Identity Session 1 Introduction - Polish

Powitanie
Dobry wieczór wszystkim.
Proszę o uwagę.
Witam was na pierwszym spotkaniu kursu
zatytułowanego „Tożsamość”.
Bardzo miło was widzieć,
chciałbym też podziękować bardzo
za przybycie.
Wiem, że wszyscy jesteśmy bardzo zajęci.
Kiwacie głowami. Wydaje się,
że biegamy od jednej rzeczy do drugiej.
Życie jest przepełnione wieloma rzeczami.
Zatem dziękuję, że znaleźliście moment,
żeby przyjść i miejmy nadzieję mieć szansę
zapytać i uzyskać odpowiedzi
na ważne pytania, o których zwykle nie mamy
czasu pomyśleć.
Prowadzę kursy, takie jak ten, już dobrych kilka lat.
Uwielbiam robić każdy jeden z nich.
Przez ten czas zauważyłem, że ludzie
przychodzą na takie właśnie kursy
z wielu różnych powodów. Patrzę na was
i nie znam powodów, dla których tu dziś
przyszliście, ale postaram się zasugerować
te najczęstsze, a wy będziecie mogli sprawdzić
czy z którymś z nich się utożsamiacie.
Czasami ludzie zauważają coś co ich otacza
na świecie.
Czasem zauważają coś stworzonego,
patrzą na świat,
na jego piękno, na to, jak to zostało
zaprojektowane i myślą sobie:
„Musi być coś więcej w życiu,
niż to, co widzimy lub dotykamy”.
Kierujecie samochodami, patrzycie na samochody
i nagle…
nie dochodzicie do wniosku: „Ha! Powiem wam
co się stało.
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Wczoraj wieczorem wiatry wiały przez
złomowiska w Hull,
hokus pokus! I mam samochód."
Tak nie myślicie, prawda?
Wszystkie samochody są przez kogoś
zaprojektowane, a my żyjemy na świecie
i myślimy: „Tak, może coś tam jest…
może jest ktoś, kto jest za to odpowiedzialny,
za wszystko, co widzimy lub dotykamy”.
Może nie macie pewności kto lub co to jest,
ale przyszliście tu, ponieważ
chcecie sprawdzić czy chrześcijaństwo
ma odpowiedzi na niektóre z pytań.
A może przyszliście nie dlatego, że
coś zobaczyliście,
ale dlatego, że czegoś wam brakuje.
Jesteśmy w życiu tacy zajęci, że biegamy
w kółko po taśmociągu życia
i właśnie zatrzymaliśmy się na chwilę,
w tej monotonii życia,
by zastanowić się nad ważnymi pytaniami.
Pytaniami dotyczącymi własnej tożsamości:
Kim jestem? Dokąd zmierzam?
Skąd przychodzę? Co jestem wart?
Czy jest coś, co mogę w życiu zrobić,
a to coś uczyni moje życie znaczącym?
Wiem, że normalnie nie zatrzymujemy się,
by o tym porozmawiać. Ale może przyszliście
tu dzisiaj, bo chcecie poznać odpowiedzi. Może
chcecie usłyszeć co głosi chrześcijaństwo.
Czasem ludzie przychodzą, bo zauważyli coś
znaczącego u przyjaciela chrześcijanina.
Nie wiem czy to ktoś z was, ale może
obserwujecie chrześcijan od jakiegoś czasu,
nie skradając się i śledząc,
ale obserwujecie, bo powiedzieli wam,
że naśladują Jezusa.
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A wy myślicie sobie: „Ciekawe czy to jest
prawdziwe?
Zastanawiam się czy to ma sens."
Obserwujecie ich od jakiegoś czasu,
i może myślicie, że tak, więc przyszliście
dowiedzieć się w co tak naprawdę wierzą.
Może przyszliście, bo wasz przyjaciel,
chrześcijanin was o to poprosił.
Może grzecznie do tej pory odmawialiście,
ale on nalegał,
i powiedział: „Chcę żebyś przyszedł
i dowiedział się kilku rzeczy."
A może jesteś chrześcijaninem
i masz dużo pytań.
Wiesz, że naśladowanie Jezusa
nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania,
i może ty masz kilka pytań, na które
chciałbyś usłyszeć odpowiedzi.
A może, jak tak się rozglądam po sali,
masz zupełnie inny powód.
Chcę powiedzieć, że z jakiegokolwiek
powodu przyszedłeś
na kurs taki jak ten, chcę powiedzieć:
„Przyszedłeś we właściwe miejsce”.
Nie podniosę rąk w górę i nie powiem,
że mamy odpowiedzi na wszystkie pytania.
To by było kłamstwo. Wiecie, że nie mamy.
Ale jestem przekonany,
że im więcej wiemy o tożsamości
i misji Jezusa,
ucząc się kim Jezus był
i co przyszedł zrobić,
tym więcej dostajemy odpowiedzi na nasze pytania.
Mam nadzieję, że dobrze to brzmi.
Więc czym będziemy się zajmować przez
następne kilka tygodni,
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by upewnić się, że zajmujemy się prawdziwym
historycznym Jezusem,
a nie tylko Jezusem popularnym w naszej kulturze można usłyszeć wszelkiego rodzaju poglądy
o Jezusie z różnego rodzaju miejsc.
Czasami przez to, co mówią nasi przyjaciele,
czasami przez to, co mówi nasza rodzina,
czasami nabieramy poglądy z kultury,
z którą obcujemy.
By upewnić się, że zajmujemy się prawdziwym
historycznym Jezusem,
musimy pomyśleć co ta książka mówi o Jezusie.
Zauważycie je na stołach, a ja mam dla was
dobre wiadomości związane z tymi książkami.
Pierwsza jest taka, że są one za darmo.
To nasz prezent dla was.
I jeszcze jedna rzecz dotycząca tej książki,
którą od razu zauważycie,
to, że ta książka jest dość cienka.
Czemu jest to takie ważne?
Książka ta zatytułowana jest Ewangelia
Św. Jana. Została napisana przez jednego
z naśladowców Jezusa, przez człowieka, który
nazywał się Jan, który chodził z Jezusem
i rozmawiał z nim przez około trzy lata.
Więc jest to mężczyzna, który był naocznym
świadkiem tego, co Jezus powiedział i zrobił,
on to wszystko spisał,
a dwa tysiące lat później,
zebraliśmy się tu,
żeby dowiedzieć się prawdy o tożsamości
i misji Jezusa.
Może nie uważacie siebie za wielkich czytelników,
A może właśnie ktoś z was powie:
„Tak, uwielbiam czytać książki
i chciałbym tą także pochłonąć, żeby
zobaczyć co On mówi”. Jeśli nie,
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to gdy chodzi o tę książkę, uwielbiam
to, że jest ona bardzo krótka, czyż nie?
Więc jeśli nie jesteście wielkimi czytelnikami,
to jestem pewien, że przebrniemy przez nią.
Krok po kroku,
co tydzień, dowiemy się co ta książka mówi
o Jezusie.
Jeśli chcecie przeczytać ją w domu,
to najlepszym sposobem będzie
przejrzenie jej z długopisem w ręku
lub zakreślaczem, zrobienie sobie notatek,
zapisanie sobie pytań,
rzeczy, których nie rozumiecie
możecie podkreślać,
i wróćcie z pytaniami.
Wiem, że liderzy waszych grup
chcieliby żebyście wrócili z pytaniami,
bo oni chcieliby na nie odpowiedzieć.
To, co jeszcze będziemy robić,
to na każdym spotkaniu
będę otwierał Ewangelię na danym
fragmencie i spróbuję wyjaśnić
o czym on jest. Będziemy to robić
tydzień po tygodniu i dowiemy się więcej
o prawdziwym historycznym Jezusie.
O tym kim jest i po co przyszedł.
Trzy obietnice. Co będzie się działo
w każdym tygodniu, kiedy zaczniemy to czytać?
Myślę, że w każdym tygodniu dowiemy się
więcej o Bogu, który nas stworzył.
To moja obietnica: im więcej dowiemy się
o Jezusie, przekonamy się o tym później,
tym lepiej zrozumiemy Boga,
który nas stworzył, sądzę, że to wspaniałe,
ponieważ są rzeczy, o których chcecie
dowiedzieć się prawdy, czyż nie?
Rzeczy, o których chcecie mieć pewność.
A ja obiecuję wam, że
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im więcej dowiemy się o Jezusie, tym więcej
dowiemy się o Bogu, który nas stworzył.
Po drugie, sądzę, że dowiemy się o wiele
więcej o nas samych.
Wiem, że żyjemy w kulturze
oszustów tożsamości i kradzieży tożsamości,
a ludzie martwią się, żeby ich tożsamość
nie została im odebrana.
Gdyby to było takie proste.
Ja wiem jak się nazywam,
wiem gdzie mieszkam, znam numer swojego
konta… to są łatwe dane.
Ale ja mówię o innego rodzaju tożsamości.
O tym kim naprawdę jesteśmy?
Co jest dla mnie w życiu ważne?
Obiecuję wam, im więcej dowiemy się o Jezusie,
tym bardziej odkryjemy kim jesteśmy.
Dowiemy się dlaczego odczuwamy rzeczy w pewien
sposób, czemu zachowujemy się w pewien sposób,
czemu w życiu dzieją się takie i inne rzeczy. Do tego,
odkryjemy nie tylko kim jesteśmy,
ale im bardziej poznamy Jezusa,
tym więcej dowiemy się kim możemy się stać.
Jeśli chodzi o Jezusa to jest to wspaniałe,
że nie tylko możemy zebrać informacje o Nim,
ale dzięki Niemu doznać przemiany.
On chce nam powiedzieć nie tylko
kim jesteśmy w tej chwili,
ale też chce zmieniać nas dzień po dniu.
Ostatnia rzecz jaką wam obiecuję,
że będzie się działa tydzień po tygodniu,
to, że otrzymacie odpowiedzi na niektóre
z popularnych pytań w naszej kulturze.
Ponieważ wybraliśmy siedem ważnych pytań,
siedem popularnych pytań, które zadają ludzie,
a naszym celem jest
odpowiedzenie na nie każdego tygodnia.
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Więc czym się będziemy zajmować? Będziemy
wyjaśniać fragmenty Ewangelii Św. Jana,
będzie szansa podyskutować o nich
w swoich grupach, a potem znowu się pojawię
i będziemy używać tego,
czego dowiedzieliśmy się z Ewangelii Św. Jana,
by odpowiedzieć na jedno z popularnych pytań
zadawanych w naszej kulturze.
Za chwilę zaczniemy, od pierwszej strony
w Ewangelii Św Jana, ale zanim to nastąpi,
spędźcie kilka minut w swoich grupach,
odpowiadając na kilka pytań o sobie.
Cztery pytania dla was,
pierwsze jest bardzo łatwe:
Jak się nazywasz? Większość na to odpowiada.
Jak się nazywasz? Drugie: Czemu tu dziś przyszedłeś?
Trzecie pytanie: W jakiego Boga wierzysz?
A czwarte pytanie brzmi:
Gdybyś miał jedno ważne pytanie, na które
chciałbyś uzyskać odpowiedź w ciągu kilku
następnych tygodni, jak by ono brzmiało?
Porozmawiajcie przez chwilę o tych pytaniach
w swoich grupach.
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