P R Z E D M O WA
Drogi Czytelniku,
ObfitoÊç – wspania∏y nadmiar poczucia prawdziej wartoÊci w ˝yciu – jest dok∏adnie tym, dla czego ty i ja ˝yjemy. Nie
ma w tym nic dziwnego, ˝e tak bardzo tego pragniemy. Mimo to, miliony chrzeÊcijan zadowala si´ mniejszà obfitoÊcià,
poniewa˝ êle zrozumieli Boga i opierali si´ Bo˝ym sposobom
wprowadzenia tej obfitoÊci w ich ˝ycie.
W Modlitwie Jaabesa przedstawi∏em czytelnikom, w jaki sposób prosiç o ˝ycie majàce pot´˝ny wp∏yw i znaczenie dla Boga. W Tajemnicach krzewu winnego chc´ ci pokazaç, w jaki sposób Bóg dzia∏a w twoim ˝yciu, aby odpowiedzieç na t´ modlitw´, jak równie˝ co mo˝esz zrobiç,
aby zaczàç z Nim wspó∏pracowaç, jeÊli chcesz, by takie
˝ycie sta∏o si´ twoim udzia∏em. B´dziesz zaskoczony, kie-
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dy odkryjesz, jak bardzo Bogu zale˝y na tym, ˝ebyÊ doÊwiadcza∏ obfitoÊci. Przyniesie ci to ulg´, kiedy dowiesz
si´, ˝e ju˝ nigdy wi´cej nie odczytasz b∏´dnie Jego sposobów dzia∏ania.
Dlatego w∏aÊnie zapraszam ci´ do przeczytania tej ma∏ej
ksià˝eczki z otwartym sercem i wielkà nadziejà.
Szczerze,
Bruce Wilkinson
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zy zdarzy∏o ci si´ kiedyÊ czuwaç przy umierajàcej, bardzo bliskiej ci i kochajàcej ci´ osobie, towarzyszyç jej
w chwili odejÊcia z tego Êwiata i s∏uchaç jej ostatnich s∏ów?
„Podejdê bli˝ej.” Ty nachylasz si´, wyt´˝ajàc s∏uch.
„Chc´ ci coÊ powiedzieç. Czeka∏em a˝ do tej chwili...
I nie mog´ czekaç d∏u˝ej.”
Wiesz, ˝e b´dziesz pami´taç ka˝de jej s∏owo do koƒca
swojego ˝ycia.
A teraz pomyÊl, co by by∏o, gdyby tà osobà by∏ Jezus? Jak
uwa˝nie byÊ s∏ucha∏? Jak d∏ugo i jak g∏´boko rozwa˝a∏byÊ
ostatnie s∏owo twojego Pana skierowane do ciebie?
Na nast´pnych stronach zapraszam ci´, abyÊ doÊwiadczy∏, byç mo˝e po raz pierwszy, s∏ów Jezusa z Ew. Jana 15
– sedna Jego ostatniego przes∏ania, przekazanego uczniom
tej nocy, której zosta∏ zdradzony. Zanim nast´pnego dnia
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zapadnie zmrok, Jezus zostanie powieszony na krzy˝u.
Z Jego nagiego cia∏a, przebitego gwoêdziami, uchodziç b´dzie ˝ycie.
Jezus wiedzia∏, ˝e te ostatnie nauki trwaç b´dà w pami´ci Jego przyjació∏ przez wiele lat. Z czasem prawda Jego s∏ów,
wypowiedzianych „na ∏o˝u Êmierci”, zaprowadzi ich do ca∏kiem nowego sposobu myÊlenia. Te
koƒcowe s∏owa sà w tak ma∏ym
stopniu zrozumiane dziÊ, ˝e nazywam je „tajemnicami”, ale jestem
Te koƒcowe s∏owa
przekonany, ˝e Jezus zamierza∏, aby
sà w tak ma∏ym stopniu
ich przes∏anie by∏o jasne i zrozuzrozumiane dziÊ,
mia∏e. Czas przypowieÊci i ukryte˝e nazywam je
go znaczenia minà∏. On chce, aby
„tajemnicami”.
ka˝dy kto za nim idzie, w ka˝dym
pokoleniu, doszed∏ do poznania jak ˝yç ˝yciem w obfitoÊci
i pojà∏, co Bóg zrobi∏, aby to by∏o mo˝liwe.
Przyjrzyj si´ temu, z jakim wyczuciem i w jak przemyÊlany sposób Zbawiciel wybiera czas i miejsce na rozmow´
z uczniami.

CZWARTKOWY WIECZÓR W GÓRNEJ IZBIE
Je˝eli jesteÊ ju˝ jakiÊ czas chrzeÊcijaninem, zapewne s∏ysza∏eÊ wiele o górnej izbie – scenie przedstawiajàcej ostatnià
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wieczerz´ Jezusa z Jego uczniami. Mo˝esz sobie wi´c z ∏atwoÊcià wyobraziç m´˝czyzn le˝àcych w pozycji pó∏siedzàcej na
poduszkach dooko∏a sto∏u z twarzami zwróconymi na Mistrza. S∏yszysz Êciszonà rozmow´. Czujesz zapach Êwie˝o
upieczonego chleba i jagni´cia w cebuli.
Jest to noc przed Paschà, ˝ydowskim Êwi´tem upami´tniajàcym wyjÊcie narodu z niewoli egipskiej. Dziesiàtki tysi´cy ludzi przysz∏o do Jerozolimy, aby Êwi´towaç, a tego roku, bardziej ni˝ kiedykolwiek, miasto t´tni pog∏oskami
o przyjÊciu Mesjasza. Wi´cej ni˝ jeden prorok przepowiedzia∏, ˝e w∏aÊnie tego dnia Mesjasz przyb´dzie, aby wyswobodziç Izrael na zawsze.
Ale ci m´˝czyêni, siedzàcy wokó∏ sto∏u, wiedzà coÊ,
o czym t∏umy na zewnàtrz nie majà poj´cia. Mesjasz ju˝ przyszed∏. On jest w∏aÊnie z nimi w izbie.
Uczniowie sp´dzili z Nim trzy lata i jeden po drugim dochodzili do wniosku: Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem – tym,
dla którego warto zaryzykowaç zostawienie wszystkiego i za
którym warto podà˝aç. W∏aÊciwie, uczniowie sà tak pewni
tego, w jaki sposób rozwinà si´ wydarzenia podczas Paschy,
˝e sp´dzili wi´kszà cz´Êç drogi z Galilei, k∏ócàc si´ kto zajmie jakie miejsce w nowym królestwie.
Zaczyna si´ kolacja.
„Piotrze, podaj pieczone jagni´”.
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„Hej, Jakubie, postarajmy si´ dotrzeç doÊç wczeÊnie do
Êwiàtyni. Nie chc´ przegapiç tego jak dziesi´ç tysi´cy anio∏ów daje nauczk´ tym masom Rzymian.”
„Cicho, Mateuszu. Rzek∏bym, ˝e nasze problemy finansowe wkrótce przejdà do historii!”
Uczniowie ucztujà, spodziewajàc si´ i˝ te godziny, sp´dzone wspólnie w górnej izbie, wype∏nià ca∏y wieczór, wieczór przejmujàcy lecz pe∏en pokoju, pe∏en wznoszonych toastów na czeÊç dobrych lat, które majà nadejÊç. Ale wszystko zaczyna si´ toczyç w innym kierunku.

WYJAÂNIANIE
Aposto∏ Jan dok∏adnie wskaza∏ moment, w którym nastrój tego wieczoru si´ zmienia:
A podczas wieczerzy... Jezus ... wsta∏ od wieczerzy, z∏o˝y∏ szaty, a wziàwszy przeÊcierad∏o, przepasa∏ si´ nim.
Potem nala∏ wody do misy i poczà∏ umywaç nogi
uczniów i wycieraç przeÊcierad∏em, którym by∏ przepasany
(J 13,2-5).
Zszokowani m´˝czyêni obserwujà w zawstydzeniu, jak
Mesjasz wymywa brud spomi´dzy ich palców. S∏ychaç plusk
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wody. Uczniowie wiercà si´ z lekkim zdenerwowaniem, nie
majàc odwagi powiedzieç ani s∏owa. Dlaczego jutrzejszy król
zachowuje si´ tak jak dzisiejszy s∏uga? Sytuacja staje si´ jeszcze gorsza. Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam: jeden z was
Mnie wyda – oÊwiadcza Jezus (werset 21). Oszo∏omieni m´˝czyêni patrzà po sobie. Nadchodzi punkt kulminacyjny. Jezus mówi Piotrowi, ˝e przed wschodem s∏oƒca zaprze si´ on
swojego Pana trzy razy. W ich umys∏ach pojawia si´ straszna
ÊwiadomoÊç tego, co si´ dzieje – ich ca∏a misja jest skazana
na pora˝k´.
OczywiÊcie, Jezus próbowa∏ im powiedzieç od kilku miesi´cy, ˝e Jego spotkanie w Jerozolimie dotyczy krzy˝a, a nie
tronu. Ale te ostrze˝enia zosta∏y zmieszane z przepowiedniami, ˝e Mesjasz powróci w mocy i chwale, a uczniowie s∏yszeli to, co chcieli us∏yszeç.
Dzisiaj jednak Jezus pozbawia ich z∏udzeƒ. Jeszcze tylko
krótki czas i Êwiat mnie oglàdaç nie b´dzie – mówi – lecz wy
oglàdaç mnie b´dziecie. To wyklucza jakikolwiek triumf publiczny.
Jezus kontynuuje, jakby zapowiadajàc pójÊcie na ust´pstwo wzgl´dem wrogów, co jest ostatecznym ciosem dla
uczniów: Ju˝ wiele nie b´d´ mówi∏ z wami, nadchodzi bowiem
w∏adca tego Êwiata. To mo˝e oznaczaç tylko jedno: Jezus nie
jest w∏adcà. On nie b´dzie królem.
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Teraz widz´ ból malujàcy si´ na twarzach wszystkich
uczniów. Pos∏uchaj ze mnà s∏ów Jezusa. Bez kontekstu wydajà si´ byç pe∏ne pokoju, prawie pe∏ne nadziei. Ale w tej
krytycznej sytuacji ka˝de zdanie oddaje emocjonalne za∏amanie Jego towarzyszy. Pos∏uchaj Jego s∏ów... a potem obserwuj ich twarze:
Dziateczki... Czujà si´ mali i s∏abi.
Ja was umi∏owa∏em... Patrzà na Niego z niewiarà, nieufnoÊcià i strachem.
Niech si´ nie trwo˝y wasze serce... Sà przesiàkni´ci niepokojem i strachem.
Nie pozostawi´ was sierotami... Stojà przed Nim jak porzucone dzieci, bezbronne we wrogim Êwiecie.
Wieczór w górnej izbie dobiega koƒca. Pytania si´ koƒczà. Przerywajàc cisz´, Jezus mówi: Wstaƒcie, pójdêmy stàd
(J 14,31).

ÂWIAT¸O W WINNICY
Jedenastu przygn´bionych m´˝czyzn schodzi za Jezusem
po schodach. Wychodzà na dwór. Nocne powietrze jest
ch∏odne i rzeÊkie. Niektórzy z uczniów niosà lampy albo pochodnie, aby oÊwietliç drog´. Byç mo˝e Jezus mówi im dokàd zmierza – do ogrodu na Górze Oliwnej, gdzie cz´sto sp´dzajà czas. Mo˝e ju˝ wiedzà. Jednak jestem przekonany, ˝e
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kiedy ich kroki odbijajà si´ echem wÊród wàskich uliczek,
nie pada ani jedno s∏owo.
Uczniowie idà za Jezusem kr´tymi uliczkami Jerozolimy,
schodzàc ze wzniesienia. Aby ominàç gór´ ze Êwiàtynià wraz
z g∏oÊnym, Êwi´tujàcym t∏umem, Jezus kieruje si´ w prawo
i wyprowadza ich poza miasto. Potem skr´cajà ostro w lewo,
aby przez dolin´ Kidron dotrzeç do miejsca ich przeznaczenia.
Po tym jak mijajà tarasy zbudowane w dolinie, przechodzà
przez staro˝ytne winnice. Idà g´siego pomi´dzy rz´dami starannie uprawianych winogron, roÊlin, które od pokoleƒ rodzà
owoce. Na lewo, powy˝ej nich, wznoszà si´ mury miasta i wa∏y obronne Êwiàtyni. Przed nimi i na prawo wznosi si´ Góra
Oliwna, gdzie czeka ogród Getsemane i kryje si´ zdrada.
Jezus zatrzymuje si´. Otoczeni przez rz´dy krzewów winnych uczniowie gromadzà si´ wokó∏. Ogieƒ lamp i pochodni jest niespokojny, w ch∏odnym powietrzu migocze przed
ich oczami.
Jezus si´ga po ga∏àê krzewu winnego. Zdradzajàca oznaki nadchodzàcej wiosny, drewniana ∏odyga ga∏àzki le˝y w Jego d∏oni, oÊwietlona z∏otym Êwiat∏em pochodni. Jezus zaczyna. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
Winogrodnikiem (15,1).
W ciàgu kilku nast´pnych minut Jezus opowiada cicho
o ga∏´ziach i winogronach i o tym, jak Winogrodnik troszczy
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si´ o swojà najlepszà winnic´. Nie to z pewnoÊcià spodziewali si´ us∏yszeç uczniowie. Ale w∏aÊnie w tym momencie Jezus postanawia wyjawiç im ich zaskakujàce przeznaczenie.

ZAS¸ONY NIEBA
Zbyt wielu chrzeÊcijan, których spotka∏em, stoi w cieniu
tej winnicy. Tak jak uczniowie, odkryli oni, ˝e podà˝anie za
Jezusem okaza∏o si´ czymÊ innym ni˝ si´ spodziewali. Czujà si´ zdezorientowani i rozczarowani – mo˝e nawet zdradzeni przez Boga.
Czy ty te˝ tak si´ czujesz? JeÊli tak, s∏uchaj uwa˝nie. Wierz´,
˝e g∏ównym powodem twojego duchowego kryzysu mo˝e byç
to, ˝e nie s∏ysza∏eÊ i nie zrozumia∏eÊ s∏ów Jezusa w winnicy.
Przez kilkadziesiàt lat mojego chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia ja tak˝e nie rozumia∏em i dlatego czu∏em si´, jakbym by∏ poza spo∏ecznoÊcià. Zmaga∏em si´ z Bogiem. Zadawala∏em si´ duchowym doÊwiadczeniem, które cz´sto mog∏em scharakteryzowaç
jako rozczarowanie, wàtpliwoÊci, a nawet gniew. Oglàdajàc si´
wstecz, widz´ ˝e ciàgle myÊla∏em o Bogu jako o tym, który pomo˝e mi zwyci´˝aç na moich warunkach. Zawiod∏em, poniewa˝ nie po∏o˝y∏em w Nim mojej ufnoÊci i nie s∏ucha∏em Jego.
Ale z up∏ywem lat wraca∏em i wraca∏em do tej sytuacji
z winnicy i to, co w koƒcu tam us∏ysza∏em, wnios∏o wolnoÊç
i radoÊç do mojego ˝ycia. Teraz rozumiem, czego Bóg pragnie
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ode mnie – owocnego ˝niwa dla Niego. Teraz tak˝e widz´ jak
pracowa∏ On w moim ˝yciu nad tym, aby doprowadziç mnie
do miejsca tego objawienia.
Czy weêmiesz sobie do serca, to co Jezus powiedzia∏
w tych kluczowych, koƒcowych chwilach? Ka˝de s∏owo ma
znaczenie. Jezus chce ods∏oniç zas∏ony nieba dla ciebie, tak
jak zrobi∏ to dla swoich uczniów.
Bo widzisz, Jezus tamtej nocy, myÊla∏ tak˝e o tobie. Jestem tego pewien. W ostro˝nym Tomaszu i lekkomyÊlnym
Piotrze, w prostodusznym Natanielu i intryganckim Jakubie,
widzia∏ i kocha∏ tak˝e ciebie. I wierz´, ˝e w mi∏oÊci poprowadzi∏ ci´ do tej ma∏ej ksià˝eczki, majàc w tym cel, tak jak
poprowadzi∏ swoich najbli˝szych przyjació∏ do winnicy.
Tajemnice winnicy, które poka˝´ ci w kolejnych rozdzia∏ach, sà wspania∏ym planem naszego Ojca, aby Jego dzieci
nieustannie rozkwita∏y – fizycznie, emocjonalnie i duchowo.
W rzeczywistoÊci moglibyÊmy nazwaç je tajemnicami rodzinnymi, poniewa˝ maja one tylko znaczenie dla uczniów takich
jak ty, którzy podà˝ali za swoim Panem ca∏à t´ drog´... omijajàc huczne Êwi´towanie, kierujàc si´ poza mury miasta,
prosto w ciemnoÊç.
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