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Człowiek bez kalendarza żył rytmem 
pór roku i zmieniających się pokoleń. 
Sensu w tym widać nie było. Ot, co 
było, to będzie. Jedyne, co jest (i było 
i będzie) to trwanie świata w cyklicz-
nym rytmie. Żadnej radykalnej zmia-
ny nie ma, bo być nie może. Koło. 

Mam wrażenie, że człowiek współcze-
sny wraca do owego bezsensu. Jakoś 
przestaje nam towarzyszyć przekona-
nie o postępie. Mimo że ten techno-
logiczny nam stale towarzyszy, własne 
zagubienie w skomplikowaniu świata 
sprawia, że większość osób żyje ryt-
mem tygodni, miesięcy, urlopów. Kon-
sumując, kupując. Coś się niby zmie-
nia. Moda już nie ta, co dwa lata temu. 
Nowe wojny, wciąż w miarę dalekie. 
Kryzys choć wisi w powietrzu, jakoś 
jeszcze nie spada. Życie płynie. 

I tak może przepłynąć. Całe. Czy to 
źle? Źle. Bo żyjemy w międzyzmar-
twychwstaniu. Bo natura, kultura, 
konsumpcja to nie jedyny cykl życia. 
Bo wydarzyło się coś, co ową cyklicz-
ność niszczy. Zakreśla wyraźny po-
czątek (stworzenie i upadek), punkt 
przełomowy (śmierć i zmartwych-
wstanie wcielonego, Bożego Syna)  
i koniec, który nadchodzi (Jego po-
wrót w chwale). I oto pojawia się 
nowy punkt odniesienia dla naszych 
wysiłków, który wszystko zmienia.

O owych punktach w ujęciu Ojców 
Apostolskich oraz biblijnego pojęcia 
„pierwocin” przeczytamy w arty-
kułach poświęconych Wielkanocy, 
czyli tematowi numeru oraz w kolej-
nej odsłonie cyklu „Babskim okiem”  
i w części „Dla dzieci”. A kazanie: 
„Trzy krzyże, jeden Zbawiciel” uczy  
o właściwej reakcji na ów Boży plan. 
O tym również mówiono na konferen-

cji „Król wysyła”; o tym również my-
ślą nasi bracia w Indiach, aby dany im 
czas wykorzystać (w „Świadectwach 
z 4 stron świata”). O św. Augustynie 
– wyjątkowym człowieku, który dany 
sobie czas wykorzystał w sposób dają-
cy przykład –  przeczytamy w rozwa-
żaniu o filozofujących chrześcijanach. 
Ze względu na właściwą odpowiedź 
na Boży plan pojawia się również  
– w „Rozmowach Sympatycznych” – 
temat chrztu, oraz dwa tematy prak-
tyczne: czy wolno nam się procesować 
(w „Pytaniach do pastora”) oraz jak ra-
dzić sobie z emocjami, a konkretnie, 
że nie warto im bezmyślnie ulegać, 
bo cena jest wysoka („Zrezygnować, 
aby zwyciężyć”). Do tego dwie za-
chęcające wiadomości: o przeglądzie 
chórów oraz powstaniu nowego, wy-
jątkowego – bo pierwszego w Polsce 
– chińskiego zboru baptystów! Dodat-
kowo rozważania o roli strachu („Kon-
tapunkt”), pobożnym hip-hopie i jak 
zwykle stronniczy, bo chrześcijański, 
wybór wiadomości ze świata. 

Drogi Panie, który przyszedłeś na 
świat, umarłeś i zmartwychwstałeś 
dla naszego Zbawienia; który posłałeś 
Swego Ducha, aby nas przekonał do 
nawrócenia i prowadził w posłuszeń-
stwie Twemu Słowu; który dałeś nam 
poznać miłość Ojca; który powrócisz 
w chwale, a Królestwu Twemu nie 
będzie końca – prosimy, daj nam ła-
skę postrzegania wszystkiego oczyma 
wiary, abyśmy w naszym życiu nie 
zbłądzili, w prawdzie wytrwali, ta-
lentami obracali i Tobie całymi sobą 
służyli, dla chwały Twego świętego 
Imienia, Amen.  

Międzyzmartwychwstanie Na Golgocie z daleka było widać trzy krzyże. Wydawa-
ły się być jednakowe. I podobni do siebie wydawali się 
być też skazańcy. A jednak jakże różnili się od siebie! 
Dwaj z nich byli pospolitymi przestępcami, może ni-
gdy dotąd nie byli tak blisko Jezusa, jak teraz. Obydwaj 
byli świadkami Jego cierpienia i obydwaj poprosili Go 
o ratunek, ale tylko jeden otrzymał pozytywną odpo-
wiedź. Właściwie na początku obydwaj urągali Jezu-
sowi (Mat.27,44), ale potem jeden z nich zmienił zdanie  
i zwrócił się do Jezusa z uprzejmą prośbą (Łuk.23,42). Wte-
dy Jezus powiedział mu: „Zaprawdę powiadam ci, dziś bę-
dziesz ze mną w raju” (Łuk.23,43). 

Bardzo ważne słowa

Ktoś powiedział, że te słowa Jezusa zasługują na to, by wy-
pisać je złotymi literami. Dla jakże wielu ludzi stały się one 
pociechą i dały nadzieję na zbliżenie się do Jezusa. Wielu 
cierpiących i umierających dzięki temu zapewnieniu Jezu-
sa mogło nawet w ostatniej chwili  powierzyć swoje życie 
Zbawicielowi. Jeżeli ten przestępca w ostatniej godzinie 
swego życia mógł zaufać Jezusowi i otrzymać zapewnienie 
życia wiecznego, wtedy każdy grzesznik może skorzystać 
z takiej sposobności. Ponadto nawrócenie ukrzyżowanego 
przestępcy w ostatniej chwili życia mówi nam o tym, co 
nie jest potrzebne do zbawienia, a co jest do zbawienia 
niezbędne.

Co nie jest konieczne do zbawienia

Po pierwsze, nie trzeba być religijnym. Umierający prze-
stępca prawie na pewno nie był człowiekiem religijnym. 
Jak sam przyznał, wymierzona mu kara była słuszną zapła-
tą za jego występki. Przed chwilą wraz ze swoim kolegą po 
fachu urągał wiszącemu między nimi Jezusowi. Jeżeli był 
Żydem, to na pewno nie przestrzegał zasad Zakonu moj-
żeszowego. Może pozbawił życia wielu niewinnych ludzi  
i zasłużył na najwyższy wymiar kary. Myśląc po ludzku, 
nie zasługiwał i nie miał żadnej nadziei na ratunek.
Po drugie, nie trzeba mieć wiele wiedzy religijnej. Umiera-
jący przestępca nie ukończył żadnej szkoły teologicznej, 
nie słyszał bogatych w treści kazań, a może nawet nie spo-
tkał się w swoim życiu z ludźmi religijnymi. Może jako Żyd 
znał z dzieciństwa jakieś starotestamentowe historie, ale 
jako narodowy nacjonalista chyba nie podzielał pokornego 
usługiwania Jezusa. 
Po trzecie, ukrzyżowany przestępca był złym człowiekiem, 
a może nawet zbrodniarzem. Nie był teraz w stanie uczy-
nić nic dobrego, aby dostać się do nieba. Jego ręce i nogi 
zostały przybite gwoździami do krzyża. Nie był już w sta-
nie dokonać jakiegokolwiek dobrego uczynku, który mógł-
by zapewnić mu zbawienie. 
Po czwarte, człowiek ten nie był ochrzczony. Po wyzna-
niu swojej wiary w Jezusa jako swego Pana, zaraz umarł. 
Nigdy nie przyłączył się do Kościoła i nie brał udziału  

Trzy krzyże, 
dwóch przestępców, 
jeden Zbawiciel

 

Redaktor Naczelny naszego miesięcznika, Mateusz Wichary, w dniu  

5 marca br. obronił pracę doktorską pt.„Abraham Kuyper (1837-1920)  

jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej”, napisanej pod kierunkiem 

dr hab. Tadeusza Zielińskiego, profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  

w Warszawie, i otrzymał stopień doktora teologii w zakresie teologii systematycznej.

GRATULUJEMY
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w Wieczerzy Pańskiej. Anglikański biskup J. C. Ryle, komen-
tując tę wypowiedź Jezusa mówi: „Z tego opowiadania wy-
nika wyraźnie, że skruszony łotr zmarł nie ochrzczony. By 
uniknąć tej trudności, niektórzy katoliccy autorzy skłaniają 
się do sugestii Augustyna, że został on ochrzczony krwią  
i wodą, która wypłynęła z boku naszego Pana, gdy przebito 
go włócznią. To bezpodstawne i nieuzasadnione twierdze-
nie pokazuje niedorzeczność, do jakiej posuwają się ludzie, 
by utrzymać teorię o odrodzeniu przez chrzest. Widać wy-
raźnie, że łotr narodził się na nowo. Równie oczywiste jest 
to, że nigdy nie został ochrzczony. Z tego wynika, że czło-
wiek może narodzić się na nowo bez chrztu”.
I po piąte, w sprawie zbawienia nie należy liczyć na czyściec. 
Pan Jezus powiedział do umierającego przestępcy: „Dzisiaj 
będziesz ze mną w raju”. I znowu wspomniany biskup angli-
kański wyjaśnia: „Zdanie to wymaga bacznego rozważenia. 
Stanowi ono bezpośrednią i wyraźną odpowiedź na rzym-
skokatolicką naukę o czyśćcu. Pokazuje jasno, że nawet ktoś 
taki jak pokutujący łotr nie potrzebował po śmierci żadnego 
czyśćca. Jeśli on nie potrzebował czyśćca, cała nauka na ten 
temat rozpada się w proch”. 
Ewangelia jest głoszona teraz i już teraz zbawienie jest do-
stępne. Dlatego Pismo Święte oświadcza i nakazuje: „Oto te-
raz czas bardzo pomyślny, oto teraz dzień zbawienia”, oraz: 
„Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie”  
(2 Kor.6,2 i Fil.2,12).

Co jest niezbędne do zbawienia

Po pierwsze, do zbawienia niezbędne jest zrozumienie swo-
jej sytuacji, co ma prowadzić do pokuty. Jak już wspomnie-
liśmy, na początku obydwaj przestępcy urągali cierpiącemu 
Jezusowi, ale potem jeden z nich – może pod wpływem 
modlitwy Jezusa, nagłego olśnienia, które dla wielu przyda-
rza się przed śmiercią albo pod szczególnym oświeceniem 
Ducha Świętego – spojrzał na swoje życie inaczej. W jakiś 
tajemniczy sposób nawiedziła go bojaźń Boża. Zauważył  
w Jezusie niewinnie cierpiącego człowieka, a nawet więcej 
niż zwykłego człowieka. Ten ukrzyżowany między nimi 
mimo bólu i poniżenia nie przeklinał i nie groził, ale modlił 
się za swoich oprawców, mówiąc: „Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią”.
Dlatego zwracając się do swego współtowarzysza, powie-
dział: „Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży 
na tobie?” (Łuk.23,40). Może po raz pierwszy w swoim ży-
ciu wspomniał o Bogu. I przyznał: „Słuszną ponosimy karę 
za to, co uczyniliśmy”. W jego sercu może po raz pierwszy 
pojawiła się bojaźń Boża. Poczuł na sobie ciężar własne-
go grzechu i odpowiedzialności przed Bogiem. Publicznie 
przyznał się do tego, że słusznie cierpi za swój grzech. Była 
to jego prawdziwa pokuta. 
Zrozumienie swojej sytuacji jest pierwszym krokiem do po-
kuty i niezbędnym warunkiem zbawienia. Gdy nawiedza 
nas bojaźń Boża, czujemy się odpowiedzialni przed Nim za 
swoje postępowanie i stajemy w obliczu Jego kary, wtedy 
zrozumienie takiej sytuacji prowadzi do pokuty, która jest 
nie tylko żalem za grzechy, ale też radykalnym odwróceniem 

się od grzechu. Więzienie nikogo nie zmieni, zanim więzień 
nie zacznie żałować, przyznawać się i odwracać od swoich 
złych postępków.
Po drugie, zbawienie wymaga osobistego zbliżenia się do Je-
zusa Chrystusa. Trzeba poznać kim On jest i czego dokonał 
dla nas na krzyżu. Pokutujący przestępca przekonał się, że 
Jezus nie jest zwykłym człowiekiem. Nad Jego głową wid-
niał napis: „Ten jest Jezus, król żydowski” (Mat.27,37). To był 
Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel, Król. Był przekonany, że Jezus 
jest niewinny, dlatego powiedział, że On „nic złego nie uczy-
nił” (Łuk.23,41). Poprosił zatem Jezusa, aby tylko wspomniał 
go, gdy wejdzie do swego Królestwa. Spojrzał na Niego  
z wiarą, nazwał Go swoim Królem i w pokorze poprosił tyl-
ko o pamiętanie o nim.
A zatem zbawienie wymaga tylko pokuty i wiary, przyznania 
się do swojej grzesznej sytuacji i powierzenie swego życia  
w ręce Pana Jezusa. Patrząc na nagie, zakrwawione ciało Je-
zusa, pokutujący przestępca nagle zobaczył w Nim swego 
Zbawiciela i Króla. I wtedy Jezus odwrócił ku niemu swo-
ją pokaleczoną cierniową koroną głowę i powiedział: „Za-
prawdę  powiadam ci (lub zapewniam cię), dziś będziesz ze 
mną w raju” (Łuk.23,43).
Chociaż obydwaj przestępcy byli blisko Jezusa, obydwaj tak 
samo cierpieli i obydwaj na początku urągali Mu, to jednak 
tylko jeden z nich został zaproszony do raju. Jak ktoś po-
wiedział, śniadanie zjadł z diabłem, a kolację już z Jezusem 
w raju. W ostatniej chwili zawrócił z drogi prowadzącej do 
piekła, wiecznego oddzielenia od Boga. Skorzystał z ostat-
niej okazji. Jakże prosta i krótka była jego modlitwa. A jakże 
wspaniałą otrzymał odpowiedź! Jezus natychmiast zaprosił 
go do siebie.

Zbawienie i trzy krzyże

Trzy krzyże, a jak wielka różnica! W środku Zbawiciel, po 
jednej Jego stronie zatwardziały, niewierzący, zmierzający 
na potępienie grzesznik, a po drugiej – grzesznik pokutujący 
i z wiarą proszący o przebaczenie, dlatego zmierzający do 
życia wiecznego z Bogiem. Trzy krzyże – obraz zbliżające-
go się sądu ostatecznego. Osoba ukrzyżowanego Chrystusa 
dzieli ludzkość na dwie części: tych, którzy mieli możliwość, 
ale nie skorzystali z Jego łaski zbawienia, i tych, którzy o nią 
z pokorą poprosili i weszli do radości swego Pana. 

Drogi przyjacielu, nie odkładaj swego zbawienia na później. 
Możesz zakończyć życie nagle albo stracić świadomość  
i umrzeć nie będąc przygotowany na tę chwilę. Nie czekaj, 
aby stać się lepszym człowiekiem. Raczej teraz, w pokucie 
zwróć się do Pana Jezusa i z wiarą przyjmij Jego dar łaski 
zbawienia. Nie zwlekaj, bo nie wiesz, czy w cierpieniu lub 
starości taka chwila pokuty może być twoim udziałem. Kto 
wcześniej lekceważył ewangelię, ten z powodu zatwardzia-
łości serca najprawdopodobniej już jej nie przyjmie. Wte-
dy może spotka cię los tego drugiego, naśmiewającego się,  
a potem milczącego przestępcy. Pan Jezus zaprasza: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja 
wam dam ukojenie” (Mat.11,28). 

W dniach 5-6 listopada 2011 roku odbył się w Zborze Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów w Chełmie  XII  Przegląd Chórów 
Baptystycznych. Uczestniczyły w nim cztery chóry zborowe: 
z Łodzi pod dyrekcją Dawida Bera, z Warszawy pod dyrekcją  
Danuty Marcyniak, z Białegostoku pod dyrekcją Ligii Hnidec 
i Wiktora Radomskiego, oraz chór z Chełma pod dyrekcją 
Wiesława Poterewicza.  

Spotkanie rozpoczął Psalmem i modlitwą przewodniczący 
zboru w Chełmie, a zarazem dyrygent chóru, brat Wiesław 
Poterewicz. Następnie przywitał bardzo serdecznie wszyst-
kich chórzystów oraz osoby towarzyszące, szczególnie pasto-
rów: Konstantego Wiazowskiego z Warszawy, Krystiana Bera 
i Romana Baranowskiego z Łodzi oraz Marcina Górnickiego  
z Białegostoku. Byli dla nas śpiewaków duchowym wsparciem.

Wspólny muzyczny czas w Chełmie rozpoczęliśmy od roz-
śpiewania, które poprowadził dyrygent Dawid Ber. Następnie 
podzieliliśmy się na cztery grupy głosowe, ucząc się trzech 
pieśni. Później nastąpiła wspólna próba wszystkich chórzy-
stów. Poprowadzili ją dyrygenci Dawid Ber i Wiktor Radom-
ski. Jest to niezwykłe przeżycie śpiewać w takim dużym chó-
rze, mała namiastka tego, co czeka nas wierzących w przy-
szłości, gdy nasze głosy zabrzmią w niebie, w wielkim chórze 
na chwałę Bożą. Próba była przygotowaniem do sobotniego 
koncertu, jak również  niedzielnego nabożeństwa. Po dwóch 
godzinach intensywnych ćwiczeń, zjedliśmy smaczny obiad  
i deser przygotowany przez siostry ze zboru w Chełmie.

Po obiedzie każdy chór miał osobną, 30-minutową próbę. 
Było też trochę czasu na wspólne rozmowy i wzajemną inte-
grację chórzystów.

O godzinie 16.00 rozpoczął się specjalny koncert. Prowadził 
go pastor Roman Baranowski. Przedstawiał kolejno wszystkie 
chóry,  dyrygentów oraz tytuły poszczególnych pieśni. Była to 
naprawdę wspa-
niała uczta mu-
zyczna i ducho-
wa.  Różnorodne 
utwory, głęboka 
ich treść oraz 
cudowna mu-
zyka złożyły się 
na to muzycz-
ne, wyjątkowe 
wydarzenie. Po-
między wystę-
pami poszcze-
gólnych chórów 
mieliśmy okazję 
słuchania prze-
słania ewangelii 
w bardzo orygi-

nalny i bezpośrednie sposób. Pastor Roman Baranowski za 
pomocą różnych rekwizytów zachęcał słuchaczy, by zaufa-
li Bogu i przyjęli zbawienie z łaski.  Wspaniałe pieśni  oraz 
Słowo Boże zachęcały słuchaczy do głębokiej refleksji nad 
własnym życiem.

Wieczorem, o godzinie 20.00 mieliśmy jeszcze jedną moż-
liwość słuchać dobrej muzyki. W kaplicy Zboru Chrześcijan 
Baptystów wystąpił Chór Gospel z Domu Kultury w Chełmie 
pod dyrekcją Grzegorza Głucha. Piękne pieśni chwalące Boga 
oraz przesłanie ewangelii wygłoszone przez pastora Romana 
Baranowskiego sprawiły, że ten wieczór był wyjątkowy.

Następnego dnia, w niedzielę 6 listopada o godzinie 9.00, 
wszyscy chórzyści  spotkali się w na wspólnej próbie. O go-
dzinie 10.00 rozpoczęło się specjalne nabożeństwo. Każdy 
chór zaśpiewał dwie pieśni. Pomiędzy usługą chórów krót-
kim słowem podzielił się pastor Roman Baranowski, a główne 
kazanie wygłosił prezbiter Konstanty Wiazowski. Na koniec 
jeszcze raz zaśpiewały chóry połączone pod dyrekcją Da-
wida Bera i Wiktora Radomskiego. Wykonały wspólnie trzy 
wspaniałe  pieśni. Muzyczne spotkanie dobiegło końca. 

Po wspólnym obiedzie rozjechaliśmy się do swoich do-
mów. Czas przeglądu był czasem bardzo intensywnym, ale 
jednocześnie bardzo błogosławionym przez Boga. Jesteśmy 
wdzięczni za Jego opiekę podczas całego pobytu w Chełmie.   
Chcemy wykorzystywać talenty, jakie Bóg nam powierzył 
oraz oddawać Mu chwałę całym naszym życiem. Wierzę, że 
to muzyczne spotkanie będzie zachętą do dalszej, wytrwałej 
służby chórów w naszych zborach. 

Na koniec chcę wyrazić uznanie, a równocześnie wdzięcz-
ność Zborowi Chrześcijan Baptystów w Chełmie za wspania-
łe przyjęcie i okazaną gościnność. Niech Pan Bóg Was obficie  
błogosławi w Waszej dalszej służbie.  

Urszula  Jankiewicz

 XII PRZEGLĄD CHÓRÓW W CHEŁMIE 

WYDARZENIA
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Dnia 20 lutego powstał oficjal-
nie pierwszy w Polsce Zbór 

Baptystyczny obejmujący swą opie-
ką duszpasterską przebywających  
w Polsce braci i siostry z Chin. Dzię-
kujemy Bogu za to, że możemy 
wspólnie tworzyć jeden Kościół. 
Błogosławimy ich w pracy i życzymy 
skuteczności w docieraniu do coraz 
większej liczby ich rodaków, których 

koleje życia w Bożej Opatrzności 
rzuciły do naszego kraju. Cieszy-
my się, że możemy stać razem i się 
wspierać! 

Aby się poznać, przed tą ważną datą 
I Zbór w Warszawie w pierwszą 
niedzielę lutego gościł grupę inicja-
tywną tego zboru. Ci ewangelicznie 
wierzący Chińczycy od lat pracują 
w podwarszawskiej Wólce Kosow-
skiej. Już w czasie Wieczoru Kolęd 
17 grudnia ub. r. chór tamtejszej 

le przykładów takiej przykrywa-
jącej miłości. Raczej pełno w nim 
opisów ludzkiego grzechu. Nawet 
Abraham dwa razy powiedział,  
że Sara jest jego siostrą. A Jakub 
oszukał swego ojca, by otrzymać  
jego błogosławieństwo. Król Dawid 
podstępem zdobywa żonę Uriasza. 
Nowy Testament mówi o tym, że 
zapłatą za grzech jest śmierć (List 
do Rzymian 6,23). Każdy zły postę-
pek plami charakter człowieka. Ale 
w Nowym Testamencie częściej 
mówi się o miłości, która przykry-
wa grzech. Oto cztery tego przy-
kłady:

Pan Jezus mówi o rzuceniu kamie-
niem w grzeszną niewiastę tym, 
którzy są bez grzechu (Jan 8,1-11). 
Jego miłość łagodnie przykrywa to, 
co mogło doprowadzić do rozle-
wu krwi. A potem Jezus, po swoim 
zmartwychwstaniu (Jan 21,15-17) 
nie zarzuca Piotrowi tchórzostwa  
i zdrady, a jedynie trzy razy pyta go, 
czy jeszcze kocha swego Nauczy-
ciela. W czasie Ostatniej Wiecze-
rzy (Jan 13,1-30) Jezus umywa nogi 
nawet Judaszowi, chociaż wiedział, 
że jest on zdrajcą. A wisząc na 
krzyżu, przebacza tym, którzy „nie 
wiedzą, co czynią” (Łuk. 23,24). 
Swoją miłością przykrywa grze-
chy tych, którzy domagali się Jego 
ukrzyżowania.

Na każdego człowieka należy pa-
trzeć z dystansu, z szerszej per-
spektywy. Marcin Luter nie ujął się 
za biednymi chłopami w czasie 
Wojny Chłopskiej, stanął po stronie 
silnych i bogatych. Jednak osiągnię-
cia tego reformatora przewyższają 
jego słabości, które pokrywamy 
miłością. Patrząc na wspaniałe, 
zielone drzewo podziwiamy jego 
piękno. Jednak gdy przyjrzymy się 
jemu z bliska, zauważymy na nim 
wiele suchych gałęzi i liści. Tak jest 
z życiem wielu ludzi. Należy pa-
trzeć na nich z dystansu i oceniać 
ich najlepsze strony, a słabości po-
krywać miłością. 

Co się dzieje, gdy zabraknie tego 
„pokrowca miłości”, gdy patrzymy 
tylko na słabości naszych bliźnich? 
Wtedy oni nam nie ufają, ukrywa-
ją swoje słabości, boją się do nich 

przyznać. A skutek jest taki, że 
rozpadają się rodziny, dzielą się ko-
ścioły, społeczeństwa są skłócone, 
a nawet wybuchają wojny. Jedy-
nie pokrywanie miłością może to 
wszystko uzdrowić.

Drodzy bracia i siostry – mówił 
kaznodzieja – czy po wysłuchaniu 
tego kazania, zadacie sobie na-
stępujące pytanie: Czy patrząc na 
swoich przyjaciół, sąsiadów, krew-
nych, członków rodziny, diakonów, 
pastora, zwracamy uwagę jedynie 
na ich błędy i słabości, a nie zale-
ty, osiągnięcia, a nawet ich wyjąt-
kowość? Przykrywanie miłością to 
wspaniały temat. Mam nadzieję, 
że miłość Chrystusa poruszy nasze 
serca. Bądźmy podobni do  Jezusa 
Chrystusa, swoją miłością przykry-
wajmy błędy i słabości tych, którzy 
nas otaczają.

Po zakończonym kazaniu chór na-
szych gości zaśpiewał jeszcze jedną 
pieśń. Potem pastor Ding z pasto-
rem Budzińskim stanęli przed zgro-
madzonymi, a starsi zboru, Wiktor 
Mackiewicz i Konstanty Wiazow-
ski wznieśli wzruszające modlitwy 
wdzięczności Bogu za nasze sio-
stry i naszych braci z Chin, którzy 
znaleźli się na naszej polskiej ziemi  
i pragną być w jedności z nami. Na-
stępnie wszyscy uczestniczyliśmy  
w uroczystości Wieczerzy Pańskiej. 

Po zakończonym nabożeństwie 
wraz z gośćmi przedłużaliśmy na-
szą społeczność przy gorącej her-
batce. Mogliśmy bliżej zapoznać 
się z nimi, ponieważ wielu z nich 
już rozmawia  po polsku. Niektórzy 
są studentami na wyższych uczel-
niach, inni prowadzą swoje przed-
siębiorstwa. Jedni mają rodziny  
w Chinach, inni są już tutaj wraz ze 
swoimi bliskimi. Jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu za społeczność z naszy-
mi braćmi i siostrami z dalekiego  
kraju. Doświadczyliśmy wielkości 
Kościoła w szerszym, międzyna-
rodowym wymiarze. Jakże wiele 
osób z innych narodowości przeby-
wa, a nawet zamieszkuje w naszym 
kraju, którymi tak mało się intere- 
sujemy i nie głosimy im ewan-
gelii. A może już się to dzieje?  
Zachęcamy do świadectw!  

 

Powstaje Chiński Zbór!
Konstanty Wiazowski

wspólnoty wystąpił w naszej kaplicy 
z programem kolęd, co spotkało się 
z wielkim zainteresowaniem zapro-
szonych przez nas gości.

A w pierwszą niedzielę lutego cały 
tamtejszy zbór wziął udział w na-
bożeństwie połączonym z uroczy-
stością Wieczerzy Pańskiej. I tym 
razem grupa naszych gości wyko-
nała kilka pieśni w języku chińskim. 
Główne kazanie wygłosił brat Ding, 
pastor tego zboru (z jęz. ang. tłuma-
czył Grzegorz Longić).

Swoje poselstwo oparł on na tek-
ście 1 Księgi Mojżeszowej (9,20-23). 
Noe po wyjściu z arki założył win-
nicę, upił się winem i leżał w swoim 
namiocie nagi. „Wtedy Sem i Jafet 
wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ra-
miona i podeszli tyłem, i przykryli 
nagość ojca swego, a ponieważ obli-
cza ich były odwrócone, nie widzie-
li nagości ojca swego”. Tego rodzaju 
„przykrywająca miłość” czy „pokro-
wiec miłości” to główny temat tego 
kazania. 

Patrząc na Stary Testament, głosił 
brat Ding, nie znajdujemy tam wie-

W zeszłym roku „Król wzywał do służby”,  
a w tym roku „Wysyłał na misję”.

Podczas planowania tegorocznej konferencji 
sylwestrowej w Gdańsku, pierwszą ważną de-
cyzją było obranie tematu przewodniego. Nie 
chciałem, aby był on tylko pośrednio związany 
z treścią wykładów lub tylko chwytnym hasłem. 
Chciałem, aby myśl przewodnia konferencji na 
tyle przepełniła serca uczestników, aby pozo-
stała w ich/naszej świadomości na długi czas. 
Rok temu konferencja sylwestrowa w Gdańsku 
odbyła się pod hasłem „Król wzywa do służby”, 
gdzie uczyliśmy się, jak pokornie służyć nasze-
mu Bogu. Mieliśmy cały rok na to, aby wiedzę 
i doświadczenia zdobyte podczas konferencji 
wprowadzić w życie. W tym roku nasz Król 
postawił nas przed kolejnym, wymagającym 
odwagi wyzwaniem, które zdaje się być logicz-
nym następstwem doświadczenia w służbie. 
Bóg wysyła nas na misję.

Temat ewangelizacji przewijał się przez konfe-
rencje dla młodzieży, ale nie przypominam so-
bie takiej, która w pełni byłaby mu poświęcona. 
Misje prowadzone przez Grom skupiają się na 
wykorzystywaniu praktycznej wiedzy, poprzez 
natychmiastowe przełożenie jej na działanie - 
wychodzenie z ewangelią na ulice miast. To 
bardzo dobry schemat, który „podpatrzyliśmy” 
planując sylwestra. Oprócz praktycznej wiedzy 
i samej ewangelizacji w mieście, zależało nam 
na dobrym fundamencie, będącym podstawą 
do głoszenia Dobrej Nowiny. Ten fundament 

Król wysyła
Relacja z konferencji 
sylwestrowej w Gdańsku

Łukasz Woźniak

fot. Dawid Krasnopolski

fotografie do artykułu: Toni Tian
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zapewniły nam wykłady i seminaria 
prowadzone przez świetnych wykła-
dowców.

Konferencja rozpoczęła się w piątek 30 
grudnia rano, i pomimo porannej pory 
większość uczestników przybyła do bu-
dynku I Zboru Chrześcijan Baptystów  
w Gdańsku, przy ul. Dąbrowskiego 11. 

Podczas konferencji odbyły się 3 wykła-
dy, oraz dwie ewangelizacje w centrum 
miasta.

Pierwszy wykład, prowadzony przez 
pastora Henryka Skrzypkowskiego po-
święcony był szukaniu sposobności do 
ewangelizacji i skoncentrowany był na 
trzech głównych punktach. Po pierw-
sze, ewangelię należy znać, osobiście ją 
przyjąć i zdać sobie sprawę, że ludzie 
bez przyjęcia ofiary Chrystusa idą do 
piekła. Po drugie, szukanie sposobów 
do ewangelizacji powinno być przemy-
ślane, ale także naturalne. Po trzecie, 
powinniśmy prowadzić styl życia, który 
będzie podporządkowany ewangelii, tak 
aby nasze całe życie było świadectwem 
Bożego działania. 

Drugi wykład, w sobotę rano prowadził 
pastor Robert Miksa, który mówił o tym, 
że łatwo pomylić ewangelizację z ma-
nipulacją i jak tego uniknąć. W dzisiej-
szych czasach, coraz częściej powstają 
grupy czy kościoły, które rozrzedzają 
ewangelię i prezentują ją w „milszej”, 
lecz jednocześnie fałszywej formie. 
Chrześcijanie powinni skoncentrować 
się na właściwej treści ewangelii i odrzu-
cić manipulacyjną, czy psychologiczną 
otoczkę, którą często urozmaicamy lub 
„wzmacniamy” ewangelię. 

Ostatnim wykładowcą był pastor Ma-
teusz Wichary. Jego wykład mówił, że 
prawdziwa ewangelizacja dzieje się 
na co dzień, a nie tylko podczas spo-
radycznych akcji. Bardzo ważne jest, 
aby głosić ewangelię i wskazywać na 

Jezusa w naszym 
codziennym życiu. Nie-
zależnie od tego, gdzie pra-
cujemy lub czym się interesujemy 
–  to wszystko może służyć głoszeniu 
ewangelii.

Oprócz wykładów, zorganizowane zosta-
ły dwie ewangelizacje w mieście, podczas 
których grupa z Gdańska przedstawiała 
dramę „Lifehouse”. Oprócz tego każdy 
uczestnik był wyposażony w traktaty, 
zaproszenia na wieczór do zboru, oraz  
w wiedzę praktyczną, którą przekazał 
nam Radek Świerk z GROMu. Głównym 
celem tych wyjść na miasto było prze-
łamanie barier i otwarcie się na przed-
stawianie ewangelii obcym ludziom. 
Nie było to łatwe - bardzo często słysze-
liśmy negatywne uwagi od rozmówców,  
a na domiar tego termometr pokazywał  
-3oC... Lecz słuchając świadectw docho-
dzę do wniosku, że większość uczestni-
ków była zbudowana i zachęcona do 
dalszego dzielenia się Dobrą Nowiną. 

Jako, że konferencja odbywała się w Syl-
westra, nie obyło się bez zabaw i czasu 
integracji. Każdego wieczora mieliśmy 
wspólne spotkanie w zborowej sali Aga-
pe, gdzie spędzaliśmy razem czas przy 
rozmowach, grach i konkursach. Można 
było wygrać książki i kalendarze ufun-
dowane przez sponsorów konferencji,  
a także poznać się z młodzieżą z innych 
zborów. 

Te dwa dni konferencji były budującym 
i pouczającym czasem  dla wszystkich, 
którzy byli otwarci i gotowi do pracy dla 
Pana. Jedno jest pewne – następnego syl-
westra spędzimy w Gdańsku. Bez alkoho-
lu, bez dyskoteki, bez tego, co ten świat  
uznaje za prawdziwą „zabawę”. Ale ba-
wić się będziemy lepiej, niż na jakimkol-
wiek „świeckim” sylwestrze, gdyż praw-
dziwa radość jest w naszym Bogu. 

Czas dla Indii
z pastorem Anilem Alexander 
rozmawia Mateusz Wichary

Słowo Prawdy: Czy mógłbyś się przed-
stawić?

Nazywam się Anil Alexander, jestem 
Pierwszym Pastorem Zboru „History 
Maker International AG Church” (Mię-
dzynarodowy Zielonoświątkowy Ko-
ściół Twórców Historii). Nasz Zbór jest 
angielskojęzyczny, mieści się w aglo-
meracji Nowego Bombaju, bizneso-
wej stolicy Indii, o ponad 20 milionach 
mieszkańców. Mam żonę Rachelę,  
a Bóg dał nam trzy córki: Angelię  
(12 lat), Amandę (10) i Andreę (7). 

Jak określiłbyś swój zbór?

Początki naszego zboru to grupa mło-
dzieży, zaczynająca od nabożeństw na 
sali gimnastycznej 4 lata temu. Obecnie 
nasz zbór wzrósł do około 60 człon-
ków, w tym 10 rodzin i wielu, wielu na-
stolatków i studentów. Zgromadzamy 
się w centrum miasta. 

Skąd taka nazwa?

Swoją życiową misję rozu-
miem jako wpływanie na Indie  
i poza nie, dla Chrystusa. Marzę  
o dniu, kiedy krzyż Chrystusa 
będzie górował nad Indyjskim 
Parlamentem! Mam głębokie 
przekonanie, że Indie będą na-
rzędziem dla uwielbienia Boga 
w wielu narodach świata! Nie 
wiem, co przyniesie przyszłość, 
ale wiem, kto niesie przyszłość! 
Dlatego też wiem, że chcę być 
twórcą historii dla Bożej chwa-
ły! Pozwól, że odpowiem my-
ślą pożyczoną: „Niewielu z nas 
jest tak wielkich, by osobiście 
naginać historię w jej biegu. 
Ale każdy z nas może praco-
wać, aby zmienić jakąś część 

wydarzeń wokół siebie i przez to, w ich 
sumie, zapisze się jako twórca historii”. 
Tak widzimy swoją rolę w naszym ko-
ściele.  

Z perspektywy Polaka Indie to bardzo 
egzotyczny i niejednoznaczny kraj, pe-
łen różnych sprzeczności. Jak wygląda 
on z perspektywy od wewnątrz? 

Myślę, że jest w tym spojrzeniu dużo 
prawdy. Rzeczywiście, Indie są bardzo 
różnorodnym krajem. Obecnie Indie 
sięgają po pozycję czołowego świato-
wego lidera w ekonomii, wraz z szyb-
ko rozwijającymi się Chinami. Nasza 
populacja to już ponad miliard, a per-
spektywy są takie, iż nawet przegoni-
my w przeciągu maksymalnie dwóch 
następnych pokoleń Chińczyków. 
Gwałtownie rozwija się infrastruktura, 
nowe technologie, miasta; następują 
też wielkie zmiany w strukturze społe-

czeństwa. Jednocześnie ubóstwo, ska-
żenie środowiska, prostytucja, korupcja 
i brak pracy są problemami widoczny-
mi na każdym kroku.

A jak określiłbyś sytuację duchową?

W Indiach żyje więcej nie zewangeli-
zowanych dużych grup językowych, 
niż w jakiejkolwiek innej części świata.  
A jednak, pomimo prześladowań Ko-
ściół w naszym kraju gwałtownie się 
rozwija w ostatnich 20 latach. Nieofi-
cjalnie mówi się, że chrześcijanie to już 
6,5 % populacji. Rozwija się szeroko 
ruch kościołów domowych, szczegól-
nie w Indiach Północnych. Religijni, 
przeciwni chrześcijaństwu fanatycy 
wciąż są wielkim zagrożeniem w nie-
których regionach. 

Żyjemy w czasie tak ekonomicznie, 
jak duchowo dla Indii szczególnym. 

Mamy wielki potencjał, zmiany 
następują skokowo i ten czas 
musimy dobrze wykorzystać. 
To nasz „kairos”, wyjątkowy 
moment, pora na działanie, na 
wielkie duchowe zbiory! Prze-
widuje się, że struktura Indii się 
zmieni – iż do 2050 roku 50% 
hindusów będzie albo chrze-
ścijanami, albo muzułmanami; 
to religie, które obecnie naj-
prężniej się rozwijają. Patrząc 
na obecne tempo wzrostu Ko-
ścioła Bożego prognozuje się, 
że do 2025 roku chrześcijanie 
stanowić będą co najmniej 7,5 
% ludności. Z drugiej strony, 
wyzwaniem dla Kościoła jest 
4500 grup, do których chrze-
ścijaństwo jeszcze praktycznie 
nie dotarło, a które znajdu-
ją się w Indiach! Pamiętajmy  

fotografie do artykułu: Dawid Krasnopolski
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w końcu, o jakich liczbach mówimy. 
Jest nas prawie miliard dwieście mi-
lionów. Skoro 90% z hindusów trzeba 
zewangelizować oznacza to, że mamy 
ponad miliard osób, do których musi-
my dotrzeć!

A skąd pochodzi w Indiach chrześci-
jaństwo?

Według tradycji, chrześcijaństwo przy-
niósł do Indii apostoł Tomasz w 52 
roku. Bez wątpienia chrześcijaństwo 
syryjskie dotarło na nasze ziemie, do 
Kerala w IV wieku. Misjonarze rzym-
skokatoliccy rozpoczęli swą pracę  
w XVI wieku od Goa, a misje prote-
stanckie pojawiły się w XVIII wieku. 

Jak wygląda sytuacja wyznaniowa?

Cztery największe wyznania/grupy 
wyznaniowe w Indiach to: Rzymski ka-
tolicyzm (1,66%), prawosławie (0,3%), 
historyczne Kościoły protestanckie 
(Kościół Północnych Indii, Kościół Po-
łudniowych Indii, Zjednoczony Ewan-
geliczny Kościół Luterański i Meto-
dystyczny) (1,8%), Baptyści, Kościoły 
niezależne, zielonoświątkowe i chary-
zmatyczne (3,3%).

Jak wygląda misja w Indiach? 

Przez ostatnie kilkaset lat osobiste na-
wrócenia to przede wszystkim skutek 
wysiłków ewangelizacyjnych i dzia-
łalności charytatywnej i oświatowej 
wielu organizacji misyjnych. Kilka de-
kad temu pojawiły się również kampa-
nie ewangelizacyjne, oddziałujące na 
masy. A narzędziem przez Boga szcze-
gólnie używanym w ostatnim pokoleniu 
jest ruch zborów domowych. To ruch 
ewangeliczno/charyzmatyczny, bardzo 
dobrze adaptujący się do warunków in-
dyjskich. Łatwo się rozwijają – nie po-
trzebują budynków, czy rozwiniętych 
struktur. Są również trwałe, opierają się 
na pomnażaniu przywódców przez na-
turalne uczniostwo, wychowywanie się 
nowych przywódców przy mentorach, 
łatwo adaptują się do lokalnej kultury 
nie niosąc w sobie obcych wzorców 
strukturalnych. W końcu, ciężko je 
prześladować, potrafią rozwijać się na-
wet we wrogim środowisku. Z drugiej 
strony, wiele Kościołów historycznych 
przeżywa okres regresu i stagnacji. 
Zazwyczaj brak im wizji rozwoju, są 

wewnętrznie skłócone i oddane polity-
kierstwu, utrzymują odziedziczone po 
misyjnych organizacjach rodem z Za-
chodu kosztowne instytucje i struktury, 
w tym wszystkim mają tendencję do 
teologicznego liberalizmu i pluralizmu, 
który hamuje dynamikę misji. 

Ważnym czynnikiem, który spowo-
dował zmiany w podejściu do misji  
i struktury Kościoła były prześladowa-
nia. Spotkania w miejscach publicz-
nych, czy jawne działania ewangeliza-
cyjne spotykały się z wrogością lokal-
nego społeczeństwa, agresją mediów  
i niechęcią władz, bądź przymyka-
niem przez nią oka na ataki. To wszyst-
ko sprawiło, że chrześcijanie musieli 
odrzucić zwykłe działania ewangeliza-
cyjne odziedziczone po braciach z Za-
chodu. W większości więc jest to ruch 
domowy, oparty na nieformalnych 
spotkaniach, ale również działaniach 
prospołecznych, takich jak pomoc 
ofiarom AIDS czy edukacja. One usta-
nawiają autorytet chrześcijan we wro-
gich im miejscach. Potrzeba nam dzi-
siaj wrażliwości, wyczucia w naszych 
działaniach ewangelizacyjnych. 

Powiedz mi, jak w tym wszystkim  
widzisz swoją rolę? I rolę swego Ko-
ścioła? 

Moje cele i priorytety rozwijają się  
w miarę, jak dojrzewam w Chrystusie. 
Pracuję w silnie zurbanizowanym oto-
czeniu wielkiej metropolii. Staram się 
wpływać na kolejne pokolenie, przede 
wszystkim przez różne niekonwencjo-
nalne metody docierania do zgubio-
nych – dramy, koncerty, często w mię-
dzynarodowych zespołach, co dla nas 
jest zachętą a dla ludzi wokół czymś 
ciekawym. Koncentruję się również na 
uczniostwie, czyli skupiam uwagę na 
tworzeniu  nowych przywódców. 

Jedną z największych trudności w na-
szym mieście jest niedostępność mia-
steczka uniwersyteckiego dla działań 
ewangelizacyjnych. Omijamy ten za-
kaz przez nieformalne grupy biblijne 
organizowane przez studentów dla 
studentów. Staramy się jak najlepiej 
przygotować naszych studentów do 
tej przywódczej roli. I sporo z nich się 
nawraca, to stały element organizowa-
nych przez nas spotkań!

Jak młodzi Hindusi przyjmują ewan-
gelię?

Przekazanie ewangelii Jezusa Chrystu-
sa w sposób adekwatny do ich potrzeb, 
to wyzwanie. Indie to kalejdoskop kul-
tur, religii, tradycji, zwyczajów, praktyk. 
Sednem w naszym świadectwie jest 
ukazanie realnej przemiany, jaką nie-
sie przyjęcie ewangelii. Inaczej nasze 
poselstwo zagubi się w owym kalejdo-
skopie, jako kolejna tradycja, praktyka, 
zwyczaj. W tym wszystkim również 
musimy zdjąć z chrześcijaństwa odium 
„Zachodniej wiary”. Dużo trudności 
również sprawia pojęcie grzechu i zba-
wienia, jako czegoś absolutnego. Cięż-
ko również uczyć prymatu łaski nad 
uczynkami, więzi nad praktykami reli-
gijnymi, wiary nad przeznaczeniem. 

To, co dla hindusów jest zrozumiałe, 
to pojęcie Pisma Świętego, potrze-
ba uświęcenia, duchowej dyscypliny, 
czy posiadania głębokiej duchowości  
w ogóle, głodu Boga, które to cechy są 
wspólne dla chrześcijaństwa i tradycyj-
nych, hinduskich wierzeń. 

Tym, co dla ludzi jest ważne, a o czym 
mówi chrześcijaństwo, to moc Boża 
widoczna w przebaczeniu grzechów, 
zmartwychwstaniu, mocy do uzdro-
wienia, uwolnienia od demonicznych 
sił, łamania przekleństw starych bóstw 
i związań. Kościół w Indiach musi rów-
nież przełamać swe opory i lęki przed 
docieraniem do muzułmanów. Rów-
nież musi nastąpić przełamanie stereo-
typu, iż osoby bogate, wyedukowane  
i sławne są poza zasięgiem chrześci-
jaństwa. Elity hinduskie to grupa, do 
której jako chrześcijanie musimy umieć 
dotrzeć. Mówiąc o tych wszystkich 
problemach podkreślę, że w ostatnich 
latach bardzo dużo zostało już zrobio-
ne. I choć misja w Indiach to wielkie 
zadanie, jest to „Mission possible”  
a najlepsze jest wciąż przed nami!

Powiedz nam jeszcze, jak poznałeś 
Chrystusa?

Urodziłem się jako drugi syn w nomi-
nalnie chrześcijańskiej rodzinie na po-
łudniu Indii, w stanie Kerala. Ponieważ 
moi rodzice wyjechali na Bliski Wschód 
za pracą, wychowywali mnie dziadko-
wie. Moja babcia była pierwszą osobą 

TEMAT NUMERU: WIELKANOC

Drugie pokolenie chrześcijan, któ-
rego przedstawicielami są tak zwa-
ni Ojcowie Apostolscy1 musiało się 
zmierzyć z problemami związanymi 
z szybkim rozwojem Kościoła. Rów-
nież, z rodzącym się sprzeciwem 
wobec chrześcijaństwa. To powody, 
dla których Kościół musiał się zasta-
nowić nad źródłem swojej nadziei  
i nad teologią zbawienia. Temat krzy-
ża Jezusa i istoty zbawienia nie był 
jedynym problemem, jaki Ojcowie 
poruszali, ale był bazą, z której ich 
rozważania i decyzje wynikały. 

Niewątpliwie krzyż Jezusa stanowi 
centralny punkt teologii wczesno-
chrześcijańskiej. Kontynuując myśli 
zawarte w listach apostolskich Ojco-
wie sięgają do tajemnicy krzyża, aby 
wzywać ludzi do decyzji, do świado-
mego stanięcia po stronie ewangelii  
i zbawienia. W analizowanych tek-
stach widzimy jednoznaczne wezwa-
nie do świadomej wiary budowanej na 
tajemnicy paschalnej. 

1  Wszystkie cytaty z dzieł Ojców Apostolskich pochodzą z: 
Anna Świerkówna, Marek Starowieyski, Pierwsi świadkowie. 
Pisma Ojców Apostolskich, wyd. II, wydawnictwo M.Kraków

Klemens Rzymski wzywa ludzi do po-
kuty, mającej swoje źródło w przelanej 
przez Jezusa krwi za nasze grzechy:

„Zwróćmy nasze oczy na krew Chry-
stusa i rozważmy, jak bardzo jest droga 
jego Ojcu: wylana za nasze zbawienie, 
przyniosła całemu światu łaskę nawró-
cenia. Przebiegnijmy myślą wszyst-
kie pokolenia, a przekonamy się, że  
w każdym, jednym po drugim dawał 
Pan okazję do pokuty tym, którzy 
chcieli powrócić do Niego”2.

Krew Jezusa jest zasadą, z której płynie 
otwarcie zbawienia na cały świat. Po-
selstwo łaski prowadzi do nawrócenia 
każdego narodu, każdego poszukują-
cego. Warte podkreślenia jest stwier-
dzenie: „którzy chcieli powrócić do 
Niego” – zasada dobrowolności, wy-
boru decyzji jest tu dość ważnym ele-
mentem, który w późniejszej praktyce 
zanika wraz z wprowadzeniem chrztu 
niemowląt i przymusowego przypisa-
nia człowieka do Kościoła. Pokuta to 
odpowiedź człowieka na przelaną krew 
Jezusa. Choć tu nie wyjaśnia autor swo-
2  Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, VII,4; 
str.54 

Teologia Krzyża 
u Ojców Apostolskich
Ryszard Tyśnicki

DOKOŃCZENIE NA STR. 12

jego zrozumienia powiązania pokuty  
z krwią Jezusa, to w Liście do Koryntian 
dość jednoznacznie precyzuje warunki 
z tym związane: 

„Wszyscy, zatem zdobywają wielkość 
i chwałę nie sami z siebie ani przez 
swoje czyny, ani przez sprawiedliwe 
postępowanie, lecz z woli Boga. Tak, 
więc i my, z woli Jego powołani w Je-
zusie Chrystusie, jesteśmy usprawiedli-
wieni nie sami z siebie ani przez naszą 
mądrość, ani rozum, ani pobożność, 
ani przez nasze uczynki, choć nawet 
wypełniamy je w czystości serca, lecz 
przez wiarę. To przez nią Bóg Wszech-
mogący usprawiedliwia wszystkich lu-
dzi od początku świata, jemu chwała 
na wieki wieków. Amen”3

W swoim Liście do Koryntian Klemens 
zwraca uwagę na fakt zbawienia z ła-
ski, kontynuując tu myśl apostoła Paw-
ła. Warto na ten fakt zwrócić naszą 
uwagę, gdyż z czasem akcent kładzio-
ny na pokutę sprawi, że idea zbawienia 
z łaski przez wiarę znajdzie się w za-
pomnieniu. Klemens niewątpliwie kła-
3  Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, XXXII, 
3-4, str.65



12 • SŁOWO PRAWDY • Numer 03 / marzec 2012 SŁOWO PRAWDY • Numer 03 / marzec 2012 • 13

dzie nacisk na łaskę i wiarę, choć też 
znaczenie ma pokuta w życiu człowie-
ka. Zbawienie z wiary jest kontynuacją 
myśli apostoła Pawła, który tę prawdę 
uczynił podstawą teologii zbawienia. 
Zrozumienie istoty krzyża w procesie 
zbawienia z konieczności prowadzić 
musi do wysnucia wniosku, iż zbawie-
nie żadną miarą nie zależy od naszych 
zasług a jedynie od naszej wiary i na-
szego zaufania Bogu. Uświadomienie 
sobie swojej niedoskonałości prowadzi 
do postawy pokuty, ale też i świadomo-
ści, że wszystko, co otrzymaliśmy przy-
szło do nas przez wiarę, a nie nasze za-
sługi. Występuje tu równowaga godna 
zastanowienia w naszych czasach. 

Podobne myśli zawiera w swoich pi-
smach Ignacy Antiocheński, choć myśl 
o zbawieniu z wiary przez łaskę nie jest 
tu tak mocno podkreślana: 

„XVIII,1 Duch mój jest ofiarą Krzyża, 
który jest zgorszeniem dla niewierzą-
cych, dla nas zaś zbawieniem i życiem 
wiecznym. „Gdzie mędrzec? Gdzie ba-
dacz?”, gdzie pewność siebie tych, któ-
rzy zwą uczonymi? 2 Bóg nasz bowiem, 
Jezus Chrystus począł się w łonie Maryi 
zgodnie z planem Bożym, z rodu Da-
wida i z Ducha Świętego. On to urodził 
się i został ochrzczony, aby oczyścić 
wodę przez swoją mękę. […] 3. Wów-
czas to zginęła wszelka magia i znikły 
wszelkie więzi złości, skończyła się nie-
wiedza i upadło dawne królestwo, kie-
dy Bóg objawił się, jako człowiek w no-
wości życia wiecznego; zaczynało się 
spełniać to, co Bóg postanowił. Toteż 
wszystko było poruszone, bo przygoto-
wywało się unicestwienie śmierci. 4

4  Ignacy Antiocheński – Do Kościoła w Efezie str.119

Warto zauważyć, że tu Jezus jest po-
strzegany, jako Bóg nasz – jest to waż-
ne spostrzeżenie, gdyż już w pierw-
szym wieku przeświadczenie o bo-
skości Jezusa było powszechne, choć 
cała teologia Trójcy została sprecyzo-
wana znacznie później. Ignacy wiele 
miejsca poświęca ukazaniu wcielenia 
Jezusa i Jego boskości, jako faktów 
materialnych, widać tu ślady polemiki 
z teoriami płynącymi z gnozy, a kwe-
stionującymi naturalne narodziny Jezu-
sa. Ofiara krzyża jest centralną myślą 
nauczania Ignacego, to krzyż zmienił 
rzeczywistość świata i wprowadził 
ludzkość w nową jakość życia. 

W jednym ze wstępów do listu Ignacy 
Antiocheński pisze: „…Kościoła świę-
tego w Tralleis w Azji, godnego Boga  
i wybranego, żyjącego w pokoju, co do 
ciała i co do ducha przez mękę Jezusa 
Chrystusa, który jest naszą nadzieją na 
spotkanie się z Nim w zmartwychwsta-
niu, Kościół wasz pozdrawiam w całej 
pełni na sposób Apostołów i życzę mu 
wszelkiej radości”.5

Musimy sobie uzmysłowić, że na-
uczanie o męce Pańskiej i teologia 
zbawienia poprzez krzyż kształto-
wała nadzieję pierwotnego Kościo-
ła. Niewątpliwie realizowała się tutaj 
późniejsza luterańska zasada Solus 
Chrystus – tylko Chrystus jest autorem 
Zbawienia. Dla Ignacego krzyż jawi się 
jako centralna prawda, pisząc do „Ko-
ścioła w Filadelfii” krytykuje niektó-
rych szukających inspiracji dla wiary 
w innych źródłach i faktach niż krzyż  
Jezusowy: 

5  Ignacy Antiocheński – Do Kościoła w Tralleis, str.124

„Wszystkim, którzy żałują, Pan przeba-
cza, jeśli żałując wracają do jedności  
z Bogiem i z radą swojego biskupa. 
Wierzę łasce Jezusa Chrystusa, który 
uwolni was z wszelkich więzów. Zakli-
nam was, abyście niczego nie czynili  
w duchu kłótni, lecz według nauki 
Chrystusowej. Słyszałem jak niektórzy 
mówią: »Jeśli nie znajdę tego w archi-
wach, czy w Ewangelii, nie uwierzę«” 
A kiedy im rzekłem: »Tak jest w Piśmie 
Świętym«: odpowiedzieli: »To właśnie 
pytanie» Dla mnie archiwami jest Jezus 
Chrystus, archiwami nienaruszalnymi 
to krzyż Jego, Jego śmierć i zmartwych-
wstanie, i wiara, [którą otrzymujemy] 
przez Niego. W tym też pragnę zostać 
usprawiedliwiony dzięki waszej modli-
twie”.6

Krzyż prowadzi do usprawiedliwie-
nia, to krzyż i nasz żal i wyznawanie 
grzechów dają przebaczenie i przy-
wracają jedność z Bogiem, to łaska 
Jezusa uwalnia od winy. Indywidualne 
przyjście pod krzyż, osobista modlitwa 
prowadzą człowieka do zbawienia. 
Poszukiwanie uzasadnienia dla innych 
tradycji jest tutaj mocno skrytykowane, 
nie ma innej drogi do nadziei wieczno-
ści, jak przez krzyż Jezusa. Warto też 
zauważyć, że przekonanie Ignacego  
o związku wiary z przynależnością do 
Kościoła lokalnego i jedności z przy-
wódcami tegoż Kościoła. Szczególnie 
warto to pokreślić w kontekście na-
szych czasów, gdzie indywidualizm 
prowadzi czasem do zaniku więzi ze 
zborem i przywództwem tegoż zbo-
ru. Kontynuując swoją myśl Ignacy  
w „Liście do Smyrny” pisze: 

6  Ignacy Antiocheński – do Kościoła w Filadelfii, Str.134

„Poznałem, bowiem, że jesteście 
utwierdzeni w niezachwianej wierze, 
niby przybici duchem i ciałem do krzy-
ża Pana Jezusa Chrystusa i umocnieni 
w miłości przez krew Chrystusową, 
niezłomnie przekonani o wszystkim, 
co dotyczy Pana naszego, który będąc 
naprawdę według ciała z rodu Dawida, 
jest Synem Bożym według woli i potęgi 
Boga, naprawdę urodził się z Dziewi-
cy, został ochrzczony przez Jana, aby 
„wypełnić wszystko, co sprawiedli-
wie a za Poncjusza Piłata i tetrarchy 
Heroda naprawdę został przybity za 
nas w ciele. Tyko dzięki owocom jego 
krzyża, dzięki Jego męce po Bożemu 
błogosławieni, jesteśmy, kim jesteśmy. 
[…] To wszystko wycierpiał dla nas, 
abyśmy zostali zbawieni. […] Niechaj 
nikt nie oszukuje: i byty niebieskie,  
i chwałą aniołów, i władcy widzialni  
i niewidzialni, jeżeli nie uwierzą  
w Krew Chrystusową, ich także sąd 
czeka”.7

Wiara w krzyż, łaska zbawienia płyną-
ca z krzyża dotyka według Ignacego 
nie tylko nas ludzi, ale też duchy nie-
biańskie. Bez krzyża nie ma zbawienia, 
a staje się ono przez łaskę Jezusową. 
Podkreślona tu jest realność wcielenia  
i męki Jezusowej. Ignacy mocno tu 
podkreśla historyczność i materialność 
wydarzeń związanych z życiem i męką 
Jezusa. Jest to niewątpliwie polemika  
z gnozą, która wroga materii starała się 
udowodnić, iż materialne ciało Jezusa  
i jego męka była tylko złudzeniem  
a nie realnym przeżyciem. 

W „Liście Barnaby” prawda o odpusz-
czeniu grzechów nabiera szczególne-
go znaczenia. Ofiara Jezusa oczyszcza 
nas z win, to krew Jezusa daje przeba-
czenie grzechów: 

„Dlatego bowiem zgodził się Pan wy-
dać swoje ciało na zniszczenie, aby 
nas oczyścić przez odpuszczenie grze-
chów, którego dokonuje pokropienie 
krwią Jego. To, co mówi o Nim Pismo 
Święte, odniosę po części do Izraela, 
po części zaś do nas”.8

Dalej zaś czytamy: 

„Otóż, jeśli Syn Boży, choć jest Panem 
i »będzie sądził żywych i umarłych« 
7  Ignacy Antiocheński – Do Kościoła w Smyrnie, str.136-137
8  List Barnaby – str.183

cierpiał, aby Jego rany przyniosły nam 
życie, wierzymy, zatem, że Syn Boży 
nie mógł cierpieć z innego powodu niż 
dla nas”.9

Widzimy tutaj dość istotne zagadnie-
nie, zbawienie płynie z krzyża Jezuso-
wego, jest jego autonomicznym dzie-
łem, widać wyraźnie nierównowagę, 
gdyż wszystkie argumenty i fakty są 
po stronie Jezusa, zaś z naszej strony 
pozostaje jedynie wiara. To zasługi  
Jezusa są tym, co nam nadaje nowy 
wymiar życia. Zbawienie staje się na-
szym udziałem nie dzięki nam i na- 
szym wysiłkom, ale dzięki darom pły-
nącym od Jezusa, to jest ten niezmier- 
nie ważny kierunek działania. Oczy-
wiście są jakieś argumenty po stronie  
człowieka, ale decydującym momen-
tem jest łaska Jezusowa, która przycho-
dzi do nas. 

Meliton z Sardes napisał niezmier-
nie ciekawe kazanie na temat paschy.  
W poetyckiej formule rozważa sens  
i znaczenie cierpienia, śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa porównując je  
z zapowiedziami zawartymi w Sta-
rym Testamencie. Na plan pierwszy 
wybija się idea paschalnego Baranka, 
który ratował Izrael w Egipcie a będąc 
zapowiedzią Jezusa stał się znakiem 
zbawienia poprzez śmierć krzyżową, 
przy końcu swoich rozważań Meliton 
pisze: 

„Przyjdźcie, zatem, wszystkie rodziny 
ludzkie, wszystkie w grzechach grzę-
znące, a otrzymacie odpuszczenie 
grzechów. 

Ja bowiem jestem waszym odpuszcze-
niem,
Ja – Pascha zbawienia,
Ja – baranek za was ofiarowany
Ja – wasz okup,
Ja – życie wasze,
Ja – zmartwychwstanie wasze,
Ja – światło wasze,
Ja – Zbawienie wasze,
Ja – król wasz.
To Ja was wiodę na wyżyny niebie-
skie,
To Ja wam pokażę Ojca przedwiecz-
nego.
To Ja was krzepię moją prawicą”.10

9  List Barnaby, str.186
10  Meliton z Sardes – Homilia Paschalna, str.330

Meliton dostrzega istotną nierów-
nowagę pomiędzy Jezusem a nami. 
Wszystkie argumenty są po stronie  
Jezusa, wszelkie łaski przychodzą do 
nas z zewnątrz, to Baranek daje na-
dzieję a nam pozostaje jedynie poddać 
się działającej łasce zbawienia. 

Pierwsze pokolenie teologów, działają-
cych po śmierci apostołów i świadków 
życia Jezusa kontynuowało myśli apo-
stoła Pawła, nadal żywa wśród nich 
była prawda o łasce zbawienia płyną-
cej z krzyża. Nadal Ojcowie Apostol-
scy podkreślali znaczenie aktu zbawie-
nia płynącego z łaski i wiary. 

Kościół jest Chrystocentryczny – osoba 
Jezusa jest tu centralnym tematem na-
uczania. Jeśli nawet pojawiają się inne 
tematy, to zawsze w świetle Chrystusa 
zbawiającego. Oczywiście dzieła tam-
tego okresu dotykają też innych tema-
tów, jednak wyraźnie w kategorii do-
gmatycznej krzyż Jezusa wysuwa się 
na pierwszy plan. 

Nauczanie Ojców Apostolskich jest 
proste, łatwe do przyjęcia, jedno-
znacznie ukierunkowane. Można też 
zauważyć w niektórych z wypowiedzi 
zacieranie się myśli o łasce i wierze 
zbawiającej. Pojawiają się nieśmiało 
głosy o potrzebie życia według przy-
kazań. W późniejszym okresie teolo-
gicznego rozwoju teologia zbawienia  
z uczynków zdominuje nauczanie aż 
do ponownego odkrycia łaski zbawiają-
cej przez wiarę w czasach reformacji. 

Podsumowując, teologia Ojców Apo-
stolskich wyprzedza węzłowe zasady 
reformacji protestanckiej, koncentrując 
się na myśli, że: 

Jezus jest jedynym źródłem wiary, je-
dynym odniesieniem dla naszej wiary  
i jedynym celem Kościoła.

Zbawienie, łaska i nadzieja chrześcija-
nina płynie wyłącznie z krzyża. To na 
tę ofertę Boga każdy z nas musi odpo-
wiedzieć indywidualnie, poprzez akt 
wiary. 

Niech będzie to dla nas zachętą do po-
znawania wiary starożytnego Kościoła, 
ale i lekcją, iż Bóg zawsze miał oso-
by widzące sedno biblijnego orędzia 
ewangelii.  

w rodzinie, która nawróciła się do Chry-
stusa i została członkinią zielonoświąt-
kowego zboru. Mój późniejszy wyjazd 
do szkoły i brak kontaktu z rodzicami 
sprawiły, że byłem zbuntowanym na-
stolatkiem, czarną owcą w rodzinie. 
Jednak lekcje ze szkółki niedzielnej  
i świadectwo babci były czymś, co 
szanowałem. Moi rodzice nawrócili się  
w czasie swego zagranicznego kontrak-
tu. Mój ojciec został po pewnym czasie 
pastorem domowego zboru. Poprzez 
ich usilne modlitwy i świadectwo zmia-

ny, Bóg mnie złamał. Nawróciłem się  
15 sierpnia 1992 roku w trakcie kampa-
nii ewangelizacyjnej  w Kerala. Wkrótce 
przyjąłem chrzest i zostałem członkiem 
zielonoświątkowego Zboru. Wkrótce 
również zaangażowałem się w pracę 
chrześcijańską z młodzieżą. 

Jak możemy się o Was modlić?

Módlcie się proszę o nas, o jasne pro-
wadzenie Boże w zakładaniu nowe-
go zboru w Kharagar, innej dzielnicy 
Bombaju. O regularne wsparcie finan-

sowe naszej służby. O to, byśmy albo 
posiadali własne miejsce na nabożeń-
stwa, albo odnaleźli stałe miejsce do 
wynajęcia, którego nie będziemy mu-
sieli zmieniać. O prowadzenie dla mnie  
i mojej żony, oraz o moje dzieci, aby 
wzrastały w bojaźni Bożej i spełnia-
ły Bożą wolę dla ich życia. W końcu,  
o moje dalsze studia doktoranckie. 

Dziękujemy za Twoje świadectwo  
i życzymy Ci i Twojemu krajowi Boże-
go błogosławieństwa!  

 

„CZAS DLA INDII” - DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
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„Tymczasem Chrystus 
zmartwychwstał i jest 
pierwszym zwiastunem 
zmartwychwstania tych, którzy 
zasnęli” (1Kor 15:20, NP).

Tłumaczenie Biblii Warszawskiej po-
wyższego wersetu („Chrystus... jest 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli”) 
wprowadzało mnie dość długo w za-
kłopotanie. Sugerowało dość tajemni-
cze powiązanie zmartwychwstałego 
Chrystusa z matematyką zachodzące  
w zmarłych chrześcijanach. Dlaczego 
w ogóle Jezus miałby być pierwiast-
kiem? I jak pierwiastkuje się zmarłych? 
W końcu, jaki wynik nam z tego pier-
wiastkowania wychodzi? Skompliko-
wane. 

Dopiero po jakimś czasie zrozumia-
łem, że ów „pierwiastek” to „pierwo-
cina”, a więc pierwszy owoc. Owe 
pierwsze owoce przynoszono do Świą-
tyni dla Pana: „[gdy] będziecie zbierać 
żniwo, to snop z pierwocin waszego 
żniwa przyniesiecie do kapłana, a on 
dokona obrzędu potrząsania tym sno-
pem przed Panem, aby zyskać dla was 
upodobanie” (Kpł 23:10-11). Pierwocina 
ze zbiorów wpisuje się w ogólną zasa-

dę starotestamentową, iż to, co pierw-
sze – pierworodne – należy do Pana. 
Ale również, że oddanie tego Panu nie 
jest końcem, ale początkiem. Posłu-
szeństwo w oddaniu „pierworodnych” 
zbiorów Panu jest jednocześnie prośbą 
do Boga o to, aby zyskać upodobanie 
w owych zbiorów całości. W tym sen-
sie jest to właśnie – jak tłumaczy Nowe 
Przymierze – „zwiastun” przyszłych 
zbiorów. Samo słowo (aparche) znaj-
dujemy również w innych fragmen-
tach. W Liście Jakuba (1:18) czytamy, 
że Ojciec, „gdy zechciał, zrodził nas 
przez Słowo prawdy, abyśmy byli nieja-
ko pierwszym zarodkiem [pierwociną] 
jego stworzeń”. Słowo to tutaj występu-
je figuratywnie (sam Jakub o tym mówi, 
używając „niejako”), wskazując praw-
dopodobnie na oddzielenie dla Pana 
osób zrodzonych ze Słowa prawdy, po-
dobnie jak wszystkich pierwocin.

 Z drugiej strony, może również wska-
zywać na jakieś przyszłe zbiory. Jeśli 
pierwocinami jest pierwsze pokolenie 
wierzących (wszak to prawdopodobnie 
najwcześniej powstała księga Nowego 
Testamentu), to zbiorem jest późniejszy 
Kościół, czyli i my. Jeśli pierwocinami 
są wierzący w ogóle, wszyscy zrodze-
ni z woli Boga przez Słowo prawdy, to 

zbiory wciąż zapowiadamy. A pozosta-
ją one ekscytującą przyszłością. 

W Liście do Rzymian (8:23) apostoł 
Paweł mówi, że „my sami, którzy po-
siadamy zaczątek [pierwocinę] Ducha, 
wzdychamy w sobie”. Kontekstem jest 
tęsknota za objawieniem synów Bo-
żych (8:19) i chwałą, która będzie temu 
towarzyszyć (8:18). W porównaniu z tą 
chwałą obecne problemy nic nie znaczą 
(8:18). Na tą chwałę oczekuje całe stwo-
rzenie, które Bóg poddał „znikomości” 
(8:20), czyli najwyraźniej przekleństwu 
związanemu z upadkiem pierwsze-
go Adama. Poddał nie na zawsze, ale 
jak czytamy, „w nadziei” wyzwolenia 
(8:21). A więc, objawienie synów Bo-
żych to moment, na który czeka całe 
stworzenie. My również, a powodem, 
że potrafimy się do tego dołączyć, jest 
właśnie „pierwocina Ducha”. 

Tak więc, obecne działanie Ducha 
Bożego w sercach dzieci Bożych jest 
pierwociną. Sprawia, że stajemy się 
poświęceni Panu. Ale również jest za-
powiedzią przyszłych zbiorów. List do 
Efezjan mówi o tej rzeczywistości uży-
wając pojęcia zapieczętowania obieca-
nym Duchem Świętym (Ef 1:13), który 
jest „rękojmią”, a więc potwierdzeniem, 

dowodem na dalszy plan Boga wobec 
nas. Jest nim „odkupienie własności Bo-
żej, ku uwielbieniu chwały jego” (1:14). 
Kiedy to więc nastąpi? Cała nadzieja 
Nowego Testamentu skupia się w jed-
nym dniu, dniu Pańskim, czyli dniu 
Jego powrotu w  chwale. Wtedy okaże 
się pełnia Ducha, ale również pełnia 
odkupienia - przemiany, która w pełni 
została pozyskana za cenę śmierci na-
szego Pana, ale której doświadczamy 
dziś jedynie jako pierwociny. W końcu, 
w Liście do Rzymian (16:5) jako pier-
wocinę poznajemy „Epeneta, umiłowa-
nego mojego”, który jest „pierwszym 
wierzącym w Chrystusa [lit. pierwoci-
ną dla Chrystusa] w Azji”. Pierwszy po-
święcony dla Pana. Ale również ten, od 
którego rozpoczęły się dalsze zbiory. 

Co więc z tego wynika? Że zmartwych-
wstały Chrystus jest pierwociną przy-
szłych zbiorów?

Zbiory się zaczęły!
Po pierwsze, zbiory się zaczęły. To bar- 
dzo ważne. Nie żyjemy w świecie nie-
przemienionym. Nie żyjemy w świecie 
bez zmartwychwstania. Okres zmar-
twychwstania trwa! Nie wolno nam  
o tym zapomnieć. Zapominając, po-
grążamy się w beznadziei. Gubimy 
sens Pustego Grobu. Żyjemy, jakby go 
nie było. Czyli, w praktycznej niewie-
rze. Jeśli Pusty Grób nie jest podstawą 
naszej wiary, to ta wiara jest pozba-
wiona jego mocy. A więc, jest pozba-
wiona również mocy krzyża. Moc 
krzyża bowiem bez zwycięstwa nad 
śmiercią jest fikcją. Jakże mam wierzyć  
w moc krzyża, w moc pozyskanych za 
krew Chrystusa błogosławieństw prze-
baczenia i nowego życia z Bogiem, 
skoro pozostaje on klęską? Otóż nie 
pozostaje. Od razu, po trzech dniach 
zostaje dowiedziona jego moc. Chry-
stus zmartwychwstał. Jego Ojciec się 
do Niego przyznał. Przyjął Go na po-
wrót do chwały. Siedzi po Jego prawicy  
w niebie (Ef. 1:20). Dana Mu jest wszel-
ka moc na niebie i na ziemi (Mt. 28:18). 
Jest Głową swojego Kościoła. Obdarzył 
go Swoim Duchem, darem od Ojca, 
dzięki któremu moc zmartwychwstania 
jest w Jego ciele tu, pomiędzy nami, na 
ziemi, obecna (Ef. 1:19-20). Zmartwych-
wstała Głowa udziela swemu ciału 

tej mocy. Głowa, której zostało pod-
dane wszystko pod stopy – wszelkie 
nadziemskie władze i zwierzchności  
(Ef. 1:21-23). 

Zbiory się zaczęły. Moc zmartwych-
wstania objawia się wśród nas, którzy 
„wierzymy dzięki działaniu przemożnej 
siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy 
wzbudził go z martwych i posadził po 
prawicy swojej w niebie” (Ef. 1:19-20). 
To ta sama moc! To samo zmartwych-
wstanie. Tyle, że Chrystus już zmar-
twychwstał i jest zapowiedzią tego, co 
z nami dopiero się stanie. Ale się stanie. 
On to zapowiada. Zbiory się zaczęły!

Nowe życie w Chrystusie to właśnie 
zmartwychwstanie. To nie jakieś byle 
co. Kiedy Paweł wyznaje, że „wszystko 
uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chry-
stusa i znaleźć się w nim, nie mając 
własnej sprawiedliwości, opartej na 
zakonie, lecz tę, która się wywodzi  
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość  
z Boga, na podstawie wiary” (Flp. 3:8-9) 
to nie dodaje: „bowiem to tak miło żyć 
spokojnie i cicho, bez większych rado-
ści, ale i smutków, mało różniąc się od 
innych, poza tym, że mam nadzieję, że 
kiedyś pójdę do nieba”. Nie. Jego wi-
zja jest oszałamiająca, wielka, szero-
ka, rzucająca wyzwanie, motywująca, 
inspirująca, nie pozwalająca nam na 
ospałość, czy obojętność. Pisze: „żeby 
poznać go i doznać mocy zmartwych-
wstania jego i uczestniczyć w cierpie-
niach jego, stając się podobnym do nie-
go w jego śmierci, aby tym sposobem 
dostąpić zmartwychwstania” (3:10-11)! 
Poznać Go. Jako kogo? Jako tego, któ-
rym był. Nie spokojnego człowieka, 
nie wyłącznie przestrzegającego Prawa 
uczonego w Piśmie, ale Syna Ojca, któ-
ry był Mu bezgranicznie oddany. TO in-
spirowało Pawła. Więcej: doznać mocy 
jego zmartwychwstania. Najwyraźniej 
MOŻNA. Zbiory się zaczęły. To zmar-
twychwstanie do nowego życia. Tak, to 
zapowiedź jeszcze większej chwały; 
ale to już wielka chwała. W 2 Liście 
do Koryntian (3:18) Paweł mówi o skut-
kach społeczności z „Panem, który jest 
Duchem” następująco: „my wszyscy 
tedy, z odsłoniętym obliczem, ogląda-
jąc jak w zwierciadle chwałę Pana, zo-
stajemy przemienieni w ten sam obraz, 
z chwały w chwałę”. Z Jego chwały coś 

nam zostaje udzielone. Przebywanie  
z Nim zmienia nas. Jak nie zmienia, nie 
przebywamy, nie łudźmy się. Oto moc 
zmartwychwstania tu i teraz. On jest 
pośród nas w Swoim Duchu. Możemy 
Go poznać i doznać mocy Jego zmar-
twychwstania. 

Zbiory się jeszcze  
nie skończyły!
Ale po drugie, zbiory się jeszcze nie 
skończyły. Widzimy, że to co jest, to 
nie wszystko. Że jeszcze wiele musi 
ulec zmianie. Bowiem to samo pozna-
nie i doznanie mocy zmartwychwstania 
uzdalnia nas również do przyjmowania 
cierpienia. Paweł nie ma wątpliwości. 
Zresztą nie tylko w Liście do Filipian 
(3:10). Również w Liście do Rzymian 
(8:17). Gdy zaczyna mówić o chwa-
le, gdy nazywa nas dziećmi Bożymi, 
a skoro dziećmi, „to i dziedzicami, 
dziedzicami Bożymi, a współdziedzi-
cami Chrystusa”, czyli tymi, którzy 
mają obietnice swego Ojca, obietnice 
wieczne, nowego, wspaniałego, pełne-
go chwały życia na wieki – dodaje: „je-
śli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy 
także razem z nim uwielbieni [czyli: 
obdarzeni chwałą] byli”. 

O co chodzi? Myślę, że nie o maso-
chizm. Ale chodzi o umiejętność zno-
szenia prób i cierpień dla Chrystusa.  
O to, że widząc, że zbiory się rozpo-
częły, ale jeszcze nie skończyły, po-
trafimy żyć dla przyszłych zbiorów.  
O to, że widzimy cel. Widzimy w Chry-
stusie, co przeszedł, ale również, jak 
Jego posłuszeństwo Ojcu się skończy-
ło: wywyższeniem i chwałą. I to uzdal-
nia nas do wiary. Do uczestniczenia  
w tym samym biegu, czy pielgrzym-
ce. „Ja tedy tak biegnę, nie jakby na 
oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym  
w próżnię uderzał; ale umartwiam ciało 
moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, 
będąc zwiastunem dla innych, sam  
nie był odrzucony” (1 Kor. 9:26-27). 
„Albowiem już niebawem będę zło-
żony w ofierze, a czas rozstania mo-
jego z życiem nadszedł. Dobry bój 
bojowałem, biegu dokonałem, wiarę 
zachowałem, a teraz oczekuje mnie 
wieniec sprawiedliwości, który mi  
w owym dniu da Pan, sędzia sprawie-
dliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszyst-

Pierwocina
 przyszłych
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kim, którzy umiłowali przyjście jego”  
(2 Tm. 4:6-8). Zbiory więc się rozpo-
częły, ale jeszcze nie skończyły. Oto 
wniosek z Chrystusa, jako pierwociny 
przyszłych zbiorów. 

Pierwociny zmartwychwstania 
a historia
W końcu, to również uczy nas patrzeć 
na historię w ogóle. Arnold Toynbee, 
sławny brytyjski historyk napisał kiedyś 
esej pt: „Znaczenie dziejów dla du-
szy”.1 Pokazuje w nim skutek „czysto 
doczesnego” oraz „wyłącznie poza-
światowego” punktu widzenia. Punkt 
widzenia czysto doczesny to taki, że 
sens naszego życia, wysiłków, wszyst-
kiego co jest, znajduje się wyłącznie tu 
i teraz. Paweł ujął go bardzo obrazowo: 
„Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy” 
(1 Kor. 15:32). Wszystko, co możemy 
zyskać, to władza, pieniądze, rozkosze. 
Wszystko tu, poprzez wywyższenie 
w społeczeństwie. Toynbee dodaje, 
że taki sposób myślenia zawsze rodzi 
zwyrodnienia: „zwyrodnienia te są 
najbardziej widoczne na przykładach 
skrajnych: spartański sposób życia (...), 
niewolnicza służba u sułtanów oto-
mańskich, a w naszych czasach reżi-
my totalitarne” (s. 174). Skoro nie ma 
nic wartościowego poza człowiekiem, 
pozostaje cześć dla dzieła człowieka, 
„zastępowanie czci dla Boga, czcią 
dla społeczności ludzkiej – Lewiatana 
(…). Przywódca niemieckiej młodzieży 
narodowosocjalistycznej, Baldur von 
Schirach stwierdził kiedyś, że jego za-
daniem jest ‘zbudowanie w każdym 
niemieckim sercu wielkiego ołtarza dla 
Niemiec’. Oddawanie czci stworzonej 
przez człowieka instytucji – efemerycz-
nej, niedoskonałej, a często w swym 
działaniu na wskroś złej, musi być 
czymś niewłaściwym. (…) Jeśli jakakol-
wiek wspólnota ludzka byłaby kiedyś 
warta czci, byłaby państwem uniwer-
salnym, jak Cesarstwo Rzymskie, które 
przyniosło światu umęczonemu przez 
wojny i przewroty błogosławieństwo 
jedności i pokoju. A jednak, wcześni 
chrześcijanie rzucili wyzwanie po-
zornie nieodpartej potędze rzymskiej 
władzy, nie wchodząc w kompromis  
z czcią dla Lewiatana” (s. 174).  
1 A. J. Toynbee, „Znaczenie dziejów dla duszy” w: cywiliza-
cja w czasie próby, Warszawa 1991, 172-179. 

Z drugiej strony, ten sam historyk 
mówi o „wyłącznie pozaświatowym” 
punkcie widzenia: „Wedle tego poglą-
du, świat jest w całości bezsensowny  
i zły. Zadaniem duszy jest przecierpieć 
to, oderwać się od świata i wydostać  
z niego” (s. 175). To pogląd buddyjski  
i stoicki, ale również obecny w chrze-
ścijaństwie. W praktyce neguje działa-
nie Boga w świecie, poza czcicielami; 
całkowicie pozbawia wartości świat 
wokół nas. Odrzucając oba te poglądy, 
autor ostatecznie dochodzi do wniosku, 
że ten świat jest „prowincją Królestwa 
[Bożego] – jedną tylko i nie najważniej-
szą, ale taką, która ma tak samo jak po-
zostałe, wartość absolutną” (s. 179). 

Czemu o tym piszę? Bo myślę, że ów 
wybitny historyk pisze o czymś, do 
czego kluczem jest właśnie zmar-
twychwstanie Chrystusa. Człowiek nie 
wierząc w zmartwychwstanie, wierzy 
tylko w ten świat. Kocha tylko to, co ten 
świat może dać. Przed tą miłością do 
używania („pożądliwość ciała”), posia-
dania („pożądliwość oczu”) i bycia kimś 
wyłącznie w oczach bliźnich („pycha 
życia”) przestrzega nas Bóg przez apo-
stoła Jana (1 J. 2:15-16). I słusznie, bo ta 
miłość zaprzecza zmartwychwstaniu. 
Zaprzecza, że żyjemy w nadziei na po-
wrót Chrystusa. Tu nie ma miejsca na 
„wzdychanie”, o którym pisze Paweł 
ani pragnienie „poznania Chrystusa”; 
tym bardziej nie ma miejsca na goto-
wość do cierpienia. Chrześcijaństwo  
w tym ujęciu jest jedynie środkiem do 
doczesnej szczęśliwości. A więc, chrze-
ścijaństwo wierzące w zmartwych-
wstanie Chrystusa takiemu punktowi 
widzenia świata się sprzeciwia. Mó-
wiąc, że jest coś więcej. Że takie po-
strzeganie społeczeństwa, władzy, jest 
grzeszne i szkodliwe. Czy faktycznie to 
robimy? 

Po drugie, człowiek wierzący wyłącznie 
w przyszłe zmartwychwstanie, nie wi-
dzący, że zbiory się już rozpoczęły, sta-
je się obojętny. Świat wokół niego ginie 
bez Boga, szerzy się niesprawiedliwość, 
narody cierpią, ale dla niego to świat zu-
pełnie obcy. Wrogi, nieistotny. Świat, do 
którego nie jest posłany. Świat, który nie 
ma zmartwychwstać mocą Chrystusa, 
poprzez wiarę w Niego. Świat skazany 
na zagładę, a nie wielkie żniwo. Znów, 
jak myślę, choć pewnie nikt tego wprost 
nie przyzna, postawa wśród chrześci-
jan częsta. Postawa usprawiedliwionej 
obojętności. Przeczekiwania. Pamię-
tajmy nakaz Pana: „obracajcie nimi, aż 
powrócę” (Łk. 19:13)!

Zbiory się zaczęły, ale nie skończyły: 
oto odpowiedź. Zbiory się zaczęły. 
To, co robimy ma sens. Ten świat ma 
sens. Bo zbiory się zaczęły, tu i teraz. 
Żyjemy w okresie zbiorów. Można 
doświadczyć mocy zmartwychwsta-
nia. Nasz Pan nas posyła, mówiąc: 
„idźcie!”. Idźmy więc. A dana jest Mu 
wszelka moc na niebie i na ziemi. Pa-
miętajmy o tym. Również doświad-
czając cierpień i trudności, których  
i On doświadczał w planie Ojca. Ale 
zbiory się również nie skończyły. To, 
co robimy ma sens, ale to nie wszyst-
ko, co ma sens. Ten świat ma sens, 
tak, ale tylko ze względu na i w per-
spektywie tego, co ma nadejść. I co 
nadejdzie. Nadejdzie pełnia zbiorów. 
Nadejdzie pełnia chwały. Nadejdzie 
pełnia odkupienia. To, co zapieczęto-
wane, zostanie odkupione. To, co po-
siada zaczątek Ducha, otrzyma jego 
pełnię. To wszystko przed nami. Oto 
nasz świat, świat, w którym pierwo-
cina przyszłych zbiorów, Król królów  
i Pan panów, Jezus Chrystus, odwiecz-
ny Boży Syn i wcielony Bóg, nasz pier-
worodny Brat, zmartwychwstał!   

Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz 
Kucharczyk

Zagadka na początek
Co mają ze sobą wspólnego następują-
ce osoby i idee? Zasada „Wierzę, aby 
zrozumieć” Anzelma z Aosty w XI w., 
filozofia franciszkańska z XIII w., idea 
Cogito ergo sum Kartezjusza z wieku 
XVII, Wyznania Rousseau z XVIIIw., 
filozofia egzystencjalna Jaspersa z XX 
w., hasło sola gratia Lutra, nauka o pań-
stwie, duszy i predestynacji Kalwina  
z XVI w. i surowy katolicyzm janse-
nistów XVII w.? Nauka o stworzeniu  
z nicości, kreacjonizm biblijny i teistycz-
ny ewolucjonizm zarazem, refleksja nad 
znakiem językowym i czasem? Porze-
kadła w stylu „wystarczy chcieć”, czy: 
„dla chcącego nie ma nic trudnego”, ale 
i wojny religijne prowadzone w imię idei 
„wojny sprawiedliwej”, palenie na sto-
sach, idee polityczne obecne w całym 
średniowieczu i w Nowej Anglii w XVII 
wieku i tytuł polsko-amerykańskiego fil-
mu o disco polo z 1997 Kochaj i rób co 
chcesz? Rozumienie czasu, jako osi a nie 
zamkniętego koła, a więc wiara w po-
stęp i cel historii, negacja wiary w tysiąc-
letnie królestwo jako zabobonu, nauka 
o dziedzicznym grzechu pierworodnym 
i czytanie tekstu z Księgi Rodzaju, jako 
historii degeneracji ludzkości, a nie tylko 
wyrzucenia z raju, a zarazem związanie 
tej nauki z potępieniem dla seksu i ciała, 
które przeciwstawia się duszy? W koń-
cu, nauka o limes dla nieochrzczonych 
dzieci, i konieczności odkupienia, ale  
i pełne emocji świadectwa nawrócenia 
w Kościołach ewangelikalnych, zawie-
rające barwne opisy „dawnego życia”?
 

Odpowiedź
Oczywiście Czytelnik się domyśla, że 
chodzi o osobę Augustyna, bo to jego 
imię pojawia się w tytule. Niemniej, 
pewnie zaskoczony jest mnogością  
i różnorodnością wyżej wymienionych 
idei, z których jedne zna i akceptuje, 
inne nie. O jednych wcześniej słyszał,  

a o innych nie. Co ciekawe, one nie 
sprawiają na pierwszy rzut oka wraże-
nia, jakby miały ze sobą coś wspólnego.  
A jednak, wszystkie wywodzą się wła-
śnie od Augustyna, lub przynajmniej 
niosą na sobie jego piętno. Bez niego 
nie byłoby ich w ogóle, albo miałyby 
zupełnie inną postać. Podobnie impo-
nujące listy z ideami „od Sasa do Lasa” 
z różnych epok i na różny temat i o róż-
nym stopniu powagi można zrobić tylko 
odnośnie paru postaci przed Augusty-
nem (na pewno o Sokratesie, Platonie 
i Arystotelesie, spoza filozofów o Juliu-
szu Cezarze, pomijamy tu oczywiście 
autorów biblijnych). Ale cały ten chaos 
różnych idei łączy nie tylko postać Au-
gustyna. Wszystkie one wyrastają z za-
sadniczo jednej zasady, która łączy je  
w pełną  całość. 

Filozof Augustyn 
Wszyscy filozofowie chrześcijańscy 
przed Augustynem byli filozofami 
chrześcijańskimi w tym sensie, w ja-
kim mówimy o filozofach polskich, 
bułgarskich, nigeryjskich, czeskich, czy 
ekwadorskich, norweskich czy białoru-
skich. Tak jak w tych krajach byli jacyś 
filozofowie, tak i wśród chrześcijan byli  
w starożytności jacyś filozofowie. Ale 
nie wymieniamy ich, kiedy chcemy 
mówić o filozofach po prostu. Zresztą, 
często określa się ich mianem teolo-
gów raczej niż filozofów. Z Augustynem 
jest inaczej. Był oczywiście teologiem, 
ale zarazem jest on filozofem. I to tak-
że bez przymiotnika „chrześcijański”. 
Jest filozofem po prostu. W tym samym 
sensie, w jakim byli nimi Sokrates, Pla-
ton czy Arystoteles. Równym im wiel-
kością. Ale był zarazem niewątpliwie 
wierzącym chrześcijaninem, którego 
wiara jest bliższa nam niż kogokolwiek, 
kto żył przed nim. To on bowiem nadał 
piętno temu, co określamy mianem 
chrześcijaństwa zachodniego, prze-

czyli 
przypomnienie Pawłowej nauki o łasce  
w nowym, zachodnio-rzymskim wydaniu

ciwstawionego prawosławiu, Kościo-
łom Wschodu, czy też judaizmowi. Na 
ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy, 
bo słabo znamy cokolwiek innego niż 
chrześcijaństwo zachodnie. Spór pro-
testantyzmu z katolicyzmem to kłótnia 
w jednej augustyńskiej rodzinie. Jak to 
ktoś dowcipnie ujął: „Czymże w koń-
cu była reformacja, jeżeli nie ostatecz-
nym zwycięstwem augustyńskiej nauki  
o łasce nad augustyńską nauką o Ko-
ściele?”. Wystarczy rzucić okiem na to, 
jak Biblię rozumieją wspomniane inne 
niż zachodnia tradycje i zobaczymy, że 
całkiem inaczej. By lepiej zrozumieć to, 
co stanowi o specyfice myślenia Augu-
styna i jego znaczeniu dla potomności, 
trzeba się przyjrzeć jego życiu. 

Rzut oka na życiorys 
Urodził się w dzisiejszej Algierii, wtedy 
rzymskiej. Nie był pierwszym filozofu-
jącym chrześcijaninem, ani pierwszym, 
który jako filozof nawrócił się na chrze-
ścijaństwo. Ale wszyscy przed nim byli 
poganami, którzy usłyszeli ewangelię 
lub zobaczyli świadectwo chrześcijan 
oddających życie za wiarę i się nawró-
cili. Inaczej było z Augustynem. On 
chrześcijaństwo znał od kołyski. Jego 
matka była chrześcijanką (ojciec był 
poganinem). Biblię czytał od dziecka. 
I co? I nic. Śmieszyła go, jako naiwne 
opowieści dla niezbyt wyrafinowanych 
intelektualnie ludzi. On wybrał drogę 
zawodowego mówcy (prawnika, polity-
ka). Filozofią też się interesował, zwłasz-
cza po lekturze Hortezjusza i „Zachęty 
do filozofii” napisanej przez Cycerona  
z I wieku p. n. e. i próbował odpo-
wiadać na stawiane przez nie pytania.  
W tym wszystkim chrześcijaństwo nie 
było odpowiedzią dla niego interesują-
cą. Wolał filozofię neoplatońską, potem 
sceptycką. Z religii przez jakiś czas inte-
resował się manicheizmem, czyli wiarą 
w dwóch Bogów: dobrego Boga Ducha 

Dualistyczny neoplatonizm 
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i złego Boga materii, opartą na naucza-
niu samozwańczego proroka Maniego. 
Ta religia przez jakiś czas wydawała mu 
się ciekawsza od prymitywnego dla nie-
go chrześcijaństwa. 

Poza tym, też mało chrześcijańskie było 
jego życie. Znana jest modlitwa Augusty-
na z tego okresu: „Boże daj mi czystość, 
ale jeszcze nie teraz”. Jego myśli krążyły 
wokół tematów związanych z seksem, 
pożądaniem i kobietami. Oczywiście na 
myślach się nie kończyło. Miał nieślub-
nego syna Adeodata, którego matki nie 
znamy nawet z imienia. Nigdy jej nie 
poślubił. Był impulsywny, agresywny  
i miotany bardo silnymi emocjami. 

Miał już dobrze po trzydziestce, kiedy 
przeżył dziwne doświadczenie. Będąc 
w ogrodzie w Mediolanie usłyszał nagle 
słowa bawiących się dzieci (nie wiado-
mo skąd, nie słyszał też nigdy o grze, 
w której się takie słowa wypowiada): 
„Bierz, czytaj! Bierz, czytaj!”. Wziął te 
słowa do siebie. Pochwycił dzieła św. 
Pawła (które od jakiegoś czasu czytywał 
i miał ze sobą) i pierwszym wersetem, 
na który zwrócił uwagę, był fragment 
mówiący o przyobleczeniu się w szaty 
Chrystusa Pana i odrzuceniu żądz cie-
lesnych. Ten jeden werset przeczytany  
w tym momencie wystarczył, by się na-
wrócił. Rozpłakał się, odczuł żal za swoje 
grzechy, pojednał się z Bogiem i w jakiś 
czas później wraz z synem i najbliższym 
przyjacielem Alipiuszem ochrzcił się, 
24 kwietnia 387 r. (kiedy miał 37 lat!).  
Z pysznego, robiącego karierę, podda-
nego różnym grzesznym namiętnościom 
niedowiarka stał się w jednej chwili 
chrześcijaninem w wyniku najprawdo-
podobniej nadprzyrodzonego doświad-
czenia.  Najpierw żył życiem mnicha, 
swój dom przekształcając w rodzaj 
klasztoru, potem wbrew własnej woli 
został duchownym, w końcu biskupem. 
Poświęcił się życiu dla Kościoła

I co z tego wynika?
Augustyn doświadczył w swoim ży-
ciu przełomu, który podzielił jego ży-
cie na dwie części. Czym się kierował  
w pierwszej, grzesznej części swojego 
życia? Zaznał siły swoich grzesznych 
namiętności, siły pożądania, pozamał-
żeńskiego seksu, przyjemności zmy-
słowych, gniewu, ambicji, dążenia do 
zrobienia świeckiej kariery, która wy-

znaczała horyzont jego zainteresowań. 
Posiadał sporą wiedzę, miał bardzo do-
bre wykształcenie. Znał też Biblię, ale ta 
nie miała wpływu na jego życie. Wie-
dza doprowadziła go ostatecznie do 
przekonania, że tak naprawdę to nic nie 
wiemy na pewno, a prawdy pewnie nie 
ma w ogóle. Znał więc świat i świeckie 
wartości, posiadał dużą wiedzę i miał 
zrozumienie wielu spraw. Poznał swoją 
naturę i swoje złe skłonności. Czego nie 
znał, nie doświadczał wtedy w ogóle? 
Nie znał Boga. Uciekał od potrzeb du-
szy. Nie miał wiary w Bożą Prawdę ani 
woli do jej wypełniania, nie doświad-
czył Bożej łaski i Bożego oświecenia. 
Nieważne było dla niego życie Ko-
ścioła, z którym miał przecież kontakt 
od dzieciństwa. Czego doświadczył 
po nawróceniu? Przede wszystkim Bo-
żej łaski, która przemieniła gwałtownie 
jego życie. Doświadczył woli życia dla 
Boga, doświadczył wiary, która pozwo-
liła mu w pełni zrozumieć to, co wcze-
śniej znał, ale czego nie umiał przyjąć. 
Zaczął się skupiać na dobrach duszy  
i samym Bogu, zaczął żyć dla Kościoła, 
nie dla własnej kariery. 

Po jednej stronie mamy więc świat stwo-
rzony, ciało, ludzką grzeszną zbuntowa-
ną naturę, wiedzę, intelekt i świeckie 
wartości. Po drugiej stronie mamy Boga, 
duszę, łaskę, wiarę, wolę i Kościół. Do-
świadczenie w Mediolanie było przej-
ściem od jednego zestawu do drugiego. 

Czy pierwszy zestaw był nieważny  

i nieprawdziwy? Był jak najbardziej praw-
dziwy i ważny. Przecież świat stworzony 
jest realny i prawdziwy, nie zniknął, gdy 
się nawrócił, tak samo prawdziwe jest 
ciało i jego namiętności. Dzięki nim miał 
przecież ukochanego syna, którego na-
zwał Adeodatus (czyli dany od Boga). 
Tak samo prawdziwe było doświadcze-
nie grzesznej natury, która jednak tęsk-
niła cały czas do Boga, czując niepokój. 
Prawdziwa była wiedza, którą posiadł  
i z której korzystał i po nawróceniu. Re-
alne były zmysły i to, co mówią. Cenił 
rozum z wiedzą, którą daje i rozumie-
nie, które przynosi. Ważny był świat,  
w którym żył, Rzym, łacina, Afryka, któ-
rą kochał, ludzie, których w życiu spo-
tykał, wśród których była i matka jego 
syna, którą naprawdę kochał i która dała 
mu syna. Ale jednak czegoś mu brako-
wało. Czegoś, co sprawiało, że wszystko 
to, choć na swój sposób dobre, ważne 
i prawdziwe, nie było na swoim miej-
scu i ostatecznie służyło złu, karmiło 
grzech i bunt wobec Boga. Porządek 
przyniosły dopiero wartości z drugiego 
zestawu: Bóg, dusza, łaska, wola, wiara 
i Kościół. Były ważniejsze od wartości 
pierwszych, nie unieważniały ich, ale 
były konieczne, aby te pierwsze mogły 
funkcjonować dobrze. Świat bez Boga, 
ciało bez duszy, wiedza bez woli, zro-
zumienie bez wiary, państwo świec-
kie bez Kościoła nie mogą istnieć albo  
w ogóle, albo nie mogą funkcjonować 
dobrze, jeżeli nie zostaną poddane war-
tościom z pierwszego zestawu.

 
O co chodzi  

z tym dualizmem?
„Dualizm” to nazwa na wszelkie zjawi-
ska, idee, wartości, które akcentują dwo-
istość w dowolnej dziedzinie życia. Au-
gustyn był dualistą na wskroś. Na co nie 
spojrzał, widział dwie siły, dwa aspekty. 
I wszędzie dostrzegał ten ważniejszy  
i ten mniej ważny. Mniej ważny nie zna-
czy „zły sam w sobie,” ale zły, o ile nie 
jest podporządkowany temu pierwsze-
mu. Dla Augustyna wszystko co istniało, 
a więc również cały świat stworzony, 
ludzka natura, ciało, zrozumienie i po-
znanie, państwo świeckie, były dobre  
w swej istocie. Ale stawały się złe, jeżeli 
nie podporządkowały się Bogu, łasce, 
duszy, wierze, woli i Kościołowi. Zło 
to zakłócenie porządku. Zepsucie tego, 
co samo w sobie jest dobre. I to zło jest 
realne. Przed nim niektórzy chrześcija-
nie jak Orygenes wierzyli, że ostatecz-
nie wszystko się z Bogiem pojedna. 
Nie uważali, że wszyscy odziedziczyli 
grzeszną naturę. Między Bogiem a świa-
tem, duszą a ciałem, naturą a łaską, ro-
zumem a wolą, zrozumieniem a wiarą, 
państwem świeckim a Kościołem nie 
odczuwano tak dramatycznego pęknię-
cia, jak Augustyn. Pęknięcia uważano 
za coś nietrwałego, co trzeba zaszyć. 

Filozofię Augustyna można więc stre-
ścić tak: świat zbuntował się przeciw 
Bogu. Natura oderwała od łaski, ciało 
od duszy, zmysły od Bożego oświece-
nia, zrozumienie od wiary, poznanie od 
woli, państwo od Kościoła. Chodzi zaś 
o to, by z powrotem świat poddać Bogu, 
naturę łasce, duszę ciału, zmysły oświe-
ceniu, zrozumienie wierze, poznanie 
woli i państwo Kościołowi. Wtedy do-
piero będzie dobrze. Ci, którzy to zro-
bią, będą zbawieni; ci którzy nie, pójdą 
do piekła. I to pęknięcie będzie już osta-
teczne i niemożliwe do zaszycia, tak jak 
rozdział dobra od zła, prawdy od fałszu 
i światła od ciemności. 

A gdzie Paweł  
i neoplatonizm?       

Główną inspiracją biblijną były dla Au-
gustyna pisma apostoła Pawła. Może 
nam się to wydawać dziwne, ale przed 
Augustynem Pawła niewiele czytano  
i słabo rozumiano. Kojarzył się z he-
retykiem Marcjonem,  który go cenił 
szczególnie. Ale on wierzył w dwóch 
bogów, odrzucał Stary Testament  
i Boże Prawo. Augustyn w pismach  
Pawła znalazł to, czego sam doświad-
czył: walkę porządku ciała i Ducha, lite-
ry, która zabija z duchem, który ożywia, 
zbuntowanej natury, martwego Prawa  

z łaską, rozumu, który buntuje się prze-
ciw Bogu, tłumiąc Bożą prawdę i Boże 
oświecenie dla zaspokojenia zmysłów. 
I po swojemu go odczytał, podkreślając 
te elementy, które mówiły o dwoistości 
i rozbiciu. To zaś, co w jego poglądach 
nie pochodziło od Pawła (i reszty ksiąg 
Biblii) wziął ze swej ulubionej filozofii 
neoplatońskiej, którą jednak zmienił 
tak, by upodobnić ją do myśli Pawła.  
W praktyce, Pawła zabarwił po neopla-
tońsku, tworząc jednak z tego nową ja-
kość, charakterystyczną dla Zachodu. 

Co z tego wynika dla nas? 
Wszystko. To znaczy, nie ma niczego, 
czym byś się drogi Czytelniku kierował 
w wierze i myśleniu, co w jakiejś mierze 
nie pochodziłoby od Augustyna. Nawet 
gdy czytasz Biblię, to w augustyńskich 
okularach. A jeżeli mimo wszystko jest 
inaczej, to znaczy, że nie jesteś chrze-
ścijaninem zachodnim, ale w swym 
myśleniu podążasz za prawosławiem, 
bądź mesjańską myślą żydowską. Czy 
to źle? Nie, poza Augustynem też jest 
chrześcijaństwo, ale na ogół się na nie 
otwieramy. Warto się również na nie 
otworzyć. Może wtedy z powrotem 
docenimy i Augustyna, ale już bardziej 
świadomie i krytycznie. Nie istnieje na-
sza cywilizacja bez św. Augustyna.  
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Zapraszamy do Krynicy!

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

Do zobaczenia w Krynicy!

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).

Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez  
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. 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. 

Nasze cele to:
• przybliżać Boże Słowo w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia
• przedstawiać moc Słowa Bożego widoczną w przemienionym życiu zarówno jednostek, rodzin,  
jak i kościołów (świadectwa: nawrócenia, uzdrowienia, Bożej pomocy i Bożego prowadzenia)

• zachęcać do ewangelizacji, podejmowania twórczych działań, tworzenia nowych inicjatyw
• przedstawiać żywą autentyczną wspólnotę i różnorodność naszych zborów (relacje z wydarzeń, 
rocznic, konferencji, inicjatyw społecznych) dzięki czemu poznajemy się wzajemnie i zachęcamy 

Zamów dla siebie i bliskich!
(Warunki prenumeraty i przekaz wpłaty znajdują się wewnątrz czasopisma)

prenumerata

Zapraszamy  
       do Trójmiasta!
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Robert Miksa

Pytania do pastoraPytania do pastora

Czy 
chrześcijanie 
mogą się 
procesować?
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W jakich sytuacjach chrześcijanin 
może walczyć o „swoje” (swoją rację, 
swoją własność, swoją godność), 
a kiedy powinien „nadstawić drugi 
policzek”? Czy może bronić się  
w sytuacjach doświadczenia krzywdy,  
jak np.: mobbing, przemoc domowa, 
fałszywe oskarżenia i plotki,  
niezwracane pożyczki?

Zwykle za takimi pytaniami stoi kon-
kretna sytuacja, najczęściej wyma-
gająca indywidualnego rozpatrzenia  
i poznania wielu szczegółów na nią się 
składających. Kiedy więc pojawia się 
pytanie tego typu, dobrze byłoby do-
wiedzieć się, o co w praktyce chodzi. 
Jedni zadają takie pytania, ponieważ 
chcą się usprawiedliwić przed wie-
rzycielem przekonując, że jako chrze-
ścijanin nie powinien domagać się od 
nich zwrotu pożyczonych pieniędzy. 
Inni odwrotnie, chcą usłyszeć, że mają 
pełne prawo domagania się zwrotu 
pożyczonych - czy to pieniędzy, czy 
jakiegoś przedmiotu. Choć zasada jest 
jedna, każdemu należałoby odpowie-
dzieć trochę inaczej.

Słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego 
policzka (Mt. 5,39) są bardzo dobrze 
znane. Jedni traktują je, jako mętną 
metaforę, która w sensie dosłownym 
prawie nie obowiązuje. Inni traktują 
ją jak przepis obowiązujący w każdej 
sytuacji. Musimy więc zadać sobie py-
tanie, jak rozumiał te słowa sam Jezus. 
W tym celu najpierw przyjrzymy się 
postawie Jezusa i apostoła Pawła, kiedy 
sami znaleźli się w takiej sytuacji, a na-
stępnie przeczytamy komentarz apo-
stoła Pawła do takich sytuacji. Na ko-
niec spróbujemy jeszcze raz spojrzeć 
na słowa Jezusa w tym kontekście. 

Jak reagowali mężowie Boży?

Sytuacji, w których sam Jezus, albo 
apostołowie uderzeni zostali w poli-
czek (dosłownie, albo w przenośni) jest 
w Nowym Testamencie kilka. Pierwsza 
to wydarzenie, kiedy Jezus odpowia-
dając na pytanie arcykapłana Annasza 
o jego naukę, mówi: „Dlaczego mnie 
pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co 
im mówiłem; oto oni wiedzą, co Ja  
mówiłem” (J. 18,21). W reakcji na te 
słowa jeden ze stojących tam sług arcy-

kapłana wymierzył Jezusowi policzek  
(w. 22). W odpowiedzi Jezus mówi: „Je-
żeli źle powiedziałem, udowodnij, że 
źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?”. 
Na tym w zasadzie historia się kończy 
i Jezus zostaje odprowadzony do Kaifa-
sza. Jezus nie nadstawia więc tutaj dru-
giego policzka w sensie dosłownym, 
ale swoim zwyczajem zadaje pytanie, 
które zmusza człowieka do ponowne-
go przemyślenia swojej reakcji. Co wię-
cej, w tym wypadku nie chodzi tylko  
o osobistą ocenę, ale o „udowodnie-
nie”, że Jezus powiedział coś nie tak. 

Spokojna odpowiedź Jezusa przypo-
mina trochę słowa proroka Micheasza, 
który w odpowiedzi na spoliczkowa-
nie i zarzut kłamstwa, mówi do króla: 
„Przekonasz się o tym w tym dniu, 
kiedy będziesz biegał z izby do izby, 
aby się ukryć” (1 Krl. 22,25). Również 
tutaj pada argument, który wprawdzie 
dopiero później, ale będzie dowodem 
wskazującym na prawdomówność pro-
roka. Po tych słowach prorok Micheasz 
poddaje się temu, co król zdecyduje. 

W Nowym Testamencie mamy cie-
kawy przykład apostoła Pawła, który 
kilkukrotnie zostaje potraktowan jak 

przestępca. Za pierwszym razem (w Fi- 
lippi) wygląda na to, że żadne argu-
menty nie były w stanie uchronić ich 
przez publiczną chłostą (Dz. 16,22-23). 
Ale kiedy następnego ranka chciano ich 
wypuścić, apostoł Paweł sprzeciwił się 
takiemu postępowaniu i zażądał uzna-
nia bezprawności takiego traktowania 
obywateli rzymskich (w. 37). Przy innej 
okazji, kiedy to Paweł miał zostać pod-
dany przesłuchaniu z zastosowaniem 
biczowania, podobnie jak Jezus zada-
je pytanie: „Czy wolno wam biczować 
obywatela rzymskiego i to bez wyroku 
sądowego?” (Dz. 22,25-28). Tym razem 
to wystarczyło. Paweł wprawdzie nie 
odzyskuje wolności, ale też nie jest już 
traktowany jak pospolity przestępca. 
W następnym rozdziale widzimy go, 
jak przemawia przed Radą Najwyższą. 
Tutaj, uderzony w twarz z powodu jed-
nego zdania broni się mówiąc: „Ude-
rzy cię Bóg, ściano pobielana; zasiadłeś 
tu, aby mnie sądzić według zakonu,  
a każesz mnie bić wbrew zakonowi?” 
(Dz. 23,3). Ponieważ jednak słowa te 
dotyczyły arcykapłana (o czym Paweł 
nie wiedział), przeprosił za nie, choć 
faktycznie nie było powodu, dla któ-
rego miałby być uderzony. Później ze-

znając w Cezarei przed namiestnikiem 
Festusem, widząc jego stronniczość  
i niebezpieczeństwo wydania go na ła-
skę i niełaskę Żydów, korzysta z przy-
sługującego mu prawa i odwołuje się 
do cesarza (Dz. 25,11). 

Widzimy więc, że również apostoł Pa-
weł, choć deklaruje, że gotowy jest za-
płacić własnym życiem za swoje winy 
(gdyby ich dowiedziono – Dz. 25,11), 
nie zostawia sprawy w rękach ludzi 
żądnych jego krwi, ale robi wszystko, 
by doprowadzić do sprawiedliwego 
procesu i sprawiedliwego wyroku.

Zarówno więc Jezus, jak i apostoł Pa-
weł a także Micheasz stają po stronie 
prawdy – nawet jeżeli miałoby to ozna-
czać ich śmierć. W przypadku Pawła, 
któremu jako obywatelowi rzymskie-
mu przysługiwały większe prawa wi-
dzimy, że tam, gdzie to możliwe za-
biega o uwolnienie, albo co najmniej 
o sprawiedliwy proces. W 1 Liście do 
Koryntian w tym samym duchu apo-
stoł Paweł zwraca się do niewolników 
mówiąc: „Zostałeś powołany, będąc 
niewolnikiem? Nie trap się tym; ale jeśli 
możesz stać się wolnym, raczej korzy-
staj z tego” (1 Kor. 7,21).

Chrześcijanin wobec 
niesprawiedliwości

Powiedziałbym, że jest to ogólna zasa-
da opisująca nasze stosunki z ludźmi 
nie będącymi obywatelami Królestwa 
Bożego. Jedyną wspólną płaszczyzną, 
na której jesteśmy w stanie się z nimi 
porozumieć jest obowiązujące w kra-
ju prawo. Podlegają mu zarówno oni, 
jak i my. Jeżeli jesteś więc obywatelem 
państwa, którego prawo gwarantuje ci 
takie, a nie inne traktowanie i jeżeli 
znajdzie się ktoś, kto pozbawia cię tego 
prawa, masz biblijne podstawy do tego, 
by domagać się przywrócenia ci należ-
nego traktowania. Jeżeli jednak jest to 
sytuacja, gdzie wszyscy są skorumpo-
wani i nie ma nadziei na sprawiedliwe 
załatwienie sporu pamiętaj, że waszym 
sędzią jest Bóg, który we właściwym 
czasie odpłaci „uciskiem tym, którzy 
was uciskają”, a nam, uciskanym, da 
„odpocznienie […], gdy się objawi Pan 
Jezus z nieba ze zwiastunami mocy 
swojej”. W takich sytuacjach jedyną 
naszą nadzieją jest oczekiwanie „no-
wych niebios i nowej ziemi, w których 
mieszka sprawiedliwość.” (2 P. 3,13)

Spory między ludźmi wierzącymi

Nieco inaczej jest, gdy mamy do 
czynienia z naszymi braćmi i sio-
strami w Chrystusie. Do członków 
zboru w Koryncie prowadzących ze 
sobą spory Paweł mówi: „Czy śmie 
ktoś z was, mając sprawę z dru-
gim, procesować się przed niespra-
wiedliwymi, zamiast przed święty- 
mi?” (1 Kor. 1,6). W następnych zda-
niach przedstawia dwa problemy 
związane z takim postępowaniem. 
Po pierwsze: „Jeśli macie do osądze-
nia zwykłe sprawy życiowe, to czemu 
powołujecie na sędziów tych, którzy  
w zborze się nie liczą?”. Innymi słowy, 
ludzie z tego świata orzekając w takich 
sprawach nie będą brali pod uwagę 
stanu serca uczestników sporu. Widać 
to najlepiej, gdy Paweł napomina tych 
Koryntian: „W ogóle, już to przynosi 
wam ujmę, że się z sobą procesujecie. 
Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? 
Czemu raczej szkody nie ponosicie?” 
(1 Kor. 6,7). Takich argumentów, jaki-
mi posługuje się tutaj apostoł Paweł 
nie spotkamy w żadnym sądzie. Dla 

świeckiego sędziego sprawa sądowa 
między braćmi w Chrystusie jest taką 
samą sprawą, jak każda inna. Według 
Pawła, procesowanie się z braćmi na 
stopie prawa państwowego to wstyd. 
Również zwracanie się do poszkodo-
wanego z napomnieniem, że w jakiejś 
sytuacji powinien cierpieć krzywdę, 
jest dla świeckiego sądu nie do przy-
jęcia. Apostoł Paweł patrzy dalej niż 
tylko na to, co może zobaczyć sędzia. 
Widząc chciwość i pożądliwość w ser-
cu, brak troski o świadectwo, jakie zo-
staje w ten sposób złożone przed świa-
tem, nie może zareagować inaczej. Nie 
oznacza to jednak, że zasadą, jaką nas 
tu uczy, jest niezajmowanie się taki-
mi sprawami i „zamiatanie wszystkie-
go pod dywan”. W wersecie 5 Paweł 
pisze: „Czy nie ma między wami ani 
jednego mądrego, który może być roz-
jemcą między braćmi swymi?”. 

W  każdym zborze potrzebni są lu-
dzie, którzy będą potrafili ocenić daną 
sprawę w Bożej mądrości, biorąc pod 
uwagę wszystkie możliwe argumen-
ty i rozstrzygnąć ją tak, jakby orzekali 
w sprawie sporu między ich własnym 
rodzeństwem (6,5). Niestety, czasem 
w naszych zborach brakuje takich wła-
śnie mądrych, którzy potrafiliby zająć 
się takimi sprawami. Chciałbym tutaj 
podkreślić, że nie chodzi tutaj o mą-
drych w oczach tego świata, ale o ludzi 
duchowo dojrzałych, którzy potrafią 
wnieść Boże spojrzenie na sprawę. Je-
żeli brakuje w naszych zborach takich 
ludzi, powinniśmy paść przed Bogiem 
na kolana i błagać o przebaczenie, bo 
znaczy to, że jako zbór zamiast się du-
chowo rozwijać, zaczynamy się cofać 
(por. Hbr. 5,12), podobnie jak Izraelici, 
którzy wyszli z Egiptu a potem ich ciała 
zasłały pustynię (1 Kor. 10,1-13).

Kontekst słów Jezusa

Słowa o „nadstawianiu policzka” są ko-
mentarzem Jezusa do starotestamento-
wej zasady: „Oko za oko, ząb za ząb”. 
Zasada ta dawała prawo dochodzenia 
sprawiedliwości przez ukaranie osoby 
winnej odpowiednio do jego przestęp-
stwa. (Przy okazji warto tu przypo-
mnieć, że nie była to zasada zemsty, 
ale zasada sprawiedliwej kary, która nie 
mogła być większa niż wina). Jednak  
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Pytania do pastora: Kiedy należy myśleć o małżeństwie? - Robert Miksa

w sytuacji, kiedy panuje daleko posu-
nięta korupcja i zwyczajna niespra-
wiedliwość ze strony tych, którzy mają 
władzę, dochodzenie sprawiedliwości 
jest prawie niemożliwe. Mówiąc o nad-
stawianiu drugiego policzka Jezus de 
facto wypowiada słowa pocieszenia dla 
tych, którzy doświadczyli niesprawie-
dliwości, o której mówi Jan Chrzciciel, 
tj. działania celników pobierających 
więcej niż to, co dla nich ustalono (Łk. 
3,13), albo żołnierzy wymuszających 
albo rzucających dla zysku fałszywe 
oskarżenia (Łk. 3,14). Pomimo tego, że 
teoretycznie prawo stało po ich stronie, 
ludzie nie mieli możliwości odwołania 
się i naprawienia krzywd wyrządzo-
nych im przez okupanta. Jezus zwraca 
się do takich ludzi i mówi, że lepiej 
będzie, jeżeli zamiast szukać sprawie-
dliwości w niesprawiedliwym świecie, 

KONTRAPUNKT

Każdy z nas czasem odczuwa strach. 
To naturalne uczucie i nie ma co 

się nim przejmować. Niektórzy jednak 
czują strach tak często i jest on tak in-
tensywny, że nie są w stanie w ogóle 
funkcjonować. Sazczególnie my, młodzi 
ludzie mamy pewne obawy. Co będzie, 
jeśli nie dostanę się na wymarzone stu-
dia? Jak utrzymam rodzinę? Czy znajdę 
życiowego partnera? Strach może moty-
wować do działania, do dobrych zmian, 
wtedy niejako płyniemy na jego fali. Jeśli 
jednak paraliżuje nas i przepełnia nasze 
myśli, trzeba się z nim rozprawić.

Biblia mówi, że w miłości nie ma bo-
jaźni. Jeśli chodzisz z Bogiem, to masz 
prawo oddawać Mu cały strach, mó-
wić o swoich obawach i On będzie je 
zabierał. Jeśli strach powodowany jest 
obawą przed konsekwencjami grzechu, 
być może to Bóg daje ci sygnał, że coś 
jeszcze powinieneś załatwić? Może po 
prostu żyjesz w grzechu, bardziej bądź 
mniej świadomie a strach jest sygnałem 

od Bożego Ducha, mówiącym: „Stary, 
weź się ogarnij bo będzie lipa”. Jeśli jed-
nak wszystko w życiu masz ok, starasz 
się szukać Boga a dalej nie masz spoko-
ju, spędzaj czas z Bogiem. Samo bycie  
z Nim w modlitwie, czytając Jego Sło-
wo jest już jak uśmierzająca ból tabletka 
z krzyżykiem. Warto szukać wersetów, 
które mówią o tym, jakie plany dla nas 
ma Ojciec, jakie myśli i co dobrego dla 
nas przygotował. Warto także myśleć  
o Jego miłości do nas, bo trudno bać się 
czegokolwiek wiedząc, jak bardzo Bóg 
nas ukochał.

Należy także rozróżnić strach oraz bo-
jaźń Bożą. Bojaźń Boża nie jest lękiem 
przed Bogiem, a raczej pełną szacunku 
postawą szukającą tego, jak zaspokoić 
oczekiwania naszego Ojca. Osobiście 

Tomek Bogowski

Strach widzę ją jako bojaźń przed tym, żeby 
Go nie zawieść odchodząc, czy igrając 
z grzechem. Takiej postawy nam trze-
ba, bo świat dziś rozkoszuje się raczej 
tym, co złe nazywając je dobrem. Salo-
mon dużo pisał o bojaźni Bożej, nazy- 
wając ją początkiem mądrości, pozna-
nia i wartościowym klejnotem. To ona, 
zamiast strachu powinna nam towarzy-
szyć w relacji z naszym Niebiańskim 
Tatą.

„Nie bój się, maleńka trzódko (…) gdyż 
upodobało się Ojcu waszemu dać wam 
Królestwo”. Czy te słowa nie są świetnym 
zapewnieniem Boga, że jeśli boimy się 
Jego to nie musimy się już bać niczego? 
Jeśli zatem towarzyszą ci jakiekolwiek 
obawy, oddaj je Bogu i ciesz się pełną 
wolności postawą Bożego chwalcy.  

zaczną przyjmować postawę taką, jaką 
Bóg przyjmuje wobec nich samych. Je-
zus nie stwarza w ten sposób nowego 
prawa zabraniającego domagania się 
sprawiedliwości, ale raczej uczy, że 
w sytuacji, w której nie ma nadziei na 
sprawiedliwość, lepiej zostawić ocenę 
tego Bogu, a samemu okazać miłosier-
dzie tak samo, jak Bóg okazuje je nam 
(Mt. 5,48; Łk. 6, 36).

Podsumowując

Jeżeli jesteś obywatelem Królestwa Bo-
żego, nie musisz walczyć za wszelką 
cenę o sprawiedliwość, której i tak nie 
znajdziesz w tym świecie i o dobra ma-
terialne, których i tak nie weźmiesz ze 
sobą odchodząc z tego świata. Naszą 
nadzieją nie jest ten świat, ale nowe 
niebo i nowa ziemia, w których mieszka 
sprawiedliwość (2 P. 3,13). Jeżeli jednak 

masz możliwość korzystania ze spra-
wiedliwego prawa, które gwarantuje ci 
określone przywileje, korzystaj z niego, 
a nawet domagaj się tego. Jeżeli jednak 
korzystanie z tego prawa oznaczałoby 
spory z braćmi i to przed niewierzą-
cymi, zaniechaj tego i powierz sprawę 
sprawiedliwemu Bogu. Jeżeli są w zbo-
rze dojrzali bracia, którzy mogliby być 
rozjemcami w sporze z braćmi, poproś 
ich o pomoc w odzyskaniu tego, co ci 
się słusznie należy. 

Na koniec pamiętaj, że sędzią nas 
wszystkich jest Bóg, który jest obrońcą 
wdów i sierot, ale też widzi więcej niż 
tylko ziemskie prawo. Oby twoja „za-
pobiegliwość” i „spryt” nie doprowa-
dziły twojego serca do stanu, w którym 
staniesz się podobny do wspominanych 
wcześniej celników i żołnierzy.  

I nagle to się dzieje. Pękasz. Jakaś przy-
padkowa, mało ważna sytuacja ściska 

tak bardzo, jak tylko może sprężyć się 
powietrze na ułamki sekund przed wy-
buchem. Zamęt w umyśle zaczernia 
rzeczywistość. Nad resztą już nie pa-
nujesz. Emocje eksplodują. A potem... 
potem rozglądasz się. Jest tylko lej po 
wybuchu. Otoczony dymem, smro-
dem, zranionymi ludźmi, zdziwieniem.  
I w środku ty, osmolony (-a), niegod- 
ny (-a), zawstydzony (-a). Ty? Czy to wła-
śnie prawdziwy/prawdziwa ty? Źródło 
bólu, rozczarowania i zniszczenia? 
To moment, którego wolelibyśmy unik-
nąć, ale czasu cofnąć się nie da. 

Trudne emocje
Dzieci Boże nie są oderwane od rze-
czywistości. Ludzie, okoliczności, wy-
darzenia i własne emocje wytrwale do-
starczają nam negatywnych „atrakcji”. 
Czasem życie staje się bardziej podobne 
do pola bitwy lub czyszczenia szamba, 
niż do chrześcijańskiego życia, jakim je 
sobie zazwyczaj wyobrażamy. Okazuje 
się, że nie ma w zasięgu sprawdzonych 
rozwiązań. Żadna reakcja nie wydaje 
się właściwa. Nagle musimy coś zdoby-
wać, bo nie wiadomo kiedy straciliśmy. 
Rozwiązywać, bo samo nieustannie się 
supła. Walczyć – i nie zawsze tylko du-
chowo. Sprzątać po sobie i innych, i to 
czasem coś, co gromadziło się latami  
i już mocno „śmierdzi”. O, błogosławie-
ni ci, którzy mają nadprzyrodzony dar 

cierpliwości! Ale... nie znam człowieka, 
choćby był szlachetny, najlepiej wycho-
wany, najbardziej duchowy i anielsko 
cierpliwy, który by nie miał swojej wła-
snej indywidualnej i bardzo subiektyw-
nej granicy wytrzymałości, po której - 
bardziej lub mniej widowiskowo - pęka. 

W pewnych okolicznościach naprawdę 
łatwo się zdenerwować! Potrafią nas 
zniszczyć zwykłe codzienne sytuacje: 
głupi żart, za głośna zabawa dziec-
ka, krzywe spojrzenie, nieuwaga bądź 
zmęczenie. Ale obok stoją też sprawy 
ważne i niebanalne. Mamy przecież to 
całkiem zwyczajne ludzkie prawo do 
ochrony siebie i swojej rodziny. A więc, 
czy nie staniemy w obronie swojego 
krzywdzonego dziecka? Czy niesłusznie 
bity nie będziesz próbował się bronić, 
a oszukany - odzyskać stracone środ-
ki? To odruch, pierwsza automatyczna 
reakcja: obrona, gniew, zarzuty, odwet. 
Do czynników „wybuchowych” moż-
na zaliczyć również własną lub cudzą 
głupotę,  niewdzięczność, narzekanie, 
zawiść, złośliwość, wykorzystywanie. 
Łatwo się zdenerwować, gdy w zamian 
za dobro dostajemy zło. I mamy cza-
sem słuszne powody, by zdenerwować 
się na siebie. Albo na okoliczności, gdy 
się nieszczęśliwie zbiegną. Gdy nikt (lub 
nic) nie jest winny, pozostaje złościć się 
na Boga (ale trzeba by najpierw w Niego 
uwierzyć), na los bliżej nieokreślony lub 
na pecha.   

Emocje popychają zawsze do wyboru. 
Dobra lub zła. Na jakiś czas problem 
można zignorować (może samo się roz-
wiąże). Jeśli nic nie wybierzemy, emocje 
mają siłę nieść nas dalej, choć w sposób 
już nie tak oczywisty, ukryty. Złość mija 
podobno od kilku chwil do kilku dni, ale 
ukryta uraza może nas drążyć całe ży-
cie. To nie znaczy, że jesteśmy wobec 
nich bezradni: że zawsze poniosą nas  
w stronę złych konsekwencji. Co cieka-
we miłość (dobra emocja) potrafi dopro-
wadzić do złych wyborów (np. kłamstw 
i oszustw, aby tylko przebywać z uko-
chaną osobą). Natomiast gniew (zazwy-
czaj negatywna emocja) – do oczysz-
czenia sytuacji i życia w szczerości. 

Nie tacy bezsilni
Z momentem nawrócenia nie staliśmy 
się ludźmi pozbawionymi własnej siły, 
inteligencji i poczucia sprawiedliwości. 
Mało tego, jesteśmy nawet bardziej świa-
domi i wrażliwi, bardziej czujni, znamy 
prawdziwą, podstępną ludzką naturę. 
W walce znajomość wroga bardzo się 
przydaje, szczególnie, gdy wrogiem 
jest nasza własna, upadła natura. Ale  
i w innych przypadkach nie brakuje nam 
słów, pomysłów, sprytu i sił, aby doma-
gać się swego, przekonywać, walczyć, 
celnie uderzać choćby wtedy, gdy przy-
chodzi nam bronić swoich przekonań. 
Pamiętajmy jednak, że świadomość, 
gdy zapominamy o miłości, jest bar-

Zrezygnować,  
aby zwyciężyć

Aneta Krzywicka
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dzo niebezpieczna. Czy twoi wrogowie  
i adwersarze już się o tym przekonali?

Nie raz usłyszymy od ludzi: od chrze-
ścijan wymaga się więcej! I słusznie! 
Tak, te historie o nadstawianiu drugiego 
policzka, oddaniu płaszcza, niespodzie-
wania się zwrotu, wybaczania po 77 
razy, na które tak chętnie powołują się 
nasi winowajcy, one naprawdę są w Bi-
blii. Dobrze, ale JAK to przetrwać? Czy 
tak właśnie to ma być, że wszyscy, któ-
rzy nas krzywdzą i wykorzystują, mają 
się śmiać z naszego dobrego serca jak  
z byle jakiej naiwności? Przecież nie-
przyjemne sytuacje nas także bolą  
i wzburzają. Jaka jest Boża odpowiedź? 

Bóg prowadzi?
Powierzając Bogu swoje życie może-
my oczekiwać pomocy i ochrony oraz 
wierzyć, że Bóg nad wszystkim czuwa, 
prowadzi nas i ma dla nas dobrą przy-
szłość. Cierpienie i przeciwności są 
chwilowe, a w niebie czeka nagroda za 
każde poświęcenie w imię Chrystusa.

Jednak, jeśli Bóg prowadzi, to dlaczego 
stawia nas czasem w miejscach niebez-
piecznych i zmusza do reakcji ryzykow-
nych i groźnych w skutkach? Czy może 
być z tego jakaś korzyść? Przecież Bóg  
wie, jak jesteśmy słabi, i że w ekstremal-
nych okolicznościach nie mamy szans 
na politycznie poprawną i jedynie słusz-
ną, wszystkim się podobającą reakcję. 
Czy więc nasz los to zawodzić i upa-
dać? A nawet, jeśli wszystkie racje są po 
naszej stronie, po wybuchu i tak zawsze 
zostaje smród i bałagan. A nierzadko 
trupy duchowe - ludzie rozczarowani 
naszą postawą i antyświadectwem. 

Może myślimy, że wybuch emocji, „pęk-
nięcie”, czy upadek to porażka działania 
Boga w naszym życiu. Jednak to mogą 
być dla nas cenne lekcje. Po „powrocie 

do formy” nie znikają przecież wcze-
śniejsze właściwe przekonania, zapi-
sywane przez Boga w naszym sercu,  
a skutkiem dramatycznych doświadczeń 
pojawiają się nowe. Szczególnie, gdy pa-
miętamy w chwilach największej słabo-
ści, że nic nie jest w stanie odłączyć nas 
od łaski i miłości Boga (Rzymian 8:39), 
tym bardziej, jeśli skruszone serce żałuje  
i wyznaje grzechy. Jest nadzieja! Nawet 
wtedy, jeśli zawiedliśmy siebie i innych. 
Bóg ma moc zło obrócić w dobro i za-
mienić naszą beznadziejną sytuację  
w zwycięskie rozwiązanie. 

Bóg czasem celowo prowadzi nas  
w rejony pogranicza emocjonalnej wy-
trzymałości (przecież potrafi przewi-
dzieć naszą reakcję!), bo tylko w stanie 
wzburzenia może nastąpić jakiś waż-
ny dla naszego życia przełom. Kryzys 
emocjonalny nie musi być zły i bez-
celowy! Tak jak eksplozja nie zawsze 
ma na celu zniszczenie. Kontrolowany 
wybuch potrafi zdziałać dużo dobrego. 
Rozrywa blokady i ograniczenia, wydo-
bywa cenne skarby, oczyszcza z niepo-
trzebnego nadmiaru, burzy stare, nie-
bezpieczne budowle i robi miejsce pod 
nowe, trwalsze. Wypala stare, zgroma-
dzone śmieci, a czasem uwalnia fajer-
werki. Słowo-klucz to „kontrolowany”. 
Choć ma do czynienia z materiałem 
wybuchowym i ogniem, pirotechnik nie 
zdaje się na przypadek. 

Sytuacja, która wytrąci nas z równowagi 
lub jak kropla dopełni naszej uzbieranej 
goryczy wcale nie musi być wielkiego 
kalibru, ale zawsze wydaje się nie w porę  
i nie po naszej myśli. Szybko okazuje się, 
że nie ma w zasięgu sprawdzonych roz-
wiązań, nie widać punktu odniesienia, 
a gdy grunt się chwieje, łatwo o upadek 
albo co najmniej o solidne potknięcie. 
Zastanówmy się więc, jak zachować się 
w takich sytuacjach dojrzale. 

Zamęt w życiu Dawida
Oto przykład - historia dobrze znana 
czytelnikom Biblii (1 Sam 25). Ucie-
kając przed Saulem, Dawid z grupą 
około 400 najwierniejszych wojowni-
ków przebywał dosyć długo w okoli-
cach ziem pewnego bogacza o imieniu  
Nabal1. Przy okazji życzliwie chronili 
pracowników i dobytek Nabala. Gdy 
zaczął się czas strzyżenia owiec, co 
oznaczało dużo pracy, ale i wzbogace-
nie się, Dawid zasugerował, żeby Na-
bal odwdzięczył mu się za jego życz-
liwość przez gościnę. Nabal nie miał 
na to najmniejszej ochoty. „Któż to jest  
Dawid?!” - zapytał pogardliwie. I niezbyt 
mądrze, przecież Dawid, kimkolwiek by 
nie był, stał na czele silnej grupy wo-
jowników. Emocje zawrzały. W odpo-
wiedzi na jawną wzgardę i niewdzięcz-
ność wyruszyli, by wybić wszystkich 
mężczyzn z gospodarstwa Nabala! Na 
szczęście Nabal miał piękną, rozsądną 
żonę Abigail. Aby ocalić ludzi, kobieta 
wyruszyła naprzeciw z wozami pełny-
mi pożywienia – jako zadośćuczynienie 
za brak zaproszenia na ucztę. Wzięła 
na siebie odpowiedzialność za zniewa-
gę, ale przy okazji skonfrontowała Da-
wida z nim samym. Pokazała mu inne 
spojrzenie na problem. Emocje opadną,  
a ludziom życia się nie zwróci. Nie cof-
nie się też raz zepsutej opinii, a wyrzuty 
sumienia na pewno się pojawią. Abigail 
przekonywała cały czas w postawie po-
kory, ale nie odpuszczała.

Ale Dawid posłuchał i odpuścił. W kon-
frontacji z jej pokorą i opanowaniem, 
ale i z prawdą, pobudzone emocje 
opadły. Przyjął dar, docenił mądrość 
Abigail i zawrócił pozostawiając ucztu-
jącego i nieświadomego Nabala z je- 
go samozadowoleniem. Dopiero na-
stępnego dnia Nabal zdał sobie sprawę 

1   Imię Nabal oznacza: głupiec.

co mogło się wydarzyć. Ze strachu roz-
chorował się i po pewnym czasie umarł.  
A Abigail została żoną Dawida.

Oto historia, w której mamy zniewagę 
wywołującą wielki konflikt i wiszącą 
na włosku tragedię. Oto spotkanie ego-
istycznego Nabala, rozemocjonowane-
go Dawida i opanowanej Abigail. Samo 
życie! Zastanówmy się głębiej nad tymi 
postaciami. 

Któż to jest Dawid?
Konflikty rzadko rodzą się z przypadku. 
Nawet nieostrożność i głupota są czymś 
podyktowane. „Pożywką” konfliktotwór- 
czych reakcji bywają nagromadzone 
wcześniej emocje, wątpliwości, zranie-
nia, osądy i uprzedzenia. Nikt z nas nie 
jest od tego wolny! 

Nabal wypowiedział się głupio, ale nie 
przypadkowo. „Któż to jest Dawid?” 
- to pytanie, które jawnie lub skry-
cie zadawali sobie wszyscy, włącznie  
z Dawidem. Dawid, syn Issajego to 
było wówczas „gorące” imię w Izraelu  
i w okolicach, przyczyna pieśni pochwal-
nych i niewybrednych żarcików. Bo oto 
namaszczony przez proroka nowy król 
nie urzędował w pałacu, ani nie stał na 
czele wojska, a ukrywał się gdzieś na 
pustyni. Tylko 400 ludzi było gotowych 
umrzeć za niego. Sam Dawid utknął  
w martwym punkcie. Ufał Bogu, ale 
czekał już bardzo długo na wypełnie-
nie obietnicy. Być może dawne sukcesy 
i popularność odeszły w zapomnienie? 
Twarda rzeczywistość była trudna do 
przyjęcia. Wiarę w Boże obietnice  kon-
frontowały strach i niepewność. Bez 
króla Saula powołanie by się wreszcie 
potwierdziło, usta wrogów by zamilkły... 
ale Dawid nie mógł sobie życzyć jego 
śmierci i nie skorzystał z okazji, aby króla 
zgładzić. Znał Boga na tyle, aby czekać 
na Jego rozwiązania. Miał świadomość, 
że działając metodami bezbożnymi nie 
zdobędzie szacunku ani miłości podda-
nych i nie zbuduje nic trwałego. Dlate-
go nie „wziął sprawy w swoje ręce”, ale 
jedynie starał się przetrwać, dopóki Bóg 
sam nie postawi go w miejscu przezna-
czenia. Znał antyprzykład – Saul robił 
wszystko po swojemu. Dawid chciał być 
wierny Bogu i to dzięki takiej postawie 
został nazwany przyjacielem Boga. 

Czy więc Bóg zapomniał o swoim przy-
jacielu Dawidzie? Dlaczego skazał go na 

niepamięć i pogardę? Nic nie wydawało 
się już takie oczywiste. Łatwiej mu było 
pokonać Goliata, niż problemy życia na 
pustyni. Duży problem bowiem jest wi-
doczny, natomiast w duchowej „pocze-
kalni” trudno cokolwiek sprecyzować. 
Wszystkie „uzbierane” w międzyczasie 
nastroje i myśli stają się widoczne do-
piero wtedy, gdy pada ta ostatnia kro-
pla, która wywoła „eksplozję”. 

Dawid wszystko przeżywał z dużą 
wrażliwością i zaangażowaniem. Był 
naturalny i szczery. Chociaż stać go 
było na brawurę, pomysłowość i wielką 
odwagę, potrafił także jęczeć ze strachu 
i rozpaczy. Jego nadzieje i radości ro-
dziły się w bólach, a świadectwem tych 
różnorodnych emocji są jego Psalmy. 
Pełen wątpliwości i emocji, popełniał 
błędy, ale podnosił się i szukał pomocy 
u Boga. I podobnie jak Bóg prowadził  
i uzdalniał Dawida, tak uzdalnia i nas do 
życia w wartościach, które przerastają 
nasze zdolności i możliwości. 

Trudna sztuka obiektywnej 
oceny sytuacji

Konflikt zdradza informacje o nastro-
jach, osobowościach, przekonaniach 
i postawach ludzi. Wychodzą na jaw  
skrywane sprawy, a problemy się 
konkretyzują, co może nam pomóc  
w zmianach i zrozumieniu sytuacji. Jed-
nak w nerwach i stresie trafna ocena 
sytuacji i podjęcie adekwatnej do niej 
decyzji to sprawa bardzo trudna, wręcz 
niemożliwa. Brakuje nam wiedzy, do-
świadczenia, cierpliwości i mądrości. 
Łatwo o przesadę, brak kultury i zagma-
twanie problemów. Filtrem oceny stają 
się zazwyczaj negatywne doświad-
czenia z przeszłości. Pojawia się reak-
cja obronna, która potrafi dodatkowo 
napędzać konflikt. Gdy raz zostaliśmy 
znieważeni, w pierwszym odruchu za 
zniewagę uznamy także słowa kon-
struktywnej krytyki. Gdy byliśmy już 
atakowani, będziemy gotowi do walki  
z każdym, kto ma inne zdanie. Skrzy-
wiona, zraniona osobowość potrafi zro-
dzić skrzywione emocje i nieadekwat-
ne do sytuacji decyzje. 

Dawid nie był taki bezbronny i osła-
biony, aby nie móc się bronić. Cza-
sem dopiero trudne sytuacje pokazują, 
ile mamy siły i kreatywności. Problem  
w tym, że chociaż chcemy zachować 

się właściwie, nie zawsze widzimy spra-
wy w obiektywnym świetle. Dawid miał 
prawo domagać się „sprawiedliwego” 
potraktowania, a jednak wyrządziłby 
wielką niesprawiedliwość. Kara śmierci 
za chwilę głupoty nie jest sprawiedli-
wym wyrokiem. 

Dawid nie rozumiał prawdziwego celu. 
Jako przyszły król miał się nauczyć 
sprawiedliwości, a nie wrażliwości na 
swoim punkcie. Powinien umocnić się 
w zaufaniu do Boga i przekonać, że 
żadne przeszkody nie są w stanie za-
trzymać Bożego powołania. Tak rodzi 
się prawdziwa wiara. Poczuł się jednak 
znieważonym przywódcą i chciał stłu-
mić bunt w zarodku. Jak pięknie wyglą-
dałoby życie bez adwersarzy, głupoty 
i niewdzięczności! Jednak dzięki rzezi 
nie rozwiązałby swoich problemów,  
przekroczyłby natomiast Bożą wolę  
i własne uprawnienia! A gdyby nawet 
decyzja Dawida była słuszna i zgodna 
z prawem, to czy byłaby dla wszyst-
kich zrozumiała? Na pewno nie. Opinie  
o tyranii króla miałyby trudne do pod-
ważenia podstawy. Nas ludzie także 
oceniają surowo i po „efektach”. 

Czy Dawid był obłudnikiem albo skry-
tym tyranem? Nie. Ale podjął decyzję  
w złości i rozczarowaniu, a te emocje 
nie są dobrymi doradcami. Jednak umiał 
się powstrzymać i właśnie tym udowod-
nił swoją dojrzałość. Nerwy nie muszą 
prowadzić do tragedii. Jakiekolwiek po-
jawienie się i przeżywanie negatywnych 
emocji nie musi prowadzić do grzechu. 
Prawdziwy problem to trwanie w złych 
emocjach i zezwolenie im na wpływ na 
podejmowane decyzje. 

W poczuciu krzywdy łatwo o odwet  
i oskarżenia. Pamiętajmy, że nie mamy 
wglądu we wszystkie fakty i nasze oceny 
mogą być błędne. Nie sądźmy z pozoru 
(tzw. „belka w oku” ), ponieważ skupie-
ni na błędach innych nie zobaczymy 
własnych. Nie poddawajmy się pokusie 
powierzchowności, bo sami przecież 
też nie chcemy być tak sądzeni. 

Środki zastępcze  
a rozwiązania prawdziwe

Jeśli mimo wszystko poddamy się emo-
cjom, może wolelibyśmy zamaskować 
to i owo, aby wydawało się, że nasze 
lampy zawsze świecą jasno i wyraźnie. 

Łatwiej mu było pokonać 

Goliata, niż problemy życia 

na pustyni. Duży problem 

bowiem jest widoczny,  

natomiast w duchowej  

„poczekalni” trudno  

cokolwiek sprecyzować.
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Zamiast solidnych zmian prostszym 
rozwiązaniem wydaje się obłuda. Pa-
miętajmy jednak, że nie oszukamy Boga, 
a w końcu znajdzie się ktoś, kto bezczel-
nie sprawdzi, ile naprawdę jesteśmy war-
ci. Nie chodzi też o zaciskanie zębów  
i udawanie, że wszystko w porząd-
ku. Problemy i emocje nazywajmy po 
imieniu. Czy Bóg nie widzi, co prze-
żywamy? Bóg widzi trudną sytuację  
w całej jej złożonej konstrukcji i wie,  
jak reaguje nasze serce. Ale widzi rów-
nież nasze słabości i nie łudźmy się, że 
będą one tolerowane. Żyjmy w praw-
dzie, wyznawajmy grzechy, ale jedno-
cześnie pozwólmy Bogu leczyć nasze 
zranione serca. Tak jak Paweł Apostoł 
chlubmy się słabościami, problemami 
i świadectwami codziennego życia.  
O, gdyby wszyscy wierzący byli uczci-
wi przed sobą, może pozwoliliby innym 
być uczciwymi przed kościołem! 

Równie łatwo postąpić jak większość 
– chronieni „psychologią grupy” wybie-
rzemy najłatwiejszą drogę i potwierdzi-
my własne racje. Może nawet znajdzie-
my usprawiedliwienie. „Czepiał się”, 
„Tak musiało być”. „Musiałem zatrosz-
czyć się o siebie”. Większość obwini 
niesprzyjające okoliczności i głupców, 
którzy wywołują konflikty. Może się 
ukryjesz, ale nic się nie zmieni.

Zwróćmy się uczciwie 
do Boga! Zaufajmy, bo 
u Niego problemy i stra-
ty nie zostają zamiecio-
ne pod dywan. On wie, 
jak usunąć śmieci i złogi,  
i wydobyć z ludzkiego 
serca skarby szlachetno-
ści: życzliwość, niekłama-
ną miłość i stabilną wia-
rę. Tylko On potrafi być 
tamą dla naszych emocji  
i kształtuje powściągli-
wość – tę rzadką umie-
jętność panowania nad 
słowami i emocjami. Na-
wet, jeśli złą reakcją lub 
decyzją zaprzepaścimy 
wszystkie nasze wcze-
śniejsze osiągnięcia, do-
bry fundament przetrwa.

Szukaj swojej  
Abigail!

Gdy Dawid „wybuchł” 
nie potrafił sam zatrzymać 

emocji. Potrzebował pomocy. Choć to 
siła jego charakteru, a nie jego słabość, 
pomogła mu zmienić zdanie, to bez 
Abigail by mu się nie udało.

W omawianej historii postawa Abiga-
il błyszczy jak diament. Mądra, opa-
nowana kobieta, której działanie wy-
starczyło, aby nie doszło do tragedii. 
Kobieta, która zrobiła dokładnie to, co 
powinna była zrobić. Abigail nie szu-
kała powierzchownych rozwiązań, ani 
nie zastosowała środków zastępczych. 
Wzięła odpowiedzialność, odważnie  
i jednoznacznie wyszła naprzeciw pro-
blemom. Ryzykowała życiem i utratą 
godności, bo gdyby Dawid był tyranem, 
w nerwach mógłby i na niej się zemścić. 
Przyjęła postawę pokory i wzięła winę 
na siebie - tak nie postępuje osoba,  
która chce łatwo przetrwać. To nie spryt 
i kłamstwa a właśnie jej pokora, rozsą-
dek, odwaga i opanowanie ocaliły ludzi. 
I ostatecznie ją wywyższyły, gdyż z tego 
powodu została królewską żoną. 

Szukaj takiej Abigail! Może jest w pobli-
żu, tylko nie chcesz jej usłyszeć? A może, 
widząc kogoś w potrzebie, to od Ciebie 
Bóg wymaga równie dojrzałego dzia-
łania! Pamiętaj, choć kosztowne, było  
w tej całej sytuacji niezbędne. Chociaż 
Dawid chciał wymierzyć „sprawiedli-

wość”, to Abigail jako jedyna wskazała 
lepsze rozwiązanie, ponieważ rozumia-
ła sedno problemu właściwie. Przypo-
mniała mu tylko, że bycie królem zobo-
wiązuje do królewskiej postawy łaska-
wości i wybaczania. Ludzie będą się bali 
tyrana, ale tylko prawdziwie szlachetne-
go człowieka będą cenić. I wtedy Dawid 
otrzeźwiał. Zrezygnował i zyskał. 

Stracić, aby zyskać
Bóg uczy nas przebaczać i raczej cier-
pieć niż skrzywdzić. Ale nie po to, aby-
śmy w konsekwencji stali się niezdolni 
do pełni życia i służby w mocy. Nie jest 
cyniczny, nie jest okrutny, nie jest nie-
sprawiedliwy. Jeśli oczekuje od nas stra-
ty to tylko po to, aby dać coś ważniej-
szego. On po prostu zapewnia, że za-
troszczy się o nasze sprawy. Sam. Lepiej. 
We właściwy sposób. W odpowiednim 
czasie wynagrodzi nam wszystkie straty, 
jakie ponieśliśmy. Wyobrażam sobie to 
tak, że Bóg zbiera te wszystkie łzy zmę-
czenia i rozczarowania, nadstawione 
policzki, wyłudzone przez innych dobre 
uczynki, nieoddane długi, wykradzione 
dobra, stracone na bezproduktywnych 
rozmowach godziny i wycieńczone na 
próbie ratowania kogoś siły – i buduje 
z tego cennego materiału naszą wiarę, 
tarczę przeciw kolejnym atakom wro-
ga. Bóg pokazuje, że czasem warto 
stracić twarz, aby zyskać dystans i po-
znać prawdę obiektywniejszą niż nasze 
spojrzenie. W takim kontekście strata 
jest zyskiem. Warto obumrzeć, aby wy-
dać plon. Cokolwiek zrobimy zgodnie  
z wolą Bożą, nawet jeśli chwilowo bę-
dzie wyglądało to na porażkę i stratę,  
w konsekwencji okaże się zwycięstwem. 

Dawid umiał się powstrzymać i to 
umocniło jego królewski charakter. Dla-
tego zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie 
wtedy, kiedy umiemy zrezygnować - na-
wet ze słusznych racji - okazuje się nasza 
prawdziwa wartość jako chrześcijan. 

Strażnik serca
Nie każdy problem da się przyrównać 
do sytuacji Dawida, pociesza jednak 
fakt, że dzisiaj każdy z nas wierzących 
ma dostęp do tej samej mądrości, jaką 
okazała Abigail. To Duch Święty. On 
nas prowadzi i nam doradza. Gdy emo-
cje są tak zszargane, że już nawet nie 
zależy nam na czynieniu dobra ani na 

opinii ludzi, Duch Święty przeciwdzia-
ła tragedii. Wstawia się za tymi, którzy 
pojawiają się w naszym życiu zawsze  
w najmniej odpowiednim czasie ze swo-
imi nieprzemyślanymi opiniami i pomy-
słami. Duch Święty nie usuwa się w kąt  
patrząc, jak znowu pięknie upadamy. 
Tym głośniej ostrzega i woła do nasze-
go sumienia, aby przekrzyczeć nasze 
emocje. I wstawia się za takimi Naba-
lami. To piękne i niesamowite! To wła-
śnie uwalnia mnie do życia w prawdzie 
ze sobą i własnymi emocjami oraz do 
kochania ludzi takimi, jakimi są. Wierzę 
bowiem, że gdy zbliży się kolejna pró-
ba mojej wytrzymałości emocjonalnej, 
nawet gdy sobie samej już nie zaufam  
i nie będę wiedziała, co za chwilę zro-
bię, Duch Święty będzie umiał dotrzeć 
do mojego serca i uspokoi je. Boże 
ostrzeżenie usłyszymy szybciej, gdy nie 
mamy złych zamiarów i grzechu w ser-
cu. Ale nadzieja na ratunek jest nawet 
wtedy, gdy serce dąży do złego. Duch 
Święty jest skuteczny co najmniej jak 
Abigail. Oby nasze serce okazało się 
tak czułe jak serce Dawida. Gdy Bóg 
nas zatrzyma i będzie przekonywał, to 
posłuchajmy i popatrzmy na sprawy  
z jego perspektywy!

Nie bądź Nabalem
Zastanówmy się jeszcze nad Nabalem. 
Rozchorował się i umarł. Ale Nabale na-
szych czasów często mają się świetnie! 
Zajęci swoimi przyjemnościami bądź 
tragediami, nie rozumieją w ogóle, o co 
chodzi, co tak naprawdę się dzieje. Mają 
za to dużo do powiedzenia. Jak Nabal 
czuł się mocny, by wzgardzić królem, 
tak i oni czują się ważni i „mocni w gę-
bie”. Któż to jest chrześcijanin? Nabale 
zadają to pytanie głośno i z pogardą. 
Mówią co widzą i co czują. Nie rozu-
mieją chrześcijańskiego powołania, ani 
drogi do wiecznej przyszłości. Widzą 
natomiast, że przechodzimy kłopoty  
i zmagamy się, a Bóg nie obsypuje nas 
za to złotem. Nabale myślą, że chrze-
ścijaństwo to naiwny wysiłek. Gdy na-
wet widzą skutki działania niewidzialnej 
ręki, która uzdalnia nas do takiego życia 
i przynosi zwycięstwo, to nie chcą żyć 
podobnie, bo uważają, że mają lepiej. 
Są wygodni. Po prostu zbierają dobra  
i korzystają z nich. 

Jeśli im pomożemy, Nabale nie odmó-
wią, ale i nie docenią naszego wysiłku.  

Nie zainteresuje ich niewygodna praw-
da o grzechu i krzyżu. A jeśli już Biblia, 
to te fragmenty o miłości i łasce do nich,   
i o obowiązkach innych chrześcijan. 
Mogą nawet pojawiać się w kościele, 
ale wtedy nie chcą słyszeć o członko-
stwie, czy dziesięcinie. Nabale nie chcą 
bowiem brać odpowiedzialności. To 
się im nie opłaca. Całe ich życie wy-
pełniają ich własne troski i przedsię-
wzięcia, wszystko kręci się tylko wokół 
„ja” Nabala (ja i moja praca, ja i moja 
rozrywka, ja i moja rodzina, ja i moje 
problemy). Głupotą tych ludzi jest kon-
sekwentne skupienie na sobie, to co 
uważają za swą największą mądrość. 
Bo w rezultacie pozbawiają się Boże-
go błogosławieństwa, które przychodzi 
tylko do tych, którzy z siebie zrezygno-
wać potrafią. To Dawid, który potrafił 
się wycofać, po pewnym czasie pojął 
piękną Abigail za żonę, czyli otrzy-
mał to, co Nabal miał najcenniejszego.  
I o tym warto pamiętać, gdy kusi nas, by 
z owej nabalowej logiki skorzystać. 

Bóg nie pozwala, aby Nabale rządzili 
naszym życiem i okradali nas ze wszyst-
kiego, co wypracujemy. W końcu oka-
zuje się, że jednak są za słabi, by prze-
trwać. Dzielenie się z innymi, życie dla 
innych oraz odpowiedzialność za czyny 
i słowa ma głębszy sens, niż zabieganie 
o korzyści dla siebie. 

Nie wywyższajmy się jednak, ani nie 
oczekujmy ich klęski. My również nie 
jesteśmy doskonali, jak i oni nie są do-
skonali. Pamiętajmy raczej, że Bóg sam 
troszczy się o to, że my się rozwijamy,  
a oni nie. My spędzamy czas z Bogiem, 
a oni nie. My upadamy i uciekamy do 
Boga po przebaczenie, a oni upadają  
i złorzeczą Bogu. My nie tracimy czasu, 
a jeśli już, to tylko chwilowo, a oni roz-
mieniają całe życie na drobne i umiera-
ją duchowo tylko i wyłącznie na własne 
życzenie. Na ludzi, którzy pogardzają 
innymi i czynią krzywdę, czekają kło-
poty, bo Bóg po swojemu walczy z „na-
balowatością”. Ale to nie nasza sprawa, 
aby się z tego cieszyć. Dawid po śmier-
ci Nabala nie świętował. 

Tracąc zyskujesz
Nieważne, co nas sprowokuje. Waż-
ne, że w zamieszaniu trudno o dystans,  
a łatwo o błąd. Nie zawsze zachowamy 
się właściwie, ale na ostrzeżenie Ducha 

Świętego powinniśmy umieć się wycofać. 
Dążenie do obrony naszych racji może 
skrzywdzić wielu ludzi i zepsuć nam 
opinię, a nawet zatrzymać Boże działa-
nie w naszym życiu, dlatego zabiegajmy 
o właściwą ocenę sytuacji. Mamy prawo 
do przeżywania emocji, ale nie traćmy 
nad nimi kontroli. Opanujmy się, zmień-
my nastawienie, odpuśćmy. W spokoju 
i z rozsądkiem łatwiej załatwiać trudne 
sprawy. O ile to możliwe spójrzmy na 
problem z szerszej perspektywy. Szu-
kajmy swojej Abigail. A  może próbujmy 
działać jak ona, gdy czujemy, że mo-
żemy i powinniśmy pomóc komuś, kto 
ma problemy z właściwą oceną sytuacji. 
Wreszcie, nie dajmy się skusić na logikę 
Nabala. On naprawdę smutno skończył. 
Spotkamy wielu ludzi, którzy - nawet je-
śli tego głośno nie powiedzą - będą my-
śleli o nas źle i będą nas prowokowali. 
Jakkolwiek się staramy, to i tak znajdzie 
się ktoś, kto wytknie nam braki. Ale ob-
łuda nie jest rozwiązaniem. Warto być 
autentycznym, a słabości charakteru - 
pokonywać.  

Pamiętajmy, że czasem Bóg doprowa-
dza do konfrontacji człowieka z samym 
sobą aż pod granicę jego emocjonalnej 
wytrzymałości. W tych niebezpiecz-
nych chwilach Bóg nie zostawia nas 
bez ochrony i pozwala odkryć, że jest 
Panem naszych emocji. Niektórzy wi-
dząc nasz niespodziewany „wybuch” 
emocji uznają to za upadek, nie będą 
czekać aż powstaniemy, zgorszą się  
i odejdą zrażeni do chrześcijaństwa. 
Ale inni zobaczą dla siebie ratunek. 
Bo skoro tamten upadł i Bóg go znowu 
przyjmuje, więc może i dla mnie jest 
szansa. Tak ja się nawróciłam – przez 
obserwację grzesznych ludzi przycho-
dzących do Boga. Ich pełne determina-
cji przekonanie o Bożej łasce dodało mi 
odwagi, że i mnie Bóg nie odrzuci. Kto 
chce żyć z Bogiem, może żyć z Bogiem -  
w prawdzie i w wolności. Dotyczy to 
także ludzi rozczarowanych, jeśli porzu-
cą swoją wzgardę i nieprzebaczenie. 

Rozczarowałeś się kiedyś chrześcijana-
mi? Ja też. Ale najbardziej rozczarowa-
łam się tym, że potrafię rozczarować. 
Stoisz? Uważaj, żebyś nie upadł. Upa-
dłeś? Wstań i biegnij do Boga. Bóg bę-
dzie cię uczył na przykładzie twojego 
upadku. I pamiętaj, że tracąc ze wzglę-
du na Boga, zyskujesz.  

Jakkolwiek się  

staramy, to i tak  

znajdzie się ktoś,  

kto wytknie nam  

braki. Ale obłuda  

nie jest rozwiązaniem.  

 fot. fotolia.com
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                        Wczasy Seniora w Radości
        W tym roku Wczasy Seniora w Radości odbędą się w dniach od 13 do 20 maja.  
Rozpoczną się w niedzielę kolacją o godz. 17, a zakończą obiadem w następną niedzielę  
o godz. 13. Spodziewamy się gości z zagranicy, ale będziemy też cieszyć się braćmi i siostrami  
z naszego kraju. Jak zwykle, ciekawe i wartościowe będą również wykłady dr Józefa Prokopczuka 
na temat zdrowia. Wspólny śpiew, dużo spacerów i wykłady biblijne na pewno poprawią zdrowie 
każdego uczestnika tych Wczasów.
Koszt udziału to 400 zł od osoby (w tym roku będą one trwać tylko 7 dni). Zgłoszenia do 7 maja 
należy kierować na adres: Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Szczytnowska 35/39,  
04-812 Warszawa, tel. 22 6155076, e-mail: kancelaria@baptysci.pl     ZAPRASZAMY

Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Byle do wiosny...
W powietrzu zapachniało jakby... wio-
sną? Zimowe buty ciążą na nogach, 
puchowa kurtka nagle jest za ciepła...  
w końcu plusowa temperatura. Tęsk-
nym wzrokiem patrzę na gałązki drzew, 
jeszcze wczoraj pokrytych śnieżną pie-
rzynką. Może choćby zalążek pączka, 
mały listeczek dojrzy moje wytęsknio-
ne oko. Szyby w oknach brudne. Po-
mazane jakieś w świetle pierwszych 
promieni nieśmiało wyglądającego zza 
szarych chmur słoneczka. Przeglądam 
niespokojnie garderobę. Czy jestem 
przygotowana do nadejścia wiosny?  
Niby nic, i przecież co rok nadchodzi 
jakoś, i jakoś człowiek funkcjonuje...  
No właśnie, jakoś...

A ja chciałabym tak w pełni przygoto-
wać się na nadejście nowego. Oczyścić 
umysł ze wszelkich wątpliwości, chandr 
i depresyjek zimowych... Osiągnąć pe-
łen harmonii stan ducha. Zregenerować 
stan intelektu i mojej ziemskiej powło-
ki w jakiś cudowny magiczny sposób.   
Jednym słowem, pozyskać stan niewin-
ności i świeżości niemalże dziewiczej.

Niestety, okna mogę wymyć, zakupić 
cienką kurteczkę i półbuty, ewentual-
nie lecytynę 120 i zapisać się na basen.  
Ale nawet, gdyby wszystkie te zabiegi 
przyniosły oczekiwa-
ny skutek, do pełni 
szczęścia by-

łoby daleko. 
Mimo wio-
sny, ptaszków 
śpiewających, 
kwiatków prze-
bijających się  
i innych znako-
mitych oznak 
ocieplenia.

Może za wiele wymagam? Może za-
miast wiosny oczekuję... raju?

Tak, tak, to jest to, czego szukam. In-
nego miejsca, innej rzeczywistości,  
innych relacji.  

No tak, ale żeby tak dotrzeć do tej rze-
czywistości niebiańskiej, również nale-
ży wykonać pewne zabiegi. Nawrócić 
się, narodzić na nowo, żyć wiernie  
z Jezusem, być świadectwem... niewia-
stą napełnioną Duchem Świętym - jed-

nym słowem.
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ben czy Urban D. Z młodszego poko-
lenia dziś najbardziej aktywnie tworzą: 
Shachah, Lecrae, Da Truth, B. Reith.  
W Polsce również scena hip-hopowa 
działa bardzo aktywnie. Początki  
chrześcijańskiego rapu to koniec lat  
‘90. Ścieżki przecierały takie kape-
le, jak Andy W., Hip-Hop Project For  
Jesus (2HP4J), Evident, czy Full Power 
Spirit. Dziś scena obfituje w coraz to 
lepszych rapowych artystów, z któ-
rych na pewno warto wymienić Kolę, 
Dobrego, Yura, Dja Ela, Elohim, czy 
Allena. Chłopaki w miejsce nawijania  
o przyjemnościach, biedzie czy wal-
kach mówią o nadziei, wyjściu z bagna, 
przemianie życia czy po prostu życiu  
w pokoju po spotkaniu się z Jezusem. 

Kultura HH, mimo że dziennikarze 
muzyczni już dobrych kilka lat temu 
wieścili jej upadek ciągle się rozwi-
ja. Na pewno młodzieżowy boom na 
rap skończył się, a jego miejsce zajął 
wszechobecny dziś dubstep. To jed-
nak, co znajduje się pod powierzchnią 
komercyjnych stacji radiowych i telewi-
zyjnych, to porządny kawałek czarnej 
kultury, bardzo często przepełnionej 
ewangelicznymi treściami. Niech za-
tem podsumowaniem tego krótkiego 
materiału będą słowa kontrowersyjnego 
kawałka Elohim: „Jezus kocha hip-hop, 
niezły z Niego MC, gdyby rymował On 
na Ziemi pewnie wydałby CD”. :-)  

Tomek  
Bogowski

Na pierwszy rzut oka muzyka, czy sze-
rzej kultura hip-hop ma się do chrze-
ścijaństwa, jak przysłowiowy piernik 
do wiatraka. Powstała w gettach kultu-
ra, której rap jest jednym z elementów 
promowała beznadzieję życia, dobrą 
zabawę, kryminalne podboje. Czarno-
skórzy raperzy w swoich kawałkach 
napędzanych bitami z paskowych gra-
mofonów (z braku instrumentów) opo-
wiadali rymowanymi zwrotkami o tym, 
jak ich życie jest ciężkie. Narkotyki, 
alkohol i przygodny seks, gangsterskie 
porachunki i chęć wyrwania się z bie-
dy to pierwotne treści hip-hopowych 
kawałków. Przez czterdzieści lat od 
powstania czarnej muzyki wiele się 
jednak zmieniło. Dziś HH to kultura, 
której każdy z elementów bywa wy-
korzystywany przez chrześcijańskich 
artystów. Te filary to DJing - tworzenie 
i miksowanie muzyki, MCing - tworze-
nie rymów, graffiti - malowanie głównie 
przestrzeni miejskiej, b-boying - różne 
odmiany tańca breakdance. Dziś już ni-
kogo nie dziwią chrześcijańskie impre-
zy hip-hopowe, jak chociażby nasza 
rodzima - Święte Elo.

Jako, że rap ma swoje korzenie za Oce-
anem, to tam przede wszystkim chrze-
ścijańscy artyści są najpopularniejsi. 
Wystarczy wymienić chociażby klasy-
ków sceny: KJ-52, T-Bone, Sackcloth 
Fashion, Gospel Gangstaz, John Reu-

HIP-HOP
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Szara rzeczywistość ciśnie. Robię ra-
chunek sumienia. Przypominają mi się 
wszelakie przewinienia, te niewielkie  
i takie, przed którymi ze strachu zamy-
kam oczy... Tak, tak... taka święta nie 
jestem, jakbym chciała a co dopiero 
jakby Pan chciał!

Całe szczęście, że znam rozwiąza-
nie! Mogę razem z wiosną zacząć od 
nowa!  

Ufff! Jak dobrze! Zdążyłam! Jeszcze 
raz Pan Bóg dał mi szansę! Bo żyjąc  
z Nim ciągle od nowa uświadamiam 
sobie ogrom Jego łaski i mojej grzesz-
ności.  Nigdy nie będę w pełni gotowa 

na śmierć, ani na zmartwychwstanie.  
Zawsze będę grzesznikiem. A On za-
wsze jest Miłosierny.  

Jajko nigdy nie będzie mądrzejsze od 
kury, tak jak ja od Boga. Doświadczam 
tego każdorazowo, gdy sama podej-
muję decyzje, za które muszę płacić  
i wtedy, gdy ufam i pozwalam się pro-
wadzić Jego słowom zapisanym w Pi-
śmie Świętym.

Rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się. 
A jednak, jakże trudno jest dojść do 
pełni poznania, duchowej stabilności, 
mądrości w Bożym pojęciu. Przeraża 
mnie fakt powtarzalności błędów. Ra-

zem z Pawłem z Tarsu wołam więc: 
Nie czynię tego co chcę, co wiem, że 
dobre, ale czynię to, czego nienawi-
dzę! Któż mnie wyrwie z tego ciała 
śmierci?  I zapatrzona w Hioba liczę, 
że dożyję dni, o których powiem, że 
jestem ich syta i ze spokojem mogę 
odejść. Z lękiem przyglądam się pan-
nom, co wyszły przywitać Oblubieńca 
z lampami bez oleju. Boję się, że nie 
rozpoznam Pana Zmartwychwstałe-
go, gdy będę siedzieć zasmucona na 
Jego opustoszałym grobie, choć sta-
nie obok i przemówi do mnie. Modlę 
się więc o mądrość, o czas, o zmiany.  
Byle do wiosny! 
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza
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Agnieszka: Zastanawiałam się ostatnio nad chrztem. Skąd 
powinna płynąć ta decyzja?

Mateusz: Chrzest to przyznanie się do Chrystusa. I Boga. 
Jesteśmy stworzeni nie jako samotne wyspy, ale jako isto-
ty społeczne, dlatego poważne decyzje muszą się wyrażać  
w tej sferze. Jezus również przyszedł po chrzest do Jana 
Chrzciciela – nie dlatego, że potrzebował przebaczenia grze-
chów, ale dlatego, że była to forma przyznania się do Boga, 
wskazania na swą przynależność, tożsamość. To pokazuje, 
jak ważny jest chrzest. 

Agnieszka: Ale skoro problemy i tak nie będą mnie omijały 
po chrzcie, nadal będę kuszona, nadal będę popełniać grze-
chy, to właściwie po co się chrzcić?

Mateusz: Chrzest w tym wszystkim pomaga. Zobowiązuje, 
ale również pokrzepia. Wiem, kim jestem, wiem gdzie idę 
i z kim idę. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, w pierwszym 
odruchu bardzo się wobec chrztu buntowałem. Skoro sama 
wiara w Chrystusa czyni mnie chrześcijaninem – myślałem 
sobie – to po co jeszcze jakieś obrzędy? Potem jednak do-
szedłem do wniosku, że skoro Bóg tego chce, to najwyraź-
niej jest to dobre. Teraz widzę, że takie jawne przyznanie się 
do wiary, jasne określenie się jest niezbędnym krokiem na 
ścieżce wiary. Bez niej rozwój jest niemożliwy. Oczywiście, 
ta decyzja przychodzi w czasie i nie wolno jej wymuszać. 
Ale z drugiej strony, jeśli w pewnym momencie się nie poja-
wia, to warto się zastanowić, z czego to wynika? Być może 
właśnie z niechęci do jawnego przyznania się do Chry-
stusa. Albo z niechęci do zerwania z grzechem, o którym  
wiemy, że niszczy nasze świadectwo chrześcijanina, z któ-
rym powinniśmy zerwać, jeśli mamy swój chrzest traktować 
poważnie. 

Agnieszka: Czy jest to efekt całokształtu przemyśleń i wiary, 
czy raczej decyzja pod wpływem chwili?

Mateusz: To chyba zależy w dużej mierze od człowieka. 
Nasz Pan nie wzywał swoich uczniów do chrztu. Wiedział, 
jak ważne jest, aby ich zrozumienie tego, kim jest pochodzi-
ło od Ojca, było efektem autentycznej przemiany duchowej. 
Czekał więc. Minęło sporo czasu, zanim zapytał się chodzą-
cych za nim uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? I usły-
szał wtedy tylko jedną, choć właściwą odpowiedź. Myślę, że 
warto pamiętać, że przygotowaniem do „szybkiej ewangeli-
zacji” apostoła Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ochrzcił 
on od razu około 3000 osób, były 3 lata służby Jezusa Chry-
stusa, a wcześniej jeszcze służba Jana Chrzciciela. Myślę, że 
ta decyzja musi jakoś dojrzeć. Są ludzie, którym starczy kilka 
dni, choć są rzadkością. Ale są. Choć są również ludzie lek-

komyślni, którzy jak owa roślina zrodzona z ziarna na skale 
w przypowieści Jezusa szybko wzrastają, a potem ich nie 
ma. Ogólnie, odradzam lekkomyślność. Decyzja o chrzcie, 
nawet jeśli czasem są jakieś przełomowe chwile, powinna 
być podjęta odpowiedzialnie. O tym mówi przypowieść  
o budowaniu wieży. Na ile to możliwe, człowiek decydujący 
się na życie z Bogiem powinien wiedzieć, co robi. 

Agnieszka: A czy mogą być niewłaściwe powody tej decy-
zji? Na przykład, czy możliwy jest chrzest ze strachu, np. 
przed piekłem?

Mateusz: Jeśli jest to bojaźń Boża, którą wzbudza w sercu 
– na ile jesteśmy w stanie to ocenić – Duch Święty, bowiem 
np. boimy się jasno opowiedzieć za naszym Panem wobec 
znajomych i rodziny, to może to być dobry, Boży strach. 
Przynaglenie do odwagi, zdecydowania. Ale strach może 
również być oznaką tego, że nie rozumiemy faktycznie łaski 
Bożej. Że myślimy o Bogu ciągle w kategoriach sędziego, 
który nam coś każe, a jak tego nie spełnimy, spotka nas nie-
miłe „kuku.” Na przykład, nikt nie pójdzie do piekła tylko 
dlatego, że się nie ochrzcił. Ludzie idą do piekła dlatego, 
że nie ufają Chrystusowi, czego jednym z owoców może 
być niechęć do chrztu. Ale tylko jednym z wielu. To nie 
jest dobry uczynek do zaliczenia, aby zostać zbawionym. 
To jest dobry uczynek, który osoba zbawiona i chcąca iść 
za Bogiem czyni, bo jest Mu posłuszna. Chrzest jest zna-
kiem wiary w Chrystusa, czyli Zbawiciela. Mówi o naszej 
wierze w ratunek, przebaczenie grzechów, w nową szan-
sę, jaką od Boga otrzymujemy. W tym sensie strach temu  
wszystkiemu przeczy. 

Agnieszka: A inne niewłaściwe powody?

Mateusz: Jest ich więcej. Na przykład, mamy młodą osobę, 
której koleżanki, czy koledzy właśnie na chrzest się decydu-
ją. Taki ktoś sam może nie do końca wiedzieć o co chodzi, 
ale jednocześnie bać się zostać w tyle za swoimi bliskimi. 
W tym momencie taka decyzja powodowana jest konformi-
zmem, lękiem przed odrzuceniem. A to nie są dobre powody 
i w życiu to wyjdzie. Znów, nie chcę przez to powiedzieć, 
że gorliwszy przyjaciel czy przyjaciółka nie może być narzę-
dziem w Bożych rękach, abyśmy poważnie pomyśleli nad 
sobą, nad własnym miejscem w życiu. Ale chodzi właśnie  
o to – by samemu to przemyśleć. W otwartości przed Bogiem 
widzieć, czego chcemy, na co się decydujemy. Chrzczenie 
się ze względu na ludzi jest pomyłką.

Agnieszka: A jaką trzeba mieć wiarę, wiedzę na temat Boga, 
by przystąpić do chrztu? Co powinnam wiedzieć? Czy nie 
wiem wciąż za mało?

Mateusz: Co do wiary powiedziałbym: prawdziwą. Tu oczy-
wiście pojawia się problem, bo rozpoznawanie wiary nie jest 
takie proste. Wiara nowa nie jest od razu dojrzała, a przecież 
jest prawdziwa. Wiara prawdziwa może być bardzo prosta, 
oparta na kilku poznanych faktach o Chrystusie. Sednem jest 
nie stojąca za nią wiedza, ale faktyczna duchowa przemiana 
w środku człowieka, która ujawnia się w myśleniu i działa-
niu, jako wiara Bogu właśnie.

Co do wiedzy: można mieć wielką wiedzę i nie wierzyć.  
Z drugiej strony, prawdziwe poznanie Boga zawsze łączy się 
również z rozwojem zrozumienia Pisma, charakteru Boga, 
teologii – w skrócie: zakres wiedzy o Bogu wzrasta. Powiem 
tak: ważna jest nie tylko wiedza, ale i postawa wobec tego, 
czego jeszcze nie wiem. Wiara mówi: ufam Ci Panie. Ufam, 
że to, czego jeszcze nie wiem a co mówisz, jest dla mnie 
dobre. Niewiara mówi: uwierzę, jeśli... Zgodzę się na Boga, 
kiedy... o ile... itp. te warunki ostatecznie to „?” względem 
wiary. Ważne jest więc nie tylko to, co wiem, bądź czego 
nie wiem, ale i to, jaką wobec tego mam postawę. Czy ufam 
i chcę iść za Bogiem w oparciu o to, co wiem, czy nie. 
Z drugiej strony, poznanie pewnych faktów jest niezbędne. 
Tego, że istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, wszechmocny 
Stworzyciel świata. Tego, że Chrystus umarł i zmartwych-
wstał. Że jest Jego Synem, posłanym z nieba na  świat dla 
naszego zbawienia. Tego, że dzięki Jego śmierci dla grzesz-
ników dostępna jest łaska przebaczenia grzechów. Że dzię-
ki Bożej mocy można rozpocząć nowe, zmienione życie.  
W końcu, wiara w Biblię, jako Słowo Boże, które jest dla nas 
przewodnikiem. Czy wiara w trójjedność Boga – jednego 
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego – której wymaga formuła 
chrzcielna z Ewangelii Mateusza (28:19). 

Agnieszka: A czy są sytuacje życiowe, w których lepiej się 
nie chrzcić?

Mateusz: Jeśli ktoś jest nieletni, czy mieszka z utrzymujący-
mi go rodzicami, którzy są jego decyzji przeciwni – warto  
z nią poczekać do czasu, gdy stanie się samodzielny. Z sza-
cunku do autorytetu rodziców, który przecież pochodzi od 
Boga. Z drugiej strony, gdy ktoś już samodzielny wzbrania 
się przed tą decyzją z powodu niechęci rodziny, jest to zły 
strach przed ludźmi. Pan Jezus wtedy wzywa nas do więk-
szej miłości do Niego niż rodziny. 

Agnieszka: Jeśli jest coś trudnego do zaakceptowania przez 
kandydata do chrztu, on wie, że trudno będzie mu z tym 
żyć, albo że właśnie nie da rady tak żyć, czy powinien odsu-
nąć decyzję o chrzcie?

Mateusz: To zależy, o co pytasz. Droga, którą zaczyna 
chrzest, to droga z Bogiem. Ona jest dobra. Bóg na niej po-

maga. A z drugiej strony, pewnych rzeczy nam na niej zabra-
nia. To oznacza, że jeśli je zrobimy, musimy wyznać je jako 
grzech, przeprosić, prosić o łaskę poprawy i iść dalej. Jeśli 
ktoś od początku wie, że nie chce nią iść, to po co miałby 
się chrzcić? 
To trochę tak jak z małżeństwem. Małżeństwo łatwe nie jest, 
o tym wie większość osób, które biorą ślub. Ale jednak, zna-
jąc się, kochając i licząc na pomoc i własny rozwój na tej 
drodze, podejmują tą decyzję. Oczywiście, ludzie wierzący 
liczą w tym na pomoc Boga. Czy takie osoby, choć nie wie-
dzą, co małżeństwo przyniesie a wiedząc, że mają skłon-
ności do złego, postępują źle? Nie, postępują dobrze. Ale 
z drugiej strony: czy dziewczyna bądź chłopak, którzy NIE 
chcą być wierni małżonkowi powinni w ogóle brać ślub? 

Agnieszka: To zupełnie bez sensu, jeśli wychodzi się z ta-
kiego założenia. Myślę, że i tak nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć przyszłych wydarzeń, chociaż chciałabym się na 
wszystko przygotować, wiedzieć jak postąpić. Ale teraz do-
tarło do mnie, że chrzest to początek, jest nową drogą - nie-
łatwą, ale dobrą. 

Mateusz: I o ile nie jest tak, że ktoś w ogóle na nią nie ma 
ochoty, warto ją rozpocząć.  

Agnieszka: A zatem do zobaczenia na „kursie katechume-
nów”.

Mateusz: Cieszę się, że przyjdziesz. Do zobaczenia!

Zapraszamy do Krynicy!

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

Do zobaczenia w Krynicy!



 

Opracował: 
Konstanty Wiazowski
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John Grisham jest znanym amerykań-
skim bestsellerowym autorem książek 
i adwokatem. Pisze thrillery prawni-
cze i kryminały. Sławę przyniosła mu 
między innymi powieść „Czas zabi-
jania”. Wiele jego książek doczekało 
się adaptacji filmowych. Do tej pory 
sprzedano 250 mln egzemplarzy jego 
dzieł na całym świecie. John Grisham 
jest popularny również w Polsce. Nie-
wielu wie jednak, że ten słynny autor 
wierzy w Jezusa Chrystusa. Razem 
z żoną uczy w szkółce niedzielnej 
Pierwszego Zboru Baptystów w mie-
ście Oxford w amerykańskim stanie 
Missisipi. O milionach dolarów, które 
zarabia dzięki swym dziełom, mówi: 
„Cały czas pytałem Boga: dlaczego 
ja? Nie wiem, dlaczego akurat mi się 
to przytrafiło. Ale Bóg ma w tym cel. 
Możemy teraz przeznaczać znaczne 
ilości pieniędzy na Jego dzieło. Dla-
tego wiele funduszy przekazujemy na 
działalność kościołów, misji i organi-
zacji dobroczynnych”. Ale Grisham 
nie tylko dzieli się swym bogactwem. 
Poświęca również czas na podróże 
misyjne. Dzięki nim wciąż jest świa-
domy, jak wiele posiada, a także jak 
niektórzy ludzie mało posiadają, 
by móc związać koniec z końcem. 
A oto, jak John Grisham wspomina 
swoje nawrócenie: „Miałem osiem 
lat. Mieszkaliśmy wówczas w stanie 
Arkansas. Mój ojciec nieraz pracował 
przez siedem dni w tygodniu. Mama 
co niedzielę prowadziła nas do ko-
ścioła. Jest gorliwą chrześcijanką. Gdy  
chodziłem do trzeciej klasy, zacząłem 
z nią rozmawiać. Powiedziałem, że 
nie rozumiem tego wszystkiego i po-
trzebuję z nią to omówić. Poprowa-
dziła mnie wtedy do Jezusa. Następ-
nej niedzieli publicznie wyznałem 
moją wiarę. Dla ośmiolatka być może 
nie było to jakieś szczególnie burz-
liwe wydarzenie, ale jednocześnie 
właśnie to wydarzenie było w moim 
życiu najważniejsze. Nie zmieniło 
mnie od razu. Niemniej jednak było 
bardzo realne” (chn24.pl).

Chrześcijanin  
John Grisham
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W końcu października ub. r. uro- 
dził się siedmiomiliardowy mieszka-
niec naszego globu. Najprawdopo-
dobniej był to mieszkaniec Afryki, 
najbardziej niebezpiecznego dla dzie-
ci miejsca na ziemi. W ostatnich trzy-
dziestu latach na skutek wojen, głodu, 
niedożywienia i uleczalnych chorób 
w Afryce zmarło ponad 100 milionów 
osób. W ostatnim stuleciu na południe 
od Sahary ilość wyznawców islamu 
wzrosła z 14 do 29 procent W samej 
Rwandzie, gdzie w 1994 roku zginę-
ło w bratobójczych walkach 800.000 
chrześcijan, na islam przeszło pół 
miliona osób chrześcijańskiego po-
chodzenia. A w RPA, gdzie chrześci-
janie popierali segregację rasową, wy-
znawcy islamu wzrośli sześciokrotnie.  
W Kongo w czasie wojny domowej 
zginęło 6 milionów chrześcijan, nawet 
po jej zakończeniu co miesiąc 45.000 
kongijskich chrześcijan przez wiele lat 
traciło życie. Ponadto 165 milionów 
Afrykańczyków to mieszkańcy miej-
skich slumsów. Kiedyś byli to rolnicy, 
ale napływ taniej żywności z zagra-
nicy zniszczył tamtejsze rolnictwo. 
656 grup etnicznych (19,4%) w Afryce 
Subsaharyjskiej nadal nie ma kontaktu 
z ewangelią. Północ tego kontynentu 
jest przeważnie islamska, zaś południe 
– chrześcijańskie. W Afryce mieszka 
176.962.700 ewangelikalnych chrze-
ścijan skupionych w 1,5 mln zborach, 
które zaczynają ze sobą współpraco-
wać. Jedną z ważnych inicjatyw jest 
zaproponowany przez Ricka Warrena 
Pokojowy Plan w Rwandzie. Drugi 
program to Narodowy Afrykański Ruch 
Inicjatyw, który mobilizuje Kościół do 
wypełnienia Wielkiego Posłannictwa 
na terenie Afryki jeszcze w tym poko-
leniu. Rodzimi misjonarze afrykańscy 
przenikają do wszystkich grup etnicz-
nych tego kontynentu. Ich hasłem jest 
„Marsz na północ!”. Nie tylko na pół-
noc Afryki, ale też na tereny Europy 
(Mission Frontiers, 11-12/2010).

Afryka – kontynent 
cierpienia i nadziei

W latach 1970-tych był to zupełnie inny 
kraj. Nazywał się on Zairem, a rządził nim 
dyktator Mobutu. Grupa misjonarzy zagra-
nicznych była wtedy bardzo wielka, teraz 
ich miejsca są zajmowane przez tubylców. 
Gdy w 1878 roku Baptystyczne Towarzy-
stwo Misyjne zaczynało tam pracę, Kongo 
było uważane za „drogę na skróty do nie-
ba” - przemoc i śmierć były na porządku 
dziennym. Do roku 1990 Towarzystwo 
Misyjne posiadało w Kongo 70 angielskich 
misjonarzy, teraz ich liczba równa się 
zeru. Ale praca misyjna rozwija się nadal. 
Obecnie w DR Konga (67,8 mln mieszkań-
ców) jest ponad trzy miliony baptystów,  
a ewangelikalni chrześcijanie stanowią 

tam prawie 20 procent  W DR Kongo dzia-
ła obecnie dziesięć kościołów baptystycz-
nych. Jeden z nich, Kościół Baptystyczny 
Dorzecza Kongo (1.089.840 członków  
w 1.101 zborach) jest prowadzony przez 
samych Kongijczyków – przewodniczą oni 
setkom zborów i pomagają biednym i po-
trzebującym. Obecnie kształcone jest na-
stępne pokolenie kongijskich chrześcijan 
w zwiastowaniu i niesieniu pomocy me-
dycznej. W kraju, gdzie ponad 90 procent 
mieszkańców uważa się za chrześcijan, 
demokratyczne wybory stają się bardziej 
regularne, a ponieważ bogactwa natural-
ne są wielkie, jest nadzieja na stabilizację 
życia (engage, 1/2012).

W dniach od 25 października do 1 li-
stopada ub. r. na Białorusi odbyła się 
ogólnokrajowa ewangelizacja. Spotka-
nia odbywały się przeważnie w domach 
modlitwy, ale też w klubach i domach 
kultury. Wzięło w nich udział prawie 
11.000 osób, z których 3200 to niewierzą-
cy. Tysiące rozmów, świadectw i kazań, 
których skutkiem było nawrócenie po-
nad 200 osób. Rozdano przy tym tysiące 
traktatów i inną literaturę chrześcijańską.  
A jakie są dalsze błogosławione skutki 
tego przedsięwzięcia? Tysiące wierzą-
cych ludzi modliło się o tę ewangelizację; 
współpracowały z nią wszystkie organiza-
cje misyjne, w czasie podróży wszystkich 
zespołów misyjnych nie napotkano na 

żadne utrudnienia, wszyscy chętnie uży-
czali swoich aut do tego dzieła; w misji 
tej brali też udział bracia z Rosji i Ukra-
iny; prawie na wszystkich spotkaniach byli 
obecni ludzie niewierzący, którzy ze łzami 
wznosili modlitwę pokuty, co świadczyło 
o działaniu Ducha Świętego. I w końcu 
błogosławieństwo tej misji ujawniło się  
w tym, że władze państwowe przychylnie 
odniosły się do tego przedsięwzięcia. Tyl-
ko w jednym miejscu milicja sporządziła 
protokół o naruszeniu prawa o masowych 
zgromadzeniach, ale pozwoliła na odby-
cie spotkania. W niektórych miejscowo-
ściach przedstawiciele władz byli obecni 
na tych spotkaniach, ale ocenili je przy-
chylnie (baptist.ru).

Demokratyczna Republika Kongo  
– tubylcy przejmują ster misji

Białoruś – ogólnokrajowa ewangelizacja

Gaza – jedyny ewangeliczny zbór
W Gazie wciąż działa, ale na granicy 
śmierci, jedyny ewangeliczny zbór. Chrze-
ścijanie na Zachodzie są zdziwieni, że 
w Gazie istnieje cierpiący, bardzo ograni-
czony w swoim działaniu zbór baptystycz-
ny. Kiedyś liczył on ponad 100 członków, 
dzisiaj zaledwie 12. Chrześcijanie w Gazie 
liczą mniej niż 2000 osób, żyją wśród 1.6 
mln muzułmanów, a ewangelikalni chrze-
ścijanie są wśród nich małą mniejszością. 
Będąc ograniczeni ekonomiczną blokadą 
Izraela i islamskimi fanatykami wielu z nich 
opuszcza Gazę. Hanna Massad, pastor Zbo-
ru Baptystycznego w Gazie, po zamordo-
waniu z premedytacją w 2007 członka jego 
zboru i kierownika jedynej chrześcijańskiej 
księgarni, od tego czasu mieszka w Jorda-
nii. Ostatnio przez Egipt odwiedził Gazę.  
9 listopada ub r. napisał: „Nie wyobrażacie 
sobie stresu, w jakim żyją chrześcijanie na 
tym skrawku ziemi. Są oni odizolowani od 

reszty świata, otoczeni przez niechrześci-
jan, rządzeni przez Hamas, uciskani przez 
ekstremistów. Każdego dnia żyją w depresji 
i beznadziejności”. Massad odbywał swoją 
wizytę z kilkoma swoimi byłymi studentami 
Szkoły Biblijnej w Betlejem. „Wiele godzin 
rozmawialiśmy na temat ich trudnej służby 
na tym terenie. W Gazie szaleją choroby, 
a nade wszystko niepewność jutra. Gdy 
pewnego dnia wszedłem do apteki, moje 
serce niemal krwawiło, gdy jej właścicielka 
widząc mnie, zaczęła szlochać. Po prostu 
nie wierzyła, że to ja. Opowiedziała o swo-
ich codziennych trudnościach i o tym, jak 
Pan przez moją wizytę ją pocieszył”, pisze 
Massad. W czasie tych odwiedzin prowa-
dził domowe studium biblijne, rozmawiał 
z nauczycielami w szkole, dwie niedziele 
głosił Słowo w swoim zborze. Udało mu się 
wspomóc 27 chrześcijańskich i muzułmań-
skich rodzin (abpnews.org).

Haiti – otwarcie szkoły i sierocińca

Laos – zwolnienie z aresztu pastorów protestanckich
Po roku czasu zostali zwolnieni z  uwię-
zienia dwaj protestanccy pastorzy – Wan-
na i Yohan, jak donosi z 9 stycznia KNA. 
Pastorzy ci służyli w prowincji Khammo-
un. 4 stycznia 2011 roku zostali oni aresz-
towani przez uzbrojonych policjantów  
w miasteczku Nakoon, gdzie odbywały się 
uroczystości związane z przedłużającymi 
się świętami Bożego Narodzenia. Wraz 
z dziewięcioma innymi chrześcijanami 

zabrano ich do ciężarówki i osadzono  
w więzieniu w mieście Takkhet. Bez 
śledztwa i sądu pastorzy zostali oskarżeni  
o zorganizowanie „tajnego zgromadze-
nia”. Laos jest jednym z ostatnich dyktatur 
komunistycznych na świecie. 61 procent 
mieszkańców tego kraju to buddyści, zaś 
31 procent to wyznawcy plemiennych re-
ligii. Liczba chrześcijan w Laosie nie jest 
znana (credo.ru).

Paul Montacute, przewodniczący Wy-
działu Pomocy Światowego Związku 
Baptystów, 7 stycznia br. wręczył prezy-
dentowi Baptystycznej Konwencji Haiti 
klucze do nowo wybudowanego ośrodka 
„Źródło Światła”. Jest to budynek, w któ-
rym mieści się przedszkole i szkoła pod-
stawowa na 200 osób oraz sierociniec 
dla 50 osób. Może tam również uczyć 
się do 20 niepełnosprawnych dzieci.  
W czasie wakacji ponad 100 młodych 
osób będzie pobierało naukę z zakresu 
informacji technologicznej, gastrono-
mii, szycia i nauki angielskiego. Jest tam 
również kaplica i ośrodek konferencyj-
ny. Budowa kosztowała prawie 1,5 mln 

USD. Większość środków pochodziła 
ze Światowego Związku oraz od bapty-
stów z Virginii (USA) i Węgier. Wręcza-
jąc klucze, Montacute powiedział: „Było 
to marzenie, które prowadziło do wielu 
modlitw i planowania. Dopiero trzęsie-
nie ziemi przyspieszyło realizację tych 
planów”. „Źródło Światła” zaspokoi pil-
ne potrzeby szkół w stolicy Haiti, gdyż 
prawie 90% budynków szkolnych zo-
stało tam zniszczonych przez trzęsienie 
ziemi 12 stycznia 2010 roku. Ośrodek 
został wzniesiony na działce kościelnej, 
znajduje się on w najbardziej dotknię-
tej trzęsieniem ziemi dzielnicy Port-au-
Prince, stolicy kraju (bwanet.org).

W dniach 29-30 października ub. r. w  Wil-
nie odbyła się ewangelizacja Franklina Gra-
hama, zwana Festiwalem Nadziei. Wzięło 
w niej udział ponad 28.000 osób, z których 
ponad 1700 podjęło decyzję powierzenia 
swego życia Chrystusowi. Prawie 80 pro-
cent mieszkańców tego kraju to katolicy, 
ewangeliczne chrześcijaństwo uważa się 
tam za obcą sektę. W sobotę wieczorem 
Siemens Arena na 11.000 miejsc została 
wypełniona. Gdy Franklin po wygłosze-
niu kazania na temat syna marnotrawne-
go zaprosił słuchaczy do oddania swe-
go życia Chrystusowi, ponad 650 osób 
wyszło do przodu. Również w niedzielę 
wieczorem Arenę wypełniło 9.700 osób,  
z których setki pozytywnie odpowiedziało 
na apel ewangelisty. Ponadto w sobotnie 

popołudnie odbyło się specjalne spotka-
nie z dziećmi. Chociaż spodziewano się 
zgromadzić 5.000  dzieci, było ich ponad 
7.000. Wiele z nich pochodziło z ponad 73 
sierocińców.  Wzięły one udział w specjal-
nych przedstawieniach i grach, potem opo-
wiedziano im, czym jest ewangelia. Ponad 
400 z nich wyraziło chęć przyjęcia Chry-
stusa. Festiwal przypomniał chrześcijanom, 
że nie są oni osamotnieni, że Bóg działa na 
Litwie. „Bardzo rzadko płaczę, ale gdy zo-
baczyłem setki młodych ludzi wychodzą-
cych do przodu, nie mogłem powstrzymać 
łez. Była to rzadka możliwość tak wyraź-
nego usłyszenia ewangelii i wezwania, by 
wrócić do domu niebiańskiego Ojca” - po-
wiedział jeden z duchowych doradców  
(Decision,12/2011).

Litwa – Festiwal Nadziei Franklina Grahama
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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).

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!

SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2011 • 3130 • SŁOWO PRAWDY • Numer 01 / styczeń 2012

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

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

Możliwość zamieszkania na miejscu. Chętnie przyjmiemy osobę chcącą połączyć pracę ze służbą dla Pana.
Możliwość pracy również dla małżeństwa. Więcej informacji pod nr tel. 22/615-50-76 w. 33.
CV oraz krótkie świadectwo nawrócenia prosimy przesłać na adres: kancelaria@baptysci.pl  

lub ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa. 

Poszukujemy gospodarza do Ośrodka w Radości.

NIEZWYKŁY RATOWNIK
Pewien wierzący Indianin chciał 

wytłumaczyć swoim współplemień-
com, co to znaczy, że Jezus Chrystus 
jest Zbawicielem, czyli Ratownikiem. 
W tym celu nazbierał suchych gałą-
zek, a potem ułożył z nich na ziemi 
szczelny krąg. Rozejrzał się dooko-
ła i… złapał kolorowego chrząsz-
cza. Następnie na oczach zacieka-
wionych ludzi umieścił chrząszcza 
w środku kręgu z gałązek. Szybko 
wyciągnął z kieszeni zapałki i pod-
palił gałązki. Błyskawicznie zajęły 
się ogniem. Zaciekawieni ludzie po-
deszli bliżej. Pochylili się nad krę-
giem ognia. Przerażony chrząszcz 
zaczął nerwowo biegać wewnątrz 
kręgu. Miotał się, szukając drogi 
wyjścia... Zewsząd otaczały go pło-
mienie. Lada moment miał w nich 

zginąć. Wtedy Indianin włożył rękę 
w płonący krąg. Ludzie zamarli…. A 
chrząszcz? Wbiegł na rękę Indianina 
i tak znalazł drogę wyjścia ze śmier-
telnego kręgu ognia. Był to dla niego 
jedyny ratunek.

Ludzie patrzyli na rękę mężczy-
zny. Była boleśnie poparzona, ale 
chrząszcz został uratowany. 

„To uczynił dla mnie Jezus” – po-
wiedział Indianin, zwracając się do 
otaczających go ludzi – „Pan Jezus 

przygotował ratunek dla każdego 
człowieka. Zapłacił za to wielkim 
cierpieniem i wreszcie śmiercią na 
krzyżu. Wziął na siebie śmiertelne 
zagrożenie, którym jest kara za grze-
chy. Każdy z nas powinien być uka-

rany za grzechy, ale Bóg tak bardzo 
kocha ludzi, że posłał na ziemię Ra-
townika-Zbawiciela, swojego Jedy-
nego Syna, Pana Jezusa. Nikt  z nas 
nie zasłużył, by być uratowanym, ale 
każdy może przyjąć ten ratunek! Czy 
chcecie być uratowani?” – zapytał 
Indianin stojących wokół niego lu-
dzi. Niektórzy potakująco pokiwa-
li głowami. A czy ty już poprosiłeś 
Boga o ratunek od kary za grzechy?

Przeczytaj w Biblii zdania, które 
wiążą się z tą ciekawą historią: Ew. 
Jana 3:16; Rzymian 3:23 oraz Rzy-
mian 6:23.

Czy wiesz gdzie jest zapisane w Biblii? Odczytaj z pomocą lusterka:
List do Rzymian 5:8

CO PAN JEZUS DLA NAS ZROBIŁ?
Z miłości do nas zniósł różne rzeczy, które są pokazane na obrazkach. Zastanów się, jaka powinna być ich kolejność?

W pustych kwadratach wpisz numer obrazka, tak  
by odpowiadał właściwej kolejności wydarzeń.

Spróbuj opisać słowami, co przedstawia każdy obrazek, w taki sposób, by obrazki pomogły Ci krótko opowiedzieć historię ukrzyżowania Pana Jezusa.
Żeby ułatwić sobie zadanie, przeczytaj historię opisującą te wydarzenia w Ewangelii Jana 18:1-12, 19:1-5 i 19:16-18

Ż N E O K Z I W E I D S Y
X B L Y I L K I M Ś Y M P
Y F J N E W S K Z O C A Z
M E I G L R U Z G E J S W
Z D N B I A K N A C M V I
W C B H T R B Y J S W T L
U G S R Z Ł A S N Ś A M S
  P U S M U A M R A Ł R ! Ć

JAKI JEST NIEZWYKŁY DOWÓD BOŻEJ MIŁOŚCI  DO NAS?
Przesuwając się poziomo, wykreśl co drugą literę, a odczytasz odpowiedź. 
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