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Dobre strony wypalenia się w służbie

Naśladowcy Chrystusa  
a idee polityczne

FESTIWAL NADZIEI

Czy znasz
Boga nadziei?



MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY  
- ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP

Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXIX: 2014 r.  
Nr 7 (lipiec) • ISSN 0239-4413

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny),  
Dawid Breuer, Aneta Krzywicka, Paweł Krzywicki, Danuta Marcyniak,  

Agnieszka Nadolna, Ryszard Tyśnicki, Konstanty Wiazowski. 
ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Waliców 25,  

00-865 Warszawa, tel./fax: 022 624 27 83
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl, www.dlajezusa.pl (dział Materiały)

Kontakt w sprawach reklamy: reklama-sp@o2.pl 

Ofiary za pismo prosimy kierować na konto Kościoła Chrześcijan 
Baptystów: ING Bank Śląski 20105010541000002317496905.
Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo  

dokonywania zmian w treści i w tytule nadesłanych tekstów.  

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Aneta i Paweł Krzywiccy
(Projekt okładki z wykorzystaniem fotografii Szymona Chąciaka)

DRUK I OPRAWA: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa
Numer zamknięto: 20 lipca 2014 r.

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

Spis treści:

s. 3 Czy znasz Boga nadziei? 
– Mateusz Wichary 

s. 7  Piknik rodzinny w Chojnicach  
– Aleksandra Kurowska

s. 8 Moje nawrócenie – Wspomnienia 
Kamili Michalskiej

s. 10 Cztery pory roku w życiu 
kobiety – Alina Woźniak

s. 11 Remont budynku w Krynicy 
Zdroju – Marek Orlicki

s. 12 Obywatele dwóch królestw  
cz. 2.  Naśladowcy Chrystusa  
a idee polityczne – Tomasz  
Kalisz i Janusz Kucharczyk

s. 15 Dobre strony wypalenia się  
w służbie – Piotr Zaremba

s. 17 Festiwal Nadziei w oczach 
uczestników  

s. 20  Historia ewangelizacji zatoczyła 
koło – Jerzy Rogaczewski

s. 23  Wywiad z Franklinem 
Grahamem

s. 27 Chrześcijanie, którzy zmienili 
świat: Muiredach i jego krzyż  
– Glenn Sunnshine

s. 29 Błogosławiony głód  
– Włodek Tasak

s. 30  Dla dzieci – Nela i Zbyszek Kłapa

s. 31  Nie porzucaj nadziei  
– Paweł Krzywicki

s. 28 Kobieta kobiecie: Kobieta  
nie dość… – kobieta zbyt…  
– Alina Woźniak

s. 34 Wiadomości ze świata  
– Konstanty Wiazowski

Nadzieja i sianie
Artykuł ten piszę z Green Lake, w stanie Wisconsin. Zostałem zaproszo-
ny na 200-lecie jednej z najstarszych baptystycznych organizacji misyj-
nych. Otaczają mnie Bracia i Siostry z czterech kontynentów, wszystkich 
ras i z większości narodów.

To wyjątkowe miejsce, aby pisać artykuł wstępny do tego numeru Słowa 
Prawdy, poświęconego nadziei i sianiu - bo uważam, że właśnie w tym 
nadzieja wyraża się najpełniej. Kto sieje, ma nadzieję. Kto nie sieje, choć-
by nie wiem jak się zarzekał, że nadzieję posiada, dowodzi, że ją stracił. 
Wyjątkowe, bo widać w jednym miejscu jak działa Bóg. Każda osoba, 
którą mijam, dowodzi, że warto siać. Jest świadectwem znaczenia mi-
sjonarzy z XIX wieku, którzy pozostawiając daleko własne domy jechali  
w nieznane, z nadzieją właśnie, że ich trud i wyrzeczenia nie będą próż-
ne. Że warto dla Chrystusa siać, bo w Nim nasz trud nie jest daremny. 
Dzisiaj historie całych kościołów, często kilkusettysięcznych, a czasem 
kilkuosobowych, w tych dzisiątkach krajów z Azji, Afryki i Ameryki Ła-
cińskiej, które słyszę za każdym razem, gdy zapytam, jak sobie radzą, 
dowodzą, że plon faktycznie jest wielki: nawet większy niż tysiąckrotny.

Warto siać. Nadzieja jest nieodzowna. Bez niej Kościół umiera. Gdy ją 
mamy, siejemy, a siejąc, otwieramy drzwi przed wzrostem, który daje 
sam Bóg. Mamy wtedy na co spojrzeć, że jest z nami. I faktycznie jest - 
daje poznać swą obecność, jak Mt 28 nam obiecuje, że będzie się dziać, 
aż do skończenia świata.

Siejmy więc. Miejmy nadzieję. Nie bójmy się, że coś nie wyjdzie. Bo jeśli 
nawet nie wyjdzie, to przecież sialiśmy w nadziei przyszłych plonów,  
a właśnie do takiej postawy zachęca nas Bóg. Niech Bóg da nam mą-
drość, pokorę i wiarę, aby zachecać się w tym dziele, nawet jeśli widzi-
my nasze powołanie nie zawsze tak samo, nie zawsze do tych samych 
sposobów siania. Niech Duch Święty da nam odwagi i pokory, a w tym 
wszystkim radości i satysfakcji, że oto Królestwo Boże się rozszerza,  
w nas i przez nas, a nie tylko, bo również w wielu milionach naszych 
Braci i Sióstr na całym świecie. Abyśmy z wdzięcznością podziwiali Boże 
dzieło i cieszyli się, że możemy w nim mieć swój udział. O to prosimy, 
Drogi Ojcze, ze względu na dzieło Twego Syna, które daje nam nadzieję, 
zachęcani Twoim łaskawie zesłanym nam Duchem, Amen.
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KAZANIE

A Bóg nadziei niechaj was napełni 
wszelką radością i pokojem w wie-
rze, abyście obfitowali w nadzieję 
przez moc Ducha Świętego.  
(Rz 15:13)

Apostoł Paweł we wszystkich swo-
ich listach mówi o trzech cechach 

osób wierzących. To wiara, nadzieja  
i miłość. Fragmentem, który wielu 
chrześcijan zna na pamięć jest 1 List do 
Koryntian (13:13): „teraz więc pozosta-
je wiara, nadzieja, miłość, te trzy: lecz 
z nich największa jest miłość”. Znamy 
ten fragment. Wiemy, że te trzy cechy 
muszą być obecne w życiu chrześcija-
nina. A jednak, mam wrażenie, że wła-
śnie nadzieję traktujemy z nich wszyst-
kich najgorzej.

Wiemy, że wiara jest dla chrześcijani-
na niezbędna. Słyszałem wiele kazań 
mówiących o konieczności wiary i róż-
nych jej wymiarach. Często również 
słyszałem kazania o miłości. Pamięta-

my, że Bóg jest miłością. Rozumiemy, 
że posłanie Syna za nasze grzechy na 
krzyż jest dziełem miłości. Rozumiemy 
również, że bez miłości nasza wiara 
jest zimna i nieprzekonująca dla świa-
ta. Wręcz, werset, który przed chwilą 
przytoczyłem używany jest jedynie po 
to, aby dowieść wyższości miłości nad 
wiarą.  

I rzeczywiście, on podkreśla znaczenie 
miłości. Miłość jest wieczna. Ale prze-
cież wspomina również nadzieję, któ-
ra pojawia się równie często w Listach 
Pawła. A mimo tego, nie przypominam 
sobie tak wielu kazań na temat nadziei. 

Nadzieja, spośród tych trzech jest naj-
rzadziej wspominana. Wręcz, wydaje 
mi się lekceważona, pomijana. To źle. 
Nadzieja pozostaje bowiem jednym  
z trzech filarów chrześcijańskiego cha-
rakteru. Bez niej wywrócimy się, gdy 
oprze się oń jakiś poważniejszy ciężar. 
Okaże się, że nie potrafimy go unieść. 
Wiara i miłość, jakkolwiek by nie były 
mocne, nie zastąpią nadziei. 

We fragmencie, którym rozpocząłem 
Bóg przedstawia się, jako „Bóg na-
dziei”. Bóg ma w sobie nadzieję. To 
Jego cecha, a jednocześnie również 
cecha, którą kształtuje i chce widzieć 
w swoich dzieciach. On zmienia nas  
w ludzi nadziei. 

Czym więc jest nadzieja?

W najbardziej podstawowym sensie, 
to pełne ekscytacji (niecierpliwości) 
oczekiwanie na przyszłość. To liczenie 
na dobro w przyszłości. Przykładem 
są dzieci, oczekujące na prezent – czy 
to w czasie świąt, czy urodzin. Siedzą 
przy stole, ale nie mogą się doczekać 
tej chwili, kiedy otworzą pięknie za-
pakowane paczki. Dlaczego? Bo mo-
tywuje je nadzieja tego, co zobaczą  
w środku. 

Podobnie zachowują się i dorośli, 
kiedy czekają na zapowiedziany po-
wrót męża/ żony. Przygotowujemy się 
do tego. Sprzątamy, ładnie ubieramy, 

Mateusz Wichary
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kupujemy kwiaty czy przyrządzamy 
ulubioną potrawę. Mamy w sercu na-
dzieję rychłego powrotu. Ona sprawia, 
że ten dzień jest wyjątkowy. Podobnie 
zachowujemy się, gdy oczekujemy na-
rodzin dziecka. Choć mamy obawy, 
czy wszystko pójdzie dobrze, czekamy  
w ekscytacji i zniecierpliwieniu. 

Warto dodać, że nadzieja to nie zwykły 
optymizm. Nadzieja „to nie po prostu 
przekonanie, że wszystko dobrze się 
ułoży, ale pewność, że coś ma sens  
i warto to uczynić, niezależnie od tego, 
co z tego wyniknie”.1 Nadzieja przekra-
cza więc doczesność. Pokładając na-
dzieję w Bogu robię to, co uważam za 
dobre, niezależnie od tego, jaką to ma 
– po ludzku patrząc – szansę na sukces. 

Nadzieja wywołuje radość i pokój. Tak 
bowiem czytamy w Liście do Rzymian 
(15:13): to Bóg nadziei właśnie napeł-
nia radością i pokojem. Czyli: Bóg 
poprzez nadzieję; jako jej źródło dla 
nas. Owa radość i pokój są niejako – 
właśnie dzięki nadziei – „pożyczone 
z przyszłości”, której jeszcze nie ma. 
Udzielają nam się ze względu na coś, 
na co dopiero liczymy. Ta przyszłość, 
choć  jeszcze odległa, daje nam radość 
i pokój już teraz. Tak działa nadzieja.

I dlatego jej potrzebujemy. Szczegól-
nie w chwilach trudnych, których nie 
brakuje. Ona sprawia, że potrafimy 
przejść przez trud dnia dzisiejszego. 
Jest jak światło w długim tunelu spra-
wiające, że możemy iść dalej. Dodając 
sił, bo widzimy cel naszej wędrówki. 

Problemy z nadzieją

Żaden człowiek nie może żyć zupełnie 
bez nadziei. A jednak, często traktuje-
my nadzieję lekceważąco i zbieramy 
tego przekleństwo. 

Dlaczego? Ktoś to kiedyś wyraził  
w formie następującego „błogosła-
wieństwa”: „Błogosławiony ten, który 
niczego się nie spodziewa, albowiem 
niczym rozczarowany nie zostanie”. 
Czy to nie jest prawda? 

Myślę, że to półprawda. Faktycznie, nie 
spodziewając się niczego dobrego, czy-

1  Te i inne cytaty pochodzą z bardzo pouczającego 
wykładu na ELF w Wiśle w tym roku, pt. „Hopeful 
Leadership”, którego autorem jest Syart mcAllister. 

li: nie mając nadziei właśnie, niczym 
nie będę rozczarowany. Niemniej, to 
czego owo stwierdzenie nie uwzględ-
nia, to skutki uboczne. A skutkiem 
ubocznym jest zgorzknienie i poczucie 
zawodu. Przede wszystkim względem 
Boga. Ale również siebie samego, bo 
czujemy, że czegoś ważnego nam brak. 
A konkretnie tego, co przychodzi wraz 
z nadzieją – radości i pokoju. 

Czy więc warto porzucać nadzieję  
i wierzyć owemu „błogosławieństwu”?

Mam niestety wrażenie, że wielu chrze-
ścijan tak czyni. Z różnych przyczyn. 
Czasem osobistego zawodu, dotkliwej 
straty. Liczyłem na dobro, a stała się 
tragedia. Nie rozumiem. I nie chcę tego 
zmieniać. Czasem, gdy patrzę na pa-
storów zmagających się z różnymi pro-
blemami, również widzę brak radości  
i pokoju w służbie. Zwątpienie w sercu 
zajęło miejsce nadziei. Nic dobrego się 
nie wydarzy. Zmiana nie nastąpi. Lu-
dzie są grzeszni, dobrze, że w ogóle do 
kościoła chodzą. Nie warto na cokol-
wiek od nich liczyć. Zbyt wiele zranień. 
Nie warto wierzyć, że ich życie fak-
tycznie się zmieni. Wystarczy na nich 
popatrzeć przez ostatnie 10 lat. Daj mi 
spokój z nadzieją. Chodźmy lepiej coś 
zjeść.

Ale podobnie, beznadzieja może opa-
nować nasze życie zawodowe bądź 
rodzinne: Mój mąż już się nie zmieni. 
Ona nie przestanie zrzędzić. Dobrze, 
że chociaż się modli, choć nic z tego 
nie wynika. Co prawda, do siebie się 
nie odzywamy, ale przynajmniej dom 
jest zadbany. Dzieci jakoś wychowane. 
Albo: ta praca to bezsens. Ale jest. Le-
piej nie próbować jej zmienić, bo może 
być tylko gorzej. Po co stąd wyjeżdżać, 
gdzie indziej jest tak samo. Lepiej nie 
będzie, a gorzej może. Nie ma co bujać 
w obłokach, trzeba zacisnąć zęby i tyle. 

W końcu, brak nadziei może wpłynąć 
nawet na teologię. Po co robić cokol-
wiek? Po co działać dla zmian w tym 
świecie? Wszystko spłonie, wyluzuj się 
i patrz spokojnie, jak ten świat upada. 
Nic nam do tego. My oczekujmy na Je-
zusa, i obserwujmy. Ewentualnie, wcią-
gnijmy kogoś do kościoła, i nic poza 
tym. Świat niech zdycha. My nie jeste-
śmy z tego świata.

Może powiedziałem to ostro, ale czy 
tak czasem właśnie nie myślimy? Wer-
set z 2 Listu Piotra (3:10) („dzieła spło-
ną”) i Ewangelii Jana (17:16) („nie są ze 
świata, jak i ja nie jestem ze świata”) 
zgrabnie łączymy w całość.2 I już mo-
żemy pogrążyć się w apatii, bezru-
chu (poza ewangelizacją od czasu do 
czasu, dla uspokojenia sumienia). Nie 
oczekujmy żadnych większych zmian. 
Grunt, żeby liczba chrztów przewyż-
szała liczbę zgonów. Na cóż więcej 
można dziś liczyć?

Oto brak nadziei. Czy tak właśnie po-
winno być? Czy warto z niej rezygno-
wać? 

Usłyszałem kiedyś takie zdanie: „Ma-
jąc nadzieję, żyjesz. Gdy ją tracisz, to 
w środku już umierasz” (K. Mennin-
ger). Więcej: jeśli nie mamy nadziei 
na zmiany, jesteśmy dla tego świata 
bezużyteczni. Nie mając nadziei, nie 
będziemy czegokolwiek robili, aby go 
zmienić. Brak nadziei to kapitulacja; to 
przyznanie, że jesteśmy słabi i bezpro-
duktywni. Poniekąd, nawet pasożytni-
czy. Bowiem patrzymy tylko biernie, 
jak kto inny bierze odpowiedzialność 
za to, co nas otacza. W tym i nas.  
A my, deklarując posiadanie najwięk-
szej mocy ku zmianie tego świata, je-
steśmy obok, kompletnie tym nie za-
interesowani i bierni, dając się unosić 
falom wywoływanym przez innych.

Inspirujące? Zachęcające do nawróce-
nia? Przekonujące, że Jezus jest Panem? 
Motywujące do wiary Jemu we wszyst-
kim? Budujące szacunek do Kościoła  
i ewangelii?

Pozwolę sobie zaryzykować twier-
dzenie, że jeśli chrześcijanie nie mają 
nadziei na zmianę tego świata, to są 
całkowicie nieprzekonujący dla ludzi 
uwikłanych w jego zło. Oczywiście, 
oferujemy ratunek, możliwość uciecz-
ki. Ale jeśli to wszystko, co oferujemy, 
to oznacza, że w praktyce mówimy 
światu: jesteś silniejszy. My się wycofu-
2  Nie chcę w tym kazaniu skupiać się na wyjaśnie-
niu błędu takiego myślenia. Dla porządku jedynie 
wskażę, że ono lekceważy zadanie, jakie pozo-
stawił Jezus nam w Modlitwie Pańskiej: wysiłku 
dla rozwoju Jego Królestwa. Mamy być solą ziemi, 
miastem na górze, światłem w ciemności. Mamy 
nie kochać tego świata, ale go zmieniać, właśnie 
nie kochając – bo inaczej nic byśmy nie zmienili. 
Mamy kochać Boże wartości i dzięki temu zmieniać 
rzeczywistość wokół nas. 
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jemy z naszym Chrystusem na obrzeża, 
godząc się na to. I pozwól nam w tym 
kącie pozostać, bo jeśli zbyt mocno nas 
będziesz nękać, o!, to kto wie, może 
nawet o ten swój margines zawalczy-
my. I wtedy świat mówi: a, no dobrze, 
Kościele, miej sobie ten swój mały ka-
wałek. A my cieszymy się, że znów 
zwyciężyliśmy. Czyżby?

Czy jesteś człowiekiem nadziei?  
A może okopałeś się mocno w swojej 
beznadziei? Uświęciłeś ją nawet? Nie 
chcesz próbować marzyć o czymś 
większym, niż pchanie do przodu tego, 
co jest? Drogi Bracie, droga Siostro, 
Bóg jest Bogiem nadziei. Pełnego eks-
cytacji, niecierpliwości oczekiwania na 
przyszłość. Liczenia na dobro w przy-
szłości. Proszę, nie rezygnuj z wiary  
w TAKIEGO Boga. 

Fałszywa nadzieja

Zanim przejdę dalej, chciałbym jeszcze 
omówić fałszywą nadzieję. W języku 
polskim mamy przysłowie: „Nadzieja 
matką głupich”. Czy to prawda? 

W pewnym zakresie, tak. Bo nie każ-
da nadzieja się spełnia. W Księdze 
Przypowieści czytamy: „Oczekiwanie 
sprawiedliwych przynosi radość, lecz 
nadzieja bezbożnych wniwecz się ob-
raca” (Przp 10:28). Prawdziwa nadzieja 
to nie bezpodstawny optymizm. Bez-
podstawny optymizm może pomaga 
przejść przez problemy, ale nie daje 
nam tego, na co liczymy. 

Pamiętam, obok mojego rodzinnego 
mieszkania w kamienicy, było duże po-
dwórko. Raz byłem na nim świadkiem 
pouczającej rozmowy wędkarzy. Sie-
dzieli przy tanim winie wokół piaskow-
nicy i snuli plany, jak wspaniale rozwi-
nie im się interes. W skrócie, chodziło  
o sprzedaż karpi łowionych w Od-
rze (bo miastem tym był Wrocław). 
Popijając ze wspólnej butelki zachę-
cali się wizją wielkich zysków. Szło 
im naprawdę dobrze. Przychody szły  
w setki, okazali się naprawdę zdolni  
w mnożeniu dużych sum. 

Czy im się powiodło? Dla porządku 
dodam, że amatorów kupowania ryb 
z Odry nie ma zbyt wielu. Patrząc na 
to, że nie pracowali przed południem, 

ale pili wino, miałem również poważne 
wątpliwości, że w ogóle byliby w tym 
wierni. Podsumowując: nadzieja bez-
bożnych się nie spełnia. 

To głupota snuć wielkie plany, gdy nie 
mamy ochoty wziąć na siebie tego, co 
zrobić można, aby się spełniły.

Boże obietnice:  
podstawa nadziei

Czym więc jest prawdziwa nadzieja, 
która się spełnia? To UFANIE BOŻYM 
OBIETNICOM. 

To oparcie się w życiu o to, co Bóg 
obiecał, nawet pomimo niekorzystnych 
okoliczności. 

Bóg przede wszystkim obiecał z nami 
BYĆ WE WSZYSTKIM. Dlatego tak lu-
bimy Psalm 23: „Choćbym nawet szedł 
ciemną doliną, zła się nie ulęknę – dla-
czego? – bo ty jesteś ze mną.” (Ps 23:4). 
Bóg jest z nami we wszystkim. Cokol-
wiek dla nas zaplanował, obiecał przy 
nas być. 

Oto nasza nadzieja! 

Przykładem wiary w Boże obietnice 
pełnej nadziei jest Abraham. Gdy apo-
stoł Paweł pisze o wierze usprawie-
dliwiającej (czyniącej z grzeszników 
chrześcijan), odwołuje się właśnie do 
tej sytuacji: „Abraham wbrew nadziei, 
żywiąc nadzieję, uwierzył...” (Rz 4:18). 
Abraham nie miał podstaw, by wierzyć, 
innych niż Boże Słowo. Miał mieć syna, 
a jego żona była już po menopauzie 
(mówiąc dzisiejszym językiem), on sam 
miał już około 100 lat. To czas na pra-
wnuki, nie pierworodnego. 

Ale „żywił nadzieję”. Jego serce ule-
gło Bogu, rozpaliło się oczekiwaniem, 
gorliwą uległością Bożemu przekony-
waniu, gdy wyprowadził go przed na-
miot, kazał spojrzeć w rozgwieżdżo-
ne niebo i powiedział: Abramie! Tylu 
będzie twoich potomków! – choć nie 
miał jeszcze żadnego. Uwierzył DZIĘ-
KI nadziei opartej na Bożym Słowie.  
I w TEJ właśnie sytuacji objawia się sed-
no wiary, której wymaga od nas Bóg!

W bardzo ciekawy sposób modli się 
również apostoł Paweł. W Liście do 
Filipian (1:20) czytamy: „Wiem bo-
wiem [w. 19] (…) według oczekiwania 

i nadziei mojej, że w niczym nie będę 
zawstydzony, lecz że przez śmiałe wy-
stąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwiel-
biony będzie Chrystus w ciele moim, 
czy to przez życie, czy przez śmierć”. 
Zwróćmy uwagę, że Paweł nie mówi: 
„Bóg będzie uwielbiony przez to, że 
przeżyję”. Nie mówi również: „Bóg bę-
dzie uwielbiony przez moją śmierć za 
wiarę”. 

Dlaczego? Bo Bóg mu nie obiecał tego, 
że uwielbi Go – czy to przez to, że Bóg 
go cudownie uratuje, czy przez to, że 
da siłę, aby znieść męczeńską śmierć. 
Paweł natomiast wie, że ma obietnicę 
Bożej obecności i tego, że Bóg doda mu 
sił, aby z odwagą stanął wobec tego, co 
ma na niego przyjść: czy to ratunku, 
czy to śmierci. Najważniejsza jest od-
waga, bo to odwaga sprawi, że Chrystus 
będzie uwielbiony. Dlatego to o odwa-
gę się modli, a nie o życie, bądź śmierć. 

Mamy mieć nadzieję, że Bóg da nam 
być kimś innym. Że sprawi, że okaże-
my się Mu wiernymi; że doda nam sił. 
Czy na to liczymy?

Wielkim przykładem nadziei jest Wil-
liam Carey. Był szewcem i pastorem 
małego baptystycznego zboru w Anglii. 
Nocami uczył się greki i hebrajskiego. 
Bóg położył mu na sercu los narodów, 
które nie znały Chrystusa. I go wspania-
le użył! William Carey do historii prze-
szedł jako ojciec misji. Był pionierem 
głoszenia ewangelii w Indiach, osobi-
ście przetłumaczył Nowy Testament na 
kilka języków, założył uniwersytet. 

Jak to się stało? Był człowiekiem na-
dziei. Siedząc nocami nad jakąś małą 
świeczką marzył o tym, co Bóg poło-
żył mu na sercu. Widział Hindusów, 
którzy nawracają się do Chrystusa.  
I ożywiany nadzieją myślał nad tym, jak 
to zrealizować. Ucząc się greckich słó-
wek nad naprawianą zelówką, widział 
oczyma wyobraźni tłumaczony na ję-
zyki ludzi, których jeszcze nie spotkał, 
Nowy Testament.

Skąd o tym wiem? Z jego kazania. Kie-
dy przedstawiał swój projekt misji ko-
ściołowi, kazanie oparł na Księdze Iza-
jasza, rozdział 54, wers 2: „POSZERZ 
zasięg twojego namiotu i zasłony two-
ich mieszkań, nie krępuj się, WYDŁUŻ  
twoje sznury i wbij mocno twoje pali-
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ki!”. Temat kazania również przeszedł 
do historii: „OCZEKUJ wielkich rzeczy 
od Boga i DOKONUJ wielkich rzeczy 
dla Boga”.

Tak też działało to w jego życiu. I ina-
czej się NIE DA. Człowiek bez nadziei 
nie ma motywacji, by zrobić cokol-
wiek. Człowiek, który nie oczekuje od 
Boga, że go użyje do czegoś ważnego 
i wielkiego, nie otwiera się na Boże 
prowadzenie. I na odwrót. Człowiek, 
który oczekuje Bożego działania,  
w nadziei właśnie staje się ziemią ży-
zną, na której nasiona Bożych zadań 
mogą wzrosnąć. Taki człowiek zyskuje 
również przeświadczenie, że Bóg go 
do tych zadań chce użyć. Nie boi się 
tego. Nie odrzuca. Przeciwnie, uważa 
to za logiczne i sensowne: skoro Bóg 
włożył mi w serce troskę, to pewnie 
chce mnie do tego użyć. 

A jakie są twoje nadzieje? Jakie twoje 
oczekiwania od Boga? Co Bóg tobie 
kładzie na serce? Jakie zadanie wska-
zuje ci w swoim Królestwie? Na co 
liczysz, że ciebie użyje? Czy modlisz 
się o to, by Bóg ciebie użył w swoim 
dziele? A może tylko prosisz Go, aby 
pobłogosławił twoje plany?

Te plany mogą być twoim zniewole-
niem. Kiedyś słyszałem mądrą przypo-
wieść: Pewien człowiek zobaczył kie-
dyś wielkiego słonia, którego jego wła-
ściciel przywiązał do wbitego w ziemię 
zwykłego, drewnianego palika. 

Przecież ten słoń z łatwością może ten 
palik wyrwać – zauważył.

To prawda – odpowiedział właściciel. 
– Ale on o tym nie wie. Kiedy nasze 
słonie są małe, przywiązujemy je do 
takich palików. Słonie wtedy próbują 
swoich sił, ale są jeszcze za słabe, żeby 
je zerwać. Przyzwyczajają się do nich  
i więcej już nie próbują ich zerwać. 

Ów palik niszczy ich nadzieję i znie-
wala. Nie pozwól, by twoje własne 
przyzwyczajenia i plany były takim 
palikiem! Nie pozwól, by apatia i bier-
ność, bądź obawa przed zranieniem 
trzymały ciebie na uwięzi. Pamiętaj, że 
Bóg jest Bogiem nadziei. Czy znasz Go, 
jako Boga nadziei? 

Co więc robić?
Po pierwsze, módl się, aby Bóg poka-
zał ci, w czym chce ciebie użyć. Nie 
módl się: Boże pobłogosław moje pla-
ny! Raczej: Boże, daj mi zrozumieć 
twoje plany dla mnie! 

O czym marzysz? Do czego kieru-
je cię twoja wyobraźnia? Kim jesteś, 
gdy myślisz o przyszłości? Czy mę-
żem Bożym? Czy Bożą kobietą? Czy 
wręcz przeciwnie: wolałbyś, aby Boga  
w twojej przyszłości nie było? Marz  
z Bogiem! Nadzieja to widzenie dalej, 
niż tylko tego, co jest przed oczyma. 
To widzenie tego, co może się stać, 
jeśli Bóg nam pobłogosławi nasze  
działania. Niech On uwalnia twoją wy-
obraźnię! Módl się:  Boże, pokaż mi, 
do czego chcesz mnie użyć. Niech to 
ciebie rozpala. Oczekuj na Boże dzia-
łanie w swoim życiu! Proś Boga: Panie, 
zainspiruj mnie, zachęć do tego, co 
dobre pokazując to oczom mojej wy-
obraźni, aby moje serce tego pragnęło, 
szukało. Abym był/była zniecierpli-
wiony/a nie osiągając tego; aby pchało 
mnie serce do wszelkich sposobów, by 
to osiągnąć.

Po drugie, planuj z Bogiem. Zwróćmy 
uwagę na fragment Listu do Rzymian 
(15:22-32). Apostoł Paweł dzieli się  
w tych wersetach swoimi planami. To 
bardzo odważne i dalekosiężne plany. 
Nie tylko chce odwiedzić daleki Rzym, 
ale wybrać się dalej, do Hiszpanii! 

Co ciekawe, prawdopodobnie nie 
wszystkie te plany mu wyszły. Ale Bóg 
go za to nie karze. Gdy planujemy  
z Bogiem licząc na Niego, nie grze-
szymy, o ile pamiętamy, że realizacja 
naszych planów zależy od Boga (jak 
Paweł: w wersie 32 dodaje: „iżbym 
za wolą Bożą z radością przyszedł do 
was”). Takie plany to wyraz wiary i na-
dziei, że Bóg będzie z nami.  I są dobre. 

Po trzecie, nie pozwalaj ostrożności 
zwyciężać nad nadzieją. Oczywiście, 
dobrze jest zwrócić uwagę na możliwe 
problemy. Rozwaga jest dobrą cechą. 
Ale już nie – uleganie lękom. One nie 
powinny nas zahamować: „Kto zważa 
na wiatr, nigdy nie będzie siał; a kto pa-

trzy na chmury, nigdy nie będzie żął” 
(Kazn 11:4). ZAWSZE istnieje jakieś ry-
zyko, że nam nie wyjdzie dobro. Nie 
da się go pozbyć. Na tym polega życie. 
Nie wolno nam z jego powodu rezy-
gnować z czynienia dobra! Ostrożność 
może być rzekomym uświęceniem nie-
wiary. Uważajmy. Bóg jest Bogiem na-
dziei, nie obaw. 

Po czwarte, pomagaj nadziei małymi 
krokami wiary. Dwa tygodnie temu 
byłem na „Festiwalu Nadziei”. Siedząc 
na scenie zasłuchałem się w pieśni.  
W pewnym momencie usłyszałem 
cichą modlitwę brata obok o błogo-
sławieństwo dla głoszonej ewange-
lii. Całą resztę kazania modliłem się  
z nim. Gdy na wezwanie do oddania 
życia Chrystusowi wyszły tysiące, czu-
łem się częścią tego wspaniałego wy-
darzenia, bo miałem przez tę modli-
twę w nim swój udział. Bóg wzbudził 
we mnie radość i pokój, bo w nadziei 
zasiałem to, co mogłem – modlitwę  
o Boże błogosławieństwo. 

Siej w nadziei! Bóg od nas tego ocze-
kuje. W 1 Liście do Koryntian (9:10) 
czytamy: „oracz winien orać – jak?  
– W NADZIEI, a młocarz powinien 
młócić – jak? – również W NADZIEI, 
że będzie uczestniczył w plonach”. To 
NIE oznacza, że one ZAWSZE się poja-
wią. Czasem przyjdzie burza. Czasem 
złodziej. 

Ale MAMY PRAWO mieć nadzieję, 
czyli pełne ekscytacji oczekiwanie na 
Boże działanie, gdy siejemy, orzemy  
i młócimy dla Niego. On NA PEWNO 
– w swoim czasie i w swój sposób, 
w swojej mierze, raz może poniżej,  
a drugi raz znacznie powyżej naszych 
oczekiwań – odpowie. Bóg tak stwo-
rzył ten świat. 

Dopóki siejemy, jest nadzieja. Kto nie 
sieje, traci ją. 

Siejmy więc w nadziei. Siejmy, aby na-
sze serca wypełniały radość i pokój, 
które przychodzą razem z nadzieją. 
Nasz Bóg jest Bogiem nadziei i ta-
kim Go poznawajmy w swoim życiu,  
Amen.  
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W dniu 1 czerwca b.r. Zbór Chrze-
ścijan Baptystów w Chojnicach 

przy wsparciu władz miejskich i spon-
sorów (lokalnych firm i instytucji) zor-
ganizował dla mieszkańców Chojnic 
Piknik Rodzinny. Dobrą okazją był 
Dzień Dziecka, który tym razem wy-
padł w niedzielę. Impreza odbywała 
się na terenie byłej fosy miejskiej, prak-
tycznie w centrum miasta.

W ramach pikniku, na bazie doświad-
czeń zbieranych podczas organizo-
wanych od wielu lat letnich obozów, 
zborownicy przeprowadzili Olimpiadę 
Rodzinną obejmującą zabawy dla Ma-
łych i Dużych typu: plucie fasolką do 
wiadra na odległość, czy zbijanie bu-
telkowych kręgli. Wzięło w niej udział 
ponad 50 rodzin.

Równolegle na terenie fosy rozsta-
wionych było kilka innych stanowisk, 
takich jak dmuchany zamek, trampo-
lina, wystawa motocykli, punkt sprze-
daży waty cukrowej. Ogromne kolej-
ki przez cały czas Pikniku ustawiały 
się do „salonu piękności”, w którym 
nasze siostry i bracia zdobili twarze 

chojnickich dzieci najbardziej wymyśl-
nymi malunkami. W jeszcze innym 
miejscu rozstawiono namiot księgarni,  
w której  prowadzono sprzedaż książek  
i czasopism o tematyce chrześcijań-
skiej, a także rozdawano broszurki Joh-
na Pipera pt. Dla Twojej Radości. 

Centralnym punktem fosy miejskiej 
jest amfiteatr. Na jego scenie w trak-
cie pikniku zaśpiewał swoje piosenki 
nasz młody, zdolny brat Łukasz Kur-
pet wraz z towarzyszącą mu grupą 
dzieci. Zaprezentował się też zespół 
wokalny z Przedszkola „Baśniowa Kra-
ina”, a popis żonglowania i dryblingu 
przedstawili młodzi piłkarze miejsco-
wego klubu Chojniczaka. Całe tłumy 
dzieci zgromadził konkurs plastyczny 
i wokalny. Zainteresowanie wzbudziły 
również popisy klubowiczów w ukła-
daniu kostki Rubika.

Zwieńczeniem niezwykle udanej im-
prezy był koncert Beaty Bednarz. Nad-
ciągająca burza sprawiła, że obejrzało 
i wysłuchało go – poza zborownikami 
– stosunkowo niewiele osób. Więk-
szość uczestników pikniku w obawie 

przed deszczem i piorunami rozpierz-
chła się do domów. Mogą żałować, bo 
burza tylko postraszyła, a koncert był 
naprawdę świetny.

Z komentarzy, które dało się usłyszeć 
od uczestników pikniku wynikało, że 
podoba się im taki sposób świętowa-
nia Dnia Dziecka. Do wielu osób do-
tarło też na pewno przesłanie ewan-
gelii. Obsługujący Piknik zborownicy 
występowali w koszulkach z nadruko-
wanymi cytatami biblijnymi, do Słowa 
Bożego odwoływał się pastor, który 
uroczyście otworzył i zamknął wspól-
ne świętowanie, no i trudno było nie 
zauważyć, komu na chwałę śpiewa 
swoje pieśni Beata Bednarz.

Warto wspomnieć też o jeszcze jed-
nym aspekcie tej naszej nowej, zboro-
wej aktywności. Nie od dzisiaj wiado-
mo, że wspólna praca łączy i buduje. 
Mimo, że wszyscy mieli pełne ręce 
roboty, nie było słychać narzekań. 
Pojawiło się natomiast tak potrzebne 
każdej wspólnocie poczucie jedności 
i zwyczajnej radości z tego, że robimy 
coś razem.  

Aleksandra Kurowska
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ŚWIADECTWO

W czasie panowania w Rosji cara 
Aleksandra III, ojca Mikołaja II, 

byłam małą dziewczynką i wychowy-
wano mnie u hrabiny Marchockiej (cór-
ki Baronessy – Stahl) w pięknie położo-
nym pałacyku-willi „Bolszoj-Fantan” na 
peryferiach Odessy w dzielnicy Arka-
dia.1) Moja matka wraz ze starszą ode 
mnie siostrą Wandą mieszkała wówczas 
w innej dzielnicy tego ślicznego, porto-
wego miasta, w tzw. „Słobodce Roma-
nowskoj”.2) Ojciec mój w tym czasie 
przebywał w Puławach w Polsce, a brat 
przed naszym przyjazdem do Odessy 
zmarł w szpitalu warszawskim.

Pamiętam dobrze moje pierwsze 
zetknięcie się z baptystami, które na-
stąpiło w 1888 r. na wiosnę. Miałam 
wtedy ponad 7 lat i chodziłam do 
pierwszej klasy szkoły powszechnej 
(podstawowej).

Pewnego pięknego popołudnia, 
wracając samotnie ze szkoły do  
domu, w pobliżu serpentyny opadają-
cej spiralnie ponad sto metrów w dół 
do kamieniołomów, usłyszałam krzyk 
i zgiełk idącej grupy łobuziaków, któ-
rzy uderzając kijami w stare garnki  
i patelnie, wołali: „Sztunda! sztundy-
ści!”3), aż im oczy z orbit wychodziły. 
Nie wiedziałam wtedy, co oni rozu-
mieli pod tym słowem, które raz po raz 
wykrzykiwali. Nie wiedziałam także, 

1 Odessa była wtedy portowym miastem. Arkadia 
stanowiła w tym mieście dzielnicę wypoczynkowo-
-uzdrowiskową, utrzymaną w charakterze obszerne-
go parku. „Bolszoj- Fantan” – nazwa willi – pałacyku.
2 Jedna z dzielnic w Odessie.
3 „Sztunda” — religijna grupa rosyjska, połączenie 
baptyzmu z prawosławiem. Nazwa pochodzi od 
wyrazu niemieckiego: ,.Die Stunde” (godzina), gdyż 
jej członkowie zbierali się w pewnych godzinach na 
nabożeństwa. Ruch ten wywodzi się od niemiec-
kich pietystów luterańskich (twórcą był pastor 
Bohnekamper), którzy w 1817 r. osiedlili się na 
stepach czarnomorskich i rozszerzyli się w Basarabii 
i w guberni chersońskiej. „Sztunda” rozszerzyła się 
także na Wołyniu wśród ludności prawosławnej. 
W Odessie chrześcijan-baptystów, zbierających się 
po kryjomu na nabożeństwa o tej samej godzinie, 
również nazywano „sztundystami”.

dlaczego za zgrają podekscytowanych 
uliczników jechało na koniach z naha-
jami, które były zakończone ołowiem, 
dwóch „garadawych”.4)

Jak każde dziecko, żądne atrakcji  
i widowiska, pobiegłam z ciekawości za 
roześmianą i rozkrzyczaną grupą urwi-
sów i jadącymi policjantami, którzy po-
dążali na dół „ślimakiem”, tzn. okrężną 
drogą na dno dużego, wydrążonego 
dołu, przypominającego arenę cyrku. 
W kotlinie tej, ciągle pogłębianej i roz-
szerzanej przez kamieniarzy wydoby-
wa się niezbędny dla budownictwa lek-
ki, błyszczący, żółty piaskowiec, pełen 
muszelek i skamieniałych rybek. Mate-
riał ten furmanki wywożą wspomnianą 
serpentyną w górę do miasta.

W kilkanaście minut później, prze-
chodząc liczne jaskinie wreszcie do-
brnęliśmy do ponurej pieczary, w któ-
rej po kryjomu odbywało się nabożeń-
stwo chrześcijan baptystów. W lochu 
widać było klęczących dwanaście osób 
(w tym dwóch kaznodziei). Wszyscy 
zgromadzeni tu chrześcijanie, trzyma-
jąc śpiewniki i Ewangelie, w skupieniu 
modlili się na głos.

Nagle jeden z policjantów krzyknął: 
„Wstawać!”. Jednak to niespodziewa-
nie najście – jak widać było po twa-
rzach modlących się – nie wywołało 
wśród nich ani strachu, ani lęku. Po 
chwili starszy kaznodzieja podszedł do 
policjanta i ściszonym głosem poprosił, 
aby ten zezwolił zebranym zaśpiewać 
choć jedną pieśń.

Uniesiony złością policjant jeszcze 
raz wrzasnął: „Wstawać!”, po czym 
klęczącą obok niewiastę (która była 
ubrana w białą bluzkę) zdzielił tak moc-
no pejczem, że biedaczka zatrzęsła 
się cała, a na plecach wystąpiła krwią 
zbroczona pręga, widoczna przez sze-
roko pękniętą bluzkę.
4 Garadawyje – nazwa policjantów w carskiej Rosji.

Na widok ten, pamiętam, wybu-
chłam płaczem, gdyż żal mi było tej 
niewinnej niewiasty. Powstało także 
małe poruszenie wśród przybyłej zgrai 
urwisów i andrusów. 

Ten wstrząsający obraz do dnia dzi-
siejszego wzrusza mnie do łez i przy-
pomina prześladowania pierwszych 
chrześcijan za czasów okrutnego Ne-
rona.

Drugi policjant ofuknął swego kole-
gę: „Za co ją tak bijesz, przecież to nie 
zwierzę”?

– A ty? – odburknął pierwszy – taki, 
owaki (tu zaklął szpetnie) też do nich 
należysz, że jej bronisz.

Ofuknięty policjant nic nie odpowie-
dział, popatrzył wzgardliwie w stronę 
rozjuszonego współtowarzysza i skie-
rował się na swym koniu do wyjścia.

Klęczący chrześcijanie powstali  
i śpiewając pieśń: „Dusza pryjdi k Iisu-
su Chrystu”5) opuszczali loch, kierując 
się stromą serpentyną do miasta, popy-
chani, popędzani i ośmieszani przez 
dwóch garadawych i chmarę rozhu-
kanych łobuziaków. Podczas drogi do 
komisariatu wyznawcy Jezusa śpiewali 
pieśni religijne.

W komisariacie pierwszą badano 
kobietę, którą siepacz smagnął biczem 
po plecach. Komendant dzielnicowego 
komisariatu zwany policmajstrem, star-
szy urzędnik rzucił pytanie kobiecie.

– Co trzymasz w ręku?
– Świętą Ewangelię – pewnie odpar-

ła mu.
– Przeczytaj – wrzasnął komendant.
– Ja nie umiem czytać, tylko trochę 

sylabizuję.
Komendant ze złością wyrwał 

Ewangelię, otworzył i zaczął czytać. 
Po chwili pogardliwie spojrzał na sto-
jących chrześcijan i rzekł, by kobiety 
szły do domu. Nastąpiła konsternacja. 
5 Duszo, przyjdź do Jezusa Chrystusa.

Moje nawrócenie
Wspomnienia Kamili Michalskiej 
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Kobiety wystąpiły przed mężczyzn  
i jednogłośnie powiedziały:

– Pójdziemy tam, gdzie ich popro-
wadzicie.

– Prowadzić – wrzasnął komendant 
– do tej wielkiej celi.

Zabrzmiała pieśń i wyznawcy Jezu-
sa wchodzili do rozległej celi, w której 
znajdowało się wielu hultajów, łotrów, 
ulicznych rozbójników i szubrawców.

Gdy zamknięto celę więzienną, ga-
radawyje rozpędzili nas do swoich do-
mów. Co się stało z uwięzionymi bapty-
stami? Nie wiem. Ślad po nich zaginął. 
Słyszałam nieco później, że znajdujący 
się z nimi w jednej celi, usłyszawszy 
wieść o Jezusie, oddali się Panu. W ten  
sposób kończy się historia mojego 
pierwszego zetknięcia się z baptystami.

Po pewnym czasie słyszałam po-
nownie o Jezusie z ust Rosjanki Paw-
łowny, która świadczyła mojej matce 
przez kilka lat. Jako dwunastoletnia 
dziewczynka bardzo polubiłam tę 
osobę, jej opowiadania o Jezusie i jej 
szczere i gorliwe modlitwy wznoszone 
za moją matką. Pamiętam, jak ze swo-
imi zmartwieniami dziecięcymi (ból 
zęba, głowy) prosiłam o modlitwy nade 
mną. Kładła swe dłonie na moją głowę, 
modliła się, a potem uśmiechając się 
życzliwie całowała mnie w czoło. Były 
to dla mnie miłe i przyjemne chwile.

Dom nasz stał się opoczystą rolą, 
gdyż moja mama nie przyjęła opowia-
danej prawdy o Jezusie. W ten sposób 
urwała się druga nić, która mogła mnie 
związać z dziećmi Bożymi.

W 1919 r., będąc mężatką, przypad-
kowo dowiedziałam się, że w pobliżu 
mego domu odbywają się nabożeń-
stwa baptystów. Z wielkim zapałem 
zaczęłam chodzić na nabożeństwa. 
Gdy o tym dowiedział się mąż, zgro-
mił mnie i surowo zakazał chodzenia 
do odszczepieńców. Jednak cierpienia 
i prześladowania nie potrafiły stłumić 
we mnie gorącego pragnienia słuchania 
o Bogu i przebywania wśród Jego dzie-
ci. Radość moja trwała bardzo krótko: 
kaznodzieja, w domu którego odbywa-
ły się domowe nabożeństwa zmarł, ja 
przeprowadziłam się do innej dzielnicy 
w Odessie, tak że zasiane Słowo Boże 
nie miało odpowiednich warunków do 
rozwoju, abym mogła być przemienio-
na w innego człowieka.

Nastały dla mnie ciężkie chwile 
życia: obowiązki rodzinne, wychowy-
wanie drobnych dzieci oraz zgryzoty  
i zmartwienia dnia powszedniego za-
bierały mi bardzo dużo czasu i osła-
biały moje zdrowie. Szwagier, widząc 
moje trudne życie chciał mnie pocie-
szyć, toteż zaprosił na „koncert du-
chowy” (jak się wyraził) do baptystów. 
Chętnie skorzystałam z propozycji  
i udałam się na wieczorowe nabożeń-
stwo, które odbywało się w cerkwi) 
wojskowej przy ulicy Chersońskiej.

Był to w moim życiu przełomowy 
wieczór, bowiem oddałam swoje ży-
cie Jezusowi. Przeżyć z tego wieczoru 
nigdy nie zapomnę. Stoi przede mną 
młody rosyjski kaznodzieja i wzywa 
zebranych do odśpiewania Psalmu 42 
Dawida. Uczułam i ja bezbrzeżną tę-
sknotę. Gorąco i szczerze westchnęłam 
do Najwyższego: „Boże, czy to praw-
da, że dusza moja tęskni i pragnie do 
Ciebie, Zbawco mój?”. Nagle poczu-
łam błogą ulgę duchową, przebaczenie 
grzechów i stałam się pewną swego 
zbawienia. Nie mogłam śpiewać wraz 
ze wszystkimi dalej, słowa ze wzrusze-
nia i łez grzęzły mi w gardle. Jednocze-
śnie radość otuliła moje wnętrze, a za 
nią przyszło pragnienie służenia Panu 
przez całe życie. Było to dla mnie oso-
bliwe i wyjątkowe przeżycie na tym 
„duchowym koncercie” baptystów, 
gdyż właśnie podczas śpiewania Psal-
mu 42 oddałam życie Panu. W pieśni 
spowiło się moje zbawienie. Słowa ap. 
Pawła do Galatów (2,20) dobitnie od-
zwierciedlają mój stan wewnętrzny. 
Postanowiłam dla Jezusa pracować  
i służyć, gdyż powołanie to uważam 
za najzaszczytniejszą i najpiękniejszą 
służbę na ziemi.

O tym radosnym wydarzeniu opo-
wiadałam siostrze Pawłownej, której 
adres przypadkowo dostałam. Zasta-
łam ją na łożu śmierci, ale cieszyła się 
razem ze mną niewymowną radością, 
chociaż widziała przed sobą śmierć.

W niedługim czasie, pomimo sprze-
ciwu męża przyjęłam chrzest w wieku 
dorosłym (w Morzu Czarnym) wraz  
z moją matką, którą przyprowadziłam 
do Jezusa. W 12 lat później szwagier 
mój, który mnie swego czasu zaprosił 
na „koncert duchowy”, wraz ze swą 
żoną oddali swe serce Panu.

W okresie krystalizowania się mo-
jej wiary wiele ucierpiałam od swego 
męża, który ze swoim kolegą był na 
nabożeństwie i naśmiewał się ze mnie, 
wzbraniając chodzić mi do zboru. Ży-
czeniem jego było, bym zerwała ze 
zborem. Odpowiadałam wtedy, że mo- 
gę zerwać, ale z nim, z Bogiem nigdy.

Gdy obecnie z perspektywy czasu 
patrzę na moje nawrócenie, to dostrze-
gam bardzo znamienną rzecz: Bóg od 
najmłodszych lat chciał mnie włączyć 
do grona swych dzieci. Trzykrotnie 
kontakt mój z wierzącymi był zerwa-
ny, aż dopiero czwarte spotkanie dało 
pozytywny rezultat. Wdzięczna jestem 
Jezusowi, że aż cztery razy wychodził 
mi na spotkanie, że był litościwy wzglę-
dem mnie, i że wzbogacił moją duszę  
o nowe, dotychczas nieznane mi war-
tości duchowe.

Apeluję do wszystkich, którzy po-
znali żywego Boga, aby ofiarniej i gor-
liwiej pracowali dla Pana, gdyż od mo-
dlitw, frekwencji na nabożeństwach, 
postawy wobec naszych bliźnich, od 
naszych czynów jest uzależniona pra-
ca i rozwój Kościoła, do którego nale-
żymy.

Zwracam się do naszej młodzieży, 
jako matka i bardzo proszę, by nie ule-
gała przejściowemu stylowi życia, by 
nie dała się porwać modnej i płytkiej 
moralności, ale by wzniosła nad współ-
czesnością pochodnię wiary, miłości, 
zwycięstwa, prawdy, sprawiedliwości, 
którą zapalił Jezus na Golgocie, by po-
chodnię tę dzierżyła zawsze wysoko.

Kończąc to opowiadanie, bardzo ża-
łuję, że nie mogłam podzielić sią inny-
mi ciekawymi wspomnieniami z moje-
go życia chrześcijańskiego. Niech każ-
dy czynny członek naszego Kościoła:
 - swoimi czynami i postawą na co 

dzień czynnie świadczy o Jezusie;
 - świadczy o Bogu bliźnim;
 - każdego miesiąca rozprowadzi je-

den egzemplarz Ewangelii;
 - każdego miesiąca rozprowadzi choć 

jeden egzemplarz „Słowa Prawdy”;
 - podczas trwania ewangelizacji przy-

prowadzi chociaż jedną osobę na 
nabożeństwo ewangelizacyjne.

Zebrał i opracował na podstawie 
opowiadania Kamili Michalskiej  
- Eugeniusz Dąbrowski.



17 maja 2014 r. w zborze w Gnieźnie odbyła się konferencja 
dla kobiet zatytułowana „Cztery pory roku w życiu kobie-

ty”. Na to sobotnie spotkanie przybyło ponad 50 kobiet z Gnie-
zna, Poznania, Chojnic, Nakła oraz z Bydgoszczy. 

Krystyna Wierszyłowska-Zaremba w swoim wykładzie na temat 
pór roku w życiu kobiety przypomniała nam o prawdzie płyną-

cej z Bożego Słowa, że „wszystko ma swój czas i każda sprawa 
pod niebem ma swoją porę” (Kzn. 3:1). Mądrością jest rozpo-
znać porę i dobrze jest zaakceptować czas teraźniejszy. Życie 
kobiety zostało barwnie porównane do życia ogrodu. Tak, jak 
w ogrodzie jest czas planowania, siania, sadzenia, czas wzrostu,  
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przycinania czy zbierania plonów, tak w życiu kobiety 
występują analogiczne etapy. Każda pora naszego życia 
wymaga mądrości i czujności oraz pamiętania o zasa-
dzie siania i zbierania. Zostałyśmy zachęcone do dobrego  
inwestowania swoich talentów, czasu i środków tak, by po 
wiośnie i lecie swojego życia stać się owocującymi „jesie-
niami” oraz wdzięcznymi „zimami”, wyczekującymi na 
spotkanie z Niebiańskim Ojcem.

Kolejny wykład wygłosiła Hanna Szumigała. Był on po-
dróżą przez różne pory roku w życiu bohaterek biblijnych 
przypominającą, że każda życiowa pora roku jest wszyst-
kim dana tylko raz. Od młodych bohaterek przez postacie 
dojrzalsze i w wieku sędziwym, każda z przedstawionych 
kobiet odegrała swoją rolę przygotowaną na dany czas. 
Słowa skierowane do Estery: „skąd wiesz, czy godności 
królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas” (Est. 4:14), 

SŁużbA KObIET

w życiu kobietyCztery pory roku
Alina Woźniak
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Z Rodziną u Pary Prezydenckiej

Z końcem maja b.r. rozpoczął się re-
mont budynku KCHB w Krynicy-

-Zdroju. Po kilkuletnich oczekiwaniach 
na odpowiednie zezwolenia przystą-
piono do prac mających na celu przy-
gotowanie podstaw pod budowę nowe-
go dachu i modernizację wnętrza. Ze 
względu na ograniczone środki finanso-
we postanowiono maksymalnie wyko-
rzystać możliwości wewnątrz zborowe  
i wykonać większość  prac  we wła-
snym zakresie. 

Do tej pory udało się wykonać m. in. 
demontaż warstwy izolacyjnej da-
chu (trocin, desek i płyt pilśniowych), 
przygotować  większość otworów pod 
planowane szyby wentylacyjne w pły-
cie podłogowej, demontaż stolarki 

okiennej, przygotować się do wylewki 
szpalet służących połączeniu wieńca 
na przyszły dach. Po 20 czerwca na te-
ren budowy miała wejść firma mająca 
za zadanie ułożenie nowego dachu od 
podstaw. W pracach czynny udział bio-
rą bracia A. Dutka i Stanisław Zaczyk,  
Ł. Zaczyk,  M. Orlicki oraz B. Tomera.

Jak każda budowa, niesie ze sobą olbrzy-
mie koszty finansowe, dlatego zwraca-
my się z braterską prośbą do wszyst-
kich chcących wesprzeć modernizację 
budynku zborowego. Oto nr konta: 
30880200022001000785620001,  
ul. Polna 9, 33-380 Krynica-Zdrój.

Plan prac obejmuje również moderni-
zację pokoi mieszkalnych, wyposaże-

nie ich w łazienki, by móc zapewnić 
wszystkim gościom odwiedzającym 
i wypoczywającym w tym pięknym 
uzdrowiskowym miejscu jak najlepsze 
warunki. W związku z pomocą wielu 
osób i zborów pragniemy gorąco po-
dziękować za każdy objaw wsparcia 
finansowego, jak również i za licz-
ne modlitwy w realizacji tak dużego 
przedsięwzięcia, jak na nasze możli-
wości zborowe. Budynek zborowy słu-
ży Kościołowi od ponad 35 lat, w tym 
czasie odbywało się wiele  konferencji, 
obozów i spotkań kilku pokoleń wie-
rzących. Wierzymy, że przedsięwzięte 
prace posłużą kolejnym pokoleniom 
wierzących. C.d.n.  

skłaniały do refleksji nad naszą godnością córek Króla oraz 
związanym z tym faktem powołaniem i odpowiedzialnością. 
Przykłady gorliwości i aktywności dojrzałych kobiet biblijnych 
przypomniały, że nie ma emerytury w służbie dla Pana. Wy-
kład był zachętą do dołożenia starań, by niezależnie od swojej 
pory dojrzeć do wiary biblijnych bohaterów.

Trzecim rozważaniem zatytułowanym „Noemi dawniej i dziś” 
podzieliła się z nami Halina Inda. Mogłyśmy odbyć dramatyczną 
w skutkach dla całej rodziny Elimelecha i Noemi podróż, z Be-
tlejem zwanego Domem Chleba do Moabu. Po dramatycznych, 
zimowych w życiu Noemi wydarzeniach, stracie męża i synów 
następuje wiosenna nadzieja na powrót do Domu Chleba. Po-
wroty bywają trudne. Wymagają pokory, pokonania ograniczeń  
i aktywnego działania. Potem następuje letni czas w życiu 

Noemi z ziarnem z pola Boaza. Jej smutek został zamieniony  
w radość. Czy mam odwagę jak Noemi, by powiedzieć: mam 
dość bałwochwalstwa Moabu, wracam do Domu Chleba?

Wśród uczestniczek konferencji można było spotkać zarów-
no młode dziewczyny, jak i dojrzałe kobiety, zatem wszyst-
kie kobiece pory roku były obecne. Oprócz bogactwa stra-
wy duchowej nie zbrakło również strawy fizycznej. Zo-
stałyśmy wszystkie przyjęte po królewsku, zasiadając przy 
stołach w kolorach czterech pór roku. W przerwie miały-
śmy warsztaty rękodzieła oraz quiz biblijny. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewu i modlitwy. Wyjechałyśmy obdarowa-
ne pięknymi, ręcznie wykonanymi kolorowymi torebkami  
z niespodziankami stosownymi do pory roku. Dziękujemy bar-
dzo za wspaniałą ucztę! 

Remont budynku w Krynicy-Zdroju
Marek Orlicki

INICJATYWY
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 Obywatele dwóch królestw - cz. 2.    
Tomasz Kalisz i Janusz Kucharczyk

Jeśli przyjąć, że chrześcijanie nieobo-
jętnie, wręcz aktywnie powinni uczest-
niczyć w życiu społeczeństwa, nasunie 
się pytanie: jaką wizję państwa i spraw 
publicznych winni wspierać? Wszelkie 
koncepcje państwa odwołują się za-
wsze do jakichś imperatywów moral-
nych, przyjmując własne systemy war-
tości i diagnozy społecznych proble-
mów oraz drogi ich rozwiązania. Od 
kilku wieków ukształtowało się, szcze-
gólnie w naszym kręgu kulturowym kil-
ka dominujących doktryn politycznych. 
Ich praktycznym przejawem są ruchy, 
stronnictwa i partie polityczne, poprzez 
które zwolennicy tychże wpływają na 
życie społeczeństw, narodów i państw. 
Poniżej omówimy je pokrótce starając 
się ocenić je z perspektywy chrześci-
jańskiej etyki i teologii politycznej.

Konserwatyzm, czyli tęsknota  
za „boskim porządkiem świata”

Ta tradycja polityczna ukształtowała się 
w reakcji na Wielką Rewolucję Francu-
ską, jako wyraz sprzeciwu wobec nie-
przewidywalnych ruchów rewolucyj-
nych, które postrzega się, jako mające 
destrukcyjne skłonności. Powątpiewa  
w postęp zgodnie z zasadą, że świat 
jakkolwiek nie jest doskonały, to wszel-
kie próby zbudowania raju na ziemi 
metodami politycznymi muszą prowa-
dzić raczej do chaosu, zniszczenia i 
ruiny cywilizacji. Proponuje powolne, 
łagodne, stopniowe przemiany i opór 
przed tymi zbyt gwałtownymi (konser-
watyzm ewolucyjny), albo rewolucyjny 
powrót do dawnego porządku uzna-
nego za jedyny możliwy, trwały, praw- 
dziwy i odwieczny (tradycjonalizm). 
Ten pierwszy rozwinął się na gruncie 

brytyjskim (protestanckim), drugi fran-
cuskim (katolickim). W naszym kręgu 
kulturowym odwołuje się często do 
chrześcijaństwa i sprzyja jego obecno-
ści w życiu publicznym, widząc w nim 
podstawę społecznego ładu i moralno-
ści oraz jedyną ostoję cywilizacji. 

Jego bardziej centrowym odpowiedni-
kiem jest zatem chadecja, czyli chrze-
ścijańska demokracja, której ważnym 
przedstawicielem był na przełomie 
XIX i XX w. niderlandzki teolog i pastor 
reformowany, premier Abraham Kuy-
per, a po II wojnie światowej niemiec-
ki kanclerz Konrad Adenauer, jeden  
z ojców założycieli Unii Europejskiej. 
Na gruncie anglosaskim wartości kon-
serwatywne reprezentowała zaś znana 
ze swego antykomunizmu metodystka 
– brytyjska premier Margaret Thacher. 
Konserwatyzm sprzeciwia się (na ogół, 
gdyż w szczegółach bywa różnie): le-
galizacji aborcji, handlu narkotykami, 
prostytucji, eutanazji, małżeństwom 
homoseksualnym, widząc w tym drogę 
dla podważenia kultury i porządku spo-
łecznego. Często zgadza się z chrześci-
jańską negatywną oceną tych zjawisk. 
Ale oczywiście nie musi przy tym od-
woływać się do zasad ewangelii. 

Konserwatyzm ukształtował się na 
gruncie europejskim, ale może łączyć 
się z różnymi światopoglądami (islam, 
judaizm, hinduizm, buddyzm, konfucja-
nizm, neopogaństwo, deizm, ateizm,), 
co nierzadko prowadzi do prześlado-
wania chrześcijan. W skrajnych przy-
padkach  traktuje chrześcijaństwo, czy 
inne religie instrumentalnie, jako sta-
nowiące fundamenty danej cywilizacji, 
które przecież są różne. Zapominając  

Naśladowcy Chrystusa  
a idee polityczne  
tego świata

o deklaracji Jezusa, że Jego królestwo 
jest nie z tego świata, może też pro-
wadzić do zamazania różnicy między 
tym, co świeckie a tym, co Kościelne 
próbując osobiste nawrócenie zastąpić 
odgórnymi nakazami czy deklaracjami.  
W skrajnej formie nie daje prawa do 
ekspresji swych przekonań przedstawi-
cielom innych wyznań czy tradycji, na-
rzucając im bez pardonu te, które uzna-
je za właściwe. Zauważa jednak słusz-
nie niektóre niepokojące zjawiska, jak 
kryzys autorytetów, rodziny, atomizację 
społeczeństwa, destrukcję tradycyjnej 
moralności, co niewątpliwie z perspek-
tywy chrześcijańskiej trzeba docenić. 

Zdarza się, że przez nadmierny pesy-
mizm i katastrofizm wieszczący nie-
ustannie upadek cywilizacji, przed 
którym uchronić może tylko nawrót do 
tradycyjnych wartości, a zarazem bez-
krytyczny kult  przeszłości, popada jed-
nak w przesadę. Traci wtedy zdolność 
trwałej zmiany krytykowanych zjawisk. 
Może przybierać formy tak autorytarne 
(dyktatorzy: hiszpański Francisco Fran-
co, chilijski Augusto Pinochet i gwate-
malski zielonoświątkowiec Efrain Riaz 
Montt), jak i demokratyczne. 

Liberalizm, czyli ochrona 
„bezcennego daru wolności”

Ten sposób patrzenia na sferę społecz-
ną wyłonił się na przełomie XVII i XVIII 
wieku, jako krytyka feudalizmu przy-
bierając bardzo wiele różnych form. 
Zarówno w jego anglosaskiej, jak i fran-
cuskiej formie dostrzec można prote-
stanckie i oświeceniowe źródła. Dzisiaj 
może zaś lokować się na zdecydowanej 
prawicy, jako liberalizm konserwatyw-
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ny, w centrum, jak neo- i demo- libera-
lizm, jak i na jednoznacznej lewicy, jak 
soc- liberalizm. 

Jednak łączy te wszystkie nurty odwo-
ływanie się do idei wolności. Nawią-
zując do Chrystusowej zasady, że Jego 
królestwo jest nie z tego świata, próbu-
je rozwijać ideę tolerancji między wy-
znaniami i religiami oraz neutralności 
światopoglądowej państwa. Rezygnuje 
więc z interwencji w życie obywateli, 
maksymalizując obszar swobody dla 
ich decyzji. Stara się nie narzucać żad-
nego światopoglądu, legalizując wszel-
kie możliwe idee i wartości, a także 
prywatną inicjatywę. Tym wartościom 
hołdowali między innymi znani brytyj-
scy politycy walczący m in. z niewol-
nictwem na przełomie XVIII i XIX w., 
wielokrotny premier Wielkiej Brytanii 
w drugiej połowie XIX stulecia William 
Gladstone oraz walijski baptysta David 
Lloyd George, przywódca mocarstwa  
z czasów I wojny światowej i współ-
twórca wersalskiego porządku politycz-
nego.

Jakkolwiek liberalizm ma korzenie 
chrześcijańskie (zwłaszcza protestanc-
kie), może rozwijać się na innym pod-
łożu światopoglądowym, jak pozyty-
wistyczny agnostycyzm bądź racjonali-
styczny ateizm. Przez część chrześcijan 
bywa zatem odbierany podejrzliwie, 
jako ruch skierowany przeciw ich war-
tościom i podstawom cywilizacji. Neu-
tralność światopoglądowa uznawana 
jest przez nich za zamaskowaną formę 
ateizacji, gdyż wychodzą z założenia, 
że nic nie jest neutralne, a sekularyzm 
jest takim samym światopoglądem, jak 
ich religia. Skupiając się na wolności, 
jako najwyżej wartości liberalizm zdaje 
się przecież lekceważyć problemy pod-
kreślane tak przez konserwatyzm, jak 
lewicę. Przyjmuje wszak, że lepiej po-
zwolić na nierówności społeczne, kry-
zys rodziny czy zjawiska patologiczne 
uznawane przez chrześcijan za grzech, 
jak narkomania czy prostytucja, abor-
cja lub eutanazja, niż walczyć z nimi 
ograniczając ludzką wolność i neutral-
ność państwa, które cenione są ponad 
wszystko, wyżej niż tradycja i mental-
ność danego narodu. 

Chrześcijanie o liberalnych przekona-
niach politycznych uznając zło tych 

zjawisk nie sądzą wszak, że walka  
z nimi jest rolą państwa. Ich przeciwni-
cy (konserwatyści, socjaliści, nacjonali-
ści) twierdzą jednak, że jest to wspie-
ranie zła, dlatego jest niegodne chrze-
ścijanina, który powinien wszystkie 
dziedziny życia, także politykę opierać 
na wartościach swej wiary. Bywa oskar-
żany przeto przez nich o ukryty nihi-
lizm, czy relatywizm moralny. 

Socjalizm,  
czyli budowa „raju na ziemi”

Socjalizm, podobnie jak konserwatyzm 
powstał w reakcji na liberalizm, przej-
mując wszakże jego wiarę w postęp. 
Również wyrósł z myśli chrześcijań-
skiej: brytyjska Partia Pracy rozwinęła 
się z ruchów o silnej inspiracji ewan-
gelikalno- przebudzeniowej (czartyzm),  
a jeden z pierwszych francuskich socja-
listów, Claude Saint- Simmon, swoje po-
glądy streścił w książce pt. Nowe chrze-
ścijaństwo, uznając je za polityczną  
i nowoczesną próbę realizacji ideałów 
ewangelii. Doktryna socjalistyczna do-
konuje jednak ich sekularyzacji, odda-
jąc realizację miłości chrześcijańskiej 
instytucjom państwowym a nie prywat-
nym, społecznym czy religijnym. Przez 
to jednak pozbawia obywateli inicja-
tywy własnej, oddając ich woli biuro-
kracji i struktur państwowych. Buduje 
poczucie bezpieczeństwa, ale kosztem 
wolności osobistej i indywidualizmu, 
czyniąc człowieka w przemożnym 
stopniu zależnym od państwa. 

Dla liberałów socjalizm, podobnie jak 
konserwatyzm to zbyt daleko idąca for-
ma ograniczenia praw jednostki. Dla 
konserwatystów to niebezpieczny ro-
dzaj utopii, prowadzącej do zguby cy-
wilizacji. Jakkolwiek chrześcijanin może 
doceniać zbieżność ideałów przyjmo-
wanej etyki z jego hasłami, to jednak nie 
może nie zauważyć, że oddając realiza-
cję przykazania miłości państwowym 
urzędom zastępuje nimi Kościół, a tym 
samym Boga z Jego ewangelią. Oczeki-
wany raj staje się produktem nie Boga 
i Jego łaski, a samodzielnej ludzkości. 
To prowadzi tym samym do ubóstwie-
nia człowieka i jego wytworów, czego 
nie może uznać za nic innego, jak for-
mę bałwochwalstwa podważającą sam 
sens wiary. W istocie, socjalizm często 
przybiera formy jawnie antychrześci-

jańskie nie ukrywając, że wiara w raj  
w niebie przeszkadza w tworzeniu raju 
na ziemi. Tak było w przypadku zwłasz-
cza jego niedemokratycznych odmian, 
jak różne typy komunizmu, czy realne-
go socjalizmu, które aktywnie i często 
posuwając się do ludobójstwa walczyły  
z religią. Niemniej i bardziej umiarkowa-
na forma socjalizmu – socjaldemokra-
cja – nie ukrywa często swej opozycji 
wobec wiary. Choć przecież tak być nie 
musi, zjawiskiem nierzadkim bowiem 
jest socjalizm chrześcijański. Z prote-
stanckiej inspiracji rozwinął się też mo-
del państwa opiekuńczego, na przykład 
w niemieckiej socjaldemokracji, szcze-
gólnie w Niemczech i Skandynawii. 
Przykładem niech tu będą brytyjski Tony 
Blair, czy Lionel Jospin albo Olof Palme. 

Nacjonalizm,  
czyli „ubóstwienie Narodu”

W języku polskim przyjęło się rozu-
mieć ten termin w znaczeniu kseno-
fobii, szowinizmu, nienawiści wobec 
innych narodów. W sensie jednak ści-
śle politologicznym nacjonalizm ozna-
cza ideologię kładącą nacisk na prawo 
narodu do samostanowienia i dbanie  
o jego interesy, co staje się nadrzędną 
wartością, której podporządkować trze-
ba wszystkie inne. Dlatego w naszym 
języku częściej tę ideologię określa się 
mianem myśli narodowej czy endeckiej 
(od „narodowa demokracja”). 

Postawa ta może prowadzić do cenio-
nych postaw: wzrostu świadomości  
i tożsamości narodowej i aktywno-
ści obywatelskiej, wartości wspólno-
towych, odruchów prospołecznych  
i politycznych. Ale przecież może też 
prowadzić do eskalacji konfliktów i szu-
kania kozła ofiarnego w przedstawicie-
lach innych nacji albo w otwartej prze-
mocy. Przybiera formy demokratyczne 
jak polska endecja, czy Francuski Front 
Narodowy lub autorytarne, jak krwawe 
reżimy w czasie wojny w byłej Jugosła-
wii, bądź totalitarne, jak nazizm. Może 
też, podobnie jak socjalizm stać się 
pewną formą bałwochwalstwa. Naród 
wtedy zostaje bytem boskim. Oczy-
wiście, wtedy ta ideologia nie jest do 
pogodzenia z chrześcijaństwem: może 
ono zaakceptować jedynie jego sto-
nowane wiarą przejawy, pozbawione 
agresji, pochwały szowinizmu, stawia-
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jące Boga i Jego moralność ponad na-
rodem. Chrześcijanin może wspierać 
dążenia do samostanowienia różnych 
grup etnicznych, lecz nigdy nie powi-
nien zapominać o Bożym szacunku do 
wszystkich narodów i nakazie miłości 
bliźniego. Podobnie jak liberalizm, na-
cjonalizm może łączyć się tak z ideolo-
gią lewicową, jak i prawicową.

Libertarianizm, czyli wiara we 
„wszechmoc wolnego rynku”

Ruch ten rozwinął się w XX wieku  
w opozycji do wzrastającego w siłę so-
cjalizmu, czy komunizmu. To połącze-
nie idei liberalnych z anarchistycznymi 
(antypaństwowymi). Postuluje on stwo-
rzenie państwa minimum, a w skrajnych 
formach wręcz jego likwidację pozwa-
lając, by większość lub całość życia 
społecznego regulował jedynie wolny 
rynek, czyli uczciwa konkurencja, rzą-
dowi zostawiając obronę zewnętrzną 
(wojsko) i wewnętrzną (policja i sądy). 
Reszta sfer społecznych powinna pod-
legać bezpośrednio obywatelom, co łą-
czy się na ogół z postulatem bardzo ni-
skich podatków. W niektórych środowi-
skach chrześcijańskich, podejrzliwych 
wobec struktur państwowych bywa 
popularny, co ma miejsce szczególnie 
na gruncie północnoamerykańskim (np. 
Tea Party w USA i jeden z republikań-
skich kandydatów na prezydenta, bap-
tysta Ron Paul). 

Trzeba jednak pamiętać, że istnieje 
silna gałąź libertarian ateistycznych, 
czasami jawnie religii wrogich, jak 
twórczyni filozofii obiektywistycznej, 
ateistka Ayne Rand czy Matt Riddley, 
publicysta i ateistyczny darwinista, lub 
sztandarowy sceptyk Michael Shermer 
(ex-ewangelikał). Jego główny teoretyk, 
Murray Rothbard odwołuje się również 
do chińskich taoistów, jak Lao-zi czy 
Zhuang-zi. Ta polityczna koncepcja 
może przybierać różne formy, od bli-
skich ideom anarchistycznym, libertyń-
skim po dość konserwatywne, a nawet 
monarchistyczne. Libertarianizm ze-
zwala na jakąkolwiek aktywność poza 
niewymuszoną przemocą. Państwo 
nie zakazuje w tym systemie żadnych 
wypowiedzi, obrażania kogokolwiek, 
prostytucji, stręczycielstwa, handlu nar-
kotykami czy bronią, jazdy z dowolną 
prędkością, wchodzenia w jakiekolwiek 

związki małżeńskie, eutanazji (kontro-
wersyjną sprawą pozostaje aborcja  
i kara śmierci – tu i libertarianie się róż-
nią) w tych sprawach dając całkowitą 
wolność obywatelom. Nie zajmuje się 
ono oświatą, służbą zdrowia, opieką 
społeczną, zostawiając te sprawy pry-
watnej inicjatywie. Nie interweniuje też 
w żaden sposób w gospodarkę. 

Dla popierających go chrześcijan jest 
gwarancją rozwoju Kościoła wolnego 
od nacisków świeckiego państwa. Dla 
niektórych ateistów czy agnostyków 
może być jednak podstawą dla dążenia 
za wszelką cenę do zysku, egoizmu, he-
donizmu i przetrwania najsilniejszych, 
jako jedynych wartości. Pozostaje kwe-
stią wątpliwą, czy taki ustrój jest w ogó-
le możliwy do wprowadzenia w życie.

Nowa lewica,  czyli obrona 
„uciemiężonego Stworzenia” 

W wieku XIX i pierwszej połowie XX 
lewica akcentowała wyzysk klasy ro-
botniczej. Dzisiaj odwołuje się raczej 
do praw kobiet czy mniejszości sek-
sualnych albo troski o środowisko na-
turalne i prawa zwierząt. Przykładem 
tej ideologii jest feminizm, pierwotnie 
domagający się słusznie troski o ciężki 
nieraz los kobiet w kapitalistycznym 
społeczeństwie. Dzisiaj często wchodzi 
w ostry konflikt z chrześcijaństwem, na 
przykład przez domaganie się prawa do 
aborcji i podważając wartość rodziny. 

Możliwa jest jednak jego chrześcijań-
ska odmiana, czy przynajmniej z nim 
współpracująca – zwalcza wtedy pro-
stytucję, pornografię, handel żywym 
towarem i tym podobne formy przed-
miotowego traktowania kobiet. Więk-
sze kontrowersje wśród chrześcijan 
budzą postulaty ruchów reprezentują-
cych mniejszości seksualne (LGBTQ), 
akceptowane głównie przez środowi-
ska bardziej liberalne. Warto zauwa-
żyć, że część ludzi przyznających się 
do takich skłonności sprzeciwia się ich 
postulatom i popiera stanowisko mniej 
lub bardziej konserwatywne. W konflikt 
z chrześcijaństwem wchodzą często 
również „zieloni” i obrońcy praw zwie-
rząt, zarzucający tej religii zachęcanie 
do bezmyślnej eksploatacji i dewastacji 
stworzenia, co nie znaczy, że i naśla-
dowcy Chrystusa nie mogą pod wielo-

ma ich postulatami się podpisać pamię-
tając wszak o innym ich uzasadnieniu. 

Poza demokracją.  
Totalitaryzm i autorytaryzm 

Omówione wyżej ideologie w zasadzie 
szanują demokrację, jako metodę upra-
wiania polityki, co jest wspólnym mia-
nownikiem dla chrześcijan, bez wzglę-
du na ich osobiste poglądy, na zaanga-
żowanie w życie społeczne z czystym 
sumieniem. Totalitaryzm i autorytaryzm 
zaś negują demokrację, przy czym ten 
pierwszy nie zostawia żadnego miejsca 
na wolność, wszystko podporządkowu-
jąc państwu, a drugi pozwala jednost-
ce robić, co chce, o ile nie podważa to 
władzy rządzącej grupy. Totalitaryzm 
rozwinął się na gruncie socjalizmu (jako 
komunizm czy realny socjalizm), bądź 
nacjonalizmu (narodowy socjalizm). 
Autorytaryzm może łączyć się z kon-
serwatyzmem, nacjonalizmem, bądź 
rasizmem czy nawet libertarianizmem 
lub pewnymi formami liberalizmu (au-
torytarne systemy powstałe w Hiszpa-
nii, RPA, Chile).  

Oba ustroje uważają przemoc za uza-
sadnioną w zwalczaniu nieprawomyśl-
nych idei. Zdarza się czasem, że nie 
stronią od ludobójstwa. Mogą odwoły-
wać się do chrystianizmu, jednak warto, 
by jego chrześcijańscy zwolennicy po-
zostawali ostrożni w legitymizacji takich 
ustrojów. Do dzisiaj ciągle istnieją ponu-
re, krwawe skanseny komunizmu na Ku-
bie i w Korei Północnej. Autorytarnym 
(choć nie totalitarnym) pozostaje najlud-
niejsze państwo świata – Chiny oraz to  
o największej powierzchni – Rosja.  

Konkluzja
Chrześcijanin może działać dla dobra 
wspólnego pod sztandarami tej czy in-
nej koncepcji politycznej. Żadna z nich 
nie jest doskonała, o czym warto pa-
miętać we wszelkich dyskusjach pośród 
chrześcijan o tym, która z nich lepiej 
niż pozostałe realizuje postulaty biblij-
ne. Pamiętajmy przy tym, niezależnie 
od podjętych decyzji, aby zawsze kie-
rować się dobrem ogółu, nie zapomina-
jąc o znikomości doczesnego porząd-
ku. Co to oznacza na naszym, polskim 
podwórku – o tym w kolejnym numerze 
Słowa Prawdy.  
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TEMAT NuMERu: NADZIEJA

Modlitwa: Drogi Ojcze, wiesz, jak bar-
dzo lubię użyczać moich ust Tobie. 
Proszę Cię też dzisiaj, aby, gdy będę 
mówił, ci najbardziej potrzebujący sły-
szeli w sercach Twój głos. Amen.

Kiedy dotarło do mnie, że w pięk-
nym temacie naszej konferencji, 

temacie, który jest właściwie prośbą: 
„Przyjdź królestwo Twoje, w nas i przez 
nas”, że w tym temacie ma się też zna-
leźć rozważanie o tragicznych stronach  
i skutkach wypalenia się w służbie, za-
sugerowałem, że może warto by poroz-
mawiać o dobrych stronach wypalenia 
się w służbie. Bo przecież wiemy, że 
każda rzecz ma co najmniej dwie stro-
ny. Wiemy, że największa zaleta, źle 
wykorzystana, może okazać się naj-
większą wadą. Wiemy też, że najwięk-
sze wady, dobrze wykorzystane, mogą 
stać się wielkim atutem. Wiemy, że 
najbardziej zdumiewające zwycięstwo 
przyszło przez krzyż. Stąd mówienie  
o dobrych stronach wypalenia się  
w służbie nie jest żadnym zabiegiem, 
żadną przewrotnością. Po prostu tak 
jest. Każda sprawa ma co najmniej 
dwie strony.

Na początku chciałbym, abyśmy  
w naszym rozważaniu ustalili pew-
ne rzeczy na wstępie. Po pierwsze, 
nie będziemy mówić o wypaleniu się  
w służbie jako o programie na służbę, 
ale jako o zdarzeniu, które, jak się oka-

że, może być niesamowicie pomocne. 
Po drugie, chciałbym, żebyśmy po-
wiedzieli sobie na wstępie, co mamy 
na myśli mówiąc „wypalenie”. W sen-
sie prostym wypalenie, to zniszczenie 
zawartości jakiegoś naczynia, całko-
wite jej spopielenie. Wypalenie, to 
też zniszczenie ogniem roślinności na 
jakimś terenie. Tragicznie to wygląda.  
A w sensie przenośnym, wypalenie 
oznacza ten zaprawiony bólem, rozpa-
czą, tragizmem kres naszego nowator-
stwa, naszej wiary, naszej nadziei, na-
szej miłości. Czy w takim stanie może 
być w ogóle cokolwiek dobrego? My-
ślę, że tak. Myślę, że wiele. Aby to zo-
brazować, przywiozłem ze sobą coś, 
co może szokować w tym środowisku  
– przywiozłem ze sobą fajkę.

Palić fajkę… Czy ktoś z was widział 
kiedyś człowieka palącego fajkę? Ja 

nigdy. Ale wyobrażam sobie, że aby 
„palić fajkę”, należy umieścić pod 
nią płomień, albo zionąć płomieniem  
w jej wnętrze, albo rzucić ją w ogień  
i patrzeć, jak się pali. Ale przecież kiedy 
bajkopisarz mówił naszym dzieciom: 
„Opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę”, 
to właściwie nie miał na myśli „palenia” 
fajki. Miał na myśli palenie wszystkie-
go poza fajką. Wyrażenie „palić fajkę”,  
w rzeczy samej znaczy palić wszystko, 
co nie jest fajką. Palić jej treść. 

Właśnie. Może nie wypaliłeś się ty. 
Może ty pozostałeś, zakotwiczony  
w Jezusie. Może pozostałeś, prze-
niknięty Jego obecnością – człowiek  
w Chrystusie. A wypaliło się to, co  
i tak miało się spalić. Wypaliło się po 
to, żeby zrobić miejsce dla nowej treści.

Czy są dobre strony wypalenia się  
w służbie? Wiele. Kiedy po studiach 

Piotr Zaremba

Dobre strony wypalenia sie w sluzbie
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wyruszałem do mojej pierwszej służ-
by, do naszego małego mieszkanka 
przyszedł pewien misjonarz i zapytał: 
„A dlaczego właściwie jedziesz w to 
miejsce? Dlaczego wybrałeś akurat to 
miasto?”. Odparłem: „Dlatego, że tam 
chyba jest najtrudniej”. I on mi wów-
czas powiedział: „To dobrze wybrałeś. 
Bo muszę ci powiedzieć coś przykre-
go, ale koniecznego: Jeżeli misjonarz 
nie dojdzie w swojej służbie do kresu 
swoich możliwości, dopóki nie zosta-
nie przez trudności życia złamany, to 
może być tylko propagandzistą. Jeżeli 
duszpasterz w swojej trosce o czło-
wieka nie zostanie złamany, to może 
być tylko pracownikiem socjalnym. 
Jeżeli kaznodzieja w swoim głoszeniu 
słowa, w swoim oglądaniu własnych 
porażek nie zostanie złamany, to może 
być tylko oratorem”. Z takimi słowa-
mi wyjechałem. I jestem w służbie od 
dwudziestu pięciu lat. Wiele rzeczy 
widziałem. Wiele rzeczy przegrałem. 
Ale właściwie trudno znaleźć w Bi-
blii postać, której droga w górę, której 
okres powodzenia nie rozpoczął się 
od jakiejś straszliwej porażki. Strasz-
liwej. Trudno znaleźć postać, która 
tego nie przeżyła. Najbardziej przy-
chodzi mi na myśl Mojżesz, którego 
wizje legły w gruzach, jego marzenia 
o wyprowadzeniu narodu z niewoli. 
Tak dotarł do kresu. Przy palącym się 
krzaku sam stał wypalony. I gdy usły-
szał, że ma iść, odpowiedział: „Wyślij  
kogo innego”. Ale to był właśnie ten 
moment, w którym on był gotowy, aby 
ruszyć do Egiptu. 

Czy są jakieś dobre strony wypalenia 
się w służbie? Hmm… Wiele mógł-
bym tu powiedzieć. Powiem jednak  
o trzech. Jeżeli rzeczywiście wypaliłeś 
się w służbie, to chciałbym ci pogratu-
lować. Przynajmniej dotrwałeś do koń-
ca. Nie uciekłeś w trakcie pożaru. Prze-
trwałeś bardzo trudny okres patrzenia 
na tlące się zgliszcza. I miałeś odwagę 
w którymś momencie powiedzieć: 
„Dosyć. To nie ma sensu. Koniec”.  
A tak czasem mówi prawdziwy męż-
czyzna. Tak mówi prawdziwa dama. To 
wyznanie to także ważna część życia.

Nie rozpaczaj jednak. Być może Bóg 
ma dla ciebie coś nowego. Nowy 
etap, na którym wykorzystasz swo-
je porażki. Przeszłość nie przesądza  
o przyszłości, jeśli w przyszłość idzie 
się z Bogiem. Wypaliła się może tylko 
treść, ale ty wciąż jesteś. I nawet, jeśli-
byś uważał, że te lata w służbie były la-
tami straconymi, Bóg nie pozostanie ci 
dłużny. Nawet jeślibyś myślał, że to były 
lata, których plony zjadła szarańcza, to 
On odpłaci ci za te lata. Może spali-
ła się tylko treść. Nie ty. Dotrwałeś do  
końca. Jak należało. Gratulacje. 

Ale może też wypaliło się coś, co było 
tylko twoim marzeniem, twoją wizją, 
twoją strategią, twoim złudzeniem. Je-
śli tak, to bardzo dobrze. Dlatego, że 
Bóg cię kocha. On wciąż widzi nie tyl-
ko to, co jest. On widzi to, co może 
być. Widzi nie tylko to, jaki jesteś, ale 
też to, jakim możesz być. I również, jak 
czytamy w Liście do Hebrajczyków, 
On lubi zwracać nam nasze marzenia, 
tak jakby wzbudzone z martwych. 

I wreszcie, trzecia sprawa. Może ten 
moment wypalenia się w służbie jest 
tym momentem, w którym naresz-
cie gotów jesteś na prawdziwy zwrot. 
Może po całej nocy ciężkich zmagań 
z falami i łodzią, ty, ekspert od kazno-
dziejstwa, od służby, w końcu jesteś 
gotów powiedzieć Jezusowi jak Piotr 
nad jeziorem Genezaret: „Całą noc nic 
nie złowiliśmy. Ale na Twój głos zarzu-
cę sieć”. Może po latach zmagania się 
z chorobą, gdy, jak mówi grecki tekst, 
„wyprztykałaś” na lekarzy wszystko, 
co miałaś, jesteś gotowa do tego do-
tknięcia z tyłu, w tłumie. Ale nie takie-
go, jak dotknięcie tłumów – dotknię-
cia, które wyzwala moc. Może jesteś 
jak Jair, któremu właśnie zmarła córka  
i przyjaciele powiedzieli, aby nie tru-
dził już nauczyciela. Wtedy właśnie 
Nauczyciel powiedział: „Nie bój się, 
tylko wierz”. I Jair uwierzył. Może to 
jest ten moment. 

Nam, którzy służymy Chrystusowi, 
nie obiecano łatwego życia. Obieca-
no Chrystusowe życie. Mamy skarb 
w naczyniach glinianych. Możesz być

powalony, ale to nie to samo, co po-
konany. 

Jak zastosować w życiu te kilka może 
nawet trafnych słów? Nasz Kościół  
w Polsce ma pewien piękny zwyczaj, 
jeden z wielu pięknych zwyczajów. 
Konkretnie chodzi o regularne okre-
sy modlitwy i postu, przypadające na 
styczeń. Mam kilku przyjaciół, którzy 
modlą się i poszczą co roku. Od lat. 
Zachęcam cię, ze swoim wypaleniem 
przyjdź na rozmowę z Bogiem. Bo 
może to nie ty jesteś spalony, może to 
tylko treść. Może wreszcie jest w tobie 
miejsce, aby On nabił cię pachnącym 
kadzidłem.

Pomódlmy się. 

Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś 
nam siebie nawzajem. Że możemy się 
wspierać, kiedy zwyciężamy. I poda-
wać sobie ręce, kiedy jesteśmy wypa-
leni. Dziękuję Ci, że w naszym gronie 
jest tylu wspaniałych ludzi, którzy byli 
i są dla mnie przykładem. Dziękuję Ci, 
że dałeś te przykłady, nie po to, byśmy 
imitowali innych, ale byśmy sami byli 
coraz bardziej sobą – coraz bardziej 
ludźmi w Chrystusie. Panie, jeżeli wi-
dzisz gdzieś jakieś serce przeniknięte 
Tobą, lecz w treści wypalone, dotknij 
się tych serc. Dotknij się teraz. Niech 
właśnie przyjdzie ten okres, jak w ży-
ciu Mojżesza, jak przyszedł w życiu in-
nych, jak przyszedł w życiu tej kobiety, 
która tylko szeptała, i skończyło się to 
Samuelem. Panie, gdziekolwiek wi-
dzisz to właśnie wypalone serce, tam 
Ty wkrocz, wkrocz, nabij te serca nową 
treścią, bo bardzo chcemy, by Two-
je Królestwo rozszerzało swe granice 
wśród nas, w nas i przez nas. Amen.

Bracia i siostry, chciałbym zaprosić 
Was też do modlitwy. Jeśli znacie kogoś  
z przyjaciół, kaznodziejów, pastorów, 
nauczycieli, nauczycielek z naszych 
wspólnot, pomódlmy się teraz o te 
osoby. A może za jakiś czas, wyślijmy 
do nich list, prześlijmy im coś miłego. 
Zapewnijmy o miłości, zaoferujmy 
pomocną dłoń. Może powrót, jeśli 
nie ma ich już wśród nas. To są jedni  
z nas. Potrzebujemy się nawzajem. 
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Na Festiwal wyjechałam z grupą 
z kościoła oraz z zaproszonymi 

znajomymi i uczniami z mojej szkoły. 
Po drodze do naszych autokarów wsia-
dły dwie moje wieloletnie przyjaciółki 
z rożnych miast: Chełmna i Ciechano-
wa, które również zaprosiłam do udzia-
łu w Festiwalu. Wcześniej obie były 
uczestniczkami obozu rodzinnego or-
ganizowanego przez nasz zbór. Proste 
przesłanie i wezwanie mówcy podczas 
Festiwalu Nadziei było tym, czego po-
trzebowały, by każda z nich powierzyła 
swoje życie Jezusowi. Byłam też świad-
kiem tego, jak moi uczniowie wycho-
dzą na murawę, by się modlić. Wieczór 
festiwalowy był dla mnie wieczorem 
cudów, jakich Bóg dokonał poruszając 
ludzkie serca. Mogłam być duchowym 
doradcą dla moich przyjaciółek – po 
30 latach przyjaźni był to prawdziwy 
przywilej i wzruszający czas. Mam na-
dzieję, że był to początek nowego ży-
cia dla każdej z nich, bo z sympatyczek 
stały się prawdziwymi córkami Króla.

Ola Kurowska

Przyjechałam na FN z grupą z ko-
ścioła wraz z zaproszonymi ludźmi, 

zajmującą dwa autokary. Byłam jednym 
z doradców duchowych i nieco obawia-
łam się swojej roli na stadionie. Proste, 
czytelne przesłanie mówcy okazało się 
żywym Słowem dotykającym ludzkie 
serca. Uświadomiło mi to, że ludzie tak 
bardzo potrzebują Boga. Fale ludzi napły-
wające na murawę stadionu, by powie-
rzyć swoje życie Jezusowi wywołały we 
mnie głębokie poruszenie. Nie spodzie-
wałam się tego. Nie było sposobności do 
indywidualnych rozmów. Miałam wokół 
siebie cztery kobiety, z którymi mogłam  
się modlić modlitwą dziękczynną za Bo- 
żą miłość i łaskę i zachęcić je do czy-
tania Bożego Słowa. Doskonała organi-
zacja, cudowne uwielbienie przez śpiew 
były prawdziwą ucztą duchową – to było 
dla mnie bardzo wzmacniające i po- 
twierdzające potrzebę stawania w go-
towości doświadczenie, by pamiętać 
o tym, aby zawsze wytłumaczyć się ze 
swojej nadziei, jaką mam w Chrystusie. 

Alina Woźniak

12 czerwca 2014 –  Katowice

Liczba uczestników: 3 000

Po przeliczeniu kart działań  

następczych – 102 odpowiedzi

14 czerwca 2014 – Warszawa

Liczba uczestników: 20 500

Karty działań następczych: 

1 457 odpowiedzi

15 czerwca 2014 – Warszawa

Liczba uczestników: 8 500

Karty działań następczych:  

585 odpowiedzi

Swoje życie Jezusowi Chrystusowi 

powierzyło 1 178 osób.

138 osób ponownie oddało  

swoje życie Chrystusowi.

W swoim Zbawieniu  

upewniło się 690 osób.

Źródło informacji: fastiwalnadziei.pl

Fot.: Szymon Chąciak
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Festiwal Nadziei był dla mnie ogrom-
nym przeżyciem i jednocześnie do-

wodem, że Bóg jest Wszechmogący  
i Nieograniczony. Był przypomnieniem 
tego, że „myśli nasze, to nie myśli Boga”. 
Kiedy słuchałam  głoszonej przez Fran-
klina Grahama ewangelii pomyślałam: 
„Czy te proste słowa  rzeczywiście mogą 
dotrzeć do głębi ludzkich serc?” – serc 
niejednokrotnie zranionych, urażonych, 
rozgoryczonych. Zastanawiałam się, czy 
w ogóle zobaczę kogoś wychodzące-
go na tę ogromną murawę? Kiedy usły-
szałam wezwanie: „Jeżeli chcesz teraz 
przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, 
przyjdź tutaj, abyśmy mogli modlić się 
o Ciebie!” – zamknęłam oczy i wstrzy-

małam oddech. Modliłam się: „Kochany  
Ojcze, proszę Cię, niech wyjdzie cho-
ciaż dziesięć osób. Proszę.”. Otworzy-
łam oczy i w oddali, na schodach ujrza-
łam pierwsze schodzące osoby. Kiedy 
zobaczyłam, ile osób postanowiło wyjść 
na murawę, z oczu popłynęły mi łzy,  
a serce przepełniła radość. Bóg pozwo-
lił mi przeżyć swoją radość..., radość  
i wzruszenie nie do opisania. 

Kiedy patrzyłam na ludzi stojących pod 
sceną, modliłam się: „Kochany Tatusiu  
przepraszam, przepraszam Cię za moje 
zwątpienie i za to, że tak Cię ograni-
czam w swoich myślach”. Bóg Ojciec 
pokazał mi, że nie potrzebuje wielkich 
przemówień i złożonych słów . Pokazał, 

że prostotą i miłością można dotrzeć do 
najbardziej zranionych i zatwardziałych 
serc. Jego Słowo jest lekarstwem i klu-
czem do naszych serc, do nieograniczo-
nej przemiany.

Dziękuję wszystkim organizatorom za 
trud włożony w organizację tego festi-
walu, uczestnikom za otwarte serca, ale 
najbardziej dziękuję mojemu kocha-
nemu Tacie, że pokazał mi, jak bardzo 
ograniczałam go w swoich myśleniu. 
Dziś nie tylko teoretycznie, ale dzięki 
osobistemu doświadczeniu wiem, że 
mój Pan nie jest niczym ograniczony  
i może wszystko. Jest wszechmogący. 
Jest Bogiem cudów.

Izabela Zawisza                                                                         

Festiwal Nadziei to dla mnie wydarze-
nia w dn. 14-15 czerwca, na stadio-

nie Pepsi Arena w Warszawie, siedem 
tygodni prób poprzedzających festiwal, 
jak również to, co wydarzyło się po nim: 
koncert białostockiego oddziału chó-
ru, który odbył się w naszym zborze  
a adresowany był do mieszkańców Bia-
łegostoku. Przeszło 90 osób z różnych 
denominacji poprowadziło zebranych 
we wspólnym uwielbieniu Najwyższe-
go. To był niezapomniany piątkowy wie-
czór ze świadectwami Bożego działania 
i przesłaniem ewangelizacyjnym. Praca 
z chórem była dla mnie niesamowitym 
przeżyciem. Każdy poniedziałek był dla 
mnie czasem intensywnych prób, dzie-
lenia się świadectwami Bożego działa-
nia w naszym życiu, licznych rozmów. 
To było niezwykle budujące i inspirujące 
przeżycie dla nas wszystkich. 

Monika Górnicka

Cieszę się, że mogłem wziąć czyn-
ny udział w Festiwalu Nadziei, na 

Pepsi Arena w Warszawie. Byłem ko-
ordynatorem doradców duchowych,  
w pierwszej linii tuż pod sceną, z któ-
rej Franklin Graham dzielił się z zebra-
nymi ewangelią. Niezwykłym przeży-
ciem było oglądanie tłumu ludzi zbli-
żającego się do sceny, aby oddać życie 
Jezusowi, odnowić z Nim swoją więź, 
czy po prostu modlić się z innymi na 
murawie stadionu. Po raz kolejny na 
własne oczy oglądałem prawdziwość 
słów apostoła Pawła, że ewangelia jest 
mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
wierzy, a upodobało się Bogu zbawić 
nas przez zwiastowanie. Proste, zrozu-
miałe i dobitne poselstwo znalazło dro-
gę do serc wielu ludzi. Było to niezwy-
kle inspirujące doświadczenie, które 
mnie osobiście zachęciło do dzielenia 
się ewangelią z każdą napotkaną osobą  

i szukania nowych metod docierania 
do niezbawionych. Żniwo jest dojrzałe. 
Tak wielu ludzi wyraża potrzebę Boga. 
Innym niezwykłym doświadczeniem 
była współpraca w ramach festiwalu  
z ludźmi, których wcześniej nie zna-
łem, a którzy przyjechali z innych czę-
ści Polski, aby aktywnie włączyć się  
w to przedsięwzięcie. Każdy z nas 
wszedł w rolę, do której przygoto-
wał się wcześniej w swoim mieście.  
A kiedy spotkaliśmy się na Pepsi Are-
na, wszystko zadziałało jak należy. 
Można? Można! Da się? Da! Przedsię-
wzięcie to nauczyło mnie, że razem 
możemy więcej.

Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem 
wziąć czynny udział w Festiwalu Na-
dziei, który odbył się 14 i 15 czerwca 
2014 roku, na Pepsi Arena w Warsza-
wie.                 

 Pastor Marcin Górnicki
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Festiwal Nadziei był dla mnie szcze-
gólnym doświadczeniem pod kilko-

ma względami. Miałem wrażenie, że 
uczestniczę w wyjątkowym, historycz-
nym wydarzeniu. Dwadzieścia tysięcy 
osób na stadionie, niezwykła atmosfera 
jedności i mocy Ewangelii zamanife-
stowane tego dnia były niezwykle po-
ruszające. Chrześcijańskie wydarzenia 
na taką skalę są nadal rzadkością w na-
szym kraju. Jako osoba zaangażowana 
w posługę duszpasterską miałem okazję 
stać przy samej scenie i obserwować 
to jak wielki tłum ludzi wychodzi do 
przodu w odpowiedzi na zwiastowa-
ne Słowo. To było niezapomniane do-
świadczenie. Modlitwa z ludźmi poru-
szonymi posłannictwem Ewangelii jest 
jednym z największych przywilejów  
i radości w posłudze duszpasterskiej  
i jestem wdzięczny Bogu za ten czas.

Pastor dr Wojciech Kowalewski

Byłem poruszony tym jak w sercu 
naszej stolicy, na wielkim stadionie, 

była opowiadana dobra Nowina dla 
tysięcy ludzi. Dzieje się wiele, mecze, 
koncerty, marsze, niemniej dla mnie 
był to wyjątkowy FESTIWAL NADZIEI 
dla naszych rodaków.

Byłem tylko doradcą, niemniej to dla 
mnie zaszczyt że Bóg dał mi okazję 
być świadkiem nawrócenia wielu ludzi, 
a ja mogłem porozmawiać z trzema 
osobami, upewniając ich w najważniej-
szej decyzji życia.

Bóg jest wielki!

Staszek z Krakowa

Od dawna śpiewam w chórze ko-
ścielnym. Zawsze sprawiało mi 

przyjemność, kiedy mogłam modlić się 
śpiewając pieśni. Oddawanie chwały 
Bogu buduje mnie.

Usłyszałam o możliości śpiewania  
w tysiąc osobowym chórze podczas 
Festiwalu Nadziei. Ta wizja bardzo mi 
sie spodobała, wyobraziłam sobie po-
dobny chór w niebie wielbiący Boga, 
„...z każdego narodu, i ze wszystkich 
plemion, i ludów, i języków...” i religii. 

Do śpiewania zaprosiłam koleżankę  
z pracy, która również lubiła śpiewać  

w chórze. Już na próbach odczuwało 
się podniosłą atmosferę uwielbienia, 
kiedy wszystkie głosy łączyły sie w jed-
ną pieśń na chwałę Bogu.

Dodatkowo, podczas festiwalu, miałam 
okazję śpiewać razem z chórem, jako 
chórek Natalii Niemen, Trzeciej Godzi-
ny Dnia i Michaela W. Smistha. 

Wiele setek głosów śpiewających na 
chwałę Najwyższemu, to był przed-
smak nieba. Duch Święty dotykał ludz-
kich serc i zmieniał je. To było cudowne 
przeżycie.

Iwona Chlebińska

Bardzo lubię muzykę Michaela W. 
Smitha. Od kilku lat miałam nie-

śmiałe marzenie, by być na jego kon-
cercie. Kiedy dowiedziałam się, że wy-
stąpi na Festiwalu Nadziei pomyślałam, 
że Bóg sprawił mi prezent. Wspólnie  
z innymi na stadionie uwielbiałam Pana 
Jezusa z całego serca śpiewając pio-
senki ulubionego muzyka. Jeszcze raz 
przekonałam się, jak dobry jest Bóg.

Drugiego dnia wybrałam się na Marsz 
dla Jezusa. Podobało mi się, że może-
my w tak dużej grupie uwielbiać Jezusa, 
modlić się o kraj i proklamować swoją 
wiarę na ulicach stolicy. Byłam zbudo-
wana publicznymi modlitwami przy-
wódców różnych Kościołów oraz świa-
dectwem o zachowaniu życia i zdrowia 
pastora Marka Budzińskiego. 

Jolanta Perłakowska

Fotografie do artykułu: Szymon Chąciak
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Jesteśmy przekonani, że owoce 
ewangelizacji są trwałe. Nigdy 

przedtem ewangelizacja nie wyszła 
tak szeroko, jak w dniach październi-
ka 1978 r. Słowo ewangelizacja stało 
się nam bliższe, otrzymało nowe zna-
czenie i zaczynamy rozumieć treść 
tego słowa. Poruszone koło ewange-
lizacji musi toczyć się, nikt [go] nie 
zatrzyma […] – tak pisał, komentując 
wizytę pastora dra Billy’ego Graha-
ma w Polsce w 1978 r. autor artykułu  
Był wśród nas Boży Człowiek.1 

Dzisiaj, z perspektywy 36 lat można 
powiedzieć, że były to słowa proro-
cze. Świat wokół nas zmienił się tak 
bardzo (mam na myśli przemiany ze-
wnętrzne, w tym ustrojowe), iż moż-
na powiedzieć, że Duch ewangelii 
dzięki przemienieniu tak wielu serc 
pomógł przemienić też i społeczne 
struktury. Ale przecież można także 
powiedzieć, że ludzkie serca ciągle 
potrzebują nawrócenia. Co więcej, 
kiedy upadł komunizm, w tym sa-
mym momencie zaczął rosnąć w siłę 
sekularyzm. […] My, jako uczniowie 
Jezusa jesteśmy wypychani coraz 
bardziej na margines, skąd nas nie 
będzie słychać. To jest bardzo nie-

1 Billy Graham w Polsce. Oprac. Michał Stankie-
wicz. Warszawa 1979, s. 30.

bezpieczne, bo musimy przecież 
mówić głośno, zwracać uwagę na 
problemy moralne.2 

Dlatego tak cenne są wszelkie jedno-
czące chrześcijan inicjatywy umoż-
liwiające wychwalanie i uwielbia-
nie Tego, który jest Prawdą, Drogą  
i Życiem, i wskazywanie wśród za-
wirowań, niepewności i lęku, że Pa-
nem jest Jezus. W ostatnich dniach  
(14 i 15 czerwca) przeżywaliśmy 
w Warszawie ponadwyznaniowe 
spotkanie – Festiwal Nadziei. To 
planowane od trzech lat przedsię-
wzięcie zgromadziło na stadionie 
Legii (Pepsi Arena) ok. 30 tys. osób. 
O wygłoszenie posłania ewangeli-
zacyjnego organizatorzy poprosili 
syna dra Billy’ ego Grahama – pasto-
ra Franklina. Nim jednak zawitał on 
w stolicy, wziął udział – 12 czerwca 
– w nabożeństwie ewangelizacyj-
nym w Katowicach, gdzie przybyło  
3 tysiące osób. Co do tego spotka-
nia, z którego chcę zdać szczegóło-
wą relację, można z całą pewnością 
powiedzieć, że w stolicy Górnego 
Śląska po przeszło 30 latach czas 
zatoczył koło.

2 Ks. Tomasz Jaklewicz: Jest jedna droga. [Wywiad 
przeprowadzony z pastorem Franklinem Graha-
mem] „Gość Niedzielny” z 22 czerwca 2014, s. 25.

FRANKLIN  GRAHAM  W  KATOWICACH 

Historia ewangelizacji zatoczyła koło

Jerzy Rogaczewski

PO OJCU SYN 
Do dziś bowiem żywa jest, nie tylko 
wśród członków zborów baptystycznych 
czy innych Kościołów protestanckich  
w naszym regionie, pamięć o wizycie 
pastora Billy’ego Grahama w Katowicach 
11 października 1978 r. Jedną z osób, któ-
re przez wiele lat zabiegały o przybycie 
do Polski tego wspaniałego ewangelisty 
był wtedy prezbiter dr Stefan Rogaczew-
ski. Po 35 latach ja, jego syn, wystąpiłem  
z inicjatywą, by zaprosić do naszego mia-
sta syna Billy’ego Grahama – Franklina. 

Dzięki przyjaznym relacjom Rady Pierw-
szego Zboru Baptystycznego w Katowi-
cach oraz Rady Okręgu Śląskiego, oraz 
mej skromnej osoby z Radą miasta oraz 
katowickim arcybiskupem, zaproszenie 
do dra Franklina Grahama skierował nie 
tylko Śląski Oddział Polskiej Rady Eku-
menicznej, ale i Prezydent Miasta Kato-
wic Piotr Uszok, a także J. E. Arcybiskup 
Wiktor Skworc. W swych listach zgodnie 
podkreślili, że wynikiem wizyty Billy-
’ego Grahama w 1978 r. było między-
wyznaniowe zaangażowanie znacznej 
większości katowickich Kościołów oraz 
władz miasta i wyrazili nadzieję, że wizy-
ta jego syna w 2014 r. stanie się okazją 
do duchowego rozwoju Kościoła Chry-
stusowego, przyniesie chwałę Jezusowi  
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i pomoże wielu przyjąć Go jako swego 
Pana i Zbawiciela.

Po wyrażeniu zgody na przybycie 
do Katowic przez Franklina Graha-
ma uzgodniono plan wizyty, m.in. 
głównego jej punktu – nabożeństwa 
ewangelizacyjnego. Oficjalnymi or-
ganizatorami tegoż zostali: Archidie-
cezjalna Komisja Ekumeniczna i Dia-
logu Międzyreligijnego oraz Grupa  
eM Media Sp. z o.o. Patronat hono-
rowy zaś objęli Ks. Biskup Paweł An-
weiler – Przewodniczący Śląskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicz-
nej, Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc – 
Metropolita Katowicki oraz Prezydent 
Katowic – Piotr Uszok. Wśród patro-
nów medialnych natomiast znaleźli 
się: Radio eM, „Gość Niedzielny”, Ra-
dio Katowice, a także TVP Katowice. 
Wizycie i Festiwalowi Nadziei towa-
rzyszyło również międzywyznanio-
we sympozjum pt. Krzyż symbolem 
nadziei i jedności, które odbyło się na 
Wydziale Teologicznym Uniwersyte-
tu Śląskiego, oraz wystawa fotogra-
ficzna poświęcona działalności Billy-
’ego i Franklina Grahamów.

Jak przed laty, tak i teraz na miejsce 
spotkania ewangelizacyjnego (dzię-
ki przychylności ks. arcybiskupa  
W. Skworca) wyznaczono największy 
obiekt sakralny w naszym regionie – 
katolicką katedrę p.w. Chrystusa Króla.

EWANGELIZACJA
Nabożeństwo rozpoczęło się o go-
dzinie 17.45. Na wstępie przybyłych 
powitał moderator pierwszej części 
spotkania – Jacek Kopocz (nb. członek 
Kościoła rzymskokatolickiego od 3 lat 
współpracujący przy organizacji co-
rocznych koncertów międzywyznanio-
wych „Świątecznie dla Katowic”).

Uczestnicy ewangelizacyjnych na-
bożeństw niejednokrotnie przekony-
wali się, że poprzedzające przesłanie 
kaznodziei „występy” wokalno-in-
strumentalne użyźniają, by ująć to 
nieco poetycko, ale i ewangelicznie, 
głębię naszych serc, a poruszając je 
przygotowują na przyjęcie ziarna Bo-
żego Słowa. Na pewno dzięki mocy 
Świętego Ducha, zaangażowaniu  
i talentowi wokalistki działo się tak 
podczas wykonywania pieśni przez 

Beatę Bednarz. O jakże kocham Twój 
Święty Boży Dom, Jesteśmy Panie 
świątynią Twą, Me serce w uwielbie-
niu – śpiewaliśmy wraz z Beatą. Zin-
tegrowanych i „podprowadzonych 
pod Boży tron” uczestników zgroma-
dzenia powitał gospodarz miejsca – 
ks. arcybiskup Wiktor Skworc. Wspo-
mniał o swej obecności w katedrze 
11 października 1978 r. i o tym, że 
jako sekretarz ówczesnego biskupa 
katowickiego, ks. Herberta Bednorza 
był żywo zainteresowany przygoto-
waniami do, jak się później okazało, 
największego w historii diecezji spo-
tkania ewangelizacyjnego organizo-
wanego przez Kościoły katowickie 
(przybyło wtedy ponad 14 tys. osób!). 
Ks. arcybiskup – duchowy spadko-
bierca oraz następca na urzędzie  
ks. bpa H. Bednorza – powtórzył po 
36 latach jego prośbę, by zgromadze-
ni podali sobie ręce w duchu Chry-
stusowej miłości.

Na znak chrześcijańskiej współpracy 
na polu ewangelizacyjnym także przed-
stawiciele dwóch Kościołów przeczy-
tali Słowo Boże, stanowiące ziarno na 
ewangeliczny siew. Zaszczytu tego 
dostąpiły osoby mocno zaangażowa-
ne w trwające pół roku przygotowanie 
nabożeństwa. Z Kościoła Rzymsko-
katolickiego był to ks. dr Adam Palion 
– przewodniczący Archidiecezjalnej 
Komisji Ekumenicznej i Dialogu Mię-
dzyreligijnego (czytanie: Iz. 55, 6-11).  
Z Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP 
– członek Rady Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w RP oraz Przewodniczący 
Rady Okręgu Śląskiego, prezbiter Jerzy 
Rogaczewski (czytanie: J. 3, 1-10).

Następnym punktem spotkania było 
krótkie przedstawienie przez Johna 
i Annie Barbourów osoby i służby 
Franklina Grahama oraz wykonanie 
przez nich pieśni Blisko Jezusa.

Zabierający głos pastor Franklin Gra-
ham przekazał na początku serdecz-
ne pozdrowienia od swego, dziś już 
96-letniego ojca. Powtórzył jego sło-
wa: Chciałbym pozdrowić każdego, 
kogo spotkasz, a nie przyjdzie tam wie-
lu, którzy mnie jeszcze pamiętają. Je-
śli w katedrze znajdzie się choć jedna 
osoba, która mnie pamięta, powiedz 
jej: „Hello!” Prawie 40-minutowe, ja-
sne, z niezwykłym żarem wygłoszo-

ne przesłanie (tłumaczone na język 
polski przez dra Henryka Wieję) za-
wierało podstawowe prawdy Dobrej 
Nowiny. Ewangelista wielokroć mówił 
o nieskończonej Bożej Miłości i miło-
sierdziu: Chcę, żebyś wiedział, że Bóg 
cię kocha, posłał Swego Syna, zlecił 
Mu misję, dzięki niej chce cię urato-
wać. Jezus Chrystus wziął twój grzech 
na siebie, przelał Swą krew za ciebie 
[…] Dobry Bóg dał Swego Syna Jed-
norodzonego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie umarł, ale miał życie. Te 
słowa są esencją Ewangelii – przeko-
nywał. Przypomniał też o grzesznej 
naturze człowieka, przestrzegał, żeby 
nie dać się zwieść, że […] świat się 
zmienił, standardy się zmieniły. Na-
pominał: grzech jest określany przez 
Boże standardy! Zachęcał do stanię-
cia przed Bogiem w prawdzie. Jasno, 
na podstawie Biblii nauczał, czym jest 
grzech i co jest jego konsekwencją. 
Wskazywał jednocześnie na nadzie-
ję, jaką możemy mieć dzięki śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Był to 
jedyny sposób na przebaczenie na-
szych win […]. Nie jesteś w stanie sam 
siebie zbawić – nauczał. Przypomniał, 
że zmartwychwstając Jezus odniósł 
zwycięstwo nad każdym złem oraz, 
że „łaską jesteśmy zbawieni”, że zba-
wienie to dar: Masz to za darmo. Nie 
jesteś w stanie tego kupić.

Ewangelista mówił również o Naturze 
Boga: Bóg jest Duchem i ci, którzy 
pragną Go uwielbiać, powinni to czy-
nić w Duchu i prawdzie.

Chcąc zobrazować, jak wielką moc 
ma Boże Słowo, sięgnął do teorii 
wielkiego wybuchu. Powiedział: Za-
ufajcie mi, kiedy Bóg mówi, to jest 
„wielki wybuch”. W tym momencie 
zgadzam się z nauką. Bo to Słowem 
Boga powstały niebiosa, wszystko, co 
je zamieszkuje, wywodzi się z Jego 
tchnienia. Wśród wielu prawd przy-
pomniał i tę, że Bóg jest niezmienny. 
Jego Słowo jest takie samo wczoraj, 
dziś i jutro.

By uzmysłowić słuchaczom, że na-
wet największe zło nie może oddalić 
grzesznika od przebaczającej miłości 
Ojca, jeśli tylko człowiek przyzna się 
do błędu i zaufa Jezusowi, jako swo-
jemu Zbawicielowi podał przykład 
dziennikarki, która niegdyś przepro-
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wadziła z nim wywiad. Osoba ta, 
dzięki zachęcie Franklina przyjęła 
wiarą Jezusa jako Pana i Zbawiciela, 
a On nie tylko przebaczył jej grzech 
aborcji, którego gorzkie korzenie 
zatruwały jej życie przez 20 lat, ale 
wymazał, usunął ten grzech ze swej 
pamięci i uleczył jej zranione serce.

Franklin podkreślił, że każdy ma wy-
bór – może Boga przyjąć, może Go 
odrzucić. Pan nie chce nikogo przy-
muszać do wiary w Chrystusa. Ewan-
gelista delikatnie dał jednak do zrozu-
mienia, że taka okazja może już się 
nie nadarzyć.

W końcu zaprosił chętnych o podej-
ście do przodu katedry. Poprowadzę 
was do przyjęcia Jezusa – powiedział. 
Wezwanie swe powtórzył, żeby dać 
szansę osobom nie od razu gotowym 
na przyjęcie Bożej łaski. Do wspólnej 
modlitwy o nawrócenie przystąpiło 
około 300 osób. 

Ewangelista ostrzegł jeszcze, ale i dał 
wskazówki, co czynić, by nowe życie 
z Jezusem mogło się rozwijać: Diabeł 
będzie próbował cię zwodzić, będzie 
próbował podważać jakość tego, co 
dziś uczyniłeś. Będzie cię kusił, żebyś 
powrócił do twoich starych nawyków, 
starych nałogów. Nie wracaj! Bóg ma 
dla Ciebie wyjątkowy plan życia! 
Powiedz pastorowi czy księdzu, co 
przeżyłeś dzisiaj. Zacznij czytać Boże 
Słowo, zacznij rozmawiać z Bogiem, 
bo On cię słyszy! Żeby umożliwić 

wszystkim kontakt ze Słowem, roz-
dano ok.1000 egzemplarzy Ewan-
gelii wg św. Jana. Najpierw jednak  
ks. arcybiskup W. Skworc przekazał 
słowa błogosławieństwa.

Pozostały czas spotkania zajęły roz-
mowy potrzebujących takiej posługi 
osób z wyznaczonymi i przygotowa-
nymi do swej misji doradcami. „Fi-
nałowy” koncert uwielbiania prowa-
dzony przez zespół Trzecia Godzina 
Dnia jeszcze raz pomógł zebranym 
wyśpiewać Bogu hymny chwały  
i wdzięczności. Wypełniona po brze-
gi katedra rozbrzmiewała muzyką  
i modlitwą. Uczestnicy nabożeństwa 
reagowali bardzo żywiołowo. W cie-
niu Twych rąk, Uratowani to tylko 
przykładowe tytuły, których wymie-
nienie pozwala, jak ufam, przypo-
mnieć niepowtarzalną atmosferę spo-
tkania. TGD wraz z Beatą Bednarz 
zaśpiewali również specjalnie skom-
ponowany na Festiwal w Warszawie 
utwór Nadzieja. Wykonany w Kato-
wicach „przedpremierowo” pobu-
dził wiele serc do jeszcze większego 
otwarcia się na Boże działanie.

REFLEKSJE
Kończąc relację z katowickiego spotka-
nia, pozwolę sobie na kilka refleksji.

Przygotowując ten artykuł nie mo-
głem nie zauważyć, że Pan pozwala 
nam czasem na własne oczy oglądać 
wypełnienie się słów, wypowiedzia-

nych pod wpływem Jego Ducha, na-
wet wtedy, kiedy nie traktujemy ich 
jako proroczych. Wrócę tu jeszcze 
do wizyty Billy’ego Grahama i do 
jego przemowy, z którą zwrócił się 
do zebranych po przylocie do War-
szawy w 1978 roku: Jestem przeko-
nany, że moje przybycie do Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej jest oznaką 
pojawienia się nowego ducha w tym 
świecie, symbolem nowych kierun-
ków i nowych nadziei zarówno wśród 
chrześcijan, jak i całych narodów. 
Pan Kościoła jest równocześnie Pa-
nem historii, ciągle działa w naszym 
świecie i to nieraz w sposób przez 
nas nieprzewidziany.3 Czyż w roku, 
w którym świętujemy w Polsce 25-le-
cie odzyskania wolności, nie możemy 
powiedzieć, że Pan zdziałał w historii 
(zresztą nie tylko naszego kraju, ale  
i całej Europy) bardzo wiele?!

W czasie całej swej posługi w Kato-
wicach zbór mój zawsze podkreślał 
przekonanie, że baptyzm nie jest ru-
chem jedynozbawczym. Zbawienie 
jest w Chrystusie, nie w nas. Pozwa-
lało nam to zawsze aktywnie włą-
czać się w ekumeniczne inicjatywy 
ewangelizacyjne (m.in. poprzez za-
angażowanie duszpasterzy w prace 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej, organizowanie licz-
nych imprez, koncertów czy otwarcie 

3 Z Oświadczenia Billego Grahama po przylocie 
do Warszawy 6 października 1978 r.; Tłum. Prezb. 
Zdzisław Pawlik. W: |Billy Graham w Polsce. Op. 
cit., s. 42.

Fot.: Szymon Chąciak
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świątyni na spotkania i uroczystości, 
na które były zapraszane Kościoły 
katowickie). Widzimy bowiem, że 
szukanie Bożej woli wspólnie z inny-
mi chrześcijanami może i powinno 
przemieniać twórczo nasze otoczenie 
oraz dać odpór panoszącemu się co-
raz bardziej sekularyzmowi. Musimy 
się trzymać razem i pracować razem, 
bo świat, w którym żyjemy nie staje 
się lepszym miejscem. Staje się co-
raz bardziej niebezpiecznym miej-
scem  Ludzie muszą zdecydować, za 

kim pójdą i komu chcą służyć. […] 
Nie ma wielu dróg do Boga. Ludzie 
chcą wierzyć, że jest wiele dróg, ale 
jest tylko jedna. Prowadzi przez krzyż  
– chce się z mocą powtórzyć za Fran-
klinem Grahamem.4

Dla mnie była to wizyta wyjątkowa. 
Billy’ego Grahama witał w Katowicach 
mój ojciec; Franklina mogłem powitać 
– między innymi – i ja. Odzwierciedla 
to naturalny sposób przekazywania 
ideałów, a wiary przede wszystkim, 
4 Ks. Tomasz Jaklewicz: Jest jedna droga. Op.cit..

ale i pozwala na kolejne przemyślenia, 
szczególnie w kontekście powszechne-
go dzisiaj kryzysu ojcostwa. 

Świat się zmienia, ale ta ciągłość hi-
storii pokazuje, że Bóg daje zataczać 
błogosławieństwom koło. W centrum 
zawsze wtedy, jak i teraz jest głoszone 
Słowo ewangelii, które w mocy Ducha 
dotyka serc zgromadzonych. Dobrze, 
że równie zgodnie, jak przed 36 laty. 
Niech Bóg będzie z kolejnymi pokole-
niami po nas, Amen.   

Wiele różnych kościołów zaanga-
żowało się w tę ewangelizację. 

Co o tym sądzisz?

Franklin Graham: Myślę, że to wspania-
łe. Często nie ma takiej współpracy i za-
wsze jest to smutne, gdy ludzie kłócą się 
i walczą o te drobne różnice. Wszyscy 
się różnimy. Są teologiczne różnice, one 
istnieją, Bóg to będzie musiał wyjaśnić, 
kiedy już wszyscy pójdziemy do nieba. 
Skupmy się jednak na tym, w czym się 
zgadzamy. To Jezus Chrystus, narodzony 
z dziewicy, przyszedł na świat z powodu 
naszych grzechów, umarł za nie na krzy-
żu, został pochowany, a Bóg go wskrzesił 
z martwych. On chce wejść do każdego 
serca, przebaczyć grzechy, o ile jesteśmy 
gotowi upamiętać się i uwierzyć, że zba-
wienie jest w Jezusie Chrystusie. To jest 
przesłanie, które niosę. I to są sprawy,  
w których możemy się zgodzić. Myślę, 

że każda denominacja zdaje sobie spra-
wę, że sekularyzacja jest naszym wro-
giem. Przez nią ludzie przestają należeć 
do kościoła, a kiedy odwracają się od 
kościoła, to potem i od Boga. Stwier-
dzają, że nie potrzebują Boga, że mogą 
sami dla siebie być „bogiem”. Jednak jest  
w nich pustka, próżnia, którą może wy-
pełnić tylko Bóg. To tak jak w życiu Cur-
ta Cobaina, wokalisty zespołu Nirvana, 
który popełnił samobójstwo, a w znale-
zionym przy nim liście wspomniał, że od-
czuwał pustkę, której nic nie było w sta- 
nie zapełnić. W tej sytuacji zabrakło 
zwiastuna ewangelii...
 
Czyli nadzieja to najgłębsza duchowa 
potrzeba jakiej szuka społeczeństwo?

F.G: Myślę, że każde społeczeństwo 
szuka, jak Curt, tych samych rzeczy. 
Uważają, że jak będą mieli pieniądze, 

to ich uszczęśliwi. Jednak bogacze nie 
są szczęśliwi. Raczej są to najbardziej 
nieszczęśliwi ludzie na świecie. Myślą, 
że najpiękniejszy na świecie współmał-
żonek ich uszczęśliwi. Hollywoodzkie 
małżeństwa pięknych par nie trwają 
długo. Ludzie zawierają związki jeden 
po drugim, a w środku mają pustkę. Ten 
świat nie zaspokoi naszej tęsknoty. A ta 
pustka, to duchowa próżnia, którą może 
wypełnić tylko Bóg.
 
Jaka jest przyszłość Kościoła w Polsce?

F.G: Myślę, że Polska ma głęboką, du-
chową historię, a Kościół zawsze był 
silną instytucją. Jednak wszyscy ducho-
wi przywódcy zgadzają się w jednym: 
sekularyzacja postępuje, liczebność Ko-
ścioła maleje. I to martwi. Jest ducho-
wy problem i może go rozwiązać tylko 
Bóg. Szczególne jest to, że polski Ko-

Wywiad  
z Franklinem Grahamem

niedziela, 22 czerwiec 2014 19:21

Franklin Graham – pełen pokoju i skromności, nie szukający poklasku 
oraz dostępny dla każdego. Taki jawił się podczas konferencji 

prasowej, na której serwis Chrześcijanin24 reprezentowali Maja  
i Andrzej Stepanov. Zapraszamy do przeczytania wywiadu z synem 

najbardziej znanego ewangelisty XX wieku – Billy’ego Grahama.

Fot.: Szymon Chąciak
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ściół rozpoznał potrzebę ewangelizacji. 
Baptyści, zielonoświątkowcy, katolicy, 
widzą potrzebę ewangelizacji. Ewange-
lizacji nie robi się raz na 20, 30 lat, tylko 
nieustannie, ponieważ każde pokolenie 
musi usłyszeć ewangelię. To musi być 
częścią misji Kościoła, czymś, co robi 
się co tydzień, nie co roku, czy sezono-
wo. To zawsze podkreślamy.
 
Czy masz szczególne marzenia odno-
śnie Polski?

F.G: Tak, chcę widzieć mnóstwo ludzi 
oddających serce Jezusowi, pokutują-
cych i wyznających Go jak Pana. To 
dzieło Ducha Świętego, to nie ma nic 
wspólnego ze mną, jestem tylko posłań-
cem. I mam nadzieję, że wasza jedność 
i współpraca będzie trwała, kiedy odja-
dę. Nie chodzi o kompromis, ale wza-
jemny szacunek i skoncentrowanie się 
na celu, jakim jest ewangelia.
 
Wiemy, że pochodzisz z chrześcijań-
skiej rodziny, ale co popchnęło Cię do 
służby ewangelizacyjnej?

F.G: Miałem 22 lata, gdy poszedłem za 
Jezusem. Oczywiście, wychowałem się 
w chrześcijańskim domu, chodziłem do 
kościoła. Jednak przynależność do ko-
ścioła nie decyduje o zbawieniu. Jeśli 
przenocujesz w garażu, nie oznacza to, 
że jesteś samochodem. Chociaż wiele 
osób uważa, że chodzenie do Kościo-
ła wystarczy, i ja byłem podobny do 
nich. Miałem pustkę w życiu, chociaż 
to nie była niewiara. Wierzyłem, tylko 
nie chciałem, żeby Bóg kierował moim 
życiem. Gdy miałem 22 lata, oddałem 
swoje rozbite życie Bogu. Wróciłem na 
studia, ożeniłem się i zacząłem praco-
wać dla Samaritans Purse / Samarytańska 
Sakiewka (organizacja charytatywna), co 
robię do dziś. Nie czułem powołania do 
głoszenia, nie chciałem być porówny-
wany do ojca. Kto by tego chciał? Prze-
cież nigdy nie będę Billy Grahamem.  
I do tej pory nie jestem nim, nie mogę 
nim być. Miałem około 40 lat, kiedy 
współpracownik ojca powiedział: „Fran-
klin, zdaje mi się, że Bóg cię powołuje 
do głoszenia.” „Nie sądzę” – odpowie-
działem. „Przemyśl to”. Zaczęło się na 
małym spotkaniu na Alasce, gdy po 
moim wezwaniu do pokuty odpowie-
działo 5 osób. Zrozumiałem, że to nie 
ma nic wspólnego ze mną. Bóg to zrobił. 

Musiałem się poddać, nie było to coś, 
czego chciałem, czy szukałem. Raczej 
unikałem. Teraz jestem wdzięczny, że 
Bóg pozwolił mi opowiadać o Jego Synu.
 
Widziałam wspaniały film z Twoim 
udziałem i Twojej córki. Co robisz, by 
budować relacje i przekazać dziedzictwo?

F.G: W domu mojego ojca mieliśmy 
modlitwę codziennie rano. Potem było 
śniadanie, a po nim matka lub ojciec 
czytali werset z Biblii, zanim jeszcze 
poszliśmy do szkoły. A potem któreś 
z nich modliło się. Wieczorem, zanim  
poszliśmy do łóżek, mieliśmy czas 
poświęcony dla Boga. To było trochę 
dłuższe i wszyscy, cała rodzina w tym 
uczestniczyła. Modliliśmy się za mi-
sjonarzy, rodzinę i inne sprawy, któ-
re nas dotyczyły. Tak wychowali nas 
rodzice i tak ja wychowywałem moje 
dzieci. Rano modlitwa, cichy czas, 
zapamiętywanie wersetów. Wieczo-
rem mieliśmy nie tylko modlitwę, ale  
i studium biblijne. Mam czworo dzieci, 
wszystkie kochają Pana – trzech synów 
i córkę. Dwóch z nich służy ze mną, 
jeden służy w wojsku amerykańskim. 
Córka jest żoną zawodnika futbolu 
amerykańskiego, to trochę coś innego  
niż europejski futbol.

Wspaniały przykład jak przekazywać 
Boże dziedzictwo przez pokolenia.

F.G: Moja mama powiedziała, że nie 
zasługuję na moje dzieci, ponieważ  
przyczyniłem się do tego, że moi ro-
dzice osiwieli. Jestem wdzięczny Bogu 
za dzieci. Dzieci muszą być pouczane. 
Współczesną tendencją jest dawanie 
dzieciom dużo wolności i pozwalanie 
na dokonywanie wyborów. Ja nie po-
zwalałem moim dzieciom wybierać, to 
ja za nie decydowałem. Starałem się 
wybierać jak najlepiej dla nich. Pamię-
tam jak moja córka skończyła 13 lat  
i chciała obejrzeć film. To nie był do-
bry film, przynajmniej ja tak nie uważa-
łem. Ona oświadczyła, że ma już 13 lat. 
Odparłem, że nadal mieszka w moim 
domu, więc będzie robić to, co mó-
wię. Dzisiaj ona sama jest matką i widzi  
w tym mądrość. Rozmawialiśmy o tym, 
o jej ówczesnej wściekłości i późniejszej 
wdzięczności – ponieważ chciałem ją 
chronić. Zatem jako rodzice mamy być 
rodzicami, dzieci nie mają być naszymi 

najlepszymi przyjaciółmi, tylko dziećmi, 
a my – powtarzam – rodzicami.
 
Powiedziałeś, że do wiary doszedłeś  
w wieku 22 lat. Czy to oznacza, że 
wcześniej miałeś z tym trudności, jakiś 
bunt czy zmagania?

F.G: To nie znaczy, że nie wierzyłem  
w Jezusa Chrystusa. Nie chciałem po-
święcić życia Jezusowi Chrystusowi. 
Chciałem wolności i zabawy. Wydawało 
mi się, że jeśli oddam życie Jezusowi, to 
będę miał na sobie taki kaftan bezpie-
czeństwa, w jaki zawiązuje się chorych 
ludzi. Nie chciałem być tak związany, 
pragnąłem wolności. Jednocześnie szu-
kając wolności, coraz mocniej odczu-
wałem pustkę. Wiesz, możesz iść na 
imprezę, bawić się, potem budzisz się 
rano z myślą: musi być coś więcej niż 
to. Idziesz wypić z kumplami, dobrze się 
bawisz, a rano kac i myśl: o co chodzi, 
musi być coś więcej. Byli ludzie, którzy 
się za mnie modlili: mama, tata, rodzina, 
przyjaciele. Zacząłem się ścigać na mo-
tocyklu, oczywiście w niedziele. Pamię-
tam modlitwę mojej mamy: „Panie, jeśli 
trzeba to złam mu nogę, kręgosłup, co-
kolwiek, co przykuje jego uwagę. Tylko 
proszę, nie zabijaj go”. Raczej nie lubi-
łem tej modlitwy. Kilka tygodni później 
złamałem stopę, przestałem się ścigać 
w niedziele – bałem się modlitw mojej 
mamy. Moja rodzina też się za mnie mo-
dliła. To bardzo ważne, żeby się modlić 
za nasze dzieci, niezbawionych przyja-
ciół, ponieważ Bóg odpowiada na mo-
dlitwy, ludzie modlili za mnie. Lata póź-
niej głosiłem w kościele w Teksasie, na 
wsi. Podeszła do mnie stara, czarnoskóra 
kobieta, o lasce, pokazała mnie palcem 
i powiedziała: „Mam kawałek twojego 
życia”. Pomyślałem, że nie jest w pełni 
władz umysłowych: kawałek mojego 
życia, o co chodzi? „Mam kawałek two-
jego życia, modliłam się za ciebie przez 
30 lat” – powtórzyła i wyszła. Ważność 
modlitwy – nie wiem, co zrobi Bóg, ale 
na pewno nie zrobi nic, o ile nie będzie-
my się modlić.
 
Twój ojciec jest bardzo wpływowym 
człowiekiem, był zapraszany chyba 
przez wszystkich prezydentów. Wia-
domo, jeśli Billy Graham to poprze, to 
Amerykanie również. Później zrezy-
gnował z tego, nie chciał angażować się 
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w politykę. My, chrześcijanie, powinni-
śmy wpływać na społeczeństwo, nie 
tylko ono na nas. Jak starasz się wpły-
wać na otoczenie, nie tylko to religijne?

F.G: Są zagadnienie moralne, o któ-
rych, my, chrześcijanie, mamy prawo 
mówić. Taką sprawą jest homoseksu-
alizm. Nie wiem czy to jest problem 
Polski, ale jest to zagadnienie dla ludzi 
Europy. Oni twierdzą, że jest to sprawa 
polityczna. Nie, to jest kategoria mo-
ralna, ponieważ Bóg powiedział, że to 
grzech. Każda relacja seksualna poza 
małżeństwem kobiety i mężczyzny, jest 
grzechem przeciwko Bogu. My, jako 
chrześcijanie, jesteśmy odpowiedzialni 
za to, by mówić o tym i ostrzegać ludzi 
przed konsekwencjami grzechu. Jeste-
śmy do tego zobligowani. W naszym 
kraju prezydent, przed pierwszymi 
wyborami nie popierał środowisk ho-
moseksualnych, potem zmienił zdanie. 
Nie boję się mówić politykom tego, 
co mówi Biblia. Oni nie chcą tego słu-
chać, stają się poirytowani. Są świetni 
w przypisywaniu nam demonów, mają 
takie specjalne słowo: „homofobia”.  
I posądzają nas o to. Nie boję się żadnej 
osoby homoseksualnej. W rzeczywi-

stości kocham ich i chcę ostrzec przed 
konsekwencjami grzechu. I nie chodzi 
tylko o homoseksualizm, ale o grzech  
w ogóle. Mamy prawo, jako chrześcija-
nie, mówić do społeczeństwa o aborcji 
– to szeroko stosowana praktyka w na-
szym kraju. Miliony  dzieci są zabijane 
każdego dnia. Fakt, że rząd uczynił to 
legalnym, nie oznacza, że to jest właści-
we. I o tym mówię. Nie wypowiadam 
się na temat podatków i podobnych 
temu spraw – to polityka. Powinniśmy 
być posłuszni władzy, ale kiedy rząd 
wchodzi w konflikt z Biblią, wtedy nie 
możemy milczeć. Mamy prawo mówić.

Czy w takim razie ważne jest przema-
wianie do rządów, pouczanie ich na 
temat postawy życiowej?

F.G: Myślę, że jest ważne, jednak moim 
powołaniem jest głoszenie ewangelii. 
Nie udaję się do Waszyngtonu, by or-
ganizować tam kampanii. Mówię jed-
nak publicznie o tym, czego uczy nas 
Biblia. Bywają jednak inne momenty.  
U nas w Północnej Karolinie, w stano-
wej konstytucji nie było definicji mał-
żeństwa – zwyczajowo przyjęto to jako 
związek mężczyzny i kobiety. Gdy to 

pisano nikt nawet nie pomyślał, że 200 
lat później małżeństwo to może być 
związkiem dwóch mężczyzn! I dlatego 
nasi prawnicy stanowi napisali tę defini-
cję jako związek mężczyzny i kobiety, 
ale to musiało być zaakceptowane na 
wyższym szczeblu, a prezydent Obama 
sprzeciwił się temu. Wszyscy politycy 
zanegowali to, ale ja i ojciec poparliśmy 
tę inicjatywę. I wygraliśmy, naszemu 
stanowi pozwolono dać definicję mał-
żeństwa jako związku kobiety i męż-
czyzny. Czasem warto walczyć.
 
Co powiedzieć tym osobom, które 
twierdzą, że sam fakt spotykania się 
z politykami, jest już udzielaniem im 
poparcia?

F.G: W każdym kraju mamy polityków. 
Nie możemy zignorować polityków, 
oni mogą być pomocni w rozszerzaniu 
ewangelii, mogą otworzyć różne drzwi. 
Relacja mojego ojca z politykami zaczęła 
się od Harry Trumana, potem po nim po-
znawał wszystkich kolejnych prezyden-
tów. Z prezydentem Obamą miał bar-
dzo krótkie, kurtuazyjne spotkanie. Był 
już wtedy stary, a prezydent nie zabie- 
gał o to spotkanie. Utrzymywanie relacji  

Fot.: brucegerencser.net
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z osobą, nie oznacza poparcia dla jej 
działań. Mój ojciec znał ludzi z prze-
ciwnych sobie partii, znał prezydenta 
Clintona i oczywiście nie popierał jego 
romansu z Moniką Lewinsky. Znał pre-
zydenta Kennedy`ego, ale w żaden spo-
sób nie popierał jego nadużyć. Wielu 
polityków zabiegało, żeby być widzia-
nym z moim ojcem. Oni szukają gło-
sów, więc chcieli się spotykać z moim 
tatą. On widział w tym szansę usługi-
wania tym ludziom, mówienia praw-
dy im prosto w oczy. Z tego powodu 
był blisko z prezydentem Reaganem. 
Opowiadał, że kiedy ten wychodził  
z Gabinetu Owalnego, szedł do swojej 
rezydencji, wtedy nie chciał rozmawiać 
o polityce, zimnej wojnie. Chciał roz-
mawiać o Bogu i wtedy tata przyjeż-
dżał na obiad do niego. Za stołem roz-
mawiano o duchowych rzeczach. Pre-
zydent Nixon chciał wiedzieć więcej 
o nowym narodzeniu, takie rozmowy 
mój ojciec przeprowadzał wielokrotnie. 
Relacja z politykami, o ile nie idziemy 
na kompromis, może być wykorzysta- 
na przez Boga do ogłoszenia prawdy.
 
Co z tymi, którzy i tak twierdzą, że nie 
powinno się utrzymywać żadnych kon-
taktów z tym brudnym światem?

F.G: Jest wiele osób, które się ze mną nie 
zgodzą, lub mnie oskarżą. Osobiście 
unikam polityki, bo można się zabru-
dzić. Jednak nie można ich ignorować 
– oni ustanawiają prawa, które dotyczą 
naszego życia. O ile mamy możliwość, 
powinniśmy mówić prawdę, oni od nas 
muszą dowiedzieć się, co Bóg mówi. 
Osobiście unikam ich, często do mnie 
dzwonią z zaproszeniami na wydarze-
nia z ich udziałem. Mimo to trzymam 
się z dala. Jest kilku dobrych polityków, 
niewielu. Ważne jest wspieranie tych, 
którzy mają prawe serca.
 
Co z innymi chrześcijanami, którzy są 
przekonani o swej wyższości?

F.G: W czasach sowieckich był urząd 
do spraw wyznań, dla komunistów 
wszystkie religie były złe. Wrzucili 
nas wszystkich do jednego worka. To 
zmuszało zantagonizowane grupy do 
współpracy, musieli to robić, żeby prze-
trwać. Myślę, że dzisiaj jest podobnie, 
trzeba współpracować, żeby przetrwać. 
Świat jest przeciwko nam. Ześwieccze-

nie postępuje. Niewiele krajów temu się 
nie poddaje, a świat je potępia. Uganda 
wprowadziła prawo przeciwne związ-
kom homoseksualnym, a świat ją potę-
pił. My, chrześcijanie, musimy być ra-
zem. Są zielonoświątkowcy, którzy się 
nie zgadzają z innymi zielonoświątkow-
cami, baptyści skłóceni ze sobą. Jednak 
istotne są punkty wspólne i w tym po-
winniśmy współpracować. Czasami te 
różnice teologiczne są małe, nieistotne. 
Tych większych nie jesteśmy w stanie 
usunąć, one będą. Trzeba szukać moż-
liwości współpracy  tam, gdzie jest 
wspólny grunt. Zostałem zaproszony na 
spotkanie katolickie i przyjąłem je, nie-
którzy mnie za to krytykują. Nie zmie-
nię z tego powodu mojego przesłania, 
ono będzie takie jak zawsze. Nie idę 
na kompromis w podstawowych kwe-
stiach wiary, to byłoby złe. Do współ-
pracy nie jest potrzebny kompromis 
wiary, tylko wspólny obszar działania.

Czy w związku z agresywną sekulary-
zacją jest miejsce na współpracę z in-
nymi religiami, żeby w ogóle utrzymać 
duchowość?

F.G: Nie. Moja organizacja charytatyw-
na Samaritans Purse / Samarytańska Sa-
kiewka współpracuje z muzułmanami. 
W wypadku kataklizmu, wojny, klęski 
żywiołowej, dostarczamy żywność, 
udzielamy pomocy medycznej. W tym 
wymiarze współpracujemy z muzułma-
nami, jednak nie mamy nic wspólnego 
z nimi duchowo. Bóg, któremu oni słu-
żą, nie jest moim Bogiem. Hindusi – oni 
mają tysiące bogów. Ja wierzę w Jedy-
nego, Prawdziwego. Co ma wspólnego 
światłość z ciemnością? Nie mogę iść  
w tym wypadku na żaden kompromis, 
bo wierzę w Jedynego Boga. On ma  
Syna o imieniu Jezus, który umarł za 
moje grzechy. Bóg wzbudził Go z mar-
twych. To jest esencja wiary chrześci-
jańskiej. Jezus narodził się z dziewicy.  
W tych kwestiach nie mogę iść na kom-
promis. W chrześcijaństwie jako ta-
kim  są podstawowe wartości, które są 
wspólne i w ich obrębie można współ-
pracować. Mimo istniejących różnic, to 
właśnie cenię w Polsce – 300 rożnych 
zborów zaangażowanych w ewange-
lizację. Odpowiedzią dla świata jest 
Jezus Chrystus. Poza Chrystusem nie 
ma nadziei dla Polski, Stanów, Europy. 

Dlaczego Polska?

F.G: Zostałem zaproszony przez ko-
ścioły, to było interesujące zaproszenie  
z powodu ogromnego poparcia środo-
wisk kościelnych, co bardzo cenimy.  
W tym także wsparcie ze strony Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego, co bardzo 
doceniamy. Mój ojciec miał kiedyś kru-
cjatę w Bostonie, Massachusetts. Wtedy 
miejscowy kardynał wspierał mojego 
ojca. Kościoły ewangeliczne obawia-
ły się tego, jednak on poprosił księży  
o współpracę i podkreślił ważność tego 
przesłania. Zaprzyjaźnili się później  
z kardynałem, a tato był krytykowany  
z tego powodu. Pracowali jednak razem 
we wspólnym obszarze dla ewangelii. 
Ojciec znał także JP II. Obydwaj starali 
się osłabić komunizm w Polsce. Ojciec 
mówił mu, że jego wkład w zniszczenie 
żelaznej kurtyny to głoszenie ewangelii 
i papież się z tym zgadzał. W wielu kra-
jach po upadku reżimu nastąpiła ducho-
wa wolność. Np. w Rumunii. Ceausescu 
był brutalnym dyktatorem, ale mimo 
to kościoły były zaangażowane walkę  
o wolność.
 
Co byś powiedział tym protestantom, 
którzy z powodu obecności katolików 
na Festiwalu, krytykują to przedsię-
wzięcie?

F.G: Poradziłbym, żeby przyszli i zoba-
czyli sami. Miałem wiele spotkań, gdzie 
nie przychodzili baptyści, ponieważ 
zielonoświątkowcy tam byli. Powód za-
wsze się znajdzie. Ważny jest wspólny 
grunt. Nie proszę o zmianę przekonań, 
czy wiary. Pozwólmy Bogu pracować 
w naszych sercach i zmieniać nasze 
poglądy czy postawy. Paweł przestrze-
gał przed sporami. Często mamy jakieś 
wyrobione, jasne przekonanie – ja też 
miałem. Potem, czytając Biblię, uświa-
damiałem sobie, że byłem w błędzie, 
Bóg mnie przekonywał. Rozumiem ar-
gumenty, niech ci ludzie przyjdą, niech 
modlą się za mnie i moje poselstwo, 
żeby było czyste i prawdziwe.
 
Czy Twój ojciec wpływa na twoje gło-
szenie? Pomaga Ci, sugeruje?

F.G: Modli się za mnie. Nigdy mi nie 
pomaga i nie robi sugestii. Powiedział 
tylko, że głoszenia nie da się nauczyć  
z książek. Tego uczy się całe życie. 
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Glenn Sunnshine, tłum. Paulina Barańska

Muiredach i jego krzyż 
Celtyckie krzyże

W ruinach opactwa Monasterboice, 
w hrabstwie Louth w Irlandii, znajdują 
się trzy wysokie krzyże. Na południe 
od krzyży widnieje napis o treści: „ÓR 
DO MUIREDACH LAS NDERNAD IN 
CHROS”, który oznacza „Modlitwa  
o Muiredacha, który przyczynił się do 
powstania tego krzyża” (Wcześniejsze 
tłumaczenia brzmiały „który uczynił 
ten krzyż”, jednak współcześnie panuje 
pogląd, że Muiredach był tylko jednym 
ze sponsorów).

Kim był Muiredach? Nie jesteśmy do 
końca pewni, ponieważ w okresie po-
wstawania krzyża w klasztorze znaj-
dowały się dwa opactwa, a miejscowy 
król nosił również imię Muiredach. 
Określenie więc dokładnej tożsamości 
Muiredacha jest niemożliwe. Ważniej-
szym jednak wydaje się być sam krzyż 
i to, co sobą prezentował.

By zrozumieć symbolikę celtyckiego  
krzyża należy sięgnąć do czasów przed- 
chrześcijańskiego pogaństwa. Jednym 
z głównych symboli pogan Europy pół-
nocnej – celtyckich, germańskich i sło-
wiańskich – był krzyż słoneczny, czyli 
okrąg z wpisanym w niego krzyżem. 
Wielu uczonych postrzega go po prostu 
jako symbol słońca, jednak zachowane 
tradycje pogańskie w słowiańskich re-

gionach wskazują na to, że oznaczał 
on coś znacznie więcej. Okazuje się, 
że krzyż symbolizował nie tyle słońce, 
ile cały świat.

Krzyż wskazywał na cztery główne 
kierunki: wschód na lewo, południe 
na górze, zachód na prawo i północ 
na dole. Linia pionowa reprezentowała 
„drzewo świata” (Yggdrasil w nordyc-
kiej mitologii) i stanowiła połączenie 
między światami. Dolna część krzyża 
znajdowała się w świecie podziem-
nym, to znaczy w królestwie umarłych. 
Górna część natomiast dosięgała nie-
ba – królestwa bogów. Linia pozioma 
symbolizowała ten świat, „śródziemie”, 
znajdujące się pomiędzy światem wyż-
szym i niższym. Wszystko, co istnieje 
zostało w ten sposób przedstawione na 
wykresie.

Korzenie tego drzewa były połączone 
z rodową mądrością i tradycjami, pod-
czas gdy wierzchołek symbolizował 
boską mądrość. Tak więc źródło mą-

drości także zostało odzwierciedlone 
w sposób symboliczny.

Co więcej, czas też jest umiejscowiony 
na schemacie. Lewa strona (wschód) re-
prezentuje świt; wierzchołek południe, 
(moment, gdy słońce jest w zenicie); 
prawa strona (zachód) – zmierzch; dol-
na część (północ, moment, gdy słońce 
jest najsłabsze) – północ. Te same kie-
runki przedstawiają także roczny cykl: 
lewa strona – wiosnę; góra – lato; pra-
wa strona – jesień; dół – zimę. Wraz  
z chronologicznymi wydarzeniami wy-
kres reprezentuje także cykl życia czło-
wieka: lewa strona – narodziny; góra 
– młodość; prawa strona – dojrzałość; 
dół – starość. 

Okręg, w którym zapisany jest krzyż 
symbolizuje krąg życia, w którym 
zmieniają się dni, lata, a ludzkie życie 
przekazywane jest następnemu poko-
leniu.

Krzyż słoneczny reprezentuje więc 
znacznie więcej, niż tylko słońce. Sym-
bolizuje przestrzeń, czas, rytm życia  
i całą wiedzę zawartą w niebiosach, na 
ziemi i pod nią. 

Irlandzcy mnisi, 
prawdopodob-
nie na świętej 
wyspie Iona,  
wzorując się na 
tym powszech-
nie znanym ry- 
sunku, przeob- 
razili go w po-
tężny symbol 
Ewangelii. Na-
nieśli na staro-

(koniec IX  
i początek X wieku)

Rys.1. Krzyż słoneczny

Rys. 2. Krzyż słoneczny wraz z poczwórną 
symboliką (kierunki, pory dnia, pory roku, 
cykl życia człowieka). Rys. 3. Krzyż celtycki

PÓŁNOC
południe

lato
młodość

POŁUDNIE
północ
zima

starość

ZACHÓD
poranek
wiosna

narodzenie

WSCHÓD
zmierzch

jesień
dojrzałość
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żytny symbol (mandalę) krzyż Chrystu-
sa, używając łacińskiego krzyża jako 
wzoru, tak, by stworzyć krzyż, który 
jest dzisiaj znany jako celtycki. 

W kontekście swej kultury krzyż ten 
był pełnym mocy znakiem tryumfu 
Chrystusa i Jego panowania. Ogłasza 
Chrystusa jako Pana przestrzeni i cza-
su, źródła wszelkiej wiedzy i mądrości. 
Jest to niesamowite świadectwo poglą-
dów irlandzkich świętych na Ewangelię 
i Królestwo Boże, na autorytet Jezusa 
nad przestrzenią, czasem i każdym 
momentem naszego życia.

Irlandzkie krzyże wysokie 
Symbolika krzyży celtyckich była bez 
wątpienia znacząca, jednak tzw. ir-
landzki krzyż wysoki rozwinął ją jesz-
cze bardziej. Skąd się wzięły?

Starożytni mieszkańcy Europy wzno-
sili menhiry – olbrzymie ustawione 
pionowo głazy – w Irlandii, Brytanii  
i Bretanii. Wywodzą się one z czasów 
Neolitu. W średniowieczu ludzie wie-
rzyli, że głazy te były wzniesione przez 
olbrzymów żyjących przed potopem. 
Nikt nie wie, jakie było ich pierwotne 
przeznaczenie. Celtowie migrujący na 
te tereny wykorzystali menhiry do swo-
ich praktyk religijnych.

Gdy Irlandia przyjęła chrześcijaństwo, 
niektóre z miejsc związanych z po-
gańskim kultem zostały przekształcone  
w kościoły i klasztory. Ustawione pio-
nowo głazy nie były już do niczego 
przydatne. Krążyły rozmaite legendy 
związane z nimi, na przykład okrąg 
stojących głazów uważano za 9 pa-
nien, które zostały zamienione w głaz 
podczas tańca. Niemniej, ogólnie rzecz 
biorąc, menhiry w dalszym ciągu utoż-
samiano z pogaństwem. Do VIII wieku, 
gdy pogaństwo już dawno przeminę-
ło, zadecydowano, by przekształcić 
menhiry w rzeźbione krzyże. Nie ma 
dokładnych informacji, kiedy i gdzie 
po raz pierwszy miało to miejsce. To, 
co wiemy na pewno to fakt, że wiele 
z nich nie zostało ostatecznie wykoń-
czonych.

Odkrywa to kolejne znaczenie wyso-
kich krzyży. Tak, jak celtyckie krzyże 
nadawały nowe znaczenie wcześniej-
szym krzyżom słonecznym, tak krzyże 

wysokie stanowią obraz zwycięstwa 
chrześcijaństwa nad pogaństwem. 
Można to przedstawić używając me-
tafory popularnej w średniowieczu: tak 
jak Izraelici złupili Egipcjan, tak samo 
irlandzcy mnisi przywłaszczyli sobie 
bogactwo swoich pogańskich przod-
ków, by stworzyć wysokie krzyże. 
Krzyże te są pięknie zdobione, przed-
stawiają sceny biblijne i są pokry-
te wzorami geometrycznymi. Każdy  
z nich jest wyjątkowy i każdy z nich 
anonimowy. Tylko na jednym widnieje 
imię Muiredacha, jednak nie jest to imię 
artysty, a fundatora. Wszystkie krzyże 
są warte uwagi, jednak skupimy się tyl-
ko na symbolice krzyża Muiredacha.

Krzyż Muiredacha
Strona zachodnia krzyża zawiera 
przede wszystkim sceny przedstawia-
jące pasję i zmartwychwstanie Jezusa:  
u podnóża znajduje się ogród Getsema-
ni; pośrodku – ukrzyżowanie, które za-
wiera się w kole, na którym Jezus wid-
nieje jako zwycięski, nie zaś cierpiący; 
po prawej stronie – zmartwychwstanie. 
Widnieje także scena, na której Jezus 
ukazuje się Tomaszowi oraz powołanie 
Piotra i Pawła. Na górze natomiast, wy-
rzeźbiona na osobnym kawałku kamie-
nia przypominającym relikwiarz, wid-
nieje scena, podczas której Mojżesz 
modli się, a Aaron i Chur podtrzymują 
jego ramiona podczas Bitwy w Refidim 
(Wj 17:8-16).

Po stronie wschodniej, uwagę skupia 
kosmiczne ujęcie historii. Przedstawio-
ne sceny podkreślają typologię i zwią-
zek pomiędzy grzechem, historią zba-
wienia, irlandzkim monastycyzmem 
i sądem. U podnóża został przedsta-
wiony Adam i Ewa, a także upadek  
w Ogrodzie Eden, zabójstwo Abla 
przez Kaina. Ukazana jest także scena  
z Dawidem i Goliatem. Dawid był 
przodkiem Jezusa i autorem wielu psal-
mów, które stanowią szkielet irlandzkiej 
duchowości. Następnie przedstawiona 
jest scena, na której Mojżesz wydoby-
wa wodę ze skały, co było pojmowane 
jako typ Chrystusa ofiarującego wodę 
żywą swojemu ludowi. Pod okręgiem 
znajduje się scena pokłonu mędrców/
magów (czterech). Wewnątrz główne-
go okręgu znajduje się Chrystus gotowy 

by sądzić, zsyłający potępionych do 
piekła, a zbawionych do nieba. Po jego 
prawej stronie siedzi Dawid, który gra 
na harfie. Powyżej znajdują się święty 
Antoni i święty Paweł z Teb – pierwszy 
mnich i pustelnik, inspirujący celtycki 
monastycyzm.

Krzyż ten stanowi coś bardziej zna-
czącego, niż tylko wyraz zwycięstwa 
chrześcijaństwa nad pogaństwem lub 
świadectwo panowania Chrystusa nad 
światem. Jego symbolika zawiera bo-
gatą teologię, która łącząc Stary Testa-
ment z Nowym ukazuje dzieje historii 
od Upadku poprzez odkupienie aż do 
życia wiecznego.

Krzyż Muiredacha nie zmienił historii 
świata. Jednak jest wspaniałym świa-
dectwem, jak świat został odmieniony 
poprzez Ewangelię. Wskazuje także na 
pasję i zapał tych irlandzkich chrze-
ścijan, którzy odmienili swój świat 
poprzez biblijną naukę a także misjo-
narską działalność. Łącząc sztukę z bi-
blijnym światopoglądem ogłaszali gło-
śno i wyraźnie Jezusa jako Pana czasu  
i przestrzeni, źródła poznania i tego, 
który ma moc zmieniać kulturę, wno-
sząc w nią dobro i prawdę. 
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Jeśli czujesz głód czy ból, to znaczy, 
że żyjesz. Jeśli towarzyszy ci w życiu 

uczucie braku, to znaczy, że nie żyjesz 
jedynie po to, by przetrwać. Jeśli odczu-
wasz tęsknotę za kimś lub za czymś, to 
kochasz, a miłość żyje w tobie. 

Boimy się uczuć, które są nieprzyjem-
ne, albo za takie je uważamy. Ale to wła-
śnie one sprawiają różnicę pomiędzy 
żywym a martwym, pomiędzy żyjącym  
a dogorywającym, pomiędzy czują-
cym a otępiałym. Zamiast głodu przy-
jemniejsza jest sytość, zamiast smutku 
– wesołość, w miejsce braku – poczu-
cie pełni i zaspokojenia. Tak byśmy 
chcieli. Tak wyobrażamy sobie do-
skonałość. A jednak tu, na ziemi takie 
pragnienia bywają zgubne. Człowiek, 
który nie odczuwa głodu, przestaje 
jeść i w końcu umiera... z głodu. Ten, 
kto wciąż się śmieje i nie uznaje inne-
go stanu ducha, postrzegany będzie 
jako płytki i niepoważny. A uciekając 
od trudnych tematów, sam skaże się na 
smutek osamotnienia. 

Ale nie to jest najgorsze. Jeszcze nie to. 
Przenieśmy to z poziomu fizycznego, 
egzystencjalnego na duchowy. Ktoś, 
kto nie odczuwa duchowego głodu  
i pragnienia, zadowalając się jedynie 
„wypełniaczami”, do których zaliczył-
bym wszelkie czynności religijne wy-
konywane rutynowo, skazuje się na 
duchowe usychanie i obumieranie. Je-
śli nie ma w nas głodu Boga, wszystko 
jedno w jakiej postaci: pasji lepszego 

poznawania Go, pragnienia wyraźniej-
szego słyszenia Jego głosu, wówczas 
na zawsze pozostaniemy dziećmi, któ-
re nie rozumieją zbyt wiele z tego, co 
się wokół nich dzieje, są niesamodziel-
ne i skupione jedynie na sobie i wła-
snych potrzebach. 

Jeśli nie odczuwamy bólu z powodu 
krzywdy dziejącej się innym, zmagań 
z trudnościami życiowymi, przez które 
przechodzą, braków, które są ich udzia-
łem to znaczy, że w nas samych życia 
już nie ma, a zamiast niego pozostały 
jedynie zewnętrzne oznaki czynności 
życiowych organizmu. A to nie jest to 
samo. Człowiek nieodczuwający bólu 
z powodu ranienia bliskich sobie osób 
(lub Osoby), będzie zdążał w stronę 
samozagłady. Przekraczając kolejne 
granice, od których powinien trzy-
mać się z dala, sam będzie się oddalał 
od tych, których kocha, a właściwie  
kochał. 

Ból jest niemiły, ale nas chroni. Ból 
oparzonej stopy chroni nas przed wej-
ściem do wrzątku; ból z po wodu po-
pełnionego grzechu strzeże nas przed 
zanurzeniem się w nim zbyt głęboko. 

Człowiek musi być albo martwy, albo 
chory, aby nie odczuwać podstawo-
wych pragnień i potrzeb własnego 
organizmu. Zostaliśmy skonstruowani 
przez naszego Stwórcę tak, że wszel-
kie nasze braki pobudzają nas do 
szukania sposobu przeciwdziałania 
im. Jezus powiedział: „Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5:6). 
A w Starym Testamencie znajdujemy 
słowa: „Szukajcie Pana i mocy jego, 
rozpytujcie się ustawicznie o oblicze 
jego!” (1 Krn 16:11). 

Bóg pragnie naszego zdrowia. Jeśli 
człowiek jest chory, zazwyczaj od-
mawia jedzenia, ale pojawienie się  
u niego apetytu jest oznaką powraca-
nia organizmu do właściwej kondycji. 

Nie bójmy się zatem uczucia głodu, 
tęsknoty czy smutku. Każde z nich 
będzie nas prowadziło do Boga, któ-
ry potrafi zaspokajać nasze braki. Nie 
zawsze karmiąc nas tym, na co mamy  
w danym momencie ochotę, ale na 
pewno zapewniając nam zdrowy po-
karm, który jest w stanie dać nam 
uczucie sytości. Nie raz na zawsze, ale 
za każdym razem. 

Te wszystkie z pozoru niemiłe uczu-
cia głodu czy tęsknoty ponaglają nas 
do szukania sposobu, by coś w swoim 
życiu zmienić. Teraz nasze życie jest 
nie doskonałe, dlatego te uczucia mu-
szą się w nas odnawiać, abyśmy szu-
kali Tego, który je zaspokaja, abyśmy 
nie zginęli bez Niego. W niebie będzie 
odwrotnie. Pragnienie zostanie zaspo-
kojone, tęsknota zastąpiona uczuciem 
ciągłego spełnienia. A wszystko to dla-
tego, że bliskość Boga przestanie być 
pojęciem teologicznym, a stanie się 
czymś realnym, widzialnym i niesłab-
nącym.  

 Błogosławiony 

głód

Boże słowa

Włodek Tasak
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Pod osłoną nocy
Bał się, że go ktoś zobaczy? Wstydził 
się? Może jedno i drugie, ale na 
pewno dręczyło go pytanie: co robić, 
żeby być blisko Boga? Nikodemowi, 
bo o nim mowa, zależało na 
spotkaniu z Panem Jezusem. Wierzył, że On mu da odpowiedź. Sam Nikodem, chociaż był 
bardzo mądrym człowiekiem i znał Pisma Starego Testamentu, wskazujące na Pana Jezusa, 
nie wszystko rozumiał. Tej pamiętnej nocy usłyszał słowa Zbawiciela: „Musicie się na nowo 
narodzić, jeżeli chcecie ujrzeć Królestwo Boże”. W tych słowach chodziło o pójście do Nieba.

Używając kombinacji cyfr i liter, odczytaj WAŻNE PYTANIE. Zapisz je pod spodem.

     1          2           3          4        

C A G S

D Ć O U

L N M Ę

Z R Y ?

W I E N

A

B

C

D

E
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ale miał życie 
wieczne

nie zginąłaby każdy kto 
weń wierzy

że Syna swe-
go jednoro-
dzonego dał

umiłował 
świat

Albowiem  
tak Bóg

W dalszym ciągu rozmowy Pan Jezus wytłumaczył te dziwne słowa, że trzeba się na nowo 
narodzić, żeby pójść do Nieba. Oto dobrze znane zdanie z Ewangelii według Jana: 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,  
kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”.
Tłumaczy ono, co ma zrobić grzesznik, żeby był uratowany od kary za grzechy  
(czyli zbawiony), a zarazem miał prawo wstępu do Nieba. 

Podziel się z innymi Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną o zbawieniu, wykorzystując słowa 
Pana Jezusa z Ew. Jana 3:16 oraz pomoc, która łatwo sam wykonasz.

Odczytaj 
odpowiedzi na to 
WAŻNE PYTANIE, 
używając lusterka.

Wykonanie: pasek papieru 
podziel na 6 równych części  
i zegnij w harmonijkę. Wytnij 
kształt serca tak, by część 
boków nie została rozcięta. 
Po rozprostowaniu uzyskasz 
6 połączonych ze sobą serc. 
Narysuj na nich proste ilustracje. 
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W Nowym Testamencie nadzieja  
jest wspominana w różnych zna-

czeniach. Ja odniosę się tu do ważnego 
jej aspektu. Pewną trudność sprawia 
nam rozróżnienie, czym jest wiara  
a czym nadzieja. Widzę pomoc w roz-
wikłaniu tej zagadki, jaką dał nam apo-
stoł Paweł pisząc List do Galacjan (5,6): 
bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, 
ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz 
wiara, która jest czynna w miłości.  
A więc wiara popycha nas do działania, 
uaktywnia nas. Brat Jezusa skreślił zna-
ne powiedzenie: „wiara bez uczynków 
jest martwa”.

Kierując się zaś nadzieją, pozosta-
wiamy sprawy ich własnemu tokowi. 
Mówimy wtedy: „zostało mi już tyl-
ko żywić nadzieję...”. O nadziei wiele 
powiedziałby nie kto inny, jak ekspert  
w znoszeniu wszystkiego, co najgor-
sze, Job – Możesz ufać, bo jeszcze jest 
nadzieja; pewny ochrony położysz się 
bezpiecznie (Job 11,18).

A więc, nadzieja to wytrwałe, acz bier-
ne spodziewanie się zmiany na lepsze. 
Oczekiwanie sprawiedliwych przyno-
si radość, lecz nadzieja bezbożnych 
wniwecz się obraca. Takimi słowami 
odniósł się do nadziei król Salomon  
w zmiennych kolejach swego życia 
(Przp 10:28).

W wierze, widzisz duchowymi ocza-
mi rezultat, efekt wypełniania się Bożej 
woli. W nadziei, chwytasz się tego, co 
jest zasłonięte: (...) nadzieja, którą się 
ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może 
ktoś spodziewać się tego, co widzi? (Rz 
8,24). Spodziewaj się więc tego, co jest 
dzisiaj dla ciebie niedostępne, nie do 

przeskoczenia w twojej ograniczoności.

Gdy ustajesz w wierze, wkraczasz  
w sferę nadziei: „...pozostaje wiara, 
nadzieja...”. Z wiary w nadzieję. To,  
o co dotąd walczyłeś z duchową mocą, 
pewnością i przeświadczeniem, że 
osiągniesz niechybnie zwycięstwo – te-
raz pozostawiasz tylko Bogu. Wiara, to 
„jestem pewien tu i teraz, że Bóg działa 
już”. W nadziei: „spodziewam się, że 
kiedyś, w końcu Bóg coś zrobi”. Tak 
myślimy, gdy nie możemy już liczyć 
na siebie, że „wiarą zdziałamy cuda”. 
Może nie obejdzie się to bez nuty re-
zygnacji i zawodu, ale sama „nadzieja 
nie zawodzi”: A nie tylko to, chlubimy 
się też z ucisków, wiedząc, że ucisk 
wywołuje cierpliwość, a cierpliwość 
doświadczenie, doświadczenie zaś 
nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo 
miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który 
nam jest dany (Rz 5,3-5).

Nadzieja przychodzi wraz z uciskiem, 
który możemy jedynie cierpliwie zno-
sić. Ożywa w naszej słabości. Na 
pewnym spotkaniu pastorów i lide-
rów modliliśmy się o siebie nawzajem 
i oczekiwaliśmy słowa proroczego od 
Pana. Padały słowa zachęty i obiet-
nice Bożego błogosławieństwa. Gdy 
modliliśmy się nad młodym bratem 
rozpoczynającym nową służbę, Jezus 
dał mi do serca słowa dla niego, które 
brzmiały: „cokolwiek się wydarzy, ni-
gdy nie porzucaj nadziei”. Inny pastor 
potwierdził, że też ma proroctwo, iż 
czekają tego brata trudności i diabelski 
sprzeciw. A dlaczego nadzieja nie za-
wodzi? Bo Bóg okazał nam swoją pełną 

miłość: z miłości do nas interweniuje  
w naszej sprawie.

Jeśli przyjdziesz do mnie, jako pastora 
i powiesz: nie mam już sił wierzyć... 
ja powiem ci: Ok., świetnie cię ro-
zumiem – nie rób nic – tylko TRWAJ  
w NADZIEI. To może być uwalniające 
doświadczenie, gdy nie musisz się prę-
żyć, by manifestować jedynie popraw-
ną wiarę. Lecz wiedz, że bez wiary nie 
można podobać się Bogu. Przegrupo-
wanie na pozycję nadziei nie oznacza, 
że możesz zapomnieć o słuchaniu 
Boga i wiernym wykonywaniu Jego 
woli w codziennym dniu.

Dlaczego wiara, potem nadzieja, aż  
w końcu miłość? Gdy żyjesz już tylko 
nadzieją, przyjdzie ludzkie odczucie, 
że Bóg zawiódł się na tobie, więc jesteś 
do niczego. W takim stanie napraw-
dę zrozumiesz, że Bóg ciebie ABSO-
LUTNIE KOCHA! Właśnie wtedy, gdy 
zabrnąłeś w ślepą uliczkę, straciłeś 
wszystkie odkładane na taką okolicz-
ność siły, okaże się coś zupełnie nie 
do pomyślenia: Bóg ciebie kocha tak 
samo jak niegdyś! Tylko, że ty teraz do-
brze to wiesz. Duch Boży stale pom-
puje życiodajną, zbawiającą miłość do 
twojego serca – przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata (Mat 28,20). 
To przeżywał Job mówiąc: Dotąd Cię 
znałem ze słyszenia, obecnie ujrza-
łem Cię wzrokiem (Job 42,5).

A więc: nadzieja nie jest gorszą wer-
sją wiary, nie jest zgliszczami zaufania 
– jest etapem, w którym doznajemy 
oczyszczenia ze złudzeń, iż możemy 
jeszcze coś sami. (...) wiara wasza i na-
dzieja są w Bogu  (1 P 1,21).  

Nie porzucaj 
nadziei

Paweł Krzywicki

„Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość,  
te trzy: lecz z nich największa jest miłość.”  
1 List do Koryntian (13:13)
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Alina WoźniakKobieta kobiecie

Żyjemy w świecie, który mówi nam: postaraj się bar-
dziej…, rób więcej…, bądź bardziej... Funkcjonuje zasa-

da, że: im więcej się robi, tym więcej się zrobi. Chcąc dosto-
sować się do społecznych oczekiwań i wzorców, jakie nam 
daje świat, staramy się rozwijać w sobie te cechy i wzmac-
niać takie postawy, które pomogą sprostać stawianym wy-
maganiom.

Badania dotyczące „atrybutów kobiecości” pokazują, że 
doskonała kobieta powinna być między innymi: uczuciowa, 
wrażliwa, miła, skromna i szczupła. Prawdziwy mężczyzna 
natomiast ma być logiczny, dzielny, twórczy, opiekuńczy  
i zapewniający bezpieczeństwo. Czy to oznacza, że jeśli ko-
biety zechcą się dostosować do powszechnych oczekiwań, 
muszą być uczuciowe, wrażliwe, miłe, skromne i szczupłe 
na tyle, na ile to możliwe? A mężczyźni powinni się starać, 
by być jak najbardziej logiczni, dzielni opiekuńczy…?

Ciekawe jednak, że Salomonowa pochwała nie odnosi się do 
cichej, miłej czy szczupłej kobiety. Jest to pochwała dziel-
nej kobiety. A zdawałoby się, że tę cechę przypisujemy tylko 
mężczyznom. Po co nam, kobietom odwaga, owa dzielność? 
Na pierwszy rzut oka myślimy o dzielnych żołnierzach, o 
dzielnych strażakach, ratownikach. Jednak słowo angielskie 
courage (odwaga) pochodzi z łacińskiego cor- serce. Kiedyś 
oznaczało ono „mówienie tego, co leży nam na sercu”. 

To właśnie codzienna odwaga jest niezbędna do budowania 
zdrowych relacji. Trzeba odwagi, by powalczyć o nasze ro-
dziny, małżeństwa, Trzeba odwagi, by mądrze wychowywać 
dzieci, stawiając im odpowiednie granice. I wreszcie trzeba 
odwagi, by się przyznać przed sobą, przed Bogiem i przed in-
nymi, jak bardzo jesteśmy słabi, by szczerze przyznać się do 
popełnionego błędu, by wyznać, że potrzebujemy pomocy. 
Trzeba odwagi, by przestać udawać, że jesteśmy doskonali.  

W Słowie Bożym czytamy o dzielnym Dawidzie, o którym 
Bóg powiedział, że jest „mężem według Bożego serca” 
(1Sam13:14). Czasami widzimy w nim heroizm, gdy musiał 

zmierzyć się z lwem w obronie stada, czy, stanął do walki 
z Goliatem. Z drugiej strony w Psalmie 32 widzimy Dawida 
w procesie dochodzenia do odwagi: od wypierania grzechu, 
od próby ukrycia- do odważnego i szczerego przyznania 
się do upadków przed Bogiem. Zespół Raz Dwa Trzy śpie-
wa mądry tekst: „nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się  
w oka mgnieniu…” Dawid doświadczył tej zmiany: „gdy 
milczałem schły kości moje” Następnie odważne nazywa 
rzeczy po imieniu: „grzech mój wyznałem tobie i winy mo-
jej nie ukryłem… wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” 
Potem widzimy Dawida wzmocnionego i wyprostowanego 
-wołającego: „otaczasz mnie radością wybawienia”.

Pojawia się pytanie jak się zdobywa odwagę? Mówiąc: „ja 
to nie mam odwagi” myślimy, że istnieje pewnie jakiś gen 
odwagi, którego mi niestety brakuje? Jednak tak nie jest. Ktoś 
zauważył, że tak jak pływania uczymy się pływając, tak też 
odwagi i dzielności uczymy się poprzez systematyczne akty 
odwagi, poprzez działanie. Odwaga, dzielność jest umiejęt-
nością, którą się zdobywa.

Podobnie jest z innymi pożądanymi cechami, należy je ćwi-
czyć, pielęgnować, bo brak treningu może nas doprowadzić 
do rozczarowania, że nie ma już tego, co było wcześniej.

Jednak przyglądając się kilku pożądanym cechom charak-
teru: szczodrość, oszczędność, dbałość o porządek, aktyw-
ność, zorganizowanie, spontaniczność, warto zwrócić uwa-
gę, że gdy pojawi się przed każdą z nich określenie nie dość, 
lub zbyt- to każda z cech staje się raczej wadą niż zaletą.  
I tak na przykład osoba nie dość szczodra jest skąpa, a zbyt 
szczodra – rozrzutna. Osoba nie dość zorganizowana jest 
chaotyczna, a zbyt zorganizowana – mało elastyczna i rygo-
rystyczna. Potrzebny jest balans pomiędzy byciem nie dość, 
a byciem zbyt. W dzisiejszym zagonionym świecie częściej 
myślimy o braku czasu, o braku aktywności fizycznej, braku 
odpoczynku, braku pieniędzy, braku umiejętności… Bada-
nia wykazują, że przy nieustannej presji społecznej, przy 

Kobieta 
nie dość…
- kobieta 
      zbyt…
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stawianych wysokich wymaganiach, szczególnie kobiety 
budzą się z permanentnym poczuciem „wybrakowania”, po-
czuciem bycia nie dość. To z kolei pociąga za sobą działania 
i wysiłki, by być bardziej i bardziej, co doprowadza nas do 
tego, że stajemy się zbyt.

Warto i tutaj brać przykład z Dawida i nie dokonywać sa-
modoskonalenia i samooceny, a raczej poddawać się oce-
nie Boga, wołając: „Badaj mnie Boże i poznaj serce moje, 
doświadcz mnie i poznaj myśli moje, i zobacz czy nie 
kroczę droga zagłady, a prowadź mnie droga odwieczną” 
(Ps139:23-24).

Przykładem kobiety zbyt…, kobiety, która przeceniła siebie 
jest Miriam, siostra Mojżesza i Aarona. Miriam dorastała  
w domu, gdzie mogła obserwować i praktykować codzien-
ną odwagę. Rodzice mieli dość wiary, odwagi i pomysło-
wości, aby dla ochrony życia najmłodszego syna oprzeć się 
rozkazowi faraona-tyrana. Na polecenie matki uratowała ży-
cie Mojżesza, Odważnie i taktownie nawiązywała kontakty 
między egipską księżniczką a matką. Dzięki temu rodzina 
nie straciła dziecka.

Miriam jest pierwszą kobietą – prorokiem. Staje wraz ze 
swoimi braćmi przed ludem. Przeżywa wraz z nimi wiel-
ki cud nad Morzem Czerwonym, po którym Mojżesz wraz  
z innymi mężczyznami wysławiali Boga słowami: Zaśpiewam 
Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: konia i jego jeźdź-
ca wrzucił w morze!” (2Moj 15:1). Potem wkracza Miriam  
i powtarzając te słowa śpiewa, pociągając za sobą wszystkie 
kobiety. Wyszły za nią z bębnami i w pląsach (2Moj1520-12). 
Wszyscy czerpią siłę i odwagę z przypominania w pieśniach 
o wierności Boga. Ostatecznie Miriam osiąga najwyższe sta-
nowisko, jakie może osiągnąć kobieta będąc wymieniana 
przed Bogiem razem z dwoma przywódcami Mojżeszem 
i Aaronem: ”Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli wybawiłem ciebie i posłałem przed obliczem twoim 
Mojżesza, Aarona i Miriam.”(Mich6:4).

Jednak w pewnym momencie widzimy Miriam, która kry-
tykuje Mojżesza za wybór żony. Nie wiemy czy jest to troska 

o brata? Czy jest urażona, zaniepokojona, że ten bierze za 
żonę obcą kobietę, zamiast Izraelitkę. Nie znamy do koń-
ca odpowiedzi na te pytania. Jednak Miriam nie reaguje jak 
dojrzała przywódczyni, przekracza dozwolone granice. Sta-
je się zbyt….Porównuje się i stawia się na równi z Mojże-
szem, przecenia samą siebie, i depcze jego autorytet. Cytat 
Nie kieruje nią troska o brata, ale egoizm i zazdrość. Pan 
Bóg wkracza, aby w zarodku zdusić bunt przeciwko prze-
wodnictwu Mojżesza. Miriam i Aaron stając przed Bogiem 
słyszą Boże potwierdzenie wybrania Mojżesza na przywód-
cę i proroka. Miriam zostaje ukarana trądem, najokropniej-
szą z cielesnych chorób. Kobieta, która wcześniej stała na 
czele ludu, zachęcała inne kobiety do patrzenia na Boga 
staje się przeklęta. Inni na jej widok krzyczą: nieczysta!, 
nieczysta! Miriam opuściła obóz na czas choroby, co opóź-
niło wyruszenie w dalszą drogę. Co przeżywała na pusty-
ni? Czy zrozumiała, że Bóg sam wybiera swoich przywód-
ców? Czytamy potem jedynie o śmierci i pochówku Miriam.  
W 5 Księdze Mojżeszowej jest ona wspominana, jako ostrze-
żenie przed trądem: „Pamiętaj, co Pan, Bóg twój, uczynił 
Miriam w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu.”(5Moj24:9)

Niech postawa Miriam będzie dla nas przestrogą, gdy chce-
my być zbyt. Słowa Pawła: „Niech nikt nie ma osobie wyż-
szego mniemania, niż należy, lecz niech każdy sądzi o so-
bie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze 
wyznaczył” (Rzym12:3) potwierdzają indywidualne powo-
ływanie każdego z nas do innej służby, Tę miarę wyznacza 
Bóg. Indywidualne powołanie pozwala rozwijać się zgodnie 
z własnymi, a nie cudzymi obdarowaniami. Pamiętając, że 
porównywanie prowadzi, albo do pychy, albo do użalania 
się nad sobą, stosujmy się do zalecenia: „Każdy zaś niech 
bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasad-
nienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porów-
naniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie” 
(Gal 6:4-5). Nie rozmijajmy się z Bożym powołaniem z jed-
nej strony wycofując się z powierzanych zadań, mając po-
stawę: nie dość, czy z drugiej strony wychodząc ponad swo-
je powołanie i będąc zbyt. 
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Kuba – w drodze na misję 
O piątej rado, w sobotę, Jose Perez wybrał 
się na długi wyjazd. Robi to każdej soboty 
– zakłada nowe zbory. Ponad 50 członków 
Zboru Baptystów Betel wyjeżdża do ma-
łych miast i wiosek, gdzie nie ma jeszcze 
ewangelicznego świadectwa. Ich zadaniem 
jest czynienie innych uczniami i zakłada-
nie domowych zborów. Starym busem  
z 1932 roku zatrzymują się co chwila, zo-
stawiając kilka osób w jakiejś miejscowo-
ści. „Bóg daje nam czas, abyśmy pracowali 
dla Jego Królestwa” – mówi Perez. Obec-
nie misjonarze zboru „Betel” pomnażają 
zbory domowe. Od 1999  powstało dzie-
więć nowych zborów i wiele zborów do-
mowych. Perez marzy, aby do 2020 roku 
założyć 100 nowych zborów i setki zborów 
domowych. Kiedyś nie było to możliwe.  
W 1963 roku jego zbór został zamknięty, 
a pastor aresztowany. Chociaż zbór został 
zamknięty, wierzący zbierali się w prywat-
nych domach, inaczej ruch zborów domo-
wych nie ruszyłby z miejsca. „Teraz jest 
czas obfitych żniw, dlatego nie możemy 
tracić ani chwili czasu” – powiada Perez 
(Baptist Press z 9.06.br.)

Barbados – jednoczenie się 
baptystów 

Barbados to małe państewko (430 km kw, 
270.000 mieszk.), położone na wyspie o tej 
samej nazwie w archipelagu Małych Antyli. 
Przez pewien czas Karaibskie Stowarzy-
szenie Baptystów niepokoiło się z powodu 
braku jedności wśród tamtejszych bapty-
stów. W końcu na spotkaniu przedstawi-
cieli Baptystycznej Konwencji Barbadosu, 
Baptystycznego Związku Barbadosu i Fun-
damentalistycznych Baptystów, po pięcio-
godzinnej dyskusji, postanowiono powołać 
do życia stowarzyszenie, którego zada-
niem będzie wspólna misja i działalność 
charytatywna. Dopomoże to tamtejszym 
baptystom okazywać widzialną jedność  
w różnorodności (Baptist World,2/2014).

Ukraina – zakładanie nowych zborów 
Obecnie na Ukrainie działa ponad 2400 zborów baptystycznych, łącznie liczących pra-
wie 125.000 członków. W maju 2003 roku Władimir Omelczuk w Kijowie rozpoczął 
działalność misyjną. Z grupą kilku osób zamierzał założyć nowy zbór. Zaczęło się od 
domowych grup biblijnych. Rozpoczęto pracę z młodzieżą, zaangażowania społecz-
nego, prewencji i pomocy uzależnionym. Obecnie jego „Zbór Łaski” gromadzi ponad 
300 osób i rozpoczął organizować nowy zbór, „Zbór Zmartwychwstanie”, któremu 
przewodzi Igor, absolwent seminarium w Odessie. Główną metodą ewangelizacji są 
grupy domowe, które w niedzielę zbierają się na wspólne nabożeństwo. Wtedy wie-
le śpiewają, słuchają kazań, dzielą się osobistymi przeżyciami z Bogiem. Organizują 
też ewangelizacje uliczne i wakacyjne obozy. Chrzty zawsze odbywają się na zewnątrz 
budynków, co daje możliwości ewangelizacyjne. Igor, w oparciu o swoją pracę misyj-
ną, wkrótce zamierza zorganizować nowy zbór. Natomiast Andriej przybył do Kijowa 
cztery lata temu i dzięki jego zaangażowaniu misyjnemu powstał zbór „Duch Życia”. 
Znajduje się on w dzielnicy zamieszkałej przez prawie 600.000 ludzi. Zbór ten orga-
nizuje spotkania rodzinne, zawody sportowe, udziela się społecznie. Ludzie są tam  
otwarci na ewangelię i dlatego praca misyjna rozwija się (ebf.IMP, 2014). 

Sudan – terror religijny
„Meriam Jahja Ibrahim miała czas do czwartku, żeby uratować życie. Sędzia zarzą-
dził, że jeśli do tego czasu kobieta wyrzeknie się chrześcijaństwa i okaże skruchę, 
zostanie ocalona. Jednak 27- latka, chociaż jest w ósmym miesiącu ciąży, a w wię-
zieniu siedzi z półtorarocznym dzieckiem, nie ugięła się. – Jestem i zawsze pozostanę 
chrześcijanką. Nie dopuściłam się odstępstwa od wiary, bo nigdy nie wyznawałam 
islamu – obwieściła na ostatniej rozprawie. Na reakcję sędziego nie musiała dłu-
go czekać: została skazana na śmierć przez powieszenie za odstępstwo od islamu. 
Przed śmiercią ma jeszcze zostać wychłostana za cudzołóstwo, bo wyszła zamąż 
za chrześcijanina, czego surowo zakazuje muzułmanom szariat... Według obroń-
cy Meriam Muhammada Dżar an-Nabiego, w czasie rozprawy muzułmański szejk 
tłumaczył przed sądem, że >>zbrodnia, taka jak ta, jest wyjątkowo niebezpieczna  
dla islamu i społeczności muzułmańskiej<<” (GW z 17-18/maja br.).

Rumunia – misja wśród Romów
Kiedyś Ersebet Wekas i jej mąż Zoltan, który zmarł w 2010 roku, dowiedzieli się, że 
niektórzy z Romów, powszechnie zwanych cyganami, chcą czegoś więcej dowie-
dzieć się o Bogu. Romowie to zróżnicowana etnicznie grupa ludzi, zamieszkująca 
przeważnie  w Europie i obu Amerykach. Przezwyciężając uprzedzenia i strach oraz 
opór starszych zboru, Wekas wraz z mężem w 1991 roku udali się do Romów. Pra-
ca ewangelizacyjna rozwijała się powoli. W 1993 roku odbył się pierwszy chrzest. 
Obecnie jest tam zbór liczący 260 członków, posiada on własny dom modlitwy. Drugi 
zbór romski powstał w 2002 roku, a ten pierwszy posiada już nowe placówki mi-
syjne. Baptyści założyli tam szkołę, do której regularnie uczęszczają romskie dzie-
ci. We wrześniu ub. r. odbyła się konferencja kobiet z udziałem ponad 300 osób. 
„Uczymy matki i dzieci nauki czytania i pisania, niektóre z romskich dzieci ukończyły 
już uniwersytet. Ich sytuacja uległa ogromnej zmianie. To jest dzieło Boże. To nie 
moja praca, lecz Ducha Świętego, który otworzył moje serce i oczy. Kobiety mnie  
akceptują, bardzo je wszystkie kocham” – mówi Wekas (Baptist World, 1/2014).
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USA – doroczna konferencja baptystów na Hawajach 
Na tej, już 71. z kolei konferencji, baptyści poparli tradycyjne małżeństwo, kilka dni 
przed legalizacją tego stanu, jako 15. z kolei, małżeństwa homoseksualnego. Rezolu-
cja baptystów na Hawajach wzywa członków tego Kościoła do wspierania biblijnego 
małżeństwa  i modlitwy za innymi ludźmi, aby przez Jezusa poznali oni wolę Bożą.  
W konferencji tej (7-8 listopad ub. r.) wzięło udział 251 delegatów z 73 zborów oraz 
227 gości. Do Konwencji przyjęto dwa nowe zbory: Koreański Zbór Baptystów na 
wyspie Oahu i Oceaniczny Zbór Baptystów na Wielkiej Wyspie. Delegaci wyrazili 
wdzięczność długoletniemu przewodniczącemu Konwencji,  Verylemu Hendersono-
wi, który po 40 latach pracy w Kościele, przy końcu roku przeszedł na emeryturę. 
Konwencja zatwierdziła budżet na 2014 rok, z którego 31,5 procent swoich środków 
przeznaczyła na misyjny program Południowej Konwencji Baptystów. Podziękowa-
no zborom, które w ubiegłym roku najwięcej środków przekazały na ten program.  
Wymieniono zbory, które w ubiegłym roku ochrzciły najwięcej osób. Wybrano też 
nowy Zarządu Konwencji (Baptist Press). 

Światowy Związek Baptystów – dialog z metodystami 
W dniach 30 stycznia – 5 lutego br. przedstawiciele Światowego Związku Baptystów 
odbyli pierwsze spotkanie z przedstawicielami Światowej Rady Metodystów.  Spotka-
nie to miało miejsce w Beeson Divnity School Uniwersytetu Samford w  Birmingham, 
stanie Alabama, USA. Głównym temat brzmiał: Wiara działająca w miłości. Obie stro-
ny wysłuchały prezentacji historii, teologii i ogólnej sytuacji baptystów i metodystów.  
Uczestnicy spotkania każdego dnia mieli wspólne nabożeństwa, prowadzone według 
dwóch różnych tradycji oraz wzięli udział w niedzielnym nabożeństwie zboru bap-
tystycznego w Birmingham Odwiedzili też zbór baptystyczny przy Szesnastej Ulicy  
w Birmingham, gdzie we wrześniu 1963 roku na skutek wybuchu bomby zginęły 
cztery dziewczynki. Odwiedzili też Instytut Praw Człowieka, muzeum i ośrodek badań 
tego Instytutu, który przedstawia zmaganie Ruchu Praw Człowieka w latach 1950-
tych i 1960- tych oraz rolę Kościoła w tej walce. Spotkanie w 2015 roku ma odbyć 
się Singapurze, gdzie uczestnicy dialogu skoncentrują się na charakterze Kościoła ze 
szczególnym uwzględnieniem usprawiedliwienia i uświęcenia (bwanet. org).

Austria – Stowarzyszenie 
Wolnych Kościołów

W latach 1918-1990 baptyści liczyli tam 
ok.700 członków w 10 zborach, a mimo to 
byli jednym z największych wolnych ko-
ściołów w tym kraju. Od 100 lat ubiegali 
się o uznanie prawne, jakie posiadali katoli-
cy, luteranie i reformowani. Obecnie razem  
z zielonoświątkowcami, mennonitami i innymi 
grupami ewangelicznymi utworzyli Stowarzy-
szenie Wolnych Kościołów Austrii, osiągnęli 
minimum ilościowe i 26 sierpnia 2013 otrzy-
mali prawne uznanie. Pierwszym przewod-
niczącym nowo powstałego Stowarzyszenia 
został Walter Klimt, sekretarz generalny Ko-
ścioła Baptystów  Austrii. Inne organizacje 
kościelne i niezależne zbory już ubiegają się 
o przynależność do tego Stowarzyszenia. 
Ostatnio Wolne Kościoły zanotowały poważ-
ny wzrost i liczą od 45.000 do 60.000 człon-
ków. Kościół Baptystów liczy obecnie 1600 
członów w 28 zborach.  Nastąpiło większe 
otwarcie wobec kościołów ewangelicznych. 
W 1998 roku Kościół Katolicki przyznał się do 
win i prosił o przebaczenie za okrutne trak-
towanie anabaptystów. Kościoły wchodzące  
w skład Stowarzyszenia zachowują swoją 
pełną autonomię. Omawiano wszystkie mo-
dele zarządzania Stowarzyszeniem i uznano, 
że najlepiej wszystkim odpowiada model bap-
tystyczny (Baptist World, 1/2014).     

Rosja – ordynacja reemigranta
16 marca br. w mieście Poczinok, powia-
tu smoleńskiego, w zborze baptystycznym 
odbyła się uroczystość ordynacji nowego 
prezbitera. Zbór ten powstał 20 lat temu, zbu-
dowano nowy dom modlitwy, prowadzono 
ewangelizacje, angażowano  się społecznie, 
ale nie było prezbitera. Bóg wysłuchał mo-
dlitwy swoich wiernych i oto pojawił się tam 
Maksim Frizen. Urodził się on w Kazachstanie, 
ale jego rodzina wyemigrowała do Niemiec. 
Tam się wychował, ale gdy dojrzał, zapragnął 
służyć Bogu w Rosji. Przybył do miejscowości 
Poczinok, zaczął pracować z młodzieżą, opie-
kować się dziećmi z sierocińca, organizować 
latem obozy. Tamtejsza szkoła podstawowa  
nawiązała kontakty ze szkołami w Niemczech. 
Maksim wraz ze swoją żoną  Lizą mieszkają  
w zakupionym przez siebie domku. Na  uro-
czystość ordynacji przyszło całe kierownic-
two szkoły i wielu mieszkańców miasta. W ak-
cie ordynacji wzięli udział prezbiterzy zborów  
w Smoleńsku  i w Moskwie oraz pastor rodzi-
mego zboru Maksima z Niemiec (baptist.ru). 

Rosja – XXXIV Kongres Baptystów 
W dniach 28-30 maja br. w St. Petersburgu odbył się XXXIV Kongres rosyjskich bap-
tystów. Jego uroczyste otwarcie, z udziałem ponad 400 delegatów, miało miejsce  
w teatrze. W dłuższym wystąpieniu, dotychczasowy przewodniczący, Aleksiej Smir-
now, którego wybrano na drugą czteroletnią kadencję, mówił o roli 1800 zborów 
baptystycznych we współczesnym rosyjskim społeczeństwie. Zastępcą przewod-
niczącego został Siergiej Sipko, młodszy pastor z Omska. Na ostatnim nabożeń-
stwie ewangelizacyjnym przemawiał Wiktor Hamm, wiceprezes Ewangelizacyjnego 
Stowarzyszenia Billy Grahama. Wśród gości byli John Sandquist (ŚZB), Tony Peck 
(EFB), Akos Bukowski (Wę-
gry), Michael Rohde (Niemcy) 
i Igor Bandura (Ukraina). Ten 
ostatni wyraził pragnienie 
ukraińskich baptystów pod-
trzymywania bliskiej więzi  
z baptystami rosyjskimi mimo 
obecnego kryzysu polityczne-
go między tymi krajami. Ob-
rady Kongresu odbywały się 
w budynku Pierwszego Zboru 
Baptystycznego w St. Peters-
burgu (ebf.org).

Modlitwa nad nowo wybranym przewodniczącym Rady Kościoła 
Baptystów w Rosji.



„Obecność wieczności” 
Obecność wieczności to zbiór felietonów uka- 

zujących się przez kilka lat na łamach bapty-
stycznego miesięcznika Słowo Prawdy w ramach 
cyklu Punkty widzenia oraz innych artykułów  
o charakterze filozoficznym. Tworzą niezwykle 
ciekawy wykład często bardzo abstrakcyjnych pro-
blemów filozoficznych takich jak byt, prawda, czas, 
logos, religia, zmartwychwstanie, konieczność czy 
historia. Pomimo ciężaru gatunkowego omawia-
nych zagadnień udaje się autorowi przedstawić 
je w bardzo praktyczny sposób. Jest to szczegól-
nie cenne z uwagi na wielką trudność w dotar-
ciu do przeciętnego czytelnika, który z definicji  
jest uprzedzony do wydawnictw filozoficznych.

Ciekawa jest cała książka i nie sposób jest zacytować 
wszystkie poruszane w niej tematy. Z mojego punk-
tu widzenia na wyróżnienie zasługuje szczególnie 
odważne wyjaśnienie głupstwa głoszenia krzyża. 
Zrozumienie tej pozornej sprzeczności daje impuls 
do śmiałego wyjścia z ewangelią do innych ludzi.

Ważne jest też pokazanie przez autora napięcia, 
które istnieje pomiędzy nauką i wiarą. Bardzo czę-
sto zarówno ateiści jak i ludzie wierzący próbują na 
siłę łączyć te dwie sfery zapominając, że ten konflikt 
jest naturalny, ponieważ nauka jest odwrotnością 
wiary. O ile łatwiej się żyje, kiedy nie musimy go-

rączkowo szukać dowodów na potwierdzenie naszej 
wiary, ale możemy bez wyrzutów zaufać Bogu.

Ciekawie rozpoczyna się drugi rozdział od pytania 
czy naprawdę, co ma być to będzie? Wielu ludzi, 
ja również niejednokrotnie zmagało się z zagad-
nieniem predestynacji a wynikało to z mieszania 
determinizmu z fatalizmem. Dopiero zrozumienie 
obu tych krańcowo różnych pojęć otwiera oczy na 
to, czym jest wolna wola i jak realizuje się w historii 
Boży plan.

Warto przyjrzeć się też tematom związanym z po-
lityką szczególnie w tak pięknym kraju jak Polska 
gdzie dwóch Polaków ma, co najmniej trzy różne 
zdania, poglądy i opinie. Otwartym pozostaje py-
tanie czy chrześcijanin powinien się interesować 
sprawami publicznymi. Dyskusja wciąż trwa i w tej 
rozmowie niezwykle cenny jest pogląd prezento-
wany przez Janusza Kucharczyka.

Książkę kończy rozdział, w którym autor zmaga się 
problemem dzielenia życia na sacrum i profanum, 
kiedy systematycznie pierwsze jest zamieniane na 
drugie. Dzisiejsze kościoły żeby przyciągnąć ludzi 
idą na kompromis i zamiast szukać Bożej obecności 
i na niej się skupiać robią wszystko żeby każdy czuł 
się jak najbardziej komfortowo. Prowadzi to nieste-
ty do tego, że gubi się cel wspólnych nabożeństw,  

a Bóg jest jednym z wielu 
elementów wspólnego spędzania czasu.

Podsumowując mogę z czystym sumieniem polecić 
książkę Janusza Kucharczyka każdemu, kto chciał-
by się dowiedzieć więcej na temat siebie samego, 
swojej historii i tego dokąd zmierza. Przydatna 
będzie również dla każdego, kto szuka dobrych 
narzędzi apologetycznych. Ja osobiście już miałem 
kilka okazji żeby ją w tym celu wykorzystać.              

Jacek Woźniak

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