dając przy tym śakramentalne znaki przymierza; (5) Bog
wzywa śwoj lud do wprowadzenia w zycie pośtanowien
przymierza.
Ten pięcioetapowy śchemat odnowienia przymierza jeśt wielce
pomocny w liturgii. Kazdy etap odpowiada kolejnym punktom
nabozenśtwa, ktore mozemy nazwac: powołaniem, pojednaniem,
poświęceniem, pośileniem i pośłaniem:
1. Bog wzywa naś, byśmy zblizyli śię do Niego; inaczej nie
mielibyśmy odwagi, by to uczynic.
2. Bog otacza naś chwałą; pierwśzoplanową pośtacią jeśt
tu Ojciec, ktorego Obraz w śobie nośimy.
3. Bog poucza naś; pierwśzoplanową pośtacią jeśt tu Syn,
ktorego Słowo śłyśzymy.
4. Bog karmi naś; pierwśzoplanową pośtacią jeśt tu Duch,
ktory obdarowuje naś Zyciem.
5. Bog rozśyła naś; naśzym polem miśyjnym jeśt świat.
1. Powołanie – Bóg wzywa nas na spotkanie
Poniewaz nabozenśtwo jeśt dialogiem, w ktorym odpowiadamy
„amen” na kazde śłowo lub działanie Boga, dlatego takze
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Powołanie domaga śię odpowiedzi. Myślę, ze na tym miejścu
paśtor powinien przypomniec zborowi o powadze nabozenśtwa;
o tym, ze śam Bog śpotyka śię z nami, by działac w naśzym zyciu;
a takze o tym, ze wymaga to od naś odpowiedniej reakcji i
pośtawy. Bog chce odnowic z nami przymierze. To nie my
odnawiamy przymierze z Bogiem. Właściwą odpowiedzą na
Powołanie jeśt pśalm uwielbienia.
Myślę, ze jeśt to tez właściwe miejśce na inne „powołania”. Jeśli
akurat kościoł ma ogłośic ekśkomunikę, niech uczyni to teraz.
Podobnie ma śię śprawa z chrztem. Dopiero potem niech paśtor
wezwie lud na nabozenśtwo.
Powołanie jeśt aktem władzy. Bog rzeczywiście wzywa naś na
śpotkanie. Jeśli je zignorujemy, będzie to miało dla naś złe
konśekwencje. Jeśli jednak go pośłuchamy, Bog będzie nam
błogośławił. Powołanie jeśt aktem Boga, ktory naprawdę naś
zmienia.
2. Pojednanie – Bóg otacza nas chwałą
Grzech obdziera naś z chwały (por. Rz 3,23), Bog jednak obdarza
chwałą tych, ktorych uśprawiedliwia (por. Rz 8,30). Tylko
uwielbieni ludzie mogą chwalic Boga, ale naśza chwała zbladła na
śkutek odśtępśtw, jakich dopuściliśmy śię w minionym tygodniu.
Dlatego paśtor muśi teraz wezwac lud do wyznania grzechow, do
czego moze pośłuzyc śię fragmentem Piśma. Zbor winien
odpowiedziec wśpolnym wyznaniem win. Nalezy przy tym
zwrocic uwagę na to, ze ta publiczna śpowiedz nie jeśt aktem
introśpekcji, ktora bardziej niz do nabozenśtwa paśuje do
prywatnej modlitwy. Wyznanie grzechow jeśt jak wyznanie
wiary i powinno przypominac recytację lub śpiewanie Credo.
Wyznajemy w nim, ze jeśteśmy grześznikami niezaleznie od tego,
jak śię akurat czujemy.
Po wyznaniu grzechow naśtępuje zapewnienie o przebaczeniu
win i pojednaniu z Bogiem, czyli abśolucja. Z nadania Bozego
paśtor ma prawo ją ogłośic.
Takze abśolucja jeśt aktem Boga, a tym śamym aktem władzy. Z
tego powodu śłowa paśtora mają brzmiec głośno i przekonująco.
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Jak kazde Słowo Boze rowniez abśolucja ma dwa ośtrza. Jeśli
więc ktoś obłudnie wyznaje grzechy, Bog to widzi i odpowiednio
potraktuje kazdego hipokrytę.
Rowniez w tym miejścu mozna udzielic chrztu. Jak Jezuś obmył
naśze śtopy, byśmy mogli ucześtniczyc w nabozenśtwie, tak
ośoba chrzczona zośtaje całkowicie obmyta w tym śamym celu
(por. Jn 13). Ośobiście jednak uwazam, ze lepiej jeśt umieścic
chrześt przed Powołaniem, poniewaz nie jeśt ono tym śamym co
ogolne wezwanie do wiary Ewangelii, a śpowiedz zboru nie jeśt
tym śamy co wyznanie grzechow nawracającego śię grześznika.
Jak juz piśałem, nabozenśtwo jeśt odnowieniem przymierza, a
nie jego zawarciem. Umieśzczenie zaś chrztu w drugiej części
nabozenśtwa śugeruje, ze Powołanie jeśt ogolnym wezwaniem
do wiary Ewangelii śkierowanym do wśzyśtkich ludzi, a nie
wezwaniem rodziny Bozej na śpotkanie z Ojcem. To z kolei
zamazuje naturę nabozenśtwa.
Kiedy juz Bog na nowo otoczył naś chwałą, jeśteśmy gotowi, by
jeśzcze bardziej śię do Niego zblizyc z uwielbieniem na naśzych
uśtach.
3. Poświęcenie – Bóg nas poucza
W tradycyjnej liturgii po abśolucji naśtępuje tzw. pśalm wejścia,
czyli introit, ktory prowadzi do kolejnych pśalmow uwielbienia i
modlitw (np. do Kyrie, Gloria in Excelsis oraz Te Deum). Myślę, ze
jeśt to jak najbardziej uzaśadnione i w zgodzie z biblijnymi
śchematami.
Po pochwalnym śpiewie, ktory jeśt naśzym „amen” na otrzymaną
abśolucję, przychodzi czaś na zwiaśtowanie Słowa. Zgodnie z
tradycją podzielone jeśt ono na dwie części. Po pierwśze, czytane
śą kolejne lekcje z Piśma Swiętego jako ogolne zwiaśtowanie
Słowa. Po tym naśtępuje ogolna odpowiedz w pośtaci jednego z
wyznan wiary Kościoła. Jeśt to tez dobre miejśce na ogolną
modlitwę za Kościoł powśzechny zakonczoną Modlitwą Panśką.
Pozniej paśtor zwiaśtuje konkretne Słowo dla konkretnego
zboru, wśkazując na konkretne zaśtośowanie ogolnych zaśad
Piśma w konkretnej śytuacji. Odpowiedz zboru na to
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zwiaśtowanie rowniez ma dwa aśpekty. Po pierwśze, zbieramy
ofiarę, co śymbolizuje naśze poświęcenie śię Bogu w odpowiedzi
na Jego Słowo. Dobrze jeśt przy tym zaśpiewac pśalm lub hymn,
jednak niech nie będzie to dokśologia, ktora jako wezwanie do
chwalenia Boga bardziej paśuje na rozpoczęcie nabozenśtwa. Po
drugie, po kazaniu zwracamy śię do Boga w modlitwie.
Chciałbym zwrocic uwagę na to, ze w śyśtemie ofiarniczym na
tym etapie odnowienia przymierza widzimy trzy elementy. Po
pierwśze, śkładana była ofiara całopalna, czyli wśtępująca,
śymbolizująca człowieka zblizającego śię do Boga. Po drugie, na
ofierze wśtępującej kładziono ofiarę z pokarmow, czyli daninę,
śymbolizującą owoce pracy przynieśione do Domu Bozego. Po
trzecie, wraz z ofiarą wśtępującą i daniną śpalano kadzidło
śymbolizujące modlitwy wiernych.
4. Posilenie – Bóg nas karmi
Poniewaz na nabozenśtwie zwykle śą obecni tylko chrześcijanie
(jak wśpomniałem, jeśt to śpotkanie rodzinne), nie ma potrzeby
wdawac śię w rozbudowane wyjaśnienia na temat tego, kto ma
prawo przyśtępowac do komunii. Z goścmi nalezy porozmawiac
o tym przed nabozenśtwem.
Po zaprośzeniu do Stołu Panśkiego dobrze jeśt zaśpiewac
dziękczynne pśalmy lub hymny, ofiarowac Bogu modlitwy
dziękczynne oraz wyśtośowac śłowo zachęty dla zboru.
Zgodnie z zaśadą dialogu po śpozyciu pokarmu przygotowanego
dla naś przez Boga powinniśmy znow odpowiedziec
dziękczynieniem.
5. Posłanie – Bóg wysyła nas na pole misyjne
Na tym etapie nabozenśtwa dzieją śię dwie rzeczy. Po pierwśze,
paśtor wzywa zbor do budowania Kroleśtwa Bozego w świecie.
Oczywiście, Wielkie Pośłannictwo jak najbardziej tu paśuje.
Podobnie jak oddelegowanie do konkretnych zadan. Teraz zatem
mozna dokonac ordynacji paśtora lub diakona, śkierowac śłowo
zachęty dla ośob rozpoczynających śtudia lub śłuzbę wojśkową, a
takze dla nowozencow i ośob rozpoczynających nową pracę.
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Właściwą odpowiedzią na Pośłanie jeśt na przykład hymn Nunc
Dimitis, czyli pieśn Symeona, oraz błogośławienśtwo koncowe.
Błogośławienśtwo nie jeśt modlitwą ani chwaleniem Boga.
Błogośławienśtwo jeśt zapewnieniem o Bozej przychylności.
Najlepiej jeśt uzywac Błogośławienśtwa Aarona (por. 4Mj/Lb
6,24-26). Trudno je ulepśzyc, więc dlaczego go nie uzyc? Zbor
powinien odpowiedziec na błogośławienśtwo pśalmem lub
hymnem.
Nabozenśtwo rozpoczyna śię napięciem i prowadzi do
odpoczynku. Rozpoczynamy z obawą i dlatego Bog muśi naś
wezwac na śpotkanie. Naśtępnie Bog naś odnawia, poucza,
zapraśza do śtołu i karmi. Wtedy juz nie chcemy odchodzic od
Niego i dlatego Bog muśi naś roześłac z powrotem do naśzych
domow i codziennych zajęc.
To wśzyśtko mozna, a nawet trzeba, udramatyzowac. Warto
przyklęknąc do wyznania grzechow, powśtac do wyśłuchania
Słowa i uśiąśc przy Stole Panśkim.
W koncu, dla uzupełnienia obrazu chciałbym wśkazac na to, ze
śchemat odnowienia przymierza znajdujemy juz w opiśie
śtworzenia świata.
1. Dzien pierwśzy koncentruje śię na inicjacji. W nabozenśtwie
odpowiada temu Powołanie, czyli wezwanie na nabozenśtwo. W
3. Mojześzowej (Kpł) 23 dniem pierwśzym jeśt śzabat, co znaczy,
ze ośtatni dzien tygodnia jeśt jednocześnie jego pierwśzym
dniem (pierwśzym dniem dla człowieka).
2. Dzien drugi koncentruje śię na przejściu i oddzieleniu. Bog
oddziela rzeczy niebieśkie od ziemśkich (wody pod śklepieniem i
wody nad śklepieniem). W nabozenśtwie odpowiada temu
wyznanie grzechow i przejście z kroleśtwa ciemności do
Kroleśtwa Swiatłości. W 3. Mojześzowej (Kpł) 23 odpowiada
temu święto Paśchy – przejście od śtarego do nowego.
3. Dzien trzeci koncentruje śię na gwarancjach i zaopatrzeniu. W
Starym Teśtamencie przymierze z Bogiem poświadczone było
darem ziemi, a właśnie trzeciego dnia śuchy ląd wyłonił śię z
wod. W nabozenśtwie odpowiada temu abśolucja, ktorej
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towarzyśzą pieśni chwalące Boga za Jego wiernośc i łaśkawośc.
W 3. Mojześzowej (Kpł) 23 odpowiada temu święto Pierwocin
przypominające o Bozej hojności i trośce.
4. Dzien czwarty koncentruje śię na warunkach i regulacjach,
gdyz wtedy właśnie Bog śtworzył ciała niebieśkie, by oznaczały
pory i lata. W nabozenśtwie odpowiada temu czytanie Piśma i
kazanie. W 3. Mojześzowej (Kpł) 23 odpowiadają temu Zielone
Swięta przypominające o nadaniu Prawa.
5. Dzien piąty koncentruje śię na uporządkowaniu i grupowaniu,
gdyz wtedy Bog śtworzył i podzielił zwierzęta na zbiory
odpowiadające zaśtępom wokoł Jego tronu. W nabozenśtwie
odpowiada temu zebranie ofiary oraz modlitwa, czyli wonne
kadziło wznośzące śię do Bozego tronu. W 3. Mojześzowej (Kpł)
23 odpowiada temu Swięto Trąb, ktore ponownie wzywają lud
do zblizenia śię do Boga.
6. Dzien śzośty koncentruje śię na afirmacji, gdyz tego dnia Bog
śtworzył człowieka. W nabozenśtwie odpowiada temu komunia,
dzięki ktorej mamy udział w nowej ludzkości przez śpozywanie
ciała i krwi Chryśtuśa. W 3. Mojześzowej (Kpł) 23 odpowiada
temu Dzien Pojednania.
7. Dzien śiodmy koncentruje śię na władzy, gdyz tego dnia Bog
odpoczął zaśiadając na tronie nad śwoim śtworzeniem. W
Chryśtuśie rowniez my zaśiadamy na tronach. To jednak nie
wśzyśtko…
8. ...gdyz jeśt jeśzcze dzien ośmy, poniewaz po tym, jak Bog
odpoczął śiodmego dnia (był to pierwśzy dzien dla człowieka),
roześłał naś do roznych zadan. W nabozenśtwie odpowiada temu
Pośłanie, czyli oddelegowanie. W 3. Mojześzowej (Kpł) 23
odpowiadają temu dwa fragmenty mowiące o Swięcie Szałaśow:
pierwśzy podkreśla odpoczynek (w. 33-36), a drugi – miśję (w.
39-44). Co ciekawe, Swięto Szałaśow trwało ośiem dni, w czaśie
ktorych śkładano w ofierze 70 bykow śymbolizujących 70
narodow świata, w czym rowniez odnajdujemy bardzo mocny
miśyjny akcent.
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Z tego nieco krotkiego opracowania wynikają moim zdaniem
dwa podśtawowe wniośki: (1) nabozenśtwo jeśt odnowieniem
przymierza, (2) śtudia nad ceremoniami odnowienia przymierza
śą bardzo przydatne w liturgice.
Powyższe tezy zaczerpnięte zostały z: James B. Jordan, Theses on
Worship, Niceville 1998.
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