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Łaska Boża i trudne sprawy
Trudne sprawy mało kiedy są budujące. 
Przypomnijmy sobie trudne konferencje 
Zboru, czy trudne rozmowy z bliski-
mi. To zawsze chwile i momenty, które 
zmuszają nas do zebrania się w sobie, 
ważenia słów, hamowania emocji, szu-
kania Bożej mądrości w poczuciu, że 
nie jest to łatwe ani przyjemne. 

Czy więc warto w ogóle takie tematy 
poruszać?  Czy nie lepiej zastosować się 
do słów znanej pieśni: „Mów mi znów 
o Zbawcy i o niebie, mów mi znów, jak 
On ukochał nas, że niedługo weźmie 
nas do siebie, abyśmy żyli z Nim wśród 
gwiazd”?

Z pewnością, nie wolno nigdy przestać 
mówić o Zbawcy i Jego łasce. I nigdy 
nie powinno nam się to znudzić, bo ła-
ska daje siłę na każdy dzień. Niemniej, 
ta sama łaska daje również chcenie  
i wykonanie do podejmowania trud-
nych spraw. A i te z ręki Bożej otrzy-
mujemy. Job poucza swą żonę: „Dobre 
przyjmujemy od Boga, czy nie mieliby-
śmy przyjmować i złego?” (2:10). 

Podobnie Nowy Testament, uczy nie 
tylko o sprawach wzniosłych i budują-
cych. Choć Ewangelie skupione są na 
naszym Panu, który jest przykładem 
doskonałym, nie boją się powiedzieć  
o niedoskonałych uczniach. Podobnie 
Listy Pawła. Bóg wybrał, aby poruszał  
w nich tematy nie tylko szlachetne  
i piękne, ale i trudne właśnie: uwikła-
nie w grzech, słabość, niewierność. Po-
dobnie nasz Pan w listach do 7 zborów  
z Objawienia: mówi wprost o dobrym 
i złym. 

Bóg się bowiem zła i grzechu nie boi. 
Nie musi udawać, że ich nie ma. Prze-
ciwnie, może je nazwać w prawdzie. Bo 
Jego moc jest większa. I my, jako jego 
lud, powinniśmy Go w tym naślado-
wać. Jestem przekonany, że takie działa-
nie, działanie w prawdzie i dla prawdy, 
dowodzi naszej siły i wiary. Bo praw-
da nie boi się zetknięcia ze światem,  
jaki by on nie był.

Stąd taki a nie inny temat przewodni. 
Łączy się on z sympozjum naukowym, 
z którego sprawozdanie zamieszczamy 
w tym numerze, ale również z pytaniem 
o konwersję Ulfa Ekmana do katolicy-

zmu, kwestiami gender, nowym katolic-
kim świętym i refleksją nad zniknięciem  
pasażerskiego samolotu. 

Łaska jest „daleko obfitsza” (Rz 5:15) niż 
upadek. Dlatego w tym numerze Słowo 
Prawdy również sporo materiałów, które 
budują naszą nadzieję, poczynając od 
kazania o możliwości zmartwychwsta-
nia tu i teraz, przez rozważania nad 
słowami łaski naszego Pana z krzyża, 
o oczyszczeniu z grzechów, na krze-
piących reportażach kończąc. Tych 
w owym numerze sporo: o wymianie 
młodzieży w zborze w Zielonej Górze, 
o Trójmiejskiej Akademii Biblijnej i ko-
lejnym zjeździe CEL-u. W końcu: o ini-
cjatywie chyba pierwszej tego rodzaju 
w historii naszego Kościoła – organizacji 
śniadania wielkanocnego na kijowskim 
Majdanie. 

Poza tym polecamy stałe rubryki: ką-
cik dla dzieci, wiadomości ze świata, 
ostatnie już rozważanie o wpływie oso-
bowości na duchowość oraz – w cyklu-
„Boże słowa” – rozważanie o znacze-
niu Imienia. Pojawia się również kilka 
kobiet: w cyklu „Chrześcijanie, którzy 
zmienili świat” Tsuda Umeko, w „Ekipie 
Pawła” małżeństwo – Pryscylla i Akwila, 
a w cyklu „Kobieta kobiecie” o kobie-
tach w Wielkim Tygodniu.

W końcu, należy się Czytelnikom słowo 
wyjaśnienia dlaczego połączyliśmy nu-
mery kwietniowy i majowy. Wynikało 
to z choroby jednej z osób w naszej re-
dakcji. Wierzymy, że i w tym jest Boża 
ręka. Planujemy, aby w związku z tym 
numery lipcowy i sierpniowy były od-
dzielne.

Drogi Panie, który zwyciężyłeś śmierć  
i grzech, daj nam odwagę, siły, prze-
konanie, upór, a nawet zawziętość, 
ale w tym również pokorę i uniżenie, 
aby zwyciężać we wszystkim, co sta-
wiasz na naszej drodze. Spraw, abyśmy 
wszelkie trudne sprawy, wszelkie doliny 
śmierci przechodzili z Tobą; a Ty Panie, 
gdy będziemy Cię wzywać, racz wy-
bawić nas, byśmy Cię uwielbili; chroń 
nas, nasze rodziny, zbory, Kościół i całe 
swoje Królestwo; zachowaj nas od złego 
i daj nam żyć dla Ciebie i z Tobą na wie-
ki, w miłości Twego Ojca i mocy Twego 
Ducha, Amen.
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KAZANIE

Zmartwychwstanie dokonuje się już 
teraz, za naszego życia. Tak pisze 

o nim apostoł Jan. W swej Ewangelii 
pisze, że Syn Człowieczy – czyli Jezus 
Chrystus musi być wywyższony, aby 
każdy, kto w niego wierzy miał żywot 
wieczny (3:15). Czyli: kto wierzy w Je-
zusa Chrystusa nie będzie miał, ale: ma, 
tu, wierząc, już teraz, życie wieczne. 
Podobnie wypowiada się pod koniec 
tego rozdziału, pisząc znów w czasie 
teraźniejszym: kto wierzy w Syna, ma 
żywot wieczny (3:36). Wierząc, masz 
życie wieczne. 

Swych poglądów nie zmienił pisząc 
swój List. Znów, w bardzo dobitny 
sposób ujął relację wiary i zmartwych-
wstania tymi słowy: „Kto ma syna, ma 
żywot; kto nie ma syna, nie ma żywo-
ta. To napisałem wam, którzy wierzycie  
w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, 
że macie żywot wieczny” (1J 5:12-13). 

Życie wieczne zyskuje się więc nie po 
śmierci, ale w trakcie życia takiego, ja-
kie właśnie tu i teraz wiedziemy. Czy 
masz życie wieczne? - to nie jest więc 
jakieś głupie pytanie, jedynie chwyt re-
klamowy. Jak to możliwe?

Otóż życie wieczne zaczyna się nie od 
zmartwychwstania ciała, ale ducha. 
Każdy człowiek, mówiąc najprościej, 
ma w sobie pierwiastek materialny  

i niematerialny. Oba są niezbędne. 
Oba pochodzą od Boga. Bóg, planując 
życie wieczne zaplanował zmartwych-
wstanie dla obu. Natomiast, i to naj-
ważniejsza myśl płynąca z przywoła-
nych wersetów, zmartwychwstanie du-
cha poprzedza zmartwychwstanie 
ciała i to ono pociąga za sobą zmar-
twychwstanie ciała. 

Zmartwychwstanie ducha poprzedza 
zmartwychwstanie ciała. Duch zmar-
twychwstaje, staje się nowy, odpo-
wiedni dla Boga, zmieniony poprzez 
wiarę w Jezusa Chrystusa. W tym sen-
sie życie wieczne zaczyna się od na-
wrócenia do Chrystusa. Ono dokonuje 
się w jakimś momencie naszego życia, 
niezależnie od faktu, że nasze ciała 
wciąż na nowe życie oczekują. Zmar-
twychwstanie ducha to pojednanie  
z Bogiem. To przywrócenie bliskich 
kontaktów. To rozpoczęcie nowej wię- 
zi, opartej na zaufaniu i bliskości. Apo-
stoł Jan zapisał następujące słowa mo-
dlitwy Jezusa do Jego odwiecznego 

Ojca: „A to jest żywot wieczny, aby 
poznali ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posła-

łeś” (J 17:3). Zmartwychwstanie ducha 
to więc poznanie Boga. Najwyraźniej 
jest ono możliwe przez wiarę w Jezusa, 
posłanego przez Niego Zbawiciela. 

Zmartwychwstanie ducha pociąga za 
sobą zmartwychwstanie ciała. Jak to 
się dzieje? Wskażę na dwa fragmenty 
Nowego Testamentu, które rzucają na 
to światło. 

List apostoła Pawła do Efezjan mówi  
o tym, że Jezus Chrystus obecnie kró-
luje w owym nowym, należącym do 
zmartwychwstania wiecznym świe-
cie. Nie króluje dla siebie. Króluje dla 
swojego Kościoła, którego jest gło-
wą. Dlatego do chrześcijan w Efezie 
mówi dość dziwne słowa: że Bóg wraz  
z Chrystusem i ich, wciąż żyjących na 
ziemi, wzbudził (z martwych) i posa-
dził w okręgach niebieskich (Ef 2:6). 
Oni wraz z Chrystusem, jako wierzą-
cy w Niego, z Nim zjednoczeni, już 
są w niebie. Mają swojego „szefa”  
w wieczności. Ich Pan już tam jest  
i poprzez kontakt z nim, który zacho-
dzi, wieczność wkracza w ich życie.

Podobną myśl przedstawia List do He-
brajczyków opisując wiarę Jezusowi 
Chrystusowi. Jest ona obecnością (lit. 
przed-trwaniem) tego, czego się spo-
dziewamy w naszym życiu (11:1). Czyli, 
obecnością przyszłości. Wiara pocho-

życie wieczne zaczyna 
się od nawrócenia do 
Chrystusa

Mateusz Wichary

Zmartwychwstań,  
tu i teraz!
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dzi stamtąd, z wieczności. Łączy nas 
z Chrystusem, który zmartwychwstał  
i króluje. Łączy nas z nowym świa- 
tem, który i tutaj wkrótce nadejdzie,  
ale który wraz ze zmartwychwsta-
niem Chrystusa już się rozpoczął. 

Wiara jest jak lina łącząca nas ze stat-
kiem wieczności. Możemy ją uchwy-
cić – to nawrócenie. Wyobraźmy 
sobie, że wypłynęliśmy na materacu 
w morze. Nagle zawiał wiatr, zaległa 
mgła. Nie wiemy gdzie jesteśmy, stra-
ciliśmy poczucie orientacji. W pew-
nym momencie widzimy unoszącą 
się na powierzchni wody linę i głos 
zza mgły: złap się tej liny i ciągnij,  
a dotrzesz do naszego statku. 

Ciągnięcie tego łańcucha, podążanie 
do statku, do celu, którego nie widać, 
ale który jest przecież realny, i do 
którego się zbliżamy z każdym me-
trem przeciągniętej liny, jest jak życie 
wiarą. Już mamy łączność ze statkiem  
– z wiecznością. Mamy również kon-
takt słuchowy. Ale wciąż przed nami 
kolejne metry we mgle. 

Ta wiara to wiara w Boże obietnice 
dotyczące posłanego przez Niego 
Zbawiciela – o którym Stary Testa-
ment mówi, jako o mesjaszu a nowy, 
jako o Chrystusie. To funkcja, nie na-
zwisko Jezusa. On jest władcą danym 
przez Boga; Jego Synem, który został 
nam dany dla ratunku. Tu i teraz. 

Dlatego zapraszam: zmartwych-
wstań, tu i teraz! Jeśli Jezus nie jest dla 
ciebie mesjaszem, Chrystusem ratują-
cym ciebie – poproś Go o to. Powierz 
Mu swoje życie. Poddaj swoje serce  
i myśli. Nowe życie, zmartwychwsta-
nie ducha zstąpi na ciebie. Zaczniesz 
nowe życie, które nie skończy się na 
wieki. Wiara sięga poza śmierć. Ona 
wprowadza rzeczywistość wieczno-
ści w nasze doczesne życie. Mając  
w niej udział, potrafimy za apostołem 
Pawłem spojrzeć poza śmierć ze spo-
kojem, jak na długo oczekiwany urlop: 
„Dobry bój bojowałem, biegu dokona-
łem, wiarę zachowałem. A teraz ocze-
kuje mnie wieniec sprawiedliwości”  
(2 Tm 4:7-8). Zmartwychwstanie ducha 
dające spokój i nadzieję dokonuje się 
już teraz, za naszego życia. Oby było  
udziałem każdego z nas, Amen.  

W dniach 20- 23 marca br. odbył 
się trzeci zjazd bieżącej edycji 

Centrum Edukacji Liderów, w skrócie 
CEL. Jest to kurs opierający się na re-
lacjach mentorskich opiekunów i ich 
podopiecznych w celu lepszego przy-
gotowania młodych liderów do służby 
w zborach naszego Kościoła. Pastorzy 
ze zborów w całej Polsce przyjeżdżają 
wraz ze swoimi podopiecznymi, aby 
razem uczestniczyć w zajęciach, bu-
dować relacje i uczyć się jedni od dru-
gich. Zjazd odbył się w ośrodku WBST 
w Radości – w pięknym środowisku 
blisko natury i z dala od zgiełku miasta. 

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek 
wieczorem kolacją, po której miała 
miejsce orientacja prowadzona przez 
Daniela Trusiewicza, koordynatora 
CEL. Oprócz przywitania i informa-
cji organizacyjnych na temat zjaz-
du, usłyszeliśmy także krótkie słowo 
wprowadzenia ze strony Gustawa Cie-
ślara - rektora WBST, po czym Hanna 
Cieślar dała  wykład na temat historii 
Żydów mesjańskich. Pytania zada-
wane po wykładzie na temat Żydów, 
którzy wierzą w Jezusa, jako swojego 
mesjasza potwierdziły, że jest to temat 
bardzo interesujący chrześcijan.

W piątek, sobotę i niedzielę dzień 
rozpoczynał się śniadaniem i wspólną 
modlitwą, którą prowadził każdorazo-
wo inny podopieczny biorący udział 
w CELu. Piątkowy dzień wykładów 
rozpoczął się pierwszym wykładem dr 
Janusza Kucharczyka nt. apologetyki, 
który poświęcony był podstawowym 
zagadnieniom dotyczącym dyskusji 
apologetycznych z ateistami. Drugi 
wykład poświęcony apologetyce kon-
centrował się na zrozumieniu świato-
poglądów Świadków Jehowy, katoli-
ków, muzułmanów i buddystów oraz 
umiejętności prowadzenia rozmowy  
z takimi ludźmi. 

Oprócz tego, dwa wykłady prowa-
dził dr Mateusz Wichary – przewod-
niczący Rady KChB, który mówił 

o eschatologii koncentrując się na 
przychodzącym Królestwie Bożym. 
Bardzo pomocne było wyjaśnienie 
proroctw na ten temat z Księgi Da-
niela i Ezechiela oraz Apokalipsy,  
a także praktycznego ich zastosowa-
nia. Wykładowca podkreślał, że wła-
ściwe oczekiwanie na przychodzą-
cego Chrystusa to przede wszystkim 
uczciwe wykonywanie swoich co-
dziennych obowiązków. Ten sam te-
mat omawiał również dr Richard Blake 
– pastor z USA, który koncentrował się 
na skutecznym przywództwie w cza-
sach ostatecznych w oparciu o 3 i 4 
rozdział 2 Listu Pawła do Tymoteusza. 

Następnie Adrian Stróżek, pastor dru-
giego zboru gdańskiego poprowadził 
wykład w połączeniu z praktycznymi 
dyskusjami w małych grupach na te-
mat przywództwa pokolenia Y. Dok-
tor Wojciech Kowalewski z Wrocławia 
w podobnej formie omówił bardzo 
ważny temat, jakim jest misja Kościo-
ła. Wykład ten był swoistym wstępem 
do półtoragodzinnego panelu dysku-
syjnego poświęconego misji, w którym 
udział wzięli Richard Blake, Daniel 
Trusiewicz, Zbigniew Niemasik – pa-
stor z Gdyni i Michał Szlachetka, który 
założył nowy zbór w Otwocku. Panel 
omawiał różne perspektywy na temat 
wyzwań i szans, jakie spotyka misja 
ewangelizacyjna Kościoła w dzisiej-
szych czasach. Wypowiedzi te były 
tym bardziej ciekawe, że obejmowały 
perspektywę misji globalnej, europej-
skiej a także z punktu widzenia pol-
skich wspólnot kościelnych. Zauważo-
no przy tym, że współczesny Kościół 
najszybciej rozwija się w krajach afry-
kańskich i azjatyckich, a jeśli chodzi 
o Europę, to przoduje jej wschodnia 
część, podczas gdy zachodnia prze-
żywa zastój. 

Jeden z wykładów prowadzony był 
przez pastora Zbigniewa Sobczaka  
z Krakowa i dotyczył własności oraz 
zarządzania, szczególnie w kontekście 

Łukasz Woźniak

CEL 3 – relacja ze zjazdu 
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Łukasz Woźniak

naszych własnych 
pieniędzy i środków posiadanych 

przez kościół. Całość konferencji za-
kończyła się wykładem D. Trusiewicza 
i W. Kowalewskiego na temat mento-
ringu i coachingu. W czasie tego se-
minarium omawiane były skuteczne 
metody oddziaływania na siebie róż-
nych liderów tak, aby ich służba mogła 
być coraz bardziej efektywna. Okazu-
je się, że takie z pozoru proste rzeczy, 
jak zwyczajna umiejętność zadawania 
pytań lub budowania głębszych rela-
cji może mieć zasadnicze znaczenie  
w pracy duchowej. 

Ale CEL to nie tylko wykłady. Piątko-
wy wieczór zakończył się projekcją 
filmu „Droga życia” i dyskusją. Film 
ten pokazuje głęboką przemianę, ja-
kiej doświadczył pewien człowiek po 
stracie bliskiej osoby, gdy podjął się 
niecodziennego zadania. To pomogło 
mu odkryć swoje wewnętrzne bogac-
two i zbliżyć się do innych. A sobotni 
wieczór po uroczystej kolacji wypeł-
niony był świadectwami uczestników  
i wspólną modlitwą. Oprócz tego, 
konferencja była świetną okazją do in-
tegracji i rozmów – zarówno podczas 
posiłków, jak i w przerwach między 

zajęciami. Uczestnicy 
mogli poznać młodszych  
i starszych pracowników Kościoła ze 
zborów w całej Polsce, wymienić do-
świadczenia i nabrać zachęty do dal-
szej służby.

Dodam od siebie, jako uczestnika, 
że takie inicjatywy, jak CEL powinny 
trafiać do szerszego grona pracowni-
ków Kościoła. Każdy pastor czy lider 
chrześcijański powinien inwestować  
w młodszych podopiecznych przy-
gotowując kolejne pokolenie liderów, 
gdyż dzięki temu można oczekiwać 
rozwoju istniejących zborów i powsta-
wania nowych.

„CEL jest wspaniałym programem mo-
tywującym i porządkującym relacje 
uczniowsko-mentorskie wśród ludzi 
zaangażowanych w służbę. Ciekawe są 
również zjazdy, na których bardzo dużo 
można się nauczyć. Oprócz bogatej 
wiedzy teoretycznej niezwykle cen-
ne jest skorzystanie z doświadczenia  
osób, które są od wielu lat uczniami 
Jezusa i długo zajmują się służbą oraz  
mają coś, czym mogą podzielić się  
z innymi. Oby CEL trwał wiecznie!” 
- powiedział Mateusz Nowacki, lider  

 
młodzieży 
w zborze baptystów w Gdyni. 

„Z perspektywy opiekuna najcenniej-
sze są dla mnie rozmowy w kuluarach. 
Żeby nie było wątpliwości, poziom 
wykładów oceniam na zadowalająco 
wysoki. Jednak wybierając się na spo-
tkania wyjazdowe najbardziej cieszę 
się z możliwości pogłębiania więzi  
z podopiecznymi oraz innymi lidera-
mi. Chodzi mi o te chwile, gdy spoty-
kamy się wieczorami, po zakończonym 
programie, żeby rozmawiać na zajmu-
jące nas tematy; gdy dzielimy się tym, 
co obecnie dzieje się w naszej służbie  
i poszerza się nasze rozumienie Ko-
ścioła, Bożego działania oraz naszego 
miejsca w służbie. Pod tym względem  
marcową edycję CEL’u uważam, za 
bardzo udaną” – uznał Adrian Stróżek, 
pastor Drugiego Zboru Chrześcijan  
Baptystów w Gdańsku.

Będziemy wdzięczni za Wasze wsparcie! 
Dobrowolne datki i ofiary można  wpła-
cać na konto ROD KChB, Nordea Bank  
59 1440 1156 0000 0000 0659 8347  
z adnotacją ‘CEL’.  – Zarząd CEL   
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INICJATYWY

Mariusz Socha

Rok 2014 rozpoczął nowy okres  
w unijnych programach. Szczegól-

nie przeze mnie lubiany program „Mło-
dzież w Działaniu” zostaje wchłonięty 
przez Program „Erasmus+”. Podejrze-
wam, że już sama nazwa brzmi zna-
jomo, bo stary „Erasmus” to program 
dobrze znany studentom. Teraz mamy 
jeszcze „plus”. Z definicji „Erasmus+” 
oferuje wsparcie finansowe dla instytu-
cji i organizacji działających w obsza-
rze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz 
sportu w Europie. Największy nacisk  
w nowym programie został położony na 
edukację formalną i pozaformalną słu-
żącą rozwijaniu umiejętności uczniów, 
nauczycieli i pracowników oraz popra-
wy ich sytuacji na rynku pracy.

Czy nasze kościoły mogą skorzystać 
z funduszy, które są dostępne w tym 
programie? Na pewno tak. Poprzez 
przygotowywanie młodych animato-
rów pracy z dziećmi czy młodzieżą 
w swoich lokalnych środowiskach 
realizujemy tzw. edukację pozafor-
malną, tak ważną dla decydentów 
programów młodzieżowych. Zarów-
no obozy, jak i konferencje, czy inne 
lokalne działania podejmowane przez 
wielu z nas doskonale wpisują się  
w ten obszar edukacji nieformalnej. 
Ale czy warto sięgnąć po takie narzę-
dzie, jakie daje nowy program Komi-

sji Europejskiej? Jeśli rodzi się cieka-
wy pomysł i brakuje środków na jego 
realizację, to odpowiedź wydaje się 
oczywista. Szczególnie, jeśli chodzi  
o młodzież – grupę w kościele najbar-
dziej chyba „mobilną”, gotową do po-
święceń i działań wychodzących poza 
znane nam dotychczas formy pracy.  
W naszych zborach mamy młodzież 
zarówno starszą jak i młodszą, dla któ-
rej ten program został przygotowany. 
Jakie są możliwości?

Jedną z nich jest „wymiana młodzieży”. 

Co to takiego? Z definicji, „wymiana 
młodzieży to spotkanie co najmniej 
dwóch grup rówieśników z dwóch róż-
nych krajów”. 

Przykładem takiej wymiany może być 
projekt przygotowany przez naszą 
grupę młodzieżową z Zielonej Góry, 
realizowany pod hasłem „Faith Hope 
&  Love… in Action”. Już po raz trzeci 
otrzymaliśmy fundusze na „wymianę” 
– tym razem w kwocie prawie 25.000 
Euro, co spokojnie wystarczyło na przy-
jazd uczestników z grup partnerskich  
i wspólne działania w Zakopanem. 
Cały projekt trwał 6 miesięcy, wlicza-
jąc w ten okres etapy przygotowania 
przed przyjazdem, właściwego spo-
tkania w Zakopanym oraz podsumo-
wania po powrocie w naszych krajach. 

Wzięły w nim udział 4 grupy młodzie-
żowe z 4 krajów – Portugalii, Rumunii, 
Węgier i nasza. Każda liczyła od 10 do 
17 osób. Rozpoczęliśmy dwudniowym 
spotkaniem liderów w Zielonej Górze, 
dzięki czemu mogliśmy poznać się 
wcześniej, doprecyzować nasze ocze-
kiwania, rozmawiać o różnicach kultu-
rowych i potencjalnych problemach.  

Wspólnie przygotowaliśmy projekt „re-
ligijny”, w którym dodatkowo umieści-
liśmy warsztaty odpowiadające różnym 
zainteresowaniom uczestników – foto-
graficzne, medialne, telewizyjne, oraz 
warsztaty dramy. Niektóre były pro- 
wadzone przez zaproszonych eksper-
tów, inne przez liderów naszych grup. 
Głównym celem, który nam przyświe-
cał było pokazać piękno i sens życia 
z Bogiem, oraz możliwości twórczego 
działania, jakie otrzymaliśmy od Niego 
w postaci różnych darów i talentów. 
Każde słowo z tytułu projektu miało 
być częścią oddzielnej dyskusji na te-
mat FAITH - wiary, kościoła i poznawa-
nia siebie nawzajem pomimo różnic, 
HOPE - spojrzenia w przyszłość i dąże-
nia do jak najlepszego wykorzystania 
swojego życia i twórczych możliwości, 
oraz miłości LOVE i  codziennych po-
staw, z jakimi mamy do czynienia oraz 
tysiącem wyborów, jakie podejmuje-
my każdego dnia. 

Erasmus+
Projekt: wymiana młodzieży
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Kiedy mamy właściwe nastawienie, 
łatwo jest osiągnąć cel. I tak też było  
z nami. Chcieliśmy doświadczyć wiary 
i miłości w działaniu, relacjach, dysku-
sjach i zabawach oraz zarażać innych 
swoją wiarą. Tak więc, zaplanowaliśmy 
działania zarówno ewangelizacyjne, 
jak i ciekawe biblijne nauczanie. Cała 
grupa liczyła prawie 60 osób, więc mo-
gła przypominać dobry obóz. Z tą tyl-
ko różnicą, że  obóz jest już wcześnej 
przygotowany, a w wymianach właści-
wie większość leży w rękach młodych 
ludzi, którzy pod okiem swoich liderów 

przygotowują program, jaki potem chcą 
zrealizować. W programie znalazły się 
więc elementy związane z naszymi za-
interesowaniami “mniej duchowymi”, 
czyli warsztaty prowadzone przez eks-
pertów. W ramach warsztatów fotogra-
ficznych w trakcie wycieczek mieliśmy 
za zadanie robić zdjęcia, które potem 
brały udział w wieczornych konkur-
sach.  W jednym z nich zwyciężyło 
zdjęcie grupy, która wykazała się naj-
większą odwagą i inicjatywą.

Warsztaty medialne prowadzone były 
przez dziennikarza pracującego na 

co dzień w telewizji TVN, a jego za-
daniem było w ciągu kilku godzin na-
uczyć nas pracy z kamerą. Okazało się, 
że kilka prostych wskazówek udzielo-
nych przez fachowca  zmienia w spo-
sób zdecydowany podejście do bycia 
filmowanym, czy filmowania tego co 
chcemy uwiecznić, żeby z zebranego 
materiału potem przygotować dobry 
film czy reportaż.

Warsztaty pantomimy to nic innego, 
jak przygotowanie ciekawej dramy na 
program wieczorny, a pantomima na-
wet jeśli jest przygotowana w między-
narodowej grupie, nie wymaga wielkiej 
znajomości języka.

Spotkanie młodzieży z różnych krajów 
jest doskonałą okazją do szlifowania 
swoich zdolności w porozumiewaniu 
się w obcym języku – zwykle był to ję-
zyk angielski i nie ważne było, na jakim 
poziomie kto go znał. Żeby dogadać się 
z rówieśnikiem z innego kraju trzeba 
było odstawić na bok obawy i barie-
ry i po prostu mówić. Ponieważ pro-
gram był tak moderowany, żeby grupy 
nie przebywały tylko w swoich krajo-
wych zespołach, możliwości mówienia  
w różnych sytuacjach zarówno zabaw-
nych, jak i poważnych było sporo. 

Spotkanie dało nam równie możliwość 
doświadczenia obcej kultury, sposobu 

Erasmus+
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bycia, historii, ale też pozwoliło nabrać 
przekonania, że we wspólnym działa-
niu nie ma barier kulturowych, religij-
nych ani społecznych a razem możemy 
dużo więcej.  

Projekt, jaki zrealizowaliśmy w roku 
ubiegłym może posłużyć za przykład 
dla młodzieży poszukującej nowych 
form pracy z nastolatkami, sposobów 
ewangelizacji czy uczniostwa. To do-
skonała forma aktywizacji młodych 
ludzi pełnych pasji, zapału i mających 
mnóstwo pomysłów. Żeby jednak 

zacząć, trzeba rozpocząć przygoto-
wania dużo wcześniej przed samymi 
działaniami. W zasadzie rok 2014 dla 
realizacji wymian młodzieży jest już 
stracony. Teraz należy zacząć plano-
wać wakacje 2015, ponieważ najlepszy 
termin na wystąpienie o fundusze to 
jesień roku poprzedzającego. Decyzja  
o przyznaniu grantu będzie ogłoszona 
w okolicach lutego 2015 i o ile będzie 
pozytywna, grupa młodzieży ma odpo-
wiednio dużo czasu na przygotowania 
logistyczne. W przypadku negatywnej 
decyzji jest jeszcze szansa na popra-

wienie wniosku i ponowne złożenie.  

Zainteresowanych pozyskaniem fun-
duszy na ciekawy pomysł młodzie-
żowy odsyłam na stronę internetową 
duszpasterstwa młodzieży http://bap-
tysci.pl/duszpasterstwo-mlodziezy, 
gdzie można znaleźć formularz po-
mocny w przygotowaniach projektu  
oraz na strony programu Erasmus+ 
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/, 
gdzie znajdziecie wszelkie potrzeb-
ne informacje dotyczące aplikowania  
w nowym programie.  

Niech w ustach ich będzie uwielbienie  
Boga, a miecz obosieczny w ich ręku  

(Psalm 149:6)

WYKŁADY SŁOWA BOŻEGO

  ZAJĘCIA MUZYCZNE

 WSPÓLNE UWIELBIENIE

8-17 sierpnia 2014, Warszawa
Ośrodek Kościoła Chrześcijan Baptystów

w  Warszawie Radości

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:
ZESPOŁY MUZYCZNE GRAJĄCE W KOŚCIOŁACH,   
INDYWIDUALNYCH MUZYKÓW,  PROWADZĄCYCH CHÓRY
 
PRZEDMIOTY ZAJĘCIOWE:
EMISJA GŁOSU, CHÓR, INSTRUMENTY KLAWISZOWE,  
SMYCZKOWE, PERKUSYJNE, BAS, GITARA ELEKTRYCZNA  
I AKUSTYCZNA, ARANŻACJA I  AKOMPANIAMENT DO PIEŚNI,  
PODSTAWY DYRYGOWANIA, PRACA  Z  NAGŁOŚNIENIEM

Warsztaty Muzyczne

WARSZTATY PROWADZI:KOSZTY UDZIAŁU W WARSZTATACH:
650 zł – pełny pobyt 10 dni z wyżywieniem
300 zł – udział w warsztatach bez noclegów,  
               bez śniadań i kolacji

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodek.baptysci.pl
Urszula Lis, tel. 501 189 770  
info@baptysci.pl
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Jeden z najbardziej znanych charyz- 
matycznych przywódców wiązanych  

przede wszystkim z ruchem wiary, Ulf 
Ekman konwertował niedawno wraz  
z żoną do Kościoła katolickiego. Wyzna- 
je on: „Dostrzegliśmy [w Kościele kato-
lickim] wielką miłość do Jezusa i zdrową 
teologię opartą na Biblii oraz klasyczne 

dogmaty. Doświadczyliśmy bogactwa 
życia sakramentalnego. Dostrzegliśmy 
też logikę w posiadaniu solidnej struk-
tury kapłaństwa, która utrzymuje wiarę 
Kościoła i przekazuje ją z pokolenia na 
pokolenie. Napotkaliśmy na etyczną, 
moralną siłę i konsekwencję, a także 
dobroć wobec ubogich i słabych. Po-
nadto kontaktowaliśmy się z przedsta-
wicielami milionów charyzmatycznych 
katolików, widząc ich żywą wiarę”. 

W kilku wątkach dyskusji na portalach 
społecznościowych decyzję Ulfa Ekma-
na o konwersji do katolicyzmu uznano 
za niezrozumiałą. Dla mnie natomiast 
jest ona jak najbardziej logiczna. 

Zanim o tym, wspomnę jeszcze jeden 
cytat: „Ulf Ekman opowiedział o swej 
wieloletniej wędrówce pastora z Ru-
chu Wiary i odkrywaniu tradycyjnych 
Kościołów chrześcijańskich. Mówił  
o tym, jak Duch Święty latami oczysz-
czał jego serce i myśli z pychy, strachu 
oraz uprzedzeń i nieprawdziwych opi-
nii wynikających m.in. z nieznajomości 
Kościoła katolickiego”.

Fałszywe tezy o katolicyzmie
Są to słowa, których logikę rozumiem. 
Niestety, faktycznie, wiele współcze-
snych Kościołów i wspólnot protestanc-
kich karmi się fałszywymi tezami o ka-
tolicyzmie. Na przykład, mówi się, że 
katolicy wierzą w zbawienie z uczyn-
ków, a nie z wiary. To uproszczenie 
zbyt daleko idące. Fakt, że katolicy wie-
rzą w zbawienie jako proces, nie wy-
darzenie, oraz jako skutek uświęcenia,  
a nie jego przyczynę, nie jest tożsamy ze 
stwierdzeniem, że wierzą w zbawienie 
z uczynków. Wierzą przecież w łaskę 

sakramentalną – moc Bożej przemiany 
wpływającej na człowieka przez sakra-
menty. Oczywiście, to faktycznie ozna-
cza, że nie wierzą w łaskę przychodzą-
cą jako dar zbawienia przez samą wia-
rę, w momencie zaufania Chrystusowi. 
Ale to nie to samo, co powiedzieć,  
że wierzą w zbawienie z uczynków. 

To niuanse, ktoś powie. Dobrze: ale je-
śli ktoś zacznie te niuanse łapać, może 
dojść do wniosku, że protestanci wpro-
wadzili go w błąd. I stracić do nich 
zaufanie. Wtedy to już nie jest niuans,  
ale poważny problem. 

Czasem również dodatkowo osobie, 
która przychodzi na nasze nabożeń-
stwo, serwuje się mieszaninę strachu  
i nienawiści wobec wszystkiego, co ka-
tolickie. Ktoś powie: słusznie, bo prze-
cież do bałwochwalstwa powinniśmy 
mieć odrazę. Czy faktycznie? 

Rozumiem obrzydzenie do pewnych 
czynności. Mnie również pewne ob-
rzędy brzydzą. Ale rozumiem również, 
że podsycane tej odrazy, kultywowa-
nie, prowadzi do tworzenia w naszych 
sercach barier paralelnych do tych, 
które dzieliły Żydów od pogan: murów 
nienawiści i niechęci. Karmienie niena-
wiścią zawsze ją w sercu pozostawia. 
Przypomnijmy sobie Jakuba i Jana, pra-
gnących ściągnąć – w słusznym wyda-
wałoby się gniewie – ogień z nieba na 
Samarytan, jak Eliasz. „Nie wiecie, ja-
kiego ducha jesteście” (Łk 9:55) – pod-
sumował ich nasz Pan. Nie chodzi o to, 
że Eliasz zgrzeszył. Ale chodzi o to, że 
w misji Jezusa mamy działać w innym 
duchu – innej postawie wobec otacza-
jących nas ludzi. Nawet wtedy, gdy  
odrzucają Jezusa, jak ci Samarytanie. 

Tożsamość zrodzona na negowaniu 
innych, nie na afirmacji – czyli wierze 
w określone twierdzenia – w moim 
przekonaniu zawsze jest ułomna. Gdy 
bowiem okaże się, że owa krytyka jest 
nieprawdziwa, to pojawia się dokład-
nie to, co wydarzyło się w przypadku  
Ekmana: ona niknie. 

Płytka i na wyrost tożsamość własna
Obok fałszywych tez o katolicyzmie 
pojawia się druga niepokojąca cecha 
wielu wspólnot i Kościołów prote-
stanckich, mianowicie nieznajomość 
własnej tożsamości. Otóż w wielu Ko-
ściołach, szczególnie niezwiązanych  

z żadną denominacją, ale zdarza się, 
że i naszych, baptystycznych, część 
wiernych NIE ZNA KOMLPETNIE wła-
snej doktryny i wartości. Być może 
nawet pastor niezbyt wie, w co wierzy  
i dlaczego. Nigdy nie zadał sobie trudu, 
by coś przeczytać, zgłębić. Ma wszak 
Ducha. Hm. Mętnie naucza o „biblij-
nym” chrześcijaństwie utożsamiając 
jego kwintesencję z własnym zborem. 
Zamiast wysiłku określenia własnej toż-
samości w perspektywie historii Boże-
go działania na świecie i poprzez wieki 
(np. przez zasady protestanckiej Re-
formacji), sobie i owieczkom serwuje 
papkę krytyki tzw. kościelnictwa (czyli: 
określonych, stałych zasad i norm ży-
cia Kościoła, których faktycznie, w jego 
zborze ze świecą szukać), straszenia 
doktryną (litera wszak zabija), podkre-
ślania roli doświadczenia, jako jedynej 
sfery (autentycznego) działania Ducha 
Świętego, itp. itd.

Tak formowana wiara opiera się na 
błędnych uproszczeniach, schlebia-
niu sobie, tanich emocjach, w których 
twardego, stałego, kosztownego funda-
mentu brak. Brak również jasnego sta-
nowiska wobec istotnych spraw współ-
czesności, które uzasadnia się „ducho-
wo” oddzieleniem od świata. Brakuje 
czasem i zwykłego używania mózgu, 
jasnego rozumowania. Wszystko pły-
wa w rzekomo autoryzowanej przez 
Ducha Świętego zupie niejasności, 
dwuznaczności i ostatecznie płytkości 
przekonań i wartości. Szkoda, że znie-
czula ona wielu autentycznie poszuku-
jących ludzi, którzy po zaserwowaniu 
im takiego duchowego wiktu odcho-
dzą rozczarowani, od chrześcijaństwa 
(i protestantyzmu) w ogóle.  

Ulf Ekman i konwersja do katolicyzmu
Mateusz Wichary

TEMAT NUMERU: TRUDNE SPRAWY
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Jeśli więc ktoś – a podejrzewam, że  
w przypadku Ulfa Ekmana nie minę się 
tu z prawdą zbyt mocno – przez całe 
swoje chrześcijańskie życie opierał swą 
tożsamość na przynależności do ww. 
„żywych” wspólnot, zamiast do „nie 
mających Ducha” Kościołów historycz-
nych (do których i baptyści z tej per-
spektywy się zaliczają) nie dziwię się, 
że w pewnym momencie, szczególnie, 
gdy zaczął myśleć, doceniać mądrość 
i pobożność braci z poprzednich po-
koleń i mieć dystans do zdecydowa-
nie na wyrost składanych deklaracji  
o wyjątkowej duchowości reprezen-
tantów dzisiejszego pokolenia, w tym  
w szczególności przywódców lekce-
ważących wszystko i wszystkich poza 
sobą, stwierdza, że woli to, w czym jest,  
pozostawić. Pomimo wszystkich błę-
dów, nawet tych oczywistych, wspól-
noty historyczne mają poprzez własną 
samoświadomość dość pokory, by wi-
dzieć słabość, co paradoksalnie w ze-
stawieniu z grupami zawsze przekona-
nymi o własnej wyjątkowości okazuje 
się zaletą. To myślę, mógł mieć na my-
śli Ekman pisząc o „etycznej, moralnej 
sile” katolicyzmu. 

Argumenty Ekmana
Wróćmy do pozostałych wskazanych 
przez Ekmana argumentów za katoli-
cyzmem. Zastanówmy się chwilę nad 
nimi. 

Po pierwsze, miłość katolików do Je-
zusa. Co, jeśli protestant spotka kato-
lika, który kocha Jezusa? Musi temu 
zaprzeczyć? Niekoniecznie. To zależy. 
Jeśli jest protestantem żyjącym w świę-
tym przekonaniu, że tylko protestanci 
kochają Jezusa, to faktycznie, przeży-
je kryzys wiary, lub zacznie obłudnie 
zaprzeczać rzeczywistości. Jeśli jed-
nak jest protestantem w przekonaniu, 
że jest nim, bo wierzy w protestanckie 
zasady, bo są biblijne, niezależnie od 
tego, co robią katolicy – to prawdopo-
dobnie się ucieszy, że o, proszę, nie 
tylko protestanci kochają Jezusa! Po-
dobnie, jeśli protestant uzna, że pew-
ne katolickie argumenty bądź zasady 
to zdrowa, biblijna teologia. Jeśli jego 
tożsamość protestancka nie polega na 
tym, że w katolicyzmie nie ma nic do-
brego, to uzna, że bardzo dobrze, że 

Duch Święty wzbogaca ten Kościół  
w zdrowe poznanie Biblii. 

Życie sakramentalne to trochę inna 
sprawa. Mam wrażenie, że część bapty-
stów (i nie tylko oczywiście), pod wpły-
wem niektórych prądów pobożnościo-
wych przestała szanować Stół Pański. 
Mamy teraz „uwielbienie”. Staliśmy się 
tak duchowi, że Stół Pański nam nie-
potrzebny. Czyżby? To po co Pan go 
ustanowił? Wydaje mi się, że szacunku 
do Stołu niektóre z naszych wspólnot 
mogą się uczyć – choćby od katolików. 
I nie mówię tutaj o błędnej, ofiarniczej, 
katolickiej interpretacji chleba i wina. 
Nie przekonuję również do dosłownej 
interpretacji tych ostatnich jako fizycz-
nych ciała i krwi Pana. Mówię o posta-
wie szacunku i wdzięczności, zamiast 
której widzę czasem lekceważenie.  
W kontraście do którego postawa kato-
lików w oczach Ekmana słusznie mogła 
zostać uznana – przy zasłonięciu pozo-
stałych kwestii zasłoną milczenia – za 
bardziej biblijną. 

Solidna struktura kapłaństwa przez 
pokolenia – kolejny argument Ekma-
na. Jeśli chodzi o kapłaństwo, to nie-
stety, zapewne dla pastorów może to 
być pokusa, by nasi zborownicy trak-
towali nas tak, jak katolicy swoich ka-
płanów. To jednak zła pokusa, oparta 
na fałszywym wywyższeniu. Z drugiej 
strony, lekceważenie pastorów, któ-
re się w naszych zborach zdarza nie 
niesie w sobie nic chlubnego. Jeśli 
natomiast chodzi o pokolenia – to tu 
sprawa jest poważniejsza. Otóż, uwa-
żam, że słusznie Ekman wskazuje ist-
nienie Kościoła przez pokolenia jako 
dowód jego Bożego autorstwa. To do-
wodzi, że to organizm trwały, dla ludzi  
w każdym wieku, a nie miejsce reali-
zacji duchowego hobby dla nastolat-
ków, czy seniorów (zależnie od zboru). 
Natomiast uważam, że akurat Kościół 
baptystyczny jest Kościołem wielu po-
koleń i dla wielu pokoleń, więc ten ar-
gument nas nie dotyczy. Może jedynie 
warto to przy okazji docenić i szano-
wać, że nasze zbory trwają i są domem 
duchowym dla wierzących w każdym 
wieku? Dla mnie to wspaniałe błogo-
sławieństwo: chcę w naszym Kościele 
się zestarzeć i wychować wnuki (jeśli 
Pan je da). 

Wnioski
Co więc z tego wszystkiego wynika? 
Czego uczyć nas może przypadek Ulfa 
Ekmana? 

Po pierwsze, nie karm się byle czym. 
W szczególności nienawiścią, lekce-
ważeniem, pogardą, wyszukiwaniem 
słabości. Bijmy się we własne piersi, nie 
cudze. Co bowiem kto sieje, to i żąć bę-
dzie. Czym się nakarmisz, tym się sta-
niesz. Nakarmisz się złością, będziesz 
niezdrowym, toksycznym człowiekiem, 
który z Królestwem Bożym – jego 
sprawiedliwością, pokojem i radością  
w Duchu Świętym – mało będzie miał 
wspólnego. I żadne teologiczne zaklę-
cia nie sprawią, by było to dla ciebie 
zdrowe i budujące, a twój wpływ na 
innych życiodajny i błogosławiony. 

Po drugie, poznaj swój Kościół. Poznaj 
swą doktrynę. Sprawdź ją w Biblii. 
Nie po to, by przyłożyć tym, którzy 
wierzą inaczej. Po to, by móc kochać 
to, w co wierzysz. I po to, by innym 
pomóc życzliwie tłumacząc, w czym  
u nich tkwi problem. Nie po to, by ich 
kosztem poczuć się lepiej, ale aby sku-
tecznie im pomóc dojść do miejsca,  
w którym sam jesteś.

Nasza protestancka tożsamość jest prze-
cież silna i biblijna. To, w skrócie, sta-
rożytne prawdy wiary (o naturze Boga, 
jako w Trójcy Jedynego i Chrystusa, 
jako w pełni Boga i człowieka) i refor-
macyjne sola (tylko Pismo, tylko wiara, 
tylko łaska, tylko Chrystus, tylko Bogu 
chwała). Pierwsze mówią o wspólnym 
pniu, wspólnej chrześcijańskiej tożsa-
mości wraz z tradycją prawosławną  
i katolicką. I zgódźmy się na to, bo tak 
właśnie jest. Przypomnę, że reformato-
rzy NIE odrzucili katolicyzmu JAKO TA-
KIEGO, jak czynią dziś (zresztą niekon-
sekwentnie, bo konsekwentnie się nie 
da, chyba że heretycko) niektórzy pro-
testanci. Zaczynali przecież od reformy, 
czyli projektu zmian. I niezależnie od 
swego ostrego języka krytyki uznawali 
pień, z którego wyrośli, w swym rdze-
niu za zdrowy. Drugie mówią o pew-
nych istotnych wyznacznikach prote-
stantyzmu, które sprawiają, że nasza 
nauka o zbawieniu i autorytecie jedno-
znacznie odróżnia nas od katolicyzmu 
i wpływa na nasze życie tak, że nasze  
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oddanie Bogu objawionemu w Jezusie 
Chrystusie, o którym świadczy Słowo 
Boże, jest znacząco inne niż przeciętne-
go katolika. To one sprawiają, że bardzo 
wielu Polaków nawraca się w Kościołach 
protestanckich, a nie katolickich. Pamię-
tajmy jednak, że zbawia wiara w Chry-
stusa, nie wiara w bycie zbawionym.  
A wierzyć w Chrystusa można również 
poza protestantyzmem, w szczególności 
również w Kościele katolickim i prawo-
sławnym, jakkolwiek byśmy nie oce-
niali krytycznie, i słusznie ich teologii  
i liturgii.

Po trzecie, nie zgadzając się z innymi 
zrozum dogłębnie, na czym polega pro-
blem. Usłysz tę drugą stronę. Aby twoja 
postawa sprzeciwu opierała się na praw-
dzie, a nie na fikcji. Nie postuluję obojęt-
ności na doktrynę i zachowanie – wręcz 
przeciwnie. Ale postuluję prawdziwe 
poznanie, nie tanie reakcje w oparciu  
o powierzchowną znajomość tematu. 

Po czwarte, nie utożsamiaj emocji z Du-
chem Świętym ani tradycji z grzechem. 
Bóg jest w niektórych tradycjach i nie ma 
Go w niektórych emocjach. Jest również 
w każdej prawdziwej myśli, od wzorów 
fizycznych i matematycznych, po po-
ezję. Wszystko, co wyraża Jego majestat 
i piękno jako Twórcy tego świata, chwali 
Go tak samo, jeśli nie bardziej, niż emo-
cjonalne uniesienia. 

Po piąte, miej szacunek do adwersarzy. 
Inaczej nie poradzisz sobie z ich argu-
mentami. Inaczej, gdy napotkasz silny 
argument a napotkasz, jeśli się nie boisz 
rozmawiać - albo przed nimi uciekniesz 
udając przed samym sobą, że zwycięży-
łeś, albo im ulegniesz, czy nawet zwąt-
pisz. Szanując przeciwnika masz prawo 
do porażki, do poszukiwań, do czasu 
na zgłębianie tematu. I ostatecznie: 
sprawiasz, że twoje zwycięstwo będzie 
prawdziwe. Że faktycznie rozumiejąc 
drugą stronę, nie przedstawiając jej fał-
szywie potrafisz wskazać braki i błędy 
w jej wizji Boga i świata. 

Po szóste,  myśl. Aby nie reagować po-
chopnie. Aby rozumieć a nie oburzać 
się. Niech każda sytuacja, która cię spo-
tyka, będzie dla ciebie okazją do rozwa-
żenia własnego życia. 

Niech nas Bóg chroni i prowadzi ścież-
ką odwieczną, Amen.  

Jan Paweł II został oficjalnym świę-
tym Kościoła katolickiego. Co z tego 

wynika dla baptysty?

Skąd nadzieja?
Po pierwsze, to okazja do zastanowie-
nia się nad naszą nadzieją na zmia-
ny. Przypominam sobie powszechną 
reakcję wielu Polaków w momencie 
jego śmierci. W Toruniu, gdzie wtedy 
mieszkałem, wiele osób spontanicz-
nie wychodziło na główny deptak 
miasta. Kupowali znicze, które usta-
wiali rzędami przy centrum komuni-
kacyjnym – Placu Rapackiego. Kilka 
dni później odwiedziłem Warszawę, 
gdzie Plac Defilad cały był nazna-
czony wielobarwnymi światełkami. 
Robiło to wrażenie. Wszystkie, nawet 
najbardziej świeckie i prześmiewcze 
stacje telewizyjne uległy temu spo-
łecznemu zadumaniu, czy smutkowi. 

I co z tego wynikło? Mam wrażenie, 
że niestety nic, lub bardzo mało. Pra-
wicowi dziennikarze zaczęli mówić  
o „pokoleniu Jana Pawła II.” Myślę, 
że to wyraz ich życzeniowego myśle-
nia. Chcieliby, żeby tak było – żeby 
owa ówczesna spontaniczna reakcja 
Polaków przełożyła się na jakąś du-
chową, trwałą reformę. Ale się nie 
przełożyła. Jakkolwiek wielki by nie 
był wpływ moralnych wzorców, to 
nie one zmieniają świat. One z pew-
nością potwierdzają autentyczność 

przemieniającej mocy. Ale sama moc 
tkwi gdzie indziej – w Chrystusie  
– w ewangelii, czyli opowiadaniu  
o Nim: o Jego śmierci i zmartwych-
wstaniu, darze przebaczenia grze-
chów i pojednania z Bogiem, możli-
wości rozpoczęcia życia na nowo, dla 
Niego, z tożsamością dziecka Boże-
go. To zmienia. I to nasza nadzieja. 

Po co nam święty?
Po drugie, to okazja do zastanowie-
nia się nad katolickim zrozumieniem 
świętości. Święty, ich zdaniem, to 
człowiek rozpoznany przez Kościół, 
jako na tyle przemieniony, że Kościół 
(katolicki) z przekonaniem orzeka, że 
nie tylko nie przebywa już w czyśćcu, 
gdzie dopełnia swoje własne braki, 
ale jest już u Boga i w związku z tym 
może pomóc wszystkim przebywają-
cym wciąż na ziemi chrześcijanom, 
przez wstawianie się za nimi przed 
Jego obliczem. Łączy się tu kilka kon-
cepcji: istnienie czyśćca, możliwość 
kontaktu ze zmarłymi wierzącymi, 
ich wpływ na wyjednywanie łask  
u Boga. Wszystkie mają jakieś biblij-
ne uzasadnienie: czyściec może naj-
mniejsze (głównym argumentem jest 
apokryficzny tekst przychylny mo-
dlitwom za zmarłych wojowników). 
Ale możliwość kontaktu ze zmarłymi 
opiera się na pięknym tekście o tym, 
iż Bóg jest Bogiem żywych, a nie 
umarłych (Łk 20:38). Wpływ świę-

Mateusz Wichary

Jan Paweł II 

i świętość
Jan Paweł II 

i świętość

TEMAT NUMERU: TRUDNE SPRAWY
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tych na Boga opiera się, przynajmniej  
w dzisiejszym katolickim nauczaniu 
na analogii do prośby o modlitwę ży-
jących pośród nas dojrzałych chrze-
ścijan: przecież tak robimy, cóż w tym  
złego? A jeżeli nic, to dlaczego nie mie-
libyśmy prosić o modlitwę tych, którzy 
są już w niebie? 

Powiem tak: zasadniczy problem  
z tymi wszystkimi argumentami pole-
ga nie tyle na braku logiki, co na tym, 
że jest ona niebiblijna. A konkretnie na 
tym, że pomija najważniejszą osobę  
w Nowym Testamencie – Jezusa Chry-
stusa, i Jego kosztem wywyższa inne 
osoby. Być może argument za tym, że 
kontakt ze świętymi w niebie jest moż-
liwy dałoby się jakoś na gruncie samej 
logiki uzasadnić (choć nie sądzę; zakła-
da to ich wszechobecność, a więc po-
siadanie uwielbionych/przemienionych 
ciał, których do powrotu Chrystusa na 
ziemię w chwale jeszcze nie posiadają). 
Niemniej, stoi w konflikcie z podsta-
wową nowotestamentową prawdą, że 
to swojego Syna – odwieczne Słowo, 
które stało się człowiekiem, Jezusem, 
namaszczonym przez Ojca królem, 
jedynym pośrednikiem i zbawicielem 
dla wszystkich ludzi – Bóg ojciec chce 
wywyższać, jako tego jednego, jedyne-
go, poprzez którego cokolwiek można 
u Niego „załatwić.” To Jego ofiara jest 
ostatecznym rozwiązaniem problemu 
grzechu. Ojca cieszy to, że wywyższa-
my Jego posłusznego i oddanego Syna, 
przez zwracanie się do Niego właśnie. 
Nie chce, abyśmy patrzyli gdziekolwiek 
indziej i na kogokolwiek innego. Jeden 
jest Bóg, i również tylko jeden do Niego 
pośrednik – człowiek, Chrystus Jezus 
(1 Tm 2:5). To On jest drogą, prawdą  
i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej – czyli: poprzez wstawiennic-
two kogokolwiek innego – jak tylko 
przez Niego (J 14:6). A sam Jezus jest 
dla nas dostępny. Nie powiedział: szu-
kajcie sobie stronników, którzy pomogą 
wam coś u mnie załatwić, szczególnie 
tych, którzy doskonale przeżyli życie. 
Raczej: „Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani i obciąże-
ni” (Mt 11:28) oraz: „trwajcie we mnie 
a ja w was” (J 15:4). Nie mamy trwać  
w kimkolwiek innym, ale właśnie bez-
pośrednio w samym Jezusie. 

Święci więc – jakkolwiek być może nie-
którzy są cenną inspiracją – nie przy-
prowadzają nas bliżej do Boga. Raczej 
na odwrót. Ten rys pobożności kato-
lickiej stwarza niesłuszne wrażenie, że 
Chrystus jest niedostępny i niechętny 
grzesznikom. Że trzeba sobie u Niego 
jakoś wyrobić znajomości. A to być 
może wielu odpycha od zawierzenia 
Jemu – jedynej osobie, która faktycznie 
nam, grzesznym może pomóc. I to jest 
moim zdaniem najważniejszy problem. 
Z niego rodzi się kolejny, który u pro-
testantów wywołuje sprzeciw i czasem 
nawet złość – uwielbianie świętych, za-
miast Chrystusa. Bóg jest skupiony na 
swoim Synu i chce, abyśmy Go w tym 
naśladowali. „Kto nie czci Syna, ten nie 
czci Ojca” (J 5:23). Duch uwielbia Syna 
(J 16:14) i Ojciec uwielbia Syna (J 17:5). 
Skupianie się na kimkolwiek innym 
odziera Chrystusa z chwały. I nic tu nie 
pomoże rozróżnienie na chwałę należ-
ną tylko Bogu (latria) i chwałę okazywa-
ną stworzeniu, szacunek (hiperdulia). 
Dopóki na ołtarzach w centrum stoi 
nie Chrystus, ale święci, rozróżnienie to 
jest fikcyjne. Uwielbienie to działanie, 
nie zapis na papierze. Poznaje się je po 
faktycznym zachowaniu, a nie opisują-
cych je terminach.  

Jak być świętym samemu?
Po trzecie, to okazja do zastanowienia 
się nad własną świętością. Czym dla 
nas jest świętość? 

Myślę, że odpowiedzi udzielane w na- 
szych kościołach są różne. Niektórzy 
podkreślają aspekt daru. Nasza świę-
tość jest darem usprawiedliwienia, po-
zyskanym dla nas już w 100% przez 
ofiarę Chrystusa. Dlatego nawet do 
mających wiele problemów Koryntian 
apostoł Paweł zwraca się jako do „po-
wołanych świętych” (1 Kor 1:2). 

I faktycznie, jesteśmy w ten spo-
sób świętymi. Nasze zbawienie jest  
w Chrystusie, nie w naszych własnych 
wysiłkach przemiany (wspomaganych 
przez sakramenty). Ta prawda, poza 
wskazaniem Biblii, jako najwyższego 
autorytetu, przesądziła o odejściu Re-
formatorów od Kościoła katolickiego. 
Niemniej, to nie cała prawda. Istnieje  
i został posłany dla nas na ziemię nie tyl-

ko Syn Boży, ale i Duch Święty. Choć to 
Duch Chrystusowy – do Niego prowa-
dzący – to oznacza to również, że jest 
darem Ojca, pozyskanym przez Syna 
dla Jego ludu; darem, którego udziela 
każdemu, kto do Niego przychodzi  
(Dz 2:38; por. 1 Kor 12:13). Dlatego 
ten, kto został usprawiedliwiony raz na 
zawsze mocą krwi Syna, jest również 
zawsze i tym, który przez całe życie 
zostaje poddawany przemianie dyna-
micznej, poprzez obecność Ducha. 

A to już jest proces, w którym mamy 
swoją rolę. Proces rozumiany różnie. 
Niektórzy podkreślają rolę cudów, inni 
wręcz przeciwnie – wypracowywanych 
przez uporczywe poddawanie siebie 
Bogu zmiany w charakterze, wymierną 
inność widoczną w uczciwości, solid-
ności w łożeniu na zbór i zaangażo-
waniu w jego sprawy. W końcu, jesz-
cze inni podkreślają rolę wdzięczności  
i pokoju, które to owoce Ducha prze-
mieniają nasze serca. Z drugiej strony 
inni podkreślają rolę prawa Bożego, 
które opierając się na doświadczeniu 
łaski, wciąż nas uczy właściwego życia. 

Myślę, że w jakiś sposób te wszystkie 
wymiary świętości się uzupełniają. Jed-
no jest pewne: nie wolno zapomnieć 
ani o Chrystusie, ani o Duchu. Ani  
o łasce, ani o prawie. Chrystus bowiem 
daje Ducha, a Duch prowadzi do Chry-
stusa; łaska czyni nas skłonnymi do 
posłuszeństwa Bogu (i prawo się wte-
dy bardzo przydaje), a prawo prowa-
dzi nas do Chrystusa przypominając, 
że bez przebaczenia Boga nie mamy 
na co liczyć. W końcu, wszystkie one 
skłaniają do modlitwy i ukazują nam 
konieczność trwania w doświadczaniu 
Bożej obecności. 

Świętymi bądźmy!
Miejmy więc nadzieję w Bogu. Pamię-
tajmy,  że w centrum Biblii jest Chry-
stus, i nie zadowalajmy się tylko jed-
nym, ulubionym przez nas wymiarem 
świętości. Raczej szukajmy, jako raz 
na zawsze zbawieni przez Chrystusa, 
we wdzięczności i pokoju, ale również 
pragnieniu wywyższania Go przez 
swoje życie, wciąż nowych ku temu 
sposobów. Oby Bóg w taki właśnie 
sposób czynił nas świętymi, Amen. 
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Feministki vs rzymskokatoliccy 
biskupi – żenujący poziom debaty

Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami 
żenującego spektaklu, który nazwijmy 
„wojną o gender”. 

Z jednej strony rzymskokatoliccy du-
chowni, a zwłaszcza biskupi wspierani 
przez prawicowych polityków i publicy-
stów wmawiają nam, że ideologia gen-
der to największe nieszczęście naszych 
czasów, źródło wszelkiego zła i praw-
dziwa przyczyna przypadków pedofi-
lii wśród księży. Ich zdaniem, to nowa 
złośliwa mutacja marksizmu, która chce 
zamienić nasze społeczeństwa w domy 
publiczne, mężczyzn przerobić na ko-
biety a kobiety na mężczyzn, znosząc 
tym samym pojęcie płci, albo czyniąc 
je kwestią wolnego wyboru. Podstęp-
nie sączona jest ona już dzieciom, 
gdyż każe się chłopcom nosić sukienki 
a dziewczynkom spodnie i uczy się je 
technik przedszkolnej masturbacji.

Na to zaś zwolennicy krytykowanych 
idei niewinnie mrużąc swe oczęta za-
rzekają się, że o niczym takim, jak 
rzeczona ideologia gender nigdy nie 
słyszeli; że ona nie istnieje – są tylko 
naukowe badania nad płcią oraz godne 
szacunku dążenie do równości i walka 
z dyskryminacją - i to wszystko. Resztę 
wymyślili sobie biskupi, chcąc zapew-
ne ukryć problem pedofilii w Kościele, 
a przytoczonych przypadków z przed-
szkoli po prostu nie było i już! 

Większość ludzi nie wie w czym rzecz 
i uwierzy w to, co się głosi akurat w ich 
ulubionych mediach. Warto się jednak 
zapytać: o co tak naprawdę chodzi?

   
Gender – co to pojęcie oznacza?

Gender to pojęcie wywodzące się  
z gramatyki, gdzie oznacza po prostu ro-
dzaj. Różne języki jednak dzielą wyrazy 
na odmienne sposoby. W angielskim, 

Gender
O co w tym chodzi i czy chrześcijanin ma się tego bać? 

niemieckim i polskim mamy trzy rodza-
je: męski, żeński i nijaki. W arabskim  
i hebrajskim mamy tylko rodzaj męski 
i żeński, te dwa są też w językach ro-
mańskich, ale z pewną liczbą wyrazów, 
które przybierać mogą jeden lub drugi. 
W językach skandynawskich i bałtyc-
kich mamy z kolei rodzaj utrum (męsko-
-żeński) i neutrum (nijaki). W wielu, jak 
suahili, jest wiele klas, a nie tylko te trzy 
rodzaje a w chińskim, fińskim czy wę-
gierskim nie ma w ogóle takiej kategorii. 

Śmierć po polsku jest żeńska, dlate-
go wyobrażamy sobie ją jako kobietę 
z kosą, a most męski, dlatego to dla 
nas coś masywnego i dużego; ale dla 
Niemców śmierć jest męska i jest raczej 
jak brodaty germański wojownik z to-
porem, a most żeński, dlatego wyobra-
żany jest częściej jako lekki i zgrabny. 
Węgierskie dzieci zaś później niż te  
z sąsiednich krajów zdają sobie sprawę 
z istnienia różnic między dziewczynka-
mi a chłopcami.

Co z tych rozważań wynika? Otóż:  
w pewnym stopniu jesteśmy uwięzieni 
w swoim języku, który kształtuje naszą 
wyobraźnię. A on jest częścią kultury, 
która ma podobną do niego strukturę 
– jest systemem powiązań, odniesień  
i znaczeń. Jednym z czynników, który 
się w tym systemie wyobrażeń pojawia 
jest podział na to, co męskie i żeńskie. 

I tu pojawia się myśl, że może i płeć 
jest czymś takim, jak rodzaj grama-
tyczny? Czyli: tylko częścią kultury, 
zatem czymś arbitralnym, raz takim,  
a raz owakim? Oraz, że w owe kulturo-
we postrzeganie płci jesteśmy wtłacza-
ni od dzieciństwa, co kształtuje naszą 
psychikę i wpływa na nasze życiowe 
wybory. W tym ujęciu to, co męskie  
i żeńskie nie jest tym samym, co płeć. 
Płeć to jedynie różnice w budowie cia-
ła i genitaliów; cała reszta to kulturowa 
nadbudowa, czyli gender. 

Zastanówmy się chwilę nad zmianami 
w owym kulturowym postrzeganiu ko-
biecości. U ludów łowców-zbieraczy 
rola kobiety jest dość duża, bo tam one  
zaopatrują społeczność w pokarm.  
Antylopę zabitą przez mężczyzn je się  
rzadko – częściej zbierane przez kobie- 
ty korzonki, grzyby czy jaja. W Egip-
cie, czy u Gallów kobiety miały też 
duże znaczenie. U Greków i Rzymian 
mniejsze, w Atenach zaś prawie żadne. 
Zależne też od epoki i kultury jest to, 
co uważa się za strój męski a co za ko-
biecy (patrz szkockie kilty). Do XVII w.  
w Europie wierzono, że kobiety to sek-
somaniaczki czyhające na mężczyzn. 
Wiek XVIII odwrócił ten schemat a XIX 
uznał, że kobiety są z natury aseksual-
ne. I ludzie żyjący w tych krajach, czy 
epokach w owe stereotypy wierzyli, 
starając się żyć zgodnie z panującym 
przekonaniem, rzekomo naturalnym, 
czy odwiecznym. Kto się w tym nie 
mieścił, nie przyznawał się do tego. 
Miał wyrzuty sumienia lub żył w ob-
łudzie. Podsumowując: coś takiego jak 
płeć kulturowa, czyli kulturowe po-
strzeganie tego, czym jest płeć, istnieje 
na pewno i można to badać. A czyni się 
to m.in. w ramach tzw. gender studies.

Czy jednak można męskość i kobiecość 
sprowadzić wyłącznie do kultury? Za-
nim nad tym się zastanowimy, warto za-
rysować historię owych gender-studies. 

Gender studies

Kierunek ten rozwinął się w II połowie 
XX wieku, kiedy w naukach humani-
stycznych i społecznych panował struk-
turalizm traktujący kulturę na sposób 
języka. Wcześniej nauki te, uznając 
dominację nauk przyrodniczych do-
stosowywały się do nich, podkreślając 
znaczenie instynktów, rasy, walki o byt 
oraz postulując znaczenie eugeniki. 
Takie stanowisko zostało skompromito-

Janusz Kucharczyk
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wane przez nazizm i stopniowo natura 
zostaje wyparta przez kulturę. I tak, na 
początku XX wieku mówiono o różnych 
rasach, potem raczej o różnych kultu-
rach. Wcześniej człowiek walcząc ze 
swymi słabościami narzekał na swoich 
przodków, a potem na wychowanie.  
W psychologii, socjologii, antropologii  
i w bliskich im działach filozofii zaczęto 
mówić o znaczeniu kultury, powracając 
do modnej w XVIII w. idei tabula rasa 
(człowiek po urodzeniu jako czysta, go-
towa do zapisania przez społeczeństwo 
karta). Kultura tworzy nas, więc można 
też na nią wpływać. 

W tym kontekście pojawiają się gen-
der studies. To, że chłopaki nie płaczą 
a dziewczynki są grzeczne; że głową 
domu jest mężczyzna a kobieta ma 
wychowywać dzieci i słuchać męża, 
który ma robić karierę, jest dziełem  
– w świetle tej perspektywy badaw-
czej – wyłącznie kultury. Kultury złej, 
bo prowadzącej do zniewolenia kobiet 
i dzieci, ale też nakładającej na męż-
czyzn trudne do spełnienia oczekiwa-
nia. Co z tym począć? Otóż można  
i powinno się ową kulturę zmienić. Na 
gruncie wyżej wymienionych nauk pro-
wadzi się zatem badania nad sposobem 
działania owych kulturowych schema-
tów w społeczeństwie i nad metodami 
przeciwdziałania im, by ulżyć uciska-
nym ludziom płci obojga.   

Feminizm i postmodernizm jako 
ideowe podglebie 
Oczywiście, tak zdefiniowane gender 
studies są ściśle związane z feminizmem. 
Powiedzmy, że sympatia do feminizmu 
w gender studies nie jest przypadkiem. 
Jeśli ktoś ceni feminizm, to ze sporym 
prawdopodobieństwem (nie 100% jed-
nak) będzie też uważał tę dziedzinę na-
uki za ważną. I na odwrót: niechęć do 
feminizmu łączy się z odrzuceniem tego 
nurtu. Wątki w duchu gender studies  
w feminizmie pojawiają się już u jego 
XV-wiecznej prekursorki Cristine de Pi-
san, są obecne też u jego przedstawiciel-
ki w dobie rewolucji francuskiej – Mary 
Wallstencraft. Feminizm zatem od za-
wsze głosi, że dominacja mężczyzn nad 
kobietami jest wytworem degradującej 
kobietę kultury. Trzeba zatem ją zmie-
nić, a nie można tego zrobić wierząc, że 
różnice między płciami są naturalne. Fe-
minizm pozostaje nauczaniem lewico-

wym, czyli poglądem, że człowiek z na- 
tury jest dobry, a jedynie wpływająca 
na niego kultura jest zła: dlatego można 
(i trzeba) zmienić świat przez usunięcie 
psującej go kultury. Nie można jednak, 
jak czynią to prawicowi publicyści i bi-
skupi wiązać go z marksizmem, skoro 
jest od niego starszy. To tylko pewne 
odmiany feminizmu mają marksistowski 
charakter. Dotyczy to i gender studies.    

Warto jednak dodać, że są feministki  
odrzucające z różnych przyczyn tę ideę.  
Po drugie, nakłada się na to jeszcze 
dodatkowy czynnik związany z post-
modernizmem. Jeden z jego klasyków 
Michel Foucault mówi, że wiedza to 
władza; że poglądy naukowe mówią-
ce o istnieniu natury ludzkiej, w której 
mężczyzna jest agresywny i dominujący 
a kobieta uległa i uczuciowa, służy tej 
władzy. 

Postmoderniści mówią też często  
o Innym, czyli o kimś/czymś, co nie 
pasuje do schematu panującego w spo-
łeczeństwie. Może to być osoba her-
mafrodytyczna, czyli obojnaka, mająca 
narządy męskie i żeńskie. Osoba trans-
seksualna, która własną płeć definiuje  
w sprzeczności do posiadanych narzą-
dów płciowych, lub trans-genderowa 
(transwestyta), czyli taka, która ubiera 
się i wygląda jak osoby płci przeciwnej. 
W końcu homoseksualna, czyli negują-
ca schematy pożądania ograniczonego 
tylko do płci przeciwnej. 

Spychanie tych przypadków na margi-
nes jest w tym ujęciu złem, bo czyni to 
opresyjne społeczeństwo. Nauka we-
dług postmodernizmu nie ma jedynie 
opisywać obiektywnej prawdy, skoro 
sama nauka jest narzędziem przemocy! 
Gender studies wraz z bliskim im queer 
studies (związanymi z ruchem mniej-
szości seksualnych) zatem nie przejmu-
je się prawdą obiektywną. Zajmuje się 
raczej wyzwalaniem uciskanych grup 
przez patriarchalny aparat przemocy. 

Nauka czy ideologia?  
Feminizm vs konserwatyzm
Trudno się dziwić, że tak zdefiniowa-
ne gender studies od początku budzą 
sceptycyzm tak świata nauki, jak i kon-
serwatystów, czyli nurtu uznającego, że 
społeczeństwo może funkcjonować wy-
łącznie o stałe, wpisane w naturę ludzką 
naturalne schematy. Zazwyczaj sche-

maty te postrzega się jako dane przez  
Boga, by poskromić ludzki grzech lub 
też przez cywilizację, która powściąga 
złe, naturalne skłonności. Jej założenia 
są zatem dokładnie przeciwne od tych 
leżących u podstaw gender studies. 
Mówienie konserwatystom, że gender 
studies to obiektywna nauka jest tyl-
ko dolewaniem oliwy do ognia. Będą 
wskazywać na ideowe lewicowe i femi-
nistyczne podglebie tej dziedziny, czyli 
sprzeczne z klasycznym rozumieniem 
nauki, a obecne w gender studies ideały 
postmodernizmu, i nazywać je ideolo-
gią. I w tym sensie na pewno mają rację.

Geny, Bóg czy kultura? 
Chrześcijanie i darwiniści po tej 
samej stronie barykady
Warto dodać, że przeciwnikami gen-
der studies są dwie grupy, dość ze sobą 
skonfliktowane. Pierwsza z nich to 
chrześcijańscy konserwatyści. Dla nich 
(nas) oczywiste jest istnienie pewnych 
danych od Boga, niezmiennych celów 
i cnót męskości i kobiecości. Druga  
z nich, to psychologia ewolucyjna, na-
uka ściśle darwinistyczna, często przez 
tych samych chrześcijańskich konser-
watystów zwalczana, jako źródło wszel-
kiego zła, a tutaj, paradoksalnie, idąca  
z nimi ramię w ramię. 

Psychologia ewolucyjna odrzuca bo-
wiem dominujący w naukach społecz-
nych schemat mówiący o wyjaśnianiu 
wszystkiego poprzez wpływ kultury. 
Zwolennicy tego typu psychologii głoszą 
coś przeciwnego: ludzkie zachowanie  
w sporej mierze zdeterminowane jest 
przez geny, ukształtowane w epoce lo-
dowcowej, gdy powstawał nasz gatu-
nek. To, co służyło przetrwaniu, zacho-
wało się w genach. I tak mężczyzna silny 
i agresywny, potrafiący upolować ma-
muta spłodził więcej dzieci niż tchórz  
i maminsynek; dlatego męskie geny dają  
w efekcie takie cechy, jak siłę, domina-
cję, agresję, rywalizację, pociąg do wie-
lu kobiet. I tak właśnie ma być, bo to 
służy naszemu gatunkowi! Kobieta zaś, 
która nie troszczyła się o dziecko, nie 
przekazywała genów, bo dziecko umie-
rało; dlatego dobór naturalny u kobiet 
premiował troskliwość i opiekuńczość. 

I trzeba z nimi się zgodzić, że geny 
ewidentnie nie są zależne od kultury. 
Przeprowadzane przez ewolucjonistów 
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badania wskazują, że chłopcy od nie-
mowlęctwa (gdy wpływ kulturowy jest 
za krótki, by mógł ich kształtować) wolą 
samochodziki, a dziewczynki lalki. Rów-
nież, iż we wszystkich społeczeństwach 
większość inżynierów to mężczyźni, 
a pielęgniarek to kobiety. W krajach, 
gdzie panuje równouprawnienie płci, jak 
Szwecja czy Norwegia, ta różnica jest 
jeszcze wyraźniejsza! Jeśli kobiety mają 
swobodę wyboru, będą stanowiły 90% 
pielęgniarek – a inżynierami w 90% zo-
staną mężczyźni. 

To wysuwany przez darwinistów do-
wód przeciw gender studies. Różnice 
między płciami, jak dowodzi statysty-
ka mają zatem biologiczne podłoże. 
Choć bardzo męscy mężczyźni nie są 
większością i nie brakowało w historii 
władczych kobiet, jednak typy osobo-
wości nastawione na empatię i uczu-
cia są częstsze u kobiet, a te na logikę  
i rywalizację - u mężczyzn. 

Chrześcijański punkt widzenia
Co więc ma sądzić o tym chrześcijanin? 
Przede wszystkim, powinien wierzyć,  
że płeć jest częścią dobrego, Bożego 

planu. Bóg stworzył człowieka jako 
mężczyznę i kobietę i to jest piękne  
i właściwe, że kobiety są kobiece, a męż-
czyźni męscy. Oboje stanowią obraz 
Boży. Kobieta jest ciałem z ciała męż-
czyzny i kością z jego kości. Ale ma być 
odpowiednią pomocą dla niego. Tak,  
w Chrystusie nie ma mężczyzny ani ko-
biety. To wszak nie znaczy, że płeć zo-
stała zniesiona, ale raczej, że żadna nie 
jest bliżej Boga. Mężczyzna w małżeń-
stwie pozostaje jednak wciąż głową ko-
biety, tak jak Ojciec Chrystusa, a ten zaś 
Kościoła – i dlatego ma za żonę oddać 
życie, jak Pan za swoje ciało. I to nie jest 
zadanie żon, ale mężów. Tak jak Chrystus 
będąc równy w boskości Ojcu nie prze-
staje być Synem, tak mężczyzna i kobie- 
ta, będąc ludźmi, nie przestają być sobą 
i uzupełniają się. 

Nie miałyby te nauki biblijne sensu, gdy-
by różnice między płciami sprowadzić 
do kultury – one są dane z góry, przez 
Boga. Tu zatem zgody z gender studies 
być nie może i chrześcijanin musi po-
zostać sceptyczny wobec ich pomysłu 
zbawiania świata przez uwalnianie od 
tych biblijnych zależności. 

Ale to nie znaczy, że ma preferować 
przemoc wobec kobiet! Musimy pamię-
tać, że Upadek spowodował dominację 
mężczyzny nad kobietą. A ona nie jest 
dobrym sposobem wyrażania męsko-
ści; tu możemy zgodzić się z feminist-
kami, że często kobiety były poniżane 
przez mężczyzn i nie ma w tym nic 
biblijnego. Oraz, że kultura na pewno 
ma wpływ na postrzeganie naszych 
ról, i to niekoniecznie błogosławiony. 
Zbawieniem nie jest jednak feminizm 
ani utożsamianie wszystkiego z opre-
syjną kulturą, którą zbawi zaprzeczenie 
męskości i kobiecości. To nieprawda. 
Warto również, niezależnie od naszej 
opinii o wyjaśnieniach powodów takich 
a nie innych preferencji pośród ma-
łych chłopców i dziewcząt, zgodzić się  
z psychologami ewolucyjnymi, że geny 
w wielkiej mierze kształtują to, czym 
jest męskość i kobiecość. Wszak i one 
przecież pochodzą od Boga. W końcu, 
przede wszystkim bądźmy wiernymi na-
uczaniu Jezusa i trwajmy we wzajemnej 
miłości; oddaniu drugiej osobie, która 
jest inna - i dobrze, że jest taka – za-
miast negować naturalne różnice mię-
dzy płciami. 

Wartością dodaną spotkań przygotowujących Festiwal 
Nadziei okazało się zacieśnienie kontaktów między 

zwierzchnikiem Kościoła Zielonoświątkowego, biskupem 
Markiem Kamińskim a mną. Jednym z pierwszych rezulta-
tów był pomysł zorganizowania wspólnego sympozjum na-
szych seminariów. Pomysł z entuzjazmem przyjął zarówno 
prezbiter Piotr Nowak, rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-
-Społecznej, jak prezbiter Gustaw Cieślar, rektor naszego 
Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. Ca-
łość projektu zyskała również swego zwolennika w bracie 
Tadeuszu Zielińskim, który swą fachową wiedzą usłużył 
nam szczególnie na etapie organizacji wydarzenia. 

W rezultacie dnia 4 kwietnia br., w siedzibie WSTS o godzinie 
10.00 rozpoczęło się pierwsze w historii wspólne sympozjum 
naukowe baptystyczno-zielonoświątkowe. Jako temat prze-
wodni wszystkich wystąpień wybraliśmy dziedziny, których 
często unikamy. Znalazło to wyraz w tytule sympozjum: 
„Trudne sprawy ewangelikalizmu polskiego”. Sympozjum 
otworzyli rektorzy obu organizujących je instytucji, całość 
modlitwą rozpoczął brat Kamiński, a zakończyłem ja. 

W pierwszej sesji wysłuchaliśmy czterech wystąpień. Prezb. 
dr Marek Kamiński zapytał, czy pedofilia może być proble-
mem w polskich Kościołach ewangelikalnych? Wskazawszy 
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czasem zbytnią łatwowierność zborów w powierzaniu nie 
sprawdzonym osobom opieki nad dziećmi, przedstawił czte-
ry praktyczne postulaty: edukowania i weryfikacji duchow-
nych i pracowników, szkolenia, w tym stworzenia kodeksu 
zachowań odpowiednich oraz wypracowania procedur dla 
sytuacji podejrzenia o pedofilię. Drugi wykład, dotyczący 
rozwodów, wygłosił prezb. dr Piotr Karaś. Postulował po-
stawę otwartości na realne problemy skomplikowanych ży-
ciorysów osób przychodzących do zborów. Trzecim mów-
cą, przedstawiającym zagadnienie in vitro w perspektywie 
teologicznej i duszpasterskiej, byłem ja. Przede wszystkim 
przedstawiłem – w oparciu o świadectwo z pierwszej ręki, 
embriologa – faktyczny przebieg owej procedury. Następnie, 
w perspektywie teologicznej uznałem, że jest ona w peł- 
ni analogiczna do procesów zachodzących w naturze. 
Przyzwolenie na jedne moim zdaniem powinno łączyć się  
z przyzwoleniem na drugie. W perspektywie duszpasterskiej 
podkreśliłem samotność rodziców decydujących się na ów 
krok i wezwałem do otoczenia ich opieką. Jako ostatni w tej 
sesji wystąpił pastor dr Wojciech Kowalewski, który przybli-
żył zagadnienie psychomanipulacji. Pokreślił, aby świat ze-
wnętrzny traktować jako wyzwanie, nie zagrożenie. Całość 
sesji moderował bardzo sprawnie dr hab. Andrzej Kluczyński, 
profesor ChAT. 

Na drugą sesję, moderowaną przez dr hab. Grzegorza Peł-
czyńskiego, prof. US,  ze względu na chorobę nie dojechał 
prof. Zbigniew Pasek z AGH. Wysłuchaliśmy więc tylko 
dwóch wystąpień. Pierwszym prelegentem był dr Michał 
Włodarczyk, który przedstawił jedność ewangelikalizmu  
w perspektywie nauk społecznych. Sprawa nie wygląda do-
brze – brak nam czynników tworzących jedność środowisk 
– wspólnych autorytetów, pozytywnych grup odniesienia  
i sankcji, tożsamość wciąż definiujemy przez negację do ka-

tolicyzmu, a nie w oparciu o wspólne własne wartości. Jako 
drugi wystąpił dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ChAT, przed-
stawiając referat „Katolicyzm obsesją polskiego ewangeli-
kalizmu”. Podkreślał brak opartej na własnych wartościach  
i przekonaniach tożsamości, która tworzy z jednej strony 
indyferentyzm, z drugiej – nieprzejednany antykatolicyzm.

Trzecią sesję, prowadzoną przez dr hab. Krzysztofa Brzech-
czyna prof. UAM, otworzyła dr Noemi Modnicka, przy-
bliżając zagadnienia gender. Wskazała, że pojęcie płci 
kulturowej, obecnie zawłaszczone przez środowiska ho-
moseksualne, pierwotnie nie było wrogie biblijnemu prze-
kazowi, podobnie jak postulat dopuszczania do głosu wy-
kluczonych z dominującego w danej kulturze dyskursu. 
Jako drugi wystąpił dr Tomasz Józefowicz, który omawiając 
rolę kobiet w środowiskach ewangelikalnych zwrócił uwa-
gę na różny stan dyskusji o ordynacji kobiet w poszczegól-
nych Kościołach. Ostatnie wystąpienie dotyczyło pytania  
o homoseksualizm, które przybliżył dr med. Grzegorz Bar-
czewski, terapeuta. Podkreślił wagę dobrowolności w pod-
dawaniu się terapii osób, które chcą zmienić swoją orienta-
cję. Zwieńczeniem sympozjum była ciekawa i wielowątko-
wa dyskusja panelowa. Całość zakończyła moja modlitwa, 
jako zwierzchnika Kościoła baptystycznego.

Podsumuję to wydarzenie następująco: bardzo się  
z niego cieszę. Cieszy mnie nowa atmosfera w relacjach na-
szych Kościołów, budowanie wzajemnego zaufania i szacun-
ku poprzez wspólne inicjatywy. Cieszy też dlatego, że nasza 
współpraca – dwóch największych Kościołów ewangelicz-
nych w Polsce – tworzy nową jakość i może być błogosławień-
stwem nie tylko dla nas, ale i dla całego środowiska a ostatecz-
nie i naszej ojczyzny. Dlatego ufając Bogu, że da nam trwać  
w owych właściwych relacjach, oczekuję już przyszłego 
roku i kolejnego wspólnego sympozjum. 
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TEMAT NUMERU: TRUDNE SPRAWY

Nie ulega wątpliwości, że zaginięcie 
Boeinga 777 Malezyjskich Linii 

Lotniczych to najdziwniejsza i nadal 
niewyjaśniona zagadka w historii lot-
nictwa cywilnego. Od utraty kontaktu  
z tą wielką maszyną, na której pokła-
dzie podróżowało z Kuala Lumpur do 
Pekinu ponad 200 osób, minęły już 
tygodnie i nadal nie wiadomo z całą 
pewnością, co się stało, choć władze 
malezyjskie oficjalnie ogłosiły w ponie-
działek 24 marca br., że rejs MH 370 
zakończył się w Oceanie Indyjskim, da-
leko na zachód od Australii, i że tej do-
mniemanej katastrofy nikt z pasażerów 
oraz członków załogi nie przeżył. Piszę 
domniemanej, ponieważ do dnia dzi-
siejszego – gdy piszę ten tekst - nie zna-
leziono żadnych szczątków samolotu, 
które mogłyby potwierdzić, że rzeczy-
wiście doszło do straszliwej katastrofy.

Dlatego też wciąż należy mówić o tych 
ludziach jako zaginionych, ponieważ 
nie odnaleziono ich żywych, ani też 
nie odnaleziono ciała żadnego z pasa-
żerów. Bez względu jednak na to, czy 
zaginęli, czy też definitywnie zginęli  
w katastrofie, jest to niewyobrażalny 
dramat rodzin i bliskich wszystkich 
uczestników tego feralnego lotu. Mamy 
tu bowiem do czynienia z setkami oso-
bistych tragedii, ponieważ każdy z pa-
sażerów lub członków załogi to prze-

cież czyjś mąż, brat, przyjaciel, żona, 
ojciec czy dziecko. To straszne nie wie-
dzieć nawet, co się stało z kimś, kogo 
kochaliśmy i kto był nam tak bardzo bli-
ski i drogi! Czy jest jeszcze jakaś kropla 
nadziei na odnalezienie żywych uczest-
ników tego tajemniczego lotu? Usi-
łuję wczuć się w sytuację rodzin tych 
zaginionych ludzi, choć nie chciałbym 
nigdy przeżyć tego, co oni w tych kosz-
marnych dniach czują i doświadczają.

Jeśli więc kogoś z nas nadal obchodzi 
i porusza ta straszna i dziwna sytuacja, 
jeśli nadal wyczekujemy jakichś po-
twierdzonych wieści o tej tajemniczej 
sprawie, to instynktownie rodzi się 
pytanie: Dlaczego do tego doszło? Co 
się tak naprawdę stało? Na razie nie 
znamy żadnej sensownej odpowiedzi. 
Ale może się również zrodzić pytanie: 
Dlaczego ci ludzie z(a)ginęli? Dlaczego 
właśnie oni? Tyle setek tysięcy ludzi 
każdego dnia podróżuje  samolotami 
pod niemal każdą szerokością geogra-
ficzną i wszyscy oni dolatują do celu 
szczęśliwie i bezpiecznie. Dlaczego 
więc tego feralnego 8 marca 2014 roku 
wielki samolot nie wylądował szczęśli-
wie w Pekinie? Czy ci ludzie byli gorsi 
od innych, że ich lot nie zakończył się 
pomyślnie – jak wiele innych? Trudne 
i dziwne pytanie, na które trudno zna-
leźć sensowną odpowiedź.

Katastrofy i nieszczęśliwe zdarzenia 
lub anomalia pogodowe zdarzają się 
niestety w różnych miejscach świata  
i w różnych okolicznościach. Kiedy  
w ich wyniku ginie wielu ludzi naraz, 
wtedy robi to na nas silniejsze wraże-
nie, bo informują o tym natychmiast 
wszechobecne media żądne sensacji  
i złych wiadomości, które najlepiej się 
sprzedają. Powstaje tylko pytanie: jak 
na te wiadomości reagujemy? Czasami 
korci mnie, jako człowieka wierzącego, 
by zadać sobie pytanie: a jak na takie 
wiadomości zareagowałby Pan Jezus,  
gdyby żył w naszych czasach, dzisiaj?

Okazuje się, że i w czasach Jezusa 
dochodziło do tragicznych zdarzeń,  
w których ginęli niewinni lub przypad-
kowi ludzie. Pewnego dnia – jak czyta-
my w Ewangelii Łukasza – Jezus nawią-
zał do dwóch takich wydarzeń i ciekawa 
była Jego reakcja na te tragedie. Po-
zwólcie, że zacytuję fragment mówiący  
o jednym z tych wydarzeń w Jerozoli-
mie: „Czy myślicie, że owych osiemna-
stu, na których upadła wieża przy Syloe 
i zabiła ich, było większymi winowajca-
mi niż wszyscy ludzie zamieszkujący Je-
rozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, 
lecz jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy  
tak samo poginiecie” (Łk 13,4-5).

Myślę, że ta odpowiedź mocno za-
skoczyła słuchaczy Jezusa. Zaskakuje  

Andrzej Seweryn

 - dlaczego z(a)ginęli? 
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Od wielu miesięcy Ukraina znajdu-
je się w centrum światowych za-

interesowań. Chrześcijanie na całym 
świecie szczerze i z wiarą wstawiają się  
w modlitwach do Boga za tym krajem. 
Podobnie wiele polskich kościołów  
w trosce o dobro Ukrainy wspiera ma-
terialnie i modlitewnie ten naród. 

W szczególny sposób dane mi było 
zaangażować się w te wydarzenia,  
w sposób, którego nie byłem w stanie 
przewidzieć. Otóż ostatnie dni Wiel-
kiego Tygodnia spędziłem w Kijowie 
na Majdanie, gdzie angażowałem się 
w przygotowania pod nazwą Wiel-
kie Wielkanocne Polsko – Ukraińskie 
Śniadanie, na które przyszło około  
5 tys. osób. Jak to się wydarzyło?

Idea
Pomysł ten narodził się w katowickim 
Zborze naszego Kościoła „Opoka”. 
Brat Mikołaj Rykowski, członek tego 
zboru, od kilku lat z grupą współpra-
cowników organizuje charytatywne 
uroczystości świąteczne dla osób po-
trzebujących, o których zresztą kilka-

krotnie informowało „Słowo Prawdy”. 
Zebrane tak doświadczenia postano-
wił wykorzystać na międzynarodowej 
arenie. Pomysłem zorganizowania po-
dobnego spotkania na kijowskim Maj-
danie starał się zainteresować różne 
instytucje. Między innymi rozmawiał 
o tym również z bratem prezbiterem 
Mateuszem Wicharym. Ten przepro-
wadził wstępne rozmowy z Ukraiń-
skimi baptystami, którzy wyrazili swe 
zainteresowanie projektem i zaprosili 
go na spotkanie do Kijowa. Nie chciał 
jechać na nie sam, i tak wraz z bra-
tem Ireneuszem Skoczniem i ze mną 
- jako dwoma członkami Prezydium 
Rady Kościoła Baptystów w RP, oraz 
br. Rykowskim – 31 marca rano, po 
całonocnej podróży autem, pojawi-
liśmy się w Kijowie, aby ów pomysł 
przedyskutować zarówno z władzami 
ukraińskich baptystów, jak i Radą Maj-
danu. Tak też się stało: w rozmowach 
z oboma tymi gremiami, które przyję-
ły pomysł z zaskoczeniem, ale i bar-
dzo pozytywnie, wypracowano szkic 
wspomnianego wydarzenia. 

Henryk Skrzypkowski

WYDARZENIA
i nas dzisiaj. Bo Pan Jezus zadając 
to retoryczne pytanie wyraźnie pod-
kreślił, że ci, którzy wtedy zginęli, 
zginęli bynajmniej nie dlatego, że 
byli gorsi od innych. Ale ich bez-
sensowna i przypadkowa śmierć (bo 
znaleźli się akurat w złym miejscu  
i w złym czasie) nie powinna pozo-
stać bez echa w umysłach i sercach 
tych ludzi, których to nieszczęście 
ominęło. Jezus bowiem sprowoko-
wał swoich słuchaczy do zastano-
wienia się nad ich własnym życiem 
oraz nad jego konsekwencjami  
w wieczności. Chciał więc ostrzec 
ich i zachęcić jednocześnie do po-
kuty i opamiętania, jeśli czyjeś życie 
było dotychczas bezsensowne i bez-
bożne. Bo zdecydowana większość 
z nas umrze naturalną śmiercią,  
a nie w wyniku jakiegoś tragicznego 
w skutkach nieszczęścia. Strasznie 
jest tak zginąć – nikt temu nie za-
przecza, ale Jezus ostrzegł swoich 
słuchaczy przed wieczną zgubą – 
gorszą od fizycznej śmierci w jakiejś 
katastrofie lotniczej czy morskiej.

Czy tak właśnie reagujemy dzisiaj 
na tragedie ludzkie dziejące się 
gdzieś indziej? Czy prowadzą nas 
one do osobistych refleksji nad ja-
kością i sensem naszego własnego 
życia? Straszną rzeczą jest zginąć 
tragicznie i bezsensownie, ale rów-
nie, a może jeszcze bardziej tragicz-
ne może być bezsensowne życie 
bez autorefleksji i naprawy. Takie 
życie w grzechach, bez pokuty i na-
wrócenia zdeterminuje całą naszą 
wieczność, która okaże się wtedy 
nieodwracalną zgubą!

Tylko kto dzisiaj serio się tym przej-
muje i bierze do serca lekcje, któ-
rych udziela nam Bóg w swoim 
Słowie? A warto o tym choć przez 
chwilę pomyśleć i wyciągnąć wła-
ściwe wnioski – dobre wnioski, któ-
re odmienią nasze życie w przyszło-
ści, a jego przedłużeniem będzie 
wieczność w domu Ojca w niebie, 
a nie wieczna zguba. Wtedy tra-
giczne zaginięcie i prawdopodobna 
śmierć tak wielu niewinnych ludzi, 
którzy nie dolecieli do Pekinu, nie 
okaże się zupełnie bezowocna i bez 
sensu.  

czyli o tym, jak nasz Kościół zorganizował  
wielkanocne śniadanie w Kijowie

Wielkanoc  na  Majdanie
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Przesłanie 
Idea szerszego, wspólnego i otwartego 
spotkania się na modlitwie o jedność 
Ukrainy w niedzielę upamiętniającą 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa  
w sercu Kijowa nie była dla wszystkich 
oczywista. Dlatego ustaliliśmy, że dla 
zachęty strony ukraińskiej do uczestni-
czenia br. prezbiter Mateusz Wichary 
wystąpi o poparcie i błogosławieństwo 
dla tej inicjatywy do przywódców pol-
skich Kościołów. O to również zabiegał 
przez pozostały czas, z powodzeniem. 
W różny sposób, bardziej i mniej ofi-
cjalnie, polskie Kościoły zachęcały  
swe ukraińskie odpowiedniki do współ-
uczestniczenia w tym wydarzeniu. 
Ostatecznie, na Kijowskim Majdanie 
znaleźli się duchowni nie tylko pro-
testanccy – zielonoświątkowcy i lu- 
teranie – ale również prawosławni, gre-
kokatoliccy i rzymskokatoliccy. Było  
to ważne, aby zmartwychwstanie Jezu-
sa jednoczyło w tym szczególnym miej-
scu. Kijowski Majdan jest symbolem 
społecznego ruchu okupionego przela-
ną krwią, dążącego niezłomnie do po-
wstania bardziej sprawiedliwego i pra-
worządnego państwa. To Majdan połą-
czył bardzo różnych ludzi pragnących 
narodowej sprawiedliwości. Modlitwa 

w tym miejscu miała więc bardziej zjed-
noczyć ludzi w pokojowym dążeniu do 
reform państwa i społeczeństwa ukra-
ińskiego, ze wskazaniem nadziei, jaką  
daje zmartwychwstanie Jezusa.

Zaangażowanie 
Moje zadanie było dwojakie. Po 
pierwsze, polegało na zaproszeniu  
i zaangażowaniu jak największej ilości 
przedstawicieli wyznań chrześcijań-
skich i duchowieństwa ukraińskiego 
do wspólnego, publicznego i zgod-
nego wstawiennictwa modlitewnego  
o dobro Ukrainy. Przy całym bogac-
twie obrządków różnych wyznań uda-
ło się doprowadzić do prostych wystą-
pień przywódców Kościołów na scenie 
Majdanu, wzywających wszystkich 
Ukraińców do pokojowego dialogu. 
Modlitwy i życzenia płynące z wielkiej 
sceny rozbrzmiewały echem w Kijowie 
i za pomocą mediów w całej Ukrainie. 
Wiem, że było to ważne wydarzenie – 
wielokrotnie przerywały je spontanicz-
ne, niewymuszone oklaski.  

Po drugie, występowałem w roli współ-
gospodarza śniadania – jako Polak  
i jako baptysta. Było to naprawdę wy-
jątkowe doświadczenie. Szkoda, że 
polskie media przedstawiły je jedynie 

jako „inicjatywę polskich wolontariu-
szy”. Choć i to było cenne, nie odda-
wało prawdziwej atmosfery panującej 
tego poranka. 

Przebieg
Po modlitwie i życzeniach zaproszono 
wszystkich na wspólne otwarte śniada-
nie przy polskiej i ukraińskiej kuchni. 
Kuchnia polska pod wodzą br. Miko-
łaja Rykowskiego przygotowała żurek  
z 300 kg kiełbasy, 3500 jaj, 200 kg 
ziemniaków, 100 kg marchwi i cebuli, 
100 kg wędzonych kości, 200 główek 
czosnku, 70 l śmietany, 300 chlebów 
oraz innych składników i przypraw  
w ogromnych ilościach. Ponadto znaj-
dowały się tam kotły (4x350l), drewno, 
naczynia, sztućce, zastępy pomocni-
ków- wolontariuszy oraz doświadczo-
ny i odważny kucharz, który koordy-
nował całą pracę. Wszystkich częstu-
jących się i ugoszczonych uczestników  
w tym dniu było ponad pięć tysięcy osób.  
W tym miejscu koniecznie dodać nale-
ży, iż po całodziennym posiłku pozo-
stało jeszcze dwanaście pojemników 
przysłowiowych resztek. Skojarzenie  
z słowami z Ewangelii Łukasza (9:17):  
„I jedli, i nasycili się wszyscy; i zebrano 
pozostałych okruszyn dwanaście ko-
szów” samo się narzucało. 

Warto dodać, że w tym samym czasie 
w Katowicach miało miejsce podobne 
zdarzenie. Do wielkanocnego śniada-
nia zorganizowanego równolegle przez 
ten sam zarząd zasiadło ponad tysiąc 
uczestników. Obie uroczystości przy-
gotowano z zamysłem wspólnego przy-
bliżenia do siebie Polaków i Ukraińców.

O godzinie 12-stej na Majdan przy-
był Yevhen Nyshchuk, minister kultury 
Ukrainy. Jego wystąpieniem rozpoczęto 
oficjalne otwarcie spotkania. Następnie 
głos zabrał Mikołaj Rykowski jako po-
mysłodawca całego przedsięwzięcia. 
Po jego wypowiedzi zaproszono mnie 
do mikrofonu jako oficjalnego repre-
zentanta Polski. Moje przesłanie opar-
łem o tekst z Księgi Przypowieści Salo-
mona (27,10): „Lepszy jest sąsiad blisko 
niż brat daleko”. Kilku tysięczny tłum 
bardzo przychylnie przyjmował moje 
słowa. Listę osób przemawiających za-
mknął znany nam, Polakom, amerykań-
ski ewangelista br. Michael Gott. Zachę-

Wielkanoc  na  Majdanie
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cał on, by Ukraińcy nie szukali pomocy 
tylko u ludzi (np. polityków), lecz  tam, 
gdzie jest prawdziwa nadzieja i pomoc 
dla człowieka, czyli u zmartwychwsta-
łego Jezusa Chrystusa. 

Po oficjalnym otwarciu nadszedł czas 
na rozmowy z mieszkańcami Kijowa, 
zaproszonymi gośćmi, dziennikarzami 
i duchownymi. W tym czasie na scenie 
występowały ukraińskie zespoły mu-
zyczne. O godzinie 18.00 na tej samej 
scenie odbył się koncert baptystyczne-
go chóru, który zakończony był ewan-
gelizacyjnym kazaniem. 

Wnioski
Na podstawie wielu rozmów i opinii  
z obecnymi na Majdanie ludźmi z ca-
łej Ukrainy, politykami, dziennikarzami, 
duchowieństwem wielu wyznań, Radą 
Majdanu, pastorami z ewangelikal-
nych kościołów mogę jednoznaczne 
stwierdzić, iż pomysł wspólnego prze-
bywania na modlitwie i przy otwartym 
stole w niedzielę wielkanocną przy-
chylnie przyjęli wszyscy uczestnicy. 
Była to okazja do okazania polskiej 
przyjaźni i troski o naszego wschod-
niego sąsiada. Z dumą możemy powie- 

dzieć o skromnej polskiej, baptystycz- 
nej, udanej inicjatywie zbliżenia na-
szych dwóch narodów. Ukraińscy bap-
tyści także docenili ten gest i pragną 
dalszej polsko-ukraińskiej współpracy. 
Niech dobry Bóg odbierze sobie z tego 
chwalę i pokieruje tymi kontaktami  
w przyszłości. Dziękuję wszystkim za-
angażowanym w to dzieło, a szczegól-
nie zborowi w Chełmie za to, że zgodził 
się mnie wypuścić w Wielki Tydzień  
i na Święta Wielkiej Nocy ze zboru. 
Chwała Bogu! 

Christos Woskries! Drodzy sąsiedzi! Drodzy przyjaciele! 
Ukraińcy!

Nazywam Was sąsiadami, gdyż od wieków naród Polski  
i Ukraiński żyją obok siebie w sąsiedztwie. Różnie w tym 
sąsiedzkim życiu nam się razem żyło. Czasami dobrze, a in-
nym razem źle. Jednak oczywistą prawdą jest to, że byliśmy, 
jesteśmy i będziemy dalej sąsiadami. 

Pewien mądry biblijny król narodu żydowskiego napisał, 
że „Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko.” (Przyp Sal. 
27:10.) Wiele razy doświadczyłem prawdziwości tych słów. 
Mieszkam w Chełmie, daleko od moich najbliższych krew-
nych, którzy mieszkają na północy Polski. Tam, w Chełmie, 
moim sąsiadem jest mieszkający po przeciwnej stronie ulicy 
Ukrainiec, Włodzimierz Uszczuk. Kiedy potrzebuję jakiejś 
pomocy, gdzie idę jej szukać? Do sąsiada Włodzimierza!  
A kiedy mój sąsiad potrzebuje czegoś, gdzie przychodzi? 
Do mnie, do swojego sąsiada. I tak sprawdzają się słowa 
Biblii: Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko. 

Przybyliśmy do Was na święta upamiętniające zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela świata. Można 
postawić w tym miejscu pytanie: Po co przybyliśmy tu, do 
Kijowa, gdzie bije serce waszego narodu? Tu, gdzie tak nie-
dawno przelana została krew waszych rodaków. Przyjecha-
liśmy tu, by być razem z Wami, z naszymi sąsiadami. Bo 
dobry sąsiad w ważnych chwilach swojego życia, powinien 
być razem ze swoim sąsiadem. Dobry sąsiad, gdy dzieje się 
źle, współczuje swemu sąsiadowi. I my współczujemy wam 
z powodu tych, którzy tu poginęli. Współczujemy też trud-
nej sytuacji na wschodzie Waszego kraju. Współczujemy 
tym, którzy są ranni i okaleczeni. 

Między dobrymi sąsiadami też jest tak, że gdy są święta, 
sąsiad sąsiadowi otwiera dom i serce, po to, by świętować 

razem. Tak my przyjechaliśmy tu, na Ukrainę, do wasze-
go domu. Przywieźliśmy ze sobą to, co mamy najlepsze: 
otwarte serca z Chrystusową miłością i polskie wielka-
nocne śniadanie. Chcemy pokazać się Wam jako dobrzy, 
chrześcijańscy sąsiedzi. To nasze wspólne dzisiejsze śnia-
danie, to symbol dobrego sąsiedztwa, gdyż w wielu pol-
skich kościołach Polacy modlą się za jedną i spokojną 
Ukrainą. To świąteczne, paschalne spotkanie niech będzie 
dla naszych narodów drogowskazem w dobrosąsiedzką 
przyszłość. Niech pokazuje nam wspomnianą już biblijna 
prawdę: „Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko.” Gdyż 
trzeba między sąsiednimi narodami żyć razem w zgodzie 
i braterstwie. Pomagając sobie, gdy trzeba. Pamiętając jed-
nocześnie o tym, że nie należy się wtrącać tam, gdzie nie 
trzeba. Sąsiad powinien uszanować inne zwyczaje i zasady 
domu swojego sąsiada. Tak my Polacy chcemy żyć z wami 
w zgodzie, szanować Wasze zwyczaje, pomagać gdy trzeba  
i nie wtrącać się tam, gdzie nam nie trzeba.

Może też dlatego tysiące Ukraińców pracuje w Polsce. Ty-
siące młodych ludzi z Ukrainy studiuje w Polsce. Wiele 
Waszych rodzin przeprowadziło się na stałe do Polski. Ale  
i wielu Polaków znalazło sobie żony na Ukrainie. Można by 
długo podawać wiele podobnych przykładów. 

Tak więc, naszym pragnieniem i modlitwą dziś zanoszo-
ną do zmartwychwstałego Chrystusa jest życzenie wam 
wszystkim, całemu narodowi na Ukrainie, pokoju, jedności, 
zgody i szczęścia. Niech Bóg da Wam żyć w jednej, wol-
nej i samodzielnej Ukrainie. Życzy Wam tego Wasz dobry 
sąsiad- Polska, pamiętny na Słowo Boże: Lepszy jest sąsiad 
blisko niż brat daleko. 

Chrystus Pan Zmartwychwstał!  

Lepszy sąsiad blisko niż brat daleko
Przemówienie Henryka Skrzypkowskiego z Kijowskiego Majdanu



SŁOWO PRAWDY • Numer 4-5 / kwiecień-maj 2014 • 21

@
www.facebook.pl/PinglishCamp

13-19 LIPCA 
WARSZAWA RADOŚĆ

DLA MŁODZIEŻY
13-19 LAT

POLSKO-AMERYKAŃSKI OBÓZ 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkanoc na Majdanie



22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 4-5 / kwiecień-maj 2014

I odezwał się jeden ze starców, i rzekł 
do mnie: Któż to są ci przyodziani  

w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem 
mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł 
do mnie: To są ci, którzy przychodzą  
z wielkiego ucisku i wyprali szaty swo-
je, i wybielili je we krwi Baranka. Dla-
tego są przed tronem Bożym i służą 
mu we dnie i w nocy w świątyni jego, 
a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich 
obecnością swoją. Obj. 7:13-15

Wielkanoc jest najstarszym świętem 
obchodzonym w chrześcijaństwie, do-
piero później dołączyły do niej inne 
święta. W pierwszych wiekach prowa-
dzono dyskusję na temat daty obcho-
dzenia Wielkanocy. Jedni obchodzili 
ją dokładnie w paschę żydowską (czyli 
tak jak Jezus z uczniami), inni na mocy 
rodzącego się antysemityzmu przenie-
śli tę datę w inne miejsce kalendarza. 
Ta druga koncepcja zwyciężyła. 

Wokół Wielkanocy narosła bogata tra-
dycja liturgiczna, widać ją szczególnie 
mocno w Kościołach historycznych. Li-
turgia jest przesycona licznymi symbo-
lami, zwyczajami, postami związanymi 
z tak zwanym Wielkim Tygodniem. Re-
formacja odnowiła i ten aspekt funkcjo-
nowania Kościoła upraszczając liturgię, 
a też wskazując w nowej prostocie isto-
tę Wielkanocy: podkreślając jej ducho-
wy i zbawczy charakter, odchodząc 
od bogatej obrzędowości w kierunku 
głębokiej refleksji teologicznej. Wielki 
Piątek stał się znaczącym momentem 
obchodzenia świąt wielkanocnych. 

Zbawienie świata celem 
narodzin Jezusa 

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
stanowi sens i cel ewangelii. Gdyby  
z ewangelii wyciąć wydarzenia Wiel-
kiego Tygodnia, gdyby usunąć z niej 
śmierć krzyżową Jezusa i Jego zmar-
twychwstanie, opowieść ta stałaby się 
wtedy kolejną przypowieścią, która nie 
jest rzeczywistością i stąd nie ma mocy 
jej zmienić. Jezus stałby się kolejnym 
ciekawym człowiekiem, twórcą filozofii 
życia, kolejnym założycielem wielkiej 
religii. Właśnie akt zbawienia na krzyżu 
jest tym jedynym aktem mającym zna-
czenie dla każdego człowieka, sprawia-
jącym, że chrześcijaństwo jest wyjątko-
we i jedynie prowadzące do zbawienia. 

Konferencja zatytułowana „Zmartwychwstanie. Przesąd, przekręt czy prze-
znaczenie?” wzbudzała zdziwienie wśród zapraszanych osób. Przecież świę-

towali zmartwychwstanie kilka dni wcześniej w Niedzielę Wielkanocną. Jednak 
organizatorzy zdawali sobie sprawę, że uniwersalność i codzienne konsekwencje 
tego wielkiego wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat są tak istotne, że można  
o nich mówić zawsze. Stąd  inicjatywa, której przebieg został opisany poniżej.

Dnia 24 kwietnia 2014 r. sala teatralna gdańskiego NOT-u została wypełniona 
gośćmi przybyłymi na wielkanocną refleksję. Była to konferencja Trójmiejskiej 
Akademii Biblijnej, podczas której chrześcijanie ze świata nauki (choć nie tylko) 
dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w temacie śmierci i zmar-
twychwstania. Krótkie, bo 20-minutowe rozważania, przedstawili: Marek Myga, 
dr hab. Adam Cenian, dr hab. Wojciech Gajewski, dr Mateusz Wichary oraz 
Agnieszka Walicka. Całość poprowadził pastor Robert Miksa. Różnorodność uję-
cia tematu czyniła spotkanie bardzo dynamicznym i interesującym, a o oprawę 
muzyczną zadbał zespół Sounday z I Zboru Baptystów w Gdańsku. 

Czy możliwe jest naukowe wyjaśnienie fenomenu zmartwychwstania? Czy 
źródła historyczne są zgodne co do postaci Jezusa? Co czuje się  w obliczu śmier-
ci? To tylko niektóre z kwestii, które zostały poruszone. Nie zabrakło naukowych 
wywodów, jak i osobistych, wzruszających świadectw. W trakcie konferencji 
każdy z widzów miał możliwość drogą telefoniczną bądź mailową zadać pytanie 
mówcom, na które odpowiadali podczas dyskusji panelowej. Cieszyło się to du-
żym zainteresowaniem i wskazywało na uważne słuchanie podczas wykładów. 

Po spotkaniu można było przedłużać czas rozmów przy poczęstunku, a także 
zakupić specjalnie wydany na tę okazję magazyn TAB voice, który był znakomi-
tym uzupełnieniem usłyszanych już informacji. 

Ewangeliczne przesłanie usłyszeli nawet Ci, którzy dowiedzieli się o wydarze-
niu zaledwie kilka minut przed jego rozpoczęciem. W tym wszystkim było widać 
Boży udział, a pozytywny odbiór pozwala czekać na owoce i planować kolejne 
tego typu spotkania.  
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– krótka relacja z konferencji

ROZWAŻANIA

Marta Powęzka



SŁOWO PRAWDY • Numer 4-5 / kwiecień-maj 2014 • 23

Ewangelia – dobra nowina - staje się nią 
jedynie w kontekście śmierci krzyżowej 
Jezusa i Jego zmartwychwstania. Cała 
nasza nadzieja, cały sens naszej wiary 

skupia się pod krzyżem i z niego czer-
pie siłę do życia i pewność zbawienia. 
Bez krzyża nadal jesteśmy potępionymi 
grzesznikami, nadal jesteśmy z dala od 
Boga i Jego królestwa. 

W Apokalipsie Jan sięgając głębo-
ko w teologię ukazuje ten fakt pisząc  
o Jezusie -„Baranku jakby zabitym”.  
W tym terminie zawiera całą istotę do-
brej nowiny. Z jednej strony odwołuje 
się do baranka ofiarowanego za grzech, 
z drugiej strony do faktu, że Jezus zmar-
twychwstał, gdyż nie mógł pozostać  
w grobie. Już w odległej starożytności 
ludzie wiedzieli, że za grzech należy 
złożyć Bogu ofiarę. W prawie Mojże-
szowym ten nakaz został ubrany w licz- 
ne przepisy, ofiarę za grzech stanowił ba-
ranek bez skazy, składany przez grzesz-
nika w świątyni. Jezus-Baranek oddaje 
swoje życie za grzechy innych. Tym ak-
tem wykupuje tych, dla których nie ma 
miejsca przed obliczem Boga. Dowodem 
prawdziwości tej ofiary jest zmartwych-
wstanie, gdyż dowodzi ono, że śmierć 
sprowadzona przez grzech została poko-
na. To dlatego Wielkanoc jest tak waż-
nym przypomnieniem, uroczyście ob-
chodzonym w Kościołach.  

Zbawienie, czyli wielkie 
pranie 

Akt zbawienia w Apokalipsie ukazany 
jest jako wielkie pranie. Krew Baranka 
jest tym specyficznym środkiem oczysz-
czającym, który odplamia każdą skazę 
naszej duszy. W wizji Nieba z Obja-
wienia Jana (rozdz. 7) widzimy ogromny 
tłum ludzi ubranych w białe szaty: to 
ludzie, którzy znaleźli sposób na swój 
grzech, w wypraniu swoich duchowych 
szat w krwi Jezusa. Nasza nadzieja wy-

Wyprani
pływa nie z nas i naszych zasług, ale 
z dzieła i zasług Baranka jakby zabite-
go, z przelanej za nas krwi na drzewie 
krzyża. Jedyną rolą dla nas w drodze 

do nieba jest zgoda na oczyszczenie 
Jego mocą.  

Zbawienie z łaski, pewność zbawienia, 
radość chrześcijan wypływa jedynie  
z tego jednego faktu. Nie musimy wy-
konać żadnych innych kroków, aby zna-
leźć swoje miejsce w tym tłumie opisa-
nym w Objawieniu (rozdz. 7). Chrześci-
janie to ludzie za darmo wyprani przez 
Boga. Tej tezy broni apostoł Paweł  
w swoich listach, gdyż próba zastą-
pienia łaski uczynkami jest poważną 
pokusą człowieka. Nasz charakter, na-
sza duma sprawia, że łatwiej nam jest 
uwierzyć w swoje zasługi w drodze do 
zbawienia, niż zaufać komukolwiek 
innemu, a nawet trudno nam zaufać 
samemu Bogu. Już na samym począt-
ku zbawienie z łaski niezależnej od 
uczynków prawa (Ef 2,8-10) było 
uzupełnianie w taki lub inny 
sposób. List do Galacjan i List 
do Rzymian jest obroną łaski, 
obroną zbawienia. Niestety, 
chrześcijaństwo poszło dro-
gą poszukiwania nadziei 
w uczynkach, a w śred- 
niowieczu w kierunku 
kupczenia odpustami. Do 
dzisiaj wielu bardziej ufa 
sobie niż Jezusowi w dro-
dze do zbawienia. 

Przelana na drzewie krzy-
ża krew Jezusa nie tylko 
oczyszcza nas z grzechów, 
ale daje nam nowe życie. 
Sprawia, że żyjemy według 
standardów Boga, stojąc przed 
jego tronem z pieśnią chwały 
na ustach. Oto źródło wezwa-
nia do drogi uświęcania życia i do 

wzrostu duchowego. Skoro Jezus zrobił 
tak wiele dla naszego bezpieczeństwa  
i życia, to czyż my nie powinniśmy do-
dać do tego swojego wysiłku i dążenia  
do sprawiedliwości? 

Dzieląc się zbawieniem
Wiara prowadzi do życia koncentrują-
cego się na żywej, aktywnej wierze, na 
szukaniu oblicza Bożego i naśladowa-
niu Jezusa w codziennym postępowa-
niu. Żyjąc w cieniu krzyża Jezusowe-
go musimy codziennie uświadamiać 
sobie, jak wiele zawdzięczamy Bogu  
a jak niewiele sobie. 

Warto zadać sobie pytanie, czy moje 
życie, moje słowa, moje świadectwo 
pozwalają innym dostrzec wielkość 
daru, jakim obdarzył mnie Jezus – Ba-
ranek jakby zabity? Spójrzmy na Wiel-
kanoc, jako na miejsce kulminacyjne 
naszej wiary i początek świadectwa. 
Oto nasz Pan: oto do Niego należymy. 
Niech te Święta będą dla nas źródłem 
motywacji do oddania  
i gorliwości. 

Ryszard Tyśnicki
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Każde zdanie Wcielonego Słowa 
posiada ponadczasowe znacze-

nie. Ostatnie siedem słów Chrystusa, 
wypowiedziane na krzyżu posiadają 
historyczne, teologiczne i egzystencjal-
ne znaczenie. Od chwili, gdy po raz 
pierwszy zostały one wypowiedziane 
w czasie agonii Zbawiciela, wiele na 
ich temat dyskutowano. I zawsze z tych 
tak aktualnych wypowiedzi przebijało 
nowe światło.

Na krzyżu ujawniła się zgodność Jego 
nauki z życiem. Pierwsze trzy wypo-
wiedzi z krzyża odnosiły się do ludzi, 
którzy Go otaczali; drugie trzy kon-
centrowały się na Bogu, jako Najwyż-
szym Sędzi, a ostatnia była skierowana 
do Boga i człowieka. Wszystkie sie-
dem wypowiedzi Chrystusa świadczą  
o Jego doskonałym posłuszeństwie 
woli Bożej, Jego niezrównanej miłości 
do człowieka, Jego bezwarunkowym 
przebaczeniu i absolutnym autorytecie. 

1. Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią (Łuk.23,34)
W swoim wspaniałym nauczaniu Pan 
Jezus obwieszczał szczególny wymiar 
zachowania się i relacji człowieka (por. 
Mat.12,19-21; 5,44). Nie była to nowa 

nauka, gdyż wynikała ona ze Stare-
go Testamentu (por. Przyp. Sal.25,21-
22; 2 Mojż. 23,4-5; 2 Król.6,20-23;  
2 Kron.28,13-16). Wcielone Słowo, któ-
re zstąpiło do naszego świata w postaci 
głosiciela i szerzyciela Boskiej miłości, 
na krzyżu Golgoty okazało ludziom  
i aniołom szeroki bezmiar tej miłości. 

Szczepan, pierwszy męczennik, któ-
ry w czasie ziemskiej służby Chrystu-
sa prawdopodobnie należał do Jego 
współpracowników, w pełni uświada-
miał sobie wielkość miłości Chrystusa 
(por. Dz.7,60). Jedynie Duch Chrystusa 
jest w stanie doprowadzić człowieka 
do pełnego rozumienia miłości Chry-
stusa. Jedyny pośrednik między Bogiem  
a człowiekiem okazał swoją moc po-
jednania. Jest On kochającym pośredni-
kiem, przez którego największy grzesz-
nik może otrzymać od Boga przeba-
czenie (por. Izaj.53,11-12; 2 Kor.5,21). 
W tym szerokim zakresie wyłaniające-
go się z Bożej miłości przebaczenia, 
Chrystus pokazuje też zakres zniewo-
lenia człowieka przez nienawiść. Tu-
taj Chrystus jest prawdziwym Panem, 
natomiast ci, którzy Go poniżają są  
w niewoli nienawiści. Wisząc na krzy-
żu Chrystus był wolnym człowiekiem, 
zaś Jego egzekutorzy byli niewolnika-

mi swoich przewrotnych namiętności. 
Chociaż przeżywał najbardziej bole-
sne cierpienia, Chrystus rozporządzał  
wewnętrznym pokojem i wolnością.     

Przywódcy religijni, którzy Go ukrzy-
żowali byli więźniami swojej igno-
rancji (por. Dz. 3:17), tak jak władcy 
tego świata (por. 1 Kor.2,8), zwykli lu-
dzie (por. Jan 1,10), czy intelektualiści 
tamtych czasów (por. Dz. 17,30). Saul  
z Tarsu, gorliwy faryzeusz, należał do tej 
samej kategorii ludzi (por. 1 Tym.1,19), 
ale później ganił mędrców swoich cza-
sów za ich brak spostrzegawczości  
(1 Kor.1,20). W tym pokoleniu przemo-
cy, gdy w złośliwych umysłach rodzą 
się łajdackie pomysły, przestępcy zgub-
nych występków nie wiedzą co czynią. 
Ale kiedyś to poznają. 

2. Zapewniam cię, dziś będziesz 
ze mną w raju (Łuk.23,43)
W drodze na Golgotę i na krzyżu Syn 
Boży był obiektem drwin i lekceważe-
nia nawet ze strony tych, którzy chyba 
już zapomnieli o Jego czynach miło-
sierdzia. Wyśmiewanie się ze słabych 
i niedołężnych zawsze było zgubną 
cechą w tej części świata. Okazując 
pogardę wobec innych, ludzie uważają 

Słowa z krzyża
Thomas Cosmades
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się za lepszych od nich. Nawet  dwaj 
ukrzyżowani przestępcy przyłączyli się 
do tego przeraźliwego urągania (por. 
Mat. 27,44; Mar. 15,32).

A w międzyczasie Duch Święty doko-
nywał wspaniałego dzieła przekonywa-
nia i odkupienia. Łaska Boża zaczęła 
działać w sercu jednego przestępcy. 
Człowiek ten zaczął zauważać strasz-
ną śmierć bezgrzesznego Jezusa i przy-
glądać się swojemu nędznemu życiu. 
Przed jego oczami, jak na taśmie video 
przemknęło wszystko, czego dokonał. 
Nie było w tym niczego dobrego. Gdy-
by byli tu jego towarzysze, ile palców 
skierowałoby się w jego stronę! A tu 
żaden człowiek nie potępiał Jezusa za 
jakikolwiek zły czyn. Jego oskarżyciele 
tylko powtarzali, że czynił się Synem 
Bożym. Gdy drugi przestępca coraz 
bardziej zatwardzał swoje serce, ten  
z każdą chwilą stawał się pokorniejszy. 

Teraz Duch Święty zaczął opanowy-
wać jego przeżarte grzechem życie. Po 
raz pierwszy stanął w obliczu zasłużo-
nej kary za swój grzech. Jeżeli skazu-
jący go na karę sąd ludzki miał rację, 
to o ileż bardziej zasługuje on na osta-
teczny sąd Boży! Jakie myśli nawiedza-
ły jego umysł? Jezus powiedział: „Gdy 
Duch Święty przyjdzie, przekona świat 
co do grzechu, sprawiedliwości i sądu” 
(Jan 16,8). Kim był on, aby oskarżać 
niewinnego Jezusa? Czy mógł uwa-
żać Go za osobę nie będącą w stanie 
udzielić mu przebaczenia? Ten Chry-
stus może przebaczyć, obdarzyć ży-
ciem wiecznym i zaprowadzić duszę 
do raju. W jego sercu nastąpiła nagła  
i zaskakująca zmiana.

Jak wiadomo, pokutujący złoczyńca 
napominał swego przyjaciela za jego 
bezduszne, drwiące zachowanie, kie-
rował jego uwagę na bojaźń Bożą  
i przypominał o oczekującym na nich 
sądzie. Ten jednak nie zwracał uwagi 
na zasłużoną karę. Starał się tylko unik-
nąć śmierci i gdyby było to możliwe, 
jak najszybciej wrócić do dotychczaso-
wego stylu życia. Natomiast pierwszy 
przestępca przyznał, że Chrystus jest 
zupełnie niewinny. Zwrócił się do Niego 
po imieniu Jehoszua, co znaczy Jahwe 
zbawia. Nawet przyznał się do eschato-
logicznej prawdy o powrocie Chrystusa 
jako Króla. Poprosił Go o przebaczenie, 

ponieważ był świadomy tego, że tylko 
Chrystus miał prawo przebaczać. Oka-
zał dowody swojej pokuty.  

Pełna miłości odpowiedź Chrystusa 
tchnęła życiem. Zapewnił przestępcy 
raj (w. 43). Dał wyraźny dowód swe-
go autorytetu w tej sprawie. To wspa-
niałe słowo tylko trzy razy występuje  
w Nowym Testamencie (por. 2 Kor. 
12,4 i Obj.2,7). Chrystus dokonuje 
cudownej przemiany. Najgorszego 
grzesznika, który okazuje właściwą po-
stawę wobec Zbawiciela, prowadzi On 
do raju. Z ostatnim tchnieniem grzesz-
nika przedstawia los jego odkupionej 
duszy. Paweł mówi o tym jako o prze-
bywaniu „poza ciałem i zamieszkaniu  
z Panem” (Fil.1,27; 2 Kor.5,8). Przez 
danie tej pewności Pan zaprzeczył teo-
rii „snu duszy”, czy jej unicestwienia  
w czasie śmierci.

To wyraźne zapewnienie Zbawiciela 
świata otwiera przed każdą odkupio-
ną osobą drogę do raju i uwalnia ją od 
przebywania w ciemności szeolu, czy 
hadesu. Teraz bez wahania możemy 
przedstawić każdemu prawdziwy cha-
rakter raju i wskazać na Zbawiciela, 
który do niego wprowadza. Chrystus 
daje wierzącemu możliwość odrzuce-
nia wszystkich błędnych pojęć i de-
strukcyjnych działań, które wynikają ze 
złych doktryn. Dlatego wszystkim prze-
stępcom prawa Bożego ogłaszamy, że 
zbawienie i raj są dostępne wyłącznie 
przez ukrzyżowanego Zbawiciela. Od 
grzesznika oczekuje się jedynie wiary 
w Chrystusa, odwrócenia się od grze-
chu i powierzenia swojej duszy dawcy 
życia wiecznego!

3. Niewiasto, oto twój syn... 
Oto twoja matka (Jan 19,26-27)
Najbardziej wrażliwy na świecie czło-
wiek zawisł na krzyżu. W tym trzecim 
słowie z krzyża to ku Jego matce kie-
ruje się ta czułość. Jego miłosierdzie 
bardzo wyraźnie widać w pierwszym  
i drugim słowie z krzyża. Ale w trzecim 
osiąga ono swój szczyt. Troska Jezusa  
o swoją matkę w tej godzinie agonii jest 
pięknym wyrazem miłości i troski. Są 
one wymowne w tych słowach. Zwra-
cając się do swojej matki jako do „nie-
wiasty” (por. Jan 2,4), nie okazał przez 

to braku szacunku. Dzisiaj określenie 
to może mieć inne znaczenie, ale wte-
dy była to forma pozdrowienia. (Jeżeli 
chodzi o stosunek Chrystusa do Marii, 
porównaj Łuk. 2,51; Mat. 12,46-50;  
Jan 2,3-5; Mar. 3,21).

Jezus otrzymał od Marii swoje ludzkie 
ciało, ale zawsze posiadał i przejawiał 
boską naturę. Należy też pamiętać sło-
wa Marii, skierowane do Gabriela (Łuk. 
1,38.47). W czasie ziemskiego życia 
Jezusa uważny czytelnik Nowego Te-
stamentu zauważa oczywisty konflikt  
w umyśle Marii. Jej wewnętrzny kryzys 
sięga szczytu u stóp krzyża, gdzie wraz 
z innymi kobietami boleje w swojej du-
szy. W tej trudnej sytuacji potrzebuje 
ona otuchy. Wtedy wraz z umiłowa-
nym uczniem Janem słyszy pocieszają-
ce słowa swego syna. „I od tej godziny 
uczeń wziął ją do siebie” (Jan 19,27).  
W czasie swego wcielenia wieczny  
i nieogarniony Chrystus wkroczył do 
czasu i przestrzeni. Jest to jedna z ta-
jemnic inkarnacji.

Wiedza ludzka o Chrystusie w natu-
ralny sposób koncentruje się na Jego 
ziemskiej egzystencji. Natomiast mniej 
interesowano się Jego boską naturą  
w tym ważnym okresie Jego życia, gdy 
obydwie te natury doznawały cier-
pienia. Żyjąc w zakresie czasu i prze-
strzeni często przejawiał swoją boską 
naturę, która przekraczała te ramy. Ale 
ten, który wkroczył w granice czasu  
i przestrzeni, wkrótce powróci do swojej 
w pełni boskiej natury i egzystencji. Pa-
weł wyraźnie to podkreśla mówiąc, że 
„jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała,  
to teraz już nie znamy” (2 Kor.5,16b). 

W trzecim słowie z krzyża Chrystus 
nie tylko okazuje miłosierdzie swojej 
zasmuconej matce, ale też zrywa z nią 
wszystkie fizyczne więzi. W trzecim 
słowie z krzyża we właściwej perspek-
tywie stawia swoje dwie natury.  

Żyjąc w granicach czasu i przestrzeni, 
często mamy trudności z odróżnieniem 
naturalnych od nadprzyrodzonych cech 
Chrystusa. Tajemnica wcielenia zawsze 
wymaga szerokiego zakresu studiów 
i pewności wiary. Relacja między Ma-
rią a Jezusem zaczęła się w Nazarecie 
od zwiastowania. A zakończyła się na 
Golgocie, w czasie wypełnienia Boże-
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go planu odkupienia. Ludzka relacja 
między Wiecznym Słowem a wybra-
ną dziewicą w tym miejscu musiały 
się zakończyć. Teraz Chrystus ogłasza 
konieczność zakończenia tej relacji. 
Przechodzi On bowiem z ograniczeń 
czasem i przestrzenią tam, gdzie one 
nie istnieją. Wszystkie związki z ziemią 
dobiegły końca. Wieczny Syn wraca do 
Wiecznego Ojca zostawiając za sobą 
wszelkie ziemskie związki. Bóg, który 
we właściwym czasie sprawił, że Jego 
Syn urodził się z niewiasty i był pod za-
konem (por. Gal.4,4), teraz wita swego 
uwielbionego Syna w swoim wiecznym 
Królestwie.    

4. Eli, Eli, lama sabachtani? 
Boże mój, Boże mój, dlaczego 
mnie opuściłeś? (Mat. 27,46; 
Mar. 15,34; Ps. 22,1-2).
Odrzucenie i oddzielenie to jedno  
z najsmutniejszych ludzkich przeżyć. 
Izolacja jakiejś osoby od jej przyjaciół 
jest nie do opisania. Jeszcze gorszą sy-
tuacją jest oddzielenie od Boga z po-
wodu odwrócenia się od Jego miłości. 
Jezus Chrystus został opuszczony na 
krzyżu przez Boga, ponieważ starał się 
przyprowadzić do Niego ludzi. Ludzie 
nieświadomi potępienia na skutek swe-
go odwrócenia się od Boga, powinni 
poważnie zastanowić się nad odrzuce-
niem Chrystusa przez Ojca. 

Chociaż każdy, kto wzywa imienia Pań-
skiego jest zbawiony, to jednak czasem 
upór grzesznika stawia go w bezna-
dziejnej sytuacji. Świadomy przestęp-
ca może nie rozumieć swojej sytuacji. 
Człowiek potępiony i nie mający moż-
liwości usprawiedliwienia znajduje się 
w sytuacji bez wyjścia. Wiedzą o tym 
ci, którzy przewidują los potępionych. 
Nasz ukrzyżowany Pan został opusz-
czony przez Ojca. Bóg powiedział do 
Mojżesza: „Ten, który wisi, jest przeklę-
ty przez Boga” (5 Mojż. 21,23b). Paweł 
podkreśla tę tragiczną sytuację mówiąc: 
„Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie” 
(Gal.3,13b). Nie wolno zapomnieć  
o wyroku Bożym. Bezgrzeszny Chrystus 
stał się przekleństwem za nas, aby usu-
nąć wiszące nad nami przekleństwo. 
Gdyby nie został przeklęty i opuszczo-
ny przez Boga, ty i ja na całą wieczność 

zostalibyśmy pod tym przekleństwem. 
Przerażenie oddzielenia widoczne  
w ukrzyżowaniu Chrystusa powinno 
być wyraźnym ostrzeżeniem dla każde-
go grzesznika. Tym bolesnym wołaniem 
nasz Pan przypomina każdemu o tej 
strasznej przyszłości wiecznych mąk.

Dawid rozpoczyna swój dobrze znany 
Psalm tymi samymi słowami (por. 22,1). 
Autor Listu do Hebrajczyków mówi 
o tym, że Chrystus „głośno wołając, 
ze łzami zanosił błagania i modlitwy” 
(5,7a). Getsemane, Gabbata (por. Jan 
19,13) i Golgota stanowią trzy stopnie 
Bożego sądu. Na początku Chrystus 
zwraca się do Boga jako Ojca. W tej 
rozstrzygającej chwili oddzielenia Oj-
ciec wykonuje swój surowy sąd nad 
tym, w którym grzech wymaga całko-
witego odrzucenia. Biblia stale pyta: 
dlaczego? Tym razem wydaje się to 
konieczne. Paweł daje na to pytanie 
odpowiedź: „Ci, którzy otrzymują ob-
fitość łaski i daru usprawiedliwienia, 
królować będą w życiu przez jednego, 
Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5,17b).

Bóg osądził grzech przez surowe zasto-
sowanie swojej sprawiedliwości, „przez 
zesłanie Syna swego w postaci grzesz-
nego ciała i ofiarując je za grzech, potę-
pił grzech w ciele” (Rzym.8,3b). W tym 
świętym akcie Syn został opuszczony 
przez Ojca „i do przestępców był zali-
czony” (Izaj.53,12). „On (Bóg) tego, któ-
ry nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy w Nim stali się spra-
wiedliwością Bożą” (2 Kor. 5,21). Wziął 
na siebie grzech Adama i potępienie 
na śmierć (por.1 Mojż. 2,17). On „stał 
się za nas przekleństwem” (Gal.3,13;  
5 Mojż. 1,21-23). Cierpiał, aby uczynić 
grzeszników synami i córkami Bożymi 
(Jan 1,12). Stał się zapłatą za nasze od-
kupienie (1 Kor. 6,20; 7,23). Przeżywał 
agonię, aby wziąć nasz kielich odurza-
jącego napoju i wypić go do dna (por. 
Izaj. 51,17.22). To dzięki takiemu poni-
żeniu grzesznicy otrzymują przebacze-
nie i wieczne błogosławieństwo.  

5. Pragnę (Jan 19,28; Ps. 69,22)
Człowiek nie może żyć bez wody. 
Obok powietrza, którym oddychamy, 
woda zaspokaja naszą najważniejszą 
potrzebę. Czasem słyszymy o śmierci 

ludzi na pustyni, ponieważ zabrakło 
im tej podstawowej substancji. Jakże 
odświeżająca jest życiodajna woda.  
W czasie ukrzyżowania Jezus dozna-
wał wiele cierpień, włącznie z tym 
związanym z brakiem wody. 

W świecie zwierząt pragnienie wody 
jest bardzo wyraźne. Dawid przedsta-
wia wzruszającą scenerię tej sytuacji: 
„Jak łania pragnie strumienia wody, 
tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. 
Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem 
żywym, kiedy przyjdę i ujrzę oblicze 
Boże?” (Ps.42,2-3). Jest to porównanie 
pragnienia wody z tęsknotą za Bogiem. 
Patrząc na to szerzej, możemy zało-
żyć, że pragnienie Jezusa miało dwo-
jaki charakter: pragnął fizycznej wody 
i tęsknił za wodą duchową. Nie tylko 
był pozbawiony dostępu do naturalnej 
wody, ale w czasie ukrzyżowania zosta-
ły zerwane Jego bliskie relacje z Ojcem.  
W czasie tej smutnej godziny Jego dusza 
cierpiała z powodu braku społeczności 
ze swoim ukochanym Ojcem. Tylko na 
krzyżu doznał takiego doświadczenia.

Chrystus jest dawcą wody, która na za-
wsze gasi pragnienie, wody, która staje 
się tryskającym źródłem, od którego te-
raz został odłączony. Pragnie teraz kro-
pli zimnej wody (por. Jan 4,14; 7,37-38; 
6,35b). Jego dotkliwe pragnienie stało 
się obiektem kpin żołnierzy, którzy za-
wsze nosili ze sobą dzban wody (por. 
Łuk. 23,36). Sami nie mieli pragnienia, 
ale naśmiewali się z pragnienia Jezusa. 

Nasz Pan odmówił przyjęcia środka 
uśmierzającego ból. Chciał umrzeć 
przy wszystkich zdrowych zmysłach. 
Na pewno żołnierze nie spotkali się  
z drugą osobą, która w takiej sytuacji 
odmówiłaby tego środka. Przywódcy 
religijni stale odmawiali przyjęcia wody, 
którą Chrystus proponował ich przod-
kom w wielu trudnych sytuacjach (por. 
2 Mojż. 17,6; 4 Mojż. 20,7-11; Ps. 78,15; 
105,41; 114,8; Izaj. 48,21; 1 Kor.10,4), 
gdy byli oni na drodze do śmierci na 
swojej duchowej pustyni. Nie zwróci-
li uwagi na zapowiedź proroka Izaja-
sza: „I będziecie czerpać z radością ze 
zdrojów zbawienia” (12,3; por. 58,11). 
Ich zagubienie osiągnęło swój szczyt. 
W księdze Objawienia Jan odsłania 
nam widok „rzeki wody życia, lśniącą 
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jak kryształ, wypływającej spod tronu 
Boga i Baranka” (22,1). Z jak wielkim 
podnieceniem można było oglądać tę 
niezwykłą rzekę, płynącą „główną ulicą 
miasta” (22,2). Jakaż więc dziwna jest 
obecna sytuacja! Oto teraz Baranek,  
w chwili swojej śmierci, prosi o wodę. 

Modlitwa Dawida w Psalmie 42 (1-2) 
nie będzie potrzebna w niebiańskim 
mieście. Obfitość fizycznej i duchowej 
wody wystarczy dla wszystkich odku-
pionych przez pragnącego Jezusa. Są 
też tacy, którzy jak religijni przywódcy 
w czasach Chrystusa, odrzucili Jego 
zbawienie. Stale będą oni odczuwali 
pragnienie i będą wołali tak, jak wołał 
bogacz do ojca Abrahama (Łuk.16,24).

6. Dokonało się (Jan 19,30)
W długim spisie wydarzeń uważny 
czytelnik zauważy, że niektóre wypo-
wiedzi są wyrażone jednym słowem. 
Ci, którzy je wypowiadali, byli pewni 
ich znaczenia i celowości. Generał 
Douglas MacArthur złożył niepodwa-
żalną obietnicę, mówiąc: „Powrócę”. 
Takie oświadczenia posiadają większą 
wartość i obowiązującą moc niż dłu-
gie i poważne przemówienia. Bez wąt-
pienia najważniejszą z tak zwięzłych 
deklaracji jest przedostatnie słowo  
z okrutnego krzyża: „teletestai”. Ma 
ono następujące znaczenie: doprowa-
dzenie do końca, zakończenie, doko-
nanie, uczynienie czegoś przeszłością, 
doskonałością. 

Gdy szatan odniósł zwycięstwo nad na-
szym bezradnym praojcem Adamem,  
z arogancją wykrzyknął: „koniec”. Ale 
bardzo się mylił, to nie był jeszcze ko-
niec. Choć zastępy demonów tańczyły 
z radości, Bóg powiedział, że nasienie 
kobiety w końcu zdepcze głowę temu 
zwodzicielowi. Zanim Jezus urodził się 
jako potomek Abrahama i Dawida, sza-
tan starał się zapobiec temu niezwykłe-
mu wydarzeniu. A po Jego narodzeniu 
wszelkimi sposobami starał się zgładzić 
Chrystusa, ale mu się to nie udało.

Zbawiciel ludzkości ukoronował swo-
ją misję niezaprzeczalnym stwierdze-
niem: wszystkie przepowiednie su-
werennego Ojca zostały wypełnione. 
Wszystkie prorockie wypowiedzi od 

protoewangelii w raju do ostatnie-
go proroka Malachiasza, spełniły się. 
Koniec zakonu ze swoimi surowymi 
wymaganiami został na nowo po-
twierdzony (Rzym.10,4; 1 Kor.15,56). 
Wypełniły się wszystkie rytuały i typy. 
Nadeszło wypełnienie czasu (Gal.4,4). 
Nadzieja stała się rzeczywistością, 
oczekiwania zostały wynagrodzone. 
Tęsknoty samego Chrystusa, które 
uważał za swój ostatni chrzest, zosta-
ły sfinalizowane (Łuk.12,50; Jan 4,34). 
Krew wiecznego przymierza została 
wylana. (Hebr.10,4.14; 13,20b). Za-
mknięty dotąd raj otworzył swoje wro-
ta (por. Łuk.23,43). Królestwo szatana 
zostało skazane na porażkę. Dokonało 
się usprawiedliwienie z wiary, droga 
do życia wiecznego stanęła otworem 
(Mat.5,48). Wieczność rozjaśniła się, 
zmartwychwstanie stało się uwiary-
godnione.

Teletestai zawiera całą istotę istnienia, 
ogłasza koniec bezlitosnej śmierci. 
Aniołowie w niebie zaczęli śpiewać: 
„Gdzie jest, o śmierci, zwycięstwo two-
je? Gdzie jest, o śmierci, żądło twoje?” 
(1 Kor.15,55). A po zmartwychwstaniu 
Chrystusa Jego wyznawcy powtarzali: 
„A jednak Chrystus został wzbudzony 
z martwych” (1 Kor.15,20). Zmartwych-
wstały Chrystus zapewnia wszystkich: 
„Ja jestem alfa i omega, początek i ko-
niec” (Obj.21,6a). Ten, który z krzyża 
powiedział teletestai, teraz z nieba za-
pewnia: „Ja jestem Początkiem i Koń-
cem”. Jedno słowo wypowiedziane 
przez odwiecznego LOGOSA, nadało 
status nowemu stworzeniu. 

7. Ojcze, w Twoje ręce  
powierzam Mojego ducha 
(Łuk.23,46)
Pan Jezus Chrystus, przez którego 
wszystko zostało stworzone i utrzy-
muje się w porządku, stał się Czło-
wiekiem, aby dokonać ostatecznego 
odkupienia. Zawisł na krzyżu jako ofia-
ra, mimo to stał się centralną postacią  
w historii ludzkości. W swoim siód-
mym, wypowiedzianym z okrutnego 
krzyża słowie, zakończył On swoją 
zwycięską misję. Zwrócił się do swego 
Ojca, ale słyszeli to również aniołowie, 
ludzie, szatan i zastępy demonów.

Gdy Adam zgrzeszył, zmarł i ściągnął 
na ludzkość karę śmierci. A gdy Jezus 
zmarł, przywrócił ludzkości życie (Jan 
10,11; 17,18; 12,24). W czasie swojej 
śmierci Jezus umożliwił swoim świę-
tym wejście do raju, jak stało się to  
z pierwszym męczennikiem Szczepa-
nem (Dz.7,59). Umieranie w wierze  
i oddaniu Chrystusowi, pewność Szcze-
pana była bardziej realna i konkretna 
niż uderzenia ciężkich kamieni w jego 
śmiertelne ciało. Chrystus powierzył 
swego ducha Ojcu, a Szczepan i wszy-
scy wierzący w czasie swojej śmierci 
powierzają swoje dusze Synowi w raju.

Ciało Jezusa trzy dni oczekiwało w gro-
bie na tryumfalne zmartwychwstanie. 
Ciało Szczepana, tak jak wszystkich 
wierzących w Chrystusa, oczekuje na 
tak samo chwalebne zmartwychwsta-
nie. Jedyna różnica polega na czasie. 
Bóg Ojciec powitał ducha swego Syna 
po zakończonej Jego misji. A Syn wita 
ducha każdego wierzącego człowieka 
po zakończeniu jego ziemskiego życia. 
Zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło 
bardzo szybko, natomiast zmartwych-
wstanie Jego naśladowcy nastąpi na 
głos trąby anioła. Raj jest domem ludzi 
odkupionych przez krew Jezusa. Jest to 
niewzruszona pewność. 

Najsmutniejszym zjawiskiem jest jed-
nak to, że ludzie nie mają pewności 
odnośnie swego losu po śmierci. Są 
religijni, zaangażowani w działalność 
dobroczynną, skrupulatnie przestrze-
gają różne obrzędy i są szczerze odda-
ni swoim przekonaniom, ale nie mogą 
wraz apostołem Pawłem wyraźnie 
powiedzieć: „Chciałbym umrzeć i być  
z Chrystusem, bo to znacznie lepsze” 
(2 Kor. 5,6-9; Fil. 1,23).  

Pewność tę daje grzesznikowi jedynie 
oczyszczenie krwią Syna Bożego. Sza-
tan jako przeciwnik Boga, wszelkimi 
sposobami stara się zmylić człowieka 
różnymi praktykami i obrzędami reli-
gijnymi. Przeszkadza mu w przyjęciu 
Bożego odkupienia i usprawiedliwie-
nia. Trudność ta może być przezwycię-
żona wiarą w Chrystusa i poddaniem 
się przekonującej mocy Jego Ducha 
Świętego. Czy już to uczyniłeś? Jest 
to najlepszy czas, aby tego dokonać.  
(tł.kw) 
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 CzĘŚĆ IV

Janusz Kucharczyk

IDEALIŚCI

To już ostatni odcinek naszego cyklu. Poprzednio omawialiśmy typy, które 
intuicję (N) łączyły z myśleniem (T), opierając swoje poznanie świata na 

abstrakcyjnym rozumowaniu, czyli wyobraźni poddanej rygorom żelaznej logiki 
i pojęć. Teraz opiszemy grupy ludzi również odchodzących od bezpośredniej 
percepcji świata, na rzecz bardziej ogólnych idei, ale tym razem połączonych  
z uczuciem (F), czyli naciskiem na empatię wiążącą się z odczuwaniem etycz-
nych i estetycznych wartości nakierowanych na innych ludzi, zwłaszcza ich 
wnętrze, wrażliwość i przeżycia. 

Ogólna charakterystyka typów -NF-
Intuicja (N) oznacza kierowanie się ra-
czej ku temu co przyszłe, możliwe, 
ogólne, bez  przejmowania się tym, co 
konkretne, realne, tu i teraz. Uczucie (F) 
oznacza zaś myślenie o osobach, warto-
ściach, relacjach. Czyli w obu przypad-
kach to odrzucanie tego, co wiąże się 
z rzeczami, którymi rządzą ściśle okre-
ślone prawa w ich naocznej konkretno-
ści. Nie liczy się tu to, co jest, a raczej 
co być powinno; nie świat poznawal-
nych rozumem faktów, ale odczuwana 
sercem sfera wartości. Nie fizycznych 
przedmiotów, a ludzkich wnętrz, nie 
materia czy ciało, lecz dusza czy zgoła 
duch, słowem, nie świat realny ale ów 
lepszy, idealny. 

Słowo użyte dla nazwania tej grupy 
typów przyjęte przez Keirseya – „ide-
alista”, ma w języku polskim (pewnie 
i angielskim) co najmniej 4 różne zna-
czenia. Dwa potoczne, często łączo-
ne, choć przecież nietrudno znaleźć 
ludzi, którzy przyznają się do jednego, 
odrzucając drugie: 1) ktoś, kto wie-
rzy we wzniosłe wartości, którymi się 
kieruje odrzucając niskie przyziemne 
pokusy – ideowiec; 2) ten, kto patrzy 
na świat przez różowe okulary, ma-
jąc naiwne wyobrażenia na temat lu-
dzi - marzyciel; oraz dwa filozoficzne:  
3) ktoś, kto ogranicza poznanie do sfery 
subiektywnej, nie obiektywnej – ideali-
sta subiektywny; 4) ten, kto uznaje ist-
nienie sfery idei, wiecznych, ogólnych 
zasad, wartości (dobra, sprawiedliwo-
ści, piękna) i praw będących ponad  

i przed podległą im materią – ideali-
sta obiektywny, platonik. Jakkolwiek 
te pojęcia nie są równoważne i z jed-
nego nie wynika drugie, to ludzie z ty-
pów -NF- mogą wykazywać skłonność 
do większości, o ile nie do wszystkich  
z nich. Dlatego nazwa ta zdaje się być 
dość trafna. Opisuje bowiem osoby ży-
jące troską o inny, lepszy świat, w imię 
którego pragną zmieniać ten. 

Czy to oznacza, że są ludźmi moralnie 
doskonalszymi od przedstawicieli pozo-
stałych typów? Bynajmniej. Na pewno 
rzadziej bywają cynikami, chciwcami, 
cwaniakami, oszustami czy sadystami, 
czerpiącymi radość z cudzej krzywdy. 
Ale w imię swoich idei, które są – jak 
na idealistów przystało – często nielo-
giczne czy nierealistyczne, a tym sa-
mym trudne albo wręcz niemożliwe do 
wprowadzenia w życie – mogą posu-
nąć się do kłamstw, nadużyć, manipula-
cji, przemocy, tyranii, aktów terroryzmu 
czy ludobójstwa, a przede wszystkim 
oderwania się od rzeczywistości. Mogą 
też ranić siebie samych. Ich mottem jest 
fragment z Romantyczności Mickiewi-
cza: „Martwe znasz prawdy, niezna-
ne dla ludu, Widzisz świat w proszku,  
w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz 
prawd żywych, nie obaczysz cudu! 
Miej serce i patrzaj w serce!”.

Rola idealistów w kościele
Jeżeli łowcy wrażeń dbają o oprawę ar-
tystyczną i życie Kościoła, filary społe-
czeństwa zajmują się „brudną robotą”  
i dbaniem o różne przyziemne i for-

malne spra-
wy przestrzegając zasad i reguł chrze-
ścijańskiego życia, a mózgowcy dbają  
o doktrynę: jej sformułowanie, obronę 
i wprowadzanie w życie, to ciągle bra-
kuje czegoś i to chyba najistotniejszego, 
dotyczącego samego wnętrza  ducho-
wego życia. Te najbardziej intymne 
aspekty chrześcijaństwa najlepiej ro-
zumieją przedstawiciele omawianych 
właśnie typów. Dlatego nawet nie trze-
ba mówić o ich roli w Kościele, ta bo-
wiem jest oczywista – nikt tak jak oni 
nie odczuwa tego, czym jest miłość do 
Boga i bliźnich. 

Ale jednocześnie mogą zaniedbywać 
te mniej wzniosłe, a też ważne aspek-
ty życia chrześcijańskiego, potrzebują 
więc wsparcia innych. Mogą też rozu-
mieć je w fałszywy, zbyt uduchowiony 
sposób. Niemniej, to oni we wspólno-
cie wierzących są niezbędni: stanowią 
jej duszę. 

INFP, czyli intuicyjni, czujący  
i odkrywający świat introwertycy
Droga, po niej pędzą samochody, opary 
benzyny roznosi wiatr, a odgłosy klakso-
nów drażnią uszy. Zmęczeni codzienno-
ścią ludzie śpieszą się idąc chodnikiem 
do pracy, by zarabiać na codzienny 
chleb, mimochodem nerwowo się trą-
cając i patrząc na siebie z ukosa. Pada 
– chłodno, brzydko, szaro i ponuro. Ktoś 
siedzi na przystanku skulony z zimna, 
nagle prawą ręką wyciąga z kieszeni za-
wininiątko. Rozwija je i czyta. Przeciera 
oczy ze zdumienia – a więc to nie był 
sen. To prezent, który dostał od króla za-
ginionego królestwa położonego w innej 
rzeczywistości, a może w innej epoce, 
do której można dostać się wehikułem 
czasu. Nagle ów człowiek przypomina 
sobie o misji, jaką ma do wykonania tu  
i teraz – musi odnaleźć zaginionego 
księcia i księżniczkę zagubionych gdzieś  
w czasie i przestrzeni, mających prze-
cież do wykonania ważne zadanie. 
Życie nagle nabiera sensu: istnieje coś 
innego niż ta beznadziejna, depresyjna, 
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przerażająca rzeczywistość dnia co-
dziennego – świat marzycieli, artystów  
i poetów jest bardziej realny niż ten, któ-
ry widać na co dzień, wystarczy tylko 
umieć go odkryć! 

Znamy takie sceny z licznych ksią-
żek czy filmów, w których takie 
fantazyjne światy i tajemne mosty 
między nimi, a tym naszym są 
dość często opisywane – miesz-
kają w nich bogowie i boginie, 
duchy zmarłych królów, anio-
ły i demony, dobre wróżki, 
wiedźmy i czarodzieje, piękne 
księżniczki i książęta na bia-
łym koniu, szlachetni rycerze  
i odważni następcy tronu, 
zwierzęta, rośliny, a nawet za-
bawki, czy przedmioty gadają-
ce ludzkim głosem, krasnoludki, 
elfy, skrzaty, hobbity i tym po-
dobne stwory. 

Taki obraz bardzo dobrze oddaje 
emocje, jakich doznaje na co dzień 
– choćby minimalnie – człowiek o ty-
pie INFP. Czuje się on bowiem nieswo-
jo w tym świecie, woląc przebywać  
w innym, lepszym, którego oznak szuka 
tutaj, marząc o wiecznej miłości, praw-
dziwej sztuce i głębokich wzruszeniach, 
oswajając tak lęk, smutek i obrzydzenie, 
odczuwane w stosunku do trywialnego 
świata codziennego życia. Na margi-
nesie warto dodać, że książki o wyżej 
wspomnianych fantastycznych rzeczy- 

wisto-
ściach piszą 
na ogół ludzie tego 
typu – choć nie tylko oni je czytają, po-
trafią bowiem trafiać w marzenia i pra-
gnienia również innych ludzi! Tajemni-
ce duszy (ludzkiej, a często i zwierzę-
cej) interesują ich bowiem najbardziej. 
Praktycznie wszystko obdarzają gorą-
cym uczuciem połączonym z artystycz-
ną wrażliwością, jak podobnie do nich 
nieśmiałe, ale bardziej zmysłowe ISFP-y. 
W kontekście opisanych światów for-
malnością jest dodanie, że do tego typu 
należy grecki epik Homer, angielski ge-
nialny dramaturg i liryk William Szek-
spir, nasz współwyznawca, purytański 
piewca Rajów „utraconego” i „odzyska-
nego” John Milton, czy w końcu duński 
baśniopisarz Hans Christian Andersen. 
Znajdziemy też w nim dwóch angiel-
skich dżentelmenów, serdecznych przy-
jaciół - anglikanina C. S. Lewisa, literatu-
roznawcę a zarazem chrześcijańskiego 
apologetę i myśliciela wypowiadającego 
się za pośrednictwem esejów, powieści 
s-f czy baśni, np. Opowieści z Narnii 
utrzymanych w wyżej opisanym klima-
cie oraz katolika J.R. Tolkiena, języko-

znaw-
cę i pre-

kursora literatury 
fantasy, twórcy całej serii 

utworów opisujących fikcyjny świat 
Śródziemia z Władcą pierścieni na cze-
le. Nie przypadkiem należą doń też 
autorzy kultowych książek dla dzieci: 
„ojciec” Kubusia Puchatka, Anglik A.A 
Milne, francuski lotnik i pisarz Antoine 
de Saint-Exupery, który wykreował świat 
Małego Księcia, czy współcześnie two-
rząca szkocka autorka cyklu o czaro-
dzieju Harrym Potterze, Joan K. Rowling. 
Podobną wrażliwość wykazują również 
malarze, jak syn flamandzkiego pasto-
ra, niespełniony tłumacz Biblii i misjo- 
narz Vincent Van Gogh – twórca choćby 
słynnej „Gwieździstej nocy”, czy ojciec 
amerykańskiego pop-artu o słowacko-
-łemkowskich korzeniach Andrew War-
hol oraz muzycy: słynny Beatles, ze swą 
piosenką „Imagine” John Lennon, Jim 
Morrison - charyzmatyczny wokalista 
psychodelicznego The Doors.

Mogą jednak, jako przedstawiciele ty-
pów intuicyjnych – tak jak ich racjonalni 
koledzy spod znaku INTP, którym do-
równują nieposkromioną zdolnością do 
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bujania w obłokach i zamykania się we 
własnym wnętrzu – zostać filozofami, 
tak jak najwybitniejszy z Ojców Kościo-
ła, twórca zachodniochrześcijańskiej 
teologii – Augustyn z Hippony, genewski 
ewangelik reformowany i sentymentali-
sta Jan Jakub Rousseau oraz egzysten-
cjaliści: chrześcijański Duńczyk Soren 
Kierkegaard i niechrześcijański laureat 
literackiego Nobla, Francuz Albert Ca-
mus. Konstruują oni nie systemy złożone  
z pojęć (jak INTP-y), ale raczej z ludzkich 
uczuć, wartości i zmagań z codzienną 
egzystencją, badając meandry i głębie 
duszy, tak przy tym analizując swe wła-
sne wnętrze, że staje się ono obrazem 
przeżyć także ich czytelników. 

To ludzie – 4,6 % kobiet i 4,1 % męż-
czyzn – którzy na świat patrzą przez pry-
zmat introwertycznej, a więc płynącej  
z głębi ich duszy uczuciowości. Odno-
szą ją wszak nie do konkretnych rzeczy, 
ale przy wsparciu ekstrawertycznej in-
tuicji, do ich wyidealizowanych odpo-
wiedników ze światów możliwych. Te na 
ogół są lepsze, ale czasem – gdy marze-
nie zmienia się w koszmar – i gorsze od 
naszego, jak w dziełach amerykańskiego 
prekursora powieści Allana Edgara Poe, 
brytyjskiego twórcy antyutopii George’a 
Orwella (Folwark zwierzęcy, Rok 1984), 
austriackiego Żyda z czeskiej Pragi, li-
terackiego egzystencjalisty Franza Kafki 
(Proces, Zamek), amerykańskiego reży-
sera-surrealisty Dawida Lyncha (Mia-
steczko Twin Peaks). One jednak inten-
sywniej oddają prawdziwe emocje i war- 
tości, ważne również w tym świecie. 

To skromni, często nieśmiali ludzie, 
którzy kochają innych wierząc bardziej 
w świat poetów, niż ten realny. W nim 
też jednak – jeśli są w miarę dojrzali  
– radzą sobie całkiem nieźle, dzięki in-
trowertycznej zmysłowości, która nie 
pozwala im zapomnieć o ich biolo-
gicznych potrzebach. Dzięki zaś eks-
trawertycznemu myśleniu potrafią nie 
zagubić się w labiryncie codzienności 
pracując w szkołach, bankach czy urzę-
dach. Jeżeli wszakże tego najsłabszego 
aspektu swojej osobowości nie rozwi-
ną wystarczająco, mogą pogrążyć się 
we własnych lękach czy depresjach, 
doprowadzając się – w ekstremalnych 
przypadkach – nawet do samobójstwa, 
jak wokalista kultowego grunge’owego 
zespołu Nirvana Curt Cobain. Częściej 
jednak chronią się przed złym i obcym 

światem zewnętrznym w tym własnym, 
złożonym z marzeń i uczuć, nie przyj-
mując do wiadomości faktów, które nie 
pasują do ich wewnętrznych przeżyć. 

Marzycielstwo nie jest jeszcze wiarą. 
Przedstawiciele tego typu potrzebują 
zatem Chrystusa objawiającego im swo-
ją miłość i obietnicę Nowego Świata 
– pozwalającego im radzić sobie w co- 
dziennym życiu, usuwać lęk przed 
ludźmi i nieśmiałość, dając siłę do mie-
rzenia się z trudnościami. Warto im mó-
wić o miłości Boga do nich, ale także 
zachęcać do budowania relacji z ludź-
mi, namawiając do dzielenia się z nimi 
własnymi przemyśleniami. Wtedy oka-
że się, że doskonale mogą ubogacać 
wierzących, ale dopiero po bliższym 
ich poznaniu i poskromieniu swojej na-
turalnej lękliwości i nieśmiałości – na-
śladując biblijne postacie: pomocnika 
apostoła Pawła Barnabę, oraz piewcę 
Bożej miłości i przekaziciela przema-
wiających do wyobraźni eschatologicz-
nych proroctw, ewangelisty Jana, umi-
łowanego ucznia Jezusa. 

ENFP, czyli intuicyjni, czujący,  
odkrywający świat ekstrawertycy
9,7 % kobiet i 6,4 % mężczyzn kieru-
je się w życiu ekstrawertyczną intuicją, 
wspomaganą introwertycznym uczu-
ciem. Przedstawiciele typu ENFP nie są 
więc, jak poprzednicy biernymi i nie- 
śmiałymi marzycielami zatopionymi  
w wewnętrznych przeżyciach i wyobra-
żeniach. Raczej, są ochoczymi i cokol-
wiek chaotycznymi poszukiwaczami no-
wych dróg i możliwości zmian – podob-
nie jak typ ENTP, ale w przeciwieństwie 
do nich kochającymi ludzi i szukającymi 
nie dyskusji, ale inspirujących, pełnych 
ciepła i uroku osobistego rozmów. Ich 
żywiołem jest mówienie, opowiadanie, 
komunikowanie będące czymś więcej 
niż wymawianiem słów, bo przekazy-
waniem idei i wartości. Na tym polega 
ich życie z ludźmi – mówiąc gesty-
kulują, szukają kontaktu wzrokowego  
i dotyku. Opowiadają o sobie, o innych,  
o wartościach, o życiu, o ideach, o swo-
ich poglądach na temat miłości, gospo-
darki, wiary, zbawienia, życia i śmierci, 
wojny i pokoju, pomysłach na naprawę 
świata. Rzadko przy tym dopuszczają 
do głosu rozmówców, których zresztą 
nie nudzą. Słuchacze ich czują, że spę-

dzili z nimi wspaniały czas, na ogół dość 
długi, bo ci mówić potrafią bez końca. 

Unikają ekscytacji – inaczej niż ich 
bardziej zmysłowi koledzy spod znaku 
ESFP, równie łatwo jak tamci poddając 
się nastrojowi entuzjazmu i udziela-
jąc go innym, ale po to, by spróbować 
wzbudzając zainteresowanie ważnymi 
sprawami, ruszać w ten sposób z posad 
bryłę świata! Robią wiele rzeczy naraz, 
znają mnóstwo ludzi i z każdym rozma-
wiają, praktycznie wszystkich niekłama-
ną darząc sympatią chyba, że się kimś 
rozczarują, bo nie spełnił ich wyideali-
zowanych oczekiwań. Wtedy podziw 
natychmiast zmienia się w niechęć. 
Świat ich ideałów nie jest – w odróżnie-
niu od INFP-ów - oddzielony od tego re-
alnego, a raczej z nim zmieszany, choć 
niekoniecznie nieodróżnialny. ENFP-y 
wiedzą, że nie żyją w raju, ale mają  
w sobie na tyle entuzjazmu, by walczyć 
o zbliżenie się do niego. 

Ekstrawertyczne myślenie, jako trze-
cia władza poznawcza oznacza –  
w przypadku pewnej dojrzałości – zdol-
ność do życia w realnym świecie, co 
pozwala ideały wprowadzać w życie 
skuteczniej niż w przypadku nieco po-
zbawionego werwy typu poprzednie-
go. Jeżeli jednak introwertyczne dozna-
wanie nie jest dostatecznie rozwinięte 
jako władza najniższa, to mogą wtedy  
popaść w chaotyczność, niestabilność 
i niespójność w tym co robią, mówią 
i do czego zmierzają. Życie ich wtedy 
staje się serią niepowiązanych ze sobą 
wydarzeń i akcji. Niedojrzały ENFP  
w niedzielę snuje plany na nadchodzą-
cy tydzień, po czym w poniedziałek, 
zapominając o nich rozpoczyna jed-
no, by we wtorek kontynuować drugie.  
W środę niszczy dokonania z ponie-
działku, a w czwartek zaczyna jeszcze 
raz to, czym zajmował we wtorek, by 
w piątek się od tego odciąć, a w sobotę 
zacząć wszystko od nowa. Przy czym 
za każdym razem towarzyszą mu głosy 
pełne entuzjazmu i poczucia misji. 

Jak na idealistów przestało, porusza-
ją się zatem zawsze nieco ponad po-
wierzchnią ziemi, choć w zupełnie in-
nym sensie niż INFP-y. Dlatego literaci 
w tym typie – pisanie to naturalna sfera 
ich działalności – nie opowiadają o el-
fach czy wróżkach albo gadających mi-
siach, ale barwnie, z werwą i polotem 
opisują życie realnego świata pokazu-
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jąc, jak jest i walcząc o słuszną spra-
wę. Przykładem czego są: Amerykanin, 
twórca postaci Tomka Sawyera – Mark 
Twain, irlandzki modernistyczny poeta, 
pisarz i dramaturg Oscar Wilde, autorka 
pamiętnika z okresu holokaustu, nider-
landzka Żydówka Anna Frank, brytyjski 
pisarz i myśliciel Aldous Huxley znany 
ze słynnej antyutopii Nowy wspaniały 
świat. Do ich grona zaliczyć trzeba też 
słynnego autora Imienia róży, włoskiego 
semiologa Umberto Eco, brytyjskiego 
Hindusa, twórcę Szatańskich wersetów 
Salmana Rushdiego oraz postmoder-
nistycznego pisarza amerykańskiego 
o niemieckich korzeniach, Kurta Von-
neguta. W tym kontekście przedstawi-
cieli literatury ponowoczesnej warto 
też wspomnieć o francuskim filozofie 
dekonstrukcjonistycznym – Jacques’u 
Derridzie i indyjsko-amerykańskim new 
ageowskim mistyku Osho. 

Przedstawiciele tego typu mogą być 
również fizykami, jak na przykład japoń-
sko-amerykański popularyzator wiedzy 
Michio Kaku, który w badaniu materii 
znajduje okazję do opowiadania o nau- 
kowych podstawach podróży po innych 
światach w czasie i przestrzeni (Fizyka 
rzeczy niemożliwych). Wbrew szkolne-
mu stereotypowi, nauki ścisłe nie muszą 
przecież zabijać artystycznej wyobraźni 
i fantazji, przeciwnie, mogą ją jeszcze 
wzmacniać! Tejże zaś nie brakowało naj-
popularniejszemu chyba twórcy filmów 
dla dzieci i młodzieży, Amerykaninowi 
Waltowi Disneyowi, czy dostarczają-
cemu niezapomnianych estetycznych 
wzruszeń mistycznych francuskiemu 
kontr-tenorowi Philipowi Jarousskiemu. 

Ci ekstrawertyczni, chaotyczni idealiści 
obecni są często w sferze społeczno-po-
litycznej, zarówno jako krytycy panują-
cego porządku – jak australijski twórca 
wikiLeaks Julian Assange, czy francuska 
teoretyczka ruchu alterglobalistycznego 
Naomi Klein - jak i latynoscy, lewico-
wi rewolucjoniści i dyktatorzy: Ernesto 
„Che” Guevara z Argentyny, Kubańczyk 
Fidel Castro i Wenezuelczyk Hugo Cha-
vez, podobnie jak ich afrykański kolega, 
Muammar Kadaffi z Libii.

 Osoby te jak widać, potrzebują wręcz 
„na gwałt” dobrej nowiny, która może 
wprowadzić do ich życia jakiś porzą-
dek, wykorzystując idealizm i entu-
zjazm ku dobremu. Przykładem tego 
procesu są dzieje apostoła Piotra, który 

ze swoją niespójnością, ale też entuzja-
zmem i umiejętnością wpływania na in-
nych, w kluczowych momentach musiał 
długo dojrzewać do pełnego poddania 
się Bogu. W Kościele tacy ludzie, jeśli 
doprowadzą się do pewnego poziomu 
stabilności i poczucia realizmu, zdolni 
będą do imponującej służby na polu 
ewangelizacji, uczniostwa, duszpaster-
stwa i przywództwa, ale pod warun-
kiem, że kolegialnego!

 

INFJ, czyli intuicyjni, czujący, 
decydujący introwertycy

Ten typ, obecny u 1,6% kobiet i 1,3% 
mężczyzn, a więc najrzadszy ze wszyst-
kich łącznie oraz wśród samych męż-
czyzn, należy do dwóch typów, gdzie 
introwertyczna intuicja wiąże się z eks-
trawertycznym uczuciem, przy czym tu 
dominuje ta pierwsza. To zatem ludzie 
odrywający swój wzrok od codzien-
nych, trywialnych spraw tego świata, 
by skierować go ku bardziej ogólnym 
zasadom czy ideom, ale nie rozumia-
nym racjonalnie, lecz poprzez pryzmat 
ludzkich wartości. Umysł swój więc 
prowadzą ku najbardziej wysublimowa-
nym sprawom. Sięgają, gdzie wzrok nie 
sięga dotykając rzeczy ostatecznych: 
samej prawdy, dobra czy piękna, natury 
duszy, ducha, najgłębszej istoty świata, 
kosmosu i samego bytu, nawet tajemni-
cy absolutu. Oczywiście, dochodzą do 
tego pod koniec życia, ale już w mło-
dości wykazują zainteresowanie mniej 
trywialnymi zagadnieniami: zagadkami 
psychiki, czy wartościami estetyczny-
mi, pozostając nieodgadniętymi i nieco 
skrytymi dla otoczenia. 

Takimi byli wybitni pisarze zaintere-
sowani zgłębianiem tajemnic ludzkiej 
duszy i drogi duchowego rozwoju: śre-
dniowieczny włoski humanista, autor 
Boskiej komedii Dante Alighieri, czy 
Rosjanie dotkliwie doświadczeni katorgą  
i zesłaniem za walkę z tyranią (carską 
czy sowiecką): kolejny chrześcijański eg-
zytencjalista Fiodor Dostojewski (Zbrod-
nia i kara, Bracia Karamazow), czy pra-
wosławny myśliciel polityczny z Archi-
pelagu Gułag, Aleksander Sołżenicyn. 
Dzisiaj ten typ wrażliwości słychaćw 
piosenkach kolejnego z Beatlesów, Geo-
rge’a Harrisona i balladach kanadyskie-
go Żyda Leonarda Cohena, obu poszu-
kujących swych artystycznych inspiracji  

w filozofii Wschodu. Widać je w dziełach 
duńskiego reżysera Larsa von Triera, czy 
grze aktorskiej Michelle Pfeiffer, Tildy 
Swinton, Ala Pacino i Adriana Brody’ego.

Trzecia cecha, introwertyczne myślenie,  
dopełnia pewnym wyczuciem logiki. 
Stąd znajdziemy w tym typie licznych 
myślicieli, jak twórcę idealizmu obiek-
tywnego i autora dialogów sokratej-
skich, greckiego filozofa Platona, sto-
ickiego „filozofa na tronie”, wybitnego 
cesarza rzymskiego a zarazem prześla-
dowcę chrześcijan – Marka Aureliusza, 
niderlandzkiego Żyda, klasyka filozo-
ficznego panteizmu Barucha Spinozę, 
niemieckiego przedstawiciela pesy-
mizmu Arthura Shopenhauera rodem  
z Gdańska, austriackiego Żyda (kolegę 
z ławy szkolnej wspomnianego niżej 
przyszłego wodza III Rzeszy), autora 
dzieł: Tractatus logico-philosophicus  
i Dociekania filozoficzne, Ludwiga Wit-
tgensteina, czy amerykańskiego kognity- 
wistę-mistyka nowego ateizmu, Sama 
Harrisa. Blisko nich są też filozofujący, 
uduchowieni psycholodzy w rodzaju 
Niemca Karla Gustawa Junga, a nawet 
fizycy, jak Niels Bohr, twórca kopenha-
skiej interpretacji mechaniki kwantowej 
łączącej stany kwantowe z ich obserwa-
torem, uzależniającej materię od ducha. 
W typie tym znajdziemy też ikony myśli 
feministycznej, XVIII– wieczną Angielkę 
Mary Wallstencraft i XX– wieczną Fran-
cuzkę Simonne de Beavoir oraz skrajnie 
lewicowego libertarianizmu - amerykań-
skiego, wybitnego językoznawcę, Żyda 
Noama Chomsky’ego.
Jeżeli ekstrawertyczne doznawanie jest 
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za bardzo ograniczone, to tracą oni 
kontakt z życiem codziennym poświę-
cając się zupełnie temu, co dla nich 
jest ważne. Zapominają o radościach 
i zmartwieniach zwykłych ludzi. Ten 
typ jest najbardziej ekstremalnym przy-
padkiem idealistów, wszystko jest tu 
„naj”: jeśli służą rzeczywistym i uni- 
wersalnym wartościom, to z całym prze- 
konaniem i bez kompromisów, jak hin-
duski bojownik o niepodległość Mahat-
tma Gandhi. Ale jeśli wartościom uro-
jonym czy partykularnym, to są gotowi 
poświęcić innych dla idei: dla komuni-
zmu – jak Lew Trocki, czy narodowego 
socjalizmu – jak Adolf Hitler, szyickiego 
irańskiego fundamentalizmu – jak Hom-
meini, arabskiego sunnickiego – jak Bin 
Laden, czy krwawy dyktator Zimbabwe 
Robert Mugabe. Jakkolwiek wartości,  
o które walczyli oceniamy skrajnie róż-
nie, to przyznamy, że zawsze oddają im 
się bez reszty. Jeżeli jednak dojrzewają, 
to biorą pod uwagę uwarunkowania 
realnego świata, czyniąc wiele poży-
tecznych rzeczy. Thommas Jeffeson 
przyczynił się do powstania USA, a inny 
amerykański prezydent Woodrow Wil-
son posiadał wkład w odzyskanie nie-
podległości przez nasz kraj.

Nawrócenie w tym typie oznacza skie-
rowanie ich mistycznej wrażliwości ku 
Bogu i Jego zasadom tak, by uniknąć 
fanatyzmu i bałwochwalstwa często 
tu występujących. Jeśli do niego doj-
dzie, to człowiek taki jest gotów całe 
życie poświęcić służbie Bogu, choćby 
i wbrew swoim współczesnym, jak sta-
rotestamentowy prorok Jeremiasz, który 
pozostaje do dziś przykładem oddania 
Panu i pasji głoszenia Jego Słowa. Nie 
wahał się wypominać swoim pobra-
tymcom powierzchownej, pozbawionej 
etycznej głębi religijności i wbrew ich 
oczekiwaniom wieszczył klęskę w wal-
ce z Babilonią. 

ENFJ, czyli intuicyjni, czujący,  
decydujący ekstrawertycy    

3,3% kobiet i 1,6% mężczyzn łącząc 
te same dwie władze jak poprzedni-
cy, akcentując raczej ekstrawertyczne 
uczucie, czyli nakierowanie na po-
trzeby innych ludzi, dla których żyją. 
Wspierająca jej introwertyczna intuicja 
zaś powoduje, że nie zajmują ich spra-

wy praktyczne i konkretne, ale raczej 
dbanie o rozwój intelektualny czy du-
chowy innych ludzi. To zatem urodze-
ni nauczyciele, prowadzący innych ku 
celom coraz ambitniejszym. Może to 
dotyczyć niewielkich grup uczniów, ale  
i całych społeczeństw, czy nawet ludz-
kości – której wyznaczają nowe drogi, 
odważnie opowiadając się za warto-
ściami uznanymi za słuszne. Podobnie 
jak poprzednicy, angażują się w wiel-
kie sprawy narażając się na śmierć, jak 
obrońca rzymskiej republiki Cyceron, 
czy nasz współwyznawca, laureat poko-
jowego Nobla, bojownik o prawa i rów-
ności  obywatelskie w USA, murzyński 
pastor Martin Luther King. Do długolet-
niego więzienia ta postawa zaprowadzi-
ła zaś południowoafrykańskiego odpo-
wiednika wyżej opisanego, pierwszego 
czarnoskórego prezydenta RPA Nelso-
na Mandelę, czy czeskiego dramaturga  
i działacza antykomunistycznego Vacla-
va Havla, późniejszego prezydenta de-
mokratycznej Czechosłowacji i Czech. 

Jednak w przeciwieństwie do swych 
bardziej introwertycznych kolegów, nie 
są to wyrafinowani myśliciele snujący 
swe wizje wysoko ponad powierzch-
nią codziennego życia, ale zanurzeni 
w realnych wydarzeniach działacze 
– trzecia ich władza to ekstrawertycz-
ne doznawanie, co pozwala im lepiej 
rozumieć świat realny niż poprzed-
nikom. To zatem raczej praktycy niż 
teoretycy, choć zawsze z pewnym in-
telektualnym przygotowaniem. Oprócz 
wyżej wspomnianych polityków warto 
tu wspomnieć również ojca ateńskiej 
demokracji Peryklesa, czy dwóch kon-
trowersyjnych laureatów pokojowego 
Nobla: inicjatora przemian prowadzą-
cych do końca komunizmu – przywód-
cy radzieckiego Michaiła Gorbaczowa 
oraz wieloletniego palestyńskiego bo-
jownika, późnej przywódcę autonomii, 
współtwórcę pokojowego traktatu izra-
elsko-palestyńskiego, Jassera Arafata.    

To urodzeni humaniści, dla których czło-
wiek jest wartością najwyższą. Stanowią 
rzadki przypadek połączenia autentycz-
nej miłości do ludzi i zdolności do po-
święcenia się dla nich w imię wyższych 
wartości, z miłością własną (przecho-
dzącą czasem w narcyzm). Są dla in-
nych wzorem i inspiracją będąc zarazem  
z tego dumni, czego nie ukrywają. Przy-

kładem tej ambiwalentnej postawy jest 
nasz wielki rodak Karol Wojtyła, wyno-
szony właśnie na ołtarze Kościoła Rzym-
sko-katolickiego, jako papież Jan Paweł 
II. Zależy bowiem im na ludzkim uzna-
niu, a dla niego mogą czasami poświę-
cać prawdę, idąc raczej za wyczuciem 
efektu niż logiki, zwłaszcza, jeżeli nie 
rozwiną najniższej swej władzy – intro-
wertycznego myślenia. Ich domeną bo-
wiem jest raczej retoryka – wspomniany 
Cyceron, czy chrześcijański renesanso-
wy humanista i teolog Erazm z Rotter-
damu, to jej wybitni znawcy. Pozostali 
przedstawiciele tego typu doskonale zaś 
stosują ją w praktyce. Negatywnym tego 
przykładem jest działalność szefa nazi-
stowskiej propagandy, Josefa Goebbelsa. 

Nie brakuje w tym też wybitnych psy-
chologów, jak austriacki psychiatra, 
twórca psychologii indywidualnej Al-
fred Adler, niemiecko-amerykański filo-
zof i antropolog neomarksitowski Erich 
Fromm oraz amerykański prekursor ba- 
dań nad inteligencją emocjonalną Da-
niel Goleman. Spotykamy tu też wybit- 
nych artystów, jak genialny poeta i myśli-
ciel niemiecki czasów „Burzy i naporu”, 
preromantyczny panteista Johann Wol-
fgang Goethe. Dzisiaj warto wspomnieć 
o Bono, liderze początkowo wpisującej 
się w nurt twórczości chrześcijańskiej ir-
landzkiej rockowej grupy U2, czy ame-
rykańskich aktorach: Morganie Freema-
nie i Kate Winslet, albo znanej z progra-
mów talk-show Oprze Winfrey.

 Takie osoby nawrócenia potrzebują, 
by nauczyć się pokory oraz szacunku 
dla faktów. Wtedy mogą stać się bardzo 
pożytecznymi, a wręcz pożądanymi 
liderami i nauczycielami w chrześcijań-
skich wspólnotach. Biblijnym bohaterem  
w tym typie jest lojalny przyjaciel Dawi-
da, Jonatan. Sam będąc synem pierw-
szego króla izraelskiego Saula przedło-
żył wartość głębokiej relacji z drugim 
człowiekiem nad polityczne kalkulacje 
i bronił Dawida przez swym ojcem, 
ryzykując w ten sposób utratę następ-
stwa tronu. Jest to przykładem zaanga-
żowania w życie polityczne oparte na 
wartościach, takich jak sprawiedliwość, 
praworządność, poszanowanie życia  
i godności ludzi, nawet w stanie zagro-
żenia opresjami, co jest przecież dla tego 
typu charakterystyczne, a przecież rzad-
ko obserwowane. 
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Ekipa Pawła
- część 4 -

Samuel Skrzypkowski

PRYSCYLLA i AKWILA
W tym numerze przyjrzymy sie 

mojemu ulubionemu biblijne-
mu małżeństwu. Paweł był wielkim 
szczęściarzem mając takich ludzi wsród 
swoim współpracowników. Myślę że 
mogą oni być  tak samo zachętą dla par 
jak i dla singli. Zbadajmy życie Pryscylli 
i Akwili.  

(ok. 51 r.) Dz 18:1   Potem Paweł opuścił 
Ateny i przybył do Koryntu. 
Dz 18:2  Tam spotkał pewnego Żyda 
imieniem Akwila, rodem z Pontu, który 
świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę 
Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że 
wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Pa-
weł zaznajomił się z Akwilą i Pryską, 
Dz 18:3   a ponieważ uprawiał to samo 
rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi 
pracował. Byli oni z zawodu wytwórca-
mi namiotów. 
Dz 18:18   Paweł przebywał więc w Ko-
ryncie jeszcze przez wiele dni. W końcu 
pożegnał się z braćmi i odpłynął do Sy-
rii. Wraz z nim wyruszyli w drogę Pryska 
i Akwila. Ze względu na złożony ślub 
Akwila ostrzygł w Kenchrach włosy. 

(ok. 54 r.) Dz 18:24   Tymczasem do 
Efezu przybył pewien Żyd. Miał na imię 
Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był 
człowiekiem wymownym oraz biegłym 
w Pismach. 
Dz 18:25  Obeznany był też z drogą 
Pana i z żarem, z głębi ducha, przema-
wiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło 
Jezusa. Wiedział jednak tylko o chrzcie 
Jana. 
Dz 18:26   Zaczął on otwarcie i odważ-
nie przemawiać w synagodze. Gdy Pry-
ska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim  
i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. 
Dz 18:27   A kiedy zapragnął przenieść 
się do Achai, bracia zachęcili go do 
tego, a także napisali do uczniów, aby 
go przyjęli. Na miejscu okazało się, że 
był bardzo pomocny dla tych, którzy 
dzięki łasce uwierzyli. 
Dz 18:28   Potrafił bowiem skutecznie 
obalać twierdzenia Żydów, wykazując 
publicznie, na podstawie Pism, że Jezus 
jest Chrystusem. 

(ok. 53 r.)  1Ko 16:19   Pozdrowienia od 
kościołów w Azji. Serdecznie pozdra-

wiają was w Panu Akwila i Pryska oraz 
kościół, który gromadzi się w ich domu. 

(ok. 57 r.) Rz 16:3   Pozdrówcie Pryskę 
i Akwilę, moich współpracowników  
w Chrystusie Jezusie, 
Rz 16:4   którzy za moje życie nadstawi-
li własnego karku. Jestem im wdzięczny 
nie tylko ja, ale także wszystkie kościoły 
pogańskie. 
Rz 16:5   Przekażcie też pozdrowienia 
kościołowi, który gromadzi się w ich 
domu. Pozdrówcie mojego ukochanego 
Epenetosa, który jest pierwszym plonem 
dla Chrystusa z Azji.

(ok. 67 r.) 2Tm 4:19   Pozdrów Pryskę  
i Akwilę oraz dom Onezyforosa. 

Podczas drugiej podróży misyjnej Paweł 
dociera z Aten do Koryntu, prawdopo-
dobnie w 51 roku. Do tego miasta przy-
bywa również małżeństwo wygnane  
z Rzymu – Prsycylla i Akwila. W linii 
prostej stolicę ówczesnego Imperium  
i grecki Port, dzieli ok. 1000 km. Spró-
bujmy sobie wyobrazić, małżeństwo 
które ze względu na swoje pochodze-
nie jest prześladowane, musi opuścić 
swój dom, pracę, znajomych i udać się  
w inne miejsce by zacząć życie na no- 
wo. Nie mieli oni ciężarówki w którą 
mogli by spakować swój dobytek, nie 
byli też raczej bardzo zamożni, zapew-
ne podróżowali statkiem przez kilka-
dziesiąt dni. Zdecydowanie nie jest to 
sytuacja w jakiejs chciałby się znaleźć 
ktokolwiek z nas. Czytamy, że Paweł 
„spotkał pewnego Żyda imienia Akwi- 
la … oraz jego żonę Pryskę”.  Myślę, że 
Akwila nie był wtedy chrześcijaninem, 
choć jest to kwestia sporna. Wskazy-
wałoby na to określenie „pewien Żyd” 
bez jakiejkolwiek wzmianki o byciu na-
śladowcą Chrystusa. Paweł zaprzyjaź-
nił się z nimi i zostali współlokatorami,  
a połączył ich wspólny fach. Z werse-
tu 11 dowiadujemy się, że Paweł prze-
bywał w Koryncie przez półtora roku, 
a w.18 dodaje nam kolejnych „wiele 
dni”. Następnie wyruszył do Efezu, za-
bierając ze sobą Pryskę i Akwilę (była 
to zatem kolejna przeprowadzka, tym 
raz o ok. 500 km). Myślę, że w tym 
czasie stali się oni już chrześcijanami. 

Paweł z racji wspólnego mieszkania 
spędzał z nimi czas, zaznajomili się  
i myślę że przez służbę, życie i zwiasto-
wanie nasi dzisiejsi bohaterzy doszli do  
poznania prawdy o Jezusie Chrystusie.  

Dalej w 18 rozdziale W w. 19-23 czy-
tamy o tym, że po niedługim czasie 
Paweł opuścił Efez i wyruszył w dalszą 
podróz do Cezarei. W Efezie natomiast 
pozostali Pryska i Akwila. Tutaj dowa-
idujemy się, że z pewnością są oni już 
chrześcijanami a dodatkowo dobrymi 
apologetami. Kiedy usłyszeli Apollosa 
postanowili, wyjaśnić mu dokładniej 
jak sprawy się mają. Apollos, jak czyta-
my, był wykształcony i obeznany z tym 
co mówił, a mimo to Pryska i Akwila 
nie bali się z nim porozmawiać, a raczej 
„zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej 
drogę Bożą”.  Apollos stał się bardzo 
ważną osobą w Kościele I wieku. Było 
to możliwe dlatego, że zwykle mał-
żeństwo szyjące namioty postanowiło  
w niego zainwestować swój czas i siłę. 

W Dziejach Apostolskich nie spotka-
my już tego małżeństwo, w kolejności 
historycznej pojawia się o nich kolejna 
wzmianka w 1 liście do Koryntian, napi-
sanym w Efezie. Gdzie Paweł pozdrawia 
adresatów od Pryski i Akwili oraz ko-
ścioła, „który gromadzi się w ich domu”. 
Zatem nie tylko byli oni ewangelistami 
czy nauczycielami, którzy wyprowadzi-
li z błędu Apollosa, ale i założyli zbór 
w swoim domu. Stosunkowo nie wiele 
czasu minęło od ich nawrócenia, a oni 
stali się już tak rozwiniętymi i działają-
cymi chrześcijanami. 

4 lata później Paweł pisze List do Rzy-
mian, w którym prosi o przesłanie po-
zdrowienia małżeństwu ze swojej ekipy. 
Zakładam, że skoro napisał do Rzymian, 
to i nasi bohaterzy musieli się tam znaj-
dować bądź przebywać w okolicy. Za-
tem była to już kolejna ich przeprowadz-
ka w ciągu kilku lat, o jeszcze większą 
niż ostatnio odległość. Prawdopodobnie 
wrócili oni do miejsca z którego zostali 
wygnani (cesarz Klaudiusz, który wydał 
ten rozkaz zmarł w 54 roku.) i założyli 
tam kolejny zbór w swoim domu. Mało 
tego, Paweł pisze tam o wdzięczności 
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swojej i wszystkich kościołów z Azji 
i nadstawianiu karku za jego sprawę. 
Czy to nie fascynujące ? Nie wiemy do 
czego konkretnie odnosi się Paweł, ale 
brzmi to bardzo poważnie i pochlebnie. 
Warto dodać, że Efez leży w Azji. Więc 
będąc tam nie tylko mieli oni kościół we 
własnym domu, ale i wywarli wpływ na 
wszystkie inne Kościoły w tamtej części 
ówczesnego świata. Najwidoczniej byli 
wielkim wsparciem dla Pawła, a teraz 
znowu przebyli kolejne kilometry by  
w nowym miejscu służyć Bogu.

Ostatnia wzmianka o tych ludziach po-
jawia się w ostatnim znanym nam liście 
Pawła – 2 do Tymoteusza. Napisany 
w 67 roku, z celi śmierci w Rzymie do 
młodszego współpracowika, który, jak 
podaje wstęp do tego listu w ESV Glo-
bal Study Bible,  pełnił funkcję pastora 
w zborze Efeskim. W zeszłym artykule 
omawialiśmy bliżej Demasa, o którym  
(w tym samym liście ) napisano że umi-
łał świat doczesny i opuścił Pawła. Tu-
taj widzimy przychylne pozdrowienie 
dla Pryski i Akwili. Skoro Paweł będąc  
w Rzymie przesyła pozdrowienia do Efe-

zjanina, to świadczy to o tym, że adre-
saci życzeń nie znajdują się w Rzymie,  
a muszą być bliżej Tymoteusza, któ-
ry będzie im wstanie przekazać słowa 
Pawła. Mamy zatem już czwartą prze-
prowadzkę. Wierzę, że Pryska i Akwi-
la dalej pełnili swoją służbę i wytrwali  
w niej aż do końca. 

Bardzo fascynuje mnie to małżeństwo. 
Definitywnie byli oni bardzo dobrymi 
współpracownikami w ekipie Pawła. 
Tam gdzie się przeprowadzali mieli 
zbory w swoim domu, nie był im strasz-
nym trud przeprowadzek ówczesnych 
czasów. Dzielnie pracowali na szeroką 
skalę, za co wdzięczne były im zbory 
z Azji. Nie bali się prowadzić innych  
w wierze, wiedzieli w co wierzą, a do 
tego byli, chciałoby się rzec, tylko zwy-
kłymi rzemieślnikami, wytwarzającymi 
namioty. Bardzo mnie oni motywują, 
mam nadzieję, że Was drodzy czytelni-
cy również. W tym miesiącu chcę rzu-
cić nam trzy wyzwania. Po pierwsze: 
otwórzmy swoje domy dla innych ludzi. 
Nie koniecznie musimy od razu zakła-
dać w nich nowy zbór, ale na pewno 

warto zacząc organizować domową gru-
pę biblijną i wystawiajmy nos poza na-
sze drzwi, troszczmy się nie tylko o nasz  
ale i o inne zbory, czy grupy. Na pew-
no inni to docenią i będziemy dla nich 
zachęceniem, dla chwały naszego Ojca.  
Po drugie: nie bójmy sie i inwestujemy  
w ludzi. Paweł wykorzystał okazję 
wspólnej pracy i mieszkania by dopro-
wadzić znajomych do Chrystusa. Potem 
oni widzieli potencjał Apollosa i sami  
zaangażowali sie w jego wzrost ducho- 
wy. Miejmy takie nastawienie, wykorzy-
stujemy nasze naturalne pole misyjne  
w pracy, szkole, rodzinie, do tego by 
głosić Chrystusa. Po trzecie: być może 
czytając historię tego małzeństwa, czu-
jesz że Bóg powołuje cię do podobnej 
służby. Drogi przyjacielu nie opieraj się 
Bożemu prowadzeniu, nasz kraj po-
trzebuje ewangelii i nowych wspólnot. 
Módl się do Boga, by prowadził cie  
w tym pragnienie i porozmawiaj o tym 
ze swoim pastorem czy mentorem, ta-
kim jakim był Paweł dla naszych dzisiej-
szych bohaterów. On na pewno pomo-
że ci w rozwoju. 



SŁOWO PRAWDY • Numer 4-5 / kwiecień-maj 2014 • 35

Glenn Sunnshine, tłum. Paulina Barańska

TSUDA UMEKO (1864-1929)

Pochodzenie

Rodzina nosząca nazwisko Tsuda była 
rodziną niewysokich rangą samurai 
pochodzących z Sakury w Japonii. 
Tsuda Sen, czwarty syn w rodzinie, 
rozpoczął naukę w szkole w wieku 
15 lat, by nauczyć się języka angiel-
skiego, holenderskiego, a także nauk 
zachodnich. Wraz z wybuchem Rewo-
lucji Meiji, przyłączył się do do rządu  
i z entuzjazmem podjął się westerniza-
cji Japonii. Interesował go problem edu-
kacji dziewcząt. Szczególną uwagę po-
święcał możliwości wymiany uczniow-
skiej pomiędzy Japonią a państwami 
zachodnimi. Kiedy misja Iwakury (1871) 
miała zostać wysłana w celu poznania 
świata i zachodnich metod działania  
w różnych dziedzinach, Tsuda Sen 
zgłosił swoją 6 letnią córkę Mume (lub 
Ume, co oznacza „śliwka”) do udzia-
łu w wyprawie. Najprawdopodobniej 
Tsuda Sen uważał swoją córkę za zby-
teczną - była jego drugim dzieckiem,  
a kiedy się urodziła był tak zły, że wy-
biegł z domu. W wielu kwestiach po-
dzielał konserwatywne stanowisko: bar- 
dziej cenił synów i uważał, że kobiety, 
nawet te wyedukowane, zdecydowanie 
powinny zajmować podporządkowaną 
i niższą pozycję w społeczeństwie.  
W rzeczywistości jego pierwsza córka 
została adoptowana przez wujka, więc 
Tsuda Sen nie ponosił kosztów jej wy-
chowania. 

Tsuda Sen uczestniczył w Wystawie 
Światowej w Wiedniu w 1873, na któ-
rej poznał zachodnie metody produk-

cji rolnej. Powrócił do Japonii w 1874 
roku i założył Szkołę Rolniczą w Tokio 
(Gakunosha Nogakko). Kontynuował 
także swoją przedsiębiorczą działal-
ność i rozpoczął sprzedaż warzyw 
z Zachodu, a zwłaszcza kukurydzy, 
stosując przy tym reklamę drogą 
pocztową. Oprócz tego zaczął wy-
dawać czasopismo o tematyce rolni-
czej. W tamtym czasie nawrócił się 
na chrześcijaństwo, a w późniejszym 
okresie wpłynął na założenie Szkoły 
Przyjaciół w Tokio w 1887 roku. 

W międzyczasie jego córka Ume 
osiedliła się w Waszyngtonie wraz  
z rodziną Charlesa Lanhama, któ-
ry był sekretarzem japońskiego po-
selstwa w Stanach Zjednoczonych. 
Lanham nie posiadał swoich dzieci  
i wraz z żoną traktowali Ume jak ich 
własne dziecko. Po około roku od 
ich przyjazdu, Ume chciała zostać 
ochrzczona. Chociaż państwo Lan-
ham byli członkami Kościoła Episko-
palnego, to uważali, że najlepszym 
rozwiązaniem będzie dla Ume, by 
uczęszczała do nie separatystyczne-
go Kościoła Szwecji.  

Ume Tsuda (jak nazywano ją w Sta-
nach Zjednoczonych) uczyła się  
w Ameryce do momentu ukończe-
nia 17 roku życia. Okazywała talent 
szczególnie w nauce języka, mate-
matyki, przedmiotów ścisłych i mu-
zyki. Po powrocie do Japonii w 1882 
roku doświadczyła poważnego szo-
ku kulturowego: niemal zupełnie za-
pomniała języka, a niski status kobiet 

w Japonii wprowadzał ją w osłupie-
nie. Państwo atakowało koncepcję 
westernizacji i w konsekwencji pro-
mowane były ideały neokonfucjani-
zmu, promujące podporządkowanie 
kobiet. W rezultacie Ume postanowi-
ła, że nigdy nie zawrze tradycyjnego 
japońskiego związku małżeńskiego. 
Wolała małżeństwo oparte na wza-
jemnej miłości i szacunku – takie,  
jakie widywała w Ameryce.

Powołana, by uczyć

Tsuda została zatrudniona jako pry-
watny nauczyciel dzieci Itō Hirobu-
mi, który wkrótce stał się premierem 
Japonii. W 1885 roku przeprowadziła 
się, aby nauczać w szkole założonej 
przez rodzinę cesarską dla nauki ich 
córek (Peeresses’ School). Jednak dla 
Tsudy nie było to dobrym rozwiąza-
niem - szkoła ta właściwie była szko-
łą dobrych manier, której celem było 
przygotowanie dziewcząt do bycia 
żonami i matkami. Tsuda zaczęła 
wierzyć w to, że jej unikalnym po-
wołaniem jest poprawienie edukacyj-
nych możliwości japońskich kobiet. 
Jednak by to uczynić, sama potrzebo-
wała edukacji. W związku z tym po-
wróciła do Stanów Zjednoczonych, 
by kontynuować naukę. 

Tsuda studiowała w Bryn Mawr Colle-
ge w latach 1889-1892, gdzie uczyła 
się angielskiej literatury, niemieckiej 
filozofii i biologii. Następnie wstąpi-
ła do St. Hilda’s College, należącego 
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do Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ra-
dziła sobie tak dobrze, że Bryn Mawr 
College zaoferował jej stanowisko 
wykładowcy, by mogła starać się  
o dalsze stopnie akademickie. Tsuda 
Ume czuła się jednak w obowiązku 
wobec cesarskiej rodziny, by powró-
cić do Japonii i poprawić system edu-
kacji kobiet. 

Jedyna szkoła, która zapewniała 
wyższe wykształcenie kobiet w Japo-
nii w tamtym czasie była usytuowa-
na w Tokio (Tokyo Women’s Normal 
School), dlatego więc Tsuda uważała, 
że kobiety w Japonii powinny mieć 
możliwość uczestniczenia w zagra-
nicznych wymianach studenckich. 
W związku z tym Tsuda Ume rozpo-
częła publicznie przemawiać na ten 
temat i z pomocą Religijnego Towa-
rzystwa Przyjaciół wkrótce zebrała 
8000 dolarów, które przeznaczyła na 
stypendia dla japońskich kobiet. Dla 
porównania - w 1900 roku czesne  
w Wharton School będącej wydzia-
łem Uniwersytetu Pensylwanii wy-
nosiło 150 dolarów, a cena wynaj-
mu pokoju w internacie wahała się 
między 185-250 dolarów, natomiast 
podręczniki kosztowały w granicach 
10-50 dolarów.

Tsuda powróciła do Japonii i po raz 
kolejny rozpoczęła nauczanie w Pe-

eresses’ School, a także w Tokyo Wo-
men’s Normal School. Oprócz tego 
pisała i wykładała na temat statusu 
kobiet.

Edukacja żeńska rozpowszechniała 
się w tamtym okresie po części dzię-
ki Prawu Kobiet do Wyższej Edukacji 
z 1889 roku, które zarządzało zało-
żenie w każdej prefekturze (jednost-
ka administracyjna Japonii – przyp. 
Tłum.) co najmniej jednej publicz-
nej szkoły ponadpodstawowej dla 
dziewcząt. Niestety, szkoły te skupia-
ły się wciąż na obowiązkach domo-
wych kobiet.

Szkoła Żeńska

Tsuda uświadomiła sobie, że nigdy 
nie będzie w stanie zapewnić ta-
kich samych możliwości edukacji dla 
dziewczyn, jakie posiadają chłopcy  
i w związku z tym zrezygnowała z na-
uczania w Peeresses’ School i w 1900 
roku założyła Żeńską Szkołę Studiów 
Angielskich (Joshi Eigaku Juku). Po-
dążając za przykładem Bryn Mawr 
College, który nalegał na dostosowa-
nie standardów uczelni do tych, jakie 
panowały na Harvardzie, Tsuda Ume 
postanowiła, że jej szkoła będzie 
opierała się na standardach wyzna-
czonych przez bardzo wymagający  
i prestiżowy Uniwersytet Tokijski. 

Żeńska Szkoła skupiała się na sztu-
kach wyzwolonych oraz na popular-
nych w tamtych czasach tematach do 
dyskusji, czego celem było rozwinię-
cie osobowości studentów oraz za-
chęcenie ich do kreatywności. 

W 1902 roku Tsuda stała się według 
prawa niezależna od swojej rodziny 
i zmieniła imię na Umeko. Musiała 
ciężko pracować, by móc się utrzy-
mać i sfinansować nową szkołę. Poza 
pracą w tej szkole, pracowała także 
w innych, udzielała prywatnych lek-
cji córkom przyjaciół i była zaan-
gażowana w zbiórkę pieniędzy. Jej 
wysiłki opłaciły się, gdy w 1903 roku 
jej szkoła została zatwierdzona przez 
Ministerstwo Edukacji jako szkoła 
zawodowa. Dzięki przewodnictwu 
Umeko standardy szkoły były tak ry-
gorystyczne, że w 1905 roku stała się 
ona pierwszą szkołą w Japonii, której 

absolwenci nie musieli przystępować 
do egzaminów państwowych w celu 
zdobycia kwalifikacji nauczyciel-
skich.

Niestety, uporczywe starania Umeko, 
by wesprzeć szkołę i wypromować 
edukację kobiet, odbiły znaczne pięt-
no na jej zdrowiu. Dostała wylewu  
i w 1919 roku oddaliła się na wieś  
w Kamakurze. Jej zdrowie coraz bar-
dziej się pogarszało i w 1929 umarła.

W 1933 roku Joshi Eigaku Juku (Żeń-
ska Szkoła) zmieniła nazwę na Tsuda 
Eigaku Joku. W 1948 roku otrzyma-
ła nazwę Tsuda College (Uniwer-
sytet Tsudy). Jest to najstarszy i naj-
bardziej prestiżowy uniwersytet dla  
kobiet w Japonii. Szkoła wyedukowa-
ła około 27500 absolwentów, którzy 
stali się aktywni we wszystkich dzie-
dzinach życia.

Tsuda Umeko była krytykowa-
na przez niektóre feministki z tego 
względu, że przeciwstawiała się pra-
wu wyborczemu kobiet i ich aktywi-
zmowi, preferując w zamian mniej 
wyróżniający się, a bardziej kobiecy 
styl życia publicznego. Jednak jej 
cel różnił się od tego, który posiada-
ły feministki. Ona chciała stworzyć 
kadrę wysoko wykwalifikowanych, 
kreatywnych kobiet, które mogłyby 
być finansowo niezależnymi nauczy-
cielkami języka angielskiego, czyli 
jednego z nielicznych zawodów dla 
kobiet powszechnie akceptowanych 
przez społeczeństwo. Uważała, że 
bardziej natarczywa postawa kobiet 
odniosłaby odwrotne rezultaty, niż te 
które ona założyła.

Tak jak i inni reformatorzy edukacji 
tamtych czasów, tacy jak Niijima 
Joland, czy też Nitobe Inazo, Tsuda 
Umeko była świadoma relacji pomię-
dzy zachodnim nauczaniem a chrze-
ścijaństwem. Wraz z Niitobe dzieliła 
troskę o kobiecą edukację, zrodzoną 
w wyniku jej doświadczeń w Ame-
ryce oraz relacji z Religijnym Towa-
rzystwem Przyjaciół. Świadomość 
jej powołania oparta na rozpoznaniu 
relacji pomiędzy chrześcijaństwem, 
edukacją i potencjałem kobiet nadała 
kierunek jej pracy i stała się impul-
sem do działania.  
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opracowanie: Nela i Zbyszek KłapaRODZINA
Jak myślisz: od czego zależy dobre funkcjonowanie rodziny?

Potrzebujesz podpowiedzi? Od czego zależy dobre funkcjonowa-
nie samochodu, pralki czy zmywarki? Od tego, czy osoba, która ten 
sprzęt używa, stosuje się do instrukcji obsługi, czyli poleceń produ-
centa. Czy w rodzinie są jakieś polecenia, do których musisz się za-
stosować? Tak. Rodzice proszą cię o robienie różnych rzeczy, więc wydają różne polecenia. Jeżeli robisz to, o co proszą, to 
jesteś im posłuszny. Dzięki temu relacje w domu są dobre, atmosfera jest miła. Rodzina dobrze funkcjonuje.

Może czasami gniewa cię to, że rodzice oczekują posłuszeństwa i myślisz sobie: „A rodzicom to wszystko wolno?” Jak 
uważasz, czy rzeczywiście mogą robić, co chcą? Nie. Nad nimi, jak i nad każdym z nas, jest Bóg, który oczekuje posłu-
szeństwa. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, w rodzinie dobrze się dzieje. Wszelkie nieposłuszeństwo (czyli grzech) wnosi do 
domu smutek, złe emocje i wywołuje różne problemy. Żeby było dobrze, nie wystarczy, aby tylko rodzice, albo tylko dzieci 
były posłuszne Bogu. Jest to zadanie dla nas wszystkich: rodziców i dzieci. A skąd wiedzieć, czego Bóg od nas oczekuje? 
Oczywiście, z Biblii. W poniższej zgadywance znajdziesz przykład polecenia dla dziecka z listu Apostoła Pawła do Kolosan.

Jest tam też polecenie dla rodziców: „Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu.” (Kolosan 3:21)
Może przeczytasz sobie te 2 zdania z rodzicami i razem zastanowicie się, jak stosować się do tych poleceń w codziennym 
życiu?
Rozwiązując rebus, odkryjesz bardzo ważne słowo. Z nazwy każdego zwierzaka wybierz tę literę, którą wskazuje liczba 
obok. Wpisz litery w pola po kolei z pierwszego, a potem drugiego szeregu, od lewej do prawej. Czy wiesz, co znaczy to 
słowo?

Wykonaj działania w prostokątach. Prostokąty, w któ-
rych wynik wynosi 3 pokoloruj i spróbuj ułożyć zdanie 
z wyrazów, które są w nich zapisane.
Tu wpisz ułożone przez siebie zdanie. Sprawdź w Biblii 
w liście do Kolosan 3:20, jak poradziłeś sobie z tym 
zadaniem.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



38 • SŁOWO PRAWDY • Numer 4-5 / kwiecień-maj 2014

TEMAT NUMERU: WSPÓŁ-Kobieta kobiecie Alina Woźniak

Istnieje powszechnie akceptowany podział na mało-
mównych mężczyzn i gadatliwe kobiety. Podział ten 

jest źródłem wielu żartów i dowcipów. Jednak nad wyja-
śnieniem tej dysproporcji w ekspresji językowej pracują 
też naukowcy. Według raportu psychiatrów, statystyczna 
kobieta wypowiada średnio około 20 tys. słów dziennie, 
natomiast statystyczny mężczyzna tylko około 7 tys. słów. 
Do tego różne badania wykazały, że dziewczynki od po-
czątku mają bardziej rozwinięte umiejętności językowe 
niż chłopcy. Wyniki najnowszych badań przynoszą wy-
jaśnienie tej dysproporcji. Według nich odpowiada za nią 
zaobserwowany w mózgach kobiet wyższy poziom białka  
FOXP2, zwanego „białkiem mowy”. Następstwem tego jest 
fakt, że generalnie kobiety mają większą łatwość w nawiązy-
waniu relacji niż mężczyźni.

Wiedzę na temat wyższego poziomu owego „białka mowy” 
u kobiet w porównaniu z mężczyznami, miał na pewno 

szatan w raju. On wiedział, że to właśnie z kobietą warto 
zacząć rozmowę, bo ona szybko jej nie urwie. Ewa wdała 
się w dyskusję nad prawdziwością słów wypowiedzianych 
przez Boga. Dała się zwieść podchwytliwymi pytaniami: czy 
rzeczywiście Bóg powiedział? (1 Moj 3:1). Potem zwiedziona 
pięknem owocu z drzewa poznania dobra i zła zerwała je 
i dała Adamowi, który był z nią. Warto zwrócić uwagę, że 
za gadulstwo Ewy, za jej „nowe znajomości” i czyny z tym 
związane Bóg „wezwał do odpowiedzi” najpierw Adama.

Wszechwiedzący Stwórca znał ryzyko obdarzenia człowie-
ka własną wolą. Bóg znał też ryzyko obdarzenia kobiety 
„białkiem mowy” w takiej obfitości. W swoim planie dla 
człowieka i świata Bóg przewidywał odkupienie. Zapowiedź 
tego planu odczytujemy w słowach powiedzianych do węża: 
„ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między two-
im potomstwem a jej potomstwem: ono zdepcze ci głowę,  
a ty ukąsisz je w piętę”(1 Moj 3:15).

Gdyby 
kobiety 
milczały…
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I tak jak Paweł przypomina w Liście do Tymoteusza, że to 
nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta (1 Tym 2:14), tak 
też pamiętajmy, że do realizacji wielkiego planu zbawienia 
Bóg posłużył się kobietą. Do dzisiaj zdumiewa nas odwaga 
młodej izraelskiej dziewczyny z prowincji, która podejmuje 
tak ważny dialog z Bogiem. Maria podejmuje niewyobra-
żalnie doniosłą decyzję. W tej sytuacji bez zbędnych słów,  
w pokorze odpowiada na Boże powołanie: „Oto ja służeb-
nica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łuk 
1:38). Poznajemy tu Marię, która: „zachowywała wszystkie 
te słowa, rozważając je w sercu swoim” (Łuk 2:19).

Kobiety w Wielkim Tygodniu

Na kartach Ewangelii poznajemy wiele kobiet. Ciekawą ob-
serwacją jest, że szczególnie w ostatnim tygodniu ziemskiej 
drogi Jezusa, w paschalnej części historii występują one 
częściej, aniżeli w pozostałych fragmentach Ewangelii. Są to 
kobiety, które znamy z imienia, a więc Maria, matka Jezusa, 
Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, prorokini Anna, Marta i Ma-
ria z Betanii, siostry Łazarza, Maria Magdalena, którą Jezus 
uleczył z opętania (Mk 16, 9). Są też inne kobiety, dzisiaj dla 
nas bezimienne, które chodziły z Jezusem i Jego uczniami. 
To o nich czytamy, że „służyły im majętnościami swymi”.

Wśród tych wielu kobiet, w domu Szymona trędowatego po-
znajemy kobietę, która nie licząc się z kosztami, narażając 
się na docinki mężczyzn namaściła ciało Jezusa drogocen-
nym olejkiem nardowym. Obecni tam mężczyźni obliczali 
koszt takiej ekstrawagancji i krytykowali rozrzutność tej ko-
biety. Jezus jednak nie tylko stanął w jej obronie. On zapo-
wiedział, że owa niewiasta dzięki swojemu czynowi będzie 
wspominana wraz ze zwiastowaniem ewangelii. Jej odwaga, 
wrażliwość i wyczucie okazały się wybiegać w przyszłość, 
bowiem uprzedziła ona namaszczenia ciała Jezusa na Jego 
pogrzeb (Mar 14:8).

W drodze na Golgotę spotykamy kolejne bezimienne ko-
biety, które płakały nad losem Jezusa, skazanego na śmierć 
krzyżową. Pod krzyżem „były też niewiasty, które przypa-
trywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria. 
Matka Jakuba Mniejszego i Jozesa i Salome, które, gdy był 
w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu i wiele innych, 
które wraz z nim przyszły do Jerozolimy” (Mar 15:40-41).

Po śmierci krzyżowej Jezusa złożono Jego ciało pośpiesznie 
w grobie, a kobiety „przyglądały się, gdzie go złożono” (Mar 
15:47) aby, gdy minie sabat powrócić do grobu i namaścić 
ciało. To kobiety odkryły, że grób był pusty. Pierwszymi zwia-
stunami zmartwychwstania Jezusa nie byli sami uczniowie, 
ale kobiety z otoczenia Proroka z Galilei. One pierwsze za-
niosły wieść o zmartwychwstaniu tym, którzy stali się potem 
fundamentem Kościoła (Ef 2,19.20). Kobiety były pierwszymi 
ogłaszającymi zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. „Idź do 
braci moich i powiedz im” (Jan 20:17) - tak została zachę-
cona Maria z Magdali, by pójść do mężczyzn. Trzeba było 
po raz kolejny kobiecie przełamać pewne obowiązujące ste-
reotypy. „I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, 

że widziała Pana…” (Jan 20:18). Jedynie Ewangelista Łukasz 
rejestruje reakcję mężczyzn: „Lecz te słowa wydawały się im 
niczym baśnie, i nie dawali im wiary” (Łuk 24:11).

Kobiety dziś w Kościele

Powstaje pytanie, jaka jest rola i miejsce kobiet w dzisiej-
szym Kościele? Z jednej strony,  kobietom w lokalnych zbo-
rach powierza się dziś zadanie nauczania nie tylko małych 
dzieci. To młodych mężczyzn (uczniów gimnazjum i liceum) 
często nauczają w zborach dzielne kobiety. Nikt ich dzisiaj 
nie karci za ten rodzaj nauczania. Szkoda, że są okazjonalnie 
tylko wspierane w tym dziele przez mężczyzn.

Z drugiej strony, kobiety bywają uciszane wersetami po-
chodzącymi z napomnień Pawła, skierowanymi do kobiet  
w kościele w Koryncie, na Krecie, czy w Efezie, które nie 
potrafiły ani czytać, ani pisać. Nakaz Pawła, aby takie uczyły 
się w cichości i uległości, wydaje się bardzo rozsądny.

Warto podkreślić, że nie każde wystąpienie kobiety w zbo-
rze jest chęcią pouczania mężczyzn, czy głoszenia kazań. 
Bóg działa w życiu również kobiet, dlatego cieszę się, że 
mamy prawo dzielić się w naszych zborach świadectwami 
Jego obecności w naszym życiu. Choć przywództwo należy 
do mężczyzn, nie uważajmy świadectwa kobiety o tym, jak 
Bóg działa w życiu, jako ataku na wyłącznie męski przywilej 
nauczania zboru. Bóg używał i używa kobiet, w szczegól-
nych chwilach Wielkiego Tygodnia, jak i dziś. 

Przede wszystkim wszyscy: mężczyźni i kobiety, zrewiduj-
my swoje motywacje. Czy na pewno chcę być zwiastunem 
zwycięstwa Jezusa nad grzechem, nad śmiercią? Czy w każ-
dej swojej wypowiedzi chcę głosić dobrą nowinę? Co mną 
kieruje? Jakie są moje prawdziwe pobudki?

Pamiętajmy, że w Chrystusie „Nie masz Żyda ani Greka, 
nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny 
ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Je-
zusie Chrystusie” (Gal 3:28). Wszyscy bierzmy przykład  
z kobiet, które odważnie posłuchały nakazu anioła przy pu-
stym grobie: „A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom jego, 
że zmartwychwstał”. Bądźmy odważni w głoszeniu wieści 
o zmartwychwstaniu. 

Skoro jako kobiety mamy daną od Boga łatwość w mówie-
niu, uznajmy ją za Bożą wolę! Nie ma sensu stawiać pytania: 
co by było, gdyby Ewa była małomówną, a wręcz milczącą 
istotą? Osobą, która nie nawiązuje relacji ze wszystkim, co 
się rusza? Nie była. Nie ma sensu stawiać też pytania: co 
byłoby, gdyby kobiety przy pustym grobie Jezusa zamilkły, 
gdyby przemilczały fakt spotkania ze zmartwychwstałym 
Jezusem? Nie zamilkły. I my więc, używajmy swoich talen-
tów i darów! Bóg realizuje swój plan posługując się zarówno 
mężczyznami jak i kobietami, obdarowując wszystkim, co 
jest potrzebne do życia i pobożności (2 P 1:3).

Niech Krzyż i pusty grób, oraz postawa posłuszeństwa kobiet 
przy grobie będą dla każdego refleksją i zachętą do opowia-
dania o swoim spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. 
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JAK MAM 
Włodek Tasak

Raz na jakiś czas wybucha gdzieś w Pol-
sce dyskusja na temat nadania imienia 

szkole, mostowi, nazwania ulicy czy placu. 
I okazuje się, że patron jest nie dość god-
ny, albo zbyt kontrowersyjny, bo zszargał 
czymś swoje dobre imię. 

Nasze imię (rozumiane jednak raczej jako 
nazwisko) jest dla nas istotnym kapitałem, 
bo przypisana do niego reputacja czy zaufa-
nie może odegrać kluczową rolę w naszych 
życiowych planach – i odwrotnie – ich 
brak może je zrujnować już na samym po-
czątku. Czasem chcielibyśmy móc zacząć  
jeszcze raz, ale pod nowym imieniem, nie-
obciążonym przeszłością.

Nadawanie nowego imienia w Biblii ma 
swoje znaczenie: Abram stał się Abraha-
mem, Jakub stał się Izraelem, Szymon stał 
się Piotrem a Saul z Tarsu Pawłem. Tak samo 
było z Jezusem: „Bóg wielce go wywyższył 
i obdarzył go imieniem, które jest ponad 
wszelkie imię” (Flp 2:9). Zbór w Pergamonie  
(podobnie w Filadelfii) otrzymał słowa: Kto 
ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do 
zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny 
ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamy-
ku tym wypisane nowe imię, którego nikt 
nie zna, jak tylko ten, który je otrzymu-
je (Obj 2:17). To unikalna możliwość, jaką 
otrzymujemy od Boga, który w ten sposób 
komunikuje nam, że nasza przeszłość nas 
nie obciąża, a nasza przyszłość jest otwar-
ciem drogi do czegoś, co wykracza nawet 
poza najśmielsze marzenia. Pisze o tym Jan  
w swoim liście: „Patrzcie, jaką miłość okazał 
nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas 
nie zna, że jego nie poznał. Umiłowani, te-
raz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się 
nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy do niego po-
dobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” 
(1 J 3:1-2).

Jesteś znany pod swoim imieniem. Ty sam 
znasz się pod swoim imieniem. Ono nie-
sie za sobą pewne konkretne treści. „A, to 
ten...” – mówimy, mając swoją wyrobioną 

festiwalnadziei.pl facebook.com/FestiwalNadziei

WCZASY SENIORA  
W RADOŚCI

Wczasy Seniora w Radości w tym roku odbędą się  
w dniach od 22. lipca (rozpoczną się we wtorek wspólną 
kolacją) do 2. sierpnia (zakończą się w sobotę wspólnym 
obiadem). Koszt pobytu wynosi 650 zł.

Zgłoszenia należy kierować na adres:   
Danuta Marcyniak, Ośrodek w Radości,  
ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa;  
tel.22/6155076 wew. 30;  
e-mail: danuta@baptyści.pl

OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE
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Boże słowa

niem; stare przeminęło, oto wszyst-
ko stało się nowe” (2 Kor 5:15-17).  
A jednak, w tym „nowym” istotną część, 
osobną wartość stanowi to, co jest nie-
odłączną i oryginalną częścią nas. Tą 
częścią, z którą zostaliśmy stworzeni, 
zaprojektowani przez Boga jeszcze 
przed założeniem świata („W nim bo-
wiem [w Chrystusie] wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli świę-
ci i nienaganni przed obliczem jego;  
w miłości” – Ef 1:4, wciąż dzięki Chry-
stusowi, zawsze za Jego sprawą), ale 
jako my – ja, ty, on, ze swoimi unikal-
nymi cechami. I te nadane nam przez 
Boga cechy dzięki obecności w nas 
życia Chrystusa są zdolne rozkwitać, 
rozwijać się pełnią swego potencjału. 

Nie wierzmy w to, co widzimy w lu-
strze. To obraz zniekształcony. Nie 
wierzmy w to, co przywołują nam 
nasze trudne wspomnienia – to obraz 
już nieaktualny. Nie wierzmy nawet  
w to, co myślimy o sobie w tym mo-
mencie, bo to wciąż pamięć wewnętrz-
na o tym, co przezwyciężone i pokona-
ne. Uwierzmy w to, co widzi Bóg, który 
patrzy na nas zachwycony potencjałem 
nowego życia, jakie w nas zaszczepił. 
Uwierzmy w to, kim jesteśmy nie na 
ziemski sposób, kiedy lepiej zapamię-
tujemy porażki niż zwycięstwa, ale na 
sposób Królestwa Bożego, kiedy liczy 
się to, jakie zwycięstwo raz na zawsze 
odniósł Chrystus.

opinię na czyjś temat. Także Bóg 
zna nas po imieniu, choć ina-
czej. To wspaniała prawda, że 
dla naszego Ojca w niebie nie 
jesteśmy numerem, twarzą 
(skądś go znam, ale skąd...?  
– zastanawiamy się czasem), 
po prostu jednym z miliardów 
ludzi, milionów Polaków, tysię-
cy baptystów itd.

Ale jest jeszcze wspanialsza: Bóg 
nie tylko zna nas po imieniu (przepięk-
nie alegorycznie mówi o tym Jezus: 
„owce słuchają jego [pasterza] głosu, 
i po imieniu woła owce swoje, i wy-
prowadza je” - J 10:3), ale On w nasze 
imię wkłada zupełnie odmienną treść, 
niż ktokolwiek inny na ziemi, nie wy-
łączając nas samych. My, patrząc w lu-
stro widzimy swoje błędy, porażki, nie-
dostatki urody, uzupełnione nieśmiało 
jakimś dobrym wrażeniem czy wspo-
mnieniem. Zupełnie, jakbyśmy chcieli 
odnieść do siebie słowa skierowane do 
zboru w Sardes: „Znam uczynki twoje: 
Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły” 
(Obj 3:1). Tymczasem Bóg patrząc na 
nas widzi w lustrze zupełne inne od-
bicie: w miejsce obwisłych powiek czy 
pozbawionych blasku oczu, dostrze-
ga tam nieskończone piękno swego 
ukochanego Syna, który zamieszkał  
w naszym wnętrzu i ożywił naszego 
ducha. Ale nie tylko to. Bóg nie widzi 
w nas tylko odbicia swojego Syna – 
Tego, który nadał naszemu życiu war-
tość nieskończoną. Bóg potrafi w nas 
dostrzec nas samych, ale innych, niż 
my sami dostrzegamy. Nadal dzieje się 
tak za sprawą Chrystusa, który  „umarł 
za wszystkich, aby ci, którzy żyją, 
już nie dla siebie samych żyli, lecz 
dla tego, który za nich umarł i został 
wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo 
nie znamy według ciała; a jeśli znali-
śmy Chrystusa według ciała, to teraz 
już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest  
w Chrystusie, nowym jest stworze-

Kiedy myślimy o swoim życiu, definiu-
je nas przeszłość: nasze pochodzenie, 
środowisko, w jakim dorastaliśmy a tak- 
że porażki, niepowodzenia i rozczaro-
wania – te niestety pamiętamy znacz-
nie lepiej niż sukcesy i radości. Tym-
czasem powinna nas definiować przy-
szłość: kim będziemy w Chrystusie (jak 
pisał Jan), ale także teraźniejszość – 
kim już jesteśmy dzięki Niemu. Nieste-
ty, my wciąż patrzymy tylko w lustro, 
które odbija obraz tego, co zewnętrz-
ne. Zacznijmy uczyć się żyć zgodnie  
z nową tożsamością, jaką otrzymali-
śmy od Boga. Francuski pisarz Antoine 
de Saint-Exupéry trafił w sedno pisząc: 
„Człowiek nosi w sobie większego 
od siebie” (nawet jeśli nie to samo on  
i ja mieliśmy na myśli). To życie Boga  
w nas sprawia, że nie musimy się 
oglądać na nasze ograniczenia, ale 
możemy czerpać z Jego nieskończo-
ności. Aby to było w praktyce możli-
we, musimy uwierzyć, że naprawdę 
Bóg uczynił nas kimś innym, nowym 
– i krok po kroku uczyć się tego, kim 
jestem, w miejsce tego, kim byłem  
– choćby wczoraj. 

Straszne wydarzenie ze wzgórza Gol-
goty nadało mi nowe imię, nową toż-
samość, pozwalając patrzeć przed sie-
bie i tam szukać zarówno nadziei, jak 
i uzdolnienia. Jeśli już mam czerpać  
z przeszłości – to właśnie z tamtej.  

NA IMIĘ?
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Opracował: Konstanty Wiazowski

W okręgu Obdurman, bez zawiadomienia 
władz kościelnych, władze zburzyły prote-
stancki budynek kościelny. To część kam-
panii usunięcia chrześcijan z tego okręgu, 
którą rozpoczął prezydent islamista Omar 
al Baszir po oddzieleniu Południowego 
Sudanu. 17 lutego tego roku buldożery 
w asyście tamtejszej policji i sił bezpie-
czeństwa zniszczyły budynek kościelny 
Sudańskiego Kościoła Chrystusa w mie-
ście Ombada, okręgu Obdurman. Władze 
skonfiskowały teren, na którym stał ten 
kościół. Teraz chrześcijanie szukają innej 
działki, na której mogliby wznieść nowy 
dom modlitwy. Do tego czasu zamierzają 
odbywać nabożeństwa w prywatnych do-
mach. Przedstawiciel władz usprawiedli-
wiał to postępowanie tym, że kościół ten 
znajdował się w „muzułmańskim rejonie”. 
„My w tym miejscu nie chcemy mieć żad-
nego kościoła” - powiedział oficer policji, 
który nadzorował zburzenie budynku ko-
ścielnego. (credo.ru)

Włochy – 150-lecie ruchu 
baptystycznego

W dniach 5-8 września ub. r. baptyści 
włoscy świętowali tę rocznicę zapoczątko-
wania ruchu baptystycznego. Świadectwo 
baptystyczne pojawiło się tam dwa lata po 
zjednoczeniu kraju w 1861 roku. Pierwsi 
misjonarze baptystyczni przybyli do Włoch 
z Anglii w 1863 roku. W maju 1884 roku po-
wstał tam Ewangeliczny Kościół Baptystów. 
Obecnie liczy on 4.200 członków w112 zbo-
rach. W latach 1960. baptyści włoscy pu-
blicznie wspierali Amerykański Ruch Praw 
Człowieka, któremu przewodził Martin Lu-
ther King. Od 20 lat baptyści włoscy ściśle 
współpracują z tamtejszymi metodystami 
i waldensami. Wspólnie wydają tygodnik 
„Riforma”. W czasie rocznicowych uroczy-
stości zebrani mogli zapoznać się z historią 
baptystów włoskich i obejrzeć bogatą wy-
stawę, przygotowaną przez Wydział Histo-
ryczny Kościoła. (Baptist  World, 1/2014) 

Sudan – zburzenie budynku 
kościelnego

Chińska Republika Ludowa – sytuacja religijna
W dniach 18-20 listopada ub. r. przedstawiciele Kościołów protestanckich Ameryki 
spotkali się z przedstawicielami protestanckiego Kościoła w Chinach. Franklin Graham, 
który na tym Forum wygłosił główny referat powiedział: „Kościół w Chinach jest ruchem 
masowym. To ogromny Kościół. Jako protestanci i ewangelikalni chrześcijanie  powin-
niśmy mieć kontakt z tym Kościołem”. Gao Feng, przewodniczący Chrześcijańskiej Rady 
Kościołów w Chinach podał, że w latach1980-tych i 1990-tych co drugi dzień w Chinach 
powstawały trzy nowe zbory i dodał: „Wierzę, że Kościół w Chinach, pod przewodnic-
twem Ducha Świętego nadal będzie się rozwijał”. Gu Yuese powiedział: „W czasie Boże-
go Narodzenia mój kościół odwiedzi ponad 20.000 osób. Modlimy się, aby stali się oni 
chrześcijanami”. Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Grahama ma szczególne związki  
z Chinami – tu w 1920 roku urodziła się Ruth Graham, a jej rodzice przez 25 lat pracowali 
tam jako lekarze. (Decision 1/2014)

Kenia – misyjne zaangażowanie tamtejszych batystów
Baptystyczna Konwencja Kenii powstała w 1971 roku, by promować wzajemną spo-
łeczność, rozwijać uczniostwo, misję i służbę charytatywną baptystycznych zbo-
rów. Na początku Konwencję tworzyło 400 zborów, obecnie liczy ona ponad 580.000 
członków w ponad 3.000 zborach. „Baptystyczna Konwencja Kenii istnieje po to, by 
jednoczyć wszystkie zbory baptystyczne we wspólnym celu misji chrześcijańskiej 
w tym kraju” - mówi się w jej statucie. Realizując to zadanie Konwencja zamierza  
w najbliższych latach zapoczątkować 1000  nowych zborów domowych. W ramach spo-
łecznego zaangażowania zespoły misyjne będą pomagać w budowaniu domów dla naj-
bardziej potrzebujących rodzin. Wraz z partnerami zagranicznymi rozpocznie się misja 
w zachodniej części Kenii. Baptystyczny Ośrodek Dziecięcy w Kayole to dom dla dzieci 
porzuconych przez rodziców oraz sierot. Baptystyczny Wolontariat w Misji, organizacja 
zarejestrowana przez Konwencję, koncentruje się na zaspokajaniu fizycznych i ducho-
wych potrzeb Kenijczyków. Ważnym elementem misji jest edukacja. Konwencja prowadzi 
dwie wyższe szkoły i pięć szkół powszechnych. Ośrodek Baptystyczny w Nairobi kształ-
ci dzieci i młodzież, a Teologiczny Koledż w Limuru-Tigoni przygotowuje pracowników 
Kościoła. Konwencja jest partnerem Mount Meru Uniwersytetu w sąsiedniej Tanzanii, 
prowadzonego przez Kościoły Baptystyczne Wschodniej Afryki. (BWA Connect, 3/2014)

Nigeria – śmierć 59 uczniów
Bojownicy z islamistycznej organizacji Boko Haram w ataku na szkołę w północno-
-wschodniej Nigerii zabili 59 uczniów - poinformowali nauczyciele z placówki. Wiele ofiar 
zginęło w płomieniach, kiedy rebelianci podpalili budynki szkolne. Celem terrorystów była 
szkoła średnia w stanie Yobe, niedaleko stolicy regionu - Damaturu. Z informacji wojska 
wynika, że wśród ofiar byli sami chłopcy. Napastnicy zaatakowali szkołę około drugiej 
nad ranem czasu lokalnego. Uciekinierzy relacjonowali, że nie mogli wezwać pomocy, 
ponieważ budynek został odcięty od świata w zeszłym roku, kiedy islamiści przecięli linie 
telefoniczne. Wojsko ostrzega, że ofiar może być więcej, ponieważ żołnierze cały czas 
znajdują ciała uczniów. Z relacji nauczycieli wynika, że napastnicy najpierw zaatakowa-
li budynek administracyjny szkoły, a następnie zamknęli uczniów w internatach, które 
później podpalili. Ci, którym udało się wydostać zostali zamordowani przez bojowników 
Boko Haram. To kolejny taki akt terroru w ostatnim czasie. W czerwcu w ataku na jedną  
z nigeryjskich szkół zginęło 22 uczniów. Natomiast w ciągu ostatniego tygodnia islamiści 
z Boko Haram zabili ponad 200 osób. (gazeta. pl z 6 lutego br.)
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 Południowy Sudan – skutki 

wojny domowej 
Monychol właśnie wrócił z konferencji pastorskiej 
na południu kraju do rejonu Górnego Nilu, gdy 
nagle w stolicy Jubie, usłyszał pierwsze strzały. 
Kilka dni później obok jego domu wybuchła wojna 
domowa. 5 grudnia najmłodsze państwo pogrą-
żyło się w chaosie. Straż prezydenta Salvy Kiira, 
członka plemienia dinka starła się ze zwolennika-
mi wiceprezydenta Rieka Machara z plemienia nu-
erów. Przez 14 lat Monychol założył 4 zbory. Gdy 
wybuchły walki, wraz z rodziną i zborem uciekł 
do lasu. Później jego rodzina udała się do granicy  
z Ugandą. Choć walki ustały, napięcie pozostało. 
Ponad 750.000 osób w obawie o własne życie 
opuściło Południowy Sudan. Obecnie 3.7 mln 
ludziom grozi głód. Monychol z rodziną mieszka  
w obozie, oczekuje na powrót do Górnego Nilu, 
by obsłużyć ponad 600 członków swego zboru. 
Jako dinka uwierzył on w Chrystusa w 1992 roku,  
w czasie trwającej przez wiele dekad wojny domo-
wej. Jako żołnierz walczył w szeregach Sudańskiej 
Ludowej Armii Wyzwoleńczej. Został ranny i po-
zostawiony jako martwy, potem uratowany przez 
Czerwony Krzyż i odwieziony do szpitala w Kenii. 
Tam ukazał mu się we śnie Jezus. Gdy misjonarz 
baptystyczny wyjaśnił mu ten sen, Monychol po-
stanowił zaufać Jezusowi i razem założyli w obo-
zie sześć nowych zborów. Po ukończeniu semina-
rium Monychol wrócił do rejonu Górnego Nilu, by 
dzielić się tam ewangelią. (Baptist Press)

Nigeria – śmiertelne żniwo tej zimy
Nowy rok w północno-wschodnich rejonach Ni-
gerii był wyjątkowo tragiczny. Boko Haram, zbroj-
ne ugrupowanie islamistów pragnąc przywrócić  
w tym najludniejszym kraju Afryki islam, od po-
czątku tego roku dokonało wiele aktów przemocy. 
26 stycznia we wsi Chakawa drzwi kościoła kato-
lickiego w czasie nabożeństwa zostały zamknięte, 
do środka wrzucono ładunek wybuchowy a budy-
nek podpalono. W innej miejscowości 31 stycznia, 
w czasie wieczornego nabożeństwa w Kościele 
Braterskim zamordowano pastora i 10 członków 
zboru. W tym samym dniu we wsi Manchok zgi-
nęła siedmioosobowa chrześcijańska rodzina.  
W miejscowości Kawuri w czasie napadu uzbro-
jonych napastników spalono setki domów i zabito 
85 osób. W ciągu sześciu tygodni tego roku doko-
nano 22 napadów, w czasie których zginęło 367 
osób. „Nie było tygodnia, by nie ginęli nasi bracia 
i siostry na północy Nigerii. Są zabijani z powodu 
tego, kim są i w co wierzą. Codziennie pogrąża-
my się w smutku dowiadując się o nowych aktach 
przemocy nad niewinnymi członkami naszej spo-
łeczności” - mówi się w oświadczeniu Narodowej 
Rady Kościołów w Nigerii. (World Watch Monitor) 

Baptyści Afryki apelują o pokój
Baptyści Afryki wyrażają wielkie zaniepokojenie szerzącymi się konfliktami 
na tym kontynencie. Chodzi o sytuację w Republice Centralnej Afryki, w Po-
łudniowym Sudanie i w Demokratycznej Republice Konga. Baptyści Panafry-
kańskiej Społeczności apelują do wszystkich zaangażowanych stron o zaprze-
stanie walk i rozpoczęcie poważnych rozmów pokojowych. Zwracają się oni 
też do rządów tych krajów, by „wypełniały one swoje konstytucyjne obowiązki  
i gwarantowały pokojowe współżycie i bezpieczeństwo wszystkim swoim oby-
watelom bez względu na etniczne pochodzenie, język, kolor skóry, płeć czy 
wyznawaną religię”. Baptyści w Afryce i na całym świecie są zachęcani do 
wstawiania się do Boga w modlitwie za te kraje, aby szacunek dla życia ludz-
kiego, pokój i stabilność wkrótce tam zostały przywrócone i mogły rozpocząć 
się praktyczne działania wobec poszkodowanych. Walki w Centralnej Republice 
Afrykańskiej rozpoczęły się w 2012 roku i doprowadziły do utworzenia rządu 
islamskiego, który wystąpił przeciwko chrześcijanom. Mimo zawieszenia broni 
w styczniu 2014 r. walki trwają w Południowym Sudanie. Krajowi temu zagra-
ża klęska głodu. Wojna domowa w Republice Centralnej Afryki trwa całe dzie- 

sięciolecia. Od czasów 
drugiej wojny świato-
wej zginęło tam prawie 
5,4 mln osób. W dwóch  
z tych trzech krajów 
jest wielu baptystów. 
W Republice Centralnej 
Afryki jest ich ponad 
180.000 w 770 zborach, 
zaś w Demokratycznej 
Republice Konga - po-
nad 1,6 mln w 5.400  
zborach. (bwanet. org)Zarząd Panafrykańskiej Społeczności Baptystycznej w lutym br. Drugi z prawej 

siedzi Neville Callam, sekretarz generalny Światowego Związku Batystów.

Iran – modlitwa o uwolnienie pastora
„Bądź cierpliwa i wytrwała” - napisał z więzienia w Iranie Said Abedini na siód-
me urodziny swojej córeczki. Od roku siedzi on w irańskim więzieniu. W wieku 
20 lat nawrócił się, wtedy Jezus powołał go na swego misjonarza. Teraz ma 
33 lata, jest obywatelem amerykańskim. 27 września ub. r. prezydent Oba-
ma w rozmowie telefonicznej z prezydentem Iranu wyraził troskę o los tego 
więźnia. Również Parlament Europejski 10 października ub. r. domagał się od 
Iranu uwolnienia siedmiu innych więźniów. Zaś Rada Praw Człowieka przy ONZ 
domaga się zwolnienia 42 irańskich chrześcijan i zaniechania procesu sądo-
wego 45 następnych. Choć konstytucja tego kraju przyzwala na zgromadzenia 
mniejszości religijnych, to jednak w ostatnich latach aresztowano tam przy-
najmniej 300 chrześcijan. Naghmeh Abedini, żona Saida powiedziała: „Wiem, 
że Bóg działa i uwięzienie Saida nie jest na próżno. W czerwcu przemawiałam  
w Genewie do przedstawicieli ponad 100 krajów. Każdy z nich słyszał, jak mó-
wiłam, że Jezus jest jedynym źródłem prawdziwego pokoju”. W czasie wywia-
du w języku farsi (irańskim) mówiła 
o Jezusie do 50 milionów muzułma-
nów. Said Abedini nawrócił się z is-
lamu po tym, jak Jezus w widzeniu 
powiedział mu, że wkrótce wróci  
i dlatego powinien głosić ewangelię. 
Dotąd zebrano ponad 626.000 podpi-
sów pod petycją o uwolnienie Saida,  
a w jego sprawie do prezydenta Ira-
nu wysłano prawie 170.000 listów. 
(Baptist Press z 19.10.13.)
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Już dzisiaj zaplanuj czas na jesienną 

Jubileuszową Konferencję Kobiet,  

która odbędzie się w dniach 

3-5 października 

w Warszawie-Radości. 

Będzie to czas wspominania,  

dziękczynienia i patrzenia w przyszłość. 

Szczegóły wkrótce na stronie 

www.baptysci.pl /Służba-kobiet/ 

oraz w „Słowie Prawdy”.

     

„trwaj w tym,  

czego się nauczyłeś  

i o czym jesteś przekonany,  

wiedząc od kogo się tego nauczyłeś”  

2Tym 3:14

    Czekamy  
    na Ciebie. 


