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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Czego nie powinniśmy się bać?

„Utwierdź dzieło rąk naszych”  
(Ps 90:17): to pragnienie i modlitwa 
każdego doświadczającego pozytyw-
nej zmiany pokolenia. Chcielibyśmy, 
aby to, nad czym się napracowaliśmy 
i co jest dobre, trwało. Marzy nam się, 
by rzeczywistość zmieniała się tylko 
na lepsze. Ciągle bardziej i bardziej. 
W tych modlitwach ani pragnieniach 
nie ma nic złego. Mamy prawo modlić 
się, by „ciche i spokojne życie wieść 
we wszelkiej pobożności i uczciwo-
ści”, co jest „rzeczą dobrą i miłą przed 
Bogiem i Zbawicielem” (1Tm 2:2-3). 
Ale przecież to samo Słowo naucza, 
że w Bożych planach bywa pora i na 
pokój i wojnę, i leczenie i zabijanie,  
i budowanie i burzenie, śmiech i płacz, 
taniec i narzekanie (Kazn 3). Oznacza 
to, że zmiany następują różne. Cza-
sem na dobre, czasem na złe. Świat się 
niekoniecznie kończy tylko dlatego, 
że dzieje się coś złego. Po prostu, Bóg 
zmienił czas. Jest pora na coś innego. 
Kryzys. Słowo na ustach wszystkich. 
Jak się wobec niego zachować? Jaką 
powinniśmy przyjąć postawę? Obo-
jętności czy zaangażowania w jego 
zwalczanie? Jaki wpływ na nas ma 
mieć wiara? Jak w Bożej perspektywie 
ocenić owego kryzysu sedno? Jak łą-
czy się – jeśli się łączy – z zmianami 
w innych sferach, np. etycznej? Wo-
kół tych tematów krąży sporo materia-
łów w tym numerze „Słowa Prawdy”.  
Po pierwsze, mamy dwa artykuły  
o samym kryzysie – jego przyczynach  
i naturze, w biblijnej perspektywie 

(aut. R. Tyśnickiego i mój). Dalej, so-
lidne studium o homoseksualizmie 
– współczesnym problemie – Johna 
Stotta; o pesymistycznym, ale praw-
dziwym problemie usuwania ciąży  
w felietonie Babskim okiem. Ale jed-
nocześnie w te trudne tematy wpro-
wadza nas kazanie o lęku i Bożej 
obecności A. Seweryna. Zachętą są 
również dwa świadectwa Bożej wier-
ności – w biegu życia (Piotra Czer-
wińskiego) i względem wypadku (Jo-
anna i Grzegorz Bielachowicz). Do 
nadziei pośród beznadziei przekonuje 
również świadectwo pastora z Bośni;  
do wykorzystywania swych talentów 
Rozmowy Sympatyczne, a do refleksji 
nad powołaniem Kontrapunkt. Dodat-
kowo, co mnie przynajmniej również 
napawa i radością i nadzieją, zaczy-
namy dwa nowe działy: Dla dzieci  
(nazwa mówi wszystko – bardzo dzię-
kujemy Autorom z Biblijnego Stowa-
rzyszenia Misyjnego za podjęcie się tej 
odpowiedzialnej funkcji i witamy na 
naszych łamach!), oraz Wiara ma sens 
– cykl o dialogu między tymi dwoma 
dziedzinami – tym razem o rozszerza-
niu się świata (również dziękujemy  
Autorowi/-om, związanym/i z Biblij- 
nym Towarzystwem Kreacjonistycz-
nym). 
W cyklach Pytania do pastora i Fi-
lozofujący chrześcijanie tym razem  
o kwestiach teologicznych, ale i bar-
dzo praktycznych. Zarówno zrozu-
mienie relacji Osoby i dzieła Ducha 
Świętego jak – o czym świadczy życie 
Tertuliana – zrozumienie Trójcy – mają 
na nas realny wpływ. Całość numeru 
dopełnia felieton o chrześcijańskiej 
muzyce, przypowieść o wytapianiu 
srebra (współczesna), wybór wiado-
mości i inspirujące kobiety do działań 
w zborze świadectwo o piżamowym 
party. 
Drogi Ojcze, daj nam w twej miłości, 
Oddaniu Syna i bliskości Ducha odna-
leźć siłę i wpsracie we wszystkim, co 
nas spotyka, ku Twojej chwale!

Bóg i kryzys

Ludzka bojaźń i strach – to w Biblii 
temat-rzeka. Strach towarzyszy bo-
wiem człowiekowi niemal od po-
czątku stworzenia. Jednak nie zna-
czy to wcale, że Pan Bóg w swoim 
zamyśle zaplanował stworzenie 
człowieka z piętnem strachu. Wręcz 
przeciwnie, nasi prarodzice Adam  
i Ewa żyli w raju w doskonałej har-
monii z Bogiem, która zapewniała 
im swobodny i pozbawiony jakich-
kolwiek obaw dostęp do Stwórcy. 
Strach był im obcy – wolni od tego 
złego uczucia byli z pewnością bar-
dzo szczęśliwi.

Tymczasem na arenę ludzkich dziejów 
wkroczył szatan – kłamca i kusiciel. Za 
jego namową Adam i Ewa zgrzeszyli, 
co w konsekwencji pozbawiło ich po-
czucia bezpieczeństwa. Ich nieskrępo-
wana społeczność z Bogiem, a także 
ze sobą nawzajem została zerwana. 
Konsekwencją pierwszego grzechu stał 
się wstyd i strach. Oboje, wstydząc się 
siebie i swojej nagości, ukryli się przed 

Bogiem (1 M. 3,10). Pan Bóg jednak 
nie odepchnął człowieka. To człowiek 
stworzył barierę wstydu i strachu, kie-
dy zaczął coś przed Bogiem ukrywać  
i tym samym sprzeciwiać się Jego woli. 

Tak zaczęła się historia ludzkiego stra-
chu - jednego z najbardziej destrukcyj-
nych uczuć, tkwiących permanentnie 
w ludzkiej naturze. Historia rodzaju 
ludzkiego ukazuje dramat człowie-
ka, który dość szybko przestał bać się 
Boga, ale skażony piętnem strachu za-
czął lękać się świata wokoło, a także 
innych ludzi.

Oglądane niemal codziennie w telewi-
zyjnych serwisach informacyjnych tra-
gedie, ludzkie dramaty i nieszczęścia 
wciągają nas, chrześcijan w nakręcaną 
przez szatana spiralę strachu. Ulega-
my sugestii, że ludzkie życie jest grą 
przypadków i zależy od ślepego losu, 
konstelacji gwiazd czy horoskopowych 
przepowiedni. Tymczasem w Słowie 
Bożym czytamy: „Nie lękaj się strachu 
znienacka, ani nieszczęścia, gdy spada 
na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją 

ufnością, a twoje nogi strzec będzie od 
sideł” (Przyp. Sal. 3,25-26). Owszem, 
świat stał się dzisiaj bardzo niebez-
pieczny, ale „Pan ochroną życia mego, 
kogóż mam się lękać?” – pytał Psalmista 
Dawid (Ps. 27,1b). Człowiek, który boi 
się Pana, „nie boi się złej wieści, ser-
ce jego jest mocne, ufa Panu” - dodaje 
Psalmista (Ps. 112,7). Nieprzypadkowo 
Pan Jezus powiedział: „Niechaj się nie 
trwoży serce wasze, wierzcie w Boga  
i we mnie wierzcie” (J 14,1).

Tak wielu ludzi wierzy dzisiaj opiniom 
astrologów, futurologów, proroków i wi-
zjonerów. Ludzie z wypiekami na twa-
rzy czytają przepowiednie i horoskopy, 
chętnie oglądają filmy katastroficzne. 
Dzisiaj panuje moda na pesymizm  
i czarnowidztwo: „Jest źle – będzie jesz- 
cze gorzej” - to hasło naszych dni, po-
pularne i wśród polityków, i zwyczaj-
nych ludzi. Tego rodzaju nastawienie 
i obawy dostają się także do Kościoła  
Jezusa Chrystusa, siejąc pesymizm i nie-
wiarę w przebudzenie czy możliwość 
rozwoju Kościoła. Wszystko to (jak przy-
stało na chrześcijan ewangelicznych) 

Andrzej Seweryn
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Świadectwo nawrócenia szczęśli-
wego człowieka, byłego dowódcy 
okrętu wojennego, maratończyka, 
doświadczonego przez życie, żyjące-
go nadzieją i ufnością, którą pokłada  
w Panu Jezusie Chrystusie

Dziękuję memu Zbawcy, że mogę dzielić się  
tym świadectwem. Dziękuję  Bogu, że mnie 
ułaskawił i nazwał  swoim dzieckiem. Dzię-
kuję za życie wieczne, które z łaski przez 
wiarę otrzymałem w Jezusie Chrystusie. Nie 
byłoby końca temu, za co mógłbym dzisiaj 
dziękować mojemu Panu. Od osiemnastu 
lat idę (czasami biegnę) z ufnością za moim 
Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem  
i nigdy nie żałowałem mojej decyzji, choć nie 
zawsze było łatwo. Od dnia jej podjęcia aż 
do tej pory doświadczam Bożego działania, 
Jego miłości i pokoju w moim życiu. Jestem 
Mu za wszystko bardzo wdzięczny. Przeko-
nany też jestem o tym, że plan Boży dla mo-
jego życia został ułożony już dużo wcześniej, 
zanim przyszedłem na ten świat z woli Pana, 
za pośrednictwem moich rodziców. Wiem  
też o tym, że wszystko, co mamy tutaj na 
ziemi pochodzi wyłącznie z Jego łaski. I tak 
naprawdę to wszystko jest Jego własnością, 
na krótką chwilę otrzymujemy w dzierżawę 
to, co posiadamy, aby później zostawić tu na 
ziemi. Materialnych rzeczy nie weźmiemy ze 
sobą do nieba, jedyną wartość będzie stano-
wiło w wieczności to, jak potraktowaliśmy 
dar Boży – ofiarę za nasze grzechy – Jezusa 
Chrystusa. Czy przyjęliśmy tę ofiarę, czy ją 
odrzuciliśmy. Skarbem naszym jest Jezus. Nie 
ma żadnego innego imienia, przez które mo-
glibyśmy być zbawieni – i ja w to wierzę. 
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dodatkowo usprawiedliwiamy ar-
gumentem biblijnym, że przecież  
w czasach ostatecznych „bezpra-
wie się rozmnoży, przeto miłość 
wielu oziębnie” (Mt. 24,12) i do-
dając nonszalancko: sam Pan to 
powiedział!

Świat coraz bardziej boi się przy-
szłości, choć jeszcze nie tak daw-
no roztaczano przed nami wizję 
rozwoju cywilizacyjnego świata, 
który u progu XXI wieku (czyli 
właściwie już teraz) miał urzeczy-
wistnić najśmielsze „kosmiczne” 
prognozy autorów parających się 
fantastyką naukową. Dziś jednak 
(przynajmniej na razie), ludzkość 
przestała marzyć o podboju Ko-
smosu i o życiu na innych pla-
netach. Wielcy uczeni i politycy, 
ale także prości ludzie zadają 
sobie raczej trwożliwe pytanie: 
Jak przetrwać? Jak uchronić na-
szą planetę od totalnego kryzysu  
i ekologicznej samozagłady?

Coraz bardziej apokaliptyczne 
wizje demografów, politologów, 
fizyków czy ekologów budzą  
w ludziach strach i coraz real-
niejsze obawy o to, że świat nie-
uchronnie zbliża się do końca 
swej historii. Na horyzoncie dzie-
jów ludzkości gromadzą się coraz 
ciemniejsze chmury. Ten strach 
udziela się współczesnemu chrze-
ścijaństwu, paraliżuje i osłabia 
Kościół. Pismo Święte potwierdza 
te obawy, wszak Pan Jezus mó-
wiąc o znakach zbliżania się koń-
ca świata zapowiadał, że „ludzie 
omdlewać będą z trwogi w ocze-
kiwaniu tych rzeczy, które przyj-
dą na świat” (Łk. 21,26). „Wtedy 
nastanie wielki ucisk, jakiego nie 
było od początku świata aż dotąd, 
i nie będzie” (Mt. 24,21). Nie roz-
strzygnięty do końca przez teolo-
gów spór o to, czy Wielki Ucisk 
poprzedzi pochwycenie Kościoła, 
czy też my, wierzący będziemy 
uczestnikami tych ciężkich cza-
sów na ziemi, budzi w nas lęk 
przed cierpieniami i prześladowa-
niem.

Czy ten strach znajduje biblijne 
uzasadnienie? Z całą pewnością 

nie! Po pierwsze dlatego, że Pan 
Jezus obiecał nam, iż „ze wzglę-
du na wybranych będą skrócone 
owe dni” (Mt. 24,22c). W innym 
miejscu Ewangelii czytamy zaś: 
„Będziecie znienawidzeni przez 
wszystkich dla imienia mego, lecz  
i włos z głowy waszej nie zginie. 
Przez wytrwałość swoją zyskacie 
dusze wasze” (Łk. 21,17-19). Tak 
więc, „gdy się to zacznie dziać” - 
powiedział nasz Zbawiciel - „wy-
prostujcie się i podnieście głowy 
swoje, gdyż zbliża się odkupienie 
wasze” (Łk. 21,28).

Jakże aktualne są dziś słowa, któ-
re Pan Kościoła skierował do ży-
jącego w ucisku zboru w Smyr-
nie: „Nie lękaj się cierpień, które 
mają przyjść na cię (…). Bądź 
wierny aż do śmierci, a dam ci 
koronę żywota” (Obj. 2,10). No-
wotestamentowym pozdrowie-
niem skierowanym do nas dzi-
siaj, są przecież pełne otuchy  
i odwagi słowa: „Łaska wam i po-
kój od tego, który jest i który był,  
i który ma przyjść” (Obj. 1,4).

Nie bójmy się więc przyszłości. 
Choć świat zaczyna już omdle-
wać z trwogi, czas naszego od-
kupienia i spotkania z umiło-
wanym Zbawicielem zbliża się! 
Zobaczymy Go wreszcie twarzą  
w twarz! Świat wkrótce może prze-
stać istnieć, ale „nasza ojczyzna 
jest w niebie, skąd też Zbawiciela 
oczekujemy, Pana Jezusa Chry-
stusa” (Fil. 3,20). Mamy bowiem 
przecież „budowlę od Boga, dom 
w niebie nie rękami zbudowany, 
lecz wieczny” (2 Kor. 5,1). „Czego 
oko nie widziało i ucho nie sły-
szało, i co do serca ludzkiego nie 
wstąpiło, to przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują” (1 Kor. 2,9).

To, co najważniejsze - dopiero 
przed nami! Kościele Chrystusa 
nie trwóż się, lecz ufaj swojemu 
Panu i oczekuj z radością Jego po-
wtórnego przyjścia! AMEN.  

Kazanie niniejsze pochodzi z Postylli 
(Zbioru kazań) prezb. Seweryna, które 
mamy nadzieję, wkrótce ukaże się na-
kładem Wydawnictwa Słowo Prawdy. 

Urodziłem się i wychowałem w tra-
dycyjnej rodzinie rzymskokatolickiej. 
Chodziłem regularnie co niedzielę 
do kościoła na „mszę świętą”. Byłem 
ministrantem, brałem czynny udział 
w świętach i obrzędach kościelnych. 
Pamiętam, że byłem bardzo przejęty, 
kiedy miałem przystąpić do Pierwszej 
Komunii Św. Wierzyłem, że w opłat-
ku wychodzi na spotkanie ze mną 
sam Pan Jezus. Wszyscy wokoło po-
strzegali mnie jako grzecznego, uło-
żonego chłopca, w szkole byłem pil-
nym uczniem. Wszystko, co działo się  
w kościele było dla mnie bardzo ta-
jemnicze, wierzyłem w Boga poprzez 
wiarę, jaką sam wlał w moje serce.  
W tamtym okresie, choć wierzyłem, 
że Bóg jest, to był On dla mnie jednak 
kimś bardzo odległym, powiedziałbym 
nawet abstrakcyjnym. 

Lata dzieciństwa upływały beztrosko, 
ufałem wszystkiemu i wszystkim. By-
łem łatwowiernym, ufającym w dobroć 
ludzką dzieckiem. Od najmłodszych 
moich lat Bóg wlał w moje serce miłość 
do morza. Od dzieciństwa marzyłem  
o tym, aby kiedyś zostać marynarzem  
i pływać po morzach i oceanach. Będąc 
jeszcze nastolatkiem, myślałem czasem 
o wstąpieniu do zakonu, lecz szkoła 
średnia, do której później poszedłem 
zmieniła moje zapatrywania. Zaczą-
łem, jak wielu młodzieńców w moim 
wieku palić papierosy, popijać alkohol, 
rozglądałem się za dziewczynami i nie 
tylko się rozglądałem; uczestniczyłem 
w różnych imprezach i dobrze się ba-
wiłem. O Bogu pamiętałem tylko wte-

dy, kiedy mi się źle działo. Zacząłem 
dostrzegać, że wiara, jaką wyznaję jest 
tylko obłudą i kłamstwem. Modliłem się 
do Boga prosząc Go o wszystko, nigdy 
natomiast nie potrafiłem dziękować za 
to co już miałem. Byłem niewdzięczni-
kiem. Bałem się Boga, ze strachu przed 
piekłem i gniewem Bożym chodziłem 
do kościoła, spowiadałem się i przyj-
mowałem Komunię. Powtarzałem cią-
gle te same rzeczy: spowiedź, Komu-
nia, grzech i wyrzuty sumienia, i znów 
to samo. 

Kiedy poszedłem do szkoły w Gdy-
ni, był to okres moralnego zepsucia  
w moim życiu. Zapomniałem o Bogu 
i zasadach, które kiedyś mną kiero-
wały. Prowadziłem rozwiązłe życie, 
nadużywałem alkoholu. Wierzę, że 
już wtedy Bóg postawił na mojej dro-
dze Witka, dzięki któremu parę lat 
później poznałem Jezusa Chrystusa, 
mojego Zbawiciela. Po zakończeniu 
edukacji w Szkole Marynarki Wojen-
nej w Gdyni otrzymałem przydział do 
jednostki w porcie wojennym Świno-
ujście. Zamieszkałem tam i zacząłem 
pracować w Porcie Wojennym. Do 
Świnoujścia razem ze mną trafił też na 
inny okręt Witek. Grzeszyłem i żyłem 
nie przejmując się tym szczególnie, 
choć czasami dręczyły mnie wyrzuty  
sumienia. 

Spotykałem wiele kobiet, z żadną jed-
nak. nie wiązałem przyszłości, żyłem 
beztroskim życiem pełnym zabawy  
i imprez suto zakrapianych alkoholem. 
Chwile przyjemności, a potem okropne 
wyrzuty sumienia. Miałem ten komfort, 

że mogłem zawsze pójść do kościoła, 
wyspowiadać i „oczyścić się” w konfe-
sjonale. Traktowałem to miejsce jak du-
chową „pralkę”. Doskonale prała moje 
brudy, było to takie proste. Niemniej, 
pomimo tego, że często bolała mnie 
głowa po różnych imprezach, starałem 
się nie opuszczać niedzielnych mszy, 
na które regularnie chodziłem, ponie-
waż tego nauczyli mnie moi rodzice. 
Miałem takie przekonanie, że muszę 
chodzić do kościoła, ponieważ jest to 
mój chrześcijański obowiązek. I dodam, 
że jestem bardzo wdzięczny rodzicom 
za to, że nauczyli mnie sumienności  
i oddania się temu, w co wierzyli, na ich 
etapie poznania. Jestem im wdzięczny 
za to, że pomimo ich słabości potrafili 
mnie wychować na odpowiedzialnego 
i obowiązkowego człowieka. 

Pracując w Porcie Wojennym w Świno-
ujściu na początku mojej służby nie na-
leżałem do żołnierzy, których ceniono. 
Długo byłem tylko zastępcą dowódcy 
okrętu, ponieważ nie należałem do 
organizacji partyjnej (PZPR) i dlatego 
musiałem znacznie dłużej od moich 
kolegów czekać na awans. Po jakimś 
czasie znudziło mi się życie beztroskie-
go i nieodpowiedzialnego młodzieńca 
i mając 25 lat postanowiłem zmienić 
swoje życie. 

Nie okazało się to jednak proste. Za-
angażowałem się w związek, który był 
bardzo trudny, i który mnie przerósł. 
Byłem załamany, upijałem się noto-
rycznie, aby uciec przed czymś, co 
mnie gdzieś w głębi serca trawiło, a za-
razem też oskarżało. 

Tak biegnijcie,  
abyście nagrodę  
zdobyli! 

(1Kor 9:24)

ŚWIADECTWO

Piotr Czerwiński

fot. fotolia
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Wtedy zacząłem zadawać pytania: 
„Boże, dlaczego do tego dopuszczasz? 
Dlaczego akurat mnie to spotyka, dla-
czego to ja muszę cierpieć?”. Setki py-
tań cisnęło mi się na usta. Znowu woła-
łem w modlitwach o pomoc, błagałem 
Boga wprost, aby coś zrobił. 

No i zrobił. Nadszedł czas refleksji  
i w pewnym stopniu upamiętania z nie-
których nałogów. W tym samym cza-
sie, gdy moje życie się waliło mój kole-
ga Witek nawrócił się i zaczął mi wtedy 
dużo mówić o Jezusie, głosił mi prostą 
ewangelię. Widziałem duże zmiany  
w jego życiu i to mnie zastanawiało. 
Dowiedziałem się, że poznał jakichś 
ludzi (baptystów), którzy mu przekaza-
li Dobrą Nowinę, z tą Dobrą Nowiną  
Witek chciał się też podzielić ze mną. 
A że chłopak mądry, to zauważył, że 
moje życie się rozpada, i że jestem na 
granicy wytrzymałości. 

Miałem wówczas ochotę zrezygno-
wać ze służby w Marynarce Wojennej. 
Różne myśli chodziły mi po głowie: 
chciałem uciec jak najdalej od moich 
problemów, myślałem nawet o Legii 
Cudzoziemskiej. Sądziłem, że ucieczka 
gdzieś daleko ukoi mój ból i rozpacz, ale 
przed samym sobą nie da się uciec. No 
i nie udało mi się uciec. Nie tylko przed 
samym sobą, także przed Witkiem. Po-
dziwiałem jego zapał do zwiastowania 
Słowa Bożego, z wszystkimi wkoło pra-
gnął dzielić się ewangelią. Udało mu 
się pewnego razu mnie i mojego kole-
gę Krzysztofa zaprosić do miejscowego 
zboru baptystów, na spotkanie środo-
we. Kiedy byłem tam po raz pierwszy, 
na spotkaniu w innym kościele niż kato-
licki, wydawało mi się to bardzo dziw-
ne, całkiem inne, prawie jak jakiś „folk-
lor”. Pierwszy raz zobaczyłem wtedy, 
że można zupełnie inaczej wyznawać 
swoją wiarę. Byłem mile zaskoczony 
radością, jaka biła z ludzi, których tam 
zobaczyłem. Radość i prostota wyraża-
nia swojej wiary dotknęła mnie. Jednak 
dotknięcie to nie było aż tak głębokie, 
aby mnie zatrzymać w tym kościele. 
Byłem wiernym katolikiem, obitym już 
wprawdzie przez doświadczenia, jakie 
mnie spotkały po drodze, ale wiernym, 
zachowującym wiarę przodków, któ-
rzy zawsze byli gorliwymi katolikami. 
Ta gorliwość w pewnych sytuacjach  

i mnie została. Dopiero później zrozu-
miałem, że ta gorliwość była gorliwo-
ścią nierozsądną.

Witek nie odpuszczał i dalej opowiadał 
mi o Bogu, o Jego bezgranicznej miło-
ści do mnie i do każdego człowieka. 
„Bóg nie ma względu na osobę, Jezus 
zmarł za wszystkich” - słowa te ciągle 
krążyły gdzieś wokół mnie. Zacząłem 
się nad tym bardziej zastanawiać, ku-
piłem sobie wtedy Biblię i zacząłem 
ją czytać. W lipcu 1991 r. wyjechałem 
w góry, szukać wewnętrznego pokoju 
i relacji z Bogiem. Lecz tam, zamiast 
Boga znalazłem kolejną kobietę, któ-
ra okazała się niezwykłą dziewczyną. 
Zakochałem się, stało się to tak szybko, 
jak za pierwszym razem. Zamiast szu-
kać Boga, znów sam zacząłem układać 
sobie życie po swojemu. Miałem jakiś 
wewnętrzny niepokój, wiedziałem, że 
nie postępuję właściwie, ale to było sil-
niejsze ode mnie. Po roku pobraliśmy 
się z moją Madzią i byliśmy szczęśli-
wi, ale odczuwałem brak więzi z Bo-
giem, o której tak wiele słyszałem od 
Witka. Ten brak Boga w moim życiu 
powodował wielką pustkę, choć teraz 
miałem szczęśliwy dom, żonę, która 
mnie kochała, jednak za czymś ciągle 
tęskniłem. Czegoś mi brakowało. Życie 
moje nie było pełne, ono ciągle szuka-
ło Boga. Chodziłem jeszcze wtedy do 
kościoła katolickiego na nabożeństwa, 
ale już z pewnym dystansem. Poprzez 
trudne doświadczenia życiowe, które 
mnie spotkały czułem się niechciany, 
pominięty, niegodny, pozostawiony sa-
memu sobie. 

Nadszedł wreszcie grudzień 1993 
roku. Zostałem zaproszony przez Wit-
ka na ewangelizację do Kościoła Bap-
tystów w Świnoujściu. Kiedy parę lat 
wcześniej tam byłem, dziwiło mnie 
wszystko, co tam miało miejsce. Nigdy 
nie widziałem ludzi tak szczerze prze-
żywających społeczność z Bogiem, 
reagujących żywo podczas modlitwy  
i śpiewu. Tym razem i ja mogłem brać 
czynny udział w nabożeństwie. Sło-
wa pastora Grzegorza Bezubika, choć 
dokładnie ich już teraz nie pamiętam, 
zapadły tego dnia głęboko w moje ser-
ce. Duch Święty sprawił, że ze łzami  
w oczach przyjmowałem prawdę o tym, 
że Jezus przelał swoją świętą krew na 

krzyżu również za moje grzechy. Zro-
zumiałem wtedy prawdziwe przesłanie 
ewangelii. Postanowiłem oddać swoje 
życie Bogu i odtąd już zawsze kroczyć 
według Bożego Słowa, chciałem się 
podobać tylko Jemu. Na wezwanie do 
modlitwy, żeby Bóg zmienił moje ży-
cie odpowiedziałem podnosząc rękę, 
ale wahałem się jeszcze, czy wyjść na 
środek kościoła. Jednak jakaś siła pcha-
ła mnie do przodu. Byłem szczęśliwy 
i naprawdę gorąco pragnąłem, aby się 
ktoś o mnie wreszcie pomodlił. Chcia-
łem zacząć z Bogiem, na nowo. Bra-
cia pomodlili się o moje życie i to był 
początek trwającej do dziś przygody  
z moim Zbawicielem. 

Tego dnia zrozumiałem, dlaczego Bóg 
najpierw wlał w moje serce miłość 
do morza. Gdybym pozostał w mojej 
małej wiosce niedaleko Poznania i nie 
związałbym się z morską profesją, nie 
wyjechałbym z domu, zapewne trudno 
byłoby mi znaleźć ludzi ewangelicz-
nie wierzących, którzy mogli mi głosić 
ewangelię tak, jak stało się to za pośred-
nictwem Witka. Bóg właśnie taki spo-
sób znalazł na mnie. Aczkolwiek nie 
wykluczam tego, że moje życie równie 
dobrze mogło się zmienić także w in-
nych okolicznościach. Jednak z żywym 
Bogiem mogłem się spotkać pracując 
na morzu i w dodatku w wojsku.

Kiedy wróciłem tamtego dnia pełen 
radości do domu oznajmiając, że się 
nawróciłem, moja żona bardzo się 
zdziwiła. Czytając Biblię Bóg odsła-
niał przede mną ciągle nowe prawdy, 
którymi byłem zachwycony. Chętnie 
też dzieliłem się z innymi tymi mo-
imi odkryciami, serce moje płonęło 
dla Pana. To, co się ze mną wówczas 
działo, ciężko jednak było zrozumieć 
innym. W tym okresie powstawało  
w moim małżeństwie wiele nieporozu-
mień. Po dwóch latach uczęszczania 
do zboru zostałem ochrzczony przez 
zanurzenie, na wyznanie mojej wiary 
w Jezusa Chrystusa. Nasza córka Wik-
toria miała wówczas niespełna dwa 
latka a druga Amelia kilka miesięcy. 
Moja żona chodziła jeszcze wtedy do 
kościoła katolickiego na nabożeństwa, 
a ja chodziłem do zboru baptystów. Za 
każdym razem, gdy wracałem po na-
bożeństwie do domu byłem radosny  

i szczęśliwy i tym szczęściem chciałem 
się dzielić z moją żoną, choć ona tego 
wcale nie potrzebowała. Nie potrzebo-
wała - na razie. Niedużo brakowało, 
aby moje małżeństwo uległo rozpado-
wi. Obiecałem jednak wtedy Bogu, że 
cokolwiek by się stało z moim małżeń-
stwem, Jego już na pewno nie opusz-
czę, nie zdradzę mojego najlepszego 
przyjaciela, mojego wybawiciela, Pana  
i Boga. Otuchy dodawał mi fakt, iż 
pomimo różnych zmian nadal mimo 
wszystko byliśmy ze sobą szczęśliwi. 
W Duchu też cały czas modliłem się, 
aby Bóg zmieniał moją żonę. 

Madzia widziała, że wyszła za inne-
go człowieka, że stałem się inny. Nie 
mogła tego do końca zrozumieć. Dzię-
ki Bogu, z czasem tak się zaintereso-
wała tym, co ja robię, gdzie chodzę  
i w co wierzę, że sama zaczęła czytać 
Biblię, aby mnie sprawdzać. Kilka razy 
przy okazjach większych uroczystości  
w zborze poszła ze mną na nabożeń-
stwo. Zapoznałem ją wtedy z kilkoma 

ludźmi ze zboru. Zaprzyjaźniliśmy się 
wtedy z pewnym małżeństwem i tak 
powoli Bóg prostował kolejne ścieżki 
naszego życia.

Przetrwaliśmy dzięki Bożej łasce  
i życzliwym ludziom ten trudny okres 
w naszym życiu. Modliłem się bardzo 
często o żonę i o moje dzieci. Dobry 
Bóg sprawił, że moja żona po 5 latach 
nawróciła się do Pana i przyjęła chrzest 
wiary. Mój kolega Witek powiedział, 
że to cud, że moja żona się nawró-
ciła. Oczywiście miał rację! Wierzę  
w Boga cudów! On wszystko może, 
trzeba Mu tylko zaufać. 

W życiu chrześcijanina są jednak nie 
tylko dobre i przyjemne rzeczy. Muszę 
powiedzieć, że moje życie pokazało, 
iż na chrześcijanach również można 
się zawieść. Nie zawodzi jedynie sam 
Bóg. On jest zawsze ten sam teraz i na 
wieki. Tych małych bitew w naszym 
codziennym życiu któż nie przegry-
wał, wielu pewnie z nas to przeżywało. 

Optymistyczne jest jednak to, że wojna 
została wygrana raz na zawsze na krzy-
żu, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus po-
konał szatana. Nie zawsze jest tak ró-
żowo, jakby się nam mogło wydawać. 
Wiele rzeczy doświadczyłem w moim 
chrześcijańskim życiu, tych dobrych  
i tych mniej przyjemnych. Za wszyst-
kie Bogu jestem wdzięczny. Te do-
świadczenia spowodowały, że jestem 
odporniejszy, a zarazem bardziej czuj-
ny w życiu z Bogiem. Jezus Chrystus 
jest moim największym szczęściem,  
którego doświadczyłem w życiu. 

W wojsku do czasu nawrócenia prze-
konany byłem, że służę ojczyźnie. 
Kiedy się już nawróciłem wiedziałem, 
że służę od tej pory przede wszystkim 
Bogu, a potem ludziom. Powtarzam za 
Psalmistą Dawidem „Szczęściem moim 
jest być blisko Pana”. On jest tym, któ-
ry daje, kiedy chce i zabiera też, kiedy 
chce. On jest również tym, który do-
puszcza do zranień a także je leczy. Jest 
najlepszym lekarzem jakiego znam, ko-
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tam, że wówczas z wielkim zapałem 
próbowałem wszystkim wokoło mówić  
o Jezusie. Wręczałem żołnierzom bę-
dącym na służbie Nowe Testamenty, 
które jako członek Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Gedeonitów mogłem 
rozdawać. Wtedy straciłem też wielu 
tzw. „kolegów”, którzy mnie potrzebo-
wali wtedy, gdy razem z nimi piłem al-
kohol i robiłem inne głupie rzeczy, ale 
zyskałem dzięki Bogu wielu nowych, 
wspaniałych, prawdziwych przyja-
ciół w kościele. Jestem Bogu bardzo 
wdzięczny za to. Po jakimś czasie na-
wrócił się mechanik służący na moim 
okręcie. Tomek jest teraz moim bratem 
w Chrystusie i służy w Zborze Ewan-
gelicznych Chrześcijan w Świnoujściu. 
Pamiętam wspaniałe chwile, kiedy  
w porcie mieliśmy spotkania modlitew-
ne, było nas pięciu wierzących mary-
narzy. Stanowiliśmy zgraną i oddaną 
Bogu grupę. Wywieraliśmy pozytyw-
ny wpływ na wielu żołnierzy, którzy  
z nami pracowali. 

Kiedy się nawróciłem, nie zastana-
wiałem się nad tym, czy mam służyć 
dalej czy mam zrezygnować z wojska. 
Byłem przekonany o tym, że mam być 
dobrym świadectwem tam, gdzie Bóg 
mnie postawił. Wiedziałem, że będąc 
dowódcą okrętu będę miał wpływ na 
moich żołnierzy. A ponadto, przeczy-
tałem w Słowie Bożym: „Chcesz się nie 
bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz 
miał od niej pochwałę” (Rz.13:3b)  
i tak starałem się czynić. Bałem się tyl-
ko Boga. Bóg wiele razy pokazywał 
mi, że warto Mu ufać, przeprowadzał 
mnie przez góry i doliny, przez burze  
i sztormy życia. Nigdy na Nim się 
nie zawiodłem, On mnie prowadził 
i prowadzi dalej. Dzięki Bożej łasce 
mogłem z wieloma młodymi ludź-
mi, których spotkałem podczas mojej 
służby w Marynarce Wojennej dzielić 
się ewangelią. Do tej pory z niektórymi  
z nich mam dobry kontakt i dalej mogę 
im mówić o Jezusie.

Patrząc na to moje dojrzałe już życie 
chrześcijańskie muszę powiedzieć, że 
bardzo żałuję, że wcześniej nie po-
znałem Pana. Wiele przykrych rze-
czy mógłbym uniknąć, mniej ludzi 

zraniłbym moim nieodpowiedzialnym 
postępowaniem i wtedy też więk-
szej ilości ludzi mógłbym powiedzieć  
o Jezusie. Chwil straconych jednak 
nikt nie cofnie i nie zwróci. Niech to 
będzie wskazówką dla młodych ludzi, 
którzy szukają szczęścia nie wiadomo 
gdzie, a ono jest tak blisko. Zastanów 
się drogi czytelniku, kimkolwiek by-
łeś i jesteś, czy wszystko już zrobiłeś, 
aby być pewnym wieczności. Jeśli 
nie, to dzisiaj jest czas łaski i dzisiaj 
czas zbawienia. Czas, aby swoje ży-
cie powierzyć Bogu i uporządkować 
je we właściwy sposób, Boży spo-
sób. Niech moje życiowe doświad-
czenia będą dla ciebie motywacją do 
tego, aby dziś powiedzieć Bogu „tak” 
i przestrogą przed tym, aby odrzucać  
miłość Bożą. 

Bóg spełnił w swoim czasie również 
moje marzenie o pływaniu po oceanie, 
ponieważ On jest dawcą marzeń. Re-
alizując jednak to marzenie Bóg do-
świadczył moją wiarę poprzez sytuację 
rodzinną, która się przytrafiła. On też 
dokonał naprawy tej sytuacji i posklejał 
to, co było rozbite. Odbudował to, co 
omal się nie rozpadło. Miłość do mo-
rza spowodowała spotkanie z żywym 
Bogiem, to właśnie ta miłość sprawiła, 
że na mojej drodze Bóg stawiał ludzi 
i sytuacje, w których mogłem zbliżyć 
się do Niego. Bóg już w moim chrze-
ścijańskim życiu często wybawiał mnie 
z trudnych sytuacji. Wyprowadzał  
z doświadczeń, które wydawały się być 
beznadziejne. Tylko Bóg miłości mógł 
to uczynić, tylko Bóg pokoju mógł dać 
pokój, jakiego nikt inny nie może dać. 
Plan dla mojego i twojego życia już 
dawno został napisany. Realizacja tego 
planu ma swój czas, a Pan tego czasu 
poprowadzi nas przez kolejne wspa-
niałe momenty w życiu. 

Od czasu mojego nawrócenia byłem 
przez 15 lat związany ze Zborem Bap-
tystów w Świnoujściu, gdzie służyłem 
pełniąc różne funkcje zborowe i współ-
pracując z kilkoma pastorami. Mam kil-
ku wspaniałych przyjaciół wśród nich, 
którzy zawsze wspierali i wspierają 
mnie nadal w trudnych chwilach mo-
jego życia. Bardzo miło wspominam 

każdy okres mojej służby dla Pana, 
jestem przekonany, że moim przezna-
czeniem jest służyć. Dlatego też na 
różne sposoby według talentów, jakimi 
Dobry Bóg mnie obdarował chcę po 
prostu służyć dopóty, dopóki sił star-
czy. Obecnie służę pracując w Radzie 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, 
jestem członkiem Pierwszego Zboru 
Baptystów w Warszawie. Od trzech 
lat mieszkamy z moją żoną Magdaleną  
i córkami Wiktorią i Amelią w Warsza-
wie. Tutaj również Bóg prowadzi nas 
przez kolejne wspaniałe doświadcze-
nia. Jestem studentem trzeciego roku 
Wyższego Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego w Warszawie- Radości, 
nigdy nie jest za późno na naukę, za-
chęcam wszystkich, którzy chcą słu-
żyć Bogu aby skorzystali z tego do-
brego narzędzia, które może pomóc 
w służbie. Rozpocząłem te studia  
z nadzieją, że Pan Bóg po ich ukończe-
niu wykorzysta to, abym mógł Mu le-
piej służyć. Bogu niech będą dzięki za 
wszystko, co za mną i za to, co jeszcze  
przede mną. 

W moim życiu, jeszcze przed nawró-
ceniem były dwie pasje, a mianowicie 
morze i bieganie. Teraz są już trzy: 
Bóg, morze i bieganie. Wierzę, że tak 
do końca mego życia pozostanie.

Moim ulubionym wersetem, który to-
warzyszy mi przez całe moje chrześci-
jańskie życie jest tekst z Księgi Izaja-
sza 40:31 „Lecz ci, którzy ufają Panu, 
nabierają siły wzbijają się w górę na 
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdle-
ją, idą, a nie ustają”. Tekst ten często 
jest na moich ustach, kiedy braknie 
mi już sił w zmaganiach ze słabościa-
mi podczas biegów maratońskich,  
w których czasami biorę udział. Uczą 
mnie one pokory i wytrwałości pod-
czas codziennych życiowych zmagań. 
Zachęcam do tego, abyśmy nigdy nie 
ustawali podczas tego naszego „mara-
tonu życia” i biegli wytrwale pomimo 
sztormów i burz życiowych, zdążając 
do nagrody w niebie. Rozkoszuję się 
tą myślą, że nastąpi taki dzień, kiedy 
już na zawsze będę razem z naszym 
Panem. Niech ci Pan błogosławi drogi  
czytelniku.  

Albowiem jestem tego pewien, że 
ani śmierć, ani życie... Nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Bożej, któ-
ra jest w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym. Rzym. 8,39

17 czerwca 2011 roku w drodze do 
przyjaciela w Świnoujściu uległem 
wypadkowi samochodowemu. Pisze-
my razem to świadectwo, ponieważ to 
było nasze wspólne doświadczenie.

Nie mogąc nawiązać kontaktu z mę-
żem i w bałaganie myśli dostaję telefon 
z MOPS-u: „Czy rozmawiam z Panią 
Bielachowicz? Pani mąż to Grzegorz 
Bielachowicz? Mam dla Pani przykrą 
wiadomość…”. Kilka godzin później 
już osobiście Policja przekazała mi in-
formacje o wypadku. Wszystko, co się 
potem wydarzyło skutecznie doprowa-
dziło mnie do szpitala w Kołobrzegu 

- do męża. Grzesia zastałam smacznie 
śpiącego. Jednak aparatura na OIOM-
ie podtrzymująca jego życie, niekoń-
czące się badania i konsultacje lekar-
skie uświadomiły mi, że jego stan jest 
krytyczny. Jak się dowiedziałam, akcja 
ratunkowa także była bardzo trudna. 
Mąż był w śpiączce farmakologicznej 
przez sześć długich dni… Wybudzenie 
wiązało się jednocześnie z radością  
i obawą - jak nam się zachowa? Bardzo 
ucieszyłam się, kiedy automatycznie 
zaczął wymieniać cyfry mojego nume-
ru telefonu. 

Po prostu oszołomiony lekami i w natło-
ku informacji zacząłem sprawdzać, co 
jest nie tak? Miałem wypadek? Jeszcze 
dziwniej wyglądało, jak w tym stanie  
i ze złamaną szczęką głosząc ćwiczy-
łem dykcję. Miesiąc obłożnej hospitali-
zacji to był czas naprawdę błogosławio-

ny. Osobiście doświadczałem, że Chry-
stus jest życiem (Jan. 11,25; 14,6) i będę 
głosił Jego potężne Słowo (Ps. 29). To 
nie były wyuczone przekonania. Dar-
kowi, który po pijanemu spowodował 
wypadek, i z którym leżałem w jednej 
sali powiedziałem: „Mój wypadek jest 
niezrozumiały, ale chyba dlatego się 
tutaj znalazłem, aby tobie właśnie gło-
sić”. Dzięki Bogu, powoli wracam już 
do zdrowia.

Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy! 
Płakałem jak nigdy, gdy dowiedziałem 
się o poruszeniu modlitewnym w mojej 
sprawie. Bardzo dziękuję Bogu za moją 
żonę i całą rodzinę. Bardzo dziękuje-
my za troskę o nasze dzieci. Dziękuję 
wszystkim zborom za wsparcie, szcze-
gólnie Chrystusowemu w Kołobrzegu 
i mojemu umiłowanemu w Bielsku  
Podlaskim.  

Joanna i Grzegorz Bielachowicz

Bóg jest z nami

rzystam często z jego cudownych środ-
ków, dlatego też z usług tych ziemskich 
lekarzy nie muszę za wiele korzystać, 
dzięki Jego łasce. Biblia mówi: „Rozko-
szuj się Panem a da ci czego życzy so-
bie serce twoje”. Służąc jeszcze wtedy 
po nawróceniu w Marynarce Wojen-
nej, w krótkim okresie czasu zostałem 
dowódcą okrętu nie będąc członkiem 
żadnej partii. Było to wówczas niety-
powe. Kiedy się nawróciłem, moi prze-

łożeni zobaczyli we mnie innego czło-
wieka. Mogli mi zaufać i powierzyli mi 
trudniejsze obowiązki. Starałem się być 
człowiekiem bardziej odpowiedzial-
nym, zdawałem sobie sprawę z tego, 
że teraz służąc ojczyźnie służę przede 
wszystkim Bogu i nie mogę przynosić 
Mu wstydu. Koledzy widzieli, że coś 
się ze mną stało, że jestem jakiś inny. 
Przestałem wtedy pić alkohol, palić 
papierosy, Bóg zabrał przekleństwa,  

które często bywały na moich ustach 
zanim się nawróciłem. Moja załoga 
należała w tamtym okresie służby do 
najlepszych w jednostce. Osiągaliśmy 
we współzawodnictwie między okręta-
mi bardzo dobre wyniki. W rezultacie 
moich osobistych zmian zmieniała się 
jakość mojej służby i cała moja zało-
ga. Moi podwładni żołnierze dziwili się 
tym a ja chętnie im mówiłem o Bogu, 
o tym jak zmienił moje życie. Pamię-
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Mega-Kościół,  
pojednanie narodów i fala

z pastorem Zelijko Puja o pracy w Bośni
rozmawia Mateusz Wichary

Czy mógłbyś się przedstawić?

Nazywam się Zelijko Puja, jestem pa-
storem Kościoła baptystów w Tuzla  
w Bośni. Z pochodzenia jestem Chor-
watem, swą pracę zacząłem 8 lat temu.  
Z tego co wiem, jestem obecnie pierw-
szym misjonarzem, który został wysłany  
z Chorwacji do innego kraju, by zakła-
dać w nim zbór. 

Jak wygląda sytuacja Kościoła w Bo-
śni? 

Bośnia jest jednym z najmniej zewange-
lizowanych krajów na świecie, mimo że 
przecież znajduje się w Europie. Liczba 
kościołów baptystycznych jest w nim 
bardzo mała...

Bardzo mała, czyli jaka?

No, czyli nie więcej jak 3-4 zbory.  
A mówimy o zborach, które mają mię-
dzy 5 a 15 członków. Teoretycznie po-
dobno jest ich pięć w Unii plus nasz 
(jesteśmy zborem niezrzeszonym), ale  
z tego co wiem, faktycznie dwa zani-
kły. 

W jakim sensie zanikły?

To zjawisko, które obserwowaliśmy rów-
nież w Chorwacji. Była wojna. Kościoły 
organizowały pomoc charytatywną. 
Ludzie przychodzili. Niektórzy deklaro-
wali nawrócenie, chrzcili się. Wojna się 
skończyła, pomoc się skończyła i nie-
stety, zbory również. Ludzie po prostu 
przestali przychodzić. Liczba chrześci-
jan jest więc faktycznie mniejsza dzisiaj, 
niż – przynajmniej w statystykach – była 
10 lat temu. 

Jak to się stało, że Chorwat został pa-
storem w Bośni? Przecież wasze kraje 
walczyły ze sobą. 

Kiedy się nawróciłem, a było to oko-
ło 20 lat temu, byłem wtedy studen-
tem medycyny w Bośni. Ożeniłem się. 
Pamiętam, pewnej nocy siedzieliśmy  
z żoną i słuchaliśmy kazania transmi-
towanego przez jakieś ewangeliczne 
radio. Nie pamiętam, kto głosił, ale pa-
miętam konkluzję: pytaj Boga, czego 
od ciebie oczekuje. A potem bądź po-
słuszny. Po tym kazaniu zaczęliśmy się 
modlić i oczekiwaliśmy na odpowiedź. 
Prosiliśmy: Panie, pokaż nam, czego od 
nas chcesz. Następnego dnia otrzymali-
śmy zaproszenie z seminarium na studia 
teologiczne. 

Uznanie tego za Bożą odpowiedź było 
kosztowne. Moja żona była już w cią-
ży, i to zagrożonej a wokół ciągle trwała 
wojna. Przeszliśmy granicę blisko rejo-
nu, gdzie ciągle trwały walki. Zresztą, 
przejście przez granicę i przez kilka 
punktów kontrolnych na drogach, to 
był cud. Moja żona nie miała dokumen-
tów. Ale nikt o nie nie zapytał. Przyje-
chaliśmy więc do Chorwacji przez błąd 
administracyjny. Dopiero, gdy rodziła 
w szpitalu naszą córkę okazało się, że 
w zasadzie nie powinno jej w ogóle  
w Chorwacji być (śmiech). Po naro-
dzeniu się naszej córki pozostaliśmy  
w Chorwacji jakiś czas i pojechaliśmy do 
Czech, aby studiować w seminarium. 

Po skończeniu studiów chcieliśmy znów 
odwiedzić Bośnię. Powód był prosty – 
moja żona jest Bośniaczką, chciała ko-
lejny raz spróbować odzyskać stracone 
więzi z rodziną. Rodzina muzułmańska 
wyrzekła się jej zaraz po jej nawróce-
niu. Pojechaliśmy więc do Bośni, po-
zostaliśmy tam przez kilka tygodni.  
Z odbudowy relacji z rodziną nic nie wy-
szło, ale Bóg przez różne okoliczności 

przekonywał nas, abyśmy zostali jesz-
cze trochę dłużej. Jeszcze tydzień, dwa.  
Z tygodni zrobiły się miesiące. Podję-
liśmy decyzję, że zostajemy. Jesteśmy 
przekonani, że Bóg chce, abyśmy Mu  
w tym miejscu służyli.

Co więc robicie? Na czym polega wa-
sza służba? 

Osiem lat temu zaczęliśmy zakładanie 
zboru. Na naszym pierwszym nabo-
żeństwie obecna była moja rodzina  
i kilku zaciekawionych znajomych. To 
była grupa domowa. Wkrótce zaczęli-
śmy wynajmować lokal, a po niedługim 
czasie zostaliśmy przekonani, że mamy 
być zborem misyjnym. Czyli, zaintere-
sowanym nie tylko własnym rozwojem, 
ale również pomocą innym zborom, 
jak i otoczeniu. Dziś nasz kościół ma  
22 członków.

Czyli, jest największym zborem w Bo-
śni?

Tak, jesteśmy megakościołem (śmiech). 
Warto dodać, że osób związanych  
z naszym zborem poprzez nasze projekty 
jest wielokrotnie więcej. Na przykład, za-
częliśmy pomagać w pobliskim sierociń-
cu. Osób spoza zboru zaangażowanych  
w ten projekt jest kilkakrotnie więcej niż 
nas. 

Co robicie?

Pomagamy dzieciom w nauce, aby uzy-
skiwały lepsze stopnie. To bardzo waż-
ne. Kiedy kończą 18 lat, zdane są same 
na siebie. O ile nie pójdą na studia, mu-
szą znaleźć same pracę, co jest bardzo 
trudne. Jeśli pójdą na studia, państwo 
albo organizacje charytatywne dalej je 
wspierają, a one zyskują większe szan-
se na rynku pracy. W praktyce, jeśli nie 

pójdą na studia, lądują na ulicy. Nie 
trzeba wiele wyobraźni, by przewi-
dzieć, że skończą jako złoczyńcy. 
Tak więc walka o ich stopnie, to wal-
ka o ich całą przyszłość. 

Nasz projekt, co ważne, to projekt  
o budżecie 0. Nie wydajemy żad-
nych pieniędzy. Jedyny koszt to 
przekonywanie dzieci, które wca-
le nie są zbyt chętne (śmiech). Pa-
trzą na nas i ich wzrok mówi: oho, 
znów przyszli ci wredni goście, 
którzy zmuszają nas do nauki! Ale 
walka trwa. Również wśród wy-
chowawców. Kilka razy rozmawiali  
z nami: wiecie, jest coś wyjątkowe-
go w tym projekcie. Macie w sobie 
coś szczególnego. Także, nie trzeba 
być dużym ani bogatym kościołem, 
aby wpływać na otoczenie!

Czy to wasza główna służba?

Nie, mamy tych projektów znacz-
nie więcej. Cały czas organizujemy 
w zborze różne projekty edukacyj-
ne. Na przykład kursy kompute-
rowe (dostaliśmy kiedyś kilka sta-
rych komputerów), kursy językowe  
– angielski, niemiecki... Organizuje-
my również wykłady na różne tema-
ty. Na przykład psychologia, komu-
nikacja w biznesie, socjologia...

A w jaki sposób to wszystko orga-
nizujecie?

Przez nasze kontakty z innymi zbo-
rami. Stworzyliśmy silne więzi, nie-
formalne stowarzyszenie między 
kilkoma zborami. Jeśli jeden zbór 
ma wśród członków psychologa 
– zapraszamy go na wykłady. I nie 
tylko do nas, ale i innych stowarzy-
szonych zborów. Jeśli inny zbór ma 
członków znających obce języki – 
czemu nie zrobić kursów wyjazdo-
wych w innych zborach? Także, nie 
przychodzimy do zborów z goto-
wym programem, co chcemy robić. 
Przychodzimy i patrzymy, jaki ma 
potencjał, co mógłby robić. Staramy 
się łączyć to, co mamy z potrzeba-
mi. Ktoś zna francuski – robimy kurs 
francuskiego tam, gdzie to rzadkość. 
W ten sposób wszystkie zbory są 
zaangażowane. Nie ma żadnego 
zboru, choćby miał tylko 10 człon-
ków, który nie mógłby czegoś innym 
zaoferować! 

Zbieramy również pieniądze, na 
przykład na sierocińce w Afryce.  
A w tym wszystkim również pro-
mujemy pojednanie między naro-
dami. 

O czym konkretnie mówisz?

Staramy się, aby w naszych gru-
pach, kiedy robimy jakiś dłuższy 
projekt, na przykład jedno bądź 
dwutygodniowy, były osoby róż-
nych narodowości. Prawie zawsze 
jest tak, że mamy w grupie chrze-
ścijan z krajów, które są sobie 
wrogie, albo przynajmniej nawza-
jem się nie lubiące. Czyli, w Bo-
śni mamy Serbów i Chorwatów.  
W Chorwacji Serbów i Bośniaków, 
itp. Do Rumunii zapraszamy Wę-
grów i na odwrót. Pomysł polega 
na zaskoczeniu ludzi. Przychodzi 
ktoś z tego nie lubianego narodu  
i ci służy. Podobne działanie wi-
dzimy zresztą również w Jezusie  
w opowieści o Samarytance. 

Dam przykład. Kiedyś mieliśmy 
projekt w Serbii. Przedstawiłem się 
i powiedziałem, że jestem Chorwa-
tem. Przyznałem się również, że 
byłem żołnierzem, czyli strzelałem 
do Serbów. Zresztą powiedziałem 
o tym wprost. Powiedziałem rów-
nież, że strzelałem tylko do żołnie-
rzy po drugiej stronie i nigdy nie ce-
lowałem do cywilów, ale wiem, że 
byli inni Chorwaci, którzy to robili. 
Atmosfera bardzo zgęstniała. Było 
sporo osób spoza zboru. I wtedy 
poprosiłem ich o wybaczenie za 
wszelkie zło, jakie Chorwaci wy-
rządzili Serbom. Kiedy poprosiłem 
o przebaczenie, ludzie zaczęli pła-
kać. Ja prawie również. Powiedzia-
łem im, że dzięki łasce Chrystusa 
przyjechałem teraz do nich, aby 
im służyć. Wtedy pierwszy raz do-
świadczyłem, że przebaczenie jest 
tak wielką siłą. Najpierw widzie-
li we mnie wroga. Potem ujrzeli 
ułomnego człowieka, który prosi 
o przebaczenie. Kiedy później gło-
siłem w niedzielę, wiele nowych 
osób przyszło właśnie dlatego, aby 
usłyszeć Chorwata, który prosił ich 
o wybaczenie. I to, co mówiłem 
było dla nich ważne, bo potwier-
dzone tym, czego doświadczyli.
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A były inne reakcje?

Były. Również wśród chrześcijan. Nie-
którzy Chorwaci zwrócili mi uwagę, że 
przecież to oni nas zaatakowali. Inni, że 
nie możemy prosić o przebaczenie za 
grzechy innych osób. Co do mnie uwa-
żam, że ja, jako ja, ale i jako Chorwat  
w swoim imieniu, mogę. Bo byłem czę-
ścią tej wojny. 

Dziękuję, że zechciałeś się tym podzie-
lić. Wspominałeś o „stowarzyszeniu” 
zborów. Czy możesz coś więcej o tym 
powiedzieć?

Tak, nazywamy to projektem „WAVE” 
(fala). W skrócie chodzi o to, aby uwol-
nić potencjał zborów. Również w wy-
miarze materialnym. Chodzi mi o budy-
nek. Na przykład, w naszym zborze co-
dziennie odbywa się jakaś działalność 
bo uważamy, że to właściwe wykorzy-
stanie tego, co posiadamy. Następnie, 
tworzymy grupy misyjne, które wymie-
niają się między zborami. Każdy służy 
każdemu tym, co ma. I przez to jesteśmy 
bardzo wzbogaceni, zdolni w ciekawy 
sposób wpływać na nasze otoczenie.  
Przyciągać ludzi do zboru, tworzyć 
więzi, w tym wszystkim świadcząc  
o Chrystusie. 

To, co ważne to to, że nasz projekt  
w zasadzie nie wymaga żadnych nakła-

dów. Nie mamy kosztownych struktur 
(w ogóle ich nie mamy), organizacji, za-
sobów. Mamy siebie: potencjał ludzki. 
Każdy płaci za swoje podróże i to jedy-
ny koszt.

Ile zborów jest zaangażowanych w ten 
projekt?

Zależnie od stopnia zaangażowania 
mówimy o kilkunastu bądź kilkudzie-
sięciu. Ale ogólnie, coraz więcej zbo-
rów widzi korzyść takiego partnerstwa. 
Ja bym zresztą powiedział, że to jest 
coś więcej. To sposób myślenia o zbo-
rze; otworzenie się na innych i dawanie 
tego, co posiadamy. To misyjne postrze-
ganie naturalnych darów, umiejętności 
zawodowych. To ciągłe tworzenie pro-
jektów wyjścia z ewangelią do ludzi 
poprzez działania, w których jesteśmy 
obdarowani. 

Dam przykład. Ktoś dał nam 4 stare 
komputery, które chciał wyrzucić. My 
robimy dzięki nim w zborze kursy kom-
puterowe. W każdą sobotę 16 osób przy-
chodzi i ma kontakt z chrześcijanami. Po 
prostu dlatego, że mamy stare, bardzo 
stare komputery. Do naszych kursów ję-
zykowych jedyne, czego potrzebujemy 
to białej tablicy. Plus używania zdolno-
ści, które posiadamy. 

Czy Polacy mogą się dołączyć?

Oczywiście! Można znaleźć nas na 
http://waveprojects.webng.com; można 
do nas napisać (po angielsku) na adres: 
wave.tea@gmail.com. 

Powiedz, jak pracuje się w Bośni? 

Ciężko. Ludzie są bardzo niechętni do 
zmian. Tak jak powiedziałem, Bośnia 
jest najmniej zewangelizowanym krajem  
w Europie i jednym z najmniej na świe-
cie. Czemu – nie jest to łatwo powie-
dzieć. Uwierz mi, jestem tu już 8 lat i cią-
gle się nad tym zastanawiam. Myślę, że 
to połączenie kilku różnych czynników 
tradycji i kultury. To jedyne europejskie 
państwo z większością muzułmańską  
i jedyny słowiański – muzułmański na-
ród. Muzułmanie z Bliskiego Wschodu 
sporo tu inwestują. Budują meczety, 
inwestują w telewizję. Nie wiadomo,  
jakie to przyniesie efekty za 10 lat. Dlate-
go obecny czas jest wyjątkowy – wciąż 
możemy głosić i trzeba to wykorzystać.

Na czym polega bośniacki islam?

Tradycyjnie nie są zbyt pobożni. To chy-
ba najbardziej liberalni muzułmanie. 
Często nawet nie wiedzą, czemu coś 
robią. Ale, z drugiej strony bycie mu-
zułmaninem jest bardzo silnie wpisane  
w bośniacką tożsamość. Widzisz, Bo-
śniacy są ciekawi świata, ale jednocze-
śnie bardzo krytyczni wobec siebie, tak 
bardzo, że wręcz niezdolni do głębszych 
zmian. A to wspaniali, mądrzy ludzie. 

O co możemy się modlić?

Módlcie się proszę o Bośniaków.  
O owoce naszej pracy. Jest bardzo wie-
le osób, dla których to, co robimy ma 
znaczenie, ale ciągle mała liczba z nich 
decyduje się na rozpoczęcie życia wiarą 
w Chrystusa. Módlcie się o nasze pro-
jekty „Fali.” Aby się rozrastały i zmie-
niały coraz więcej zborów, a przez nie  
ich otoczenia.   

Nie jestem ekonomistą ani politologiem. Niemniej, biorę się do pisania na 
temat owego kryzysu z dwóch powodów. Po pierwsze, znam podstawo-
we biblijne zasady dotyczące zarządzania pieniędzmi. Te zasady są sta-
łe, mają powszechne zastosowanie i w większości znajdują się w Księdze 
Przypowieści Salomona, stąd tytuł artykułu. Po drugie, za skomplikowany-
mi mechanizmami kredytowymi, które wprowadził świat w kłopoty stoją 
ostatecznie ludzie podejmujący te decyzje. A o ludziach, ich błędach, pra-
gnieniach, motywacjach, wyobrażeniach i złych i dobrych celach, Biblia 
mówi z pełnym autorytetem. Stąd ów artykuł. 

Gdzie więc popełniono błąd? Co o tym mówi Boże Słowo?

W obecnej sytuacji mamy do czynienia 
z ręczeniem za nieodpowiedzialnych 
dwukrotnie. Po pierwsze, to ręczenie 
przez banki za nieodpowiedzialnych, 
poprzez udzielanie im kredytu. Dzia-
ło się to przede wszystkim w USA  
i przede wszystkim w przypadku kredy-
tów na zakup nieruchomości, co było 
bezpośrednią przyczyną kryzysu. Pod-
kreślmy: to ich problem, owych nieod-
powiedzialnych banków, za który one 

powinny zapłacić. Biblia naucza, aby 
każdy sam płacił za swe głupie decy-
zje, bo inaczej się niczego nie nauczy, 
albo wręcz nauczy się życia na cudzy 
koszt: „weź suknię tego, co za obcego 
ręczy; zlicytuj go za cudzoziemców” 
(Przyp 27:13). 

Niestety, cenę za te błędne wybory, ze 
względu na polityczne wpływy wielkich 
bankowców płacą całe społeczeństwa. 
I to właśnie drugie ręczenie za nieod-
powiedzialnych: ręczenie Państwa za 
banki. Oto politycy dochodzą do wnio-
sku, że upadek owych wielkich fortun 
bankowych byłby niekorzystny dla go-
spodarki i przejmują ich zobowiązania 
(oczywiście nie na siebie prywatnie, ale 
na całość społeczeństwa). Czy słusznie? 
Cóż, na pewno plajta wielkich banków 
narobiłaby zamieszania. Stracilibyśmy 
pewnie część naszych oszczędności. 
Ale powiedzmy sobie szczerze: przede 
wszystkim byłoby to niekorzystne dla 
wielkich bankowców, największych 
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Ręczenie za 
nieodpowiedzialnych

Biblia przestrzega wielokrotnie przed 
ręczeniem za nieodpowiedzialnych. 
Na przykład: „kto ręczy za obcego, 
bardzo sobie szkodzi; lecz bezpieczny 
jest ten, kto unika poręki” (Przyp 11:15). 
Lub: „człowiekiem nierozumnym jest 
ten, kto daje zobowiązanie, kto daje 
porękę za swego bliźniego” (17:18). 
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udziałowców. I to o ich interes chodzi. 
Społeczeństwo traci znacznie więcej 
przez zaciąganie przez Państwo ko-
lejnych zobowiązań, za które zapłacą 
nie właściciele banków, ale podatnicy 
(i nasze dzieci, gdy dorosną). W końcu, 
społeczeństwo płaci za to również nie-
ustannie poprzez problemy z walutą,  
o czym za chwilę.

Banki więc powinny bankrutować,  
a nieroztropni bankowcy tracić swe 
majątki. Nikt nie rozczula się nad ban-
kructwem prywatnych firm, mimo że 
nie traci tylko właściciel, ale i rodziny 
pracowników, kontrahenci. Czasem 
dowodzi się, że powinny być jednak 
inne zasady dla wielkich firm, a inne 
dla małych, bo skala społeczna owych 
bankructw jest inna. Cóż, pamiętajmy, 
że cały czas bankrutuje wiele małych 
firm, a więc wiele osób, więcej, niż  
w przypadku nawet największego 
przedsiębiorstwa nieustannie traci pra-
cę. Skala społeczna problemu jest więc 
porównywalna. Poza tym, takie po-
stawienie sprawy jest niesprawiedliwe  
i nieuczciwe. Oznacza twierdzenie, iż 
słusznie bankrutują i powinni bankru-
tować biedniejsi, i Państwo powinno na 
to pozwalać, ale za nic w świecie nie 

może dopuścić, by zbankrutowali naj-
bogatsi, a szczególnie banki i im trzeba 
ze wspólnej kasy pomagać. W końcu, 
jest to również kompletnie niebiblijne. 
Prawo bowiem powinno być jedno 
dla wszystkich: „Dwojakie odważniki 
i dwojaka miara – obydwa są ohydą 
dla Pana” (Przyp. 20:10). Przypomnę: 
„weź suknię tego, co za obcego ręczy; 
zlicytuj go za cudzoziemców” (Przyp 
27:13). Uczenie największych bankow-
ców, iż banki po prostu zbankrutować 
nie mogą, to uczenie ich braku odpo-
wiedzialności za swe decyzje. Bardzo 
kosztowne decyzje, za które płaci całe 
społeczeństwo. Swoją drogą, banki za-
chowują się, jak niewdzięczny dłużnik 
z przypowieści Jezusa: im samym daro-
wano miliardy, ale i tak bezlitośnie ścią-
gają należności (Mt 18:21-35). Wzglę-
dem siebie wymagają innej miary, niż 
względem własnych dłużników. 

Psucie pieniądza
Kryzys wiąże się silnie z kwestią walut: 
zbyt wielkiej ilości dolara i problemów 
strefy euro. O co chodzi? 

Do XIX wieku istniał pieniądz krusz-
cowy. Materiał, z którego był zrobio-

ny, był rzadko 
w naturze 

spotyka-

ny. To oznaczało ograniczenie dla 
królów i władzy państwowej. To nie 
one kontrolowały wartość pieniądza, 
ale dostęp do/ilość kruszcu na ryn-
ku. Ów kruszec władza musiała za-
kupić lub zadać sobie trud własnej 
organizacji jego wydobycia. I jedno  
i drugie kosztowało. Pieniądz był do-
brem trudnym do stworzenia, co spra-
wiało, że władza nie mogła tworzyć 
go tyle, ile chciała. Skutkiem tego ilość 
pieniądza na rynku była przewidywal-
na, w miarę stała, i to przez stulecia. 
Pieniądz był uczciwy, zgodnie z wer-
setem: „Waga fałszywa jest ohydą dla 
Pana, lecz pełne odważniki podobają 
mu się” (Przyp. 11:1). Pieniądz nie mógł 
stracić na wartości. Transakcje były więc 
bezpieczne. Oszczędności nie były za-
grożone inflacją (zmniejszaniem war-
tości nabywczej pieniądza, czyli ilości 
dóbr, jaką można zań kupić); podobnie 
transakcje i ceny dóbr. Rynek był nie-
zależny od chciwości władców, którzy 
oczywiście najchętniej pozyskiwaliby 
dobra od innych za nic nie kosztujące 
ich monety. To właśnie zjawisko tzw. 
„psucia pieniądza”, czyli zmniejszania 
ilości srebra w srebrnych, bądź złota 
w złotych monetach. Było ono jednak 
szybko przez obywateli rozpoznawane 
i weryfikowane – takie monety miały 
nieco inne fizyczne właściwości – stąd 
czasem na filmach widzimy „próbo-
wanie” jakości kruszcu monety przez 
gryzienie. Takie monety po owym te-
ście traciły proporcjonalnie do gorszej 

jakości stopu swą wartość. 

Niestety, żyjemy obecnie  
w czasach pieniędzy nie 

związanych z jakimkol-
wiek dobrem w na- 
turze. To pieniądz 
elektroniczny, bądź 
papierowy, czyli nic 
władzę nie kosztują-
cy. Jedynym ograni-
czeniem dla jego ilości 
jest polityczna wola 
władzy. Nietrudno prze- 
widzieć, że prowadzi to 

do łatwego produkowa-
nia nowych pieniędzy, 
czyli ich psucia. 

Za każdym więc razem, 
gdy powstają nowe zło-

tówki, wartość złotówek, które posia-
damy w portfelu maleje. Ta polityczna 
decyzja wydaje się od nas odległa, ale 
to nieprawda. Spotykamy jej skutki za 
każdym razem, kiedy przychodzi nam 
za coś zapłacić. Im więcej pieniędzy na 
rynku, tym mniej są one warte. To tak, 
jakby ktoś z portfela, w którym mamy 
100 złotych zabrał nam 5 – bowiem za 
owo 100 faktycznie możemy kupić do-
bra warte już tylko 95. Jak nazywamy 
zabranie nam z portfela przez kogoś  
5 złotych? 

Łatwo nam nazwać to zjawisko w sytu-
acji hiperinflacji: drukowania bez opa-
miętania pieniędzy przez jakieś egzo-
tyczne, dalekie państwa. Widzimy, że 
to nieuczciwe kazać komuś zarabiać w 
pieniądzach, których wartość maleje 
z dnia na dzień, czy nawet z godziny 
na godzinę. Wydaje nam się jednak, że 
wartość złotówki, względnie euro bądź 
dolara jest stała. Otóż nie jest. Opiera 
się dokładnie na tym samym mecha-
nizmie: rozsądnego, bądź zupełnie 
bez opamiętania tworzenia pieniędzy, 
które zapewniają bezpieczeństwo do-
konywania transakcji i utrzymywania 
oszczędności, bądź je niszczy. „Kto 
chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie 
kary” (Przyp. 28:20). W przypadku euro 
część państw podchodzi w zdyscypli-
nowany sposób do swych wydatków, 
a część wręcz przeciwnie. W związku 
z tym powstaje konieczność tworze-
nia nowych euro na pokrycie owych 
nieprzewidzianych wydatków, co ma 
wpływ na całą strefę. Podobnie USA. 
Jeśli rząd nie ograniczy swych wydat-
ków, a co za tym idzie nie przestanie 
emitować kolejnych bilionów dolarów, 
na co się nie zanosi, w pewnym mo-
mencie dolar przestanie być cokolwiek 
warty. Spowoduje to stratę wartości 
wszystkich oszczędności w dolarach 
na całym świecie. Będzie to kradzież 
wysiłków ogromnej ilości ludzi przez 
nieodpowiedzialnych polityków, którzy 
nie potrafią podjąć decyzji o redukcji 
budżetu, cięciu kosztów. I niestety, nie 
można tego scenariusza wykluczyć. 

Bezmyślność w wydawaniu
„Dłużnik jest sługą wierzyciela” (Przyp 
22:7). „Kto ugania się za złem, umrze” 

(Przyp 11:19). Dziś przekonuje się nas, 
iż jest dokładnie na odwrót. 

Nie martw się, że masz kredyt do spła-
ty; wciąż jesteś wolny, używaj życia  
i się nim ciesz do woli! 

Iluzoryczność tego sposobu myślenia 
ujawnia się, gdy pojawia się problem 
ze spłatą raty. Dociera do nas na-
sza niewola; bycie sługą wierzyciela. 
Podobnie konsumpcyjny tryb życia. 
Uganiaj się za czym chcesz; kupuj, 
wydawaj, używaj życia! Nie hamuj 
się przed niczym i niczego sobie nie 
odmawiaj! - to styl życia promowa-
ny przez dzisiejszych producentów. 
Daj innym zarobić i kupuj, ile wlezie! 
Brzmi to może dobrze, ale sednem jest 
pochwała impulsywności, braku poha-
mowania, rozmyślności j planowania 
wydatków. Tymczasem Biblia naucza: 
„Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; 
kto mądrze postępuje, jest bezpieczny” 
(Przyp 28:26). Myśl nad tym, co robisz. 
Myśl o skutkach, rozważ, czy cię na 
to stać. Nie kieruj się impulsem serca, 
bo możesz zapłacić zbyt wiele. „Dom 
buduje się mądrością, a umacnia się 
go roztropnością. I dzięki rozsądkowi 
napełnia się spichlerze wszelkimi cen-
nymi i upragnionymi dobrami” (Przyp 
24:3-4). Myśl, aby dobrze inwestować. 
Nie przejadaj tego, co może wygenero-
wać zysk. Do mądrości w planowaniu 
inwestycji i wydatków odnosi się rów-
nież nasz Pan: „Któż bowiem z was, 
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
najpierw i nie obliczy kosztów, czy 
ma na wykończenie”? (Łk. 14:28). Ano 
właśnie. Kiedyś to było oczywiste. Dziś 
niekoniecznie, co zbyt dobrze o na-
szym rozsądku nie świadczy. 

Ta zasada odnosi się również do 
państw, które zwiększają swe wy-
datki, nie mając na ich pokrycie. Już 
omówionym sposobem generowania 
zysków jest tworzenie w dużych ilo-
ściach pieniądza, który jednak zubaża 
społeczeństwo. Drugim są podatki. 
Choć Biblia nie zaprzecza potrzebie 
opodatkowania (jak nie zaprzecza po-
trzebie dobrowolnego opodatkowa-
nia na potrzeby kościelne), to jednak 
ostrzega: „Im mniej rozumu ma książę, 
tym okrutniejszym jest zdziercą; lecz 
kto nienawidzi wymuszonych dat-

ków, długo żyć będzie” (Przyp 28:16). 
Zbyt wielkie podatki świadczą więc  
o głupocie władzy. Niestety, łatwiej jest 
dzisiejszym rządom jej ulegać, niż się 
samoograniczyć w swych wydatkach. 
Ta głupota polega na przekonaniu, że 
obywatele będą zgadzać się na rosną-
ce podatki, niezależnie od ich wielko-
ści. Otóż nie będą. Człowiek mając do 
wyboru cierpieć biedę, bądź zapłacić 
podatki uzna, że roszczenie władzy 
czynienia go biednym jest bezprawne. 
Wysokie podatki osłabiają społeczeń-
stwo. Tworzą szarą strefę; osłabiają sza-
cunek do władzy; wywołują migrację 
do przyjaźniejszych krajów; podrażają 
koszty produkcji co sprawia, że coraz 
mniej jest pracy na rynku, bądź coraz 
więcej tej na czarno. Wymuszone ich 
egzekwowanie to częsta przyczyna 
buntu, zamieszek. W skrócie: to przepis 
na problemy. I to duże.

Do sytuacji w USA i na zachodzie Eu-
ropy, zresztą w pewnej mierze również 
w Polsce, ma również zastosowanie 
inny werset: „Łatwo zdobyty majątek 
maleje; lecz kto stopniowo gromadzi, 
pomnaża go” (Przyp. 13:11). Człowiek 
nie jest w stanie szanować majątku 
zbyt łatwo zdobytego. Dawanie kredy-
tu osobom, które nie podjęły żadnego 
wysiłku, aby go pożyczyć nie może 
się skończyć dobrze. Jest to również 
werset, który co do zasady uderza  
w instytucję banku centralnego, którego 
nic nie kosztuje generowanie nowych 
pieniędzy i w związku z tym tworzy 
ich zbyt wiele, prowadząc do inflacji, 
czyli zmniejszenia wartości dóbr, ja-
kie możemy kupić za określoną sumę, 
ze względu na coraz większą ilość 
pieniądza. Dlatego sposobem boga-
cenia się błogosławionym przez Boga 
jest angażujący nasze wysiłki proces: 
„kto kradnie, niechaj kraść przestanie,  
a niech raczej żmudną pracą własnych 
rak zdobywa dobra” (Ef 4:28). 

Perspektywy
Cóż więc robić? Jak na to wszystko 
odpowiedzieć? Rozpoczynając, warto 
wziąć sobie do serca wskazówki zary-
sowane powyżej. Nie dajmy się prze-
konać do głupoty. Nie folgujmy sobie. 
Bądźmy odpowiedzialni i myślmy nad 
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Europejczycy w strachu. Wisi nad nami kryzys gospo-
darczy, recesja i wzrost bezrobocia, jako dotkliwa 
dla każdego z nas jego konsekwencja. Czy jednak 

politycy robią cokolwiek, aby trwale ten problem rozwią-
zać? Patrząc na wiadomości płynące z prasy i telewizji,  
raczej niewystarczająco wiele. Powód jest jeden: wyborcy 
i wybory. Każdy decydent wie, że musi poddać się prawu 
wyborczemu a ludzie nie lubią prawdy, wolą żyć w iluzji  
i kłamstwie, ale za to wygodnie. 

Gdy postawimy pytanie: skąd wziął się ten kryzys, łatwo za-
uważyć, że z nieuczciwości. Od lat każde państwo bierze 
co roku pożyczkę od banków, aby móc realizować obietnice 
wyborcze i aby ludzie żyli w iluzji dobrobytu i dostatku. Nie-
które państwa osiągnęły kres takiej polityki. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że co miesiąc wydajemy na ży-
cie więcej o 5% niż zarabiamy, w jakimś krótkim okresie 
czasu możemy brać pożyczki od znajomych, banków, ale 
kiedyś oni zażądają zwrotu, wtedy bierzemy pożyczki od 
jednych, aby oddać drugim. Ten mechanizm działa do cza-
su, aż wielu będzie żądało zwrotu a zabraknie chętnych na 
pożyczenie. W państwie jest jeszcze jeden ratunek przed 
takim dramatem – Bank Centralny, który zawsze może do-
drukować pieniądze i często się tak robi. Niestety, choć  
konsekwencja jest rozciągnięta w czasie, to istnieje: jako 
wzrost inflacji i spadek naszych dochodów. Inflację mniej 
widać, niż ustawowe ograniczenie przywilejów, zaś politycy 
mogą wszystko zwalić na „pazerność” przemysłu a nie na 
swoją opieszałość w reformowaniu kraju. Patrząc dzisiaj na 
nasz kraj widzę to wyraźnie. 

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zbilansowanie do-
chodów i wydatków. Tak robimy w rodzinach, gdy brakuje 
nam pieniędzy. Ale rządy tego nie chcą robić, gdyż myślą 
w perspektywie znacznie krótszej, niż odpowiedzialni mał-
żonkowie i rodzice. To wybory, a wyborcy wolą być okła-
mywani. Wolą iluzję otrzymywania za darmo niż ogranicze-
nie swoich dochodów i przywilejów, wolą iluzję dobrobytu. 
Gdy zaś rządy chcą ograniczyć przywileje, na które nas nie 
stać, rodzi się bunt. Dlatego w Grecji ludzie wyszli na ulice,  
dlatego w Polsce są tak duże opory przed koniecznymi zmia-
nami w prawie. 

Jak ktoś kiedyś powiedział: „nie ma darmowych zupek”. 
Gdy państwo daje, to musi najpierw wziąć, przy czym 
bierze zawsze więcej, niż daje. Wyborcy, czyli my zacho-
wujemy się jak dzieci, gdy nie obchodzi nas, skąd rząd bie-
rze. Chcemy otrzymywać ładne prezenty. Najlepiej prze-
chodzić na emeryturę w wieku 50 lat, uczyć się za darmo 
w szkole, dostawać darmowe leczenie, wysokie zasiłki dla 
bezrobotnych i wypoczywać podczas coraz dłuższych 
weekendów i liczniejszych świąt. Jeszcze byśmy chcieli, 
aby rząd nam za te wygody sowicie zapłacił. Bo jeśli tego 
nie zrobi, to zagłosujemy na innych, którzy nam to chętnie 
obiecają, bo takich niestety nigdy nie zabraknie. W ten 
sposób koło się zamyka a kryzys europejski pozostanie 
nierozwiązany, gdyż wybory są zdarzeniem cyklicznym, 
a politycy kochają władzę bardziej od reform. 

W Księdze Przypowieści Salomona zapisane są znamien-
ne słowa:

Łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopnio-
wo gromadzi, pomnaża go. Przyp.13,11

Te słowa nie są miłe dla naszych uszu. Do-
brobyt buduje się ciężką pracą i bardzo 
wolno. Nie można tego procesu ominąć 
jakimiś skrótami, nie można żyć na kre-
dyt. Jedynie uczciwa praca może dać 
trwały efekt. Pracę tą muszą wyko-
nać również rządy reformując prawo  
i dostosowując chęci do możliwości. 
Pracę tę musimy wykonać i my, 

tym, jak postępujemy. Poza tym rozważmy jeszcze 
dwie myśli. 

Bóg, broń, złoto, zapasy
Szukając materiałów dotyczących kryzysu zna-
lazłem pewien artykuł, który jako chrześcijańską 
odpowiedź wskazywał te cztery hasła.1 Uważam, 
że to bardzo praktyczna porada. Po pierwsze więc, 
upewnij się, że żyjesz z Bogiem. Na czym polega 
twoje chrześcijaństwo? Wiara prawdziwa jest opar-
ciem w każdej sytuacji; wiara płytka rodzi tylko pre-
tensje i złość. Gdy przyjdzie burza, będzie za póź-
no, by zbudować gmach wiary na skale. Po prostu, 
zbudowany na piasku się zawali. Po drugie – broń. 
W sytuacji zamieszek policja ci nie pomoże. Jeśli 
chcesz chronić swą własność i rodzinę, musisz być 
samowystarczalny. Broń, choćby czarnoprochowa 
(bo taka jest w Polsce legalna bez pozwolenia) jest 
lepszym rozwiązaniem, niż liczenie na to, że nic się 
nie stanie. Po trzecie – złoto. Złoto, srebro, platyna, 
wszelkie inwestycje w niepodlegające inflacji środ-
ki. Coś, co ma ustaloną od stuleci wartość, zdolną 
przetrwać wszelkie kryzysy finansowe. Po czwarte 
– zapasy. Na miesiąc, dwa, sześć. Jeśli nie daj Boże 
byłyby problemy z zaopatrzeniem, co może się wy-
darzyć. Przypomnijmy sobie lata 80. 

Oczekujmy (fałszywych) mesjaszy
W sytuacji niepewności większość szuka zbawicie-
la. I to niekoniecznie w Jezusie Chrystusie. Nieste-
ty, historia uczy, że zazwyczaj były to osoby, które 
wprowadzały totalitarne rządy. Hitler, Mussolini  
i Stalin odpowiadali na faktyczne potrzeby swych 
społeczeństw. Niebezpieczeństwem jest to, iż taka 
postać odpowiada na jedną z najsilniejszych po-
trzeb człowieka – porządku, stabilności, spokoju. 
Choćby cena była wielka, wydaje się godna ryzyka. 
Bądźmy więc czujni. Wszyscy oni bowiem sprzeci-
wiali się Zbawicielowi prawdziwemu, wobec które-
go lojalność prawdziwych chrześcijan jest zawsze 
dla nich strukturą rywalizującą. 

Czas wokół nas się zmienia. To nie pierwszy taki 
kryzys, choć być może dla wielu pierwszy w ich 
życiu. Przede wszystkim pamiętajmy o Tym, który 
jest niezmienny: wczoraj, dziś i na wieki ten sam 
(Hbr 13:8). Ale nie lekceważmy Bożych zasad, bo 
za to przyjdzie nam zapłacić. „Zaufaj Panu z ca-
łego swojego serca i nie polegaj na własnym rozu-
mie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, 
a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj 
się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!” 
(Przyp. 3:5-7).  
1  Po angielsku była to zasada „4G”: God, guns, gold, grocery. Po polsku moż-
na by ująć jako zasadę „2BiZ”. Autorem angielskiego oryginału był Gary North. 

Ryszard Tyśnicki

Kryzys ekonomiczny a wyborcy
zwykli obywatele, gdyż jedynie nasza praca i zaangażowa-
nie przy dobrym prawie może wzbogacić nas i zapewnić 
ten wymarzony dobrobyt. Droga na skróty może dać nam 
na krótko przyjemność, ale w dłuższym okresie czasu mu-
simy za to zapłacić obniżką standardu naszego życia. 

Dlatego potrzebujemy wsłuchać się w dobrych doradców: 

Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada: 
lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. 
Przyp.11,14

Żyje nam się trudno, chcielibyśmy, aby nasz rząd dał nam 
dobre emerytury, wysokie pensje i nie pobierał tak wie-
le podatków. Niestety, tu jest sprzeczność nie do poko-
nania. Może warto skorzystać z rady Księgi Przypowieści 
Salomona i wsłuchać się w głos dobrych ekonomistów 
i znawców gospodarki, oraz popierać tych polityków, 
którzy nie obiecują „gruszek na wierzbie”, ale mają re-

alne programy rozwoju dla naszego kraju  
i Europy. 

W dobie kryzysu, jaki przeżywamy 
skorzystanie z dobrych rad może 

zapewnić nam w dłuższej per-
spektywie dobrobyt, a przecież 
o tym marzymy. Nie dajmy 
się zwodzić różnego rodza-
ju sztuczkami, może miłymi 
dla ucha, ale szkodliwymi 
dla nas. Zaciśnijmy pasa  
i żyjmy odpowiedzialnie. 
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dycyjnie uważa się, że praktykowali 
oni homoseksualizm, stąd pojęcie so-
domii. Gdy Lot przyjął pod swój dach 
dwóch mężczyzn (aniołów), mieszkań-
cy Sodomy zażądali, aby wyprowadził 
ich, „abyśmy ich poznali” (lub „z nimi 
poigrali”). Hebrajskie słowo „jada” (po-
znać) występuje w Starym Testamencie 
943 razy, ale tylko 10 razy odnosi się 
do stosunku seksualnego. Dlatego nie-
którzy twierdzą, że mieszkańcy Sodo-
my chcieli tylko zapoznać się osobiście  
z gośćmi Lota. 

To samo mogłoby się odnosić do miesz-
kańców Gibei. Oto stary człowiek 
przyjmuje na nocleg pod swój dach po-
dróżnego z kobietą. Wtedy mieszkańcy 
miasta „obstąpili dom i zaczęli kołatać 
do drzwi i wołać do sędziwego gospo-
darza domu: Wyprowadź męża, który 
wszedł do twego domu, a my będziemy 
z nim cieleśnie obcowali” (Sędz.19,22). 
Czy tutaj też chodziło o zapoznanie się 
z gościem? Niektórzy na siłę starają się 
to udowadniać. Ale ich usiłowania nie 
są przekonujące, ponieważ takie okre-
ślenia jak „źli i bardzo grzeszni” i „nie-
godziwi” nie może odnosić się do ludzi, 
którzy jedynie naruszają gościnność  
w cudzym domu. Gospodarz domu  
w Gibei zaproponował dobijającym się 
do jego domu swoją córkę, a potem wy-
prowadził przybyłą kobietę i „obcowali 
z nią cieleśnie i gwałcili ją przez całą  
noc aż do rana” (Sędz.19,25). Chociaż 
czasownik „jada” tylko 10 razy odnosi 
się do stosunku seksualnego, to sześć 
razy występuje w 1 Księdze Mojże-
szowej, w tym raz podczas wydarzeń  
w Sodomie. Przy tym Lot mówi o swo-
ich córkach, „które jeszcze nie poznały 
mężczyzny” (1 Mojż. 19,8).

Ci, którzy poważnie traktują tekst Nowe-
go Testamentu powinni zwrócić uwagę 
na List Judy, w którym mówi on o sądzie 
Bożym, oczekującym wszystkich nie-
posłusznych Jego nakazom. „Tak samo 
Sodoma i Gomora oraz otaczające je 

miasta, które oddawały się nierządowi 
i podążały za nienaturalną żądzą, służą 
jako przykład, ponosząc karę wieczne-
go ognia” (w.7). To prawda, homoseksu-
alizm mógł nie być jedynym grzechem 
mieszkańców Sodomy, ale na pewno 
był to grzech, który spotkał się z tak su-
rowym sądem Bożym.

2. Teksty lewickie
Obydwa teksty należą do „kodu świę-
tości”, który stanowi główną treść tej 
Księgi – wzywa do posłuszeństwa Bo-
żym prawom i wystrzegania się praktyk 
zapożyczonych z Egiptu czy Kanaanu. 
Należały do nich relacje seksualne, róż-
ne dewiacje z tego zakresu, składanie 
na ofiarę dzieci, bałwochwalstwo, różne 
wynaturzenia społeczne. Dlatego Bóg 
nakazał: „Nie będziesz cieleśnie obco-
wał z mężczyzną jak z kobietą. Jest to 
obrzydliwością”, oraz „Mężczyzna, któ-
ry obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak 
z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj 
poniosą śmierć; krew ich spadnie na 
nich” (3 Mojż.18,22 i 20,13).

Występujące w obu tekstach słowo 
„obrzydliwość” wiąże się z bałwo-
chwalstwem. Nie chodzi tu tylko o mo-
ralność, lecz religijną prawdę. Wiąże 
się to również z nakazem: „Nie będzie 
wśród córek izraelskich nierządnicy 
świątynnej ani wśród synów izraelskich 
nierządnika świątynnego” (5 Mojż. 
23,18). Kult płodności wśród mieszkań-
ców Kanaanu przyczyniał się do rozwo-
ju prostytucji sakralnej. Bezbożni królo-
wie Izraela i Judy stale popadali w ten 
grzech, natomiast wierni swemu Bogu 
– ciągle zwalczali te zwyczaje. Obydwa 
teksty lewickie zabraniają jakichkolwiek 
homoseksualnych stosunków. A kara 
śmierci dowodzi tylko, jak bardzo po-
ważnie grzech ten był traktowany.

3. Nauczanie Pawła  
w Liście do Rzymian

Przedstawiając grzechy pogan, Paweł 
pisze: „Dlatego wydał ich Bóg na łup 
sromotnych namiętności; kobiety ich 
bowiem zamieniły przyrodzone obco-
wanie na obcowanie przeciwne natu-
rze, podobnie też mężczyźni zaniechali 
przyrodzonego obcowania z kobietą, za-
pałali jedni ku drugim żądzą, mężczyź-
ni z mężczyznami popełniając sromotę 

i ponosząc na sobie samych należną  
za ich zboczenie karę” (Rzym.1,26-27).

Wszyscy zgadzają się z tym, że Paweł 
przedstawił tu bałwochwalczy grecko-
rzymski świat. Miał on pewne poznanie 
Boga (w.19-20) i moralne zasady, jed-
nak „przez nieprawość łamał prawdę” 
(w.18). Zamiast oddawać Bogu cześć, 
ludzie zwrócili się do bożków, „dlatego 
też wydał ich Bóg na łup pożądliwości 
ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili 
ciała swoje między sobą” (w.24), włącz-
nie z „nienaturalnym seksem”. Jest to 
jednoznaczne z potępieniem homosek-
sualnych praktyk.

Paweł nie mówi tu o skłonnościach, lecz 
o praktykach homoseksualnych, ponie-
waż kobiety „zamieniły przyrodzone ob-
cowanie”, a mężczyźni „zaniechali przy-
rodzonego obcowania z kobietą”. Paweł 
przedstawia lekkomyślne, bezwstydne, 
rozwiązłe zachowanie ludzi, których 
„Bóg wydał na łup pożądliwości” (lub 
„bezwstydnych namiętności”). Ludzie  
ci zwrócili się ku obcowaniu „przeciw-
nemu naturze” (w.26), czyli ustanowio-
nemu przez Boga porządkowi.

4. Inne teksty Pawła
W dwu innych swoich Listach Paweł 
pisze: „Czy nie wiecie, że niesprawie-
dliwi Królestwa Bożego nie odziedzi-
czą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, 
ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani 
złodzieje ani chciwcy, ani pijacy ani 
oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bo-
żego nie odziedziczą” (1 Kor. 6,9-10).  
I drugi tekst: „Wiedząc o tym, że zakon 
nie jest ustanowiony dla sprawiedliwe-
go, lecz dla nieprawych i nieposłusz-
nych, dla bezbożnych i grzeszników, 
dla bezecnych i nieczystych, dla ojco-
bójców i matkobójców, rozpustników, 
mężołożników, dla handlarzy ludźmi, 
dla kłamców, krzywoprzysiężców i dla 
wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej 
nauce” (1 Tym.1,9-10).

Są to dwie listy wstrętnych grzechów, 
których nie da się pogodzić z Bożym 
Królestwem. Jedna grupa ludzi jest 
określona jako malakoi, a inna (na obu 
listach) arsenokoitai. Różne polskie tłu-
maczenia podają to jako samcołożnicy 
(BGd.), mężczyźni współżyjący z sobą 
(BT), oddani grzechom sodomskim 

(Kow.), sodomczycy (Dąbr.), zboczeńcy 
itp. W przekładzie Ligi Biblijnej są oni 
nazwani po prostu homoseksualistami. 

Grupa malakoi to tzw bierni homosek-
sualiści, mężczyźni odgrywający bierną 
rolę w homoseksualnych praktykach. 
Druga grupa oznaczała mężczyznę  
w łóżku, co w greckim pojęciu przed-
stawiało tego, który odgrywał aktywną 
rolę. Może chodziło tu o odróżnienie 
młodych chłopców – wykorzystywa-
nych seksualnie – od dorosłych męż-
czyzn – jako aktywnych homoseksu-
alistów. W każdym bądź razie Paweł 
odrzuca homoseksualne zachowania 
pogan i uważa, że nie da się ich pogo-
dzić z moralnym prawem Bożym.

Podsumowanie
Czy te cztery grupy tekstów wystarcza-
ją, by ufać całej Biblii? Niektórzy uwa-
żają je za marginalne i mało znaczące, 
odnoszące się jedynie do zasady go-
ścinności (Sodoma i Gibea), zakazu kul-
towego (lewici), bezwstydnych orgii (List 
do Rzymian) czy męskiej prostytucji lub 
korumpowania młodzieży (List do Ko-
ryntian i do Tymoteusza). Ich zdaniem 
nie ma to nic wspólnego z homosek-
sualnymi skłonnościami czy relacjami 
opartymi na miłości, podobnymi do he-
teroseksualnej monogamii.

Jednak nie możemy w ten sposób pod-
chodzić do tekstu biblijnego. Chrześci-
jański sprzeciw wobec homoseksuali-
zmu nie opiera się na kilku niejasnych 
tekstach, których tradycyjne tłumacze-
nie łatwo da się obalić. Negatywny sto-
sunek do homoseksualizmu w 1 Księdze 
Mojżeszowej wynika z pozytywnego 
nauczania tej Księgi w jej pierwszych 
dwóch rozdziałach. Mówi się tam o sek-
sualności człowieka i heteroseksualnym 
małżeństwie. W 1 Liście do Koryntian 
(6,16) Paweł przytacza tekst pierwszej 
Księgi Biblii dowodząc, że heteroseksu-
alne małżeństwo od początku było Bo-
żym zamiarem i nakazem. W rozmowie 
z faryzeuszami Pan Jezus powiedział: 
„Czyż nie czytaliście, że Stwórca od po-
czątku stworzył mężczyznę i kobietę? 
Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę 
i połączy się ze swoja żoną, i będą dwo-
je jednym ciałem” (Mat.19,4-5).  

Na podstawie John Stott, Same Sex 
partnerships?, Londyn, 1999, opr. kw.

Ostatnio co-
raz częściej 
i coraz dono-
śniej  mówi  się 
i pisze o homoseksualistach i to nawet 
w Kościele. Dlatego uważam, że nale-
żałoby ten temat poruszyć również na 
łamach naszego miesięcznika. Chodzi 
mianowicie o to, co na ten temat mówi 
Pismo Święte? Czy zagadnienie to było 
znane już w starożytności? Jak wtedy 
sobie z tym radzono?

Kilka uwag wstępnych
Na początku należałoby stwierdzić, że 
wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Stwo-
rzonymi na obraz Boży, ale ludźmi upa-
dłymi w grzech, pozbawionymi chwały 
Bożej i dlatego zmagającymi się z pro-
blemami seksualnymi. Po drugie, je-
steśmy istotami seksualnymi, gdyż Bóg 
stworzył człowieka jako mężczyznę  
i kobietę. Jako tacy posiadamy seksual-
ne skłonności. Jako grzesznicy mamy do 
czynienia ze światem, ciałem i diabłem. 
Każdy element naszej grzesznej natury 
został naznaczony piętnem grzechu. 
Nikt z nas nie jest wolny od lubieżnych 
myśli, nikt – poza Jezusem Chrystusem 
– nie jest bez grzechu w tej dziedzinie. 
Dlatego wszyscy zasługujemy na Boży 
sąd i wszyscy pilnie potrzebujemy łaski 
Bożej.

Ale wszyscy też jesteśmy chrześcijana-
mi, uznajemy Chrystusa za swego Pana, 
staramy się kierować w swoim życiu 
zasadami Pisma Świętego. Tylko na ta-
kiej zasadzie powinniśmy poszukiwać 
rozwiązania problemów związanych  
z homoseksualizmem. I tylko takie roz-
wiązania powinny być dla nas wiążące. 
Współczesne dyskusje na ten temat nie 
są prowadzone w kontekście biblijnym. 
Coraz silniejsze ruchy lesbijek i gejów 
domagają się prawnego usankcjono-
wania ich związków, możliwości ado-
pcji dzieci, powszechnego poważania  
i uznawania ich postaw za normalne,  

a nawet zgod-
ne z Bożą wolą. Da-

nia była pierwszym krajem, który  
w 1989 roku prawnie zalegalizował ho-
moseksualne małżeństwa. Inne kraje 
powoli zmierzają w tym samym kierun-
ku. Również w Kościołach trwa dysku-
sja nie tylko na temat tolerancji wobec 
homoseksualizmu, ale nawet ordynacji 
homoseksualistów na stanowiska du-
chownych.

Cztery teksty biblijne  
na temat homoseksualizmu

Wszystkie one przedstawiają homosek-
sualizm w negatywnym świetle. Są to: 
wydarzenia w Sodomie (1 Mojż.19,1-13) 
oraz podobna historia w Gibei (Sędz.19); 
teksty lewickie w 3 Księdze Mojżeszowej 
(18,22 i 20,13), które wyraźnie zabrania-
ją „cielesnego obcowania z mężczyzną 
jak z kobietą”; tekst Listu do Rzymian, 
w którym Paweł przedstawia upadek 
moralny pogańskiego społeczeństwa 
(1,18-32), oraz przedstawione przez 
Pawła dwie listy grzeszników, włącznie 
z praktykującymi homoseksualistami  
(1Kor. 6,9-10 i 1Tym.1,8-11). Zastanówmy 
się nad każdym z podanych tekstów.
 
1. Wydarzenia w Sodomie i Gibei 
Opowiadanie w 1 Księdze Mojżeszowej 
wyraźnie mówi, że „mieszkańcy So-
domy byli źli i bardzo grzeszni wobec 
Pana” (13,13), dlatego „wielki rozlega się 
krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, 
że grzech ich jest bardzo ciężki” (18,20). 
Dlatego Bóg postanowił zbadać sprawę 
na miejscu. Powiedział zatem: „Zstąpię 
więc i zobaczę, czy postępowali we 
wszystkim tak, jak głosi krzyk, który do-
szedł do mnie, czy nie; muszę to wie-
dzieć” (18,21).

Pozostaje jednak pytanie: jaki grzech 
popełnili mieszkańcy obu tych miast, 
że „ten, który jest sędzią całej ziemi”, 
musiał ich tak dotkliwie ukarać? Tra-

Co Biblia mówi
o homoseksualizmie

John Stott
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a muszącym się jej z tego lub innego po-
wodu uczyć pokazuje, że granica między 
filozofią a antyfilozofią jest cienka, a te 
wzajemnie w siebie przechodzą. Znajo-
mość filozofii pozwala na jej zwalczanie. 
Zwalczanie jej rodzi kolejną filozofię,  
a całkowity zakaz zapoznawania się  
z filozofią jako świeckim, bezbożnym 
urojeniem zawsze jest wyrazem ule-
gnięcia jakiejś filozofii. Od filozofii nie 
da się bowiem uciec. W końcu, niestety, 
bezkompromisowość również może pro-
wadzić do herezji. Gorliwość może stać 
się nadgorliwością i drogą do duchowej 
pychy.   

Sprostowanie
W ostatnim numerze Słowa Prawdy po-
przez omyłkę edytorską został skrócony 
artykuł o Justynie Męczenniku. Część 
wyjaśniająca poglądy o zdanie: „Chrze-
ścijaństwo mówi o tym samym Logosie, 
co inne filozofie czy mity, ale samym  
w sobie, w jego pełni wcielonej w życie 
Jezusa, a tamte tylko w postaci Jego jakby 
ziaren, okruchów”. Natomiast na koniec 
zabrakło następującego podsumowania:  
„Czego uczy Justyn nas dzisiaj? Po pierw-
sze konsekwencji w wyznawaniu chrze-
ścijaństwa, w imię której zgodził się na 
męczeńską śmierć. Po drugie, braku 
kompleksów w stosunku do świeckich 
nauk, filozofii czy innych religii: są one 
tylko okruchami prawdy, która w całości 
jest w Chrystusie. Po trzecie, jednak rów-
nież pewnej dozy tolerancji wobec nich, 
o ile wierne są tym okruchom prawdy, 
które w sobie znajdują. Wszystkie bo-
wiem głoszą Chrystusa, ale cząstkowo  
i często nieświadomie: tylko chrześcijań-
stwo ma dostęp do pełni prawdy dostęp-
nej po wcieleniu”. Za pomyłkę serdecz-
nie przepraszamy.  

Czy materialista może być 
chrześcijaninem?

Pojęcie materializmu nie kojarzy nam się 
raczej z postawą chrześcijanina, tym bar-
dziej bezkompromisowego. W potocz-
nym rozumieniu tego terminu materialista 
to ktoś, dla którego liczy się tylko to, co 
można kupić za pieniądze. W znacze-
niu filozoficznym to ktoś, kto uważa, że 
istnieje tylko i wyłącznie rzeczywistość 
materialna, że to, co niematerialne, jest 
właściwie niczym. Oczywiście te dwa 
rozumienia materializmu mają ze sobą 
wiele wspólnego, choć niekoniecznie 
muszą się ze sobą łączyć. Zwolennicy 
teologii sukcesu, czy ideologii new age 
to materialiści w pierwszym sensie, ale 
nie w drugim: duch jest im potrzebny do 
zapewnienia sukcesu w świecie material-
nym. Epikurejczycy, czy stoicy to mate-
rialiści tylko w drugim znaczeniu. Nie 
uznając rzeczywistości innej niż mate-
rialna, nauczali wzniosłego życia dystan-
sującego się od dóbr materialnych, takich 
jak luksusy, bogactwa, zdrowie, dobre 
jedzenie czy rozrywki. 

Tak czy owak, jednak materializm w obu 
tych znaczeniach wydaje się być obcy 
ortodoksyjnie rozumianemu chrześci-
jaństwu. Bóg wszak jest Duchem i to 
On powinien być najwyższą wartością 
dla chrześcijanina. Nie ma tu miejsca na 
podkreślanie znaczenia tego, co material-
ne. A jednak. Nie ma tu sprzeczności. Jej 
pozór bierze się wyłącznie z założenia, 
że duch nie może być materialny. Ale 
nie trzeba go przyjmować, nie jest też 
ono objawione w Biblii. Ducha wcale 
nie trzeba przeciwstawiać materii. Rów-
nie dobrze można go traktować, jak nie-
co bardziej subtelną jej formę. Duchów 
zmarłych na przykład nie wyobrażamy 
sobie, jako czegoś niematerialnego, ale 
raczej jako coś przezroczystego, powłó-
czystego, ale przecież ciągle na swój spo-
sób materialnego. 

pisał wspaniale skomponowane mowy, 
w których bezlitośnie a zarazem przeko-
nująco drwił z pogańskiego stylu życia. 
Robił to jednak tak kunsztownie, że adre-
saci go chętnie czytali, ucząc się od nie-
go złośliwego humoru. Konfrontował ich  
z niewygodnymi prawdami; wypominał 
im na przykład, że gdy się czegoś boją, 
zawsze wzywają jednego Boga, a nie 
wielu bogów. Mawiał, że dusza jest z na-
tury chrześcijańska.
 

Walka z herezją 
Drugi front to była walka z herezją, głów-
nie negacją nauki o Trójcy i wcieleniu.  
Z jednej strony zwalczał modalizm kwe-
stionujący troistość osób w Bogu, miesza-
jący Ojca z Synem. Z drugiej strony zwal-
czał różne formy gnozy, które oddzielały 
Boga Ojca i Syna, a Syna przedstawiały 
jako nie całkiem wcielonego Boga, ale 
jakąś istotę z innego świata. 

W obronie świętego życia
Po trzecie, zwalczał kompromisy moral-
ne samych chrześcijan ucząc ich surowe-
go życia. Ostro krytykował poluzowanie 
moralnych wymagań stawianych ludziom 
wierzącym. Chciał Kościoła bezkompro-
misowego wobec grzechu, chrześcijan 
skoncentrowanych nie na folgowaniu 
sobie, ale narzucających sobie konse-
kwentnie duchową dyscyplinę. Do tego 
zachęcał w swych pismach. Uczył, jak 
tak żyć. Korzystał przy tym z filozoficz-
nych wzorców.

Filozofia jako antyfilozofia – 
antyfilozofia jako filozofia

I tu dochodzimy do pewnego paradok-
su. Tertulian, będąc prawnikiem miał 
ponadprzeciętną wiedzę filozoficzną. 
Nawrócił się poruszony świadectwem 
męczenników. Swojej wiedzy filozoficz-
nej nie zapomniał i chętnie ją wykorzy-
stywał. Także do walki z samą filozofią. 
W niej widział bowiem źródło herezji, 
które zwalczał. Tak więc, używał filozofii 
do walki z nią samą. W jego rękach filo-
zofia stawała się antyfilozofią. Korzystał 
z filozofii stoickiej, by zwalczać stoickie 
chrześcijaństwo. Z drugiej jednak strony 
tak zdefiniowana antyfilozofia stawała 
się na powrót filozofią. Pełniła te same 
funkcje. Jak pisałem ostatnio, filozofia  
w starożytności była szkołą duchowego 
i etycznego rozwoju, oferowała moral-
ne i duchowe ćwiczenia poprawy życia. 
Podobnie jak Tertulian, który oczywiście 
zdał sobie w pewnym momencie z tego 

sprawę i przywdział płaszcz filozofa, po-
święcając temu jedno ze swych pism.
 

Pochwała absurdu
Wiedział, że tak jak niewiele dzieli filo-
zofię od antyfilozofii, tak niewiele dzieli 
mądrość od tego, co niedorzeczne, czy 
niemożliwe. Zrozumiał, że nauczanie 
o wcieleniu, czy ukrzyżowaniu jest na 
swój sposób niedorzeczne, bo sprowa-
dza Boga do poziomu stworzenia i każe 
umrzeć mu haniebną śmiercią. Ale para-
doksalnie ujrzał w tym dowód jego praw-
dziwości. To są nauki tak niesamowite,  
że nie mogą być po prostu nieprawdą, 
czy głupotą w zwyczajnym sensie. Mu-
szą być czymś więcej. Człowiek by tego 
bowiem nie zdołał wymyślić, tak nie-
prawdopodobnie to brzmi. Zatem musi 
to pochodzić od Boga, który w ów dziw-
ny sposób wyraża swą niepojętą moc.
 

Od bezkompromisowości  
do herezji

Ale cienka granica oddziela nie tylko 
filozofię od antyfilozofii, mądrość od 
głupoty, ale też bezkompromisowość 
od herezji. Tertulian nigdy nie uległ gru-
bej herezji, podważającej podstawowe 
prawdy wiary. Przeciwnie, wiele zrobił, 
by je ugruntować. Ale dał się nabrać po-
selstwu montanistów, którzy wieszczyli 
rychły koniec świata, surowe zasady mo-
ralne i coś na kształt charyzmatycznego 
przebudzenia, obwieszczając światu 
nowe proroctwa. Proroctwa te okazały 
się fałszywe (koniec świata jakoś w koń-
cu nie nastąpił...). Tertulian w to uwierzył, 
pozbawiając się miana Ojca Kościoła, 
choć jego dzieła składają się na rozwój 
dogmatów. Na pewno kochał Boga i Jego 
Prawdę, ale samą bezkompromisowość 
ciut wyżej. Dlatego dał się zwieść fałszy-
wym proroctwom, które też w końcu po-
rzucił, tworząc własną efemeryczną sek-
tę tertulianistów, co było już niewątpliwie 
przejawem pychy, którą też, niestety od 
gorliwości oddziela tylko cienka linia. 
Człowiek kochający dobro i cierpiący dla 
niego może w końcu przestać je od sa-
mego siebie odróżniać, uznawszy się za 
jedynego sprawiedliwego i mądrość osta-
teczną. A to prowadzi do zguby.

Czego możemy się od Teruliana 
nauczyć?

Może być wzorem odwagi i bezkompro-
misowości, tak w życiu, jak w nauczaniu. 
Może nas nauczyć umiłowania prawd 
biblijnych. Ludziom nielubiącym filozofii, 

Duchowa materia
I tak właśnie ducha wyobrażał sobie 
Tertulian. Tak też wyobraża sobie ducha 
mentalność archaiczna. Duchy zmarłych 
krążą po zaświatach, w kranie cieni. 
Wyją skute łańcuchami, toczą kamień 
i robią inne bardzo materialne w swej 
istocie czynności. Przecież w Biblii znaj-
dujemy wiele takich obrazów. Sam Bóg 
przedstawiany jest, jako postać na tronie,  
z ręką, oczyma itd. Oczywiście więk-
szość chrześcijan uważa taki obraz za 
naiwny. Ale w bardziej wyrafinowanej 
formie nadaje się do pewnej obrony. Czy 
znamy wszystkie rodzaje materii? Nie. 
Czy nie istnieje bardziej subtelna jej for-
ma, przenikająca zwykłą materię? Czy 
Jezus nie był kimś takim po zmartwych-
wstaniu, gdy jadł ryby, chodził po ziemi 
a zarazem przenikał ściany i wzniósł się 
na obłoku? Może coś takiego właśnie 
posiada sam Bóg, aniołowie oraz dusze 
po zmartwychwstaniu? W filozofii takie 
duchowe rozumienie materii prezento-
wali stoicy. Tak sobie wyobrażali Boga 
– Logos, jako w tym sensie materialną, 
bezosobową, przenikającą, boską mą-
drość wszechświata. Epikurejczycy zaś 
wierzyli w bogów zbudowanych z cze-
goś w rodzaju materii, żyjących sobie 
w innych światach. Zarówno do opisów 
biblijnych, jak i do wspomnianych wyżej 
filozoficznych źródeł nawiązywał Tertu-
lian mówiąc, że to, co niematerialne jest 
niczym, i że stąd zarówno Bóg jak i du-
sza są materialne. 

Materialna Trójca święta, 
czyli „pączkujący” Bóg 

To Tertulian wymyślił zadomowione  
w chrześcijańskiej teologii pojęcie Trójcy. 
Ale rozumiał ją właśnie materialistycznie. 
Bóg Ojciec rodzi z siebie Syna – Logos, 
który ostatecznie staje się człowiekiem, 
jako Jezus Chrystus. To znaczy, zbudo-
wany z owej subtelnej materii Bóg Oj-
ciec wypączkowuje z siebie Syna. Mniej 

więcej tak, jak rozmnażają się drożdże. 
Syn rodzi z siebie Ducha. Są jednością, 
jedna osoba rodzi inną, w takim bardzo 
dosłownym sensie. Są od siebie odrębne. 
A jednak stanowią pewną całość, bardzo 
chciałoby się powiedzieć – namacalną  
i konkretną. Żadnych abstrakcyjnych 
spekulacji, dosłowne rozumienie pojęcia 
rodzenia, jedności Boga, a zarazem tro-
istości osób. Cóż więcej trzeba?

Ale co ma materializm  
do bezkompromisowości?

Otóż, właśnie takie materialne rozumie-
nie ducha pozwala na bardzo dosłowne 
rozumienie Biblii. Pamiętajmy, że zarów-
no po hebrajsku, jak i po grecku, w któ-
rych to językach napisana jest Biblia, jak 
i po łacinie, którą posługiwał się Tertulian 
„duch” to tyle, co tchnienie, czy wiatr. 
Czyli, znany fragment z ewangelii Jana 
rozmowy z Samarytanką mówi literalnie 
o tym, że Bóg jest jak wiatr (Bóg jest du-
chem), a przecież to do wiatru porównu-
je Ducha Pan Jezus rozdział wcześniej,  
w rozmowie z Nikodemem. Tertulian 
Biblię rozumiał dosłownie. Malowanych 
przez nią obrazów nie odczytywał, jako 
wyrafinowane metafory, ale jako opo-
wieść o Bogu realnie działającym w świe-
cie, dokonującym sądów, interweniują-
cym w historię. Biblia nie jest alegorią, 
przypowieścią, ale dosłownie prawdą. 
Całą prawdą i tylko prawdą. I tak właśnie 
rozumiał ją Tertulian. Dlatego bronił jej 
w bezkompromisowy sposób. I to aż na 
trzech różnych frontach. 

Obrona wiary przed poganami
Pierwszy z nich stanowiła praca apologe-
ty w dosłownym rozumieniu tego słowa. 
Bronił chrześcijaństwa przed niespra-
wiedliwymi atakami pogan. Nie wahał 
się przy tym atakować samych pogan  
i to w bardzo efektowny sposób. Był 
mistrzem ciętej riposty, jadowitego sar-
kazmu i efektownej, złośliwej retoryki, 

Filozofujący 
chrześcijanie
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tem). Po drugie, Stwórca może istnieć w metafizycznym 
wymiarze czasu, którego nasz fizyczny czas jest jedy-
nie mierzalną pochodną, a więc Bóg mógłby działać  
w tym innym czasie sprawiając stworzenie naszej cza-
soprzestrzeni. Po trzecie, Bóg może istnieć ponadcza-
sowo, a więc może (co się nam raczej w głowie nie 
mieści) bezczasowo umieścić warunki, jakimi spowo-
dował zaistnienie czasu i przestrzeni.

Świat naturalistycznej nauki jednak nie kapituluje. Do-
wiadujemy się o kolejnych teoriach – np. tych, które 
dotyczą próżni kwantowej. Mówi się nam, że bez 
żadnego nadprzyrodzonego czynnika próżnia kwan-
towa ma tę właściwość, że z niej od czasu do czasu 
wyłaniają się cząstki elementarne (mają one krótką ży-
wotność). Znany fizyk Stephen Hawking twierdzi, że 
same prawa fizyki lepiej wyjaśniają powstanie świata 
niż koncepcja Boga. Jednak tego typu myślenie jest  
z gruntu fałszywe. Doczekało się również miażdżącej 
krytyki w kręgach wierzących naukowców. Po pierw-
sze twierdzenie, że prawa mogą być przyczyną czegoś 
w świecie materialnym jest pomieszaniem kategorii. 
Gdyby tak było, zwykłe operacje matematyczne doko-
nane w domu na papierze powinny być w stanie zasilić 
nasze konto w banku (lub skarbonkę na półce) – tak 
argumentował dr John Lenox krytycznie ocenjający 
ostatnią książkę Hawkinga.

Ponadto wspomniana argumentacja bazuje na dwu-
znacznym rozumieniu pojęcia „próżnia kwantowa”. 
Zakłada się, że jest to „nic”, a więc – brzmi dalej wy-
wód – z „niczego” powstał świat przy pomocy samych 
sił natury, bez udziału nadprzyrodzonego czynnika. 
Problem w tym, że próżnia kwantowa to nie jest nicość. 
Musimy mieć przestrzeń i energię kwantową. A to już 
nie jest nic! Pytanie, skąd się one wzięły? Istnienie sa-
mych praw rządzących próżnią kwantową i wymianą 
energii na cząstki elementarne też domaga się wyja-
śnienia. Zatem, zamiast wykazać, że świat stał się sam 
z niczego, naukowcy ci zaledwie pokazali, jak jedna 
postać już istniejącego bytu przekształca się w inną.  
A to zupełnie nie wyjaśnia jego pochodzenia.

Podsumowując: na dzień dzisiejszy nauka stwierdza: 
nasz świat rozszerza się coraz szybciej. Wczoraj twier-
dziła ona coś innego. Jutro… no cóż, może kolejne od-
krycie pokaże, że jest zupełnie inaczej? Czy mamy ufać 
jej bezgranicznie?

Sugerowałbym, że w kwestii pochodzenia świata, jak  
i w każdej innej warto jest oprzeć swoje zaufanie na 
niezmiennym, objawionym Słowie Bożym, które auto-
rytatywnie stwierdza, że nie „Big Bang”, ale: „Na po-
czątku Bóg stworzył niebo i ziemię…” (Księga Rodzaju 
1:1) i Jemu niech będzie za to chwała.  

http://www.leaderu.com/offices/billcraig/docs/grunbau.
html

http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/article-
id/10745/cbmoduleid/881/default.aspx

Nie tak dawno Saul Perlmutter (USA), Brian P. Schmidt (Au-
stralia) i Adam G. Riess (USA) uhonorowani zostali nagrodą 
Nobla w dziedzinie fizyki. Byli oni jednymi z młodszych 
przedstawicieli świata nauki, których praca została w ten spo-
sób wyróżniona. Ich odkrycie: „Nasz wszechświat rozszerza 
się z coraz większą prędkością”. 

To, że wszechświat się rozszerza, wiadome jest od kilku de-
kad (choć w tej kwestii były podnoszone poważne zastrze-
żenia), ale obecne odkrycie niezmiernie zaskoczyło świat 
nauki, gdyż spodziewano się, że nasz świat od tzw. Wiel-
kiego Wybuchu – w swojej ekspansji spowalnia. Niektórzy 
spekulowali, że po tym, jak wszystkie galaktyki przestaną się 
rozszerzać, cała materia zacznie na powrót się zapadać i doj-
dzie do skurczenia się jej do rozmiarów nieprawdopodobnie 
gęstego, małego obiektu (punktu osobliwości), który po raz 
kolejny wybuchnie dając rzekomo początek nowemu światu 
(Inna teoria mówi o ograniczonym zagęszczaniu się galaktyk 
i „odbiciu” – kolejnym wybuchu przed osiągnięciem punktu 
osobliwości). Obecne odkrycie całkowicie przekreśliło te sce-
nariusze. Stajemy wobec mocnego faktu nauki – nasz wszech-
świat nieubłaganie rozprzestrzenia się i nic nie wskazuje, że 
coś mogłoby go w tym pędzie wyhamować. 

Jakie to ma znaczenie dla nas, wierzących? Okazuje się, że 
bardzo duże. Zgodnie z twierdzeniem, jakie sformułowa-
li Guth, Bohr i Wilankin każdy układ, który jest w proce-
sie rozszerzania musi mieć swój początek. Nasz świat jest  
w procesie rozszerzania, a więc zgodnie z tym twierdzeniem 
musi mieć początek, a skoro ma początek, to musi mieć przy-
czynę, dla której zaistniał. Jest to argument Kalam, do którego 
wrócimy przy innej okazji.

Właśnie o tę przyczynę powstania świata toczą się poważ-
ne spory. Od XX wieku, kiedy okazało się, że świat nie jest 
wieczny, ci spośród naukowców, którzy nie wierzą w nad-
przyrodzone czynniki sprawcze (czytaj: Pana Boga) zaczęli 
opracowywać naturalistyczne wyjaśnienie przyczyn powsta-
nia świata. Mówiąc wprost, starali się odpowiedzieć na wciąż 
podnoszone pytanie: „Dlaczego istnieje cokolwiek zamiast 
istnienia niczego?”.

Trzeba przyznać, że wysuwano bardzo ciekawe tezy. Jedną  
z nich była teoria Oscylującego Świata opracowana przez  
Richarda Tolmana. Scenariusz dziejów świata, jaki ona 
przewiduje nakreślony został powyżej. Dziś teoria ta jest 
całkowicie zarzucona, gdyż posiada wiele braków – przesą-
dzającym argumentem ją obalającym jest właśnie odkrycie  
najnowszych noblistów.

Inną próbą ominięcia niewygodnej dla ateizmu kwestii przy-
czyny zaistnienia świata jest argumentacja, że skoro cza-
soprzestrzeń ma swój początek, to przed tym początkiem 
nie było czasu! Zatem pozbawione sensu jest pytanie - „Co 
było przedtem?”. Zwróćcie uwagę, że ta argumentacja spryt-
nie zmienia temat z pytania o przyczynę prawybuchu (Big 
Bangu) na pytanie o sekwencję czasową: Co było przed-
tem? Rzeczywiście, nie ma sensu pytanie, co mogło spo-
wodować prawybuch chronologicznie (bo nie było jeszcze 
czasu), ale jak najbardziej uzasadnione jest pytanie, co było 
przyczyną tego wydarzenia. Podnoszenie tego pytania irytu-
je świat materialistów. Profesor Grünbaum nazywa to pseu-
do-problemem, a nasze teistyczne tłumaczenie, że sprawcą 
początku czasoprzestrzeni był Pan Bóg, określa pseudo- 
wyjaśnieniem. Czy rzeczywiście tak jest?

Możemy odwołać się oprócz objawienia biblijnego (które 
ateista i tak odrzuci) do powszechnego intuicyjnego rozu-
mienia świata. Nie obserwujemy w ogóle, żeby przedmio-
ty lub energia ot tak, pojawiały się z niczego. Czy zatem 
cały wszechświat miałby być wyjątkiem? Czy mamy może 
obawiać się, że kolejny Big Bang pojawi się równolegle  
z naszym światem doprowadzając do katastroficznej z nim 
kolizji? Wyjaśnienie, że ponadczasowy (transcendentny) 
czynnik sprawił pojawienie się czasu, przestrzeni, materii  
i praw nią rządzących jest jak najbardziej intelektualnie satys-
fakcjonujące. Dr William Craig Lane, zanany chrześcijański 
filozof podaje trzy scenariusze, jak świat mógł być stworzony 
bez pogwałcenia zasady, że przed momentem zero (odkąd 
czas zaczął biec) chronologicznie nic się nie działo:

Po pierwsze, Bóg mógł stworzyć czasoprzestrzeń w tym sa-
mym momencie, gdy zaczął się bieg dziejów (a nie tuż przed-

Świ at  s i ę   ro z s z e r z a, 
Stanisław Sylwestrowicz

Popularny amerykański kaznodzieja, Rick Warren zdemento-
wał pogłoski o tym, jakoby próbował pogodzić chrześcijań-
stwo i islam tak, by doprowadzić do ich koegzystencji. Plotki 
te nazwał bzdurami i kłamstwami. Jeden z użytkowników por-
talu Twitter zadał mu pytanie: „Pewien starszy pan w telewi-
zji twierdzi, że popierasz tzw. „chrislam”. Czy to prawda?”. 
Tym „starszym panem” był najprawdopodobniej Jack Van 
Impe prowadzący programy telewizyjne o czasach ostatecz-
nych. Van Impe skrytykował Warrena za to, że w lipcu 2009 r. 
wystąpił jako mówca podczas 46. Konferencji Islamskiej Spo-
łeczności Ameryki Północnej. Podczas przemówienia War-
ren wezwał muzułmanów i chrześcijan, by współpracowali  
w celu tworzenia szacunku, uprzejmości, promowania pokoju 
i sprostania największym światowym wyzwaniom. „Tolerancja 
nie wystarczy. Ludzie nie chcą być tylko tolerowani. Chcą być 
szanowani i pragną, by ich wysłuchano. Potrzebują być cenie-
ni” - mówił podczas konferencji. Podkreślał też: „Nie interesu-
je mnie dialog między religiami, czy międzyreligijne projekty. 
Same słowa to za mało”. W odpowiedzi na pogłoski o tym, 
jakoby popierał tzw. „chrislam”, Warren wskazał na werset  
z Przypowieści Salomona (14,15), który mówi: „Tylko prostak 
wierzy każdemu słowu”. 
Ponadto Rick Warren napisał: Tzw. pogłoska o „chrislamie” 
to stuprocentowa nieprawda. Gdyby człowiek, który rozpo-
wszechnił ten mit lub ktokolwiek, kto przekazał to dalej był 
posłuszny przykazaniom Pana, by przyjść bezpośrednio do 
mnie i zapytać mnie, w co wierzę dowiedziałby się, że wie-
rzę w coś dokładnie odwrotnego. Jestem chrześcijańskim pa-
storem czwartego pokolenia i moje życie oraz służba są zbu-
dowane na prawdzie mówiącej, że Jezus jest jedyną drogą,  
a nasza nieomylna Biblia jest dla nas jedynym prawdziwym 
autorytetem. Jako ewangelista dużo czasu poświęcam na roz-
mowy z niewierzącymi. Nie da się zdobyć dla Chrystusa swo-
ich wrogów, tylko przyjaciół. Więc musimy budować mosty 
przyjaźni i miłości z tymi, którzy wierzą inaczej, aby Jezus 
mógł przejść tymi mostami do ich serc. Poza tym miłowanie 
naszych nieprzyjaciół nie jest grzechem, a raczej przykaza-
niem, które dał nam Jezus. W ciągu ostatnich 10 lat kościół 
Saddleback, którego jestem pastorem ochrzcił ponad 22 tys. 
nowych dorosłych wierzących - tylko dlatego, że przejawia-
my miłość wobec tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa. 
Nonsensem jest myślenie, że trzeba iść na kompromis w wie-
rze albo rozwodnić swoje przekonania, by kogoś kochać czy 
po prostu traktować go z godnością. Legalistyczni faryzeusze 
nazywali Jezusa „przyjacielem grzeszników”, ponieważ spę-
dzał on czas z niewierzącymi i ich miłował. MAM NADZIEJĘ, 
że 1) Zawsze będziesz wierzyć, że każdy potrzebuje Jezusa 
jako swojego Pana i Zbawiciela. 2) Będziesz mieć odwagę 
przebywać z niewierzącymi,aby ich kochać i przyprowadzić 
do Zbawiciela. 3) Będziesz gotowy do tego, by nazywano 
cię „przyjacielem grzeszników”, co stanowi komplement  
i 4) Nie będziesz rozpowszechniać plotek, dopóki nie zapytasz 
oskarżanej osoby o to, jaka jest prawda.
W Polsce Rick Warren znany jest przede wszystkim dzięki swej 
bestsellerowej książce „Kościół świadomy celu” (chn24.pl). 

(KW)

Rick Warren odpiera zarzuty
Wiara  

 ma  
sens!

a co na to Biblia?

fo
t. 

st
oc

kx
ch

ng



SŁOWO PRAWDY • Numer 02 / luty 2012 • 2524 • SŁOWO PRAWDY • Numer 02 / luty 2012

W piątek 25 listopada odbyło się 
ostatnie w 2011 roku w I zborze war-
szawskim „Pidżama party”. To nasz 
pomysł na zbliżenie się kobiet w zbo-
rze i poza nim: organizujemy je dla 
wszystkich dziewczyn, młodszych 
i starszych ze zboru, jak i naszych  
sąsiadek. 

Spotkania mają na celu przyprowa-
dzenie na pogawędkę swojej znajo-
mej bądź zaproszenie kobiet, które 
od niedawna są w zborze i nie zawią-
zały zbyt wielu więzi. Nie przycho-
dzą jeszcze np. na spotkania kobiece 
u nas organizowane raz w miesiącu, 
w sobotę o godz. 9.00 rano, jako 
,,Śniadanko kobiet”. Osób nowych 
jest zazwyczaj 3 -4. To nie znaczy, że 
przyjdą na nabożeństwa. Ale znaczy, 

że możemy im okazać miłość i prak-
tyczne zainteresowanie oraz usłużyć 
studium, rozmową, społecznością. 
Wierzymy, że takie świadectwo ma 
moc.

Na nocnym party zawsze jest nas po-
nad 10 osób, dlatego gościny udzie-
lają siostry mające duże mieszkania. 
Spotkanie odbyło się już czwarty  
raz, pod koniec lutego planujemy na-
stępne. Schodzimy się 
w piątki na 19.00, ist-
nieje możliwość no-
cowania, ale również 
wcześniej uzgadniamy 
rozwiezienie wszyst-
kich uczestniczek, 
które wolą nocować 
w swych domach. Te 
wieczory są wyjątko-
we, bo możemy się 
oderwać od większo-
ści obowiązków. To 

Pidżama party
czas, kiedy mężowie mogą zostać  
z dziećmi, dać im kolację i położyć 
spać. Większość z nas ma soboty 
wolne od pracy, więc można dłużej 
pobyć razem. 

Spotkanie polega na luźnym, wolnym 
czasie, ale nie tylko. W programie są 
również konkursy, jak na przykład 
gotowania. Punktem programu jest 
również „wymiana szaf,”, czasem 

„małe spa”, czyli ma-
saż głowy, maseczki, 
upiększanie itp. Za-
wsze też organizuje-
my wykład biblijny, 
często o postaciach 
Bożych kobiet, bądź 
o określonych za-
chowaniach. Ostat-
nio zrobiłyśmy sobie 
również dyskusję, co 
naszym zdaniem jest 
piękne w przyrodzie 

– każdemu podoba się co innego, 
dyskutowałyśmy, dlaczego. Zrobiły-
śmy również reportaże o sobie. Każda  
z nas musiała zrobić wywiad z dru-
gą kobietą, a później mówiłyśmy, 
jak ona wygląda w naszych oczach, 
jaki ma charakter, czy jest podobna 
do mnie w różnych zachowaniach, 
które wcześniej badałyśmy w formie  
ankiety.

Spotkania wynikły z potrzeb integra-
cji kobiet w zborze. Metoda się przy-
jęła. Mamy również owoce naszej 
pracy w wymiarze ogólnopolskim: 
większość kobiet, uczęszczających 
na takie spotkania chce wyjechać 
później na konferencję, np. taką, jak 
w Świnoujściu. Zapraszamy do nas, 
ale i zachęcamy do zorganizowania 
własnych. Może i Wy, drogie sio-
stry zaprosicie kiedyś nas na Wasze  
„Pidżama party”?  

Beata Jaskuła-Tuchanowska Wokół nas dzieją się rzeczy straszne. Nie 
widzimy ich, a raczej nie dostrzegamy. 
Spowszedniały. Z ekranu telewizyjnego 
krwawy mord a nawet zbiorowy wydaje 
się być bajką o żelaznym wilku.

A my lubimy się bać! Już jako dzieci 
uwielbialiśmy wieczorową porą opo-
wieści rozpoczynające się od słów:  
„a w tym czarnym, czarnym lesie...”. 
Oglądamy horrory, kino akcji, sztuki wal-
ki. Najchętniej te, w których z trzaskiem 
pękają kości nadgarstków i golenie.

Ale bywamy też naiwni, dziecięco nie-
winni. Nic nie chcemy wiedzieć o ta-
kiej antykoncepcji, czy aborcji. Wierzy-
my we wstrzemięźliwość przedślubną.  
W białe małżeństwa. Chyba, że tak nie-
chcący i zupełnie przypadkiem naoglą-
damy się tych wieczornych programów 
edukujących... seksualnie, tych filmów 
mniej przyzwoitych, to coś tam wiemy. 
Teoretycznie.

Dlatego, mimo że pokątnie doinformo-
wani, dziewczęta i chłopcy wokół nas 
są zaskoczeni, gdy w wyniku ich działań 
pojawia się... niechciana ciąża. Trudno. 
Stało się. Jesteśmy nastoletni i jesteśmy  
w ciąży. Pojawia się Mama. Tata. Kolega 

ze szkolnej ławki. Nauczyciele. Dy-
rektor. Rozmawiają. No, bo dziecko 
dziecka się chce uczyć, mimo że kar-
mi piersią. A to chwalebne! W końcu,  
w dobie kryzysu płodności i nie-
uchronnego procesu zanikania chro-
mosomu Y, „rozradzajcie się i roz-
mnażajcie” tym bardziej staje się na-
kazem.

Ale są też przypadki, które niechcą-
cy (ładne słowo) wychodzą z ramek 
świadomego bardziej lub mniej, ale 
chwalebnego macierzyństwa nastolet-
niego, następstwa bardziej lub mniej 
świadomego rozpoczęcia jakoby do-
rosłego życia.

Współżycie w końcu może być, ale po 
co komu konsekwencje? I tu dochodzi 
do największych dramatów. Pokątnej 
aborcji. Dostępnej. Internetowo. Wy-
starczy połknąć cud tabletkę i kłopot 
z głowy. Siedmiomiesięczny kłopot 
na przykład. Ale cóż, dziecko było  
w szoku! Dziecko nie wiedziało, że 
będzie miało dziecko. Przypuszcza-
ło że przytyło. Że polip. Mamusia  
w życiu by nie przypuszczała. Szpi-
tal nie wierzy. Policja musi uwierzyć. 

Nieuświadomiony. Niezamierzony. 
Mord. Na oczach świata. Niekaralny. 
Niepełnoletni. W zawiasach.

A my co? Dalej przypatrujemy się ży-
ciu toczącemu się obok jak ekranowi. 
No, może lekko zniesmaczeni. Co 
możemy zrobić? No właśnie?!

Kurator, policja, pedagog szkolny, psy-
cholog mają coraz więcej pracy, ale 
suche przepisy i prawne restrykcje 
nie rozwiążą problemu nagminnego 
zjawiska używania przez młodzież 
miękkich narkotyków (marihuany), 
czy traktowania seksu i aborcji jako 
czegoś zwykłego, jak nie przymierza-
jąc szczoteczki do mycia zębów. 

Wierzący młodzian i dziewczę takich 
problemów nie powinien mieć, ponie-
waż zawierzając Bogu, rzeczywiście 
do momentu ślubu, czyli opuszczenia 
rodziców nie powinien podejmować 
współżycia. Tym samym problemu 
antykoncepcji, nie mówiąc o aborcji 
brak. Tylko, czy aby sami przed sobą 
nie udajemy, że faktycznie ten pro-
blem nie istnieje, bo tak nam po pro-
stu wygodniej? Tak czy inaczej, warto 
byłoby zadbać, żeby nasza wierzą-

ca, nastoletnia młodzież wchodziła  
w życie w odpowiedni sposób przy-
gotowana, również w sferze seksual-
nej. Zetknięcie z dzisiejszą tzw. normą 
szkoły średniej może wywołać szok  
u nastolatka obracającego się w kręgu 
szkół, czy kultury chrześcijańskiej.

Nie jesteśmy w stanie ich odizolować 
od świata, a więc musimy ich na nie-
go przygotować. My dorośli, nawet ci, 
którzy z niejednego pieca chleb jadali, 
też możemy przeżyć ciężki szok, gdy 
posłuchamy, tak jak ja z racji swojego 
zawodu, nieskrępowanych wynurzeń 
małolatów o ich przeżyciach. I choć 
to trudne, to warto. Bo mają do mnie 
zaufanie. Bo wiedzą, że jestem dla 
nich życzliwa. Bo rodzice nie mają 
czasu dla nich. Bo chcę im pomóc. 
Bo ich nie potępiam i nie gorszę się. 
Bo próbuję znaleźć jakieś rozwią-
zanie, ciągle niestety nieudolnie. To 
my przecież, idąc na świat i głosząc 
ewangelię wszelkiemu stworzeniu, 
mamy obowiązek szczerze i bez ob-
łudy czy fałszywego wstydu mówić  
i uświadamiać rzeczy bolesne i trud-
ne, i poszukiwać naszego rozwiązania 
dla współczesności. 

Morderstwo
na oczach swiata

,

fot. stockxchng

Lija Orych
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Walentynkowe pomieszanie 
z poplątaniem 

Kasia z zadartym nosem chodziła po 
szkolnym korytarzu. Rzucała śmiałe 
spojrzenia to w lewo, to w prawo wy-
patrując, czy znajdzie sobie równą.  
W myślach powtarzała: „Super, do-
stałam już 15 walentynek…”. Zoba-
czyła koleżankę z klasy, której twarz 
zdradzała walentynkową porażkę.  
- I co, masz już jakąś walentynkę? – 
z pogardą w głosie zapytała Kasia.  
- Ani jednej, zresztą na co mi te głupie 
kartki…

Której z nich można zazdrościć? To 
oczywiste, że Kasi, bo każdy chce być 
kochany! Zgadzasz się? Czy na pew-
no? Czy otrzymanie walentynki jest 
rzeczywiście wyrazem czyjejś miłości? 
Rozwiąż rebus, a odkryjesz ważne zda-
nie zapisane przez Apostoła Jana, które 
jest odpowiedzią na nasze pytanie.

Jest zapisane w 1 Liście Jana, 3 roz-
dział, 18 wiersz. Przeczytałeś? Czy 
rozumiesz, o co w nim chodzi?  
Łatwo jest powiedzieć: „Kocham cię”. 
O wiele trudniej jest zrobić coś dobre-
go dla drugiego człowieka i w ten spo-
sób okazać mu miłość. Zastanów się, 
w jaki sposób każdego dnia możesz 
okazywać miłość członkom rodziny? 
A nauczycielom i kolegom, czy kole-
żankom w szkole? A obcym na ulicy? 
Zapisz swoje pomysły i postaraj się 
realizować przynajmniej jeden z nich 
każdego dnia! 

Na koniec wróćmy do naszej historyjki. 
Nie ma czego zazdrościć Kasi. O wiele 
więcej radości daje okazywanie miło-
ści CZYNEM i PRAWDĄ, niż otrzyma-
nie nawet 100 walentynek! Co zrobisz, 
jeżeli nie dostaniesz w szkole żadnej 
walentynki albo dostaniesz mniej niż 
inni? Czy będziesz się martwić, czy też 
będzie to dobrym przypomnieniem, że 
lepiej jest okazywać miłość innym niż 
czekać, by inni mówili ci, że cię ko-
chają? Bóg na pewno da ci wiele rado-
ści, gdy się do tego zastosujesz! Naucz 
się zdania odczytanego w rebusie na 
pamięć. Zapisz je starannie na kartce  
i powieś w swoim pokoju.  

Niezwykła Walentynka

Możesz sprawić komuś wielką ra-
dość wręczając mu „serce-koszyk” 
z wersetem biblij-
nym. To lepsze niż 
zwykła Walentynka 
z oklepanymi życze-
niami! W tym celu 
musisz wykonać na-
stępujące czynności:

1. Przygotuj 2 kart-
ki papieru tej samej 
wielkości. Dobierz 
ich kolory tak, by do 
siebie pasowały.

2. Złóż je jednakowo 
na połowy.

3. Wytnij z obu kar-
tek podany kształt 
wraz z nacięciami. 
(rys. A)

4. Zaznacz delikat-
nie odpowiednie 
cyfry na powstałych 
ramionach obydwu 
kształtów (rys. B) 

Historia ta opowiada o kobietach, które 
spotykały się co tydzień by studiować 
Biblię, mając nadzieję dowiedzieć się 
więcej o naturze i charakterze Boga  
i o tym, jak działa On w naszym ży-
ciu. Kobiety te były zdezorientowane  
i nawet lekko zmartwione opisem 
Boga, jaki znalazły w Księdze Mala-
chiasza (3:3): „Będzie siedział jako ten, 
który oczyszcza i przetapia srebro”. 
Jedna z kobiet zaoferowała się przepro-
wadzić małe śledztwo w tym temacie  
i zdać relację grupie na następnym 
spotkaniu. Kobieta ta znalazła lokal-
nego złotnika i umówiła się z nim, by 
móc obserwować go przy pracy wy-
jaśniając przy tym, że jest szczególnie 
zainteresowana procesem oczyszcza-
nia srebra. Patrzyła, jak rzemieślnik 
ostrożnie wybiera kawałek srebra do 
swojej demonstracji. Pomyślała, że ten 
kawałek srebra już był bardzo pięk-
ny, ale najwyraźniej złotnik widział 
coś, czego ona nie mogła zobaczyć. 
Trzymając kawałek srebra nad paleni-
skiem rzemieślnik wyjaśnił, że oczysz-
czając srebro musi być ono położone 
pośrodku ognia, gdzie płomienie są 
najgorętsze, a wszystkie zanieczysz-
czenia zostaną wypalone.

Kobieta siedziała w milczeniu przez 
moment, a jej myśli dryfowały w kie-
runku palących prób, którym była 
poddawana w swoim życiu. Szczerze 
mówiąc, nie rozumiała tego. Dlaczego 
kochający Bóg pozwala swoim dzie-
ciom cierpieć, podczas gdy tak łatwo 
mógłby je wybawić od zła? W zasadzie, 
dlaczego Bóg pozwala, by złe rzeczy 
przydarzały się ludziom, którzy Go 
szukają i rzeczywiście starają się żyć 
dla Niego? Kobieta zapytała złotnika, 
czy to prawda, że musiał siedzieć na 

Kim jest 
oczyszczacz
srebra?

wprost ognia przez cały czas rafinacji 
srebra. „O, tak!” odpowiedział. „Nie 
mogę spuścić oka ze srebra. Jeżeli zo-
stanie w palenisku chociażby o chwilę 
za długo, zostanie zniszczone. Nagle 
kobieta zrozumiała piękno i pociesze-
nie, jakie płynie z Księgi Malachiasza:, 
„Usiądzie więc, jakby miał przetapiać  
i oczyszczać srebro.”*

Tak, są czasy, kiedy wydaje się, że zo-
staniemy pochłonięci przez czeluści 
piekielne. Ból wydaje się nie do znie-
sienia. Strach jest paraliżujący. Wąt-
pliwość przytłacza a pytania zalewają 
nasze serca i umysły:

Czy Bóg jest rzeczywiście tym, kim 
mówi, że jest?

Czy rzeczywiście zrobi to, co mówi, 
że zrobi?

Czy rzeczywiście dotrzyma swoich 
obietnic?

Nasze próby nie są przypadkowymi 
prześladowaniami. Niebo nie wpada  
w panikę i to, gdzie jesteśmy i przez 
co przechodzimy nie jest dla Pana 
Boga niespodzianką. Możemy być 
powaleni i skopani przez życie, ale 
jeśli mamy osobistą relację z Jezu-
sem Chrystusem, nie zostaniemy 
zniszczeni. Nasze życia są wypeł-
nione doświadczeniami i marnotraw-
stwem – kochamy grzech, który od-
mawiamy porzucić czy uzależnienie, 
którego jesteśmy niewolnikami. Co  
z emocjonalnym bagażem, który cią-
gnie nas w dół albo z duchem niewy-
baczania, który sprawia, że jesteśmy 
więźniami? Ciężkie próby przycho-
dzą, by spalić winę grzechu i potem 
oczyścić nasze serca. Z tych popio-
łów wolności Ojciec stwarza dzieło 

piękna. Wierzę w słowa, które napisa-
łam. Wiem i akceptuję tę prawdę, że 
próby i ciężkie czasy sprawiają, że je-
stem silniejsza, umacniają moją wiarę, 
ale są chwile, kiedy chcę, by wszystko 
to się skończyło. Pytam sama siebie: 
„Jak wiele jest wystarczająco, Pa-
nie? Ile jeszcze prób muszę wytrzy-
mać? Kiedy ten ból i problemy się  
skończą?”.

„Skąd pan wie, kiedy srebro jest w peł-
ni oczyszczone?” - zapytała kobieta. 
Złotnik uśmiechnął się i odpowiedział: 
„O, to proste. Proces oczyszczania 
jest skończony, kiedy mogę zobaczyć  
w nim swoje odbicie”. Bóg nie jest 
zaangażowany w nasze pocieszanie. 
On jest oddany naszemu charaktero-
wi. Tylko Bóg może wymienić popioły 
naszego grzechu na piękno Jego wy-
baczenia i miłosierdzia. Tylko On sam 
może zastąpić naszą rozpacz swoim 
pokojem, który przekracza wszelkie 
zrozumienie. Tylko w Nim znajdzie-
my nadzieję. Naszym celem w życiu 
jest poznawać i stawać się bardziej 
podobnym do Jezusa… zachowywać 
się tak, jak nasz Ojciec.

Ojcze, chcę być bardziej podobna do 
Ciebie. Daj mi siłę, by opierać się pró-
bom w moim życiu. Pomóż mi kochać 
tych, których ciężko jest kochać i wy-
baczać tym, którzy mnie skrzywdzili  
a nawet wykorzystali mnie. Spal 
grzech w moim życiu i umocnij mnie, 
by żyć dla Ciebie. Stwórz czyste serce 
we mnie, Panie i naucz mnie, jak żyć 
dla Ciebie.
W imię Jezusa Chrystusa. 
Amen.

Tłum.: K. Dula

RE
BU

S:
 Ro

zw
ią

ż 
re

bu
s, 

a 
od

kr
yj

es
z 

w
aż

ne
 z

da
ni

e 
za

pi
sa

ne
 p

rz
ez

 A
po

st
oł

a 
Ja

na
. (

Ilo
ść

 k
re

se
k 

od
po

w
ia

da
 il

oś
ci

 li
te

r).

Plecenie „serca-koszyka”:
Włóż 1 do 4, a potem 5 do 1
Włóż 1 do 6
Włóż 4 do 2, a potem 2 do 5
Włóż 6 do 2
Włóż 3 do 4, a potem 5 do 3

Włóż 3 do 6.  
Udało się!

Jeżeli przeplotłeś paski 
we właściwy sposób, 
to otrzymasz koszyk  
w kształcie serca (rys. C)

Zapisz werset lub sam 
odnośnik na koloro-
wym pasku papieru. 
Lepszy będzie twardszy 
papier. Możesz napeł-
nić koszyk jednym lub 
kilkoma wersetami. Pro-
pozycje wersetów: Jan. 
3:16, Rzym. 12:10, Ef. 
5:2, 1 Jan. 3:18, 1 Jan. 
4:11, itp.

NIEzwykła Walentynka 
może mieć dodatkową 
wartość, jeżeli włożysz 
do koszyka jakiś przy-
smak!

nie tylko na walentynki!

rys. A

rys. B

rys. C

fot. stockxchng

Sprawdź w Biblii, czy dobrze odgadłeś zdanie (1J 3,18).

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa
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CCM czyli christian contemporary music to w dosłownym tłumaczeniu po 
prostu współczesna muzyka chrześcijańska. Wielu artystów-chrześcijan jed-
nak nie powie, że tworzy muzykę chrześcijańską. Jest to po prostu twórczość 
inspirowana ich życiem z Bogiem. Najbardziej popularnym stylem, który  
w jakimś stopniu dotyka każdego z nas jest muzyka uwielbieniowa. Najpro-
ściej określić ją można mianem pieśni, które śpiewamy w naszych zborach. 
Bardzo często mają one nowe aranżacje, ale ciągle są to te same pieśni, mają-
ce na celu uwielbienie Boga. Zwykle słowa są opiewaniem Bożych przymio-
tów i kierowane są bezpośrednio do Stwórcy. Dziś jednak coraz częściej wi-
dzimy zjawisko odwrotne, czyli pieśni pisane przez muzyków i wykonywane 
podczas koncertów uwielbienia są tłumaczone na wiele języków i śpiewane 
później w zborach. 

Dziś prym w pisaniu i wykonywaniu muzyki uwielbieniowej wiodą przede 
wszystkim zespoły amerykańskie. Najbardziej znanymi zespołami i wykonaw-
cami tego gatunku są: Hillsong Music, Chris Tomlin, Michael W. Smith, Rebecca 
St. James, Matt Redman, a w Polsce: Trzecia Godzina Dnia, Mate O., Janusz 
Bigda, Exodus 15, New Life Music, Robert Kasprowicz, czy Viola Brzezińska. 

To właśnie muzyka uwielbieniowa jest najczęściej uważana za chrześcijań-
ską, co oczywiście jest tylko połową prawdy, bo to nie styl definiuje „chrze-
ścijańskość” muzyki, ale jej przekaz. Obecnie wiele osób zarzuca artystom, 
szczególnie tym sprzedającym setki tysięcy płyt rocznie, że piszą muzykę,  
która się sprzeda, grając na emocjach odbiorców. Myślę jednak, że nie o to  
w tym wszystkim chodzi, a osoby szczególnie powołane do służby uwielbie-
nia oraz tworzenia nowych pieśni nie utrzymałyby się na scenie chrześcijań-
skiej, bo odbiorcy bardzo łatwo wyczują nieszczerość. Głośna w ostatnich 
latach, szczególnie w USA stała się historia jednego z liderów uwielbienia, 
który trochę dla samego zrobienia show, trochę z chęci podniesienia poziomu 
sprzedaży swoich albumów ogłosił, że jest chory na raka. Na koncertach po-
jawiał się z podłączoną apraturą tlenową, a pod koniec rzekomej choroby grał 
koncerty siedząc na wózku inwalidzkim. W tym czasie napisał znany przebój 
zatutyłowany Healer- Uzdrowiciel. Cały spektakl skończył się ogłoszeniem 
cudownego uzdrowienia ze śmiertelnej choroby poprzez uwielbienie. Bóg 
jednak nie daje się z siebie naśmiewać, jak czytamy w Jego Słowie i niecały 
rok później to, co było jedynie udawaniem, stało się dla tego człowieka rze-
czywistością. Zachorował naprawdę na raka, mając dokładnie te same objawy, 
które wcześniej udawał. Choroba była więc niejako przestrogą. Co ciekawe, 
kiedy człowiek ten przyznał się publicznie i opowiedział o swoich zabiegach, 
co więcej, pokutował i wyznał swój grzech, 
Bóg prawdziwie go uzdrowił.

Muzyka uwielbieniowa to najpopularniejsza  
i znana przez większość z nas odmiana ccm. 
W dobie Internetu nie ma już większych pro-
blemów z zakupem oryginalnych płyt zespo-
łów nawet zza Oceanu. Polecam szukać swo-
ich ulubionych wykonawców i słuchać mu-
zyki, przy której możemy uwielbiać Boga. 

Tomek Bogowski

Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiejRobert Miksa

Pytania do pastoraPytania do pastora

W Ewangelii Łukasza, przypowieść  
o człowieku, którego syn prosi o chleb 
Jezus kończy zapewnieniem, że „Oj-
ciec niebieski da Ducha Świętego 
tym, którzy go proszą” (Łk. 11,11-13). 
Ewangelista Mateusz tę samą ilustrację 
przedstawia podobnie, ale w zakończe-
niu zamiast o Duchu Świętym, mówi  
o dobrych rzeczach (Mt. 7,7-11). Czy to 
nie jest sprzeczność? Jak to wyjaśnić?
Nie jest to jedyny fragment, w którym 
autorzy Nowego Testamentu używają 
języka w sposób odmienny, niż tego 
byśmy oczekiwali. Jakoś podświadomie 
liczymy na to, że język Biblii będzie ję-
zykiem podobnym do prawniczego, 
gdzie każdy waży słowo, zanim będzie 
użyte, zostanie zdefiniowane, by nie 
było wątpliwości co do jego wymowy 
i by konsekwentnie było już używane 
tylko w tym jednym znaczeniu. W ży-
wym, potocznym języku tak jednak nie 
jest. W tym wypadku słowa używane 
są dużo bardziej swobodnie, ale jed-
nak w sposób zapewniający skuteczną 
komunikację. Jeżeli np. w trakcie roz-
mowy o sztuce ktoś powie: „Nie lubię 
Picassa”, nikt nawet nie pomyśli o tym, 
że ma jakieś uprzedzenia wobec osoby 
słynnego malarza. Oczywiste będzie, 
że to obrazy tego malarza mu się nie 
podobają. Podobnie, gdyby jakiś młody 
człowiek powiedział z uśmiechem na 
twarzy: „W końcu, po miesiącu starań 
udało mi się zdobyć Szymborską”, to 
raczej nie pomyślelibyśmy, że się z nią 
zaręczył. Jeżeli na pomysł nadpobudli-
wego chłopaka, by spuścić powietrze 
w policyjnych samochodach powie-
dzielibyśmy: „Nie zadzieraj z władzą”, 
nie będzie to znaczyło, że wierzymy  
w złośliwość rzeczy martwych. Mó-
wiąc tak wskazujemy jednak na właści-
wą rangę zamierzanego czynu. 

Ten sposób mówienia, choć nie jest ści-
sły, jest intuicyjnie używany przez nas 
w przekonaniu, że jesteśmy rozumiani. 
Co więcej, pomimo posługiwania się 
takim językiem nie dopuszczamy wielu 
różnych interpretacji, ale jedynie taką, 
która jest zgodna z kontekstem naszej 
wypowiedzi i ostatecznie naszą inten-
cją. Jeżeli jednak ktoś przekręca zna-
czenie naszej wypowiedzi, jesteśmy 
conajmniej zdumieni jego roztargnie-
niem, albo niefrasobliwością. 
Takiego języka używają też autorzy 
Nowego Testamentu. Nie piszą ustaw 
dla przyszłych pokoleń. Piszą żywym 
językiem adresowanym do przecięt-
nego odbiorcy. Piszą językiem, jakiego 
ich odbiorcy używają w normalnej ko-
munikacji. 
W wymienionych wcześniej przy-
kładach używaliśmy metafory nazy-
wanej metonimią. W każdym z tych 
przypadków mówimy o osobie, albo 
instytucji, choć mamy na myśli przed-
miot logicznie z nią 
powiązany. Mówimy 
Picasso, ale mamy na 
myśli jego obrazy. Mó-
wimy Szymborska, ale 
chodzi nam o tomik 
jej wierszy. Mówimy 
o władzy, ale chodzi 
o to, by nie niszczyć 
samochodu, który na-
leży do jej przedstawi-
cieli.
Biblijni autorzy często 
posługują się meto-
nimią w odniesieniu 
do Ducha Świętego. 
Używają Jego imienia, 
choć ściśle mówiąc 
mają na myśli nie oso-
bę Bożego Ducha, ale 

kie zostało do nich skierowane. A jest 
to poselstwo, które nie jest pochodze-
nia ludzkiego, ale Boskiego. To właśnie 
podkreśla Szczepan. 
Podobnie jest w naszych tekstach. Nie-
zależnie od tego, czy czytamy relację 
Łukasza, który mówi o Duchu Świę-
tym, czy relację Mateusza, który mówi  
o „dobrych rzeczach”, chodzi o to samo. 
Obydwaj mówią o dobrych rzeczach, 
których autorem jest Duch Święty. Łu-
kasz, wydaje się, że chce szczególnie 
podkreślić prawdę o źródle pochodze-
nia tych dobrych rzeczy. Rozdział 11 
zaczyna się od prośby uczniów Jezusa, 
by ten nauczył ich modlić się. W od-
powiedzi Jezus uczy ich znanej nam 
modlitwy „Ojcze nasz…”. Modlitwa ta 
kończy się kilkoma prośbami: o chleb, 
o przebaczenie, o ochronę przed poku-
sami. To jednak nie jest jeszcze koniec 
wypowiedzi Jezusa na temat modlitwy. 
Zaraz po tym ilustruje on kwestię pro-
szenia o te dobre rzeczy opowiadając 
przypowieść o przyjacielu, który po-
trzebuje chleba z powodu niespodzie-
wanych gości. Ale w podsumowaniu 
Jezus podnosi rangę faktu wysłuchania 
modlitw mówiąc: „o ileż bardziej Oj-
ciec niebieski da Ducha Świętego tym, 
którzy go proszą”. Te słowa są Jego 
komentarzem do poprzednich próśb 
zanoszonych w Modlitwie Pańskiej. 
Sądzę, że Łukasz chce zwrócić naszą 
uwagę na pewną, łatwo zapominaną 
prawdę. To, co otrzymujemy nie jest 
po prostu powszednim chlebem, czy 
przebaczeniem. W gruncie rzeczy każ-
dego dnia, otrzymując „dobre rzeczy”  
w odpowiedzi na nasze modlitwy, 
mamy do czynienia z łaską Boga, któ-
ry daje nam samego siebie. Bóg daje 
samego siebie nie tylko w ofierze, 
jaką złożył przez Jezusa, ale również  
w tym sensie, że mając wszelkie powo-
dy do tego, by zakończyć nasze istnienie 
i skazać nas na wieczne potępienie, nie 
czyni tego. Nie tylko znosi nas w swojej 
cierpliwości, ale przebacza nasze winy, 
daje nam codzienny chleb, deszcz  
i śnieg, słońce i wiatr, itd. byśmy mogli 
żyć. Z tego powodu możemy powie-
dzieć, że modląc się o codzienny chleb 
i odpuszczenie naszych win, w odpo-
wiedzi na to, w sensie metaforycznym 
otrzymujemy samego Boga, Ducha 
Świętego. 

Czy Duch Święty jest rzeczą?
pochodzące od Niego dary, owoce czy 
w ogóle Jego dzieła, albo nawet osoby 
reprezentujące Ducha Świętego. Kie-
dy w 1 Liście to Tesaloniczan apostoł 
Paweł pisze: „Ducha nie gaście” (1Tes. 
5,19) rozumiemy, że nie chodzi mu  
o gaszenie trzeciej osoby Trójjedyne-
go Boga (byłaby to bardzo dziwaczna 
wizja), ale o przeciwstawianie się Jego 
działaniu, czy to przez odrzucanie apo-
stolskiej nauki (ostatecznie pochodzą-
cego od Ducha Bożego), czy też działań 
przez Ducha Bożego inspirowanych. 
Jeszcze wyraźniej widać to w słowach 
Szczepana, który mówi: „Ludzie twar-
dego karku i opornych serc i uszu, wy 
zawsze sprzeciwiacie się Duchowi 
Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!”  
(Dz 7,51). W jaki sposób ci ludzie, 
albo ich przodkowie mogli przeciw-
stawiać się Duchowi Świętemu? Czy 
mieli spotkanie z Duchem Świętym? 
Nie. Intuicyjnie rozumiemy jednak, że 
przeciwstawiają się oni poselstwu, ja-

STYL PRAISE czyli muzyka uwielbieniowa
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Agnieszka: Podobno każdy jest utalentowany. Tylko, że za-
zwyczaj przypisuje się talent osobom znanym i wybitnym 
– piosenkarzom, sportowcom, naukowcom sądząc, że talent 
to wyjątkowa umiejętność przynosząca wymierne korzy-
ści. Nie ukrywam, też tak myślałam i przez lata uznawałam 
siebie za nikogo ważnego, powtarzałam sobie, że nic nie 
umiem, nic mi nie wychodzi. Pewnego dnia, słuchając ka-
zania o talentach danych przez Boga zrozumiałam, że talent 
ma znacznie szersze spektrum, nawet jeśli wykorzystywany 
jest w życiu codziennym i oznacza zajmowanie się domem, 
prowadzenie samochodu, nawiązywanie kontaktów itp.

Mateusz: Ale kto powiedział, że ty za twój dar musisz do-
stawać pieniądze? Może dostałaś go w innym celu? Zobacz, 
potrafisz całkiem ładnie śpiewać, ale to nie znaczy, że plan 
Boga dla ciebie to kariera solowa i platynowa płyta. Poza 
tym, nikt nie powiedział, że dar jest po to, by dużo zarabiać. 
Często młodzi ludzie pracują wcale nie w swoim wyuczo-
nym, czy wymarzonym zawodzie i ten okres przejściowy, to 
nie jest kara Boska albo pokazanie, że człowiek jest bezna-
dziejny. Wręcz przeciwnie, w tym czasie możemy wykształ-
cić w sobie inne umiejętności, które kiedyś wykorzystamy, 
które mogą być nam pomocne. Jeśli marzysz o byciu piosen-
karką, a nie masz za co żyć i dostajesz pracę jako kelnerka 
to nie znaczy, że Bóg cię opuścił, albo że masz przestać ćwi-
czyć śpiew. Wykorzystaj to, po pierwsze, jako czas na naukę, 
po drugie, na sprawdzenie siebie, jak w ogóle dasz sobie  
w życiu radę z przeciwnościami. 

Agnieszka: A jeśli jestem świadoma swoich talentów, czy 
mówienie o tym podoba się Bogu?

Mateusz: Może się podobać, jeśli pomaga ci to w ich wyko-
rzystywaniu, gdy jesteś przekonana, że to Bóg dał ci talenty, 
i że słusznie je wykorzystujesz. Ale tu uwaga – bycie prze-
konanym o tym, że jest się dobrym może czasem doprowa-
dzić do pychy i zarozumialstwa, do przekonania, że można 
wszystko samemu kontrolować, a to już jest brak wiary, brak 
wdzięczności Bogu, co z pewnością Mu się nie podoba. 
Czując się świetnym w tym, co się robi można też wykorzy-
stać to przeciwko ludziom, co z pewnością nie zasługuje na 
pochwałę. Dary nie są po to, by pogardzać ludźmi, tylko by 
nimi służyć. 

Agnieszka: Mateusz, jak sądzisz, czy zaspakajanie ambicji, 
dążenie do tego, by mieć więcej i lepiej jest w porządku? 
To chyba o to chodzi, kiedy czytamy, by nie zakopywać ta-
lentów?

Mateusz: Zacznę od tego, że jak masz zobowiązania finan-
sowe, to musisz pracować. Wiesz, że kiedy wróciłem ze 
Szkocji, gdzie uczyłem się teologii i byłem przekonany, że 

będę pastorem okazało się, że będę sprzedawał telefony? 

Agnieszka: Nie miałeś poczucia niesprawiedliwości?

Mateusz: Właśnie nie. Nie miałem. Byłem przekonany, że 
mam to robić i nie dzieje mi się krzywda z tego powodu,  
a poza tym dobrze, że miałem za co żyć. Natomiast nie po-
przestałem na tej pracy i wciąż się modliłem, pytałem Boga, 
czy mam być pastorem, czy może chce, abym jednak zo-
stał biznesmenem? Zacząłem pytać w zborach, czy ktoś nie 
poszukuje pastora mimo, że na tamten moment nie byłem 
pewien, jak to się skończy. Dziś wiem, że doświadczenie 
zdobyte w poprzedniej pracy przydaje się w kolejnej. Jest mi 
o wiele łatwiej rozmawiać z wiernymi, lepiej ich rozumiem. 
Sprzedawanie telefonów nie niszczyło mojego talentu, cho-
ciaż z zewnątrz mogło tak wyglądać. 

Agnieszka: To ciekawe, bo większość powiedziałaby: skoro 
się nie rozwijam w tym kierunku, to odpuszczam. Nie, to 
nie.

Mateusz: Oczywiście, można się naburmuszyć i obrazić. 
Ale co to da?

Agnieszka: Pewnie nic. Ale, niestety jest mi to znany  
odruch. 

Mateusz: A wiesz, że dar to również umiejętności organiza-
torskie?

Agnieszka: Pijesz teraz do mnie?

Mateusz: Tak. Biblia mówi o dobrym zarządcy, który spra-
wia, że ludzie mu podlegli dobrze wykonują swoją pracę. To 
jest bardzo ważne i nie myśl sobie, że każdy to potrafi. 

Agnieszka: Teraz zaczynam rozumieć, że zaprzeczanie może 
być odebrane jako niewdzięczność wobec Boga. Dostajemy 
coś w darze i zamiast być wdzięcznym narzekamy, że mało, 
że mogłoby być inaczej albo, że koleżanka ma lepsze itd.

Mateusz: Dokładnie. Ale jeśli czujesz, że pracujesz w nie-
właściwym miejscu, to nadal się módl, proś o to, byś mogła 
używać swoich talentów w miejscu wskazanym przez Boga. 
Doświadczenie, które teraz zdobywasz, to że się rozwijasz 
w obecnej pracy na pewno się przyda. Z jakiegoś powodu 
pracujesz tam, gdzie pracujesz.

Agnieszka: Pamiętasz pewnie, że 
kilka miesięcy byłam bez pracy, że 
szukałam sobie zajęcia, modliłam 
się o pracę i w końcu ją dostałam. 
Cieszyłam się, że mogę robić to, co 
lubię. Jednak z czasem dochodzę 
do wniosku, że to znowu nie jest 
to miejsce, że ja się tam męczę ze 
względu na napiętą atmosferę i „wy-
ścig szczurów”.

Mateusz: Wniosek jest taki, by wy-
znać Bogu: „jestem w tym miejscu  
z Bożej ręki, używaj mnie” – i zdol-
ności się pojawią. Gorzej, jeśli sta-
wiamy sprawę w ten sposób: „Pa-
nie Boże, ja mam taki dar i teraz 
mnie użyj”. Niby niewielka różnica 
w słowach, ale wielka w przekazie  
i postawieniu Boga, jako Darczyńcy  
a nie kogoś, do spełniania życzeń. 

Agnieszka: Jeszcze jedna kwestia. 
Myślę, że talent jest dany po to, by 
się z niego utrzymać. Jeśli tak się nie 
dzieje – rodzi się myślenie: „widocz-
nie nie jestem zbyt zdolna”, albo „po 
co mi taki talent, skoro nic z niego 
nie mam?”. I co Ty na to?

Mateusz: Niektórzy sami sobie wma-
wiają, że mają jakiś talent, bo bardzo 
chcą go mieć. Kolejna sprawa – czas 
objawienia daru jest różny, nie za-
wsze jest od razu widoczny, czasa-
mi powoli się wykluwa i wymaga 
pracy, starań. Pewnie chodzi ci o to, 
że skoro nie masz możliwości wyka-
zania się tym darem, nachodzą cię 
wątpliwości, czy faktycznie go masz, 
a co za tym idzie – czy Bóg cię ko-
cha? Powinno się przyjść do Boga  
i powiedzieć: Panie, używaj mnie tu, 
gdzie jestem. Pokaż mi, jakie mam 
dary i co mogę zrobić. A nie stawiać 
Bogu warunek – wiesz co, chcę pra-
cować w tej firmie, bo wydaje mi się, 
że jestem świetną ekonomistką i Ty 
spraw, żebym się rozwijała. 

Agnieszka: Podsumowując, najważ-
niejsze, by mimo świadomości swo-
ich talentów wciąż się rozwijać i nie 
przejmować sterów za Boga. 

Mateusz: Tak, i nie wykorzystywać 
ich przeciwko innym.

Agnieszka: W takim razie czuję się 
spokojniejsza. Do następnego razu!

Mateusz: Do zobaczenia! 
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TALENTY Czy wiesz już, do czego powołał Cię 
Bóg? A może ciągle czekasz na odpo-
wiedni moment, żeby zacząć modlić 
się o służbę? Spotkać Jezusa będąc 
młodym to duże błogosławieństwo.  
Z jednej strony oszczędza nam to wielu 

głupot i złych decyzji, z drugiej pozwa-
la wcześniej odkryć Boże powołanie 
dla naszego życia, przez co mamy wię-
cej czasu na jego realizację. Tak, Bóg 
chce Ciebie. Chce Twoich rąk, nóg, 
ust a przede wszystkim serca. Wiem, 
że często myślisz o tych kazaniach  
o powołaniu, które słyszysz u siebie  
w zborze i myślisz sobie, że to do in-
nych. Bóg jednak nie patrzy na wiek  
a jeśli powołuje, to i wyposaża. 

Nie wierzysz? Wiem, że ilustratorzy 
biblijni najczęściej malują apostołów, 
proroków i innych Bożych ludzi, jako 
starców z brodami. To jednak jest tyl-
ko ich artystyczna fantazja. W Bożym 
Słowie ciągle napotykamy ludzi, którzy 
byli, myśląc szczególnie dzisiejszymi 
kategoriami, bardzo młodzi. Wystar-
czy spojrzeć na Marię, matkę Jezusa. 
Kiedy Gabriel przyszedł oznajmić jej, 
że urodzi Zbawiciela, ona powiedzia-
ła znamienne słowa, które są pięk-
nym obrazem posłuszeństwa: oto ja 
służebnica pańska. Niech mi się sta- 
nie według słowa twego. Nie była wte-
dy wcale ukształtowaną chrześcijanką 
z kilkunastoletnim stażem. Ba! W ogó-
le nawet nie była chrześcijanką! Była 
to prosta, pobożna dziewczyna, która 
żyjąc dziś pewnie chodziłaby do gim-
nazjum. Czy dalej myślisz, że Bóg nie 
ma upodobania w młodości?

Z kolei Jeremiasz, człowiek w pełni 
świadom swoich ograniczeń wynikają-
cych z młodości, zachował się podob-
nie, jak dziś może wielu z nas:

Wybrałem cię sobie, zanim cię utwo-
rzyłem w łonie matki, zanim się uro-
dziłeś, poświęciłem cię, na proroka na-

rodów przeznaczyłem cię. Wtedy rze-
kłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto 
ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze 
młody. Na to rzekł do mnie Pan: Nie 
mów: Jestem jeszcze młody! Bo do 
kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i bę-

dziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. 
[Jeremiasza 1,5-6]

Przeczytaj te słowa i pomyśl, że Bóg 
wybrał Ciebie, zanim jeszcze się uro-
dziłeś. Konkretnie Cię wyposażył i wie-
dział, do czego chce użyć tego, co Ci 
dał. Co więcej, On chce Ci o tym po-
wiedzieć, abyś mógł pójść Jego drogą. 
Czy to nie jest „mega dobra” wiado-
mość, że Bogu zależy, abyś odkrył Jego 
powołanie przynajmniej tak, jak Tobie?

Jeszcze jednym młodym człowiekiem, 
który odegrał znaczącą rolę w Bożym 
planie jest Tymoteusz. Apostoł Paweł 
widząc jego obdarowanie i gotowość 
pracy dla Boga, składa na niego ciężar 
przewodzenia zborowi. Znając jed-
nak częste podejście doświadczonych 
chrześcijan do młodych ludzi zachęca 
go, aby umocnić jego powołanie:

Niechaj cię nikt nie lekceważy z po-
wodu młodego wieku; ale bądź dla 
wierzących wzorem w postępowaniu,  
w miłości, w wierze, w czystości. Do-
póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napo-
minania, nauki. [1 Tymoteusza 4,12-13]

Czy Ty byłbyś gotowy podjąć się tak 
odpowiedzialnego zajęcia? Bóg nie 
ma względu na osobę. Wierzę też, że 
szczególnie miły jest Mu ten, który po-
święca swoje młode lata, aby odkryć  
i wypełnić swoje powołanie. Zachę-
cam Cię, abyś zaczął szukać swojego 
miejsca w Królestwie Bożym. Nie musi 
to być od razu przewodzenie zborowi, 
ale może kiedyś - kto wie? Być może 
już wiesz, co dla Ciebie przygotował 
Bóg, ale boisz się zaangażować. Zaufaj 
Mu, On naprawdę chce Cię wyposażyć 
i poprowadzić. 

Tomek Bogowski KONTRAPUNKT
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza
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Opracował: Konstanty Wiazowski
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W dniach 15-16 listopada ub. 
r. w drugim zborze baptystów 
w Moskwie po raz pierwszy 
odbyła się międzyzborowa 
konferencja na temat potrzeby 
zwiastowania ewangelii. Zebrali 
się wszyscy ci, ponad 100 osób, 
którym Wielkie Posłannictwo 
Jezusa nie jest obojętne. Spo-
tkali się pastorzy, misjonarze 
i członkowie zborów poszu-
kujący miejsca swojej służby. 
Słowem wstępnym podzielił się 
Eduard Zajko, który zachęcił 
zebranych do składania świa-
dectw. Młoda dziewczyna, któ-
ra nie miała żadnego misyjnego 
przygotowania, ale przejmowa-
ła się losem swoich niewierzą-
cych koleżanek, jednej z nich 
podarowała Biblię, którą wspól-
nie zaczęły czytać. Wkrótce jej 
koleżanka pokutowała i w ten 
sam sposób zaczęła opowiadać 
ewangelię swojej przyjaciółce. 
Pastor Wołoszyn, zastępca prze-
wodniczącego Rady Kościoła 
Baptystów w Rosji i organiza-
tor tej konferencji powiedział: 
„Czy ktoś nie wie, że Moskwa 
to oddzielny kraj? Tu niewątpli-
wie zwiastowanie ewangelii jest 
bardziej potrzebne niż gdzie in-
dziej. Bóg natchnął nas do tego, 
abyśmy przypominali wierzą-
cym i całym zborom o wypeł-
nianiu Wielkiego Posłannictwa. 
To sprawdzian naszej duchowej 
dojrzałości. Naszym zadaniem 
jest służba temu miastu. Zamiast 
narzekać na ciemność, zapalmy 
świecę! Po to zorganizowaliśmy 
to spotkanie. Setki ludzi chce 
świadczyć o swoim Panu. A to 
tylko początek!” (baptist.ru).

Jak podaje Katolicka Agencja In-
formacyjna, Kościół katolicki liczy 
obecnie 1 mld 160 mln wiernych. Do 
dwóch spośród 7 mld mieszkańców 
Ziemi nie dotarło jeszcze orędzie 
ewangelii. Kolejne 2 mld 680 mln coś 
o niej słyszało lub nawet ogólnie zna 
jej treść, ale nie stało się chrześcija-
nami. W sumie niechrześcijan jest na 
świecie niemal 4,7 mld. - Chociaż 
Jezus Chrystus założył jeden Kościół,  
a niedługo przed śmiercią modlił się 
o to, „aby wszyscy stanowili jedno”, 
to obecnie istnieje wiele osobnych 
wyznań chrześcijańskich. Na począt-
ku XX w. było ich 1600, a w 2011 r. 
jest ich 42 tys. – pisze watykańska 
agencja Zenit. Po katolikach najlicz-
niejsi są protestanci charyzmatyczni. 
Jest ich 612 mln, zaś codziennie przy-
bywa ich 37 tys., a więc nieco więcej 
niż katolików. „Klasycznych” prote-
stantów jest 426 mln. Przybywa ich 
każdego dnia 20 tys. Kościoły prawo-
sławne liczą 271 mln ochrzczonych, 
których liczba zwiększa się co dzień 
o 5 tys. Anglikanie, których najwię-
cej mieszka obecnie w Afryce i Azji, 
liczą 87 mln wiernych, z dziennym 
przyrostem 3 tys. osób. Tych, któ-
rych raport nazywa „chrześcijanami 
marginalnymi” (Świadkowie Jehowy, 
mormoni i inni, którzy nie uznają bo-
skości Jezusa lub Trójcy Świętej) jest 
35 mln, o 2 tys. więcej każdego dnia.  
W 2011 r. chrześcijanie wszystkich 
wyznań wydali 71 mln egzemplarzy 
Biblii. Łącznie w użyciu jest ich już 
1 mld 741 mln. Ponadto co roku 409 
tys. chrześcijan wyjeżdża do inne-
go kraju, by ewangelizować. Chrze-
ścijan wszystkich denominacji jest  
2,3 mld, wyznawców islamu prawie 
1,6 mld, hinduistów 950 mln, bud-
dystów ponad 450 mln, podobnie 
jak wyznawców tradycyjnych religii 
chińskich. Religie plemienne groma-
dzą 270 mln wyznawców, sikhowie 
24 mln, a żydzi niespełna 15 mln. 
Ponadto do tzw. nowych religii nale-
ży prawie 64 mln ludzi. Ateistów jest 
ponad 137 mln, a prawie 658 mln lu-
dzi uważa siebie za „niereligijnych” 
(kościół w liczbach).

Wyznania religijne  
w liczbach
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Rosja – konferencja 
na temat potrzeby 

zwiastowania 
ewangelii

Obecnie na świecie mieszka 2,3 mld 
chrześcijan – trzecia część jego zalud-
nienia. Dane te zostały zamieszczone  
w raporcie z 19 grudnia ub. r. przez Pew 
Research Center. Chrześcijanie są bardzo 
rozproszeni, zamieszkują w ponad 200 
krajach świata. Jak stwierdza powyższy 
raport, zmniejsza się ilość chrześcijan  
w Europie. W 1910 roku 95% Europej-
czyków było chrześcijanami, a teraz tyl-
ko 76%. Ponad trzecia część chrześcijan 
zamieszkuje w obu Amerykach i na Ka-
raibach, 24% - w krajach Afryki na połu-
dnie od Sahary, a 13 % w Azji Południo-
wo Wschodniej. Jak zauważają badacze,  
w ostatnim stuleciu liczba chrześcijan 
wzrosła ponad trzykrotnie: z 600 milionów 

w 1910 roku do 2,3 mld obecnie. Przyrost 
naturalny w tym czasie też był wysoki:  
z 1,8 mld do 6,9 mld obecnie. W ten spo-
sób procent chrześcijan pozostał na tym 
samym poziomie co sto lat temu. W tym 
samym czasie niezwykle szybko wzrasta-
ła ilość chrześcijan w Afryce na południe 
od Sahary. W 1910 roku stanowili oni 9% 
mieszkańców, obecnie – 63%. Badania po-
twierdziły, że prawie połowa wszystkich 
chrześcijan znajduje się w 10 krajach: USA, 
Brazylia, Meksyk, Rosja, Niemcy, Filipiny, 
Chiny, Nigeria, Kongo i Etiopia. Najmniej 
chrześcijan zamieszkuje kraje Bliskiego 
Wschodu i Północnej Afryki. A w kraju na-
rodzenia Chrystusa chrześcijanie stanowią 
tylko 4% mieszkańców (credo. ru).

Ostatnio Liban odwiedził Frank Wegen, 
niemiecki pastor baptystyczny, członek 
komitetu pomocy niemieckich bapty-
stów. Na Amerykańskim Uniwersytecie  
w Bejrucie zostało przedstawione stu-
dium nad ubóstwem w Libanie. Jego au-
torami są Rupen Das i Julie Davidson. W 
oparciu o setki wywiadów dowodzą oni, 
że 28,5 procenta prawie czterech milio-
nów mieszkańców tego kraju to ludzie 
biedni, a 8 procent to bardzo biedni. Są 
miejsca, gdzie niedostępna jest elektrycz-
ność. Studium to zostało sfinansowane 
przez World Vision i misyjną organizację 
kanadyjskich baptystów. Na prezenta-
cji tego referatu obecny był minister do 
spraw socjalnych Libanu, który obiecał 
przyjrzeć się dokładnie sprawie ubóstwa. 
Podróżując po północnych terenach kraju 

Frank Wegen i Shadi Saad, sekretarz ge-
neralny baptystów libańskich byli w stanie 
zobaczyć, jak baptyści libańscy walczą  
z ubóstwem. Opiekują się oni uciekiniera-
mi z Syrii. Dostarczają im żywność, środki 
medyczne, odzież. Północny region kraju, 
Akkar, jest wyjątkowo biedny. 30,5 pro-
centa tamtejszej ludności to analfabeci. 
Ponieważ w regionie tym najmniej dzieci 
kończy szkołę, baptyści stworzyli pro-
gram wspomagający. Nie tylko pomagają 
tym dzieciom ukończyć szkołę, ale też 
znaleźć pracę. Trzech nauczycieli i liczni 
wolontariusze zawsze są gotowi do pomo-
cy. „Jestem pod wrażeniem pasji, z jaką 
libańscy baptyści angażują się społecznie 
i są prawdziwą solą i prawdziwym świa-
tłem w tym świecie” - powiedział Wegen  
(ebf.org).

Chrześcijanie na  świecie

Liban – baptyści walczą z ubóstwem

Przygotowania do dialogu baptystów  
z zielonoświątkowcami

W dniach 13-15 grudnia ub. r. spotkali 
się przedstawiciele Światowego Związku 
Baptystów z przedstawicielami Światowej 
Społeczności Zielonoświątkowców, aby 
przygotować dialog między tymi wspól-
notami wyznaniowymi. Przewodniczący 
delegacji ŚZB, jego sekretarz generalny 
Neville Callam powiedział, że „cieszy 
się z nadejścia tego czasu, gdy baptyści  
i zielonoświątkowcy spotkają się, aby  
w duchu modlitwy Jezusa rozmawiać na 
temat ewentualnej współpracy. Callam za-
chęcał uczestników do twórczego myśle-
nia o tym, jak w przyszłości baptyści i zie-
lonoświątkowcy mogliby współpracować 
ze sobą w takich dziedzinach, jak misja  
i ewangelizacja. Społeczność zielono-

świątkową reprezentował Cecil Robec jr, 
wykładowca Historii Kościoła i Ekumenii 
na Fuller Theological Seminary w Kalifornii. 
Spotkanie odbyło się na Samford Beeson 
University w Birmingham, USA. Celem dia-
logu jest szukanie odpowiedzi na pytania:  
W jakichś sprawach zgadzamy się ze sobą? 
Co możemy sobie zaoferować jako bracia 
i siostry w Chrystusie? Kim jesteśmy idąc 
razem i co to znaczy? Jak chodzimy razem 
w Duchu Świętym? Od sierpnia tego roku 
zespoły dyskusyjne będą spotykać się co 
roku w Quito, Ekwador, przez trzy lata. 
Stronę baptystyczną będą reprezentowa-
li: Callam, Fausto Vasconcelos, Timothy 
George, Bill Brackney, Millard R. Cherry  
i Curtis Freeman (bwanet.org).

 Rosja – baptyści w republice czuwaskiej

Izrael - premier Netanjahu tworzy grupę do studiów nad Biblią
Grupa ma regularnie się spotykać w jego 
rezydencji, a w jej skład wchodzić będą m. 
in. badacze i politycy.  Netanjahu  postano-
wił odtworzyć tradycję, która obowiązywała  
w czasach pierwszego premiera Izraela Dawi-
da Ben Guriona oraz pierwszego prawicowe-
go szefa rządu izraelskiego Menachema Be-
gina, sprawującego władzę na przełomie lat 
70. i 80. XX wieku. Obaj politycy wywodzili 
się z Polski. -  Ben Gurion rozumiał, że Księ-
ga nad Księgami jest mandatem dla naszego 
kraju (...). Postrzegał Biblię, jako niezwykłą 
opowieść o narodzie żydowskim, o unikal-

nym duchowym, kulturowym i historycznym 
dziedzictwie naszego narodu, a także jako 
jeden z fundamentów kultury całej ludzko-
ści - powiedział Netanjahu, uzasadniając 
swą decyzję. Jest też osobista motywacja. 
Grupa studyjna będzie nosić imię zmarłego 
niedawno teścia Netanjahu - Szmuela Ben  
Artziego, poety i nauczyciela Pisma Święte-
go, który brał udział w debatach biblijnych 
organizowanych przez pierwszych przy-
wódców Izraela. Biblia hebrajska, Tanach, 
obejmuje księgi Starego Testamentu, w tym 
Pięcioksiąg Mojżesza, czyli Torę (onet. pl).

W klubie zakładów agregacyjnych w Cze-
boksarach odbyła się uroczystość stulecia 
pierwszego przekładu Nowego Testamen-
tu na język czuwaski oraz stulecia ruchu 
baptystycznego w Czuwaskiej Republice.  
W uroczystości wziął udział męski chór 
zboru baptystycznego w Niżnym Nowgoro-
dzie oraz chór centralnego zboru baptystów  
w Moskwie. Uczestników uroczystości po-
witali dyrektor Ministerstwa Kultury Repu-
bliki Czuwaskiej, Michaił Krasnow, oraz 
przewodniczący baptystów rosyjskich Alek-
siej Smirnow. Należy zauważyć, że część 
Nowego Testamentu została przetłumaczo-
na na język czuwaski przez grupę tłumaczy 

pod przewodnictwem krzewiciela oświaty 
wśród narodu czuwaskiego, a został wyda-
ny w 1911 roku w Simbirsku. W 1910 roku 
w dokumentach kazańskiej eparchii po raz 
pierwszy pojawia się nazwa miejscowo-
ści Aniszboś, gdzie mieszkał baptystyczny 
misjonarz Nikanor Fiedotow. Po powrocie 
ze służby wojskowej na Morzu Bałtyckim 
wrócił on do rodzinnej miejscowości i tam 
zaczął ewangelizować swoich rodaków.  
W 1911 roku odwiedził miejscowość Ani-
szboś i przekonał się, że jej mieszkańcy są 
gotowi na przyjęcie ewangelii. Obecnie  
w Republice Czuwaskiej znajdują się cztery 
zarejestrowane zbory baptystyczne (baptist.
ru).

Południowa Konwencja Baptystów w cią-
gu najbliższych 5 lat zamierza założyć  
w mieście Nowy Jork od 50 do 100 nowych 
zborów. Inicjatywa ta – jak pisze invictory. 
org, powołując się na Christian Post - ma na 
uwadze wyrównanie różnorodności etnicz-
nych wśród ciągle zmieniającego się skła-
du społecznego mieszkańców tego miasta. 
Według danych North American Mission 
Board, powołanej przez tę konwencję do 
zakładania nowych zborów, w ostatnich  
10 latach baptyści założyli w Nowym Jorku 
45 zborów.  Aby lepiej motywować do tego 
zadania, organizacja ta przytacza następu-
jące dane: w Ameryce Północnej na jeden 
zbór baptystów przypada 6 828 osób, na-
tomiast w Nowym Jorku  na jeden zbór tej 

konwencji przypada 52 760 mieszkańców 
miasta. „Wielu podróżuje po świecie, zdoby-
wa nowych wierzących, ale niewielu zwraca 
uwagę na niewierzących mieszkańców No-
wego Jorku” - twierdzi Centralne Stowarzy-
szenie Baptystów Nowego Jorku. Według 
badań organizacji Values and Research In-
stitute, 83% mieszkańców Nowego Jorku ma 
związek z jakąś religią, ale tylko 3% uważa 
się za ewangelicznie wierzących chrześcijan. 
„Posiadając wpływy i znaczenie Nowy Jork 
może być przykładem powrotu do Chrystusa 
w naszym kraju i na całym świecie – mówi 
się w oświadczeniu North American Mission 
Board. - Jeżeli uda się nam zdobyć to miasto, 
wtedy będziemy też w stanie zdobyć cały 
świat” (baptist.ru).

Stany Zjednoczone – baptyści planują założenie  
w Nowym Jorku ponad 50 nowych zborów.
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Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000152376
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

„Teen Challenge”
Chrześcijańska Misja Społeczna
Broczyna 11, 77-203 Dretyń

Stowarzyszenie działa w Polsce od 1988 roku. Celem naszych 
działań jest zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecz-
nym (pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, nie-
pełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym, 
bezrobotnym i potrzebującym).

2012

Drodzy Bracia i Siostry, przyjaciele i znajomi!
Wszystkim, którzy chcieliby odwiedzić Trójmiasto, od czerwca 2012 r. oferujemy przytulny 
apartament o wysokim standardzie (po kapitalnym remoncie), kilka pokoi o niższym  
standardzie (tańszych) oraz powierzchnię umożliwiającą zorganizowanie obozów  
(np. młodzieżowych) lub konferencji.

Apartament o powierzchni 42 m2 (II p.) składa się z 2 nieprzejściowych pokoi (17 i 9 m2), 
przedpokoju, kuchni i łazienki. Z obydwu pokoi prowadzi wyjście na duży balkon. Okna od  
strony południowej nastrajają apartament niezwykle pogodnie, zaś wygodne i gustowne  
meble czynią go przytulnym miejscem wypoczynku. Mieszkanie jest w pełni umeblowane  
i wyposażone w sprzęt AGD, z dostępem do Internetu.
Przed budynkiem są bezpłatne miejsca parkingowe  
dla naszych gości.

Budynek zboru ma świetną lokalizację: 10-15 minut  
pieszo do dworca PKP, PKS, gdańskiej Starówki,  
w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej (autobus, 
tramwaj), łatwy dojazd nad morze i do trójmiejskich 
atrakcji turystycznych. 

Więcej szczegółów na stronie  
www.gdansk.baptysci.pl/apartament

Adres: Kościół Chrześcijan Baptystów 
Pierwszy Zbór w Gdańsku

ul. Gen. Dąbrowskiego 1, 80-153 Gdańsk

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
e-mail: mirek.uszkiewicz@gmail.com, 

tel. 696807969

Zapraszamy  
       do Trójmiasta!
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Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii 

 
Oferta konferencyjna ośrodka:
• Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych
• Pokoje gościnne
• Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów

 

OŚRODEK W RADOŚCI 

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działalność ośrodka, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  
nr 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać przeznaczenie wpłaty).

www.wbst.edu.pl
e-mail: osrodek@baptysci.pl

Kontakt: www.baptysci.pl • e-mail: kancelaria@baptysci.pl • tel. 22 615 50 76 wew. 33  
• ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych,  
wiele szlaków turystycznych, kolejka gondolowa na Jaworzynę,  
kino 3D, malownicza okolica, spokój i cisza. 

STOKI NARCIARSKIE 
Oferujemy: pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 2 pokoje  
zbiorowe (w przypadku większych wycieczek), sala  
wykładowa, stołówka, kuchnia. Ceny do negocjacji,  
zależnie od wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój
tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Zapraszamy do Krynicy!

Do zobaczenia w Krynicy!

Burzliwa historia angielskiego misjonarza Williama
Careya, który w roku 1793 popłynął z rodziną do Indii, by
zanieść tam dobrą nowinę o Jezusie. Na miejscu spotkało
go tyle trudności, że jego misja omal nie zakończyła się
fiaskiem. Jednak to, co osiągnął, na trwale zapisało się
w dziejach światowego misjonarstwa.
Prod. USA, fab., 97 min. Cena 25 zł.

Poruszająca historia Hudsona Taylora, człowieka,
który odważył się uwierzyć w Bożą wierność bez względu

na koszty i czekające go próby. Dzięki swojemu
bezgranicznemu poświęceniu zapoczątkował w XIX wieku
misję chrześcijańską w Chinach. Jego postawa może być

inspirującym przykładem w wielu dziedzinach życia.
Prod. USA, fab., 88 min. Cena 25 zł .

Zamówienia
księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

tel. 22-331-98-00

Eliza ma 12 lat i choruje na Niemann-Pick 
syndrom typ C. Jest to choroba genetyczna 
atakująca mózg. Mózg na skutek tej choroby 
wyłącza po kolei wszystkie procesy ży-
ciowe. Jej starszy brat, Michał, też miał tę 
samą chorobę. Najpierw przestał chodzić, 
mówić, przełykać, pojawiły się problemy  
z oddychaniem i ostatecznie... Zmarł  
w wieku 14 lat.
U Elizki obserwujemy problemy z chodze-
niem, drżeniem rączek, problemy z mową 
i koncentracją uwagi. Nie jest jeszcze tak 
źle, a to wyłącznie, dlatego że od września 
2009 r. zażywa specjalne lekarstwo. Jej stan 
zdrowia znacznie się poprawił i uważamy, że 
ten lek na Elizę świetnie działa - neurolog 
podziela naszą opinię i parametry medyczne 
też na to wskazują.
Niestety są jednak problemy. Jedyny lek, 
Zavesca, nie jest jeszcze refundowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, mimo że pod 
koniec kwietnia 2010 r. zostały złożone do 
Ministerstwa Zdrowia wszelkie niezbędne 
dokumenty. Obecna cena lekarstwa wyno-
si około 36 000,00 zł za jedno opakowa-
nie (starcza ono na 21 dni). Eliza wymaga 
także rehabilitacji, która pozwala jej być jak 
najdłużej samodzielną. Sami nie jesteśmy  
w stanie pokryć takich kosztów.
Jeśli chcesz pomóc naszej Elizce w rehabili-
tacji i leczeniu przekaż 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, która pod-
jęła się zbierania funduszy dla Elizy.

W tym celu wystarczy, że prawidłowo wy-
pełnisz w swoim rocznym zeznaniu podat- 
kowym za 2010 r. sekcję” „wniosek o prze-
kazanie 1% podatku należnego na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego [OPP]”
W rubryce nazwa „OPP” wpisz:  Fundacja 
„BREAD OF LIFE”.  W rubryce „numer KRS” 
wpisz:  0000268931
W rubryce informacje uzupełniające wpisz:   
pomoc dla Elizy Banickiej 
a w pozycji „wyrażam zgodę” wstaw: x

Jeśli chcesz pomóc Elizce poza 1% 
podatku możesz dokonywać wpłaty 
na konto Fundacji „BREAD of LIFE”:   
12 1940 1076 3023 5096 0001 0000
Z dopiskiem: pomoc dla Elizy Banickiej

Więcej na temat Elizki i jej zmaganiach  
z chorobą oraz na szej walce o refundacje 
leku możesz przeczytać i obejrzeć na 
stronie internetowej: www.elizabanicka.pl 

Z góry dziękujemy bardzo za okazaną 
pomoc.
         Daria i Dariusz Baniccy (rodzice Elizki)

PS. Jeśli przekazałeś 1% podatku lub 
dokonałeś wpłaty na konto proszę daj znać 
mailowo (dariusz-banicki@o2.pl), byśmy 
mogli monitorować przelewanie pieniędzy 
przez Urząd Skarbowy i księgowanie 
przez Fundację. Pozwoli nam to także 
na kontakt z Wami w celu raportowania 
wykorzystywanych środków.

1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   1%   



Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Towarzyszy 
nam nieprzerwanie - z wyjątkiem czasu II wojny światowej i najczarniejszego okresu stalinizmu - przez owe  
86 lat. W tym czasie nie tylko dla baptystów, ale i naszych sąsiadów, znajomych, wszystkich, którzy szukali 
drogi do pojednania się i głębszej relacji z Bogiem, było wielką pomocą i zachętą. 

To pragnienie pozostało wciąż takie samo. Świat się zmienia, pojawiają się nowe problemy, ale Boża 
mądrość niezmiennie uczy nas, jak stawiać im czoła. Daje łaskę, przebaczenie, siły, zachętę. Inspiruje, kieruje, 
motywuje. Stawia wyzwania. Przynagla do dobra i zmusza do pozostawienia grzechu. Dlatego w Słowie Prawdy 
poświęcamy dużo wysiłku, aby Boże Słowo przybliżać w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia.

Wierzymy również, że moc Słowa Bożego jest widoczna w przemienionym życiu zarówno jednostek, 
rodzin, jak i kościołów. Stąd w Słowie Prawdy świadectwa nawrócenia, Bożej pomocy, ale również tworzenia 
nowych inicjatyw z przekonania, które rodzi się z Bożego działania w sercach Jego dzieci. 

W końcu, Słowo Prawdy to również skuteczna platforma społeczności między zborami. Znajdziesz 
tu relacje, które sprawiają, że się poznajemy; że wspólnota w zborach w różnych miastach jest żywa  
i autentyczna. Bez niej stajemy się sobie obcy, nieznani. A przecież to, że jesteśmy w tak wielu miejscach, 
może być wielką zachętą i wsparciem. Przez świadectwo Bożego działania my stajemy się błogosławieństwem 
dla innych, a inni dla nas! 

Słowo Prawdy 2012:  
Zamów prenumeratę dla siebie i bliskich!
(Warunki prenumeraty wraz z przekazem zapłaty znajdują się wewnątrz czasopisma.)

2012
prenumerata


