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w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Wolność to wspaniałe słowo. Dziś 
często nadużywane. Wykorzystywa-
ne dla nazwania buntu wobec Boga 
i Jego wartości oraz jako zamiennik 
do określenia lekkomyślności, pogar-
dy dla wszelkich wartości. Czasem 
niestety również w naszych kościo-
łach w praktyce wolność oznacza 
samowolę; wykorzystywanie prawa 
wewnętrznego do działań, do któ-
rych później wstyd się przyznać.  
A w naszym własnym życiu jako uza-
sadnienie dla braku odpowiedzial-
ności za siebie. Kiedyś usłyszałem 
zdanie, że człowiek jest wart tyle, ile 
jego słowo, i vice versa. Myślę, że to 
zdanie prawdziwe, oraz że odnosząc 
się do Boga jest podstawą naszego 
do Niego zaufania. Czy sprawia, że 
jest On przez to mniej wolny? Suwe-
renny? Nie. A jednak, „Jezus Chrystus 
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” 
(Hbr 13:8). Możemy na Nim polegać. 
Jego odpowiedzialność sprawia, że 
Jego wolność staje się błogosławień-
stwem dla całego stworzenia, które 
przecież stworzył i podtrzymuje nie 
dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. 
Wolność u Boga prowadzi więc do 
odpowiedzialności i troski. I tak samo 
u ludzi, którzy Go naśladują. 

W tym kontekście polecam kazanie 
o przebaczeniu. Autora, który swym 
życiem, niedawno nagle przerwa-
nym, dowiódł wiary w każde sło-
wo, które napisał. Nie wzbraniajmy 
się więc przed kosztownym uwiel-
bieniem Boga przez przebaczenie. 
Uwielbienie zazwyczaj nas kosztu-
je; inaczej byłoby czymś znikomym, 
błahym, nieistotnym. Polecam rów-
nież biografię Williama Willbefor-
ce’a - człowieka, który swą wolność  
wykorzystał w ofiarny, ale również 
wyjątkowo owocny sposób. O ce-
nie, ale i drogocenności biblijnej 
wolności, jej wpływu na całe nasze 

Wolność, wiara, 
odpowiedzialność

fot. fotolia

życie artykuł Ryszarda Tyśnickiego  
i mój, oraz felieton Babskim Okiem. 
O Bożej wierności w naszym wła-
ściwym używaniu wolności – czyli 
uporczywym posłuszeństwie – mówi 
zarówno relacja  z 10. lecia działania 
Fundacji Radość jak kolejny odcinek 
Rozmów Sympatycznych. 

Polecamy również świadectwo pa-
stora z Ukrainy (pamiętajmy, że czte-
ry strony świata zaczynają się zaraz 
za naszymi granicami;), uczący nas 
doceniać Średniowiecze, wskazują-
cy w nim cenne wartości przez nas 
uważane za wymyślone przez pro-
testantów felieton o filozofujących 
chrześcijanach; konkretnie konfrontu-
jący popularne ostatnio świadectwa 
z nieba, piekła i innych zaświatów 
artykuł z serii „Pytania do pastora”, 
wybór wiadomości ze świata oraz 
artykuł o mowie („Kontrapunkt”);  
w końcu ciekawe świadectwo waka-
cyjne Ewy Brzostek, dział dla dzieci 
(tym razem o powrocie do szkoły)  
i o śladach Stwórcy w świecie roślin 
(„Wiara ma sens”). Zachęcam rów-
nież do zapoznania się z ofertą na-
szego Wydawnictwa – szczególnie 
w bliskości nadchodzących Świąt! 
Również, pomyśleniu już teraz o pre-
numeracie – w tym roku nie będzie 
nas stać na wysyłanie „przez wiarę” 
numeru styczniowego – dlatego pro-
simy o zapłatę prenumerat najpóźniej 
do grudnia.

Drogi Panie, który przez swą ofiarną 
miłość wyzwoliłeś nas od wszelkiej 
niewoli, dodaj nam odwagi, aby żyć 
z Tobą i dla Ciebie, we wszystkim, co 
z Twojej ręki doświadczamy.  Bądź 
przy nas, w miłości Ojca i mocy Du-
cha, Amen. 

Jakkolwiek myślisz o swojej przyszło-
ści, jedno jest pewne. Twoje myśli 
będą mniej lub bardziej naznaczone 
tym, co w twoim życiu już się wyda-
rzyło. Być może jest tam wiele rzeczy, 
które pozostawiły w twoim sercu żal, 
zranienia, może jakiś lęk lub gniew. To, 
jak widzimy naszą przyszłość, mocno 
zależy od tego, jak postrzegamy naszą  
przeszłość. 

Uśmiercenie goryczy, urazy, zranienia 
a także strachu, czy złości możliwe jest 
tylko przez przebaczenie. Wszystkie 
te rzeczy żyjąc w nas stają się bardzo 
niebezpieczne. Rosną jak korzeń żywej 
rośliny, ale rosną jak chwasty: nie ku 
życiu, ale ku śmierci. Jak gorzki korzeń, 
który wyrządza szkodę i sprowadza ze-
psucie (Hbr 12:15). Gorycz ta zatruwa 
powoli wszystko: nas samych, relacje 
z innymi i zwraca się przeciwko Bogu. 

Prawdy te są powszechnie znane i nie 
trzeba się zbytnio nad nimi rozwodzić. 
Inaczej jest jednak, gdy zaczynamy za-
stanawiać się nad tym, czym jest prze-
baczenie i co to znaczy przebaczyć. 

Słowo Boże wyraźnie nas poucza  
o tym jak mamy przebaczać. W Li-
ście do Efezjan Paweł pisze: „…od-
puszczając sobie wzajemnie…” Jak?  

„…jak i wam Bóg odpuścił w Chrystu-
sie.” (Ef 4:32). Wiemy więc już gdzie 
mamy się zwrócić, kiedy szukamy od-
powiedzi na cisnące się nam pytania 
o przebaczenie. Bóg przebaczył nam 
w Chrystusie. Nie inaczej ma też wy-
glądać nasze przebaczanie bliźnim.  
A więc…

Czym jest przebaczenie?
To, czym jest przebaczenie, można  
z pewnością określić na wiele róż-
nych sposobów, zaczynając od nauko-
wych, precyzyjnych definicji teologów 
i psychologów, a kończąc na ledwie 
uchwytnych wizjach poetów. Nie prze-
kreślając wartości zarówno jednych jak 
i drugich, chciejmy jednak zwrócić się 
ku temu, co mówi Bóg, który jedynie 
przebacza w sposób doskonały. 

Przebaczenie jest działaniem  
w nas Bożej miłości

Przebaczenie to nie jest coś, na co stać 
grzeszną naturę człowieka. Wszel-
kie przebaczenie ma swoje źródło  
w działającej w nas Bożej miłości. Nasz 
egoizm i zapatrzenie w siebie może 
być przezwyciężony tylko dlatego, 
że „…miłość Chrystusowa przynagla 

nas…[abyśmy] już nie żyli dla siebie…” 
(2Kor 5:14-15, BT). Warto tu przytoczyć 
definicję miłości Roberta Cheonga: 
„Miłość to Boże dzieło w duszy czło-
wieka, które przynagla go do oddania 
się drugiemu bez względu na koszt  
i nawet pomimo doznanej krzywdy tak, 
by ten mógł bardziej poznać i pokochać 
Boga.” Taką miłość właśnie okazał nam 
Bóg w Jezusie Chrystusie. Przebaczył 
nam, choć koszt tego przebaczenia był 
ogromny – życie Jego własnego Syna. 
Przebaczył nam pomimo tego, że zbun-
towaliśmy się przeciwko Niemu i ohyd-
nie Go znieważyliśmy. Ale Ten, który 
został znieważony, złożył okup za tego, 
który go znieważył, aby się z nim po-
jednać. Bez względu na koszt i pomimo 
doznanej krzywdy, tak, abyśmy mogli 
Go poznać i pokochać.

Przebaczenie zawsze kosztuje. Najlep-
szym wskaźnikiem naszej miłości nie 
jest to, jak odnosimy się do naszych 
przyjaciół, ale to jak traktujemy na-
szych wrogów. Bo Boża miłość dzia-
łająca w nas obejmuje także tych, któ-
rzy są naszymi wrogami (Łk 6:27). Nie 
będzie mi trudno ponieść jakiś koszt, 
aby okazać miłość przyjacielowi. Co 
jednak, gdy mam ponieść koszt pomi-
mo doznanej krzywdy? Ale to właśnie 
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takiej miłości i przebaczenia uczy nas 
Bóg. Tak właśnie „przebaczył nam  
w Chrystusie.” Kosztem przebaczenia 
jest to, co Lew Tołstoj nazwał „prze-
łknięciem” zła. Dać sobie radę z bó-
lem tak, aby już nie dotykał on innych.  
Jakże często krzywda, której doznaje-
my, staje się nie tylko naszym udzia-
łem, ale hojnie rozdzielamy ją pomię-
dzy tych, którzy są wokół nas – w po-
staci użalania się, gniewu, osądzania 
innych, szukania sprawiedliwości, zło-
rzeczeń… Jezus zapłacił koszt przeba-
czenia naszych grzechów bez słowa 
skargi, czy osądu, błagając Ojca, by 
przebaczył tym, którzy go krzywdzą. 
Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał 
złorzeczeniem (1P 2:22-23).

Czy zdarza ci się, tak jak mi, przyno-
sić do domu „krzywdy”, których do-
znałeś w świecie i obficie obdzielać 
rozdrażnieniem swoją żonę i dzieci?  
A może wolisz swoje frustracje przy-
nieść do Zboru i tu dać upust swoim 
żalom i gniewowi, osądzając braci  
i wymierzając „sprawiedliwe” sądy wo-
bec wszystkiego, co nie jest tak, jak być 
powinno? Przebacz, bracie zanim prze-
kroczysz próg domu, zanim udasz się 
do kościoła! Przebacz tak, jak Bóg prze-
baczył tobie w Chrystusie. „Przełknij” 
doznane zło. Nie pozwól, by dotknęło 
innych. Módl się też o mnie, abym to, 
co tu napisałem głęboko w moim sercu 
zrozumiał. 

Przebaczenie jest obietnicą
Przebaczenie w pewnym sensie jest 
jednorazowym aktem, decyzją lub le-
piej obietnicą: „To, co zrobiłeś, nigdy 
nie będzie użyte przeciwko tobie.” 
Tak mówi Bóg o swoim przebacze-
niu, gdy zapowiada nowe przymierze  
w Chrystusie: …grzechów ich nie wspo-
mnę więcej.” (Hebr 8:12). Przebaczenie 
to odwrócenie się od przeszłości ku 
przyszłości. Jak mówi Paweł: „…jedno 
czynię: zapominając o tym, co za mną  
i zdążając do tego, co przede mną. 
Zmierzam do celu…” (Flp 3:13-14). Nie 
będę się tym więcej zajmował! Nie 
użyję już tego przeciwko tobie! Nie 
pozwolę, aby to stało na przeszkodzie  
w moim i twoim zmierzaniu do celu! 
Nie będę już o tym rozmawiał z innymi!

Jak często nasze przebaczenie w chwi-
li próby okazuje się niedoskonałe. Tak 
łatwo jest nam wracać do rzeczy, które 
rzekomo już przebaczyliśmy i używać 
ich przeciwko tym, którzy nas skrzyw-
dzili. Wiele lat temu ktoś zadał mi ból 
i myślałem (a także twierdziłem wobec 
innych), że przebaczyłem i że to już 
przeszłość. Jednak tak nie było. Wiele 
razy, wobec przyjaciół, którzy tę spra-
wę znali, wypowiadałem rzeczy, któ-
re nadal zwracały się przeciwko temu 
człowiekowi. Nie było może w nich 
jakiegoś szczególnego żalu. Siliłem się 
raczej na „chłodną ocenę sytuacji”, ale 
rzecz, która wydarzyła się dawno temu 
wciąż żyła tutaj i teraz. Jeśli przebacze-

nie jest obietnicą: „…grzechów ich nie 
wspomnę więcej.”, to ja tę obietnicę 
wielokrotnie złamałem.

Przebaczenie jest procesem
Choć, jak powiedzieliśmy, z jednej stro-
ny przebaczenie to jednorazowy akt, 
decyzja czy obietnica: „to, co zrobiłeś 
nie będzie użyte przeciwko tobie”, to 
z drugiej strony jest to także proces.  
I to proces, w którym natkniemy się na 
kilka miejsc, gdzie możemy utknąć.

Upamiętanie
Przebaczenie zawsze zaczyna się od 
działania Ducha Świętego, od Bożej 
miłości rozlanej przez Niego w naszych 
sercach (Rz 5:5). Pierwszą rzeczą zaś, 
którą Bóg w nas sprawia, rzeczą, która 
stanowi niezbędny początek procesu 
przebaczenia jest… upamiętanie. Na-
sze upamiętanie. Bóg rozpoczyna ten 
proces nie od krzywdy, której dozna-
liśmy, ale od uświadomienia nam na-
szej winy w tej konkretnej sytuacji. Od 
krzywdy, którą być może zadaliśmy my 
sami. W większości bowiem sytuacji 
(choć nie we wszystkich) mamy prze-
baczyć, ale także i przyjąć przebacze-
nie. Jeśli mam więc komuś przebaczyć, 
Bóg najpierw odkrywa prawdę o moim 
udziale w tej sprawie. Bez stanięcia  
w tej prawdzie proces przebaczenia na-
wet się nie rozpocznie. 

Przyjęcie Bożego przebaczenia
Drugą rzeczą jest oczywiście przyjęcie 
przebaczenia, którego Bóg udziela tym, 
którzy się upamiętali. Tutaj też czyhają 
pułapki. Słyszeliście już kiedyś coś ta-
kiego: „Wiem, że Bóg mi przebaczył, 
ale ja nie potrafię przebaczyć sam so-
bie”? Jak krętymi drogami potrafią cha-
dzać nasze myśli. Wielu z nas może się 
wydawać, że jest to oznaka szczegól-
nej wrażliwości i szlachetności uczuć, 
a tymczasem, to tylko najpospolitszy 
(bo najczęściej występujący) ludzki 
grzech – pycha. Bo czyż to nie pycha 
mówi: mój sąd o moim grzechu i prze-
baczeniu jest wyższy od Bożego? Czyż 
to nie pycha czyni ze mnie bożka, któ-
ry ostatecznie zdecyduje, który nieja-
ko zatwierdzi Boże przebaczenie? Nie 
myśl też: „Bóg mi przebaczył, bo dla 

Niego mój grzech to niewielka rzecz, 
ale dla mnie to po prostu katastrofa.” 
Twój grzech najbardziej dotknął Boga. 
To On poniósł tu największy koszt! To 
Bóg i tylko On ma prawo ci przeba-
czyć i skoro to robi, z wdzięcznością to 
przyjmij, przyjmij to jak najszybciej, bo 
jeśli nie podporządkujesz się usprawie-
dliwieniu Bożemu, szybko zaczniesz 
ustanawiać swoje. Tak właśnie zawsze 
się kończy nierozsądna gorliwość dla 
Boga (Rz 10:3). 

Przekazanie Bożego 
przebaczenia tym,  

którzy cię skrzywdzili
Tylko ci, którym przebaczono potrafią 
prawdziwie przebaczać. Bez dotknię-
cia Bożego przebaczenia sami z siebie 
tego nie potrafimy. Proces przebacze-
nia rozpoczyna się naszym upamięta-
niem. Tym, którzy się upamiętają Bóg 
przebacza. Ale proces ten znajduje 
dopiero swoje dopełnienie, kiedy i my 
przebaczamy tym, którzy nas skrzyw-
dzili. Wszystko to możliwe jest tylko  

w Chrystusie, który „przełknął” całe 
zło grzechu umierając za nasze winy 
na Krzyżu Golgoty. 

Człowiek, który ma problem z prze-
baczeniem prawdopodobnie utknął 
w procesie przebaczenia w jednym  
z tych miejsc: 

- nie potrafił szczerze wyznać swojego 
grzechu (brak upamiętania)

- nie potrafił przyjąć Bożego przeba-
czenia (pycha)

- nie potrafił przekazać tego przeba-
czenia tym, którzy wobec niego zawi-
nili (zły sługa z przypowieści Jezusa,  
Mt 18:21-35)

Jest więc przebaczenie w swojej istocie 
darem, który otrzymujesz, aby go po-
dać dalej.

Przebaczenie jest przekazaniem 
sprawy Bogu

Przebaczając przekazujemy sprawę 
Bogu, który jest doskonały w miłości  
i przebaczeniu. W ten sposób wyznaje-

my, że bardziej pragniemy, aby ten, któ-
ry nas skrzywdził doznał raczej miłości 
i przebaczenia, niż chcemy widzieć go 
ukaranym. Przekazujemy sprawę Bogu 
wyznając tym samym, że sami nie je-
steśmy w stanie jej właściwie osądzić, 
że jedynym sprawiedliwym sędzią jest 
Bóg. W ten sposób idziemy śladami 
Pana Jezusa i uczymy się prawdziwie 
Bożego przebaczenia (1P 2:23).

Przebaczenie jest 
naśladowaniem tego, jak Bóg 
przebaczył nam w Chrystusie

Przebaczamy realną winę. Jezus cier-
piał na Krzyżu z powodu naszych 
prawdziwych grzechów. Bóg nie po-
wiedział po prostu: nic się nie stało. To 
nie jest prawdziwe przebaczenie.

Przebaczamy wiedząc, że musimy po-
nieść koszt. Bóg darował nam nasze 
winy i Jego przebaczenie otrzymujemy 
za darmo, ale tylko dlatego, że wcze-
śniej Jezus za to zapłacił. Przebaczając 
i my ponosimy koszt „przełykając” zło, 
które nam wyrządzono i całą sprawę 
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Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele i Znajomi!

Wszystkim, którzy chcieliby odwiedzić Trójmiasto, od czerwca 2012 r. oferujemy przytulny aparta-
ment 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), przedpo-
koju, 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, których jest  
tak dużo, że nawet w razie niepogody, na pewno  
będzie co robić... 

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

Adres:  
Kościół Chrześcijan Baptystów 
Pierwszy Zbór w Gdańsku
ul. Gen. Dąbrowskiego 11
80-153 Gdańsk

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
mirek.uszkiewicz@gmail.com
tel. 696807969

Zapraszamy do Trójmiasta!

fot. stockxchng
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przekazując Temu, który jest miłosier-
ny i sądzi sprawiedliwie.

Przebaczamy szczerze i szczodrze,  
z serca. Formalne przebaczenie nie 
ma żadnej wartości i jest o tyle niebez-
pieczne, że potrafi dać nam złudzenie, 
że przebaczenie się naprawdę dokona-
ło (Mt 18:35). Nasze przebaczenie nie 
ma być samym słowem ani językiem, 
ale przebaczeniem, które nam okazał 
Chrystus umierając na Krzyżu Golgo-
ty. Przebaczeniem, które było czynem  
i prawdą.

Przebaczamy nawet wtedy, gdy ten, 
który nas skrzywdził nie wyznaje swo-
jej winy, nawet, jeśli nigdy tego nie 
zrobi. Musimy pamiętać, że ”…kiedy 
byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus 
za nas umarł.” (Rz 5:8). Pamiętajmy też, 
że przebaczając przekazujemy sprawę 
Bogu i że tylko On naprawdę wie, co  
z naszą krzywdą zrobić.

Przebaczamy, ale nie oznacza to, że 
ten, kto nas skrzywdził nie ma ponieść 
konsekwencji tego, co zrobił. Nie za-
wsze jest mądrym, nie zawsze zbliża 
to człowieka do Boga, nie zawsze też 
jest możliwe oszczędzenie komuś kon-
sekwencji jego złego postępowania. 
Miłość przynagla nas do przebacze-
nia. Mądrość każe nam często uczynić 
wszystko, by krzywdziciel poniósł kon-
sekwencje tego, co zrobił. Na przykład 
sprawcę przemocy dobrze jest trzymać 
na dystans od jego ofiary. Rany mogą 
jeszcze długo się goić, a zerwane za-
ufanie może już nigdy nie powróci, 
ale przebaczyłem i to, co zrobiłeś, 
nigdy nie zostanie użyte przeciwko  
tobie. 

Dobry ojciec z przypowieści Jezusa 
czekał na swego marnotrawnego syna, 
gdy ten w końcu powrócił do domu 
z otwartymi ramionami, bez słowa 
wyrzutu. Nie użył tego, co zrobił syn 
przeciwko niemu. Pozwolił jednak, 
aby syn poniósł wszelkie konsekwen-
cje tego, co zrobił. Poniewierka, głód 
i wstyd stały się tym, co kazało mu 
najpierw„wejrzeć w siebie”, a potem 
wrócić w skrusze do ojca. Nigdy sam 
grzech, ale często jego konsekwencje, 
które spadają na naszą głowę, każą 
nam szukać ratunku i wołać o ratunek  
do Boga. 

Przebaczenie jest oddaniem 
chwały Bogu

Biblijne przebaczenie to dar ofiarowa-
ny drugiemu. Nie coś, co czynimy ze 
względu na siebie, ale ze względu na 
Chrystusa i jego miłość. Ona przyna-
gla nas, abyśmy nie żyli już dla samych 
siebie (2Kor 5:14-15). Dziś często, także  
w kościele, słyszy się o przebaczeniu, 
które można nazwać „terapeutycz-
nym”. Przebaczeniem ze względu na 
siebie. Słyszeliście to: „Przebacz, bo  
w ten sposób się uwolnisz. Nie wi-
dzisz, że to cię niszczy? Zrób to choćby 
ze względu na siebie. Odetnij się od 
tego”? Nie odmawiając tym perswa-
zjom pewnej racji, chcę tylko spytać: 
Czy właśnie tak wygląda prawdziwie 
biblijne przebaczenie? Czy raczej nie 
jest tak, że powinniśmy przebaczać ze 
względu na to, że Bóg nam przebaczył? 

Przebaczamy, bo tak nam nakazał Król 
królów (Łk 6:37). A Jezus, chwała niech 
będzie Bogu, jest Królem nie tylko po-
tężnym. On jest też Królem dobrym. 
Nie tylko nakazuje nam przebaczać, 
ale przebaczając nam, obdarza nas 
mocą do tego, abyśmy i my mogli prze-
baczać. Jak o Bożych dzieciach powie-
dział Augustyn: „Bóg, jeśli nam coś na-
kazuje, najpierw nas do tego uzdalnia.” 
Przebaczenie, którego udzielasz nie 
jest z ciebie, ale jest Jego darem. Nie 
pozwól, więc, by miało się ono doko-
nać „ze względu na ciebie”. Niech ktoś, 
kto cię spyta, dlaczego przebaczasz nie 
usłyszy po prostu: ach, dopiekło mi to 
do żywego, mam dość, muszę się od 
tego uwolnić. Oddaj raczej chwałę 
Bogu i powiedz: Przebaczam, bo Bóg 
mi przebaczył. Obdarował mnie tak so-
wicie, że nie mogę inaczej. Jego miłość 
mnie do tego przynagla. To wielki, po-
tężny Król. Potężny i dobry. To z Niego, 
przez Niego i ku Niemu to wszystko! 
Ukazał mi moją winę, przebaczył mi 
moją winę i nauczył mnie przebaczać 
tym, którzy zawinili wobec mnie.

Bóg przebacza doskonale. Nikt nie za-
wiedzie się ufając, że tak, jak powie-
dział, nie wspomni już jego grzechów, 
które mu przebaczył w Chrystusie. 
Nigdy już nie zwrócą się przeciwko 
żadnemu z nas. I takiego przebaczenia 
uczmy się też okazywać tym, którym 
mamy cokolwiek do przebaczenia.

Nota o Autorze
Kiedy poprawialiśmy tekst, Rysiu za-
proponował następującą notę: „Au-
tor jest członkiem Zboru w Koszalinie  
i z ramienia Misji „Teen Challenge” ko-
ordynatorem służby „Coffee House” 
w Polsce, której celem jest docieranie 
z Ewangelią do ludzi uzależnionych.” 
Był to wtorek, 11 września. Planowa-
liśmy wspólnie kilka więcej artykułów. 
Byliśmy obaj bardzo zachęceni wizją 
współpracy. Nic nie wspominał o żad-
nych problemach ze zdrowiem. 

Dwa dni później, w czwartek do-
wiedziałem się, że Rysiu zmarł dzień 
wcześniej. Był to dla mnie szok, i cięż-
ko było mi w to uwierzyć. Potwier-
dziłem więc tę informację u pastora 
Arka Sobasza z jego zboru; okazała 
się prawdziwa. Choć pewnie nigdy nie 
jesteśmy gotowi na odejście kogoś, to 
to odejście było wyjątkowo szybkie  
i niespodziewane. 

Brat Ryszard Paciocha był wyjątko-
wym człowiekiem. Zarówno głęboki 
myśliciel, doskonale znający Biblię  
i kochający Jej prawdy faktycznie po-
nad wszelkie inne, jak i gorliwy dzia-
łacz, człowiek pomagający dziesiąt-
kom osób wyjść z nałogów. A w tym 
wszystkim ciepły, życzliwy, ofiarny Brat 
w Chrystusie. Dziękuję Bogu za to, że 
mogłem go znać i doświadczyć przez 
niego wielu błogosławieństw. „Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych naj-
mniejszych moich braci, mnie uczynili-
ście” (Mt 25:40); „zwycięzca nie dozna 
szkody od drugiej śmierci” (Obj 2:11). 

TRzy PRojekTy wiodące
Fundacja Radość ma już 10 lat! Z tej 
okazji chciałbym przybliżyć nasze naj-
ważniejsze działania, z wdzięcznością 
i nadzieją, że Boża wierność, której do-
świadczaliśmy obficie we wszystkich 
naszych działaniach, będzie dzięki 
Jego obfitej łasce towarzyszyć nam na-
dal. Jemu niech będzie chwała!

1. Program PeAd „dostarczania 
Żywności Najuboższej Ludności 
Unii europejskiej”

Kiedy 10 lat temu Bóg powoływał mnie 
do służby wśród ubogich, widziałem 
wielką potrzebę pomocy w zakresie 
żywności, ale nie tylko. Nawet w Rado-
ści, która uchodzi za bogatsze osiedle 
stolicy, występują ogromne kontrasty. 
Obok wspaniałej willi z pięknymi sa-
mochodami przed garażem stoi drew-
niak, w którym mieszkają wielodzietne 

rodziny, a umorusane dzieci bie-
gają boso po podwórku. Jeszcze 
gorzej jest na tak zwanej linii 
otwockiej i poza nią, dalej w kie-
runku południowo-wschodnim. 
Podejrzewam, że podobnie jest 
w całej Polsce, ale piszę tylko o tym, 
co wiem na pewno, bo tu pracujemy 
już od dekady. Kiedy na początku mo-
jej działalności charytatywnej wspie-
rałem pojedyncze rodziny z własnej 
kieszeni szybko okazało się, że nie 
jestem w stanie podołać temu wyzwa-
niu. Dlatego później prosiłem rodzinę 
i znajomych o pomoc, aby móc objąć 
pomocą wszystkich, których Bóg sta-
wiał na mojej drodze. Jednak potrzeba 
była coraz większa i wtedy ktoś pora-
dził mi, żebym założył bank żywności 
i to był dobry kierunek. Później jednak 
okazało się, że taki bank żywności już 
istnieje w Warszawie i nasza fundacja 
jako organizacja pozarządowa może 

się tam zgłosić, aby otrzymywać żyw-
ność dla swoich podopiecznych. Tak 
też się stało i po pierwszym spotkaniu 
wyliczono nam, że mieliśmy już wtedy 
140 podopiecznych, dla których regu-
larnie, co miesiąc zaczęliśmy otrzymy-
wać przydział żywności. Przez ostatnie 
8 lat docieraliśmy z pomocą żywno-
ściową do nowych miejscowości wszę-
dzie współpracując z lokalnymi ośrod-
kami pomocy społecznej, pedagogami 
szkolnymi i kuratorami sądowymi,  
a liczba podopiecznych stopniowo ro-
sła, osiągając w sierpniu br. poziom 1850 
osób. Obecnie przekazujemy naszym 
podopiecznym w Józefowie, Otwocku, 
Karczewie, Celestynowie, Sobieniach 
– Jeziorach, Wildze i w Kołbieli ponad  

Ryszard Paciocha

Jubileuszowy Rok 
Chrześcijańskiej Fundacji 
Radość



8 • SŁOWO PRAWDY • Numer 06 / czerwiec 2012 SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2012 • 9

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

10 ton żywności miesięcznie i planu-
jemy dalszy rozwój tej działalności. 
Podobnie jak we wszystkich progra-
mach unijnych logistyka i siła robocza 
oraz przygotowanie projektu i spra-
wozdawczość są dużym wyzwaniem, 
ale satysfakcja z dobrze wykonanego 
zadania jakie stawia przed nami sam 
Bóg jest większa, tym bardziej, że ta 
działalność charytatywna otwiera nam 
szeroko drzwi do działalności misyjnej 
w nowych miejscowościach. 

2. Międzynarodowe dni Radości 2012

Wzorem roku ubiegłego, kiedy to Chrze-
ścijańska Fundacja Radość z Warszawy 
wspólnie z Fundacją Stichting Intentio  
z Holandii zorganizowała Holender-
skie Dni Radości w warszawskiej Dziel-

nicy Wawer, w Józefowie, Otwocku  
i Karczewie również i w roku bieżącym, 
na przełomie lipca i sierpnia, postano-
wiliśmy zorganizować podobne festy-
ny głównie dla dzieci podopiecznych 
ośrodków pomocy społecznej, tym 
razem w nieco rozszerzonym gronie 
partnerów oraz w nowych miejscach.  
I tak 3 osobowa grupa z Holandii zo-
stała wzmocniona przez 3 kolejne oso-
by ze Szwecji oraz 3 następne z USA. 
Dodatkowo tegoroczny projekt zasiliła  
13 osobowa grupa z Irlandii Północnej. 
W tym roku chcieliśmy pomóc dzie-
ciom w Radzyniu Podlaskim, Lublinie, 
Łukowie oraz w warszawskiej Dzielni-
cy Wola. Dzięki współpracy z władza-
mi tych miast oraz z dyrekcjami ośrod-
ków pomocy społecznej i dyrekcjami 

szkół, na terenie których odbyły się 
dwudniowe festyny w każdym z ww. 
miast wiele dzieci mogło skorzystać  
z okazji i miło spędzić z nami swój wol-
ny czas. Nie do przecenienia okazała 
się też współpraca z lokalnymi partne-
rami – Kościołem Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim, 
Zborem Hosanna z Lublina oraz Ko-
ściołem Chrześcijan Baptystów w War-
szawie. Kościoły te wsparły nasz projekt  
w swoich miastach oddelegowu-
jąc wielu wolontariuszy do pomocy. 
Chciałbym teraz podziękować Pastoro-
wi Markowi Charisowi z Lublina, Pasto-
rowi Tomaszowi Mańko, który praco-
wał z nami zarówno w Radzyniu Pod-
laskim jak i w Łukowie oraz Pastorowi 
Markowi Budzińskiemu z Warszawy za 
pomocy przy festynach. 

W naszym imieniu ośrodki pomocy 
społecznej zaprosiły 150 swoich pod-
opiecznych dzieci na każdy pierwszy 
dzień festynu w danym mieście oraz 
wytypowały 12 najbardziej potrzebu-
jących rodzin z każdego miasta, któ-
rym następnego dnia rano przywieźli-
śmy do domów duże 30-kilogramowe 
rodzinne paczki przygotowane przez 
wolontariuszy w Holandii. W sumie 
rozwieźliśmy 48 takich paczek oraz  
4 komputery. W czasie kilkugodzin-
nego programu przy muzyce od godz. 
14:00 do godz. 19:00 dzieci miały do 
dyspozycji 11 dmuchanych zamków  
i innych obiektów, gdzie mogły się ba-
wić do woli, a rodzice mogli sobie wy-
brać odzież, obuwie, zabawki i sprzęt 
domowy przywieziony wielkim tirem  
z Holandii. Cały czas były dostępne 
napoje i przekąski, ponadto, pod wie-
czór wszystkim obecnym był serwowa-
ny ciepły posiłek – hot dogi, po którym 
odbywała się wielka loteria, w czasie 
której dzieci losowały wiele cennych 
nagród. Na koniec pierwszego dnia 
każde dziecko otrzymało dodatkowo 
reklamówkę z prezentami. 

Drugi dzień festynu w każdym z miast 
miał nieco inny charakter i był już 
otwarty dla wszystkich dzieci i rodzi-
ców, którzy zechcieli nas odwiedzić. 
Dzieci mogły uczestniczyć w warsz-
tatach zajęciowych, słuchać koncertu 
muzyki Gospel, ewangelii oraz świa-
dectw prezentowanych przez na-

szych międzynarodowych partnerów 
misyjnych. Największą frekwencję 
odnotowaliśmy w Lublinie, gdzie na 
nasz festyn przyszło ponad 350 dzieci  
z rodzicami. 

Projekt ten od samego początku miał 
dwa cele: charytatywny oraz misyjny, 
które dzięki Błogosławieństwu Bożemu 
i zaangażowaniu wielu osób zostały 
osiągnięte. Po pierwsze rozdaliśmy ca-
łego Tira darów, setki posiłków, a także 
poprzez śpiew, świadectwa i naucza-
nie opowiadaliśmy o Miłości Bożej  
i rozdaliśmy setki Ewangelii Jana wspie-
rając w ten sposób pracę misyjną lokal-
nych Zborów, które zechciały z nami 
współpracować.

Bardzo dziękuję wszystkim naszym 
partnerom polskim i zagranicznym, 
którzy przyczynili się do sukcesu tego 
wielkiego projektu, a przede wszystkim 
dziękuję Peterowi Methorstowi - szefo-
wi holenderskiej organizacji charyta-
tywnej „Stichting Intentio”, który ze-
brał i przysłał do Polski cały Tir darów 
dla 600 dzieci i ich rodzin, podopiecz-
nych czterech ośrodków pomocy spo-
łecznej, a także mojemu przyjacielowi  
i partnerowi misyjnemu Jeffowi New-
swangerowi z organizacji Hope For 
The Children z USA, Victorii Woods 
reprezentującej Chrześcijańską Szkołę 
Södermalmskyrkans ze Szwecji oraz 
Ricowi Gordonowi, liderowi grupy wo-
lontariuszy z organizacji misyjnej Exo-
dus z Irlandii Północnej. Wszystkich 
zachęcam do współpracy w przyszłym 
roku w nowych miastach.

3. wypoczynek dla dzieci

10 lat temu, w styczniu 2002 roku  
w Wiśle, zorganizowałem swój pierw-
szy obóz dla dzieci z dwóch domów 
dziecka: w Marwicy koło Elbląga  
i w Konstancinie – Jeziornej. W na-
stępnych latach organizowałem po 
kilka obozów rocznie. W roku 2010 ta-
kich obozów zorganizowanych przez 
Chrześcijańską Fundację Radość było 
już 12. W roku bieżącym do połowy 
lipca, wykorzystując każdą przerwę  
w roku szkolnym (ferie zimowe, prze-
rwa wielkanocna, wakacje letnie) zdą-
żyliśmy już zorganizować siedem stu-
osobowych obozów dla dzieci, głów-
nie podopiecznych ośrodków pomocy 

społecznej, z którymi współpracujemy 
w ramach programu PEAD, ale również 
dla wychowanków domów dziecka  
i innych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz dla dzieci z róż-
nych przyzborowych świetlic. Przerw  
w roku szkolnym nie jest zbyt wie-
le, więc postanowiliśmy wykorzystać 
instytucję „Zielonej Szkoły”, która 
daje możliwość organizacji obozu dla 
dzieci w trakcie roku szkolnego, ale 
w tym przypadku należałoby zapro-
sić co najmniej całą klasę. Od kilku 
lat współpracujemy również z ośrod-
kiem socjoterapii „Jędruś” w Józefowie 
i właśnie wszystkie 120 dzieci z tego 
ośrodka zaprosiliśmy na 2 nasze obo-
zy, jeden zimą w ośrodku h2o w Be-
skidach, a drugi latem w Zakopanem. 
Na naszych chrześcijańskich obozach 
za każdym razem mamy grupę mię-
dzynarodowych wolontariuszy, ludzi 
wierzących, którzy w bardzo atrakcyj-
ny sposób prowadzą program obozu 
oraz składają świadectwa swojego na-
wrócenia i życia z Bogiem. W czasie 
społeczności porannych i wieczornych 
dużo śpiewamy i uczymy się o Bogu. 
Poranne warsztaty i popołudnio-
we wycieczki są bardzo atrakcyjne.  
Pod koniec każdego obozu mamy 
ewangelizację w trakcie której wiele 
dzieci oddaje swoje serce Panu Je-
zusowi. Więcej o naszych obozach 
oraz całej działalności można się do-
wiedzieć z naszej strony internetowej:  
www.fundacja-radosc.pl 

Od początku istnienia tej służby kilka 
tysięcy biednych dzieci zaprosiliśmy na 
kilkadziesiąt chrześcijańskich obozów, 
gdzie nie tylko miały zapewniony do-
bry czas, ale też usłyszały Dobrą Nowi-
nę o Panu Jezusie. Na nasze obozy za-
praszamy tylko dzieci, których nie stać 
na taki wypoczynek i dlatego też sami 
musimy zdobyć pieniądze. Zachęcam 
więc do współpracy w tym dziele. Da-
rowizny można przekazywać na rachu-
nek: Chrześcijańska Fundacja Radość, 
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa,  
77 1050 1025 1000 0023 0001 5076

Z braterskimi pozdrowieniami,

Henryk Podsiadły,  
Prezes Zarządu  

Chrześcijańskiej Fundacji Radość
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okazji świąt noszą stroje narodowe  
i śpiewają pieśni patriotyczne, poja-
wiają się także odpowiednie plakaty 
na ulicach i artykuły w miejscowych 
gazetach. W naszym regionie urodził 
się znany bojownik o niepodległość 
narodu ukraińskiego Stepan Bandera1. 

Starsi ludzie pamiętają jeszcze strasz-
ne klęski głodu, które zdziesiątkowały 
nasz naród w latach 30-tych ubiegłe-
go wieku. Jak wiadomo ta straszna 
klęska była spowodowana tzw. ko-
lektywizacją, kiedy to przymusowo 
znacjonalizowano prywatne gospodar-
stwa rolne i wprowadzono centralne 
sterowanie rolnictwem. Polegało to 
na tym, że w Moskwie decydowano  
o planach upraw w całym ówczesnym 
Związku Sowieckim. W efekcie takie-
go planowania w samej tylko Ukrainie 
z głodu umarło od 7 do 10 milionów 
ludzi i to jak na ironię w kraju, gdzie 
są chyba najżyźniejsze w Europie pola  
uprawne… 

Nie ma co się dziwić, że na naszych 
terenach język rosyjski jest niemile sły-
szany i traktowany jak obcy. Ludzie są 
tu bardzo wrażliwi, szczególnie, gdy 
odbywa się niepokojąca publiczna de-
bata na temat zrównania języka rosyj-
skiego z ukraińskim. U nas, w zachod-
niej Ukrainie, jest to traktowane jako 
zagrożenie nie tylko dla narodowej 
tradycji, ale także dla niepodległości 
Ukrainy. 

jak rozpoczął się ruch baptystyczny  
w zachodniej Ukrainie?

Około 80 lat temu w czasach gdy za-
chodnia Ukraina była częścią Polski 
powstał pierwszy zbór baptystyczny, 
we wsi Hanusywka, ok. 40 km od 
miasta Bursztyn. Pierwszym liderem 
tego zboru był Mykola Luty. Przedtem 
tam już byli luteranie, którzy po woj-
nie wyjechali do Niemiec i przekazali 
swoją kaplicę baptystom. Nasi ludzie 
wracający z I Wojny Światowej mieli 
marzenia o zwyczajnym i spokojnym 
życiu. Przynosili ze sobą Bibie i czytali  
 
1Stepan Bandera (1909-59) był kontrowersyjną postacią, 
gdyż jako skrajny nacjonalista popierał nawet działalność 
terrorystyczną w dowodzonej przez siebie Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów oraz współpracował z niemieckimi 
Nazistami w czasie II Wojny Światowej; obarcza się go także 
odpowiedzialnością za morderstwa, jakie tzw. ‘banderowcy’ 
(stronnicy Bandery) masowo dokonywali na Żydach i Pola-
kach zarówno w czasie jak i po II Wojnie Światowej. 

ja w grupach oraz zakładali zbory aby 
wspierać się nawzajem. Jednak potem 
okazało się, że ruch baptystyczny dużo 
szybciej rozwijał się w regionach czer-
niewickim i wołyńskim niż u nas. 

jakie widzisz szczególne błogosła-
wieństwa w swojej pracy?

Największe błogosławieństwo pocho-
dzi z tego, że ludzie ciągle nawracają 
się i chcą poznawać Boga. Każdego 
roku są organizowane chrzty wiary. 
Bardzo budujące jest to, że w naszym 
zborze panuje Boża miłość i pokój. 
Dla mnie także wielkim błogosławień-
stwem jest moja rodzina, która rozu-
mie i wspiera mnie w służbie. Kiedyś 
byłem nauczycielem historii, potem 
ukończyłem seminarium baptystycz-
ne w Irpeniu koło Kijowa. Odczu-
wam błogosławieństwo w moim życiu  
i służbie codziennie. 

Każdego ranka organizujemy spotka-
nia modlitewne. Prawie codziennie 
wieczorem jest u nas jakieś nabo-
żeństwo, albo studium biblijne, albo 
co najmniej spotkanie modlitewne. 
Nasza młodzież chętnie angażuje się  
w służbę. Mamy także nowo zbudo-
wany dom modlitwy, za który jesteśmy 
wdzięczni Bogu. Widzę, że sukcesy 
zboru zależą przede wszystkim od 
dobrej pracy zespołu przywódczego. 
Wielkim błogosławieństwem jest także 
to, że cieszymy się dobrym świadec-
twem w naszym mieście i okolicy. 

jakie trudności i wyzwania musicie 
pokonywać? 

Zdarza się, że do zboru przychodzą 
trudni ludzie i przynoszą ze sobą róż-
ne problemy. Szczególnie są to alko-
holicy i narkomani, którzy nie potrafią 
wytrwać w podejmowanych przez sie-
bie decyzjach. Inny problem to choro-
by spowodowane zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego, gdyż w naszej 
okolicy jest elektrownia, która emituje 
do atmosfery dużo zanieczyszczeń. 
Ludzie wdychają to skażone powietrze 
i potem chorują, zdarza się, że nawet 
młodzi. 

Niektórzy mieszkają na wsi, gdzie  
w lecie nie ma wody, szczególnie  
w okresach letniej suszy. Kolejne 
wyzwanie to finansowanie projektu  
 

transmisji programów chrześcijańskich  
w regionalnym radio i telewizji. To 
jest z jednej strony unikalna możli-
wość, a z drugiej poważne wyzwanie. 
Brakuje u nas także chrześcijańskich 
książek i gazet w języku ukraińskim. 
Inne przeszkody w pracy misyjnej 
zdarzają się z powodu silnie rozpo-
wszechnionego okultyzmu i ludowych  
przesądów. 

jak wyglądało twoje nawrócenie?

Pochodzę z rodziny prawosławnej  
i nawróciłem się w czasie służby woj-
skowej. Pamiętam, jak przed pójściem 
do wojska sąsiad zachęcał mnie abym 
modlił się do Boga. Będąc w wojsku 
często stosowałem się do jego rady. 
Wtedy spodobała mi się dziewczy-
na, która zaprosiła mnie na nabożeń-
stwo baptystyczne. Słuchając kaza-
nia po raz pierwszy dotarło do mnie, 
że Bóg jest miłością, a prawda jest  
w Jezusie. Obecnie ta dziewczyna jest  
moją żoną.

Od tego czasu nawiązałem kontak-
ty z grupą studentów zrzeszonych  
w chrześcijańskim ruchu studenckim. 
Potem skończyłem szkołę i zacząłem 
pracę jako nauczyciel historii. Wtedy 
także nawiązałem kontakt ze zborem 
baptystycznym w Czerniowcach, gdzie 
także przyjąłem chrzest wiary w roku 
1997. Po tym musiałem znieść prześla-
dowania ze strony rodziny, szczególnie 
od mojego teścia. W efekcie postano-
wiliśmy z żoną wyjechać do Iwano 
Frankowska, gdzie otrzymałem pracę 
i mieszkanie. Potem przenieśliśmy się 
do Bursztyna. Ordynacja kaznodziej-
ska odbyła się w roku 2007 w Bursz-
tynie.

o co możemy się modlić? 

O nawrócenie rodziny, nowe grupy 
w kościele, rozwój projektu rozpo-
wszechniania ewangelii w regionie  
i w naszym miasteczku, finansowanie 
inicjatyw ewangelizacyjnych. Zachę-
cam do zapoznania się z naszą działal-
nością na stronie www.mirvam.at.ua 
Bardzo chcielibyśmy nawiązać współ-
pracę z polskim zborem. Jeśli jakiś  
polski zbór będzie chętny, to z rado-
ścią zaangażujemy się. Proszę o kon-
takt! 

Bursztyn z Ukrainy
z pastorem Wołodymirem Rodymiukiem
z miasta Bursztyn
rozmawia Daniel Trusiewicz

Słowo Prawdy: jak możesz opisać 
zbór, w którym służysz?

Pastor wołodymir: Praca misyjna  
w miejscowości Bursztyn zaczęła się 
ok. 10 lat temu. Zbór nasz został ofi-
cjalnie zarejestrowany przed czterema 
laty. Według zasad obowiązujących 
na Ukrainie wystarczy 10 zdeklaro-
wanych członków, aby zarejestrować 
nową wspólnotę. Rejestracja dokonuje 
się na podstawie decyzji zboru - mat-
ki. W naszym przypadku to był zbór 
w Iwano Frankowsku, stolicy regionu 
w zachodniej Ukrainie. Naszą wspól-
notę tworzą ludzie w różnym wieku. 
Trzon społeczności stanowią rodziny 
w średnim wieku, które mają dorasta-
jące dzieci. Są w naszym gronie tak-
że starsi ludzi i młodzież. Zdarzają się 

także byli narkomani, którym pomogli-
śmy wyjść z uzależnienia. Większość 
nowych ludzi trafia do zboru przez 
kontakty indywidualne.

Motto naszego zboru to ‘Prawda i Mi-
łość w Jezusie’. Forma nabożeństwa 
jest raczej współczesna, z niektórymi 
elementami tradycji. Mamy swój dom 
modlitwy zbudowany w zeszłym roku. 
W 2005 roku rozpoczęliśmy emitować 
audycje radiowe, które docierają do 
odbiorców w okolicy naszego miasta, 
a potem także programy telewizyjne. 
Są one transmitowane raz w tygodniu 
i dzięki temu ewangelia może docie-
rać do większej liczby ludzi. Regular-
nie spotykam całkiem obcych ludzi,  
którzy pozdrawiają mnie na ulicy sło-
wami „chwała Bogu”, gdyż w taki spo-

sób zaczynamy nasz każdy program. 
Nieznajomi ludzie często dziękują 
nam za nadawane programy. Cieszę 
się także, że od niedawna mogliśmy 
rozszerzyć obszar nadawania na cały 
region Iwano Frankowski. 

Jakim miastem jest Bursztyn? Jacy lu-
dzie w nim mieszkają?

Jest to nieduże miasto, mieszka w nim 
zaledwie 15 tysięcy ludzi. Zdecydowa-
na większość to Grekokatolicy i dzia-
ła tu tylko jeden zbór baptystyczny. 
Trzeba przyznać, że o ile na Ukrainie 
jest dość dużo baptystów, to w naszym 

regionie istnieje zaledwie  
25 zborów. W zachodniej 
Ukrainie jest wiele miast  
i wsi, gdzie nie ma żadnego 
zboru ewangelicznego. Fak-
tycznie jest to najmniej na 
Ukrainie zaludniony przez 
baptystów region. Pod tym 
względem nie możemy po-
równywać się z Kijowem lub 
Zakarpaciem. Ludzie są u nas 
dość religijni i tylko ok. 25% 
społeczeństwa deklaruje się 
jako niewierzący. 

Nasz region uważany jest za 
ostoję ‘ukraińskości’. Działa  
tu nawet partia polityczna 
„Zjednoczenie Ukraińskie – 
Swoboda”, która stawia so-
bie za cel podtrzymywanie  
i promowanie ukraińskiej toż-
samości narodowej. Ludzie  
w naszej okolicy zawsze przy 
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„Muszę uświadomić sobie swoje groź-
ne położenie. Nie mogę spocząć, do-
póki nie pojednam się z Bogiem. Moje 
serce jest tak zatwardziałe, a moja 
ślepota tak wielka, że nie potrafię na-
leżycie nienawidzić grzechu, mimo 
że widzę, jak bardzo jestem zepsuty  
i zaślepiony na odbiór rzeczy natury 
duchowej.”

Te oto słowa napisał William Wilber-
force kilka miesięcy przed tym, jak się 
nawrócił. Gilbert Murray, profesor ję-
zyka greckiego napisał w swojej książ-
ce „Religio Grammatici”: „Nie każdy 
odpowiada na wezwanie do zmian... 
dotyczy to od zawsze zaledwie kilku 
wybranych ludzi”. Ta myśl okazała się 
prawdziwa w życiu Williama Wilber-
force’a (1759-1833). Po okresie ekstra-
waganckiego trybu życia nawrócił się, 
stał się chrześcijaninem a Bóg użył go, 
by zmienił swój naród. 

W jego czasach handel niewolnikami  
i instytucja niewolnictwa były silnie za-
korzenione w Wielkiej Brytanii, a więk-
szość populacji w rejonach o zwięk-
szonej przestępczości żyła w skrajnym 
ubóstwie. Ludzie ci, według wielebne-
go Ernesta Howse’a byli „nieokrzesani, 

Epoka Williama Wilberforce’a
Przełom w Wielkiej Brytanii

bezczelni i podli”. Co więcej, z powo-
du grzechu wszelkie światło ewangelii 
zostało zablokowane i Kościół nie speł-
niał już swojej roli.

Jednakże, ciemność duchowa jak i mo-
ralna w Anglii miały wkrótce ustąpić 
miejsca światłości dzięki Williamowi 
Wilberforce’owi oraz grupie Clapham. 
Członkami tej grupy byli ludzie, którzy 
używali zarówno swoich bogactw jak 
i wpływów, by zaprowadzić moralną  

i społeczną przemianę. Ta mała grupa, 
z Wilberforcem na czele, promowa-
ła poprzez ewangeliczne odrodzenie 
w Wielkiej Brytanii ruch humanitarny, 
który rozprzestrzenił się niemal w ca-
łej Europie i pozytywnie wpłynął na 
„życie na trzech innych kontynentach”. 
Ruch ten podkreślał wartość „ludzkiej 
duszy ... i jednostki” oraz dał początek 
poczuciu odpowiedzialności uprzywi-
lejowanych przed nieuprzywilejowa-
nymi, włączając w to reformę niespra-
wiedliwego wydawania wyroków i bru-
talnych warunków więziennych.

Członkowie grupy Clapham, mimo 
całego swojego oddania i talentów, 
nie byliby w stanie osiągnąć tak wiele 
bez Wilberforce’a, który dokonał ich 
zjednoczenia. Howse trafnie opisał tę 
współzależność: „Ci ludzie byliby jak 
małe strumyki.... bez Wilberforce’a te 
strumyki nigdy nie byłyby w stanie sku-
mulować się w jeden potężny potok... 
którego siłę wykorzystano do tak wielu 
niezapomnianych przedsięwzięć.”

Wilberforce był niski, chorowity i miał 
wadę wzroku, ale mimo to był rado-
snym, rozrywkowym i wielkodusznym 
człowiekiem. Jednym z wrodzonych ta-

kim Moreland

lentów Wilberforce’a był jego melodyj-
ny głos oraz niesamowite umiejętno-
ści jako mówcy, dzięki którym zyskał 
przydomek „słowika Izby Gmin”. James 
Boswell, prawnik i eseista, ujął to na-
stępująco: „Zobaczyłem jedynie zwy-
kłego kurdupla wystającego zza stołu; 
jednak, kiedy zacząłem go słuchać, rósł 
on w moich oczach, aż karzeł okazał 
się olbrzymem”.

Już w wieku 27 lat, ten „olbrzym” wy-
wierał wpływ na życie społeczne i po-
lityczne Anglii. Za namową Wilberfor-
ce’a dnia 1 czerwca 1787 roku król Je-
rzy III wydał proklamację o „Zachęcie 
do pobożności i cnoty” (The Proclama-
tion for the Encouragement of Piety and 
Virtue). Proklamacja ta miała na celu 
zapobiegać niemoralności tamtych 
czasów. Zadaniem władz było kara-
nie takiego zachowania, jak pijaństwo, 
wulgarność, hazard, a oprócz tego 
wymierzanie kar wydawcom książek 
o nieodpowiedniej treści. Proklamacja 
skierowana była do klas wyższych, aby 
te stały się przykładem godnym naśla-
dowania przez resztę społeczeństwa.

Tego typu przykład był bardzo pożąda-
ny. W liście do przyjaciela, Wilberfor-
ce napisał, że to nie walka polityków 
doprowadza go do rozpaczy, ale „po-
wszechna korupcja i [niemoralność] 
tego wieku, które są szczególnie wi-
doczne wśród bogatych, którzy żyjąc 
w luksusie poszerzają swój zgubny 
wpływ i rozprzestrzeniają swoją nisz-
czycielską truciznę na masy innych 
ludzi.” Należało więc doprowadzić do 
dwóch zmian: „wyeliminowania spo-
łecznego zepsucia i promowania religii 
w sercach ludzi.”

W szczególności, jedno z przestępstw 
zachodzących zarówno w samym 
Londynie jak i w okolicach, pomoże 
przybliżyć powagę problemu. Ulice 
były wypełnione prostytutkami. Jedno  
z przeprowadzonych badań pokazu-
je, że jedna czwarta (50.000) nieza-
mężnych kobiet w Londynie pracowa-
ła jako prostytutki. Niestety, średnia 
wieku wielu z nich, wynosiła 16 lat. 
Chłopcy także przyczyniali się do po-
wszechnego chaosu w kraju poprzez 
kradzieże i dopuszczanie się szeregu 
innych zbrodni. Wielu z pośród tych 
nieletnich przestępców było bezdom-

nych. Londyn, według Johna Newtona, 
stał się „wylęgarnią niegodziwości”. 

Częścią zaradzania i zapobiegania 
przestępczości była odnowa biednych, 
występnych dzieci, przeprowadzana 
przez akcje organizacji charytatyw-
nych, w których zaangażowany był 
sam Wilberforce. Jedną z takich organi-
zacji było Towarzystwo Filantropii (The 
Philanthropic Society). Chociaż organi-
zacja ta była wspomagana przez wielu 
ewangelicznie wierzących chrześcijan, 
to nie miała charakteru ewangelicz-
nego jako, że zwalczała drugorzędne 
przyczyny problemu przestępczości,  
a jak pisał Brown, „nie atakowała dia-
belskiej natury człowieka”. 

Wielu młodych chłopców (już od  
4 roku życia) było sprzedawanych do 
zakładów kominiarskich lub uprowa-
dzanych przez kominiarskich mistrzów, 
a następnie zmuszanych do pracy. 
Uważano ich za swoją własność, trak-
towano ich brutalnie, jak gdyby byli 
niewolnikami. Wilberforce wraz z gru-
pą niewierzących ludzi założył organi-
zację Towarzystwo do Spraw Młodo-
cianych Kominiarzy (The Climbing Boy 
Society), która po 50 latach, w 1875 
roku położyła kres tym praktykom.

Natomiast Towarzystwo do Spraw 
Spłat Długów i Uwolnienia Osób Wię-
zionych za Małe Długi (The Society 
for the Discharge and Relief of Persons 
Imprisoned for Small Debt) rozpoczę-
ło swoją pracę jako organizacja ewan-
geliczna, choć w miarę upływu czasu 
jej religijny charakter zszedł na boczny 
plan. Otóż liczba osób więziona za 
małe długi była wstrząsająca. Jeden  
z adwokatów stwierdził, że „więcej 
jak trzy czwarte obecnych więźniów  
w Szkocji odsiaduje swój wyrok za 
małe długi”. Warunki w więzieniach 
były nie do przyjęcia. Panowała anar-
chia, nie było toalet, a rodziny więź-
niów bardzo często same musiały do-
starczać jedzenie. To przyczyniło się do 
zaangażowania Wilberforce’a również  
w Towarzystwie do Spraw Poprawy 
Więziennej Dyscypliny (The Society for 
the Improvement of Prison Discipline) 
oraz Towarzystwie do Spraw Odnowy 
Młodocianych Przestępców (The Socie-
ty for the Reformation of Juvenile Offen-
ders), które powstały w 1818 roku.

Głównym celem w strategii Wilber-
force’a była praca z różnymi ludźmi, 
dzięki powszechnej łasce, aby promo-
wać sprawiedliwość i reformację zwy-
czajów i postępowania. Wilberforce 
był liderem partii znanej jako „nieza-
leżna partia Wilberforce’a” lub „Partia 
Ewangeliczna,” której liczba członków 
wahała się między 25 a 30 osobami, 
które pracowały każdego dnia nad 
rozwiązywaniem społecznych kwestii  
moralnych.

Wilberforce osiągnął w polityce tak wie-
le głównie dzięki spędzaniu wielu go-
dzin na rozmowach z ludźmi o swoich 
programach promujących reformację 
zwyczajów. Sir James Stephen (1824-
1894), biograf Wilberforce’a, zauważył, 
że Wilberforce potrafił spędzić czas  
z jedną osobą lub grupą ludzi próbując 
przeforsować daną sprawę, podczas 
gdy pozostali byli zmuszeni czekać 
na spotkanie z nim z przedstawieniem 
swoich spraw. Stephen stwierdził żarto-
bliwie, że „w przedsionku zwolennicy 
poprawy więziennej dyscypliny sami 
byli poddani swego rodzaju aresztowi 
tymczasowemu.”

Poza tym, biuro Wilberforce’a było 
zagracone „stosem listów subskryben-
tów, planów, raportów pochodzących 
od sprzymierzonych stowarzyszeń.” 
W rzeczywistości, przez pół wieku 
Wilberforce był zaangażowany w nie-
mal wszystkie projekty, które w kon-
sekwencji prowadziłyby do „religijnej, 
intelektualnej i społecznej poprawy, 
nie ważne, czy w odniesieniu do bo-
gatych, czy biednych”. Poza człon-
kostwem w Izbie Gmin i dążeniem 
do zniesienia handlu niewolnikami 
Wilberforce działał aktywnie w sześć-
dziesięciu dziewięciu organizacjach!  
W dwudziestu dziewięciu z nich był vice 
prezydentem, skarbnikiem w jednej,  
w pięciu naczelnikiem, a w pięciu po-
zostałych zasiadał w komisjach. Warto 
też dodać, że Wilberforce służył nie 
tylko czasem i zdolnościami. Jeśli cho-
dzi o finanse, również nie był sknerą 
– na łożenie na owe projekty poświę-
cił jedną trzecią lub jedną czwartą  
swojego pokaźnego majątku. 

Pytanie, jakie się nasuwa, brzmi: jak je-
den człowiek jest w stanie nadzorować 
wszystkie te plany i programy? Otóż, 

TEMAT NUMERU: WOLNOŚĆ

William Wilberforce
Portret pędzla Karla Antona Hickela, około 1794

(il.: www.wikipedia.org)

fot. stockxchng
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nie potrafił. Stephens zauważa, że Wil-
berforce pełnił stanowisko swego ro-
dzaju „ministra społecznych i państwo-
wych organizacji charytatywnych,” gdy 
inni zajmowali się „żmudnymi detala-
mi.” W połowie epoki Wilberforce’a, 
sieć stowarzyszeń, w których był on 
zaangażowany, rozrosła się tak bar-
dzo, że powstały tysiące jej odgałęzień  
w całym kraju. Prawdopodobnie naj-
bardziej motywującą częścią pracy 
Wilberforce’a był fakt, że w ostatecz-
nym rozrachunku stowarzyszeń było  
w kraju tak wiele, że stały się one nor-
mą, a nie jak do tej pory, jedynie spora-
dycznymi przypadkami. 

Należy jednak pamiętać, że członkowie 
grupy Clapham, którzy byli nawróco-

nymi chrześcijanami, wciąż popełnia-
li błędy, czasem wręcz skandaliczne. 
Jednym z udokumentowanych przy-
padków takiego błędu jest sprawa dru-
karza Thomasa Williamsa. Wydrukował 
on książkę „Wiek rozumu” Thomasa 
Paine’a, która w tamtych czasach była 
tekstem nie do przyjęcia. Mimo to, sto-
warzyszenia kontynuowały swoją no-
watorską pracę. W liście do przyjaciela  
z dnia 17 grudnia 1796 roku, Wilber-
force i dwóch innych ludzi w skrócie 
przedstawili informację na temat nowej 
organizacji charytatywnej Towarzystwo 
do Spraw Poprawy Warunków i Zwięk-
szenia Komfortu Ubogich (The Society 
for Bettering the Condition and Incre-
asing the Comforts of the Poor). Ta orga-
nizacja miała polepszyć ogólne warunki 

Wolność, mówiąc najprościej, to 
niezależność. Jej przeciwień-

stwo to zależność, czyli niewola, 
poddanie, posłuszeństwo.

Wolność tak rozumiana nie może 
być absolutna, bowiem nie istnieje 
życie nie posiadające jakichkolwiek 
zasad. A wszelkie zasady to jakaś 
zależność. Tak rozumiana wolność 
nie byłaby również niczym ważnym, 
bowiem Biblia postrzega pozytywnie 
zależność, poddanie i posłuszeństwo 
Bogu (o niewoli Bożej mówić nie 
można, skoro adoptuje On zależne 
od siebie osoby do swojej rodziny  

i staje się dla nich Ojcem). Stąd, gdy 
Biblia mówi o wolności, nie mówi  
o niezależności od Boga. Raczej, uwa-
ża zależność od Boga za uwolnienie 
od innych zależności. Zależność, która 
inspiruje, otwiera na nowe perspekty-
wy; uczy godności, ale i pokory. Daje 
odwagę podnieść zgięty przez tyrana 
kark. Ale również uczy porządku tam, 
gdzie panuje chaos i lekceważenie 
wszelkich wartości. Daje więc zarówno 
bodziec do rozwoju, jak i wprowadza 
porządek. W końcu, zwraca nas rów-
nież ku innym ludziom – jako warto-
ściowym współpracownikom; również 
stworzonym na podobieństwo Boże,  

w bliskich więziach z którymi powin-
niśmy realizować cele, które Bóg nam 
stawia. Cele, dzięki którym będziemy 
w wolny, a więc nieprzymuszony spo-
sób, realizować Bożą wolę. Wolność  
w Jezusie Chrystusie nie jest więc wol-
nością od Niego, ale wolnością od in-
nych „chrystusów”, od podróbek Zba-
wiciela. Od wpływu ich wizji człowie-
ka, świata, rodziny, sensu, wartości. Jak 
to się dzieje? Przede wszystkim przez 
uwolnienie serca.

Księga Przypowieści przestrzega nas, 
abyśmy je chronili. Serce to nasz  
wewnętrzny stan; zdolność do odwa-

Mateusz wichary

Wolne

SERC
E

był odpowiednio przygotowany do by-
cia narzędziem uwolnienia. Ale jednak 
jego pragnienie było właściwe. 

Kiedy spotykamy go 40 lat później, pa-
sącego trzody teścia, jest człowiekiem, 
który zagrzebał gdzieś głęboko ową 
wolność. Pogodzony ze swa dolą emi-
granta, z dala od obu rodzin, kraju. Cie-
szący się żoną i spokojem. Nie mający 
żadnych większych aspiracji. Ale do 
niego właśnie przychodzi Bóg. Objawia 
mu swą moc. Myślę, że po to, by po-
kazać, że teraz realne jest, aby poszedł  
i zrobił to, co kiedyś chciał uczynić. 

Swoją drogą, jest w tym jakaś jeśli nie 
ironia Boża, to humor. Młody, poboż-
ny Żyd robi coś dla Boga, i nic mu  
z tego nie wychodzi. Kiedy po 40 la-
tach nie ma już najmniejszej ochoty bo 
to robić, Bóg uznaje, że oto właśnie jest 
gotowy. Jest w tym ważna lekcja dla 
nas. Często wydaje nam się, że nasza 
gotowość świadczy o byciu gotowym 
do realizacji czegoś. Jak widać, to nie-
prawda. Być może musimy ją utracić, 
aby faktycznie stać się gotowym. My-
ślę, że to nie oznacza, że ów potencjał 
całkowicie musi się zagubić – w końcu 
Bóg wybrał Mojżesza, a nie kogokol-
wiek innego. On wiedział, że można 
inaczej. Doświadczył tego; był odważ-
ny. To było ważne w procesie ukształ-
towania go na przywódcę Bożego ludu.  
A jednak, musiał posmakować również 
porażki, słabości, może zobojętnienia. 

fot. Fotolia

TEMAT NUMERU: WOLNOŚĆ

życia ludzi ubogich, „skorygować nad-
użycia w przytułkach/domach robotni-
czych” oraz „pomóc biednym zapew-
nić dobry start swoim dzieciom.” Zakres 
działania tej organizacji był większy niż 
tylko pomoc biednym; stowarzyszenie 
to miało za zadanie wzmocnić ogól-
ną ekonomię między innymi poprzez 
„udoskonalenia i eksperymenty, które 
by znalazły zastosowanie na farmach, 
w fabrykach, prywatnych domach, oraz 
w każdej życiowej sytuacji”.

Wilberforce i grupa Clapham nie za-
mierzali zmienić struktury klasowej 
społeczeństwa. Ich celem było zwal-
czanie ubóstwa i brutalności poprzez 
wprowadzenie moralnej odnowy. Dla-
tego też popierali szkółki niedzielne, 

podczas których dzieci uczyły się, jak 
czytać Biblię oraz inne teksty natury 
religijnej po to, by potrafiły zrozumieć, 
czym jest wiara chrześcijańska oraz 
świętość. Wilberforce powiedział: „je-
śli ludzie są przeznaczeni do wolności, 
muszą być przystosowani, aby móc tą 
wolnością się cieszyć”. Nauka czyta-
nia nie jest jedynym sukcesem tamte-
go okresu; nauczyciele przekazywali 
także praktyczne umiejętności, np. jak  
w sposób zorganizowany prowadzić 
gospodarstwo domowe. 

Z pewnością zarówno szkółki nie-
dzielne jak i umiejętność czytania  
i pisania stanowiły o wiele lepszy śro-
dek zapobiegania przestępczości, niż 
więzienia czy szubienice. A mimo to, 
jeden z pisarzy przeciwstawiał się idei 

powszechnego czytelnictwa jako kon-
trowersyjnej, tak, iż Gabinet premiera 
Pitta bliski był przeciwstawieniu się 
temu pomysłowi. Uważano bowiem, 
i słusznie, że nauka czytania i pisania 
wśród klas niższych będzie propago-
wać demokrację w Anglii. 

Wilberforce nie tylko troszczył się  
o ludzi. W jego czasach powszech-
ny był problem okrucieństwa wobec 
zwierząt. Torturowanie zwierząt dla 
sportu było czymś normalnym; by-
dło, konie, czy owce traktowane były  
w sposób niehumanitarny. Wilberforce 
razem z Richardem Martinem (człon-
kiem parlamentu) oraz wielebnym Ar-
thurem Broomem przewodzili grupie 
reformatorów, którzy pracowali nad 
uchwaleniem ustawy „1822 Richard 

gi, szlachetności, poświęcenia, praw-
domówności, wysiłku. Serce to nasze 
źródło. 

Wolne serce jest warunkiem wolności 
w ogóle, bowiem niezależność w dzia-
łaniu, odmowa posłuszeństwa komuś 
czy czemuś, rodzi się w sercu. Jeśli  
w sercu nie ma sprzeciwu na określoną 
sytuację i nie ma wizji sytuacji odmien-
nej, jest to serce zniewolone. Niezdolne 
do uwolnienia. Zmiany. Niewolnikiem 
staje się i przestaje się być w sercu. Gdy 
pojawia się w nim nadzieja, pragnienie 
zmiany, człowiek powstaje. Inaczej, 
choćby miał siłę zmienić dziesięć świa-

tów, nie uczyni nic. Wszelkie ludzkie 
i religijne niewole ostatecznie opierają 
się właśnie o zniewolone serce. Które 
nie umie, nie chce, przyzwyczaiło się, 
wybiera status quo.

wolność w życiu Mojżesza
Widać to doskonale na przykładzie wy-
chodzących z Egiptu Izraelitów i Moj-
żesza, opisanych w Księdze Wyjścia. 
Mojżesz, czemu z pewnością pomogło 
uprzywilejowane wychowanie na dwo-
rze faraona, miał serce wolne, a więc 
nie bojące się radykalnych kroków; 
działania dla wolności. To serce nie wy-
zbyło się przy tym swej żydowskości. 
Przeciwnie, ono był wolne dla Żydów 
– dla poprawy ich doli. Zabicie nadzor-
cy było oznaką sprzeciwu tego serca. 
Oznaką niedojrzałą, nieodpowiednią, 
tak, ale jednak oznaką owego cennego 
życia. Reakcja Żydów była reakcją bez-
nadziei – całkiem możliwe zresztą, że 
racjonalną na ów moment – no bo jaką 
niby nadzieją miałby być dla uwolnie-
nia Żydów ów niedojrzały, wychowa-
ny na dworze egipskim Żyd, który nie 
wiedzieć czemu czuje sentyment do 
swych pobratymców? Niech lepiej się 
cieszy, że żyje inaczej i się od nas od-
czepi. Ma lepiej, to niech nie wchodzi 
nam w oczy. I nie próbuje nic zmienić. 
Bo nic się nie da zmienić.

I tutaj właśnie wizja Żydów patrzą-
cych na Mojżesza jest zniewolona. Być 
może rzeczywiście Mojżesz wtedy nie 

Martin’s Act,” by zapobiec okrucień-
stwu wobec zwierząt. Założyli oni tak-
że w 1824 roku The Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals 
(polskim odpowiednikiem może być 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami).

Podsumowując: to właśnie silna wiara 
Wilberforce’a jako chrześcijanina do-
prowadziła go do stania się wpływo-
wym wybawcą dla uciśnionych. Razem 
z członkami grupy Clapham zmienił 
każdą sferę życia w Anglii, pomagając 
doprowadzić do lepszego traktowania 
ludzi na całym świecie, pozostając 
wzorem do naśladowania dla następ-
nych pokoleń, w tym i nas. 

tłum. Paulina Barańska 
Artykuł pochodzi ze strony: www.breakpoint.org
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którą mamy w Chrystusie” (2:4), która 
tej pierwszej grupie się nie podoba, 
którą chcą „wyszpiegować” i stłumić 
– chcą chrześcijan na powrót „podbić  
w niewolę”.

Wolność i wiara są więc powiązane. 
Wiara wierzy, że wolność jest możli-
wa. Wiara wierzy, że zmiana jest moż-
liwa, że może stać za nią Bóg. Oczy-
wiście, nie powinniśmy pochopnej, ani 
łatwowiernej gotowości do zmian osób 
młodych idealizować bądź utożsamiać  
z ową wolnością. Nie powinniśmy 
również niechęci do stałych wartości 
utożsamiać z gotowością do zmian. 
Bunt nie pochodzi od Boga. Nie po-
chodzi od Niego również pogardzanie 
sprawiedliwością, dobrem, świętością. 
Ale wiara wierzy w zmianę. Nie wy-
rzucenie za burtę wszystkiego, w co 
wierzymy. Ale jednak zmianę. Inny 
kierunek. Inne wyjaśnienie. Inne zro-
zumienie. Inaczej – Jezus nie był nikim 
więcej jak buntownikiem. 

Niewiara potrafi wyznać zależność, ale 
tylko pozorną. Zależność wołających 
do Boga w Egipcie Żydów, którzy tak 
naprawdę wyjść z niego nie chcą. Za-
leżność etnicznych Żydów z pierwsze-
go wieku naszej ery, którzy nie chcą, 
jak Paweł czy Piotr, przyjąć rewolucjo-
nizującego ich życie Mesjasza, który 
sprawia, że Żydzi stają się błogosła-
wieństwem dla narodów – spełniając 
przymierze z Abrahamem (Rdz 12:3). 
Chcą tylko, żeby Rzymianie oberwali 
oraz powrotu do starych, wspaniałych 
czasów z okresu Salomona, czy Da-
wida. Ale nie taki jest Boży plan. I na 
jego przyjęcie brak im najzwyczajniej 
wiary.

Wolne serce. Serce odważne. Gotowe 
na zmiany. Pragnące poddania Bogu  
i nie wahające się konfrontacji z wszel-
kiej maści hamulcowymi. 

wolność i Luter
Jeszcze jeden obraz – reformacja. Lu-
ter, który okazał odwagę, zadziałał jak 
człowiek wolny w Wormacji: uwolnił 
Słowo od poddania grzesznym inter-
pretatorom. Ale i Luter, który kilka lat 
później ową wolność stłumił, bojąc się 
uwolnić kościół od „opieki” książąt  
i ostatecznie tworząc koncepcję ko-

ścioła narodowego, kościoła duchow-
nych wiernopoddańczych władzy 
świeckiej, która im płaciła i gdzienie-
gdzie jeszcze płaci, którzy w 99% po-
parli nazizm. Z drugiej strony Kalwin, 
który pomimo nacisków nie dopuścił, 
aby rada miejska Genewy narzucała 
swa wolę konsystorzowi (czyli ówcze-
snej radzie Zboru). Skutkiem tej odwa-
gi był nowy model Kościoła. Wolnego 
od kontroli świeckiej (tak jak u anabap-
tystów, zresztą) którego jesteśmy spad-
kobiercami.

Poszerzająca się wolność 
wolnego serca
Gdzie to wolne serce prowadzi? Do 
niezgody na niewolę w bardzo róż-
nych sferach. Nieprzypadkowo wolny 
rynek w najczystszej postaci zrodził się 
w społeczeństwach, gdzie zasadniczą 
większością byli protestanci, nauczeni 
w swych kościołach wolności, a wraz 
z nią odpowiedzialności i samodziel-
ności. Samostanowienia. Poczucia, że 
z Bogiem wszystko jest możliwe; że 
nie potrzebują żadnych dodatkowych 
podpórek. To oni na przykład tworzyli 
pierwotne Stany Zjednoczone. Nie-
straszne im były ciężka praca, brak 
pomocy państwa, niebezpieczeństwo 
wrogich plemion. Chcieli wolności od 
starych struktur kościelnych i społecz-
nych, w których się dusili, i niczego 
więcej. Dlatego jechali i tworzyli nowy 
świat. 

Wolne serce chce być wolne we 
wszystkich kontekstach życia. Dla-
tego prowadzi do poszukiwania wi-
zji uwalniania różnych sfer życia  
z owej niewoli. Nie oczekuje pomocy, 
nie zdaje się na łaskę i niełaskę moż-
nych tego świata. Potrafi samo i chce 
samo, realizując przyjmowane w ser-
cu, bezpośrednio od Boga pragnienia 
i cele. Nie ma postawy roszczeniowej. 
Nie jest bezradne. Ufa Bogu, i wie-
rzy, że z Jego pomocą wszystko jest  
możliwe. 

Człowiek z wolnym sercem to oby-
watel dynamiczny, samodzielny, mało 
kosztujący. Ale również obywatel, 
którego ciężko kontrolować. Ktoś, kto 
chce sam o sobie stanowić. Kogo nie 
łatwo jest przekupić zapomogą, czy 

zasiłkiem. Ktoś, kto tego wcale nie 
oczekuje. Wręcz, może się na to zde-
nerwować. Oczekuje jedynie sprawie-
dliwości i uczciwości. Bo wolne serce 
podpowiada, że prawo moralne, Boże 
(czyli sprawiedliwość), to coś ponad 
człowiekiem, pierwotniejszego wo-
bec praw stanowionych przez wła-
dze świeckie. To oznacza, że władza 
świecka nie ma wolności stanowić 
praw według własnego widzimisię. On 
ma wolność stanowić prawa zgodne  
z Bożą sprawiedliwością i żadne inne. 

Wolne serce chce samo stanowić  
o sobie. Człowiek o wolnym sercu nie 
zdaje się na opinię mądrzejszych i lep-
szych, bo nie ma kompleksów. Tak, 
wie, że są inni, którzy w określonych 
dziedzinach radzą sobie lepiej, ale wie 
też, że również został obdarzony przez 
Boga potencjałem. 

Wolne serce sprawia też, że jego wła-
ściciel wie, że tego, co posiada, nie 
zawdzięcza łasce żadnego ludzkiego 
władcy. Zawdzięcza to Bogu, który 
stworzył go z dwoma rękami i noga-
mi, dając siłę i zdolności, by zarabiać 
na swoje utrzymanie. Ludzie z wolnym 
sercem to ludzie z silnym poczuciem 
wolności dysponowania samymi sobą 
i tym, co posiadają. A własność ozna-
cza właśnie wolność dysponowania. 
Jeśli nie ma wolności dysponowania, 
nie ma faktycznej własności. Dla niego 
prawo własności nie jest więc zależne 
od łaski bądź niełaski władz. Władze 
muszą respektować prawo własności 
jako coś nienaruszalnego. To, co mam, 
mam na mocy znacznie ważniejsze-
go rozporządzenia – prawa Bożego. 
Ludzie z wolnym sercem są więc ra-
czej niechętni ingerencji państwa  
w gospodarkę, czy nawet system 
płatniczy. Wolność w ekonomii jest 
bowiem związana z pieniądzem  
i prawem własności. Kto kontrolu-
je pieniądz, kontroluje wartość tego, 
co posiadam. Dlatego w historii był 
to pieniądz kruszcowy, który władcy 
zawsze próbowali naruszyć. Standard 
złota czyni władze bowiem tak samo 
poddane owej twardej rzeczywistości 
zawartości złota w złocie, jak podda-
nych. Albo: czyni poddanych nieza-
leżnymi od władz, które nie mogą na 
potęgę nadrukować pieniędzy, wedle 

Gdzie to wolne serce prowadzi?  
Do niezgody na niewolę  

w bardzo różnych sferach. 

Pogodzenia ze swym losem, niezbyt 
ciekawej, choć ostatecznie może i da-
jącej stabilizację kariery średnio za-
możnego pasterza. Dopiero wtedy Bóg 
wzywa go do przewodzenia. Bóg jest 
przy nim. Ma iść.

Nie wiem oczywiście, co działo się  
w jego sercu, ale wydaje mi się, że owo 
pragnienie wolności zostało przez Boga 
w tym momencie z pokładów pogo-
dzenia się na los pasterza, wygrzeba-
ne. Gdy to się dokonało, czytamy, że 
Mojżesz stał się człowiekiem wybitnie 
pokornym. Potrafił prowadzić, ale da-
leko mu było do idealizmu i zarozu-
miałości. Robi to w pewnym sensie 
wbrew sobie. To już nie człowiek, któ-
ry czerpie satysfakcję z podziwu, jaki 
inni mają dla niego jako przywódcy. 
To po prostu człowiek posłuszny Bogu, 
który robi, co do niego należy, i nic 
więcej go nie interesuje. 

Warto o tym pamiętać, gdy przeży-
wamy podobne chwile. Choć mogą 
one wydawać się dla nas dowodem, 
że nic ważnego już dla Boga nie zro-
bimy, mogą być, tak jak w przypadku 
Mojżesza, dokładnie czymś odwrot-
nym. Może właśnie Bóg przygotowuje 
nas przez ową zgodę na bycie nikim 
znaczącym, na przyjęcie powołania, 
którego inaczej nie bylibyśmy w stanie 
unieść i zrealizować? Kiedy przycho-
dzi Bóg i mówi: idź i uwolnij mój lud, 
bo przez ciebie uwolnię go z Egiptu – 
pomimo rewolucji w życiu, pomimo 

obaw – nie grzesznego lęku niewiary, 
skoro był człowiekiem pokornym, ale 
autentycznych obaw, czy jest odpo-
wiednim człowiekiem, wynikających 
z poznania, może gorzkiego, swych 
słabości – wierzy, że można, że czas 
nadszedł, i idzie.

zniewolone serca Żydów
Tymczasem serca Żydów są zniewo-
lone i pozostają zniewolone, pomimo 
Bożych cudów. Pomimo rozstąpienia 
się morza, pomimo manny z nieba, do 
której najwyraźniej się przyzwyczaili,  
a którą ostatecznie oceniali w porówna-
niu z egipskimi warzywami jako dietę 
gorszą. Zyskali wolność, a tęsknią za 
niewolą. Tęsknią za ustalonym rytmem 
dnia. Za batem, który porządkował re-
lacje. Za brakiem nadziei na zmiany,  
który bezpiecznie zawężał ich perspek-
tywy. W tym wszystkim byli zawistni 
wobec innego, Mojżesza. Który był 
wolny, bo za tym wszystkim nie tęsknił, 
chcąc nowego, które wprowadza Bóg.

Nasze serce może być dokładnie ta-
kie samo jak ich. Przyzwyczailiśmy 
się. Nie chcemy nowego. Nie chce-
my zmian. Co niestety, może również 
oznaczać, że nie chcemy Boga, bo Bóg 
czasem do zmian nas wzywa. Nasze 
serce nie tyle jest pokorne, jak Mojże-
sza. Przeciwnie, jest wrogie. Wrogie 
zmianom. Nawet Bożym, choć będzie-
my wykręcać kota ogonem i udawać, 
że to nie Bóg. Wbrew nadziei. Pogo-

dzone z narzekaniem, wynikającym 
ze złości, nienawiści, które ostatecznie 
kochamy. Serce podejrzliwie patrzą-
ce na niecierpliwość oczekiwania na 
zmiany u innych, na nadzieję i oczeki-
wanie czegoś innego/nowego. 

wiara i wolność apostoła Pawła
Ciekawą nowotestamentową lekcją 
wolności jest Galacjan 4, a szczegól-
nie wersety 22-26. Paweł porównuje 
etniczny, odrzucający Chrystusa Izra-
el, do syna niewolnicy – Hagar. Żydów 
nawróconych, wraz z wierzącymi po-
ganami, do syna wolnej (Sary). Przy-
mierze Synaj rodzi w niewolę (w. 24)
i odpowiada Jerozolimie, która „jest  
w niewoli razem z dziećmi swymi” (w. 
25). Jerozolima chrześcijan „jest w gó-
rze” i to „ono jest matką naszą” (w. 26). 

O co chodzi? O konflikt między dwo-
ma wizjami służenia Bogu. Wizją 
związaną z tym, co było, i wizją zwią-
zaną z tym, co się przez Chrystusa 
stało. Między starym i nowym. Mię-
dzy przywiązanymi do starego i tymi,  
którzy pozwolili Bogu na zmiany. Po-
zwolili na to, by zesłał Mesjasza takie-
go, jakiego miał ochotę; jakiego uznał 
za stosowne zesłać.

Jedna wizja pcha w niewolę. Ona 
przyznaje się do Boga, ale nie jest go-
towa na żaden krok w nieznane. Druga 
wizja nie waha się wprowadzać zmian, 
wraz z wszystkimi ich konsekwen-
cjami. A stawką jest „nasza wolność,  
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Niewola i wolność to dwa stany 
życia człowieka, z którymi nie 

jest łatwo się zmierzyć. Niewola nas 
uwiera, chcemy zrzucić jej piętno, 
wolność zaś stanowi dla nas niema-
łe wyzwanie. Zdarza się, że nasza 
wolność jest utrapieniem dla innych, 
dla naszych bliskich i tych, wśród 
których żyjemy. Prawdę mówiąc  
w niewoli łatwiej jest funkcjonować, 
gdyż niewiele zależy od nas, a gdy 
poddamy się jej bezwarunkowo, to 
nawet odniesiemy z tego korzyści. 
Wolność zaś jest stanem bez ograni-
czenia i tylko od nas samych zależy 
jak tę wolność wykorzystamy. Oba 
stany mają swoje odzwierciedlenie 
nie tylko w wymiarze społecznym, 
ale i religijnym. 

Młody kościół stanął przed niema-
łym wyzwaniem. Religia żydowska, 
naznaczona prawami faryzejskimi 
ograniczała ludzką wolność i spra-
wiała, że życie wiary było prostsze, 
wystarczyło wiernie trzymać się li-
sty uczynków i nie przejmować się 
czymkolwiek innym. Gdy Chrystus 
ogłosił ewangelię zbawienia, z wiary 
przez łaskę niezależną od uczynków, 
pojawiły się znaczące trudności. Nie 
było już listy czynów prowadzących 
do sedna życia religijnego, czło-
wiek stał się wolnym w Bogu... Ale 
cóż to znaczy być wolnym w Bogu? 
Wszystkie listy apostolskie są próbą 
wyjaśnienia istoty tej wolności, a zo-

stały napisane, gdyż pierwsi wyznawcy 
mieli problem ze swoją świeżo odzy-
skaną wolnością. 

Znamienne w tej dziedzinie 
są słowa apostoła Pawła za-
pisane w liście do Galacjan: 

Bo wy do wolności powo-
łani zostaliście, bracia; tylko 
pod pozorem tej wolności 
nie pobłażajcie ciału, ale 
służcie jedni drugim w mi-
łości. Albowiem cały zakon 
streszcza się w tym jednym 
słowie, mianowicie w tym: Będziesz 
miłował bliźniego swego, jak siebie sa-
mego, Lecz jeśli jedni drugich kąsacie  
i pożeracie, baczcie, abyście jedni dru-
gich nie strawili (Gal. 5:13-15).

Ograniczenia wolności
Możemy sobie wyobrazić wolność, 
jako przestrzeń wkoło nas. W wymia-
rze absolutnym, ta przestrzeń nie jest 
niczym ograniczona, ale ten fakt nie 
dotyczy nas. Nasza przestrzeń wolno-
ści jest ograniczona przez różne czyn-
niki zależne i niezależne od nas. Takim 
ważnym ograniczeniem naszej wolno-
ści jesteśmy my sami. Jako byt material-
ny jesteśmy ograniczeni, co do miej-
sca i czasu: żyjemy tu i teraz i raczej 
nie będziemy mogli żyć tam i kiedyś. 
Otrzymaliśmy od Boga swój czas życia 
i swoje miejsce na ziemi. 

Drugim ograniczeniem wolności jest 
wolność innych ludzi. Przykładem 
może być nasze mieszkanie, w moim 

przypadku ma ono 64 m2. 

Tuż za ścianą mam sąsia-
dów z jednej sobie znanych, 
z drugiej nie. Nie mogę 
zmienić wielkości mojego 
mieszkania i to nie tylko  
z powodów technicznych, 
ale też, dlatego, że prze-
strzeń za moimi ścianami 
należy do kogoś innego. 
Gdybym chciał ją rozsze-

rzyć to wtedy kogoś pozbawiłbym 
jego przestrzeni wolności. Tu tkwi naj-
większy problem naszej wolności: jest 
ona faktem, ale też jest ona ograniczo-
na. Nie żyjemy sami na tym świecie. 
Wkoło nas są ludzie, którzy też chcą 
zachować swoją przestrzeń wolności. 
Gdy staram się rozszerzyć swoją prze-
strzeń to często zdarza się, że odbywa 
się to kosztem innych osób.  
W tym miejscu rodzą się kon-
flikty i spory, wojny i przemoc, 
zniewolenie i uzależnienie in-
nych od nas. 

Dotyczy to każdej sfery na-
szego ludzkiego życia. Może 
to być zniewolenie psychicz-
ne lub fizyczne, uzależnienie 
od siebie w ramach uczucia 
miłości małżeńskiej, czy relacji praco-
dawca pracownik. Konflikt, spór rodzi 
się zawsze na granicy naszej i ich wol-

Ryszard Tyśnicki

Umiejętność korzystania z wolności
ności, jest próbą ingerencji w wolność 
innych lub naszą, dlatego spór przybie-
ra tak radykalne formuły i prowadzi do 
poważnych psychicznych i fizycznych 
konsekwencji. Wchodząc w przestrzeń 
innych wywołujemy ich reakcję obron-
ną. A gdy inni to robią wobec nas to my 
bronimy swojej bańki wolności przez 
zmniejszeniem. 

Przykładem na tego rodzaju sporu 
może być strajk o podwyżki płac. Pra-
codawca chce jak najwięcej zachować 
dla siebie: przecież to, czego nie zapła-
ci innym, jest jego własnością i jego bo-
gactwem! Pracownik chce jak najwię-
cej „wyrwać” dla siebie, gdyż od tego, 
co posiada zależą jego możliwości  
i jego przestrzeń wolności. Dlatego też 
spory tego typu przybierają czasami 
bardzo ostre formy, raniące obie strony. 
Jedynym rozwiązaniem takiego konflik-
tu jest rezygnacja z jednej jak i drugiej 
strony z kawałka swojej wolności tak, 

aby jedni i drudzy mogli funk-
cjonować w miarę dobrze. 

Podobny wymiar ma konflikt 
małżeński. Mąż chce tego,  
a żona tamtego... Niestety, 
nie zawsze można zaspokoić 
potrzeb tak jednego, jak i dru-
giego. Kłótnia małżeńska pro-
wadzi czasami do rozwiązań 

siłowych, ten kto jest silniejszy otrzy-
muje więcej wolności, a słabszy musi 
się zadowolić ograniczeniem. Gdy to 

Prawdę mówiąc  
w niewoli łatwiej jest 
funkcjonować, gdyż 
niewiele zależy od 

nas, a gdy poddamy 
się jej bezwarunkowo, 
to nawet odniesiemy 

z tego korzyści. 

Wolność zaś 
jest stanem bez 

ograniczenia 
i tylko od nas 
samych zależy 
jak tę wolność 
wykorzystamy. 

swojej woli, zmuszając później podda-
nych do przyjmowania owego produk-
tu. Pieniądz papierowy, to zdanie się 
na łaskę i niełaskę rządzących.

Serce wolne wie również, że mojej ro-
dziny nie zawdzięczam władzy świec-
kiej. Zawdzięczam ją Bogu. Wycho-
wanie moich dzieci jest więc poddane 
sprawiedliwości (prawom Boga), a nie 
ustawom ludzkim. Te ostatnie oczy-
wiście mogą być dobre i pomocne, 
ale nie zawsze muszą, i na pewno nie 
mogą równać się zasadom boskim. Dla 
wolnego serca to oczywiste, że wol-
ność rodziców w wychowaniu nie jest 
zależna od przyzwolenia władz. To 
wolność pochodząca od samego Boga, 
i tylko od Niego zależna. Za wycho-
wanie dzieci odpowiemy przed Panem 
(Efezjan 6:2), nie panem prezydentem, 
czy ministrem oświaty. 

Tak więc, wolność społeczna, ekono-
miczna, wolności osobiste, wolność 
rodziny, wolność wobec prawa – 
wszystkie łączą się z wolnym sercem. 
A uwalnia, w najgłębszy, najbardziej 
podstawowy sposób Chrystus, po-
przez wskazanie zależności od siebie 
jako wolności od wszystkich pozosta-
łych. Wszystkie inne są wtórne, jeśli 
nie trzeciorzędne. Tak, niektóre z nich 
są przez Boga ustanowione, i trzeba 
je szanować. Ale przede wszystkim, 

chroń swoje serce w oddaniu Bogu, 
pamiętając, że dwom panom służyć 
nie możesz. Nie pomyl więc człowie-
ka z Bogiem. 

Czy masz wolne serce? Czego pra-
gniesz? Czy bliższy ci jest Mojżesz, czy 
Żydzi? Narzekasz, że ktoś ci nie organi-
zuje życia, czy narzekasz, że ktoś ci się 
w nie ciągle wtrąca? Wiara cię inspi-
ruje do samodzielności, czy w gruncie 
rzeczy liczysz ciągle na to, żeby ktoś 
za ciebie podejmował decyzje? 

Jakie masz serce? Komu łatwiej ule-
gniesz – współczesnym cezarom, czy 
Bogu? Kogo łatwiej Ci posłuchać? Któ-
remu Panu chcesz służyć? Serce. Ono 
jest najważniejsze. O nie się troszcz. 
Wolne serce będzie poszerzać zasięg 
twojej wolności, niezależnie od wa-
runków. Da ci nadzieję, niezależnie od 
sytuacji. Wolne serce będzie w stanie 
wyjaśnić swoją wolność tym, którzy 
jej nie rozumieją i o nią walczyć, kiedy 
trzeba. Sprawi również, że swą wiarę 
będziesz skupiał na Bogu i wtórnie 
jedynie, i to nie czołobitnie, (tak, jak 
to powinno być), z szacunku do Nie-
go, respektował struktury polityczne 
i społeczne. Bądźmy ludźmi wolne-
go serca, bo po to uwolnił nas Jezus. 
Niech to On włada nami niepodzielnie 
i bezgranicznie, a nasze serca będą od-
ważne, niezłomne i wolne. 

TEMAT NUMERU: WOLNOŚĆ
fot. Fotolia
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o korzyściach własnych. Raczej zasta-
nowił się, co ja mogę dać innym. Para-
doksalnie, taka postawa nie zmniejsza 
mojej wolności, ale ją rozszerza o wol-
ność innych osób. Wtedy zyskują oni, 
ale i ja, gdyż moje możliwość rosną 
wykładniczo poprzez korzystanie z ich 
darów i talentów. 

Słowo agape zmusza nas do pozby-
cia się egocentryzmu a termin „jedni 
drugim” do balansu pomiędzy moją  
a innych wolnością. Wzajemna rezy-
gnacja ze swoich „praw”, „racji” na 
rzecz racji naszych i praw naszych tyl-
ko pozornie nas ogranicza, a faktycznie  
wzbogaca. 

Bóg każdego z nas wyposażył, ale też 
i każdy z nas ma braki i niedoskona-
łości, w idealnym obrazie to otwarcie 

granic wolności może spra-
wić, że moje dary zostaną 
ubogacone darami innych  
a moje niedoskonałości wy-
równanie ich doskonałościa-
mi. Ten wymagający obraz 
jest trudny do osiągnięcia, ale 
konieczny, aby kościół stał 
się dobrym świadectwem dla 

świata.  Dobrze tę ideę oddają słowa 
Jezusa skierowane do apostołów:

Wiecie, iż książęta narodów nad-
używają swej władzy nad nimi, a ich 
możni rządzą nimi samowolnie. Nie 
tak ma być między wami; ale ktokol-
wiek by chciał między wami być wiel-
ki, niech będzie sługą waszym. I kto-
kolwiek by chciał być miedzy wami 
pierwszy, niech będzie sługą waszym 
(Mat.20,25b-27).

Jezus w imię miłości-agape 
odwraca piramidę społecz-
nych zależności, uważając, 
że nie wierni mają służyć 
przywódcom, ale przywódcy 
wiernym. Ten, kto jest naj-
ważniejszy, ma żyć i zacho-
wywać się jak ten z samego 
dołu. Ma wspierać tych, któ-
rzy znajdują się w masie wiernych. 

Niestety ten model Kościoła nie przy-
jął się, stanowi ciągle wyzwanie. Nie 
przez przypadek w historii chrześcijań-
stwa wykształcił się model zarządza-
nia kościołem hierarchiczny, nastąpił 
podział na ludzi, którzy w kościele 

mogą wszystko i na tych, którzy mają 
jedynie słuchać mądrego kaznodziei. 
Te tendencje ciągle są zagrożeniem  
i dla nas. Jakże wielu członków ko-
ścioła zostało przekonanych, że nic nie 
potrafią, a to, co robią, to robią niepro-
fesjonalnie, dlatego najlepiej jak będą 
cicho siedzieć w ławkach? A przecież 
Jezus mówi: służcie jedni drugim! To 
Duch wyposaża kościół w dary.

Jezus wzywa nas do dzielenia się, do 
życia dla innych, do wspierania siebie 
w swoich słabościach i współtowarzy-
szenia w naszych mocnych stronach. 
W tym Jezusowym modelu nie ma 
miejsca dla budowania egoistycznych 
postaw, ale jest miejsce na altruizm, 
na dzielenie się, na rezygnację w imię 
wartości innych. Lekcja, jaką daje nam 
Jezus nie jest łatwa, wymaga od nas 
wielkiej wewnętrznej batalii, bo któż 
z nas nie ceni siebie bardziej niż in-
nych. Budowanie wolności musi być 
połączone z wyrzeczeniami, z posta-
wą rezygnowania ze swoich racji dla 
racji ich. Nie jest to łatwe, o czym 
świadczy kondycja duchowa naszych  
zborów. 

W liście do Galacjan 2,20 apostoł Pa-
weł powiedział ważne słowa „żyję 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” 
– to właśnie tu tkwi tajemnica wolno-
ści chrześcijańskiej. Sami zapatrzeni  
w siebie nie potrafimy dzielić się swo-
ją przestrzenią wolności, ale gdy Jezus 
zajmie nasze wnętrze, wtedy każdy  
z nas potrafi wpiąć się w Boży plan 
dla kościoła a swoje ego zastąpi agape  
Jezusowym. 

Nasza wolność jest darem 
Bożym. Dlatego musimy się 
uczyć umiejętnie korzystać 
z tej wolności. W żadnym 
wypadku wolność Jezusowa 
nie może służyć nam jako 
powód do budowania złych 
relacji z innymi. Ta wolność 
została nam dana po to, aby-
śmy otwierali się na innych, 

abyśmy budowali wspólną przestrzeń 
w życiu kościoła i nas samych. Jest to 
zadanie do realizacji dla każdego z nas 
i warto na nim skoncentrować swoją 
uwagę, aby nasze zbory stały się przy-
kładem miłości agape a nie rywalizacji 
i sporu. 

ograniczenie jest zbyt duże dochodzi 
do rozwodu i rozejścia się stron. W na-
szych czasach, gdy zależność osób od 
siebie jest mniejsza, rozwiązanie roz-
wodowe staje się dużą pokusą, choć 
jest wbrew woli Boga. 

Każda wyobrażona przez nas dziedzi-
na życia społecznego może być po-
wodem sporu o granice wolności jed-
nostek lub grup społecznych. Dotyczy 
to życia politycznego, gospodarczego, 
rodzinnego jak i życia w Kościele. 

Agape „jedni drugim”

Właśnie o konfliktach kościelnych pisał 
apostoł Paweł w swoich listach dusz-
pasterskich. Dla apostoła Pawła takim 
ważnym wyznacznikiem pokonywania 
konfliktu przestrzeni wolno-
ści jednostek są dwa terminy: 
miłość–agape i zwrot „jedni 
drugich”. W naszym cyto-
wanym przykładzie jest to 
termin „służcie jedni drugim 
w miłości”. Zdarza się, że w 
Kościele wierni walczą ze 
sobą, próbują zdominować 
zbór, narzucić mu swoje zdanie, czu-
ją się jak papieże (nieomylni w swoich 
sądach). Zdarza się, że pastor eliminuje 
konkurencję próbując narzucić siebie  
i swoją wizję innym, zdarza się, że zbo-
rownicy chcą zniewolić i uzależnić od 
siebie pastora tak, aby on grał w rytm 
ich oczekiwań. Niektórzy zaciekle bro-
nią swojego stanowiska w zborze, nisz-
cząc i pogardzając każdym, kto stoi im 
na drodze. Czasami te konflikty są jaw-
ne czasami głęboko zakamuflowane, 
ale nie można ich uniknąć, gdyż zbór 
to zbiorowisko grzeszników nawróco-
nych, ale też niedoskonałych. 

Apostoł Paweł ma na ten problem le-
karstwo: służenie jedni drugim w du-
chu miłości agape. Mówiąc inaczej, 
apostoł proponuje, abyśmy przestali 
przesuwać granice swojej wolności, 
ale otwarli te granice dla innych; aby-
śmy połączyli naszą wolność z ich 
wolnością, wtedy uzyskamy więcej 
przestrzeni dla siebie, a inni też roz-
szerzą swoją przestrzeń. Co więcej, 
miłość agape wykonuje ten krok bezin-
teresownie. Sposobem na to jest takie 
otwarcie siebie, abym przestał myśleć 

apostoł proponuje, 
abyśmy przestali 

przesuwać granice 
swojej wolności,  

ale otwarli te  
granice dla innych.

W żadnym 
wypadku wolność 

Jezusowa nie 
może służyć nam 
jako powód do 

budowania złych 
relacji z innymi.

O wolności słów parę...
Pamiętam 

pewną dyskusję 
kolejową sprzed lat. Młody marynarz 

wypowiadał się na temat konieczności 
posiadania niepracującej żony, z przy-
czyn zawodowych. Wówczas ja mło-
da, rozpoczynająca życie, wyzwolona 
feministka byłam oburzona męskim 
szowinizmem i próbą ograniczenia 
wolności bliżej nieznanej mi dziew-
czyny. W owym czasie wyobrażałam 
sobie, że prawdziwie wolną zostanę, 
gdy wyzwolę się spod kurateli rodzi-
ców, wyprowadzę się. Po prostu. Co 
natychmiast uczyniłam w momencie 
ukończenia 18 lat. 

Jednak okazało się, że nawet ograni-
czenie więzi rodzinnych, mniej lub 
bardziej udanych, nie prowadzi do 
uwolnienia z nich. Na przykład, z obo- 
wiązku opieki nad chorym rodzicem. 
A praca zawodowa, szczególnie stu-

dentki nie daje niezależności finan-
sowej. Uzależnia od pomocy cioci, 
wujka, taty czy innego sponsora. Tak 
więc, nie jesteśmy de facto wolni. 
Może więc wolność to brak więzów 
małżeńskich. Przecież samo już to okre-
ślenie budzi pejoratywne skojarzenia. 
Więzy, okowy, niewola. No ale czy ży-
cie na „kartę rowerową” daje wolność 
do zobowiązań? Sama miłość to niewo-
la uczuć. Wystarczy sobie przypomnieć 
wiersz „Do trupa” J. A. Morsztyna, któ-
ry chociażby poprzez zestawienie stanu 
umarlaka do zakochanego doskonale 
zobrazował niewolę zmysłów i żądz.  
Może więc lepiej być samemu, tak 
zwanym singlem? Czy uczyni nas to 
wolnymi? Od smutku, niespełnienia, ro-
dzicielstwa, samotności? 

Nie będę w ogóle poruszała wątku 
wolności politycznej czy prawa do po-
siadania marihuany, czy aborcji. Tylu 

mądrzejszych o tym pisało. Pragnąć 
zilustrować moje rozumienie słowa 
wolność a raczej jej braku, posłużę się 
przykładem typowym dla wykonywa-
nego przeze mnie zawodu polonistki. 
Wulgaryzmy – warstwa słownikowa 
o ograniczonym zasięgu, spoczywa 
sobie swobodnie obok synonimów, 
homonimów, dialektyzmów, gwary, 
żargonu, związków frazeologicznych  
i wielu, wielu innych. I okazuje się, że 
nie ma ani jednego człowieka, poza 
niemowlętami może i tymi dotkniętymi 
demencją starczą, któryby tej pierw-
szej warstwy nie znał. Z innymi może 
mieć kłopoty, ale nie z wulgaryzmami. 
Momencik, znać nie oznacza używać – 
można by zakrzyknąć. Pewnie, ale czy 
tylko środowiska patogenne i krymi-
nogenne używają jako przerywników 
tych wszystkich słów? A swoją drogą: 
nie znają innych, czy też wyrażają  
w ten sposób silne emocje? Tak czy 

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)

2013prenumerata

Beata jaskuła-Tuchanowska
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  Z CYKLU
Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz 
Kucharczyk MISTYKA NADREŃSKA I NOWA POBOŻNOŚĆ 

czyli niemiecka duchowość przedreformacyjna

Skąd się wziął Marcin Luter?

Skąd się wzięła Reformacja? Skąd się 
wziął Marcin Luter, taki, jakiego go zna-
my? Wielu chrześcijan ewangelikalnych 
właśnie od niego zaczyna swój rodowód. 
Chciałbym w tym i kilku kolejnych od-
cinkach mego cyklu pokazać, że Marcin 
Luter nie wyskoczył jak Filip z Konopi, 
ani jak Atena z głowy Zeusa. Tak, jego 
teologia była rewolucyjna. Ale zarazem 
wypływała z kilku wcześniejszych źródeł. 
Warto o tym pamiętać. Choćby dlatego, 
aby szanować myśl średniowieczną. Nie 
kontrastować Lutra z jego poprzednika-

od Mistrza Eckarta po Bernaharda Puerstingera

arszenik), skonstruował też coś w rodza-
ju robota. Tomasz wszakże nie był jego 
jedynym uczniem. Miał wielu uczniów 
ze swych ojczystych Niemiec, tak jak np. 
Ulrich ze Strasburga (1220-1277), który 
kontynuował jego poglądy w sposób na-
der odmienny niż Akwinata. Doktryna 
Alberta jak inne koncepty tego czasu była 
połączeniem idei chrześcijańskich, ary-
stotelesowskich i neoplatońskich. Tomasz 
usuwał owe neoplatońskie, zupełnie ina-
czej jednak czynili jego niemieccy kole-
dzy, też dominikanie, którzy ten wątek 
właśnie rozwijali. I to w ich gronie roz-
winęła się ostatecznie mistyka nadreńska. 

Wkrótce pojawiła się wśród nich bowiem 
idea dna duszy. Przez to pojęcie mistycy 
nadreńscy rozumieją władzę duszy, przez 
którą ma on wgląd w naturę Boga. Dzię-
ki dnu duszy już tu, na Ziemi, można Go 
doświadczyć i poczuć z Nim jedność. To 
łącznik między człowiekiem a Bogiem, 
była uzasadnieniem możliwości bezpo-
średniego, osobistego związku człowieka 
z Bogiem. Jej twórca, Ditrich z Freibergu 
(1245-1318) był nie tylko teologiem (który 
między innymi kwestionował przeisto-
czenie, co jednak akurat nie wywarło 
bezpośredniego wpływu na Lutra) ale  
i wytrawnym fizykiem, który wniósł spo-
ry wkład w wyjaśnienie zjawiska tęczy. 
Ową ideę dna duszy podjął i rozwinął 
inny niemiecki dominikanin, zwany Mi-
strzem Eckhartem. I to on uchodzi za 
twórcę tego ruchu.
 

Mistrz eckhart

Często mamy skłonność do tego, by ludzi 
wierzących dzielić na nastawionych inte-
lektualnie, rozumowców, którzy skupiają 
się na doktrynie, etyce, jasnych i spójnych 
zasadach oraz uczuciowców, którzy szu-
kają przeżyć mistycznych. Ale jedno nie 
musi wykluczać drugiego. Można być 
wyrafinowanym intelektualistą i misty-
kiem zarazem. I to nie w ten sposób, że 
ktoś potrafi łączyć owe dwa różne aspek-
ty swej pobożności, ale raczej tak, że już 
sama mistyka ma intelektualny charakter, 
nie przestając być mistyką. Kimś takim 
właśnie był Jan Eckhart, znany jako Mistrz 

Eckhart (1260-1327). Był niewątpliwie 
wyrafinowanym umysłem spekulatyw-
nym uprawiającym bardzo wybujałą re-
fleksję na temat natury Boga jako nicości 
i ludzkiej duszy. Ale był też mistykiem  
i wędrownym kaznodzieją. Głosił ko-
nieczność całkowitego wyrzeczenia się 
siebie i zjednoczenia się z Bogiem poprzez 
właśnie owo dno duszy. Oprócz wyrafi-
nowanych traktatów teologicznych pisał 
płomienne kazania, w których zachęcał 
słuchaczy do zmiany życia i całkowitego 
oddania się Bogu. Wkrótce pozyskał licz-
ne grono uczniów, z których większość 
kontynuowała ów wątek mistyczny i du-
chowy, ale niektórzy spekulatywny.
 

Uczniowie eckharta

Do tych drugich należał między inny-
mi Bertold z Moosburga (zm. 1361), ale 
liczniejsi byli jego uczniowie, którzy stali 
się wędrownymi kaznodziejami, głoszą-
cymi konieczność nawrócenia, oddania 
się Bogu. Należeli do nich Jan Ruysbro-
ek (1291-1381), Henryk Suso z Konstan-
cji (1300-1365) i Jan Tauler (1300-1361). 
Wszyscy jak Eckhart (i Tomasz) byli do-
minikanami. Wszyscy również głosili 
konieczność całkowitego poddania się 
Bogu, przemiany życia przez dojście do 
dna duszy. Podkreślali, że oznacza to 
wielki wysiłek, ale zarazem upodabnie-
nie się do Boga. Proces ten powinien do-
konać się już tutaj. Ich kazania nakłaniały 
wielkie rzeszy słuchających do zmiany 
życia i szukania mądrości w Bogu. Był to 
autentyczny ruch odnowy. 

jan Tauler a waldensi

Pewnego razu, kiedy Tauler głosił kaza-
nie, podszedł do niego pewien waldens, 
czyli członek przedreformacyjnego ruchu 
protestanckiego (istniejącego do dziś) i po-
chwalił go za nie, ale powiedział, że mu 
jeszcze czegoś brakuje: nacisku na krzyż 
Chrystusa. Wtedy tylko, podkreślał, na-
wrócenie może być całkowite i dokończo-
ne. Tauler uznał jego radę za prawdziwą  
i tak do nauczania ruchu weszło naucze-
nie o konieczności krzyża Chrystusa. Tau-

owak, można by znaleźć i w innych za-
wodowych środowiskach osoby uzależ-
nione od wulgarnego sposobu wyraża-
nia frustracji. A my? Czy jesteśmy wolni 
od zaśmiecenia naszego umysłu uży-
waniem (rzadko, czasami, sporadycz-
nie... a może częściej?) wulgaryzmów?  
Alkoholu? Nikotyny?

Prawda o tym, że wciąż jesteśmy 
grzesznikami ukazuje właśnie to ludz-
kie uwikłanie, ubabranie, upapranie  
w błocie naszej własnej natury... Nie 
potrafimy się wyswobodzić od gniewu, 
pożądliwości, zazdrości. Chociażbyśmy 
zaprzysięgli sobie życie w czystości  
i powściągliwości sami z siebie nie po-
trafimy być wolni od starej natury.

Jesteśmy rozdarci pomiędzy niezdolnoś- 
cią właściwego wykorzystania a ko-
niecznością wolności. Bowiem, gdyby 
Bóg kreując świat, nie stworzył drze-
wa z zakazanym owocem, bylibyśmy 
bezmyślnymi marionetkami w Jego 
ręku. Dał więc nam wielki przywilej,  
ale i obowiązek: wolność wyboru. 
Wyjściem z tej pułapki jest tylko Chry-
stus. On zapłacił cenę za nasze złe wy-
korzystanie wolności. W Nim doznaje-
my uwolnienia od grzechów, przeba-
czenia. Ale również żyjąc z Nim, dzięki 
łasce, rozwijamy się w pokonywaniu 
niewoli naszych ciał i ograniczeń życia 
codziennego.  

mi, bowiem choć z kilkoma się nie zga-
dzał, to od kilku, jak zobaczymy, przejął 
bardzo, bardzo dużo. Ale może również  
i po to, by widzieć historię przedreforma-
cyjną jako również przepojoną przekona-
niami i wartościami, które dziś określamy 
jako protestanckie. 

O jednym ze źródeł Lutra, myśli Wilhel-
ma Ockhama już mówiliśmy. Jego wpływ 
jednak połączył się z innym, z teologią 
ruchu określanego jako mistyka nadreń-
ska, która dała początek nowemu rodza-
ju pobożności (stąd łacińskie określenie 
devotio moderna) i bractwom wspólnego 
żywota. 

Ta tradycja wpłynęła na Lutra kilkoma 
różnymi torami. Po pierwsze, przez twór-
czość dominikańskiego mistyka Jana Tau-
lera, którego cenił najbardziej spośród 
wszystkich autorów średniowiecznych, 
na którego wpływ z kolei wywarli m. in. 
waldensi. Po drugie, Luter był zauroczony 
dziełkiem Tomasza a Kempis O naślado-
waniu Chrystusa, które należy do trady-
cji nowej pobożności. Pod jej wpływem 
pozostawał również Erazm z Rotterdamu, 
który wywarł równie znaczący wpływ na 
Lutra. Po czwarte, potężne wrażenie na 
Ojcu Reformacji zrobiło dzieło Teologia 
niemiecka, napisane przez współczesne-
go mu Bernharda Puerstingera, którego 
można uznać za późnego przedstawiciela 
tradycji tego ruchu. 

czym jest mistyka nadreńska?

Skąd się wzięła i na czym polega jej zna-
czenie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
musimy wrócić do Tomasza z Akwinu,  
i to do jego młodzieńczych lat, kiedy 
opuścił już swe ojczyste Włochy, ale jesz-
cze nie był nauczycielem na Sorbonie. 
Przebywał wtedy w Kolonii nad Renem. 
Jego nauczyciel, niemiecki dominikanin 
Albert Wielki (1200-1280), miał wpływ 
właśnie na powstanie mistyki nadreńskiej. 
Był to niebywały erudyta, nie tylko filozof 
i teolog, ale też badacz przyrody. Jemu 
zawdzięczamy na przykład możliwość 
fotografii analogowej, on odkrył bowiem 
niezbędny w niej azotan srebra (jak też 

Mam problem z upilnowa-
niem swojego języka. Zawsze coś 
„chlapnę”, a potem żałuję albo mu-
szę odkręcać. Mógłbym sprawę 
potraktować na luzie, ale nieste-
ty to co mówię i jak to robię, jest 
dla Boga bardzo ważne. Dzisiaj  
coś dla tych, którzy mają niewypa-
rzony język.

Jednym z moich ulubionych Li-
stów w Biblii jest List Jakuba. Spo-
ro miejsca zajmuje w nim właśnie 
temat języka. Jakub pisał, że jeśli 
ktoś potrafi zapanować nad tym, co 
mówi, to niezły z niego kozak. Co 
więcej, pisze też o tym, że język jest 
narzędziem zła rozpalonym przez 
piekło. Czujesz to? Dlatego tak trud-
no zapanować nad tym śmierciono-
śnym stworzonkiem. Taki mały, a tak 
potrafi namieszać. Jest też dobra 
rzecz, bo w tym samym miejscu na-
pisane jest, że kto potrafi zapanować 
nad językiem, na pewno poradzi so-
bie z resztą grzesznego ciała. Może 
zacznijmy więc od najtrudniejszego 
zadania, a później z górki!

Chyba nie muszę wspomi-
nać o przekleństwach K$@#%^$, 
chQ$@$, sp$$@$^$#, p$!@%@ 
itd. to nie są dobre słowa dla naśla-
dowców Mesjasza. Co jednak ze 
zwykłymi „kurde”, „kurcze”, „ja pitole”  
i całą litanią tymże podobnych? 
Biblia mówi, że z każdego nieuży-
tecznego słowa zdamy sprawę  
w dzień sądu. Chyba mam przeki-
chane... To właśnie są nieużyteczne 
słowa, przerywniki, które nie mają 
żadnego znaczenia. Podobnie jest  
z pustą gadaniną, która nic nie wno-
si, a często jest destruktywna. Bla 
bla bla bla, można by podsumo-
wać to, jak wyglądają nasze roz-
mowy. Czy zamiast gadać o części 
ciała, gdzie plecy kończą swoją 
szlachetną nazwę, należącej do 
legendarnej Maryny, nie lepiej po-
rozmawiać o konkretach, najlepiej  
Bożych?

Teraz to, jak mówisz o innych. 
Czy swoimi słowami poniżasz ludzi? 
Może w sposób subtelny dajesz im 
do zrozumienia, że są nic nie warci? 
Czy twoje słowa motywują innych 
do działania, zmiany życia, pra-
cy dla Królestwa, czy po rozmowie  
z tobą ludzie nie mają już ochoty 
na nic innego, tylko strzelić sobie  
w potylicę? Kolejny temat: jak 
mówisz o innych, gdy nie ma ich  
w pobliżu? Myślę, że dobrą zasadą 
jest wypowiadać się o nieobecnych 
tak, jakby byli obok nas i mogli usły-
szeć, co mówimy. Jeśli nie jesteś 
gotów powiedzieć czegoś danej 
osobie prosto w oczy, to nie mów 
tego za plecami. Jest taki fragment 
w Biblii (akurat o królu), że ptasz-
ki mogą twoje gadanie zanieść do 
osoby, o której mówisz niezbyt do-
brze i wtedy najesz się tylko wstydu. 
Niech twoje słowa budują innych  
i zachęcają. Krytykę również można 
przekazać w taki sposób, żeby ktoś 
poczuł się zmotywowany zamiast  
stłamszony.  

Słuchanie to kolejne ważne 
zagadnienie. Jakimi ludźmi się ota-
czasz, co czytasz, jakiej muzyki 
słuchasz? Jeśli są to przekleństwa, 
bluźnierstwa, mowa nienawiści, nie 
ma opcji, żebyś zaczął używać in-
nego języka. Jeśli nie radzisz sobie  
z gadaniem głupot, rozejrzyj się, 
może to twoi znajomi mają na ciebie 
zgubny wpływ? 

Chrześcijańska mowa nie musi 
być nudna, pełna frazesów i napom-
powanych zwrotów. Pan Jezus jak 
mówił, to ludziom szło w pięty. Jeśli 
nasza mowa ma być solą, to mówmy 
tak, żeby sypnąć innym w oczy, ale 
nie ku ich pokonaniu, ale podniesie-
niu, błogosławieństwu. Jeśli sól two-
jego języka zwietrzeje, to będziesz 
mógł nią już tylko posypywać chod-
niki zimą. 

Powodzenia!   

Tomek Bogowski
KONTRAPUNKT

gadanie

dokoŃczeNie ART. „BABSkiM okieM”
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Pytania do pastora

Robert Miksa

Opowieści zza grobu

Pytania do pastora

jakaś osoba została wzbudzona z mar-
twych. Ale to, co w kontekście naszego 
pytania jest najbardziej zastanawiające-
go to fakt, że pomimo tego, nie mamy  
w niej żadnych relacji z tego, co wi-
dzieli i słyszeli. Jeżeli Biblia jest Sło-
wem Bożym, jeżeli dana nam została 
„do wykrywania błędów, do poprawy 
i wychowywania w sprawiedliwości” 
(1Tym 3,16), jeżeli to, co w niej znaj-
dujemy „dla naszego pouczenia napi-
sano” (Rz 15,4), to dlaczego tak bar-
dzo „inspirujące” historie nie znalazły  
w niej swojego miejsca? Czy to moż-
liwe, by ewangelista Łukasz, który do-
kładnie wszystko przebadał (Łk 1,3) nie 
natknął się na takie opowiadania? Czy 
Duch Boży nie mógł, czy nie chciał mu 
pomóc w wyciągnięciu tak sensacyj-
nych informacji od młodzieńca z Nain 
(Łk 7,11-15), Łazarza (J 11,1-44), albo 
Tabity (Dz 9,36-41)? Jak to możliwe, 
że historie, które mogły wzbudzić au-
tentyczną wiarę i zbliżyć człowieka do 

Boga, nie znalazły się w Biblii? W prze-
ciwieństwie do tego, dziś znajdujemy 
setki książek napisanych przez ludzi 
relacjonujących swoje wizyty w niebie, 
w piekle, a nawet... w czyśćcu (sic!). 

Nadinterpretacje
W Biblii mamy kilka opisów, które  
w tym kontekście są często nadużywa-
ne. Przyjrzyjmy się im. W Starym Testa-
mencie czytamy np. o spotkaniu króla 
Saula z rzekomym duchem proroka Sa-
muela po jego śmierci (1Sam 28,6-20). 
Po pierwsze zauważmy, że nie jest to 
relacja człowieka, który umarł, a potem 
wrócił do życia. Jest to relacja opęta-
nej kobiety, która opowiada o tym, co 
widziała w swojej wizji. Jeżeli zastano-
wimy się nad całą tą sytuacją zauwa-
żymy, że to, czego dowiadujemy się  
z jej relacji, jest co najmniej dziwne. Po 
pierwsze, Bóg odmówił udzielenia Sau-
lowi odpowiedzi na pytania, które go 
niepokoiły (w. 6). Tutaj jednak widzimy 
wieszczkę (kobietę zajmującą się „wy-
woływaniem duchów”), która przywo-
łuje Samuela, przebywającego już na 
łonie Abrahama. Ten zaś przybywa na 
jej, czy też Saula rozkaz (w.15). Jeżeli 
Bóg nie dał mu odpowiedzi ani przez 
proroków, ani sny, ani przez losy, to kto 
odpowiada mu przez kobietę zajmują-
ca się wywoływaniem duchów? Czy 
osoba wywołująca duchy naprawdę 
ma władzę nad umarłymi? Czy ta opę-
tana kobieta może zmusić zmarłego, 
bogobojnego Samuela do ukazania się 
i przedstawienia swojego spojrzenia na 
sytuację Saula – i to wbrew woli Boga? 

Sposób, w jaki pojawiający się Samu-
el zostaje opisany przypomina raczej 
scenę horroru, aniżeli fragment z życia 
człowieka przebywającego „na łonie 
Abrahama”. Pomyślmy, jak to możliwe, 
że Samuel, którego widziała ta kobie-
ta mówi, że Saul i jego synowie będą 
razem z nim? Czy naprawdę bezbożny 
Saul miał znaleźć się na łonie Abraha-
ma, razem z Samuelem? Prawdziwy 
Samuel by tak nie powiedział, ale „de-
moniczny Samuel” mógł powiedzieć 
wszystko. Jestem przekonany, że owa 
kobieta powiedziała Saulowi prawdę, 
to znaczy dokładnie to, co widzia-
ła. Tylko, że to, co widziała nie jest 
prawdą. Jest to opis demonicznej wizji  

kilka razy słyszałam o świadec-
twach osób, które umarły, były 
w niebie, a potem wróciły do 
życia. czy takie opowiadania są 
wiarygodne? jak do tego pod-
chodzić?

Kiedyś myślałem, że takie „świadec-
twa” pojawiają się tylko we wspólno-
tach, gdzie Biblia nie jest już autory-
tetem. Od kilku lat słyszę jednak, że 
pojawiają się również w środowiskach 
ewangelicznych chrześcijan, a wierzą-
cy ludzie... są zachwyceni (przynaj-
mniej niektórzy)! Sądzę, że powinno 
nas to niepokoić i to z kilku powodów. 

Zmowa milczenia
Zacznijmy od stwierdzenia prostego 
faktu. W Biblii (zarówno w Starym, jak 
i w Nowym Testamencie) mamy opi-
sanych kilka przypadków, w których 

ler przez to był najbliższy Lutrowi spośród 
wszystkich średniowiecznych teologów. 
To jemu Luter zawdzięczał uformowanie 
swej chrystocentrycznej pobożności. 

Nowa pobożność

Uczniem Jana Ruysbroeka był z kolei Ge-
rard Groot (1340-1384). Obaj byli Holen-
drami, (którzy wtedy byli tylko jedną z lo-
kalnych odmian Niemców, osobnym na-
rodem stali się w XVII wieku). Studiował 
przez jakiś czas w Anglii, gdzie z kolei 
był uczniem ucznia Wilhelma Ockhama. 
W ten sposób połączył ze sobą nacisk 
na wiarę i logiczność rozumowania cha-
rakterystyczną dla Ockhama z mistycy-
zmem uczniów Eckharta. W ten sposób 
powstała nowa pobożność (łac. devotio 
moderna). Pozbyła się elementu speku-
latywnego do końca: nie nauczała już  
o dnie duszy. Zamiast tego kładła nacisk 
na przemianę życia, pełne zaufanie Bogu 
i praktyczne zastosowanie teologii przez 
pobożne życie. Groot utworzył Bractwo 
Wspólnego Żywota, rodzaj świeckiego 
zakonu, bez ślubów ubóstwa, posłuszeń-
stwa i czystości. Należały do niego całe 
pragnące pobożnie żyć i pracować rodzi-
ny, a nie zamknięci w murach klasztorów 
asceci. Podkreślano w nich konieczność 
prowadzenia pobożnego życia i poma-
gania innym, tworząc zarazem jedną 
ze wspólnot prereformacyjnych. Do tej 
wspólnoty należał między innymi jeden 
z najpoczytniejszych pisarzy chrześcijań-
skich, ceniony tak przez katolików, jak 
protestantów, a nawet prawosławnych, 
Tomasz a’ Kempis (1380-1471), autor słyn-
nego O naśladowaniu Chrystusa, nieza-
stąpionego podręcznika chrześcijańskiej 
pobożności, również bardzo cenionego 
przez Lutra i wydawanego często w cza-
sach początków Reformacji. 

w stronę teologii spekulatywnej 

Od Bertolda z Moosburga pochodzi linia 
neoplatońskiej teologii spekulatywnej, 
której mistrzem okazał się Mikołaj z Kuzy 
(1401-1464). Stoi on na granicy średnio-
wiecza i renesansu. Jego refleksje na te-
mat natury i obecności w niej matematyki 
wpłynęły na przykład na Galileusza. Roz-
winął frapującą koncepcję Boga jako rze-
czywistości, w której w jedność łączą się 
sprzeczności. To, co w świecie jest czym 
innym, w Bogu jest tym samym, tak jak 
w nieskończoności tym samym są koło 
i trójkąt. Świat był dla niego więc wyra-
zem natury Boga, w którym różne rzeczy 

się od siebie różnią. Myślenie o Bogu  
w ten sposób pozwala nam zbliżyć się do 
Bożej niepojętości, uświadomić ją sobie 
a zarazem wyjaśnić też związek między 
Bogiem, a światem. Mistyka ponownie 
staje się tu spekulatywna, zbliżenie do 
Boga następuje przez uświadomienie so-
bie niemożliwości Jego pojęcia.

Niemiecka teologia

Ostatnim akordem tej opowieści jest 
dzieło Niemiecka teologia, które napisał 
zakonnik Berthold Pürstinger z Chiemsee 
(1465-1543). Jego lektura wstrząsnęła Lu-
trem. Tradycja mistyki nadreńskiej i po-
bożności znalazła w nim swe ukoronowa-
nie. Choć pozostaje wątek zjednoczenia 
z Bogiem, nie było tu już dna duszy, był 
nacisk na znaczenie dzieła Chrystusa dla 
przemiany naszego życia. Chrystus już 
wszystko dla nas zrobił: my musimy się  
z Nim jedynie zjednoczyć i umrzeć  
w Nim dla swojego życia. Nieistotna jest 
kościelna hierarchia i sakramenty. Luter 
znalazł tam to, czego od dawna szukał. 
Wydał to dzieło, opatrując własnymi 
przypisami. Berthold jednak nie przystą-
pił do ruchu reformacyjnego z powodu 
poglądów wywodzących się od innego 
prekursora Lutra, Jana Husa (o którym 
powiemy następnym razem), mianowicie 
dwu postaci wieczerzy: chleba i wina. 
Dzieło to jednak nie tylko zainspirowało 
Lutra merytorycznie, ale było też zachętą 
do pisania po niemiecku, a nie po łacinie 
(stąd tytuł dzieła). Berthold przekonał go, 
że można. To go zachęciło do przekładu 
Biblii i pisana o Bogu w ojczystym języku. 

Marcin Luter jako kontynuator mistyki 
nadreńskiej 

Mistyka nadreńska rozwijała więc wątki 
wciąż obecne i aktualne dla nas, ewan-
gelicznych protestantów. Tym, co było  
w ruchu obecne od początku, była moż-
liwość zjednoczenia z Bogiem, która 
prowadzi do pokoju z Nim, ale wymaga 
też zmiany życia, bedąc prawdziwym 
źródłem mądrości i drogą do Boga. To 
nie jedynie suche teologiczne dywagacje  
i logiczne argumenty, ale potrzeba krzy-
ża i rozpoczęcie nowego życia w Bogu. 
Luter zasadniczo zachowuje te elementy, 
potwierdza, rozwija, ale nie on je odkry-
wa: są obecne są już jednak u Tomasza 
a’ Kempis i Bertholda Pürstingera, jak  
i w późnej nauce Taulera. Można Lutra 
uznać więc za zwieńczenie ruchu. Kie-
dy mówimy o potrzebie nowego życia 

w Bogu, śmierci dla dawnego życia i kła-
dziemy nacisk na praktyczne elementy 
chrześcijaństwa, zmierzamy śladami mi-
styków znad Renu. 

wnioski praktyczne

Zapyta ktoś, po co wymieniać tyle na-
zwisk? Po co ta cała historia? Czyż nie 
wystarczy, że i my wiemy, że trzeba zmie-
nić życie i żyć na nowo w Chrystusie? 

Otóż może i wystarczy, ale te historycz-
ne wiadomości uczą nas pokory. Często 
wydaje nam się, że przed nami nikogo 
nie było. Sobie przypisujemy odkrycie 
sposobu czytania Biblii w taki, a nie inny 
sposób. Tymczasem to nieprawda. Nasze 
zrozumienie zawdzięczamy długiemu 
łańcuchowi chrześcijan, którzy swe życie 
poświęcili refleksji and nią. Warto rów-
nież uświadomić sobie, że Luter bazował 
na wcześniejszych pokoleniach poboż-
nych chrześcijan; że średniowiecze nie 
jest okresem zabobonnym i wstecznym, 
jak chciał renesans, i jak do dziś skłonni 
jesteśmy myśleć. To była epoka wielkich 
myślicieli, płomiennych kaznodziei i po-
bożnych chrześcijan. 

Po drugie, ktoś może wykrzyknie, ale po 
co jakieś bzdury od nie duszy? W Biblii 
czegoś takiego nie ma. No, nie ma. Ale 
możliwość nowego życia w Chrystusie 
trzeba jakoś wyjaśnić. Nauka o dnie du-
szy to czyni, choć używa pozabiblijnego 
terminu. Mówi nam jednak, że możemy 
tu, w tym życiu, znaleźć drogę do jedno-
ści z Bogiem, co jest myślą biblijną. Do-
tarcie do dna sugeruje potrzeby wysiłku, 
pokory; nawiązuje do biblijnego motywu 
zanurzenia (chrztu). My dziś również 
używamy niebiblijnych pojęć – mówimy 
o „przyjęciu Chrystusa do serca,” a prze-
cież tego pojęcia w Biblii nie ma. Poza 
tym, inaczej niż dno duszy, nie kojarzy 
się ani z pokorą, ani wysiłkiem. Raczej 
czymś słodkim, jak relacja chłopaka  
z dziewczyną (obraz biblijny, ale zwróć-
my uwagę, że narzeczoną Chrystusa nie 
jest żaden wierzący osobno, ale cały 
Kościół, a to dużo różnica). Mówimy też  
o „osobistym Zbawicielu” sprowadzając 
Chrystusa przez to do poziomu dowodu 
tożsamości i bielizny. Ja już wolę dno du-
szy. A wy? Pomyślcie o tym, jak trafnie 
opisać naszą jedność z Jezusem, która  
z tych metafor jest właściwsza. Róbmy 
to z pokorą, nie traktując współczesnych 
pojęć jako oczywistych i najbardziej  
biblijnych. 
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W Nowym Testamencie mamy jesz-
cze relację apostoła Pawła (2Kor 12, 
1-4), który jak pisze uniesiony został do 
„trzeciego nieba”, albo inaczej do raju. 
Jego relacja jest bardzo lakoniczna. Mó-
wiąc o sobie w trzeciej osobie, pisze że 
człowiek ten: „został uniesiony w za-
chwyceniu do raju i słyszał niewypo-
wiedziane słowa, których człowiekowi 
nie godzi się powtarzać.” Dosłownie 
należałoby to przetłumaczyć jako „nie-
wypowiadalne słowa, których nie wol-
no mówić”. Apostoł Paweł nie tylko nie 
opowiada o tym, co widział i słyszał, ale 
również bardzo wyraźnie mówi, że nie 
wolno mu opowiadać o tym, co zoba-
czył. Dlaczego? Nie wiemy i nie naszą 
sprawą jest dyskutować na ten temat  
z Bogiem. Współcześni pozagrobowi 
turyści najwyraźniej byli w innym raju, 
niż apostoł Paweł i widzieli innego Je-
zusa niż on. Dlatego nie mają żadnych 
oporów, by o tym mówić. 

Zupełnie inną kategorią w Nowym Te-
stamencie jest księga Objawienia Jana, 
która jest natchnionym Słowem Bożym 
podanym przez apostoła Jana. Nawet 
jeżeli ktoś chciałby bronić podob-
nego autorytetu swoich opowiadań 
i porównywać je z tymi z kart Biblii, 
to pamiętajmy o słowach, jakie zosta-
ły wypowiedziane na koniec tej księgi: 
„Co do mnie, to świadczę każdemu, 
który słucha słów proroctwa tej księgi: 
Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży 
mu Bóg plag opisanych w tej księdze;  
a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księ-
gi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego  
z drzewa żywota i ze świętego miasta, 
opisanych w tej księdze.” (Obj 22,18-
19). Sądzę, że słowa te nie wymagają 
dalszego komentarza.

Demony też mówią prawdę
W ewangeliach mamy sporo sytuacji, 
kiedy Jezus wypędza demony. Nie 
raz przy spotkaniu z Nim, świadczy-
ły o Nim, i co ciekawe… świadectwo 
to było prawdziwe. „Wychodziły też  
z wielu demony, które krzyczały i mówi-
ły: Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił 
je i nie pozwalał im mówić, bo one wie-
działy, iż On jest Chrystusem” (Łk 4,41). 
Demony, które doskonale zdawały so-
bie sprawę z tego, kim jest Jezus, chciały 
o nim świadczyć. Jezus jednak im na to 
nie pozwala (zob. też Mk 1,34;3,11-12). 
Dlaczego? Przecież mówiły prawdę. 

W bardzo podobnej sytuacji znalazł 
się też kiedyś apostoł Paweł. Łukasz 
relacjonuje to tak: „A gdyśmy szli na 
modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas 
pewna dziewczyna, która miała du-
cha wieszczego, a która przez swoje 
wróżby przynosiła wielki zysk panom 
swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, 
wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami 
Boga Najwyższego i zwiastują wam 
drogę zbawienia. A to czyniła przez 
wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, 
zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazu-
ję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś 
z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł” 
(Dz 16,16-18). Dlaczego Paweł tak po-
stąpił? Czy nie zależało mu na świa-
dectwie osoby tak znanej, wiarygodnej 
i mającej koneksje w kręgach władzy? 
Przecież ktoś taki przemawiając mógł-
by przekonać do ewangelii całe miasto. 

Problem z tą kobietą był taki sam, jak  
z demonami, które wypędzał Jezus. 
Gdyby pozwolić demonom mówić, 
w którymś momencie to właśnie one 
stałyby się dla ludzi największym au-
torytetem. Tylko, że w interesie diabła  

i jego demonów nie jest pro-
wadzenie ludzi do Chrystu-
sa. Diabeł jest ojcem kłam-
stwa (J 8,44) i będzie robił 
wszystko, by budować swój 
autorytet jako wiarygodne-
go świadka, ale tylko po to 
by w końcu zasłonić przed 
ludźmi prawdę ewangelii. 
Gdyby Paweł nie uwolnił 
tej dziewczyny od zniewa-
lającego ją demona, kogo 
ludzie słuchaliby po wyjeź-
dzie Pawła i jego zespołu? 

Oczywiście, tej która z natchnienia 
ducha dotychczas mówiła prawdę. Ale 
gdy Pawła już nie będzie, będzie mogła 
mówić wszytko, co tylko duch zechce. 

Chcę przez to podkreślić, że sytuacje, 
w których docierają do nas wiadomo-
ści na temat duchowego życia ze źró-
deł innych niż Boże Słowo, powinno to 
uruchamiać w nas „czerwony alarm”, 
„stan najwyższej gotowości”. W takich 
sytuacjach nie ma nawet znaczenia, czy 
i ile w tych świadectwach jest prawdy. 
Te świadectwa mogą nawet być podob-
ne do biblijnych narracji. To, co dla nas 
powinno być ważne to fakt, że jest to 
świadectwo, na które Bóg nie pozwala. 

Tu chciałbym dodać jeszcze jedną, 
ogólną uwagę. Nie wszystko, o czym 
dowiadujemy się w takich „świadec-
twach” należy przypisywać demonom. 
Niektóre z tych doświadczeń mogą być 
rezultatem działania środków halucy-
nogennych i to nie tylko narkotyków. 
Istnieją również środki znieczulające 
wykorzystywane w przygotowywaniu 
pacjenta do zabiegu, które mogą rów-
nież powodować podobne stany (np. 
ketamina). W takim wypadku więk-
sze znaczenie ma nasz stosunek do 
takiego doświadczenia, aniżeli samo 
to doświadczenie. Choć samo takie 
doświadczenie mające farmakologicz-
ne podłoże może być czymś zupełnie 
neutralnym, to jednak potraktowanie 

go jako ważny argument dla naszej 
wiary, a szczególnie przedkładanie go 
ponad autorytet Słowa Bożego, może 
skończyć się bardzo źle. Po pierwsze, 
stawia jakość naszej wiary pod znakiem 
zapytania, a po drugie może doprowa-
dzić człowieka do stanu duchowego 
uzależnienia od świata demonów. 

Ziarna i plewy
Gdyby jakieś szanujące się wydawnic-
two, dotychczas publikujące poważne 
historyczne opracowania wydało książ-
kę o inwazji Marsjan na Madagaskarze, 
możliwy byłby dwojaki scenariusz. 
Albo wydawnictwo to straciłoby swoją 
reputację, albo wzrosłoby przekonanie 
o prawdziwości tej kosmicznej inwazji. 
W naszym przypadku jest identycznie. 
Jeżeli w naszych zborach pozwolimy 
na propagowanie takich historii zza 
grobu, sprowadzimy Biblię do pozio-
mu senników egipskich i horoskopów. 
Będzie traktowana podobnie jak one, 
tj. z przymrużeniem oka. Druga możli-
wość jest taka, że wzrośnie ranga tych 
sensacyjnych opowieści, które zajmą w 
naszych zborach miejsce obok Biblii, 
którą zaczniemy interpretować przez 
ich pryzmat.

Zakładam, że ci, którzy rozpowszech-
niają tego rodzaju opowiadania robią 
to w dobrej wierze mając nadzieję, że 
poruszy to czyjeś serce i zbliży go do 

Boga. Z Biblijnej perspektywy muszę 
powiedzieć, że jestem przekonany, 
że to nie opowiadania budzące dresz-
czyk emocji otwierają serca ludzkie 
na głos Boga, ale prawda o Golgocie 
zwiastowana tak, jak została nam prze-
kazana – bez niepotrzebnego okrasza-
nia jej cudownymi historyjkami (1Kor 
15,2). Dla „człowieka zmysłowego” 
ewangelia jest głupstwem (1Kor 2,14) 
i tylko Bóg może to zmienić. To Jego 
Słowo jest jak deszcz i śnieg czyniące 
ziemię urodzajną (Iz 55,10). Jeżeli bę-
dziemy chcieli dostosować ewange-
lię do gustu „człowieka zmysłowego” 
staniemy się podobni do wspomnia-
nego wcześniej, zmarłego bogacza, 
który myśli, że świadectwo powstałe-
go z martwych Łazarza mogłoby spo-
wodować nawrócenie jego rodziny. 
Uatrakcyjnianie ewangelii przez do-
danie elementów ezoterycznych nie 
rozwiąże problemu lekceważenia jej 
poselstwa przez niewierzących. Apo-
stoł Paweł pisze, że „…upodobało się 
Bogu zbawić wierzących przez głupie 
zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi zna-
ków się domagają, a Grecy mądrości 
poszukują, my zwiastujemy Chrystusa 
ukrzyżowanego, dla Żydów wpraw-
dzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 
natomiast dla powołanych - i Żydów, 
i Greków, zwiastujemy Chrystusa, któ-
ry jest mocą Bożą i mądrością Bożą.”  
(1Kor 1,21-24). 

23 maja 1902 roku odbył się pierwszy chrzest baptystyczny w Białymstoku. Od tego chrztu datuje się 
początek istnienia Białostockiego Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów. W 2012 roku obchodzimy 
jubileusz 110-lecia tego szczególnego wydarzenia. Hasłem przewodnim jubileuszu są słowa zapisane  
w Liście do Hebrajczyków 13:8 „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Cytat ten widnieje na 
frontowej ścianie sali nabożeństw kaplicy, mieszczącej się przy ul. Kujawskiej 22 w Białymstoku, która  
z łaski Bożej oddana do użytku w 1974 roku, będzie w tym roku miejscem zaplanowanych obchodów. 
W czasie jubileuszu pragniemy podziękować Bogu za Jego działanie i opiekę w minionym czasie, a także 
prosić o nowy zapał w kontynuowaniu służby zwiastowania prawd ewangelicznych.

Obchody rozpoczną się Świętem Żniw w dniu 21 października 2012 r., a zakończą nabożeństwem 
jubileuszowym w dniu 18 listopada 2012 r. Zaplanowano następujące wydarzenia:
• 21.10.2012 r. niedziela, godz. 10:00. Święto Żniw.
• 26, 27 i 28.10.2012 r. piątek, sobota, niedziela, godz. 18:00. Spektakl „Bramy nieba, płomienie piekła”.
• 11.11.2012 r. niedziela, godz.10:00. Nabożeństwo z chrztem wiary.
• 17.11.2012 r. sobota, godz. 17:00. Wieczór wspomnień.
• 18.11.2012 r. niedziela, godz. 10:00. Nabożeństwo jubileuszowe.

Serdeczn ie zapraszamy!

kobiety, mającej ducha wieszczego 
(1Krn 10,13). Pamiętajmy również o tym,  
że wywoływanie duchów jest obrzy-
dliwością, przed którą Bóg niejedno-
krotnie przestrzegał Izraelitów (3 Mjż 
19,31; 20,6-7.26-27; 5Mjż 18,9-14). Nie 
można więc powoływać się na ten opis 
jako argument sugerujący, że Biblia do-
puszcza takie opisy.

W Nowym Testamencie mamy opis 
tego, co działo się z bogaczem i Łaza-
rzem po ich śmierci (Łk 16,19-31 - nie 
chodzi jednak o brata Marii i Marty). 
Również tutaj nie jest to relacja osoby 
wcześniej zmarłej a potem przywróco-
nej do życia. W przeciwieństwie jed-
nak do demonicznej wizji, jaką poznał 
Saul, ta opowiedziana została przez 
Jezusa. Możemy więc być pewni jej 
prawdziwości. To, co w tej historii po-
winno zwrócić nasza uwagę, to pro-
pozycja bezbożnego bogacza, by ktoś  
z umarłych (najlepiej Łazarz) wrócił na  
ziemię i opowiedział, co widział i prze-
strzegł jego rodzinę przed straszną  
perspektywą. Współcześni zwolennicy 
opowieści zza grobu z pewnością też 
uznaliby to za świetny pomysł. Abra-
ham mówi jednak: Nie! Uzasadnienie 
jest bardzo proste: „Mają Mojżesza  
i proroków, niechże ich słuchają”  
(w. 29). Ponieważ jednak bogacz uwa-
ża, że to za mało, Abraham dodaje: „Je-
śli Mojżesza i proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, też nie 
uwierzą” (w. 31). 

Mamy więc natchnioną przez Ducha 
Bożego relację zza światów, w której 
Bóg ustami Abrahama mówi wyraźnie: 
NIE. Co więcej, Abraham podkreśla 
też fakt, że osoby, które odrzucające 
autorytet objawionego Słowa Bożego 
nie dadzą się przekonać nawet gdyby 
Łazarz rzeczywiście wrócił do 
życia. Nie łudźmy się, że w tej 
kwestii przez ostatnie XX wie-
ków coś się zmieniło. Sama myśl 
o możliwości słuchania takich 
historii cieszy i podnieca ludzi 
tak samo, jak możliwość spotka-
nia Jezusa ucieszyła Heroda (Łk 
23,8). Nie jest to jednak zainte-
resowanie prowadzące do życia 
wiecznego, ale co najwyżej za-
interesowanie, które dziś pcha 
gawiedź na targi ezoteryczne. 

Jubileusz 110-lecia Zboru Białostockiego
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Woodstok. Miliony młodych ludzi 
zbuntowanych i „wolnych”. Muzyka, 
narkotyki, alkohol, seks. Nie będzie 
przesadą określenie Sodoma i Gomo-
ra. Ciemność. Dla chrześcijanina nie 
jest tajemnicą, kto trzyma swoją prze-
rażającą łapę na życiu tych wszystkich 
ludzi, dając im pozór wolności i zaba-
wy, a tak naprawdę wiodąc prosto do 
piekła. Światło. Przystanek Jezus i Bo-
anerges. Pierwszy prowadzony przez 
katolickich księży, drugi przez chrześci-
jan ewangelicznie wierzących, których 
służba prowadzona jest wśród motocy-
klistów. Wygląda to jak dwie małe wy-
sepki na oceanie grzechu. Obszar ten 
należy jednak w pełni do Jezusa, a Jego 
poselstwo o miłości, łasce i przebacze-
niu dociera do uszu wielu woodstoko-
wiczów. 

W takich okolicznościach znalazłam 
się ja. Dołączyłam do grupy Boaner-
ges. Służyłam w wiosce motocyklowej. 
W wolnej chwili zwiedzałam. Byłam 
ciekawa jak ewangelizują na Przystan-
ku Jezus, udałam się więc najpierw  
w tamtym kierunku. Już z daleka sły-
szałam znajomą pieśń. Serce zaczęło 
mi bić mocniej, przyspieszyłam kroku. 
Nie wiem jak znalazłam się na scenie 
obok grających i śpiewających księży. 
Zaczęłam śpiewać głośno, do mikro-
fonu: „Mój Jezus królem królów jest, 
mój Jezus władać będzie wciąż, kró-
lestwo Jego wiecznie trwa, On zba-
wił duszę mą i teraz we mnie miesz-
ka już, On zmienił moje całe życie, 
wyrwał mnie z królestwa ciemności, 
choroby wszystkie wziął na siebie, bo 
umiłował mnie mój Ojciec Bóg”. Cóż 
za wspaniałe poselstwo. Zapanowa-
ła niezwykła radość, czuć było Bożą 
obecność, wiele osób zaczęło tańczyć, 
wielu zatrzymywało się i wsłuchiwa-
ło w słowa pieśni. Po pewnym czasie 
opuściłam Przystanek Jezus i ruszyłam 
dalej. Kiedy przechodziłam obok wio-
ski piwnej usłyszałam wołanie: „Hej ty 
pani Jezus!” Rozejrzałam się dookoła  

i raptem otoczyła mnie zgraja ubranych  
w skóry ludzi. Przerażający widok. 
Każdy z nich był obwieszony okulty-
stycznymi symbolami, wizerunki ko-
złów, pentagramów, napisy opiewające 
śmierć. Zaczęli szydzić. „Widzieliśmy 
cię jak śpiewałaś o Jezusie. My jesteśmy 
satanistami i co teraz?” „To się dobrze 
składa” - odparowałam - „bo ja jestem 
dzieckiem Bożym i chcę wam powie-
dzieć o Jezusie, on was kocha, umarł 
za wasze winy, widzi wasze życie, 
wasze problemy, że jesteście samotni  
i zagubieni, potrzebujecie miłości, Je-
zus może wam dać tą miłość”. Widzia-
łam jak twarz szyderców się zmienia, 
przestali się śmiać, spoważnieli, słucha-
li o Bożej miłości i łasce, nikt mi nie 
przerwał. Najstarszy z grupy spojrzał mi 
prosto w oczy. Był to chłopak o twarzy 
bardzo zniszczonej, ubrany w kurtkę  
z wizerunkiem pentagramu i kozła, miał 
długie włosy, pełno pierścieni z symbo-
liką okultystyczną, przedstawił się jako 
Szymon. Prawie płakał. Ten groźny sa-
tanista ledwo powstrzymywał się od 
płaczu. „Wiesz co”, mówił zduszonym 
głosem, „kochałem tego twojego Jezu-
sa, dawno temu”. To wyznanie bardzo 
mną wstrząsnęło. „Co się stało, że za-
mieniłeś miłość do Jezusa, na służenie 
diabłu?” spytałam. „Od dziecka bardzo 
ładnie malowałem. Kiedyś ksiądz ogło-
sił taki konkurs, aby namalować twarz 
Jezusa. Namalowałem Jego twarz, tak 
jak będąc wtedy dzieckiem sobie Go 
wyobrażałem. Był to najładniejszy ry-
sunek. Jednak ksiądz mi nie uwierzył, 
że to moja praca. Oskarżył mnie przed 
całą klasą, że namalował to ktoś z mo-
jej rodziny, podarł go przy wszystkich  
i wyrzucił do kosza. Mówisz mi o miło-
ści Jezusa. Jaka to miłość?” Spojrzałam 
na jego towarzyszy. Byli wstrząśnię-
ci tym wyznaniem tak jak ja. Chyba 
nie spodziewali się, że ich herszt nosi  
w sercu swoim taką tajemnicę. Wszy-
scy milczeli. „Szymon” - przerwałam 
milczenie - „tego nie zrobił ci Jezus, 
tylko człowiek. Wierzę, że talent ma-

lowania dostałeś od Boga i wierzę, że 
Bóg chciałby abyś malował na jego 
chwałę. Jeśli możesz to przebacz temu 
księdzu. Wiem, że to nie jest przypa-
dek, że teraz rozmawiamy. Wierzę, że 
sam Bóg zainspirował to spotkanie. Je-
zus cię nigdy nie opuścił, nawet gdy ty 
Go opuściłeś. On cię kocha, możesz 
do niego wrócić”. Gdy to mówiłam wi-
działam w jego oczach nadzieję. Nic 
jednak nie powiedział. Odwrócił się  
i odszedł. Nie musiał nic mówić. Wie-
działam, że ziarno zostało zasiane. Czy 
ktoś potem zebrał ten plon? Nie wiem  
i prawdopodobnie dowiem się dopiero, 
gdy będę już u Pana. Modlę się jednak, 
by Szymon spotkał na swojej drodze 
Jezusa, którego twarz dawno temu  
namalował.

Ewa Brzostek

Namalowałem twarz Jezusa Opracował: 
Konstanty Wiazowski

W dniu 23 czerwca, niedaleko stacji me-
tra, w stolicy Rosji odbył się chrzest po-
nad 50 osób z sześciu baptystycznych 
zborów moskiewskich. W Moskwie 
zbory baptystyczne chrzczą dwa razy 
do roku – zimą w centralnym zborze,  
a latem na łonie natury. Już dziewiętna-
sty rok bracia podtrzymują tę tradycję, 
wzmacnia ona wzajemną społeczność 
i dostarcza wiele radości. Był to wspa-
niały, ciepły, słoneczny dzień. Uro-
czystości chrztu towarzyszyła wspa-
niała muzyka. Wielu niewierzących 
zainteresowało się tym wydarzeniem,  
zadawano wiele pytań. Bracia i sio-
stry chętnie mówili czym jest chrzest.  
Wydarzenie to było nie tylko wielką 
uroczystością na ziemi, sprawiło ono 
też wiele radości w niebie (baptist. ru).

Rosja – zbiorowy 
chrzest w Moskwie

Pierwszy zbór baptystyczny na Słowa-
cji powstał w 1888 roku w Kiezmarku, 
na wschodzie kraju. Do pierwszej wojny 
światowej była to część Cesarstwa Au-
stro – Węgierskiego, a w latach 1918-1992 
- Czechosłowacji. Po rozpadzie Czecho-
słowacji 1 stycznia 1993, już 1 stycznia 
1994 powstał Kościół Baptystów Słowacji 
i Kościół Baptystów Republiki Czeskiej. 
Kościół Baptystów Słowacji posiada 24 
zbory i ponad 20 placówek. W czasach 
komunistycznych, po 1948 roku, baptyści, 
tak jak inni chrześcijanie, mogli ewangeli-
zować tylko przez osobiste kontakty i roz-
powszechnienie literatury chrześcijańskiej. 

Po jego upadku Kościół już w 1994 roku 
powołał komitet misyjny, który przygoto-
wuje i wspiera misjonarzy, rozpowszechnia 
literaturę chrześcijańską i zakłada nowe 
zbory. Czteroletni (2007-2011) program 
edukacyjny był skierowany do członków 
Kościoła i jego przyjaciół. Kościół Bapty-
stów Słowacji prowadzi szkołę poradnic-
twa duszpasterskiego, której celem jest 
przygotowanie nowo nawróconych do 
służby, poradnictwo małżeńskie oraz po-
siada „Biblię na kołach” – pojazd służący 
za ruchomą księgarnię, kawiarnię, miejsce 
do wyświetlania filmów, prowadzenia po-
radnictwa (BWA Connect, 9/2012).

Kuba – wzrost chrześcijaństwa protestanckiego

Władze komunistycznego Laosu prowa-
dzą coraz ostrzejszą politykę względem 
chrześcijan. Choć konstytucja gwaran-
tuje wolność wyznaniową, praktyka jest 
diametralnie inna. W Laosie chrześcijan 
jest coraz więcej. Przybywa ich w szyb-
kim tempie, pomimo tego, że władze nie 
wpuszczają zagranicznych misjonarzy. 
Osoby zatrzymane podczas przesłuchań 
są pytane czy wierzą w Chrystusa i dlacze-
go wybrały tę wiarę. Takie pytanie zadano  
m. in. świeckiemu katechecie z wioski Na-

houkou, gdzie ochrzczonych zostało 30 
osób oraz mężczyźnie, którego świadectwo 
wiary doprowadziło w mieście Bountheung 
do chrztu 300 osób. Ci, którzy nie chcą 
wyrzec się Jezusa, są zastraszani. Władze 
stosują wobec nich groźbę wysiedlenia lub 
pozbawienia wolności. Laos to państwo za-
mieszkałe w większości przez buddystów.  
W tym komunistycznym kraju funkcjo-
nuje tylko jedna legalna partia polityczna 
– Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna 
(ewangelista.pl).

W ciągu kilku następnych lat protestanc-
cy chrześcijanie na tej karaibskiej wyspie 
osiągną milion członków i założą 100.000 
nowych zborów domowych. Ponieważ 
władze nie pozwalają na budowanie no-
wych budynków kościelnych, szybko 
powstają zbory domowe. Baptystyczna 
Konwencja Zachodniej Kuby w biegłym 
roku założyła 30 nowych zborów. Obec-
nie liczy ona 323 zbory, z których 70 to 
zbory domowe. Zbory domowe różnią się 
od placówek misyjnych, ponieważ niektó-
re zbory domowe mają do 60 placówek 
misyjnych. Konwencja ta prowadzi dwa 
seminaria, w Hawanie i Santa Clara. Aby 
sprostać zapotrzebowaniu na pastorów, 
seminaria te zwiększyły liczbę studentów 

do 400 osób. Już w czasie nauki studen-
ci angażują się w pracę misyjną. Bap-
tystyczna Konwencja Wschodniej Kuby, 
licząca ponad 30.000 członków, posiada 
swoje seminarium w Santiago, zaś Wol-
ni Baptyści swoje seminarium posiadają  
w Pinar del Rio, na zachodnim cyplu wy-
spy. Działa tam jeszcze Konwencja Bap-
tystów Wolnej Woli (2.000 członków  
w 36 zborach). Wszystkie cztery kościoły 
baptystyczne na Kubie, w ramach kampa-
nii „Kuba dla Chrystusa”, co roku przez 50 
dni (zwykle od Wielkanocy do Zielonych  
Świąt) biorą udział w modlitwie za swój 
kraj, zapraszając do tego przedsięwzię-
cia również inne kościoły protestanckie  
(Baptist World, 2/2012).

Laos – coraz trudniejsze życie chrześcijan

Słowacja – działalność Kościoła baptystycznego

W dniach 28-29 kwietnia tego roku  
w stolicy Ghany, Akrze, odbył się 
Festiwal Nadziei Franklina Graha-
ma. Ghana to kraj w Afryce Zachod-
niej, jego mieszkańcy posługują się 
65-cioma językami. W 1957 roku 
stała się krajem niepodległym. 69 
procent mieszkańców przyznaje się 
tam do chrześcijaństwa, ale tylko 12 
procent z nich należy do ewangelicz-
nego chrześcijaństwa. Ewangelizacja 
tego kraju ruszyła dopiero wtedy, gdy 
Związek Biblijny zaczął prowadzić za-
jęcia biblijne w szkołach. Podkreślano 
wtedy potrzebę nowego narodzenia. 
Ale potem nadeszły czasy łatwej wiary  
i taniej łaski w postaci ewangelii sukce-
su. Obecnie w tamtejszych kościołach 
jest coraz więcej młodzieży. Są wiel-
kie możliwości ewangelizacji. Chrze-
ścijanie pomagają nowo nawróconym 
stać się członkami Kościoła. W czasie 
trwania Festiwalu na apel ewangeli-
sty pozytywie odpowiedziało prawie 
2.400 osób. (Decision, 6/2012).

Ghana – ewangelizacja 
Franklina Grahama
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Młody Seth Stertzbach ze stanu Ohio, 
spędził cały lipiec w Panamie, zaś siedmiu 
innych młodych ludzi udało się do Gwa-
temali, by opowiadać tam o Bożej łasce. 
Wszyscy oni ukończyli ewangelizacyjny 
kurs „Odważ się być Danielem”, prowa-
dzony przez Ewangelizacyjne Stowarzy-
szenie Billy Grahama. Od 2006 roku kurs 
ten ukończyło już ponad 26.000 osób  
w USA i Kandzie. I tak Seth od dawna pra-
gnął świadczyć ludziom o miłości Bożej 
w Chrystusie. Cztery lata temu dowiedział 
się o kursie „Odważ się być Danielem”. 
Inni młodzi ludzie udali się do Gwatemali, 
gdzie towarzyszyli zespołowi medyków. 

Ponieważ w kraju tym trzeba posługiwać 
się językiem hiszpańskim, młodzi misjo-
narze każdej środy brali udział w „nocnej 
szkole” – uczyli się pieśni, tekstów biblij-
nych i opowiadania o swoim nawróceniu 
w tym języku. W odwiedzanych miejsco-
wościach organizowali z gwatemalskimi 
przyjaciółmi gry sportowe i dzielili się  
z nimi swoją wiarą. Jeden z koreańskich 
zborów w USA wysłał na taką misję  
76 młodych ludzi. Odpowiedzialny za nich 
pastor powiedział: „Chwała Panu, że te 
dzieci tak wcześnie postanowiły służyć 
Bogu i tak jak Daniel otwarcie stanąć po 
Jego stronie (Decision, 6/2012)

W dniach 26-29 lipca tego roku, konfe-
rencja młodzieżowa w Briańsku, na po-
łudniu Rosji, zgromadziła prawie 4.000 
osób w różnym wieku. Jej hasłem były 
słowa: „Prawdziwe życie – jesteśmy 
wybrani i posłani, aby przynosić owoc”. 
Była to największa baptystyczna konfe-
rencja w tym kraju. W czasie jej trwania 
setki młodych i starszych osób wyszło 
do przodu, aby powierzyć swoje życie 
Chrystusowi. Na jednej z plenarnych se-
sji, baptysta Siergiej Andriejew, nowo 
wybrany burmistrz miasta Togliatti, gdzie 
produkuje się samochody, mówił o swo-
im chrześcijańskim i politycznym zaanga-
żowaniu. Jest on pierwszym od carskich 
czasów powołanym na takie stanowisko 

protestantem. Przekazując swoje pozdro-
wienie, Hans Guderian, prezydent Euro-
pejskiej Federacji Baptystów, mówił o sy-
tuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. 
Nadmienił też, że dla wielu Rosjan jego 
nazwisko może się kojarzyć z nazistow-
skim generałem Heinzem Guderianem  
i straszną drugą wojną światową. Generał 
ten był dalekim kuzynem Hansa, dlatego 
wyraził on wielkie współczucie i ból z po-
wodu wielu cierpień i ofiar tej wojny. Gdy 
o tym mówił, zebrani powstali ze swoich 
miejsc, byli wzruszeni i wdzięczni swemu 
dostojnemu gościowi za to wyznanie. 
Na konferencji prezentowano różne ro-
dzaje muzyki. Takie konferencje odby- 
wają się tam co cztery lata (ebf. org).

„Odważ się być Danielem” – przygotowanie do 
odważnego świadectwa o Jezusie

Rosja – baptystyczna konferencja w Briańsku

Ghana jest najbardziej religijnym krajem 
na świecie. Takie są dane z opubliko-
wanych przez Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Gallupa wyników badań 
nad religijnością na naszej planecie. 
W opracowaniu poddano analizie 57 
krajów. W skali całego globu 59 proc. 
ludności określa się jako wierzący, 23 
proc. twierdzi, że są niewierzący, a 13 
proc. definiuje się jako przekonani ate-
iści. Państwa, w których odsetek wie-
rzących przekracza 90 proc., to prócz 
Ghany Nigeria, Armenia, Fidżi i Mace-
donia. Z kolei wśród krajów, które mają 
najwyższy odsetek zdeklarowanych 
ateistów, przewodzą Chiny. Jest ich 
tam 47 proc. Dalsze miejsca zajmują 
Japonia, Czechy i Francja. Krajem, któ-
ry zanotował jeden z najbardziej spek-
takularnych spadków religijności, jest 
Irlandia. W porównaniu z rokiem 2005 

procent deklarujących się jako wierzący 
zmniejszył się z 69 do 47. Liczba nie-
wierzących wzrosła zaś tam z 25 do 44 
proc. W skali świata spadek liczby wie-
rzących wynosi 9 proc., a zdeklarowa-
ni ateiści są liczniejsi o 3 proc. Polska 
zajmuje w rankingu Gallupa 19. miejsce. 
Polacy deklarujący się jako wierzący 
stanowią 81 proc. ludności, co ozna-
cza spadek w stosunku do roku 2005  
o 4 proc. Daje nam to jednak pierwszą 
pozycję pośród krajów Europy Środko-
wej i Wschodniej. 9 proc. naszych roda-
ków uważa się za niewierzących. Mamy 
także umiarkowaną pozycję, jeśli chodzi 
o zdeklarowanych ateistów: zajmujemy 
w rankingu 26. miejsce z wynikiem bli-
sko 5 proc. i notujemy w stosunku do 
roku 2005 wzrost o 3 proc. Niecałe  
6 proc. Polaków nie ma w ogóle zdania 
na ten temat (ewangelista. pl).

Religijność – Polska na 19-tym miejscu

Szwajcaria – nowy początek
Mogło się to wydarzyć tylko w Szwajcarii. Pra-
wie 10 procent wszystkich baptystów wzięło 
udział w dorocznej konferencji Kościoła, która 
odbyła się w mieście Bũlach, niedaleko Zury-
chu. Wzięło w niej udział 100 osób. W czasie 
jej trwania wybrano nowego przewodniczące-
go, został nim psycholog i laicki kaznodzieja 
Franz Brandner z Zurychu. Pragnie on napra-
wić relacje wewnętrzne w Kościele. Dotych-
czasowy przewodniczący – Peter Deutsch  
z Berna – nie ubiegał się o następną kadencję. 
W kraju tym do Kościoła Baptystów należy 12 
zborów, w tym dwa angielskojęzyczne, jeden 
włoskojęzyczny i jeden brazylijski. Wszyst-
kie były reprezentowane na konferencji.  
W ubiegłym roku zanotowano wzrost o siedem 
osób, obecnie zbory te liczą 1.091 ochrzczo-
nych członków. Sytuacja jest różna. W dwóch 
zborach (St. Gallen i Wettingen) obserwuje 
się przebudzenie, ale w dwóch największych 
są problemy. W zborze w Bũlach nie wypra-
cowano procedur powołania nowego pastora, 
a zbór w Zurychu starzeje się – połowa jego 
członków to ludzie w wieku ponad 70 lat. Po-
zytywnym zjawiskiem jest to, że Kościół nie 
ma finansowych problemów. Na konferencji  
powołano pastora młodzieżowego (ebf.org).

Luter pokieruje 
południowymi baptystami

Po raz pierwszy w swojej 167-letniej historii 
Konwencja Południowych Baptystów (SBC) 
będzie miała czarnoskórego prezydenta. 
Zwierzchnikiem największej i politycznie naj-
bardziej wpływowej denominacji protestanc-
kiej w USA został pastor Fred Luter z Nowe-
go Orleanu. SBC posiada 46 tys. zborów,  
z czego jedynie 3,5 tys. to wspólnoty zdo-
minowane przez Afroamerykanów. Pikanterii 
dodaje fakt, że SBC została założona przez 
właścicieli niewolników. SBC ma ok. 16 mi-
lionów ochrzczonych członków. Jest nie tyl-
ko największym wyznaniem protestanckim  
i drugim po rzymskokatolickim w skali kraju,  
ale również największym Kościołem bap-
tystycznym na świecie i jedną z najbardziej 
konserwatywnych denominacji USA, otwarcie 
dystansującej się od ruchu ekumenicznego. 
Jedynie 1/16 afroamerykańskich baptystów 
należy do SBC. Zdecydowana większość na-
leży do Narodowej Konwencji Baptystów, 
liczącej prawie 10 mln członków. Uczestnicy 
synodu SBC nie ukrywali nadziei, jakie wiążą 
z wyborem pastora Lutera, który na swoim 
koncie ma duże sukcesy w zakładaniu nowych 
zborów SBC i która od lat stara się przełamać 
powolny spadek wiernych i próbuje otworzyć 
się na mniejszości etniczne (ewangelista. pl).
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Michał 
Prończuk

Gazeta Wyborcza zamieściła bardzo inte-
resujący artykuł o roślinach1. Po lekturze 
tego opracowania widać uderzające podo-
bieństwo pomiędzy florą a światem ludz-
kiej technologii (inżynieria, opracowania 
konstruktorów, programistów; elementy 
techniczne, ekonomiczne, informatyczne). 

W stosunku do roślin można użyć niety-
powych terminów: algorytmy, oblicze-
nia. Chloroplasty (ciałka zieleni) można 
porównać do tranzystorów, a komórki 
lub całe rośliny - do sieci neuronowych  
i sieci komputerów. 

Roślina precyzyjnie reguluje, jaka część 
pochłoniętej energii ze światła będzie 
wykorzystana na wzrost i plonowanie, ile 
zostanie wypromieniowane w postaci flu-
orescencji, a ile w postaci ciepła. Rośliny 
wykształciły zdolność przeliczania ener-
gii zaabsorbowanych fotonów (światła)  
i przetwarzania tej informacji na określo-
ne procesy fizjologiczne przy pomocy sy-
gnałów elektrochemicznych. Co więcej, 
rośliny wykształciły specyficzną zdolność 
zapamiętywania, jakie reakcje są ade-
kwatne do jakich bodźców świetlnych.  
Czy więc rośliny precyzyjnie wyliczają 
wydatki? Mierzą siły na zamiary? 

1 Gazeta Wyborcza: Prof. Stanisław Karpiński - 
Rośliny nie są głupie. 

Komórka roślinna ma zdolność przelicza-
nia, przetwarzania informacji kwantowej 
(zaabsorbowane fotony na informację 
analogową (specyficzne odpowiedzi fi-
zjologiczne zależne od pochłoniętej por-
cji fotonów i ich energii) oraz zdolność 
zapamiętywania tych informacji. Można 
więc powiedzieć, że rośliny działają jak 
biologiczny komputer kwantowy, które-
go fizycy poszukują od lat. 

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że rośliny 
są nieruchome, „nierozumne” i martwe. 
W rzeczywistości jest inaczej - rośliny 
tworzą bardzo skomplikowane żywe sys-
temy - pod względem ekonomicznym, 
energetycznym i komunikacyjnym. 

Tak samo jest z obserwowanymi „zwie-
rzęco-podobnymi” zachowaniami roślin 
jak np. ruch robaczkowy korzeni wy-
szukujących szczelin w skalistej glebie 
- albo może być on wyjaśniany zawiły-
mi teoriami jak to ewolucja przebiegała 
niezależnymi od siebie torami, albo - co 
jest znacznie bardziej spójne z obserwa-
cją - ten sam inteligentny Projektant wbu-
dował taki sam mechanizm w świecie 
roślinnym i zwierzęcym, gdyż miał on 
spełniać założone zadanie, a jedynym 
pokrewieństwem między dżdżownicą  
a korzeniem danej rośliny jest pochodze-
nie od tego samego Stwórcy! 

Wiara  

ma  
sens!

Jaki można wniosek wysnuć, poznając 
w.w. fakty? Czyżby to zrobiło się samo? 
Jak wielką trzeba mieć wiarę, by pomimo 
znajomości historii w rozwoju ludzkiej 
technologii uznawać, że te mechanizmy 
powstały same przez się. Może jednak to 
coś więcej niż wiara, może to świadomy 
bunt przeciwko Stwórcy? 

Nie jest znany i udowodniony żaden me-
chanizm, który sprawiałby, aby z form 
prostszych stopniowo powstawały formy 
bardziej złożone. Od wieków do dziś, 
całe badawcze doświadczenie ludzkości 
wykazuje, że procesy w przyrodzie nie 
tworzą złożonych systemów, zdolnych 
przyjmować, obsługiwać, przetwarzać 
informacje. Jedyny proces, który two-
rzy złożone, funkcjonalne systemy - to 
proces inteligentnego projektowania. 
Programy komputerowe i książki nie pi-
szą się same, konstrukcje nie budują się 
samoistnie z metalu, plastiku, drewna, 
szkła. Ludzkie doświadczenie pokazuje, 
że można stworzyć fabryki, gdzie auto-
matyczne procesy tworzą jakieś wytwo-
ry - jednak ktoś musiał to zaprojektować, 
zaprogramować, zbudować z elementów 
składowych. Dopiero wtedy mamy auto-
matyczne procesy wytwórcze. 

Bazując na technicznych i logicznych 
doświadczeniach ludzkości, możemy 
odkrywać w naturze dowody na istnienie 
Inteligentnego Projektanta. Superumysłu 
tworzącego dzieła wprawiające w po-
dziw najwybitniejszych uczonych w ca-
łej historii ludzkości. 

Od stworzenia świata niewidzialne Jego 
przymioty - wiekuista Jego potęga oraz 
bóstwo - stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła... (Rz 1:20).  

Pastor Nadarkani, skazany na karę śmierci, 
za wyznawanie wiary w Chrystusa, został 
zwolniony z więzienia. Jak podaje portal 
Baznica. Info, w dużej mierze przyczynili 
się do tego chrześcijanie i obrońcy praw 
człowieka z Rosji. I tak, członek parlamentu 
Federacji Rosyjskiej i doradca prezyden-
ta, biskup Siergiej Riachowskij prowadził  
korespondencję z ambasadą Iranu w Rosji.  
W kwietniu tego roku ambasador islam-
skiej republiki Iranu Reza Sadżadi przyjął 
wizytę biskupa Riachowskiego. W spo-
tkaniu tym uczestniczył też Anatolij Pcze-
lincew, główny redaktor pisma „Religia  
i prawo”. Rozmawiano wtedy o losie Jo-
sefa Nadarkaniego. Biskup Riachowskej 
tak zareagował na tę wiadomość: „Gdy 

usłyszałem tę bardzo dobrą wiadomość  
o zwolnieniu irańskiego pastora, bardzo 
się z tego ucieszyłem. W czasie naszego 
spotkania z Rezą, usłyszeliśmy bardzo 
ważne zdanie: „Nie będzie on skazany na 
śmierć”. Choć prawo Iranu dopuszczą taką 
możliwość, uwierzyliśmy mu. Nie spodzie-
waliśmy się, że nasz drogi brat w Chrystu-
sie, pastor, zostanie zwolniony”. Natomiast 
Anatolij Pczelincew powiedział: „Wiem, że  
listy z prośbami o zwolnieniu pastora były 
wysyłane do Iranu z całego świata. Cieszę 
się, że i rosyjscy wierzący mają w tym 
swój udział, bardzo dużo listów zostało 
wysłane do ambasady irańskiej i w na-
szym kraju. Bardzo aktywni byli amerykań-
scy chrześcijanie. Uważam, że wszystko  

to miało ten pozytywny skutek. Bardzo 
wzruszyłem się, gdy zobaczyłem w inter-
necie, jak spotyka się on z żoną i dziećmi, 
których nie widział przez trzy lata. W Iranie 
wyrok śmierci następuje w każdej chwili. 
Może on być wykonany zaraz po wyroku. 
A zatem pastor Nadarkani przez trzy lata 
był między życiem a śmiercią. Uważam, że 
władze Iranu wyraźnie słyszą głos między- 
narodowej społeczności” (Baznica. Info).

Iran – pastor Josef Nadarkani został zwolniony z więzienia

Inteligencja roślin  
- wytwór samoistny, przypadkowy  

czy raczej projekt Stwórcy?
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy Sympatyczne agnieSzki i mateuSza

WYTRWAŁOŚĆ
Usłyszałam ostatnio o poliamorii i nie mogłam uwierzyć, 
czego to ludzie nie wymyślą. Poliamoria to (jak podaje 
wikipedia) praktyka, chęć lub akceptacja zaangażowa-
nia w związek miłosny z więcej niż jedną osobą w tym 
samym czasie, za zgodą i wiedzą wszystkich tworzących 
dany związek osób. i jak tu zachęcić ludzi do chrześci-
jaństwa?

Ludzie od zawsze chyba próbują się wybielać, przedstawia-
jąc coś budzącego odrazę, a powiązanego ze sobą, w spo-
sób pozytywny. Dziś używa się do tego takich nowocześnie 
brzmiących pojęć, jak np. poliamoria. Ale natura zjawiska 
pozostaje ta sama. I jest przez Boga jednoznacznie określona.

Swoją drogą, zniechęcam chrześcijan do nazywania słowa-
mi nacechowanymi pozytywnie zjawisk, które Boga obru-
szają, wzburzają. Weźmy angielskie słowo „gay”. Oznaczało 
ono przez kilkaset lat wesołka, człowieka z humorem, szczę-
śliwego. W pewnym momencie homoseksualiści przywłasz-
czyli sobie to słowo. W związku z faktem, że homoseksu-
alizm jako zjawisko jest oceniany w Biblii negatywnie, nie 
używam słowa gej. Co byśmy zrobili, gdyby np. pedofile 
przywłaszczyli sobie pojęcie „starszy kolega”, czy zoofile 
„przyjaciel zwierząt”? Czy też biernie byśmy się na to zgo-
dzili? I co? Wyobrażasz sobie kazanie „przyjaciele zwierząt 
to w Bożych oczach nikczemnicy!”? Jakiś dziwny ten Bóg 
się robi. Chociaż to nie On się zmienił. Myślmy więc nad 
słowami, których używamy. Używając pozytywnie nace-
chowanych słów na praktyki, które w Biblii są nacechowane 
negatywnie, lekceważymy Boży system wartości. Wyznaje-
my, że Boże serce nam się nie podoba. Że wiemy lepiej, co 
o tym myśleć, że to jest OK, i że nie ma z czego robić pro-
blemu. Mamy Boże uczucia w nosie, bo chcemy myśleć tak, 
jak świat. Każde takie przez nas wypowiedziane słowo jest 
wyznaniem wiary, że współczesny człowiek wie lepiej niż 
Bóg objawiony w Biblii, co jest cool i jak powinien żyć. I że 
my się w tym zgadzamy.

Czy to zachęca ludzi do chrześcijaństwa – to chyba zależy 
od naszej uczciwości również w uczciwej ocenie grzechów, 
z którymi sami mamy problem. Wtedy taka osoba widzi, 
że stosujemy jedną miarę, że nie jesteśmy obłudni. I że fak-
tycznie czymś się różnimy. Może to nie przyniesie szybkich 
efektów, ale wierzę, że jest błogosławionym sposobem po-
stępowania. W każdym razie omijajmy „poliamorię” szero-
kim łukiem:)

jeśli wytrwałość przynosi zamierzony efekt, cieszymy 
się. Ale kiedy trzecia próba dostania się na wymarzony 
kierunek studiów nie powiodła się, można się zniechę-
cić. Albo kiedy po raz kolejny pracodawca wypowiada 

nam umowę, człowiek zaczyna wątpić w siebie, w ma-
rzenia i w sens starań. co dalej?

Trzeba wstać i walczyć dalej. Szukać pomocy w kościele. 
Wśród osób, którym nie jesteśmy obojętni. Którzy nas znają 
i potrafią nam przypomnieć, że nie jesteśmy głupi, ani tępi. 
Że potrafimy. Że oczywiście, mamy swoje słabe strony, ale 
to nie cała prawda o nas. Wytrwałość w dążeniu do celu to 
w praktyce nasza nadzieja. Apostoł Paweł radził, aby być  
w ucisku wytrwałymi, cierpliwymi w nadziei. Oznacza to 
właśnie to, o czym mówisz – doświadczanie przeciwności, 
trudności. Zmagania się z przeciwnościami. To, co sprawia, 
że idziemy dalej, to nasza wiara – że Bóg jest z nami, że 
skoro żyjemy, to z nami nie skończył, że mamy coś ważnego 
jeszcze do zrobienia. Że możemy się modlić, wyznać grze-
chy, gdy je mamy, przyjąć przebaczenie, zacząć jeszcze raz.

Takie doświadczenia wykuwają nasz charakter. Jeśli wszyst-
ko łatwo przychodzi, to jak mówi Księga Przypowieści, rów-
nie łatwo odchodzi. Nie szanujemy tego. Nie czujemy się 
przywiązani. Nie czujemy wartości, nie potrafimy docenić.

zdarza mi się myśleć, że skoro nie wychodzi, to może 
zmienić plany. zaczynam wątpić, czy rozumiem Boży 
plan. Nie mam zamiaru pławić się w nicnierobieniu, tylko 
iść we właściwym kierunku. Tak jakby przenieść wytrwa-
łość na inny tor. 

kiedy przestać być wytrwałym? 

Chyba nigdy? Pytanie brzmi, czy realizujesz właściwy 
cel. Może nie. Wierzę, że pewne pragnienia sieje nam  
w serca sam Bóg. I ich realizacja wcale nie przychodzi 
łatwo. Z drugiej strony, czasem stawiamy przed sobą cele 
niewłaściwe. Ja je poznaję po tym, jakie myśli towarzy- 
szą wyobrażaniu sobie, że zostaną zrealizowane. Jeśli 
chodzi w nich tylko o mnie, nie o to, co dobrego/warto-
ściowego robię (i przy okazji oczywiście się również do-
brze czuję, pozwólmy samym sobie się z dobra cieszyć), 
to oznacza, że nie ma w nich większej wartości.

Myślę, że są cele tak dobre i ważne, że nie tylko my ni-
gdy nie powinniśmy przestać ich realizować, ale wręcz 
zaszczepiać je kolejnym pokoleniom. Wierzę, że są cele 
wielopokoleniowe. W Kościele to rozszerzanie Królestwa: 
wizja wpływu na ten świat. Celem może być zmiana 
miejscowości, w której znajduje się zbór – np. posiadanie  
10 kościołów, i braci i sióstr we władzach wszystkich sfer 
rzeczywistości – kulturalnej, naukowej, biznesowej i oczy-
wiście politycznej. To cel na kilka pokoleń – ale właśnie  
w tej perspektywie możliwy do realizacji! W rodzinie 
mogą to być cele związane z rodzinnym majątkiem, firmą, 
czy związanym z nią powołaniem (np. pracą naukowca, 
oficera, pastora, czy prawnika). Utrzymywanie takich ro-
dzinnych tradycji kumuluje kapitał doświadczenia i wpły-
wów. Pomaga dzieciom być lepszymi i sięgnąć dalej, po-
trafić więcej i lepiej. Także bądźmy wytrwali!

dziś zjawisko zmian jest dość powszechne i świadczy 
m.in. o umiejętności przystosowania się do nowych wa-
runków, radzenia sobie w różnych sytuacjach. A dzięki 
temu człowiek poznaje siebie, swoje potrzeby. i co pa-
stor na to? 

Myślę, że warto odróżnić chwiejność od zdolności adapta-
cji. Człowiek chwiejny to człowiek niezdecydowany, nie-
pewny, słaby wewnętrznie. Nie wie skąd pochodzi, kim 
jest, po co istnieje, co ma do zrobienia. Dlatego robi cokol-
wiek. Nie ma to nic wspólnego z dojrzałością, ani wiarą. 
To człowiek, który nie potrafi zainwestować długiego czasu  
w coś jednego, bo po prostu brak mu wyobraźni, by do-
strzec związane z tym błogosławieństwo. To człowiek, który  
potrafi jak małe dziecko jedynie reagować na bodźce tu  
i teraz na niego wpływające. Człowiek, który nie zna poję-
cia lojalności i wierności, bo po prostu nie potrafi ogarnąć 
niczego poza teraźniejszością. Taki człowiek do niczego nie 
dojdzie, bo nawet jeśli, to szybko to straci.

Człowiek, który potrafi się przystosować jest jego przeci-
wieństwem. To człowiek przewidujący przyszłość. Widzą-
cy skutki za każdą decyzją. Obserwujący wydarzenia na 
świecie. I próbujący swą myślą je wyprzedzić. Człowiek, 
który zna swoje słabe i mocne strony. Który się troszczy  
o to, co posiada i szuka sposobów, aby nie tylko tego nie 
stracić, ale jeszcze pomnożyć. Człowiek, który potrafi  
zainwestować czas na zyskanie nowych uprawnień, pój-
ście na nowy kierunek studiów, czy nauczenie się nowej 
umiejętności, właśnie dlatego, że widząc świat, który się 
zmienia, nie chce zbyt mocno zmienić swego życia. Chce 
dalej zyskiwać, a nie tracić. Tacy ludzie niekoniecznie są 
ludźmi wierzącymi. Ale warto zwrócić uwagę, że Pan Je-
zus stawia ich swoim uczniom za wzór, mówiąc, że są  
przebieglejsi od synów światłości. I nie chodzi Mu o to, 
że mamy oszukiwać, jak niektórzy z nich. Ale chodzi wła-
śnie o to, że mamy myśleć nad otaczającym nas światem  
i umieć mądrze do owych zmian się dostosować. 

F a                                                                                            

Tego jednego z filarów chrześcijańskiego metalu nie trzeba przed-
stawiać. Przy okazji pojawienia się nowego albumu jest pretekst, 
aby napisać więcej o tym, co dzieje się w Polsce na scenie HC. Tej 
jesieni naprawdę będzie się dużo działo!

Zacznijmy jednak od rzeczonego bandu. Project 86 to kapela po-
wstała w 1996 r. w Orange County, California. Siedem albumów 
studyjnych, które pojawiło się do tej pory to muzyka na bardzo 
wysokim poziomie. Charakterystyczny wokal Andrew „Macabre” 
Schwaba wyróżnia się spośród wielu innych kapel. Nowy album, 
który pojawił się tej jesieni, zatytułowany „Wait for the sirens” 
zgromadził na featuringu wielu znanych muzyków: Bruce Fitzhugh 
(Living Sacrifice), Rocky Gray (Evanescence), Brian „Head” Welch 
(Korn, Love and Death), Andrew Welch (Disciple), Blake Martin  
(A Plea for Purging) oraz The Wedding. Misją tego albumu, podob-
nie, jak swoistym zadaniem całej kapeli jest niesienie nadziei tam, 
gdzie jej brak. Nadzieją tą jest osoba Jezusa Chrystusa.
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Tomek 
Bogowski Nowy album to 13 kawałków utrzymanych w dobrze znanej fanom 

stylistyce zespołu. Niezależna wytwórnia, która wydała album jest 
gwarantem tego, że żadne komercyjne zabiegi nie będą mogły za-
kazać przesłania Ewangelii, widocznego w tekstach i muzyce P86. 
Pozycja obowiązkowa nie tylko dla fanów bandu, ale również dla 
chcących poeksperymentować z nowymi brzmieniami. To jednak 
nie koniec dobrych newsów ze sceny HC tej jesieni.

***

Rok 2012 jest wyjątkowy ze względu na dwa koncerty, które od-
będą się w październiku i listopadzie. Pierwszy z nich będzie miał 
miejsce 16 października w Rybniku. Zagrają cztery zespoły: Spoken 
(USA), Inhale Exhale (USA), Righteus Vendetta (USA) oraz Sacrety 
(DE). To pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy pionierzy światowej 
sceny HC zjeżdżają do Polski w takim składzie. Kolejne wydarzenie 
odbędzie się 10 listopada w Warszawskiej Progresji, gdzie będzie 
można usłyszeć kolejny mocny band: August Burns Red (USA). 
Więcej informacji na temat tych wydarzeń możecie znaleźć na bie-
żąco w Internecie. 

Project 86:              Wait for the sirens
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DBZTCM – to najlepsze lekarstwo na narzekanie i niewdzięczność. Za co możesz dziękować Bogu? 
Za dom, jedzenie, ubranie, rodziców, Biblię i wiele, wiele innych rzeczy. Spróbuj w pustych kółkach 
narysować lub napisać przynajmniej 8 rzeczy, za które jesteś wdzięczny.
A może zrobisz sobie takie lekarstwo wykorzystując opakowanie po tabletkach? Do środka włóż 
krążki kolorowego kartonu (takiej wielkości, aby zmieściły się do pojemnika), na których narysuj lub 
napisz rzeczy, za które możesz być wdzięczny. Stosuj je codziennie wybierając przynajmniej jedną 
„witaminkę” i dziękuj za to, co się na niej znajduje. 

RozSyPANkA
Słowo dziĘkUj zostało 6 razy ukryte w rozsypance. Może być zapisane poziomo, pionowo, wspak  
i przecinać się. Znajdź je i wykreśl. Pozostałe litery tworzą ważne zdanie. Zapisz je obok.

D O D Z I Ę K U J B R

 Z E J E D S T D Z I Ę

K O W D Z I Ę K U J A

Ć P A N I U I O P I E

W J U K Ę I Z D A Ć I

D Z I Ę K U J M I Ę T

W O J E U O N A J W Y
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LEKARSTWO DBZTCM 
Co to za dziwne lekarstwo i na co należy je stosować? Najpierw rozszyfruj nazwę leku: DBZTCM. W tym 
celu zamień cyfry w kratkach na litery zgodnie z podanym kodem. Wpisz litery w kratki.

Kod: 1-A 2-B 3-C 4-D 5-Ę 6-G 7-I 8-J 9-K 10-M 11-0 12-S 13-T 14-U 15-Z

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

„Nie znoszę szkoły!”, „Znowu parówka?”, „Nie lubię grzybowej zupy!”,  
„Moja komórka jest beznadziejna”, „Jestem brzydka”… Zdarza ci się tak 

mówić? Jeżeli tak, to potrzebujesz lekarstwa. Nazywa się DBZTCM.

....................................................
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....................................................

....................................................

....................................................
(Psalm 92:2)

Wydawnictwo Słowo Prawdy                                            Słowo Prawdy przybliżamy!

Do zakupienia w Księgarni Patronackiej Wydawnictwa w Centrum Kościelnym  
w Warszawie-Radości, oraz za pośrednictwem strony http://www.baptysci.pl/ksiegarnia

W przypadku zamówień hurtowych, można kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem 
Wydawnictwa, na adres mailowy: mateusz.wichary@gmail.com

 Polecamy nowości naszego kościelnego Wydawnictwa:

John Piper
50 powodów, dla których umarł Chrystus

To zbiór 50 wskazanych w Biblii powodów, dla których Chrystus musiał przyjść i umrzeć. Choć na pewno część 
z nich nie będzie dla nas nowością, to nowością może być ukazanie znanych nam prawd z bardzo różnych per-
spektyw, które mogą nam na co dzień umykać. Autor wskazuje również powody nieoczywiste, jak „zniszczenie 
wrogości między rasami”, czy „aby nadać małżeństwu najgłębszy z możliwych sens.” Polecamy zarówno dla 
chrześcijan od lat, jak młodych, a nawet jako materiał pobudzający dla ludzi, którzy dopiero zaczynają szukać 
Boga. Porządna szata graficzna sprawi, że będzie wspaniałym prezentem!
Cena: 20 zł.

D.A. Carson
Skandal Jezusa. Jego krzyż i zmartwychwstanie

To zrozumiałe studium pięciu ważnych fragmentów o znaczeniu dzieła Jezusa Chrystusa, dokonanych przez 
jednego z najlepszych współczesnych fachowców od Nowego Testamentu. Jak sam pisze we Wstępie, chodzi  
o to, by zrozumieć znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mówi zarówno o doświadczeniu 
krzyża przez naszego Pana, o pojęciach biblijnych, na których opiera się zbawienie z łaski, o wojnie duchowej  
i tryumfie Baranka, o konieczności zmartwychwstania, ale również o wiążących się z nim wątpliwościach. To 
solidne, zachęcające i ugruntowujące studium, które wzmocni naszą wiarę. Tak jak w przypadku „50 powodów..” 
elegancka okładka i solidny skład sprawi, że będzie wspaniałym prezentem! Cena: 20 zł.

John Piper 
Dla Twej radości

To bardzo elegancka broszurka ewangelizacyjna, oparta o dwa rozdziały książki Johna Pipera „50 powodów, 
dla których umarł Chrystus.” Tekst został uzupełniony o odpowiednie fragmenty biblijne i wezwanie do po-
wierzenia życia Chrystusowi. To traktat wyjątkowy, bowiem autor przekonuje przede wszystkim, że to, czego 
nam brak, to życie dla Bożej chwały, które jest najlepszym, co może spotkać człowieka, do czego prowadzi 
nawrócenie. Cena (za 10 sztuk): 10 zł.

Włodzimierz Bednarski, Szymon Matusiak 
Zmienne nauki Świadków Jehowy.  

Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011
To wyjątkowe, pierwsze w świecie tak wyczerpujące opracowanie zmian w nauczaniu Towarzystwa Strażnica 
na przestrzeni ponad 100 lat. Co ważne, Towarzystwo to uważa się za „niewolnika wiernego i prawdziwego”. 
Spośród Świadków Jehowy można – jak piszą Autorzy we Wstępie - „być wykluczonym za kwestionowanie 
każdej jednej wykładni”, a przez to stracić zbawienie. Dlatego przedstawienie niesolidności owej wykładni jest 
bardzo silnym argumentem w dyskusjach ze Świadkami; to „bezcenne źródło dla osób nie posiadających archi-
walnych publikacji Towarzystwa Strażnica”. Zmiany te zostały przedstawione tematycznie, z dokładnym wska-
zaniem wszystkich cytowanych źródeł. Polecamy wszystkim zaangażowanym w rozmowy z przedstawicielami 
tej organizacji. Cena: 35 zł.

Konstanty Wiazowski
Emmanuel czyli Bóg z nami

To pierwsza ksiażka z planowanej serii „Postylli Baptystycznych”, czyli zbiorów kazań pastorów i działaczy KChB. 
Kazania brata Konstantego towarzyszyły wielu z nas od nawrócenia. Są potwierdzeniem wiarygodności  
Kościoła, rozsławiają dzieło Boże, uczą i zachęcają. To kazania przemyślane, mądre – przesycone znajomością 
Słowa Bożego i wieloletnim doświadczeniem duszpasterskim. Warto czerpać z tego pełnymi garściami, bo oto 
następują po sobie pokolenia, starzy i młodzi, jedni prowadzą drugich, aby Kościół Boży trwał poprzez wieki, 
otoczony Bożym błogosławieństwem!
Cena: oprawa miękka - 29 zł, oprawa twarda - 39 zł.

 Zapraszamy!

Słowo Prawdy 
przybl iżamy



już do nabycia w księgarni przy i zborze warszawskim (ul waliców 25)  

oraz internetowo na stronie kościoła: www.baptysci.pl/ksiegarnia


