
Trudne Wersety

Niedostatek ucisków chrystusowych
�Teraz radujê siê w cierpieniach za was i wyrównujê braki utrapieñ Pomazañca w ciele mym za cia³o Jego�

List do Kolosan 1:24 (Grecko-polski NT, wydanie interlinearne, Vocatio, W-wa 1993).

Niezwyk³¹ cech¹ s³owa, wyrazu, kilku czarnych znaków po-
stawionych obok siebie, jest to, ¿e w okre�lonych okoliczno�ciach
staje siê ono imieniem. S³owo w funkcji imienia ma przedziwn¹
w³asno�æ przezroczysto�ci. Zarówno w wersji zapisanej jak i wy-
mówionej imiê nie jest zauwa¿alne jako znak, jako zestaw liter,
czy te¿ jako d�wiêk, ale �ci�le przylega do osoby lub rzeczy, któr¹
nazywa. Identyfikuje siê z ni¹ tak dok³adnie, ¿e na ogó³ staje siê
dla nas zaledwie oknem, przez które ogl¹damy rzeczywist¹ tre�æ
s³owa.

Staro¿ytni u�wiadamiali sobie tê zasadê znacznie lepiej ni¿ my.
Dla Egipcjan imiê by³o 1/9 osobowo�ci cz³owieka, a dla Izraeli-
tów wypowiedzenie czyjego� imienia by³o równoznaczne z przy-
wo³aniem jego obecno�ci. Pochodn¹ takiego stosunku do imienia
jest przesadna niekiedy ostro¿no�æ ¯ydów w u¿ywaniu Imienia
Bo¿ego.

Dobr¹ ilustracj¹ opisanego sposobu my�lenia jest historia z
Ksiêgi Sêdziów, w której wystêpuje wnuk Moj¿esza (Sêdz. 18:30).
Jest to opis ba³wochwalczego kultu pokolenia Dan, którego ka-
p³anem by³ lewita Jonatan. Tekst Masorecki, a za nim Biblia Gdañ-
ska, podaje ¿e by³ on synem Gersona Manasesowego. W jêzyku
hebrajskim, w którym nie zapisuje siê spó³g³osek, imiê Moj¿esza
(MoSzeH � MSzH) ró¿ni siê od imienia Manasses (MeNaSzeH �
MNSzH) tylko jedn¹ liter¹ � N. Przepisywacze �wiêtego tekstu
dokonali w tym miejscu poprawki. Prawdopodobnie po to, by nie
zbezcze�ciæ �wiêtego imienia Moj¿esza wpisali miêdzy litery jego
imienia znak N zmieniaj¹c je w ten sposób na imiê Manasesa. Aby
jednak wiadomo by³o czyim naprawdê wnukiem by³ Jonatan, lite-
ra N wpisana jest nieco wy¿ej ni¿ pozosta³e. Tak wa¿nym by³o
imiê dla cywilizacji semickiej.

Imiona w staro¿ytno�ci by³y na ogó³ popularnymi wyrazami,
które dopiero przez powi¹zanie ich z konkretn¹ osob¹ nabiera³y
cech imienia. �lady tego odnajdujemy równie¿ we wspó³czesnych
imionach polskich, jak choæby Bogu-mi³a czy Zbi-gniew. W in-
nych jêzykach wspó³czesnych wystêpuj¹ jeszcze dobitniejsze przy-
k³ady (imiê rosyjskie Nadie¿da � Nadzieja, amerykañskie Faith �
Wiara).

Te piêkne w³a�ciwo�ci imion bywaj¹ jednak niekiedy utrud-
nieniem w dotarciu do w³a�ciwego sensu Biblii, której tekst po-
wstawa³ przed tysi¹cami lat. Wiele s³ów zmieni³o od tego czasu
znaczenie, nawet w jêzykach oryginalnych, a niektóre sta³y siê
�prze�roczyste� na skutek ograniczenia ich ogólnego znaczenia
do funkcji imienia. Taki w³a�nie los spotka³ s³owo �pomazaniec�,
z hebrajskiego � �mesjasz� (MaShiJaH), a z greckiego � �chrystus�
(christos).

JESZUA POMAZANIEC

Jeszcze w czasach Jezusa s³owo greckie �christos� mia³o ogól-
ne znaczenie oznaczaj¹ce pomazañca, cz³owieka, który przez po-
mazanie olejem zosta³ powo³any do spe³nienia pewnej funkcji.
Jednak¿e nawet ju¿ wtedy s³owo mesjasz jednoznacznie wi¹za³o
siê z proroctwami zapowiadaj¹cymi przyj�cie wybawiciela Izra-
ela. Wraz z nastaniem ery chrze�cijañskiej s³owo �christos� zosta-
³o tak �ci�le i jednoznacznie powi¹zane z osob¹ Jezusa, ¿e ogólnie
przestano dostrzegaæ jego pierwotne znaczenie. S³owo sta³o siê
prze�roczystym oknem ukazuj¹cym postaæ Zbawiciela Jezusa.
Powi¹zanie takie jest ze wszech miar s³uszne, poniewa¿ Jeszua,
syn Marii i Boga by³ Pomazañcem, wybranym przez Boga do spe³-

nienia funkcji zbawiciela �wiata. Jednak¿e w niektórych przypad-
kach jednoznaczne przypisanie s³owu �christos� funkcji �nazwi-
ska� Jezusa mo¿e prowadziæ do b³êdów w rozumieniu tekstu No-
wego Testamentu.

£atwo siê przekonaæ, ¿e prosty zabieg zmiany brzmienia s³owa
przez zacytowanie go w t³umaczeniu na innym jêzyk powoduje
usuniêcie efektu �prze�roczysto�ci� s³owa. �Pomazaniec� nie ko-
jarzy siê ju¿ tak jednoznacznie z Jezusem, podobnie jak imiê Judy,
szlachetnego syna Jakuba, z trudno�ci¹ kojarzy nam siê z Juda-
szem. I choæ jest to jedno i to samo imiê, to prawdopodobnie nikt
z nas nie nada³by swemu synowi imienia Judasz.

S³owo greckie �christos� wystêpuje w Nowym Testamencie 563
razy, ale w Biblii Gdañskiej tylko raz zosta³o przet³umaczone na
�pomazaniec� (Dzieje Ap. 4:26). W dobrym przek³adzie nie da siê
na ogó³ zachowaæ konsekwencji w t³umaczeniu danego s³owa na
jedno tylko s³owo w drugim jêzyku. S³owa bowiem zmieniaj¹ zna-
czenia w zale¿no�ci od formy gramatycznej i kontekstu. Poza tym
zakresy znaczeniowe podobnych s³ów w ró¿nych jêzykach rzadko
siê dok³adnie pokrywaj¹. Tylko przek³ady dos³owne usi³uj¹ sztucz-
nie zachowaæ tak¹ konsekwencjê (np. Grecko-polski NT, wydanie
interlinearne). Zastanawiaj¹ce jest wiêc to, ¿e nawet tak dos³owny
przek³ad jak Biblia Gdañska jest tak konsekwentny w t³umaczeniu
s³owa �christos�. Oczywi�cie t³umacz nie zabiera czytelnikowi
mo¿liwo�ci przypisania s³owu znaczenia odpowiadaj¹cego kon-
tekstowi, niemniej jednak, mo¿na by siê spieraæ czy w kilku jesz-
cze przypadkach oprócz Dziejów Ap. 4:26 nie by³oby lepiej prze-
t³umaczyæ greckiego �christos� na polskie �pomazaniec�. Jednym
z takich miejsc jest zacytowany na wstêpie werset z Listu do Ko-
losan.

NIEDOSTATKI W CIERPIENIACH JEZUSA?

Wiêkszo�æ przek³adów, zak³adaj¹c milcz¹co, ¿e w wersecie 1:24
Listu do Kolosan s³owo �chrystus� nale¿y uto¿samiæ z Jezusem,
maskuje zrêcznie prawdziwe znaczenie greckiego s³owa �histere-
ma�, które wed³ug s³ownika Z. Abramowiczówny ma znaczenie
�brak, bieda, niedostatek� (t.IV, s.478). Biblia Gdañska t³umaczy
s³owo �histerema� na �ostatek�. Podczas gdy w innych przypad-
kach u¿ywa s³owa �niedostatek� (£uk. 2:4; 1 Kor 16:17; 2 Kor.
8:13; 8:14; 9:12; 11:9; 1 Tes. 3:10; Filip. 2:30 � �to czego niedo-
stawa³o�). Uwa¿nym czytelnikom polecamy dok³adniejsze przyj-
rzenie siê powy¿szym wersetom i przekonanie siê, ¿e we wszyst-
kich miejscach s³owo �histerema� ma znaczenie braku, niedostat-
ku. Dlaczego zatem nagle w naszym wersecie tytu³owym t³umacz
u¿ywa s³owa o zdecydowanie bardziej pozytywnym wyd�wiêku?
Odpowied� na to pytanie jest oczywista. Cierpienia Jezusa, Jego
ofiara nie mog³a mieæ i nie mia³a ¿adnych niedostatków ani bra-
ków. St¹d te¿ t³umacz doszed³ do logicznego, wydawa³oby siê,
wniosku, ¿e w tym kontek�cie s³owo �histerema� musi mieæ inne
znaczenie ni¿ w pozosta³ych miejscach Biblii.

Mo¿e jednak rozwi¹zanie tego dylematu polega nie na zmie-
nianiu znaczenia s³owa �brak, niedostatek�, ale na uogólnieniu
znaczenia s³owa �christos� i przet³umaczeniu go na polskie �po-
mazaniec�.

Zanim jednak zastanowimy siê dok³adniej nad znaczeniem tego
wersetu przejrzyjmy inne jeszcze miejsca Nowego Testamentu, w
których s³owo �christos� ma ogólniejsze znaczenie.



T¥ OPOK¥ BY£ CHRYSTUS

�I wszyscy ten¿e napój duchowny pili; albowiem pili z opoki
duchownej, która za nimi sz³a; a t¹ opok¹ by³ Chrystus� � 1 Kor.
10:4.

Mowa jest w tym wersecie o Izraelitach w czasie czterdziesto-
letniej wêdrówki do Ziemi Obiecanej. Jaki¿ to Chrystus by³ du-
chow¹ opok¹ Hebrajczyków, którzy opu�cili Egipt? Odpowied�
na to pytanie znajdujemy kilka wersetów dalej: �Ani ku�my Chry-
stusa, jako niektórzy z nich kusili, i od wê¿ów poginêli� (w.9). W
4 Moj¿. 21:5 czytamy, jak Izraelici szemrali przeciwko Bogu i
Moj¿eszowi: �Przecz¿e�cie nas wywiedli z Egiptu, aby�my po-
marli na tej puszczy? bo nie masz chleba, ani wody, a dusza nasza
obrzydzi³a sobie ten chleb nikczemny�. To Bóg i jego pomazaniec
Moj¿esz byli kuszeni na puszczy (por. Ps. 95:8-9). Moj¿esz zatem
by³ �Chrystusem�, którego wed³ug s³ów �w. Paw³a kusili Izraelici
i poginêli od wê¿ów. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby na
tej podstawie uznaæ, ¿e to Moj¿esz, chrystus, czyli pomazaniec
Pañski by³ duchow¹ opok¹ Izraela, która dostarcza³a im i literal-
nej, i duchowej wody. Byæ mo¿e o tym samym chrystusie mówi
�w. Pawe³ w Li�cie do Efezjan 2:12: �I¿e�cie byli naonczas bez
Chrystusa, oddaleni od spo³eczno�ci Izraelskiej, i obcymi od umów
obietnicy, nadziei nie maj¹cy i bez Boga na �wiecie�.

DUCH CHRYSTUSOWY W PROROKACH

�O którem zbawieniu wywiadywali siê i badali siê prorocy, ...
na który albo na jaki czas objawia³ Duch Chrystusowy, który w
nich by³� � 1 Piotra 1:11.

Czy mo¿na w logiczny sposób powi¹zaæ owego ducha, które-
go posiadali prorocy Starego Testamentu z postaci¹ Jezusa Chry-
stusa? Nawet gdyby�my chcieli dostrzec tutaj dzia³alno�æ Logosa,
to trudno by³oby pogodziæ siê z faktem, ¿e �w. Piotr okre�li³ Go
mianem Chrystusa, Mesjasza, skoro wiemy z innych miejsc Pisma
�wiêtego, ¿e tytu³ Pomazañca przys³ugiwa³ Mu dopiero po chrzcie
w Jordanie (Dan. 9:25; Dzieje Ap. 10:38).

Tymczasem za� ³atwo mo¿emy siê przekonaæ, ¿e pomazañcami
Pañskimi byli niektórzy bohaterowie Starego Testamentu. Poma-
zañcem by³ ka¿dy kap³an uznany przez Pana (3 Moj¿. 6:22), po-
mazañcem by³ Saul (1 Sam. 12:3,5; 24:7), Dawid (2 Sam. 22:51)
i ka¿dy król, który po nim zosta³ pomazany na ten urz¹d (Treny
Jer. 4:20). Najdobitniej okre�laj¹ tê sprawê s³owa psalmu: �Nie
tykajcie pomazañców moich, a prorokom moim nie czyñcie nic
z³ego� � Psalm 105:15. We wszystkich wymienionych miejscach
wystêpuje hebrajskie s³owo MeShiJaH � Mesjasz.

Tak wiêc nie powinno nas dziwiæ okre�lenie �w. Piotra, który
nazywa ducha, którego posiadali prorocy, duchem chrystusowym,
duchem mesjaszowym, duchem pomazania. Jest tutaj zatem mowa
o duchu �wiêtym, którym by³ pomazany ka¿dy z proroków Pañ-
skich.

UR¥GANIA CHRYSTUSOWE

�Wiar¹ Moj¿esz, bêd¹c ju¿ doros³ym, zbrania³ siê byæ zwany
synem córki Faraonowej, ... Za wiêksze pok³adaj¹c bogactwo nad
skarby Egipskie ur¹ganie Chrystusowe; bo siê ogl¹da³ na odp³a-
tê� � ¯yd. 11:24,26.

W kontek�cie powy¿szych wniosków zacytowany werset nie
nastrêcza powa¿niejszych trudno�ci interpretacyjnych. Skoro prze-
konali�my siê ju¿, ¿e Moj¿esz by³ pomazañcem, mesjaszem, chry-
stusem, to nie ma w tym nic dziwnego, ¿e jego ¿ycie pe³ne cier-
pieñ i wyrzeczeñ zosta³o okre�lone mianem ur¹gañ chrystusowych.
Jego po�wiêcenie, zupe³nie oddanie dla Pana zosta³o na koniec
nagrodzone niewdziêczno�ci¹ i obelgami ze strony ludu, dla któ-
rego po�wiêci³ nie tylko bogactwa Egiptu, ale ca³e swoje ¿ycie.

Z przyk³adu tego wy³ania nam siê pewna specyficzna kategoria
cierpieñ � cierpienia chrystusowe, cierpienia mesjaszowe, cierpie-

nia wynikaj¹ce wprost z faktu, ¿e ich uczestnik jest wybrañcem,
pomazañcem Pañskim. Wszyscy ludzie cierpi¹, wszyscy choruj¹ i
umieraj¹, wielu cierpi prze�ladowanie z ró¿nych przyczyn, ale tyl-
ko wyj¹tkowe z tych cierpieñ zas³uguj¹ na okre�lenie ich mianem
cierpieñ chrystusowych. Po pierwsze tylko ci, którzy s¹ pomazañ-
cami Pañskimi mog¹ staæ siê uczestnikami ucierpieñ chrystuso-
wych (2 Kor. 1:5, 1 Piotra 4:13). Po drugie tylko Jezus Pomaza-
niec cierpia³ wy³¹cznie dla sprawiedliwo�ci. Wszyscy inni uczest-
nicy ur¹gañ mesjaszowych cierpi¹ po czê�ci dla sprawiedliwo�ci,
a po czê�ci dla swych w³asnych grzechów. Musimy przyznaæ, ¿e
wiêkszo�æ utrapieñ i ucisków, jakie s¹ naszym udzia³em, spada na
nas jako skutek w³asnych grzechów i b³êdów, albo te¿ b³êdów na-
szych przodków.

Na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ mo¿emy siê poku-
siæ o postawienie choæby czê�ciowej definicji cierpieñ mesjaszo-
wych. S¹ to cierpienia niezawinione, wynikaj¹ce z oddania ¿ycia
na s³u¿bê sprawiedliwo�ci. Cierpienie takie nie tylko udoskonala
wybranego pomazañca i sprawdza jego przydatno�æ do przysz³ej
s³u¿by o znacznie wiêkszym zasiêgu i odpowiedzialno�ci (£uk.
19:16-17), ale tak¿e przyczynia siê do przywrócenia stanu równo-
wagi w rachunku sprawiedliwo�ci Bo¿ej. Je�li bowiem cierpi przy-
jaciel Bo¿y, który mia³by przecie¿ pe³ne prawo do korzystania z
ochrony swego Wszechpotê¿nego Mocodawcy (Mat. 26:53), to
dzieje siê niesprawiedliwo�æ wzglêdem Boga, który nie korzysta z
prawa do ochrony w³asnego s³ugi przed prze�ladowaniem, cier-
pieniem i �mierci¹. Jak jedni ludzie grzesz¹ i blu�ni¹, tak inni go-
towi s¹ wzi¹æ na swe barki ich niesprawiedliwo�æ i ponie�æ j¹ bez
s³owa skargi i pretensji do Boga, ¿e pozwala im tak niewinnie
cierpieæ.

NIEDOSTATEK UCISKÓW MESJASZOWYCH W
CIELE �W. PAW£A

Niew¹tpliwie jednym z najdobitniejszych przyk³adów nieza-
winionego cierpienia by³ �w. Pawe³. Zapewne czê�æ jego cierpieñ
by³a wyrównaniem rachunku krzywd, jakie wyrz¹dzi³ on na�la-
dowcom Syna swego Boga w poronionych pocz¹tkach s³u¿by sta-
rozakonnej gorliwo�ci. Niebawem jednak mia³ siê przekonaæ ów
wielki m¹¿ Bo¿y, jak wiele bêdzie musia³ jeszcze przecierpieæ dla
tego Imienia, które prze�ladowa³ i to na ironiê ze strony tych, któ-
rym tak ¿arliwie s³u¿y³. W porywie gniewu na Koryntian, w�ród
których byli tacy, co odmawiali mu prawa do urzêdu apostolskie-
go, wymieni³ on niektóre ze swych cierpieñ i prze�ladowañ (2 Kor.
11:23 � 12:10). Po przeczytaniu tej d³ugiej listy cierpieñ chrystu-
sowych wydaje siê, ¿e mo¿na by nimi obdzieliæ paru gorliwych
chrze�cijan. A mimo to po latach, dyktuj¹c z wiêzienia w Rzymie
jeden z ostatnich swoich listów do zgromadzenia w Kolossach,
pomazaniec Pawe³ wypowiedzia³ s³owa, które sta³y siê ¿yw¹ ilu-
stracj¹ nauki Jezusa: �Tak¿e i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
rozkazano, mówcie: S³udzy nieu¿yteczni jeste�my, bo co�my byli
powinni uczyniæ, uczynili�my� � £uk. 17:10:

�Który siê teraz radujê w doleg³o�ciach moich dla was, i dope-
³niam (nied)ostatków ucisków chrystusowych na (w) ciele mojem
za cia³o jego, które jest ko�ció³� � Kol. 1:24.

To nie w ofierze Jezusa dostrzega³ �w. Pawe³ jakie� niedostatki
czy braki, ale w swym w³asnym ciele. Przeczuwaj¹c blisk¹ ju¿
�mieræ zauwa¿a³ jednocze�nie pewne braki w swojej ofierze. Dla-
tego cieszy³ siê ze swych wiêziennych cierpieñ wiedz¹c, ¿e uzu-
pe³niaj¹ one nazbyt ju¿ zdawa³oby siê d³ug¹ listê z 2 Listu do
Koryntian.

Jeszcze kilka lat mia³u up³yn¹æ zanim wybrany z ³ona matki
aposto³ móg³ ze spokojem stwierdziæ: �Dobrym bój bojowa³, bie-
gem wykona³, wiarêm zachowa³; Zatem od³o¿ona mi jest korona
sprawiedliwo�ci, któr¹ mi odda w on dzieñ Pan, sêdzia sprawie-
dliwy� � 2 Tym. 4:7-8.


