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Przyszłość wkracza w nasze życie  
w każdej chwili. Przynosi chwile  
i wydarzenia bardzo rożne. Nasz Pan 
w Kazaniu na Górze uczy nas, by się 
nią nie martwić. Zbytnia troska o ciało 
i jedzenie czy picie, może zatruć nam 
każdy dzień (Mt 6:25). O tym, że od 
ptaków niebieskich mamy się uczyć 
oczekiwania na to, że Bóg da, mówi 
kolejny werset. 

Czy wiec mamy nie myśleć o przyszło-
ści - i tego właśnie uczy ten fragment? 
Brać ją taka, jaka jest, jaka przychodzi 
do nas, jako Bożą wolę? Te wersety 
poza własnym kontekstem faktycznie 
można odczytywać jako zachętę do 
beztroski. Zwróćmy jednak uwagę, że 
dokładnie w tym samym fragmencie 
nasz Pan zachęca nas do bardzo kon-
kretnych inwestycji - czyli działania 
mającego na celu ukształtowanie przy-
szłości w określony sposób: „Szukajcie 
najpierw królestwa Bożego i jego spra-
wiedliwości” - uczy werset 33. Mamy 
szukać dobra Królestwa. Wytężać swą 
zdolność przewidywania tak, aby za-
bezpieczyć jego dobro. A kilka linijek 
wcześniej, czytamy: „Nie gromadźcie 
sobie skarbów na ziemi, gdzie mol 
i rdza niszczy.” Czy to koniec? Nie: 
„gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mol, ani rdza nie niszczą  
i gdzie złodzieje nie włamują się i nie 
kradną. Bo gdzie skarb twój, tam serce 
twoje (w. 19-21). 

Nasza postawa do przyszłości nie 
ma więc być bierna, ale pełna wiary. 
Mamy różnić się nie tym od niewierzą-
cych, że oni o przyszłości myślą, a my 
nie, ale raczej tym, w co inwestujemy 
swoje życie. Bo mamy je inwestować 
w dobro Królestwa Bożego. Nasze ser-
ce widać w naszych inwestycjach. One 
pokazują, co dla nas jest ważne. Czy 
nowy samochód, sprzęt grający, pięk-
na fryzura, czy dobro brata i siostry, 
pomoc kościołowi, czy chrześcijańskie 
projekty zmiany tej rzeczywistości. 

Słowa te pisze w Bośni, u mojego przy-
jaciela, który prowadzi tu jedyny zbór 
chrześcijański w promieniu kilkuset ki-
lometrów. To kraj w centrum Europy,  

w większości muzułmański, zapo-
mniany przez misjonarzy i w ogóle 
cywilizowany świat. Co robią chrze-
ścijanie? Mają nadzieję wbrew nadziei. 
Sieją Dobrą Nowinę, pomagają dzie-
ciom w sierocińcu, szkole specjalnej 
i staruszkom w domu opieki. W tym 
wszystkim towarzyszy im około 100 
niewierzących muzułmanów, którzy 
również chcą pomagać, bo nikt inny 
prócz baptystów tego nie robi. 

Sianie przyszłości, inwestycja w kształt 
tego, co nadchodzi, wymaga wiary  
i nadziei. Jak to jest z nami? W co in-
westujemy? Jak o owej przyszłości my-
ślimy? W szczególności: jak myślimy 
i czy w ogóle myślimy o młodzieży? 
To oni przecież przejmą troskę o Boże 
Królestwo z naszych rak. Czego ich 
uczymy? Czego przykładem dla nich 
jesteśmy? Jak oni nas widzą i co w nas 
dostrzegają? W końcu: jak myślimy  
o przyszłości w szerszej perspektywie. 
Czy myślimy biblijnie o małżeństwie, 
czy też może ulegliśmy współczesnym 
trendom i to one wyznaczają naszą 
przyszłość? Wokół tych pytań krążą 
artykuły tego Słowa Prawdy. Mamy 
nadzieje, ze zainspirują nas do wiary  
i właściwych inwestycji.

Drogi Panie, który masz przyszłość  
w swoim ręku, który każesz nam nie 
skupiać się na swoim, ale na Twoim, 
dodaj nam wiary, miłości do Ciebie, 
pokory i odwagi, aby podchodzić do 
przyszłości w nowy, przemieniony 
przez Ciebie sposób. Daj być świa-
dectwem i w tym, przede wszystkim 
wobec naszych dzieci, ale również 
świata, który od nas uczy się, czym 
jest wiara i poddawanie się Twemu 
prowadzeniu i opiece. Ucz nas tego 
w swojej łasce i prowadź, aby Twoje 
Królestwo przychodziło w nas i przez 
nas, a my abyśmy doświadczali tego, 
ze jesteś przy nas i nas prowadzisz  
w samą wieczność, która jest Twoja, 
od zawsze, teraz i na wieki, Boże Oj-
cze, Synu i Duchu, Amen.

Młodzież i przyszłość
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KAZANIE

Drodzy w Chrystusie Panu. W Pi-
śmie Świętym znajdujemy wiele 

odniesień do żniwa i plonów, ponieważ 
w tamtych, dawnych czasach rolnictwo 
było głównym zajęciem ówczesnych 
ludzi. Żniwa były radosnym okresem 
całego roku, ponieważ gwarantowały 
dobrobyt i były spełnieniem długich 
oczekiwań i poniesionych trudów.

Dlatego dobrze znamy takie teksty jak: 
„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie 
ustanie siew i żniwo” (1 Mojż 8,22) lub 
„Przeminęło żniwo, skończyło się lato, 
a nie jesteśmy wybawieni!” (Jer 8,20).  
A jak wiele swoich mądrych wypowie-
dzi łączy Salomon ze żniwami! Mówi 
on: „Idź do mrówki, leniwcze, przy-
patrz jej postępowaniu, abyś zmądrzał. 
Nie ma ona wodza ani nadzorcy ani 
władcy, a jednak w lecie przygotowu-
je swój pokarm, w żniwa zgromadza 
swoją żywność” (6,6-8). Lub: „Leń nie 
orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka 
plonu, nic nie ma” (20,4). Natomiast Je-
zus przypomina, że „żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście 
więc Pana żniwa, aby wysłał robotni-

ków na żniwo swoje” (Łuk 10,2).  Innym 
razem Jezus powiedział: „Podnieście 
oczy swoje i spójrzcie na pola, że są 
już dojrzałe do żniwa” (Jan 4,35).

Pan Jezus w swoim nauczaniu bez-
pośrednio i pośrednio nawiązywał do 
tego wydarzenia w życiu swoich słu-
chaczy. Sianie, dojrzewanie plonów 
czy żniwa to również obrazy i prze-
nośnie odnoszące się do głębszych 
prawd, jakie przekazywał Jezus swoim 
uczniom i licznym słuchaczom. Mówił 
więc o czworakiej roli i jej wpływie na 
przyszłe plony, o Bogu jako panu żni-
wa (Mat 9,38), czy o końcu świata jako  
o żniwie, gdy nastąpi ostateczne od-
dzielenie dobrych od złych (Obj 14,15).

W podobieństwie o pszenicy i kąkolu 
czytamy: „Podobne jest Królestwo Nie-
bios do człowieka, który posiał dobre 
nasienie na swojej roli. A gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i na-
siał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 
A gdy zboże podrosło i wydało owoc, 
wtedy pokazał się i kąkol. Przyszli więc 
słudzy gospodarza i powiedzieli mu: 
Panie, czy nie posiałeś dobrego nasie-

nia na swojej roli? Skąd więc ma ona 
kąkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel 
uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy 
chcesz więc, abyśmy poszli i wybra-
li go? A on odpowiada: Nie! Abyście 
czasem wybierając kąkol, nie powyry-
wali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie 
obydwom róść razem aż do żniwa.  
A w czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go 
w snopki na spalenie, a pszenicę zwieź-
cie do mojej stodoły” (Mat 13,24-30). 

Podobieństwo to jest podobne do po-
przedniego, podobieństwa o czwora-
kiej roli. Tamto Jezus wyjaśnił swoim 
uczniom, nic więc dziwnego, że po-
prosili Go o wyjaśnienie również tego. 
Przyznali się, że nie rozumieją Jego 
wypowiedzi. Pokora, przyznanie się, 
że się czegoś nie wie to dobra cecha 
ucznia Jezusa. Pan uczy pokornych (Ps 
25,8-9), dlatego Jezus chętnie wyłożył 
im to podobieństwo. Pan Jezus zawsze 
chętnie odpowiada nam na pytania, 
które przedkładamy Mu w naszych mo-
dlitwach. Dlatego i tym razem powie-
dział do swoich uczniów: ”Ten, który 

Konstanty Wiazowski 
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sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 
Rola zaś to świat, a dobre nasienie to 
synowie Królestwa, kąkol zaś, to syno-
wie Złego. A nieprzyjaciel, który go po-
siał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, 
żeńcy zaś to aniołowie. Jak tedy zbiera 
się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy 
końcu świata. Syn Człowieczy pośle 
swoich aniołów i zbiorą z Królestwa 
jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
popełniają nieprawość, i wrzucą ich 
do pieca ognistego; tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedli-
wi zajaśnieją jak słońce w Królestwie 
Ojca swego” (Mat 13,36-43).  

Pan Jezus sieje dobre nasienie. Ten 
Syn Człowieczy, któremu według pro-
roctwa Daniela „dano władzę i chwałę 
i królestwo, aby mu służyły wszystkie 
ludy, narody i języki” (7,14), teraz stał 
się skromnym siewcą dobrego nasienia 
w tym świecie. Cokolwiek dobrego jest 
na tym świecie, pochodzi od Niego. 
To z pojawieniem się na tym świecie 
chrześcijaństwa powstały szpitale, sie-
rocińce, domy opieki. To chrześcijanie 
dzisiaj są na pierwszym froncie walki 
z chorobami, biedą, głodem i wszel-
kim cierpieniem. To oni pierwsi niosą 
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.  
I wykonują polecenie Jezusa, aby nieść 
poselstwo ewangelii na cały świat. Tłu-
maczą to poselstwo na różne języki  
i dialekty świata.

Polem jest świat, powiada Jezus. Dla 
uczniów Jezusa mogło to być szoku-
jące stwierdzenie. Mogli uważać się 
za Bożych wybrańców, których Bóg 
wybrał dla swojej chwały. Czytając 
Nowy Testament widzimy, z jaką trud-
nością poselstwo ewangelii przecho-
dziło od Żydów do pogan. Jak trudno 

było pierwotnemu Kościołowi zrozu-
mieć, że polem ewangelizacyjnym jest 
cały świat. Dzisiaj też są w Kościele 
ludzie, którzy bardzo mocno akcentu-
ją potrzebę oddzielenia się od świata, 
zamknięcia się w sobie, aby bardziej 
Bogu się podobać. Tak bardzo dbają  
o swoją osobistą świętość, że nie ob-
chodzą ich inni ludzie. Świat dla nich 
jest czymś złym i bezbożnym, pogrążo-
nym w grzechu i dlatego trzeba unikać 
z nim wszelkich kontaktów. Nie intere-
sują ich nawet inni chrześcijanie czy to 
w swoim kraju czy poza jego granica-
mi. Dlatego nie umieją rozmawiać ze 
swoimi sąsiadami na temat ewangelii. 
Drogi bracie i droga siostro, polem jest 
świat, powiada Pan Jezus. Zainteresuj 
się tym światem, abyś mógł, czy mogła 
przekazać mu poselstwo ewangelii.

Zły sieje kąkol. Jest to diabeł. W podo-
bieństwie o czworakiej roli porywa on 
zasiane Słowo, nie dopuszcza nawet 
do jego zakorzenienia się. Tym razem 
przychodzi on nocą, gdy ludzie spali, 
i zasiewa kąkol. Odczekał, wybrał od-
powiedni czas, posiał na cudzym polu 
swoje zatrute nasienie i odszedł jakby 
nic się nie stało. Czasem działa on rów-
nież za dnia, przybierając „postać anio-
ła światłości” (2 Kor 11,14).

Kąkol na początku jest bardzo podob-
ny do pszenicy, dlatego trudno jest go 
od niej odróżnić. Był on największym 
wrogiem rolnika. Korzenie kąkolu  
i pszenicy są tak ze sobą poprzerasta-
ne, że wyrywając kąkol wyrywa się 
również pszenicę. Nie powinniśmy za-
tem zbyt pochopnie go usuwać. Dopie-
ro po wykłoszeniu się pszenicy da się 
zauważyć w niej kąkol. Ziarna kąkolu 
swoim kształtem przypominają ziarna 

pszenicy i dlatego trudno go od niej 
oddzielić. Ponadto ziarenka kąkolu za-
wierają pewien procent trucizny,  która 
powoduje zawroty głowy i chorobę,  
a przy tym działa jak narkotyk. Nawet 
mała ilość zmielonego kąkolu pogarsza 
smak pieczywa.  

Przypomina nam to o tym, że w Ko-
ściele też mogą znaleźć się ludzie nie-
odrodzeni, nie posiadający duchowe-
go rozeznania i mający zły wpływ na 
prawdziwych chrześcijan. Jakże zatem 
ważną rzeczą jest, abyśmy nie zostali 
„zarażeni” złym wpływem „kąkolu”, 
tymi, którzy nie są pszenicą na Bo-
żym polu. Dlatego apostoł ostrzega:  
„A proszę was, bracia, abyście się strze-
gli tych, którzy wzniecają spory i zgor-
szenia wbrew nauce, którą przyjęliście; 
unikajcie ich” (Rzym 16,17).

Sieje wtedy, gdy ludzie śpią. Pan Jezus 
powiedział: „Gdy ludzie spali, przy-
szedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu” (Mat 
13,25). Gdy słudzy z niedowierzaniem 
zapytali: „Panie, czy nie posiałeś na 
swojej roli dobrego nasienia, ten ze spo-
kojem odpowiedział: „To nieprzyjaciel 
uczynił” (w. 28). To nie przypadkiem 
wśród pszenicy pojawił się kąkol. Jak-
że często lud Boży spał w czasie tych 
dwudziestu stuleci! Właśnie wtedy siły 
zła odnosiły swoje największe sukcesy!  
Do Kościoła weszły tłumy ludzi nie-
wierzących, którzy ogniem i mieczem 
nawracali innych na chrześcijaństwo. 
Później pojawili się ci, którzy zaczęli 
podważać prawdziwość Słowa Bożego. 
A jakże wiele ostatnio pojawiło się nauk 
sprzecznych z nauką biblijną! Sen Ko-
ścioła stał się okazją dla diabła. 

Przed cierpieniem na Golgocie Pan 
Jezus „wrócił do uczniów i zastał ich 
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śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie 
mogliście jednej godziny czuwać ze 
mną?” (Mat 26,40). Apostołowie często 
zachęcali wierzących do czujności, do 
czuwania. I tak w Liście do Rzymian 
czytamy: „A to czyńcie, wiedząc, że 
już czas, że już nadeszła pora, abyście 
się ze snu obudzili, albowiem teraz 
bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy 
uwierzyliśmy” (13,11). O ileż bliższe 
jest to zbawienie dla nas, dwa tysiące 
lat później! W 1 Liście do Tesaloniczan 
Paweł przypomina: „Przeto nie śpijmy  
jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeź-
wi” (1 Tes 5,6). 

Nadgorliwość sług. Słudzy z przypo-
wieści, gdy tylko zauważyli kąkol za-
pytali swego pana: „Czy chcesz więc, 
żebyśmy poszli i wybrali ten kąkol?”. 
Dobrze, że chociaż o to zapytali. 
Mimo dobrych chęci nie byli w stanie 
wyrwać kąkolu bez naruszenia psze-
nicy. Mądrość i łaska Boża polega na 
tym, że woli opóźnić usunięcie kąkolu 
niż zagrozić pszenicy. Należy pamię-
tać o tym, że środki dyscyplinarne są  
jedynie  wychowawczymi metodami,  
a nie ostatecznym potępieniem i od-
rzuceniem. Kto pokutuje i odwraca się 
od swego grzechu, temu drzwi do Ko-
ścioła zawsze należy otwierać.

Ponadto słudzy chcą uczynić to zaraz. 
Pan jednak mówi: poczekajcie, nie 
bądźcie tacy niecierpliwi. Przyjdzie na 
to czas, ja o tym zadecyduję. W cza-
sie żniwa kąkol będzie jeszcze bardziej 
widoczny, a pszenica, choć zostanie 
nieco podniszczona, nadal będzie uży-
teczna. Oddzieleniem kąkolu od psze-
nicy zajmie się kto inny. Jakże często 
to zniecierpliwienie wprowadza zamęt 
i podziały w Kościele. Różne przepo-
wiednie co do powtórnego przyjścia 
Chrystusa prowadziły do rozłamów  
i innych kłopotów w Kościele. Ale tylko 
Bóg Ojciec wie o czasie żniw. 

W Kościele zawsze były, są i będą 
pszenica i kąkol, mieszanka dobra i zła. 
Nieuznawanie tego często może pro-
wadzić do zniechęcenia i zgorszenia. 
Przyglądając się Kościołowi widzimy 
tak wiele jego braków i upadków, że 
nieraz możemy tracić chęć do pracy. 
Tak samo ci, którzy są poza Kościołem, 
nie będąc świadomi tego, że pszenica  
i kąkol rosną razem gorszą się i nie chcą 

należeć do niego, ponieważ widzą tak 
wiele niekonsekwencji w życiu ludzi 
Kościoła. Musimy jednak wiedzieć, że 
w wielu kościołach wraz z pszenicą ro-
śnie również kąkol – prawdziwe dzieci 
Boże, narodzone nie z krwi i cielesnej 
woli, lecz z Boga (Jan 1,13), oraz dzieci 
Złego, który jest kłamcą i ojcem kłam-
stwa (Jan 8,44). 

Żniwo to koniec świata. Ten świat 
będzie miał swój koniec. Choć trwa 
on dosyć długo, to jednak nie zawsze 
tak będzie. Nadejdzie czas rozliczenia 
się z tymi, którzy tylko wygrzewali się  
w społeczności kościelnej i stale jej 
szkodzili. Wtedy Bóg powie swoim 
żeńcom: „Zbierzcie najpierw kąkol  
i powiążcie go w snopki na spalenie, 
a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły” 
(w. 30). Wyjaśniając to podobieństwo 
Jezus powiedział: „Jak tedy zbiera się 
kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy 
końcu świata. Syn Człowieczy pośle 
swoich aniołów i zbiorą z Królestwa 
jego wszystkie zgorszenia, i tych, któ-
rzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich 
do pieca ognistego, tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów” (Mat 13,40-42).

Jakże wiele miejsca temu wydarzeniu 
poświęca Księga Objawienia, gdy Pan 
Bóg powie swemu aniołowi: „Zapuść 
swój ostry sierp i obetnij kiście wino-
gron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały 
jej grona” (Obj 14,18). A potem nastąpi 
sąd ostateczny, gdy wszyscy zostaną 
osądzeni „na podstawie tego, co zgod-
nie z ich uczynkami zostało zapisane  
w księgach (...) I jeśli ktoś nie był zapi-
sany w księdze życia, został wrzucony 
do jeziora ognia” (Obj 20,12.15). 

Nadejdzie czas wielkiego żniwa, od-
dzielenia kąkolu od pszenicy, jakże 
strasznego oddzielenia dla tych, którzy 
byli tylko nominalnymi chrześcijanami, 
chrześcijanami z metryki, którzy nigdy 
nie przyjęli Pana Jezusa jako swego 
Zbawiciela. Wiele o Nim słyszeli, ale 
nie dokonał On w ich życiu żadne-
go cudu, cudu nowego narodzenia  
i przejścia do życia wiecznego. Zosta-
ną oni wrzuceni do pieca ognistego, 
gdyż nie nadawali się do niczego in-
nego. W tej samej Ewangelii Pan Jezus 
mówi: „W tym dniu wielu mi powie: 
Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy 
w twoim imieniu i w imieniu twoim nie 

wypędzaliśmy demonów, i w imieniu 
twoim nie czyniliśmy wielu cudów?  
A wtedy im powiem: Nigdy was nie 
znałem. Idźcie precz ode mnie wy, 
którzy czynicie bezprawie” (7,22-23). 
Niektórych ludzi nie uratują wtedy na-
wet cuda czy proroctwa! 

Ale będzie to też czas wielkiej radości 
i satysfakcji dla tych, którzy naprawdę 
należeli do Pana Jezusa. Pan Jezus po-
wiedział: „Wtedy sprawiedliwi zajaśnie-
ją jak słońce w Królestwie Ojca swego” 
(Mat 13,43). Niebo to stodoła, do której 
zostanie sprowadzona pszenica z Boże-
go pola. Cała Boża pszenica znajdzie 
się w Bożej stodole. Nie będzie już 
więcej rozproszona po całym świecie, 
nie będzie narażona na zmienność po- 
gody czy zagłuszania przez chwasty.

Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słoń-
ce. Tutaj są oni pogardzani i mało zna-
ni. Ale wtedy zajaśnieją jak słońce uka-
zujące się spoza ciemnej chmury. Ich 
ciała będą podobne do chwalebnego 
ciała Chrystusa, będą lśniły odblaskiem 
swego Źródła życia. Ich uświęcenie zo-
stanie zakończone, a usprawiedliwie-
nie upublicznione. Chwała świętych 
Starego Testamentu jest porównana 
do chwały niebiańskiego firmamentu 
i gwiazd (Dan 12,3), natomiast chwa-
ła odkupionych przez Chrystusa – do 
chwały słońca. Uczestnicy łaski staną 
się uczestnikami chwały. 

Drodzy bracia i siostry, drodzy przy-
jaciele. Jak z tej przypowieści wynika, 
żniwo to nie tylko radość z zebranych 
plonów, to nie tylko smakowite owo-
ce, ale obraz i zapowiedź końca dzie-
jów i sprawiedliwe rozliczenie się Boga  
z człowiekiem. Przypowieść ta zawiera 
dwie lekcje: ostrzega, abyśmy pochop-
nie nie sądzili innych ludzi oraz mówi 
nam, że przy końcu nastąpi sąd Boży. 
Sąd należy do Boga i tylko On jest w sta- 
nie osądzić wszystkich sprawiedliwie. 

A zatem dziękując Bogu za plony pól, 
ogrodów i sadów, pamiętajmy o tym 
końcowym żniwie, o Bożym żniwie, 
o naszym ostatecznym rozliczeniu się 
ze swego życia przed Stwórcą i Zbawi-
cielem. Niech każde żniwa o tym nam 
przypominają. Życzę Wam tego i sobie. 
Bogu niech będą dzięki za wszystko.      
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17.09.2014

Drodzy bracia i siostry w Polsce,

Nazywam się Galison George, Jestem pastorem bap-
tystycznym w stolicy Liberii, Monrowii. Jestem rów-
nież członkiem Rady naszego Kościoła w Liberii. Na 
prośbę pastora Mateusza Wicharego, Przewodniczą-
cego rady Kościoła Baptystów w Polsce, którego spo-
tkałem na konferencji w Green Lake, chciałbym Wam 
opisać, co obecnie się dzieje w naszym kraju.

Jestem wdzięczny Bogu za jego ciągle okazywane 
błogosławieństwo. Zaopatruje nas pośród wielkich 
wyzwań w tym szczególnie trudnym czasie. 

Odkąd wróciłem do domu z USA w sierpniu, do-
łączyłem do walki przeciw wirusowi ebola, współpra-
cując z naszymi władzami. Podczas mojej nieobec-
ności straciłem jednego z członków zboru, brata Ste-
phena Vincent. Zaraził się wirusem, gdy troszczył się  
o chorych w szpitalu John Fitzgerald Kennedy Medi-
cal Hospital, gdzie pracował jako pielęgniarz. 

Przynoszący śmierć wirus został odkryty w Hrab-
stwie Foya, przy granicy z Gwineą i Sierra Leone. Jak 

być może wiecie, wirus ten jest szczególnie skuteczny – 
przynosi śmierć przynajmniej 60%, a niektórzy twierdzą,  
że aż 90% zarażonych. Światowa Organizacja Zdrowia 
potwierdziła że 20.000 osób mogło się zarazić. Wirus za-
bił już ponad 2000 osób w Liberii, Gwinei i Sierra Leone. 
W Liberii śmiertelność jest największa. 

Patrząc na tą sytuację wraz z naszą Radą Zboru  
i następnie całym zborem podjęliśmy decyzję, że chcemy 
przeciwdziałać rozwojowi tego wirusa na wszelkie moż-
liwe sposoby. 14 września zorganizowaliśmy kampanię 
informacyjną. Dodatkowo, wraz z kilkoma ochotnikami 
rozpocząłem w naszych zborach w mieście i pobliskich 
miejscowościach dystrybucję jedzenia, wody oraz chlo-
ru i dzielenie się najważniejszymi informacjami. Poja-
wiają się bowiem problemy z czystą wodą i jedzeniem. 

Pośród zagrożeń i wyzwań nie zatrzymamy się  
w dziele głoszenia Ewangelii i świadectwa jej siły przez 
praktyczną pomoc. Ponieważ nasze możliwości są ogra-
niczone, zwracamy się z prośbą do poruszonych naszą 
sytuacją zborów, kościołów, braci i sióstr, aby pomogli 
nam w naszej sytuacji. Dziękujemy za pomoc, jaką już 
otrzymaliśmy ze zboru pastora Mateusza. Jestem pe-
wien, że chętnie będzie pośredniczył, jeśi zechcecie się  
do tej pomocy dołączyć. 

Niezależnie od Waszych możliwości finansowych, 
powierzamy się Waszej modlitwie. To nie pierwszy raz, 
gdy śmierć jest bardzo blisko. Nasz kraj niedawno prze-
stała trawić straszna i długa wojna domowa. Proszę, pa-
miętajcie o nas. 

Niech Was Bóg błogosławi 
w waszej pracy w winnicy Pańskiej, 

pastor Galison M. George

LIST Z LIBERII
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Jeśli czytasz te słowa oznacza to, że 
nie boisz się podjąć wielkiego wy-

zwania. Tak, zainwestowanie swojego 
czasu w młodych jest wyzwaniem, 
którego za mało osób w Kościele chce 
się podjąć. 

Model nauczania i funkcjonowania 
w naszych kościołach zazwyczaj jest 
oparty na nauczaniu pastora. Ono, 
czy to w formie kazania niedzielne-
go, środowego czy osobistego dusz-
pasterstwa, ma docierać do wszyst-
kich członków zboru. Słuchacze mają 
przyjść na nabożeństwo, wysłuchać 
Bożego Słowa, a następnie zastoso-
wać wnioski z kazania w ich osobistym  
życiu. 

Wychowując się w wierzącej rodzinie 
wzrastałem w takim modelu. Rodzice 
prowadzili mnie do kościoła w niedzie-
lę, a następnie wracaliśmy do naszego 
codziennego życia. Ale następował 
moment, w którym nauczanie konfron-
towałem z rzeczywistością i czegoś mi 
brakowało. Dlaczego?

Z perspektywy czasu widzę, że powo-
dy były dwa. Z jednej strony tematy 
kazań były często nieadekwatne do 
mojej sytuacji, moich zmagań, proble-
mów i pokus. Oczywiście, zdarzały 
się niedzielne nauczania albo kon-

ferencje młodzieżowe, przez które 
Pan Bóg duchowo „potrząsał mną” 
trafiając wprost do mojego serca. Ale 
nawet, jeśli nauczanie było adekwat-
ne, co było rzadkością, to pojawiał 
się drugi problem. Okazywało się, że  
w kontekście codziennego życia samo 
nauczanie to za mało. Potrzebowałem 
wsparcia głębszego niż tylko słowa 
kazania. Potrzebowałem praktycznej 
pomocy, wspólnego radzenia sobie  
z problemem i głębszej relacji. Po-
trzebowałem, żeby ktoś zainwestował  
w moje życie.

Nigdy nie miałem osoby, która świa-
domie by we mnie zainwestowała  
i mnie szkoliła. Nie było osoby, która 
powiedziałaby: „Łukasz, chcę być two-
im nauczycielem. Chcę uczyć cię życia 
z Bogiem, służenia Mu, głoszenia Jego 
ewangelii, chcę pomagać ci w twoich 
problemach i po prostu spędzić z tobą 
czas. Co ty na to?”. Pomimo tego, Bóg 
dał mi kilka takich osób, które zainwe-
stowały we mnie, co wywarło niesa-
mowity wpływ na moje życie. Zrobiły 
to trochę nieświadomie, bez wyzna-
czenia konkretnych celów, ale i tak 
Bóg tego użył.

Pierwsi zainwestowali we mnie moi 
rodzice. Wychowali mnie w dobrych 
wartościach. Starali się, abym był „po-

bożnym człowiekiem” – posłusznym 
autorytetom, uczynnym w moich obo-
wiązkach, odpornym na grzech tego 
świata, biorącym udział w życiu kościo-
ła. Przez swoją postawę uczyli mnie go-
ścinności, uległości i służenia. Do dziś 
widzę w sobie zachowania, które we 
mnie ukształtowali.

Drugą osobą był mój pastor, który za-
inwestował we mnie pokazując mi, jak 
ważna jest ewangelizacja. I nie mówię 
tutaj o nauczaniu o ewangelizacji, ale 
o praktycznym przekazaniu tej wiedzy. 
Jezus nauczał, potem pokazywał, a na-
stępnie posyłał swoich uczniów. Mniej 
więcej, ten sam model zastosował pa-
stor: gdy mówił, działał i popychał nas 
samych do działania. Między innymi, 
właśnie dzięki temu nie mam dziś opo-
rów w dzieleniu się ewangelią z obcy-
mi, czy wstydu przed publicznymi wy-
stąpieniami w kościele.

Ostatnia osoba, o której chcę napisać 
to mój lider młodzieżowy. On zainwe-
stował we mnie spędzając ze mną czas 
nad Biblią, ale także w codziennych 
sytuacjach. Pamiętam, jak niedosko-
nałe teologicznie były nasze grupy. Pa-
miętam, jak często atmosfera szyder-
stwa i głupich rozmów panowała po 
spotkaniach. Pomimo tych wszystkich 
niedoskonałości byliśmy zgrani, wspól-

Łukasz Woźniak

Zainwestuj 
w mlodych!//

TEMAT NUMERU: MŁODZIEŻ
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nie jeździliśmy na konferencje i biwaki. 
Spędzaliśmy ze sobą nieraz całe week-
endy, czy wakacyjne obozy. Wspólnie 
wzrastaliśmy w Chrystusie.

Czego mnie to wszystko nauczyło? 
Widzę dzisiaj bardzo jasno, że powin-
niśmy inwestować w młodszych. In-
westować to wszystko, czym Bóg nas 
obdarował – nasz czas, nasze umie-
jętności i talenty, naszą wiedzę i do-
świadczenie.

Jezus jest tego najlepszym przykładem. 
On spędził 3 lata swojego życia z gru-
pą 12 mężczyzn. Niekoniecznie byli 
od niego młodsi wiekowo, ale zdecy-
dowanie młodsi duchowo. Jezus na-
uczał tłumy, ale dla swoich uczniów 
miał zarezerwowany specjalny czas 
nauczania (Ew. Mateusza 9:35-38). Je-
zus działał biorąc swoich uczniów ze 

sobą tak, aby oni widzieli to, co robił 
(Ew. Marka 5:37). Jezus posłał swoich 
uczniów, a następnie ocenił z nimi 
rezultaty tej misji (Ew. Marka 6:7-13, 
30-34). Jezus odchodząc powiedział 
swoim uczniom, że mają uczyć innych 
dokładnie tego samego, czego On 
ich nauczył (Ew. Mateusza 28:18-20).  
Tak naprawdę powiedział im, że mają 
oni zrobić ze swoimi uczniami to 
samo, co on zrobił z nimi.

Drugim po Jezusie, najlepszym biblij-
nym przykładem osoby inwestującej  
w młodszych był apostoł Paweł. Cały 
jego plan działania nie był oparty tyl-
ko na tym, żeby głosić ewangelię i na-
uczać tłumy, ale również, aby szkolić 
liderów inwestując w nich swoje życie. 
Paweł napisał do Koryntian, by oni byli 
naśladowcami Pawła, jak on jest naśla-
dowcą Chrystusa  (1 Kor 11:1). Paweł 
wskazywał całym swoim życiem (na-
uczając, pracując, działając w młodym 
kościele) na Chrystusa i dawał swoim 
uczniom proste polecenie – to, co wi-

dzieliście w moim życiu, zastosujcie  
w swoim. 

Dzisiaj w kościele nie potrafimy tego 
zrozumieć, bo nasze relacje z innymi 
wierzącymi ograniczają się do nabo-
żeństwa, ewentualnie do niedzielnego 
obiadu. Ale mogę cię zapewnić – to za 
mało, żeby mieć przemieniający trwa-
le wpływ. Młodzi ludzie potrzebują 
kogoś, kto w nich naprawdę zainwe-
stuje. Potrzebują kogoś, kto pokaże im, 
jak on żyje z Chrystusem tak, aby oni 
mogli naśladować Chrystusa lepiej. Po-
trzebują kogoś, kto będzie się z nimi 
spotykał w tygodniu, poznawał wspól-
nie Boże Słowo, ale także wspierał ich 
w codziennych problemach. 

Jeśli jesteś osobą starszą i chodzisz  
z Chrystusem już 20, 30, 40 lat, to je-
steś w bardzo uprzywilejowanej sytu-

acji. Możesz zostać mentorem młodej 
osoby lub całej grupy młodych. Wyjdź 
do nich z propozycją. Zacznijcie od 
cotygodniowych spotkań, na których 
będziecie rozmawiać. Omówicie ich 
potrzeby, zmagania i spróbujecie prak-
tycznie poznawać Boże Słowo. Ale gdy 
jesteś starszy (duchowo i wiekowo), 
możesz wywrzeć wpływ na osoby 
młodsze od siebie, które niekoniecz-
nie do młodzieży się zaliczają. Może 
widzisz kilka młodych małżeństw, albo 
młodych rodzin, które by tego potrze-
bowały? Wpływaj na młodszych od 
siebie, aby oni wpływali na młodszych 
od siebie, itd.

Jeśli jesteś osobą młodą, może jesteś 
jeszcze w wieku studenckim, albo nie-
dawno założyłeś rodzinę (ja zaliczam 
się do tej grupy), to i ty możesz zain-
westować w młodych w wyjątkowy 
sposób. Będąc dla nich nauczycielem, 
mentorem, ale także niewiele starszym 
przyjacielem. Czy tego chcesz, czy nie, 
młodsze osoby patrzą na ciebie i chcą 

się uczyć - wykorzystaj to i zainwestuj 
w nich! Jest to szczególnie ważne, je-
śli tak jak ja, jesteś osobą działającą 
aktywnie w służbie. To ty musisz się 
upewnić, że młodzi ludzie zajmą two-
je miejsce w kościele, przyjmą twoją 
rolę na obozach młodzieżowych, czy  
w działaniu ewangelizacyjnym wśród 
ich rówieśników. 

Ostatnim fragmentem, który chcę tu 
przytoczyć, są słowa apostoła Pawła  
w 2 Liście do Tymoteusza. Relacja Pawła 
i Tymoteusza jest często podawana jako 
najlepszy przykład takiej relacji men-
tor-podopieczny: Paweł wziął Tymo- 
teusza pod swoją opiekę, uczył go, żył 
z nim i posłał go do służby w kościele. 
I Paweł właśnie pisze o inwestowaniu 
w młodszych w swoim 2 Liście do Ty-
moteusza, uznawanym za jego ostat-
ni, najważniejszy List. Pisze do niego 
takie zdanie: „To, co usłyszałeś ode 
mnie wobec wielu świadków, prze-
każ ludziom godnym zaufania, którzy 
będą zdolni nauczać również innych.”  
(2 Tm 2:2). 

Jesteśmy więc powołani, aby zainwe-
stować nasze życie w kolejne poko-
lenia wierzących. Dlatego, tak jak pi-
sałem wcześniej – rozejrzyjmy się do-
okoła nas i prowadźmy młodsze osoby 
przez życie, nauczając je, szkoląc  
i pomagając. Ale mamy to zrobić w taki 
sposób, aby i oni byli gotowi to robić, 
ucząc innych tego, czego nauczyli się 
od nas. Aby ich uczniowie mieli swo-
ich uczniów, którzy potem wyszkolą 
kolejnych uczniów… 

To niesamowicie ważna prawda,  
o której często zapominamy. Nie jest 
to wyłącznie zadaniem pastora, czy 
rady starszych. To nie przez same ka-
zania i nauczanie szkolimy młodszych  
w wierze. Musimy w nich świadomie 
zainwestować: poświęcić im swój czas, 
spotykać się z nimi regularnie, być 
gotowymi im pomóc, cieszyć się ich 
sukcesami i martwić kłopotami. Musi-
my uczyć ich tego wszystkiego, czego 
Jezus nauczył swoich apostołów, bo 
to jest najważniejsze powołanie, jakie 
Jezus nam pozostawił (Ew. Mateusza 
28:18-20). Pytanie brzmi, czy chcesz 
być temu powołaniu posłuszny?

... dawał swoim uczniom proste polecenie  
– to, co widzieliście w moim życiu,  

zastosujcie w swoim. 
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TEMAT NUMERU: MŁODZIEŻ

Ostatnio w Poz- 
naniu pojawił się te- 

mat sali młodzieżowej. Jako li-
der młodzieży w zborze, zacząłem 
się nad tym zastanawiać i wspominać 
moją salę młodzieżową. 

Dochodzę do wniosku, że sala mło-
dzieżowa jest bardzo ważnym te-
matem dla młodzieży – zarówno tej 
zborowej, jak i ich znajomych. Jeśli 
jej nie zapewniamy to pokazujemy, 
że nie ma dla młodzieży miejsca  
w kościele, że są sprawy ważniejsze 
od ich potrzeb. Przy okazji, chciałbym 
przyjrzeć się kilku ważnym aspektom 
miejsca młodych w kościele. Nie tylko 
miejsca fizycznego, jakim jest tytułowa 
sala młodzieżowa, ale także miejsca  
w służbie i priorytetach kościoła.

Miejsce młodych na nabożeństwie
Nabożeństwo nie jest jedynym spo-
tkaniem czy aktywnością kościoła, ale 
zazwyczaj jest to spotkanie najwięk-
sze i najważniejsze. Na nabożeństwie 
pojawiają się stali bywalcy i nowe 
osoby, członkowie i sympatycy, starsi  
i młodsi. Niestety zdarza się, że młodzi 
traktowani są niepoważnie w procesie 
planowania nabożeństwa. 

Gdy sam dorastałem, nasze nabo-
żeństwa wyglądały dosyć „typowo”. 
Prowadzący (jeden ze starszych) roz-
poczynał, były pieśni grane przez jed-
nego/dwóch gitarzystów (starsi „wuj-

kowie”), było 
nauczanie pastora  

i zakończenie. Widziałem, 
że nie bardzo jest w tym miejsce 

dla młodych i czułem się o wiele le-
piej na grupie młodzieżowej. Wraz ze 
wzrostem kościoła, gitarzyści nieraz 
nie byli w stanie zagrać i wówczas 
proszono o pomoc zespół młodzie-
żowy. Byli oni takim zastępstwem na 
„czarną godzinę”. Nie chcę oczerniać 
naszego zespołu, bo wiem, że dele-
gowanie i uczenie nowych osób nie 
jest łatwym zadaniem. Ale taka po-
stawa pokazuje młodym, gdzie tak 
naprawdę – w myśleniu starszych, 
czyli dla młodych: zboru – jest ich  
miejsce. Czy tak być powinno?

Swoją drogą, młodzi na nabożeństwie 
to nie tylko drugi zespół muzyczny. Dla-
czego nie pozwolić młodym poprowa-
dzić nabożeństwo? Podzielić się świa-
dectwem, a nawet krótkim rozważa-
niem? Uczyńmy nabożeństwo miejscem  
dla wierzących wszystkich pokoleń!

Miejsce młodych  
w działalności kościoła

Druga myśl, którą chcę się podzielić 
jest związana z tematem działalności 
prowadzonych przez kościół. Niektóre 
zbory ograniczają swoją działalność 
do nabożeństwa niedzielnego i ewen-
tualnie środowego. W wielu zborach  

jednak odbywają się spotkania dla lu-
dzi w trudnej sytuacji życiowej, pół-
kolonie dla dzieci, obozy rodzinne, 
różne akcje ewangelizacyjne, wyjazdy 
integracyjne dla zboru, cotygodniowe 
grupy biblijne i wiele, wiele innych róż- 
nych aktywności. 

Dlaczego by nie włączyć młodych  
w te sfery kościoła? Wykorzystajmy 
ich potencjał, świeże pomysły i siłę do 
pracy. Pokażmy im, że są wartościową 
częścią kościoła, a nie tylko pół-praw-
nymi członkami kościoła, którzy być 
może za parę lat zostaną w kościele  
i do czegoś się wtedy przydadzą. 

Młodzi nie zawsze będą od razu chęt-
ni, czasem trzeba ich zachęcić, a na-
wet trochę przymusić. Z biegiem lat, 
ci młodzi ludzie, którzy będą działać  
w kościele, docenią każdą chwilę, 
którą w nim spędzili działając ramię  
w ramię ze starszymi członkami zboru, 
w różnych obszarach służby. 

Miejsce w kościele  
na problemy młodych

Problemy młodych w kościele bywają 
zaniedbywane, pomijane, albo spłyca-
ne. Nieraz bagatelizuje się te proble-
my (wiem, bo sam to robię): związane  
z graniem na komputerze, noszeniem 
nieprzyzwoitych ubrań, czy zdoby-
waniem słabych ocen w szkole, bo  
w oczach dorosłych są one mało waż-

Łukasz Woźniak
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Mam na imię Jan, mam 17  
lat.  Chciałbym opowiedzieć 

o tym, co Bóg zrobił w moim życiu.

Od zawsze wierzyłem, że Jezus 
Chrystus umarł i zmartwychwstał, 
czytałem Pismo święte. Byłem 
„oswojony” z Kościołem i tym, 
czego naucza Biblia. Zawsze będę 
mógł Go poznać jeszcze bardziej, 
ale pamiętam okres mojego życia, 
kiedy odczułem, że On cały czas 
jest przy mnie. Poznałem napraw-
dę, co to znaczy: „Bóg jest wierny” 
i to, że „żyje we mnie Chrystus”. 

Później przyszło niewesołe dzieciń-
stwo, dołujące gimnazjum, w każ-
dym razie był to czas, kiedy uzna-
łem, że Jezus stał mi się obcy.

Tłumaczyłem sobie to na różne 
sposoby. Między innymi, mówiłem 
sobie: „wszelkie wątpliwości, czy 
uczucie czegoś w rodzaju pustki 
czasami musi mieć miejsce, muszę 
po prostu uważać na grzech, a kie-
dy umrę i pójdę do Boga, tego typu 
odczucia znikną i będzie dobrze”. 
Jednak takie rozumowanie nie 
wnosiło we mnie spokoju. Chcia-
łem doświadczać Bożego działania 
w moim życiu.

Na biblijnych spotkaniach mło-
dzieżowych zawsze budziło się we 
mnie pragnienie poznania bardziej 
Pisma Świętego, a szczególnie No-
wego Testamentu. Chciałem na-
uczyć się odpowiadać sobie wer-
setami na każde pytanie. Jednak  

w tamtym czasie nie udawało mi 
się czytać Pisma regularnie i nie 
czułem też jakiejś wyraźnej zmiany 
podczas czasu czytania.

W końcu przybyło więcej proble-
mów, więcej zmagań i było coraz 
gorzej. Nie załamywałem się, za-
chowałem zimną krew. Pamiętam, 
że nigdy nie wątpiłem w miłość 
Bożą. Zastanawiałem się tylko, co 
jest ze mną nie tak. Zacząłem mo-
dlić się i czytać Pismo tak, jakbym 
to robił pierwszy raz. Pewnie z tego 
powodu, że byłem bardzo oddalo-
ny od Niego. Brakowało mi wiary, 
czułem, że w ogóle jej nie mam.

Mój stan bardzo się pogorszył. 
Trwało to długo, ale w końcu które-
goś wieczora zacząłem się modlić  
z wiarą o Boże działanie. Pamię-
tam, jak byłem pewien, że Jego 
Duch jest blisko. Wyrzekłem się 
siebie i prosiłem o to, żeby Jezus 
zajął się wszystkim, nie chciałem 
polegać już na sobie. O to właśnie 
chodziło, musiałem zaufać Jezu-
sowi na tyle, żeby wszystko Mu 
powierzyć. Wszystkie problemy  
i zmagania rozwiązały się w tej sa-
mej chwili, bo wiedziałem, że to 
On ma nad wszystkim kontrolę i się 
mną zaopiekuje.

Teraz wierzę, że Bóg jest żywy  
i obecny w moim życiu. Wiem, że 
chodzi o to, że muszę się po prostu 
na Niego otwierać, ufać Mu i po-
zwolić Jemu pracować we mnie. 

Jan Kulm

ŚWIADECTWA
ne w porównaniu do „prawdziwych 
problemów”.

Warto znaleźć sposób i miejsce dla 
szczerego i głębokiego przyjrzenia się 
młodym osobom. Tworzyć sytuację,  
w których będą mogli naprawdę powie-
dzieć, co ich trapi, być wysłuchanymi  
i dostać sensowną radę. Dla niektórych 
takim miejscem jest dom. Ale nawet  
w wielu rodzinach chrześcijańskich 
nie ma niestety zwyczaju rozmawiania  
o swoich problemach co sprawia, że 
nastolatki pozostawieni są sami sobie  
i temu, co sugeruje im świat. 

Jeśli kościół nie potraktuje poważnie 
młodych osób i ich problemów, to znaj-
dą oni to, czego potrzebują, poza nim. 
Dziewczyny bez akceptacji w rodzinie  
i kościele będą szukały jej w grupie 
koleżanek czy w związku z prawdo-
podobnie niewierzącymi chłopakami. 
Chłopcy bez zrozumienia w rodzinie  
i kościele znajdą zrozumienie naśladu-
jąc wzorce swoich rówieśników. Traktuj-
my młodych poważnie!

Sala młodzieżowa
Na koniec, chcę wrócić do tytułowej 
sali młodzieżowej. Czy twój kościół 
zapewnił miejsce młodym do spotkań? 
Takie miejsce, w którym będą się czuli 
naprawdę dobrze, w którym poczują się  
„u siebie”? Gdy byłem nastolatkiem, sala 
młodzieżowa z prawdziwego zdarzenia 
była moim marzeniem i jest teraz moim 
marzeniem, gdy pracuję z nastolatkami, 
bo wiem, jak ważna jest ona dla mło-
dzieży w każdym kościele. Pozwólcie 
młodym salę odmalować, niech to oni 
wybiorą, co się w niej znajdzie i jak ją 
wykorzystać. 

Czy twój kościół zapewnił miejsce  
w służbie dla młodych? Tak, by uczyli 
się działania w kościele, wiedzieli, że 
są jego ważną częścią, chcieli do nie-
go wracać i przyprowadzać kolejne 
osoby? Postanówcie, że co tydzień inny 
uczestnik grupy młodzieżowej podzie-
li się czymś na nabożeństwie. Zróbcie 
grafik uczestnictwa młodych w różnych 
służbach i zaangażujcie ich w różne 
działalności – prowadzenie nabożeństw, 
grupki biblijne, działania ewangeliza-
cyjne, społeczne czy organizację wy-
darzeń zborowych. Traktujmy młodych  
poważnie!  
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Z Rodziną u Pary Prezydenckiej

 
Mogę śmiało 

powiedzieć, że miałem niema-
łe szczęście – urodziłem się bowiem  
w rodzinie szczerze wierzących chrze-
ścijan. Od początku byłem wychowy-
wany zgodnie z biblijnymi wartościa-
mi. Zaowocowało to moim nawróce-
niem w wieku dwunastu lat. Wtedy  
świadomie przyjąłem Jezusa do swoje-
go serca i zrozumiałem znaczenie jego 
ofiary na krzyżu. 

Jako dziecko nie znałem jednak jeszcze 
i nie doświadczyłem różnego rodzaju 
pokus, prób i problemów. O ile w gim-
nazjum starałem się być przykładnym 
chrześcijaninem, o tyle w liceum za-
cząłem być już tym zmęczony. Wszy-
scy przecież mogli robić tyle świet-
nych rzeczy, a ja wiedziałem, że jest 
nade mną Bóg, który cały czas mnie 
obserwuje, który nadał pewne prawo.  
W liceum zacząłem naprawdę oddalać 
się od Boga, czułem się przez Niego 
ograniczany. Miałem już dość zaka-
zów, chciałem zaznać „wolności”. Tak  

 
właśnie za-

częło się imprezowanie, alkohol 
i inne typowe rzeczy dla przeciętnego 
młodego człowieka. Jednak w moim 
przypadku to nie było takie proste. 

Bóg dał mi pasję do nauki, wzbudził 
też zainteresowanie teologią i filozofią, 
czytałem więc mnóstwo książek zwią-
zanych z tymi dziedzinami. Nigdy nie 
miałem problemu, żeby zaakceptować 
istnienie istoty wyższej. Co więcej, 
byłem i jestem przekonany, że istnieje 
Bóg chrześcijański, a nie żaden inny. 
Jego wiarygodność jest niesamowi-
ta na każdym poziomie. Nie mogłem 
temu zaprzeczyć, przez co wiedzia-
łem, że czynię naprawdę źle w swoim 
życiu. O ile moi znajomi mogli im-
prezować i robić różne głupoty, ja po 
takich sytuacjach czułem się fatalnie 
przez następnych parę dni. Kiedy się  
z nimi spotykałem, chciałem być taki 
jak oni. Chciałem, żeby to, co robią 
sprawiało mi taką samą radość jak im, 
ale zawsze kończyło się poczuciem 
winy. Byłem rozdwojony – czułem 
się wspaniale wśród znajomych, ale  

okropnie, 
kiedy zostawałem sam 

na sam z Bogiem. 

Wtedy zacząłem Mu zadawać takie 
pytania: Dlaczego dałeś mi już w tak 
młodym wieku świadomość Twojego 
istnienia? Dlaczego nie mogę się teraz 
beztrosko bawić, jak moi rówieśnicy? 
Dlaczego nie mogłeś mi uświadomić 
swojej obecności później? Dlaczego 
zabrałeś mi moją młodość? 

Bóg nie czekał z odpowiedzią. Do-
świadczyłem tego, że jest On napraw-
dę pełen miłości, zrozumienia i mocy. 
Otworzył On moje oczy i zobaczy-
łem, w jakim jestem stanie. Spojrzałem 
na swoje życie z innej perspektywy.  
I wtedy ujrzałem prawdę i zrozu-
miałem, że jestem zniewolony przez 
grzech. Nie chciałem już postępować 
tak, jak ludzie wokół mnie, zaczęło 
mnie to wręcz przerażać. Nie chcia-
łem tej ziemskiej „wolności”, która jest 
kłamstwem i po prostu nie istnieje. 
Chciałem prawdziwej wolności, która 
pozwoli mi odwrócić się od tego świa-
ta i iść w zupełnie innym kierunku.  
Bóg rozpoczął w moim życiu proces 
zmian i w niesamowity sposób wy-
ciągnął mnie z beznadziejnego stanu, 
w którym tkwiłem długi czas. Dzięki 
Niemu mogłem w czerwcu przyjąć 
chrzest i pokazać moim przyjacio-
łom, że nie żyję już ja, ale żyje we 
mnie Chrystus. W lipcu pierwszy raz 
pojechałem na obóz chrześcijański 
do Oćwieki. Wzmocniło mnie to du-
chowo i zmobilizowało do zadbania  
o swój wzrost duchowy. 

Bóg daje mi teraz prawdziwą radość, 
jest moją inspiracją i nadzieją. Z Nim 
wszystko jest inne, niesamowite i lep-
sze. Z Nim jestem wreszcie prawdziwie 
wolny. Życie z Bogiem to nie ogranicze-
nie i zbiór praw, których musimy usilnie 
się trzymać – to prawdziwe wyzwole-
nie od zła, dające wewnętrzny pokój. 
Dzielę się tym odkryciem z wszystkimi 
dookoła.

„Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi 
z tego ciała śmierci? Bogu niech będą 
dzięki – przez Jezusa Chrystusa nasze-
go Pana!” (List do Rzymian 7:24-25)  

Beniamin Jabłoński



Urodziłem się w rodzinie pa-
storskiej ponad 24 lata temu.  

W praktyce oznacza to, że od prawie 
ćwierć wieku uczę się o tym, kim jest 
Bóg, Jezus i Duch Święty. Słyszałem 
zwiastowanie ewangelii dosłownie 
tysiące razy, przeczytałem Biblię kil-
kakrotnie, byłem na wielu obozach  
i konferencjach chrześcijańskich. 

To brzmi jak marzenie dla tych, któ-
rzy tego nie mieli. Niby wszystko jest 
wspaniałe, a jednak brakuje tu naj-
ważniejszego. Przecież niemało osób 
również to ma, a zmierza wprost do 
piekła. Gdzie w tym wszystkim jest 
nawrócenie? Jak dostępuje nowona-
rodzenia osoba, która wychowuje się  
w domu naśladowców Jezusa Chry-
stusa? Kiedy jest czas na chrzest  
i czym on tak właściwie jest? 

To są jedne z najtrudniejszych pytań, 
na jakie musiałem sobie odpowie-
dzieć pod koniec nastoletniego okre-
su życia. Problem nowego narodze-
nia i chrztu jest chyba najtrudniejszą 
kwestią dla osób wychowywanych  
w rodzinach chrześcijańskich. Jako 
osoba, która przez to przechodziła  
i która teraz na co dzień pracuje  
z młodzieżą o podobnych proble-

mach, pragnę podzielić się swoją re-
fleksją, która mam nadzieję naświetli 
te poważne dylematy i pomoże je roz-
wiązać zarówno tym, którzy się z nimi 
zmagają, jak i wszystkim wierzącym 
rodzicom i dziadkom. 

PROBLEM 

Jak już wspomniałem wcześniej, zjeź-
dziłem Polskę odwiedzając mnóstwo 
konferencji i obozów. W zasadzie na 
każdym takim wydarzeniu widzia-
łem, jak ludzie ze łzami w oczach 
odpowiadali na wezwanie ewan-
gelisty wychodząc na przód kapli-
cy, przy rytmie nastrojowej muzyki,  
w otoczeniu wielu innych młodych 
osób. Robili to zupełnie szczerze  
i otwarcie. Jednak w pewnym mo-
mencie zauważyłem problem. Lu-
dzie, którzy się „nawracali” powta-
rzali się co jakiś czas. Potrafiłbym  
wymienić kilka osób, których „na-
wrócenia” widziałem ok. 10 razy. Ba, 
sam kilka razy odpowiadałem w ja-
kiś sposób na wezwanie kaznodziei,  
a gdyby doliczyć jeszcze inne okazje, 
to myślę, że bez większego proble-
mu doliczyłbym się 10 „nawróceń”.  
Dlaczego?

W pewnym momencie dopada czło-
wieka kryzys. Jak to jest, że ze szcze-
rością w sercu i po poruszeniu Sło-
wem odpowiadam na wezwanie, nie 
raz byłem nawet upewniany przez 
tego samego kaznodzieję, że „teraz 
to już jestem zbawiony”, a po paru 
dniach wszystko znikało? 

W Biblii czytam o spektakularnym 
nawróceniu Pawła, którego życie mo-
mentalnie się zmieniło i widzę aposto-
łów, do których Jezus mówi: „Pójdź 
za mną”, a oni wszystko zostawiają  
i idą... Czytam o posłuszeństwie Marii 
i Józefa w obliczu przeciwności, pra-
gnę tego szczerze, robię to, do czego 
wzywa pastor i… nic się nie dzieje. 
Mam x-naście lat, nigdy nie wątpiłem 
w istnienie Boga, nigdy nie wątpiłem 
w śmierć i zmartwychwstanie Chry-
stusa oraz Jego zbawczą moc. Widzę 
wiarę moich rodziców, jak wygląda 
ich życie w porównaniu z ludźmi „ze 
świata”, wiem, że tylko w tym jest sens 
i prawda, a jednak wciąż w swoim 
sercu mam świadomość tego, że nie 
jestem zbawiony. Kiedy trzeba mogę 
się pomodlić, pamiętam wyuczo-
ne na pamięć na szkółce niedzielnej 
wersety, czuję presję tego, by przyjąć 

Samuel Skrzypkowski
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chrzest, ale wciąż i wciąż uważam, że 
nie jestem nań gotowy i muszę sobie 
poradzić z tym lub tamtym proble-
mem, a wtedy już na pewno wszyst-
ko będzie dobrze. Jednak za każdym 
razem wszystko jest tak samo i nic się 
nie zmienia. 

NOWE NARODZENIE

W pewnym momencie, po kilku takich 
kryzysach dotarło do mnie, co jest nie 
tak. Znaczna większość świadectw 
nawrócenia, jakie w życiu słyszałem 
miała taki schemat: urodziłem się  
dorastałem i zacząłem bardzo źle żyć 
i grzeszyć  spadłem na dno   usły-
szałem ewangelię i nawróciłem się  
 moje życie zupełnie się zmieniło. 
Nawet historie osób podobnych do 
mnie wydawały się podobne. Młodzi 
ludzie składający świadectwa wiary 
wyglądali w nich tak, jakby chcieli się 
na siłę oczernić. Niektórzy opowia-
dali, jak zaczęli palić papierosy i pić 
alkohol, choć wiedziałem, że pewnie 
nie wydali na to łącznie nawet 20 zł. 
Znacznie więcej słyszałem o starym, 
niż o nowym życiu. Ci natomiast, któ-
rzy nie mieli tyle odwagi, by jeszcze 
się „dogrzeszyć” w świadectwie, mó-
wili, że jest ono zwyczajnie nudne. 

Dotarło do mnie, że nie muszę prawie 
zaćpać się na śmierć, by potrzebo-
wać zbawienia. Zrozumiałem, że za 
każdym razem oczekuję na wielką, 
ponadnaturalną zmianę w życiu. Naj-
lepiej, by do tego ukazała się na nie-
bie tęcza, albo spadł gdzieś meteoryt. 
Zawsze chciałem tego, czego dostąpił 
apostoł Paweł, zapominając jakby  
o tym, przez co przechodził Noe, 
któremu Arka nie spadła z nieba, 
tylko potrzebnych było minimalnie 
kilkadziesiąt lat na jej budowę. Zro-
zumiałem, że nasz Pan nie działa 
schematycznie. Kiedy przyjrzymy się 
historiom zbawienia różnych osób, 
to choć są one czasami łudząco po-
dobne, jednak zawsze inne, dlatego 
tak wspaniale się ich słucha. Dotarło 
do mnie, że Bóg dotyka mojego ser-
ca, woła mnie do siebie, powołuje do 
swojego Królestwa, ale ja miałem dla 
Niego plan, według którego oczeki-
wałem, aby On zadziałał. Oczekiwa-

łem jednego momentu, a nie chciałem 
się poddać procesowi i dyscyplinie. 

Kiedy po raz kolejny zdałem sobie 
sprawę z tego, że moje życie musi się 
zmienić z jałowego na owocne w wie-
rze, z bycia obserwatorem na bycie 
uczestnikiem, z bycia obeznanym na 
bycie uczestniczącym, kiedy Bóg dał 
mi zrozumieć, na czym polegał mój 
błąd zacząłem dzięki Duchowi Świę-
temu nad tym pracować. Dzięki Bożej 
łasce zacząłem „budować Arkę”. Nie 
oczekiwałem nadprzyrodzonej mocy, 
ale zacząłem żyć tak, by podobać się 
Bogu. Zastanawiałem się, co robić, 
by być bliżej Niego. Zacząłem na 
poważnie studiować Słowo i po pew-
nym czasie nie wynikało to już z przy-
musu, a zostało potrzebą. Ja po pro-
stu sam chciałem to robić, pragnąłem 
tego. Nie chciałem jeździć na obozy  
i konferencje po to, by tylko spotkać 
się ze znajomymi, ale naprawdę za-
częło mi zależeć na słuchaniu godzin-
nych wykładów. Początkowo przy-
muszałem się do regularnej modlitwy,  
a później wynikało to już z głębokiej 
wewnętrznej potrzeby. Sarkazm, szy-
derstwo i cynizm w moim sercu za-
czął się zmieniać w miłość do Boga  
i człowieka. 

Kiedy dzieliłem się moimi przeżycia-
mi z rówieśnikami i przyjaciółmi wy-
chowywanymi w zborach w Polsce, 
okazało się, że ci, którzy poszli za 
Chrystusem przeżyli coś podobnego 
do mnie. U mało kogo Bóg zadziałał 
tak, jak mi się to marzyło, np. przez 
natychmiastową zmianę na obozie lub 
konferencji. Znaczna większość mu-
siała „budować Arkę”. Odpowiedzieć 
na poselstwo ewangelii w codzien-
nych małych i drobnych decyzjach. 
Pracować nad swoim życiem tak, by 
nie było prowadzone ku własnej ucie-
sze i przyjemności, ale by oddawało 
chwałę Bogu. 

Przed Bożym tronem nie ma znacze-
nia, czy żyłem wychowując się w ko-
ściele, śpiewając co tydzień „Cudow-
ną Bożą łaskę”, czy też szlajałem się 
po ulicy chuliganiąc na prawo i lewo.  
I jedna i druga osoba, tak samo potrze-
buje ewangelii, tak samo potrzebuje 
odwrócić się od swojego grzechu, tak 

samo potrzebuje postawić Chrystusa 
na pierwszym miejscu w swoim życiu; 
tak samo potrzebuje pracować nad 
dyscypliną chrześcijańską, tak samo 
potrzebuje narodzić się na nowo, by 
móc po śmierci stanąć przed Bożym 
obliczem jako usprawiedliwiony. 

CHRZEST

Druga trudna sprawa to chrzest. Kiedy 
jest na niego pora? Rok temu we wrze-
śniu zacząłem służbę w Pierwszym 
Zborze Baptystów w Warszawie, przy 
ul. Waliców, jako lider młodzieżowy. 
Jedną z grup, jaką mam pod opieką 
duszpasterską jest ok. 15 osób w wie-
ku 13-18 lat, które wychowywały się  
w zborze. Kiedy zacząłem organi-
zować spotkania, żadna z tych osób 
nie była ochrzczona. Z czasem, jak 
upływały kolejne miesiące, młodzież 
zaczęła się otwierać i zadawać róż-
ne pytania. Ostatecznie wszystkie 
kończyły się na pytaniu o zbawienie  
i chrzest. Niektóre osoby deklarowały 
się jako nawrócone, niektóre z cza-
sem zaczęły brać Pana Boga na po-
ważnie, naśladować Jezusa Chrystusa 
i On zmienił ich serca z kamiennych 
na mięsiste. Zaczęliśmy wtedy rozma-
wiać o chrzcie, który jest następstwem 
i wyrażeniem naszej wiary. Jednak 
nikt z mojej młodzieży, prócz jednej 
osoby nie czuł się „godny” tego, by 
przystąpić do chrztu. Niektórzy czuli 
presję rodziców, którzy ich mocno na-
mawiali; inni czuli się odciągani przez 
rodziców od tej decyzji, inni w ogóle 
z nimi o tym nie rozmawiali. Chrzest 
jest widzialnym znakiem tego, że utoż-
samiam się ze śmiercią Chrystusa na 
krzyżu, poddaję się pod Jego panowa-
nie. Stary człowiek zostaje pogrzeba-
ny, a z wody wynurza się nowy. Skoro 
istnieje problem tego, kiedy człowiek 
naradza się na nowo, nie może dziwić 
problem, kiedy należy przyjąć chrzest? 

Czytając Pismo Święte dochodzę do 
wniosku, że ważne są dwa czynniki. 
Po pierwsze i najważniejsze – wiara. 
Zgodnie z historią i słowami, jakie czy-
tamy w 8 rozdziale Dziejów Apostol-
skich, gdzie Filip spotyka etiopskiego 
dworzanina, kluczowa dla chrztu była 
wiara w to, że Chrystus jest obieca-
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nym Mesjaszem. Nie było tam żadnego głębszego 
wykształcenia teologicznego, jedynie szczera praw-
dziwa wiara. 

Drugi czynnik to świadomość tego, czym chrzest 
w ogóle jest i co wyraża. Jeśli ktoś utożsamia się  
i spełnia oba kryteria, nie widzę przeciwwskazań do 
tego, by go ochrzcić. To czy może zostać członkiem 
zboru tego czy innego, to już zupełnie inna historia, 
zależna od tego, jakie dany zbór ma podejście. Jeśli 
widzimy, że ktoś prawdziwie się nawrócił, widzimy 
owoce, jakie wydaje wiara, która wzrasta i pragnienie 
podążania za Chrystusem, to nie bójmy się zachęcać 
do chrztu. Z racji świadectw, o jakich już wcześniej 
pisałem opowiadanych często przed chrztem, „mło-
dzież kościelna” boi się do niego przystąpić, bo czę-
sto czuje się „jeszcze zbyt brudna”. 

Chrzest to zawsze wielkie święto w naszych zbo-
rach, wspaniale potrafimy go celebrować. Dlatego 
chcę nas zachęcić: mówmy o nim, o tym, co on 
oznacza i czym właściwie jest. Wierzę, że idą za 
nim wspaniałe rzeczy. A jeśli jesteśmy przekonani 
co do wiary drugiej osoby, to zachęcajmy do chrztu. 
Potrzebna jest jedynie wiara, nie większa znajomość 
Biblii, nie większa ilość godzin spędzonych na mo-
dlitwie, nie lepsze życie, nie większa służba. Wiara. 
„Jeśli wierzysz, możesz”. Amen. 
 

WNIOSKI

W ramach podsumowania, wniosków i zastosowania 
chcę nas zachęcić:

1. Nie zamykajmy Pana Boga w ramach naszych 
oczekiwań. On wie, jak działać, On ma plan, On 
wie lepiej. 

2. Nie zmuszajmy ludzi do nawrócenia się. To jest 
suwerenna Boża decyzja, On dotknie serca, kie-
dy uzna to za stosowne i poprowadzi daną osobę 
do siebie taką ścieżką, jaką uzna za stosowane. Ale 
módlmy się o to. Módlmy się o innych, módlmy się  
o zmianę, jakiej dokonuje Bóg, nie pospieszajmy, 
ale wzywajmy do naśladowania Chrystusa, a już na 
pewno nie wmawiajmy komuś, że jest zbawiony. Nie 
znamy serca i planu Bożego, a możemy tym wyrzą-
dzić krzywdę.

3. Dbajmy o rozwój duchowy naszej młodzieży. Za-
chęcajmy i dawajmy im przykład naszym życiem. 
Stawiajmy na studiowanie Słowa Bożego i budowa-
nie wspólnoty, w której młodzież się odnajdzie i nie 
starajmy się jej wcisnąć w określone ramy, w garnitur, 
który pasował na kogoś innego. Czy to było 30 lat 
temu, czy rok temu. 

4. Rozmawiajmy o chrzcie, o tym, czym on jest, co 
oznacza i kto może do niego przystąpić. To dla wielu 
wcale nie jest oczywiste.  

Bronimy desperacko swojej prywatności, 

nie wpuszczamy do swojego serca nikogo, 

nie zwierzamy się nikomu  
z naszych problemów i smutków, 

bo nie wypada, bo nie jest w modzie, 

sam sobie jakoś z tym poradzę... 

WCIĄŻ NA CZASIE
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To musiało wstrząsnąć ludźmi na 
całym świecie. Odszedł ktoś, 

kto był tak bliski milionom fanów na 
wszystkich kontynentach, kto swo-
imi genialnymi kreacjami aktorskimi 
wzruszał do łez, rozśmieszał, bawił, 
poruszał serca i sumienia niemal 
wszystkich: od małych dzieci aż do 
ludzi w podeszłym wieku. Miał wiel-
kie serce, a także pokorę obcą wie-
lu gwiazdom Hollywood, choć taką 
gwiazdą bezsprzecznie był, chociaż-
by jako laureat Oscara.

Robin Williams – bo o nim oczy-
wiście mowa – to nie tylko wybitny 
aktor, ale także wspaniały człowiek. 
Miał przed sobą jeszcze wiele lat 
pięknej aktorskiej kariery, a z upły-
wem czasu stawał się jeszcze bar-
dziej dojrzałym artystą. Kochały go 
tłumy, osiągnął sławę i bogactwo,  
a i on sam wydawał się kochać swo-
ich fanów i cieszyć się życiem. Jego 
dobroduszny i ciepły uśmiech doda-
wał otuchy wielu smutnym ludziom, 
zaś zaskakujące akty poświęcenia dla 
miłośników jego nieprzeciętnego ta-
lentu, jak choćby odwiedziny chorej 
dziewczynki, do której przyleciał kie-
dyś specjalnie wynajętym samolotem 
świadczyły o jego człowieczeństwie, 
wrażliwym sercu i pięknej duszy.

Tym bardziej więc zszokowa-
ła wszystkich wieść o tym, że ten  
w pełni sił witalnych i twórczych ar-
tysta popełnił samobójstwo, a więc 
tak tragicznie zakończył swoje – wy-
dawałoby się – szczęśliwe i spełnione 
życie. Zawszew tak tragicznej chwili 
pojawia się we mnie dramatyczne 
pytanie: dlaczego? Jak nieszczęśli-
wym, zdesperowanym i samotnym 
musi być człowiek, który decyduje 
się na tak straszny i nieodwracalny 
krok! Kiedy więc za każdym razem 
słyszę o czyimś samobójstwie, do-

pada mnie natychmiast myśl: czy ten 
człowiek nie miał nikogo, kto byłby 
blisko i kto pomógłby mu przetrwać 
najczarniejsze chwile zwątpienia  
w sens życia? Gdzie byli przyjaciele, 
rodzina, najbliżsi czy koledzy z pra-
cy? Przecież nikt z nas nie żyje na 
pustyni czy w pustelni, lecz zwykle 
wśród innych ludzi – czyż nie tak? 

W Internecie przeczytałem niesa-
mowite i gorzkie słowa, które ponoć 
wypowiedział sam Robin Williams: 
„Myślałem, że najgorsze w życiu to 
być samotnym. Tak nie jest. Najgor-
sze w życiu to być z ludźmi, którzy 
sprawiają, że czujesz się samotny”. 
Cóż za przerażająca prawda! Czyż 
nie spełniła się ona w jego życiu tak 
tragicznie? Kiedy przeżywał ostatnie 
chwile swojego życia, a jego sercem  
i umysłem targały najczarniejsze my-
śli, kiedy rodziła się ta ostateczna 
i przerażająca decyzja – tuż obok,  
w jednym z pokojów jego rezydencji, 
żona Robina kładła się spać, by na-
stępnego ranka udać się gdzieś, nie 
mówiąc mężowi zwyczajne „dzień 
dobry”.

Jestem absolutnie daleki od osądza- 
nia kogokolwiek, ponieważ Pan Jezus 
uczy nas i przestrzega: „Nie sądźcie, 
abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Ale 
kiedy myślę o tym aktorze i ostatnich 
chwilach jego tragicznego życia, to 
zastanawiam się, na czyją pomoc 
powinien liczyć tego wieczoru? Czyż 
nie swojej żony, skoro pewnego dnia 
ślubowali sobie wierność, miłość  
i wsparcie na dobre i na złe, w zdro-
wiu i chorobie...? Co się stało, że po-
jawił się w jego życiu alkohol i ciężka 
depresja? Przecież wszystko to nie 
stało się ot tak, w jeden dzień!

Depresja – ciężka i powalająca czło-
wieka choroba, której nie należy lek-
ceważyć, lecz trzeba ją leczyć. Cho-

roba, która sprawia, że człowiek czu- 
je się samotny w tłumie, wyalieno-
wany i porzucony na pastwę tego  
wszystkiego, z czym sam nie jest  
w stanie sobie poradzić. Podzielam 
opinię aktora, że największa samot-
ność jest wtedy, gdy ludzie wokół 
nas sprawiają, że takimi się czasem 
czujemy. Tymczasem tzw. politycz-
na poprawność albo nasze dziwne 
kulturowe nawyki każą nam na py-
tanie: Jak się masz lub czujesz? – 
odpowiadać zawsze ze sztucznym 
uśmiechem na twarzy: OK, wszystko  
w porządku. Gdy tymczasem nie jest  
w porządku i nie jest OK! Ale nie wy-
pada tak powiedzieć, bo pytający by-
liby zaskoczeni i nie wiedzieliby, co 
odpowiedzieć, a przyznać się szcze-
rze też jest wstyd, skoro wszyscy wo-
kół tak dobrze się mają, a ja nie.

Bronimy desperacko swojej prywatno-
ści, nie wpuszczamy do swojego ser-
ca nikogo, nie zwierzamy się nikomu  
z naszych problemów i smutków, 
bo nie wypada, bo nie jest w mo-
dzie, sam sobie jakoś z tym poradzę. 
Oszukujemy samych siebie i skazu-
jemy się na wyobcowanie, a wtedy 
inni wokół nas robią to samo. I tak 
żyjemy czasem jak w szklanym la-
biryncie. Niby widzimy się i witamy 
codziennie, a tymczasem stajemy się 
coraz bardziej zamknięci, samotni  
i nieszczęśliwi. Także w Kościele. 
Nikt nie wie o moich problemach, 
nie rozmawiam o tym z pastorem 
czy innym duchowym doradcą,  
a przecież są oni po to, by pomóc, by 
wesprzeć w modlitwie, by dzielić się 
z nami osobistymi doświadczeniami 
czy też mądrością płynącą ze Słowa 
Bożego. By wreszcie być po prostu 
blisko nas, w myśl nakazu biblijne-
go: „Brzemiona jedni drugich noście” 
(Gal 6,2), „pocieszajcie lękliwych, 
wspierajcie słabych” (1 Tes 5,14), bo 

Andrzej Seweryn
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Nieco ponad 10 lat temu 
Holandia stała się pierw-

szym krajem w historii świata, 
który uznał związki między 
osobami tej samej płci jako 
„małżeństwa”. Od tego czasu 
rośnie liczba krajów i stanów  
w Stanach Zjednoczonych, 
które rozpoczęły ów najbar-
dziej bezprecedensowy ekspe-
ryment społeczny (i rewolucyj-
ny) w historii ludzkości. 

Zwolennicy tak zwanego mał-
żeństwa osób tej samej płci 
często twierdzą, że małżeń-
stwo przybierało w historii 
różne formy, i że nawet Biblia 
opisuje kilka różnych struktur 
małżeńskich. Wnioskują więc 
z tego, że monogamiczne, 
heteroseksualne relacje, jakie 
uznaje się zazwyczaj za normę 
dla małżeństwa, są tylko jedną 
z wielu możliwych form, które 
istnieją.  

Jest to do pewnego stopnia 
prawda. Małżeństwo przybie-
rało różne formy: monogamii, 
poligamii, rzadziej poliandrii.1 
Co owa argumentacja jednak 
pomija, to iż wszystkie te for-
my mają jedną cechę wspólną: 
są heteroseksualne.2 Nawet 
w poligamicznych małżeń-
stwach każda żona poślubia 
męża; żony nie żenią się ze 
sobą nawzajem. Fakt jest taki, 
że przed 2001 rokiem żadne 
społeczeństwo w historii ludz-
kości – w tym i żadne z tych, 
które otwarcie akceptowało 
związki homoseksualne – nie 
wytworzyło małżeństwa osób 
tej samej płci. 

1 Związek jednej kobiety z kilkoma 
mężczyznami (przyp. MW). 
2 Czyli zawierane przez kobietę  
i mężczyznę (przyp. MW). 

Nie przesadzimy więc, jeśli po-
wiemy, że małżeństwo homo-
seksualne nie dowodzi rozwo-
ju małżeństwa, ale jego upad-
ku. Powód, iż tak jest, tkwi  
w fundamentalnym, antropolo-
gicznym celu małżeństwa. 

Cel małżeństwa 
Wszystkie społeczeństwa w ca- 
łej historii ludzkości uznawa-
ły małżeństwo. We wszyst-
kich przypadkach małżeństwu 
nadano uprzywilejowaną po- 
zycję względem innych ro-
dzajów relacji. Powód jest 
prosty: małżeństwo scala ze 
sobą ojców i matki, a rodziców  
z dziećmi, zapewniając sta-
bilne środowisko, w którym 
potomstwo może bezpiecznie 
przychodzić na świat i być wy-
chowywane. Inne cele świec-
kie, w tym przekazywanie ma-
jątku rodzinnego (prawowier-
nym) spadkobiercom, płyną 
właśnie stąd.  

Ujmując to inaczej, małżeń-
stwo istnieje, jako sposób re-
gulowania seksualności. Jest 
to potrzebne, ponieważ ak-
tywność seksualna wywołuje 
pojawianie się dzieci, które 
znów bez struktury sprzyja-
jącej ich wychowaniu mogą 
być niszczącym czynnikiem 
w społeczeństwie. Z drugiej 
strony, rozwijające się w ra-
mach stabilnych rodzin dzieci 
gwarantują trwałość i ciągłość 
społeczeństwa. Dzieci są jego 
przyszłością; a więc jest to 
w interesie społeczeństwa  
i państwa, aby obdarzać przy-
wilejem tę jedną instytucję, 
która może zapewnić ich wła-
ściwą integrację z kulturą. 

przecież my, „mocni, powinniśmy wziąć na siebie 
ułomności słabych” (Rz 15,1).

Jedna z bohaterek serialu „Ekipa” – żona premiera 
Nowasza – na zdziwienie męża, że jako terapeutka 
wynajęła drugie mieszkanie na swój gabinet (a on  
o tym nie wiedział) i na jego słowa, że można w nim 
prowadzić drugie życie, odpowiedziała: „Nie trzeba 
mieć dwóch mieszkań, by prowadzić dwa życia”. 
A tak dzieje się, niestety, w niejednym małżeństwie 
dzisiaj. Bo co tak naprawdę wiem o mojej żonie czy 
mężu? Co on lub ona czuje naprawdę? Co przeży-
wa, z czym się zmaga? Czy rozmawiamy o tym ze 
sobą i wspieramy się wzajemnie? Czy też prowadzi-
my dwa oddzielne życia pod jednym dachem? 

Co, jako rodzice tak naprawdę wiemy o przeży-
ciach naszych dzieci? Czy one czasem – szczegól-
nie w okresie dojrzewania – nie czują się obok nas 
potwornie samotne i przerażone perspektywą do-
rosłego życia na własny rachunek? My tymczasem 
harujemy bezsensownie, by kupować im drogie 
zabawki i gadżety, a one – nasze dzieci – despe-
racko potrzebują nas, naszego czasu, naszej uwagi, 
czułości i zrozumienia. Pragną relacji, więzi, bycia 
z kimś, kogo kochają i szanują, a kto ma dla nich 
czas. Kto sprawia, że nie czują się samotni i zagu-
bieni w labiryncie emocji, wszechobecnych pokus, 
szkolnych stresów czy pierwszych młodzieńczych 
uczuć i zranień. Jeśli tego nie doświadczają, wtedy 
im również nie chce się czasem żyć.

Samobójstwo jest tragedią osobistą nie tylko osoby, 
która odbiera sobie życie, ale także, a może jesz-
cze bardziej tragedią i porażką dla najbliższych. 
Bo jak żyć ze świadomością, że ktoś mi bliski żył 
obok mnie, na co dzień, a zabiła go potworna sa-
motność! Gdzie byłem ja? To straszne żyć z takim 
brzemieniem w sercu!

Wolałbym nigdy nie doświadczyć takiej traumy  
w swoim własnym życiu. Dlatego codziennie mo-
dlę się o tych, których kocham i na których mi za-
leży – w mojej rodzinie i w moim kościele. A – jako 
duszpasterzowi – jest mi zawsze bardzo smutno, 
kiedy wiem, że ktoś w mojej rodzinie czy wspól-
nocie duchowej ma problemy i jest nieszczęśliwy,  
a ja nie mogę mu pomóc, bo zamyka się w sobie 
i nie ma do mnie pełnego zaufania. Nie zawsze 
można pomóc i ta nasza pastorska bezsilność 
w takich przypadkach jest dość przygniatająca. 
Pozostaje wtedy nadzieja Psalmisty, który wy-
znał: „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mo-
jej” (Ps 62,2). Tylko, jeśli ktoś nie chce skorzy-
stać z pomocy drugiego człowieka, brata czy 
siostry w Chrystusie lub swojego duszpasterza, 
czy zechce i będzie miał dostatecznie dużo siły,  
by samemu przyjść do Boga i prosić Go o pomoc? 
Nie bądźmy samotni w kościelnym tłumie!  

Glenn Sunshine

WCIĄŻ NA CZASIE
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Przeciwnicy zazwyczaj reagują wska-
zaniem na małżeństwa osób, które 
nie mogą, lub nie chcą mieć dzieci. 
Czyż to nie obala argumentu, że mał-
żeństwa istnieją dla następnej gene-
racji? Wcale nie. Nogi są stworzone 
do chodzenia. To, że niektórzy ludzie 
nie mogą, bądź nie chcą chodzić nie 
zmienia celu istnienia nóg. Małżeń-
stwo działa w ten sam sposób: bez-
dzietne pary nie podważają podsta-
wowych celów istnienia tej instytucji.  
Małżeństwa więc powstały, aby były 
nierozerwalne, lub przynajmniej dłu-
gotrwałe, aby zapewnić kontekst dla 
aktywności seksualnej i reprodukcji, 
która mu towarzyszy, oraz ustanowić 
stabilne środowisko do wychowywa-
nia dzieci. Choć taki punkt widzenia 
na małżeństwo nie zależy od poparcia 
biblijnego, warto zauważyć, że Księ-
ga Malachiasza (2:14-15) go potwier-
dza: „Pan jest świadkiem między tobą 
i między żoną twojej młodości (…).  

A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa 
Bożego. Pilnujcie się więc w waszym 
duchu i niech nikt nie będzie niewier-
ny żonie swej młodości!”. 

Idealnie, zarówno w Piśmie Świętym 
oraz w kulturach na całym świecie, mi-
łość i bliskość emocjonalna towarzyszy 
małżeństwu, choć w większości kultur 
one raczej następują po ślubie, niż go 
poprzedzają. Jednocześnie jednak, ze 
względu na podstawową funkcję an-
tropologiczną małżeństwa, emocjo-
nalne uniesienie nie jest koniecznym 
elementem tej instytucji.

Dekonstrukcja małżeństwa 
W nowoczesnym Zachodzie odwróci-
liśmy historyczne priorytety związane 
z małżeństwem: połączenie emocjo-
nalne jest postrzegane jako to, co liczy 
się najbardziej, a pozostałe elementy 
są w dużej mierze ignorowane. W rze-

czywistości, systematycznie niszczymy 
wszystkie główne filary, na których 
małżeństwo się opierało: 

• Rozwód bez orzekania winy ozna-
cza, że małżeństwa nie są już dłużej 
trwałe. Osiem lat temu, wykładając 
na studiach licencjackich o małżeń-
stwie w historii nadmieniłem, że ja 
i moja żona jesteśmy małżeństwem 
przez 25 lat. Klasa spojrzała na mnie 
z niedowierzaniem, a jeden ze stu-
dentów powiedział: „Nigdy nawet 
nie spotkałem nikogo, kto by był żo-
naty 25 lat!”.

• Oddzielamy seks od reprodukcji po-
przez antykoncepcję i aborcję. 

• Oddzielamy reprodukcję od seksu 
przez zapłodnienie in vitro, zastęp-
cze rodzicielstwo, itp.

• 48% pierwszych dzieci w Stanach 
Zjednoczonych rodzi się poza mał-
żeństwem. Oddzielamy małżeństwo 
od posiadania potomstwa.

• Kultura randek oddzieliła seks od 
małżeństwa. 

• Wychowanie naszych dzieci zleca-
my szkołom, opiekunkom, przed-
szkolom. Oddzielamy małżeństwo 
od wychowywania dzieci. 
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Zniszczyliśmy więc każdy istotny ele-
ment małżeństwa. Skutki są tragiczne. 
Rewolucja seksualna nie przyniosła 
nam szczęśliwych, emocjonalnie do-
brze dostosowanych jednostek, jak 
nam obiecywano. Jeśli już, to nieskrę-
powana aktywność seksualna dopro-
wadziła do epidemii coraz większej 
liczby chorób przenoszonych drogą 
płciową i depresji, szczególnie wśród 
młodych kobiet. A dzieci wychowy-
wane w domach samotnych rodziców 
narażone są na zwiększone ryzyko 
ubóstwa, używania narkotyków, za-
chowań przestępczych, problemów 
psychologicznych i społecznych oraz 
prób samobójczych. 

W świetle tych danych, można by po-
myśleć, że oczywistym rozwiązaniem 
jest wysiłek na rzecz wzmocnienia 
małżeństwa. Zamiast tego, nastąpi-
ła akceptacja tych zmian, a w samym 
małżeństwie położono akcent na jedy-
ną składową tradycyjnego małżeństwa, 
która nadal pozostała: emocjonalne 
przywiązanie. 

Niestety, emocjonalne przywiązanie 
jest nietrwałym fundamentem mał-
żeństwa, niezależnie od tego, do cze-
go przekonują nas księżniczki Walta  
Disneya. Romans jest przyczyną wiel-
kiej radości i wsparciem ważnym dla 
małżeństwa, ale jeszcze bardziej fun-
damentalnym dla małżeństwa jest ro-
dzaj zobowiązania, które pozostaje 
nietknięte przez zmieniające się emo-
cje i nastroje. Kiedy uczucie zakocha-
nia przeminie, bo przeminie, jedy- 
nie stałe, niezachwiane zaangażowanie 
w małżeństwo zapobiegnie rozwodowi.

Ale emocjonalne przywiązanie jest 
wszystkim, co pozostało z małżeństwa 
w popularnym wyobrażeniu. Na owych 
zajęciach, o których wspomniałem 
wcześniej zapytałem, dlaczego wszyst-
kie społeczeństwa posiadają instytucję 
małżeństwa i ją szanują? Żaden student 
nie powiedział nic na temat dzieci. Wy-
chowanie następnego pokolenia w ogó-
le małżeństwa w ich perspektywie nie 
dotyczy: chodzi w nim o nich samych, 
ich emocjonalne potrzeby i ich chęć 
połączenia się z inną osobą. 

I dlatego małżeństwo tej samej płci jest 
tak przekonujące: jeśli chodzi tylko  

o emocjonalne przywiązanie, dlaczego 
nie pozwolić parom tej samej płci na 
zawarcie małżeństwa? 

Problem w tym, że nasze zachodnie 
wyobrażenie o małżeństwie odeszło 
od tego, czym jest i zawsze było w in-
nych kulturach. To, co my dziś nazywa-
ny małżeństwem, nosi niewiele cech 
podobieństwa do małżeństwa praw-
dziwego.  

Co do zasady, możemy powrócić do 
sedna małżeństwa. Ale zgadzając się 
na małżeństwa osób tej samej płci 
czynimy to niemożliwym. Ta zmiana 
wyklucza z jego istoty przez nową, 
prawną definicję jego znaczenie dla 
następnej generacji, co było obecne 
w całej historii. Tak więc ci, którzy 
mówią, że małżeństwo osób tej samej 
płci nie wpłynie na małżeństwa hete-
roseksualne, są w błędzie. To zmienia 
charakter tej instytucji w podstawowy  
i prawdopodobnie uniemożliwiający 
jej odnowę sposób. 

Społeczeństwo  
bez małżeństwa 
Tak więc, Europa i Ameryka rozpoczęły 
jeden z najbardziej śmiałych ekspery-
mentów społecznych w ludzkiej histo-
rii: tworzenie społeczeństwa bez histo-
rycznej instytucji małżeństwa. Żadne 
społeczeństwo nigdy nie próbowało 
czegoś takiego i biorąc pod uwagę 
fundamentalne znaczenie małżeństwa  
w społeczeństwie, nie ma sposobu, aby 
przewidzieć, co przez to nastąpi.  

Faktycznie, dowiemy się tego dopiero 
w przeciągu co najmniej dwóch poko-
leń. 

Wcześniejsze etapy dekonstrukcji mał-
żeństwa wpłynęły niemniej na kilka 
pokoleń, i spoglądając na tego efekty 
możemy stwierdzić, że nie są bynaj-
mniej pozytywne. Mimo uprzedzeń 
ideologicznych wśród naukowców, 
staje się coraz bardziej oczywiste, że 
patrząc statystycznie alternatywne 
struktury rodzinne nie są tak dobre 
dla dzieci jak tradycyjne, biologiczne 
rodziny.  Dzieci uczą się różnych, i in-
nych rzeczy tak od ojca, jak i od matki. 
Tak więc, utrata któregokolwiek z nich 

będzie szkodliwa dla rozwoju dziecka.

Oczywiście, istnieją dysfunkcyjne ro-
dziny biologiczne i osiągający sukcesy 
rodzice samotnie wychowujący dzieci, 
a nawet gospodarstwa domowe z part-
nerami tej samej płci. Ale statystycznie 
rzecz biorąc, rodzina biologiczna po-
zostaje dla dzieci najlepsza.  

Można by pomyśleć, że to oczywiste. 
Niestety, ideologia zwycięża nad zdro-
wym rozsądkiem w tej kwestii. 

Wpływ tej zmiany jest nieprzewidy-
walny, szczególnie biorąc pod uwagę 
działanie uniwersalnego prawa ludz-
kiego społeczeństwa, Prawa Niezamie-
rzonych Konsekwencji.  Doświadcze-
nie mówi nam, że te niezamierzone 
skutki rzadko bywają pozytywne. To 
oczywiste, że zmiany będą prawie na 
pewno o wiele bardziej brzemienne, 
niż większość ludzi przewiduje biorąc 
pod uwagę podstawową rolę, jaką ode-
grało małżeństwo w społeczeństwie 
ludzkim. 

Najbardziej oczywisty skutek to wpływ 
na rodzinę. Po likwidacji definicji, że 
małżeństwo służy następnej genera-
cji, którą Sąd Najwyższy zasadniczo 
uważa za bigoterię i nieuzasadnione 
uprzedzenia wobec homoseksualistów, 
nie będzie żadnego racjonalnego po-
wodu, aby ograniczać małżeństwo do 
dwóch osób. Podobnie, skoro orien-
tacja seksualna staje się prawnie chro-
nioną kategorią, inne „orientacje”, takie 
jak pedofilia, również zaczną domagać 
się prawnego uznania i ochrony. Pierw-
sze kroki zostały już podjęte i możemy 
oczekiwać, że proces ten przyspieszy. 

W czasach, w których wiele proble-
mów społecznych można przypisać 
upadkowi rodziny, a zwłaszcza braku 
ojców, zniesienie tradycyjnego mał-
żeństwa może jedynie zwiększyć za-
kres patologii społecznych. W szcze-
gólności przyspieszy liczbę urodzeń 
pozamałżeńskich i doprowadzi do 
ogólnego spadku znaczenia etyki mał-
żeńskiej. Nawet obecnie są pewne 
dowody, że tak dzieje się w krajach,  
w których „małżeństwa tej samej płci” 
zostały zalegalizowane. 

Wychowanie przez pary tej samej płci 
będzie prawdopodobnie prowadzić do 
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problemów wśród dzieci, jak wykaza-
ły najnowsze i kompleksowe badania 
(pomimo presji politycznej, aby dojść 
do innych wniosków). W psychologii 
od dawna wiadomo, że dzieci uczą 
się innych rzeczy od swoich matek 
i ojców, a ich brak ma wpływ na ich 
rozwój. Ten prosty fakt jest ignorowany 
pod naciskiem presji, aby znormalizo-
wać status związków jednopłciowych  
i umożliwić im adopcję dzieci.
 

Jeszcze większe zagrożenia 
Te i wiele innych problemów zostały 
szczegółowo omówione przez zwolen-
ników tradycyjnego małżeństwa. Ale są 
też inne kwestie, nie tak dobrze znane, 
które mogą mieć ogromne znaczenie 
dla praw obywatelskich i roli rządu  
w naszym życiu. 

Po pierwsze, uznanie małżeństw tej 
samej płci zagraża wolności religij-
nej. Jego zwolennicy twierdzą, iż to 
kwestia praw człowieka, twierdzenie, 
które Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka odrzucił nawiasem mówiąc. 
Taka argumentacja ma swoje skutki. 
Tak jak nie można zgodnie z prawem 
odmówić obsługi Afroamerykaninowi 
w restauracji, tak będzie podobnie nie-
legalne odmówić sesji fotograficznej 
parze jednopłciowej, czy zrobienia im 
tortu weselnego, czy wynajęcia pokoju 
w motelu z małżeńskim łóżkiem, czy 
kaplicy ślubnej. Odmowa w każdej 
ze wskazanych sytuacji została w są-
dzie USA uznana za naruszenie praw 
obywatelskich, które są ważniejsze niż 
gwarancja „wolności wyznania” i po-
stępowania zgodnie ze swym sumie-
niem ze względu na przekonania re-
ligijne. Śmiem twierdzić, że nie minie 
długi czas, jak zwolennicy małżeństw 
homoseksualnych będą się domagać 
przyjmowania na członków do kościo-
łów (nie sądzę, że będą próbować tego 
w meczetach, ze względu na obawę 
przed gwałtownymi reakcjami). 

Mniej oczywistą implikacją homosek-
sualnego małżeństwa będzie znacznie 
zwiększona rola rządu w regulowaniu 
naszej prywatności. Od dawna uznaje 
się, że rządy mają prawo do regulowa-
nia małżeństwa, ale powodem dotych-
czas był fakt, iż małżeństwo realizuje 

ważne funkcje publiczne: zapewnia 
stabilną komórkę społeczną dla do-
rastania dzieci, które mają być wpro-
wadzone na świat i przygotowane do 
dorosłości, a zatem zapewnia ciągłość 
i stabilność społeczeństwa. Skoro jed-
nak ów cel nie jest już sednem mał-
żeństwa, jakie spełnia inne publiczne 
zadania? Staje się niczym więcej niż 
sprawą prywatną, więzią między dwo-
ma (lub więcej) osobami. Małżeństwo 
tej samej płci otwiera więc rzą-
dowi drzwi regulowania zupeł-
nie prywatnych, osobistych re-
lacji i związków, które nie mają 
żadnej funkcji publicznej. Uzna-
my to za normalne. Ale dlaczego 
rząd miałby prawo w to ingero-
wać? A kiedy się na to zgodzimy, 
gdzie jeszcze może to doprowadzić? 
Legalizacja małżeństw homoseksual-
nych jest bezprecedensowym i nie-
bezpiecznym wtargnięciem rządu  
w nasze intymne życie, i dlatego jest to 
krok w stronę totalitaryzmu.

A gdzie w tym wszystkim znajduje się 
kościół? 
 

Gdzie jest Kościół? 
Odpowiedź jest prosta: ewangeliczni 
protestanci tępo i biernie płyną z prą-
dem.  Zamiast przejąć inicjatywę, być 
solą i światłem w kulturze, większość 
kościołów bezwolnie godzi się na zmie-
niające się normy i standardy społecz-
ne. Protestanci od dawna twierdzili, że 
istnieje kilka uzasadnionych powodów 
rozwodu. Kiedy kultura rozpoczęła 
promowanie rozwodów bez orzeka-
nia winy i powtórnych małżeństw, Ko-
ścioły to przyjęły. Idea, że małżeństwo 
służy dzieciom była powszechnie wy-
śmiewana, pomimo iż w perspektywie 
historycznej przynajmniej (i również 
protestanckiej tradycyjnej interpreta-
cji), jest prawdziwa. Niektórzy ewan-
gelikaliści mieli opory z akceptacją 
rozwodów, ale w końcu ulegli. Kiedy 
zaakceptowaliśmy rozwody i ponowne 
małżeństwa, przestaliśmy dostrzegać  
i cenić kluczowy element małżeństwa, 
czyli jego trwałość. A degeneracja mał-
żeństwa wypływa właśnie z tego.  

Następnie, kwestia dzieci. Sztuczna 
kontrola urodzeń nigdy nie była pro-

blemem dla zachodnich, niekatolickich 
chrześcijan, oczywiście. A kiedy poja-
wił się problem aborcji, to w dużej mie-
rze został milcząco przyjęty, nie tylko 
przez tradycyjne Kościoły protestanc-
kie, ale również ewangeliczne. Potem 
przyszło zapłodnienie in vitro, które 
przyjęliśmy bez zastrzeżeń. I w rezul- 
tacie pozwoliliśmy oddzielić seks od 
reprodukcji. W tym momencie jedyną 
rzeczą, jakiej Kościół się sprzeciwił, 

była rewolucja (wolność) seksualna. 
Zabranialiśmy seksu przedmałżeńskie-
go, ale nie przedstawialiśmy żadnego 
argumentu, oprócz arbitralnych za-
kazów. A w kulturze tak owładniętej 
seksem, jak nasza, arbitralne zakazy 
nie mają zbyt wielkiej mocy. Z pew-
nością istnieją dobre powody dla Bo-
żych zasad dotyczących seksualności, 
ale przestaliśmy je rozumieć, więc 
nie możemy ich nauczyć. Wynik net-
to jest taki, że zachowania seksualne 
w kościołach nie różnią się od śred-
niej kulturowej. Kościoły w większo-
ści zrezygnowały z przekonywania, 
czy nauczania o tej kwestii – czy to 
z obawy przed reakcją wiernych, czy 
nieznajomości uzasadnienia własnego 
stanowiska wobec seksualności, czy 
niefrasobliwości względem tego, co 
dzieje się w życiu członków kościoła. 
A gdy odpuściliśmy sobie Boże normy 
seksualności, straciliśmy autorytet, aby 
przeciwstawić się argumentom, że lu-
dzie, którzy mają pociąg do osób tej 
samej płci powinni go powstrzymy-
wać. Skoro kultura, jako całość coraz 
mocniej akceptuje homoseksualizm,  
a my już wraz z nią mamy tę samą po-
stawę wobec seksu, nie mamy sił, by 
oprzeć się argumentacji zwolenników 
małżeństwa tej samej płci. 

 
O co więc chodzi?  
Co mamy z tym wszystkim zrobić? Pa-
weł mówi nam, że mamy nie upodab-

Kiedy zaakceptowaliśmy rozwody  
i ponowne małżeństwa, przestaliśmy 

dostrzegać i cenić kluczowy  
element małżeństwa,  
czyli jego trwałość. 
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niać się do tego świata, ale przemie-
nić się przez odnowienie naszego 
sposobu myślenia (Rz 12:2). To jest 
dokładnie to, czego NIE zrobiliśmy. 
Jesteśmy w położeniu, w jakim je-
steśmy, ponieważ mieliśmy zwy-
czaj poddawania się kulturze, bez 
refleksji nad konsekwencjami tego, 
co robimy. I zanim zorientowaliśmy 
się, co się dzieje okazało się, że 
przejęliśmy sposób myślenia świata.

Choć to trudne, musimy przyznać 
się do tego, że Kościół katolicki jest 
daleko przed nami w zrozumieniu 
tych zagadnień i ich konsekwencji. 
Dobrze nam zrobi nauka od nich  
w dziedzinie teologii moralnej. Py-
tanie tylko, czy nie jest za późno, 
aby odnowić siebie i kulturę?  

Choć bardzo chciałbym znać odpo-
wiedź na to pytanie, nie wiem. Ale 
tak naprawdę to nie ma znaczenia. 
To bowiem, czego Bóg od nas ocze-
kuje, jest jasne. Musimy nawrócić 
się z naszych licznych kompromi-
sów, przyjąć w pełni ukształtowany 
chrześcijański światopogląd, dzięki 
któremu staniemy się dla kultury 
proroczym punktem odniesienia. 
Jak Issacharyci musimy zrozumieć 
czasy i to, co należy zrobić (1 Krn 
12:32). Oznacza to ciężkie zadanie 
przemyślenia spraw, w gotowości 
nauczenia się od chrześcijan poza 
naszym własnym obozem. Musimy 
zobowiązać się do radykalnego po-
słuszeństwa Bogu, bez względu na 
koszty. Oznacza to mówienie praw-
dy w miłości na temat seksualności, 
wyznawanie własnych grzechów 
seksualnych, w tym pozamałżeń-
skiego seksu i pornografii. 

Takie posłuszeństwo będzie nas 
kosztować. Paweł mówi nam, że 
każdy, kto chce żyć pobożnie, bę-
dzie prześladowany (2 Tym 3:12). 
Może nas to kosztować przyjaciół, 
pozycję społeczną, a nawet na-
sze miejsca pracy. Może to ozna-
czać więzienie. Jezus mówi nam, 
że musimy policzyć koszt, za-
nim za Nim pójdziemy (Łk 14:28). 
Musimy wziąć te słowa poważ-
nie. Jeśli mamy być Jemu wierni, 
musimy być gotowi zapłacić tę  
cenę.  

Niedzielny poranek. Centrum mia-
sta, gdzieś w Europie Środkowej. 

Przed budynkiem z krzyżem na fron-
towej ścianie, co chwila zatrzymuje 
się jakiś samochód. Wysiadają rodziny  
z dziećmi lub bez. Z uśmiechem witają 
się ze sobą nawzajem. W środku ka-
plicy przyjemny gwar. Przybyli zajmu-
ją miejsca. Zaczyna się nabożeństwo. 
Przez otwarte okna niesie się głośny 

śpiew przy akompaniamencie instru-
mentów. Słychać modlitwy. Kiedy 
milkną śpiewy za kazalnicę wchodzi 
kaznodzieja. Rozlega się szelest kar-
tek – to zgromadzeni otwierają swoje 
Biblie...  

Niedzielny wieczór. Gdzieś między 
10 a 40 równoleżnikiem. Opuszczo-
na fabryka na obrzeżach miasta. Ktoś 

DOBRE DZIEŁO



SŁOWO PRAWDY • Numer 9 / wrzesień 2014 • 21

staje przed wejściem. Rozgląda się 
niespokojnie i szybko wchodzi do 
środka. Mija 15 minut, kilometr dalej 
zatrzymuje się samochód, z którego 
wysiada kilka osób. Idą w kierunku 
pustego budynku. Zanim wejdą do fa-
bryki, również niespokojnie rozglądają 
się dookoła. Po kilkunastu minutach 
dołączają następni. Przybyli witają się 
w środku cichymi głosami. Nagle pada 
pytanie: „a gdzie Jamal?”. Ktoś odpo-
wiada ze smutkiem: „Aresztowany. 
Znaleziono przy nim Biblię”. Zajmują 
miejsca na matach rozłożonych na be-
tonowej podłodze. Kilka osoba staje  
w okolicach budynku na „czatach”. 
Przytłumionymi głosami zaczynają 
śpiewać pieśni. Modlą się. Kiedy ka-
znodzieja zaczyna mówić, tylko nie-
liczni wyciągają Pismo Święte, pozo-
stali przysuwają się bliżej nich...

Pierwszy obraz Kościoła spotykające-
go się na co tygodniowym nabożeń-
stwie znamy dobrze. Jesteśmy tam, 
śpiewamy, modlimy się i słuchamy 
nauki Bożej. Lubimy nasze niedzielne 
spotkania z Bogiem i ze sobą nawza-
jem. Czujmy się na nich dobrze i bez-
piecznie. Niewiele spraw jest w stanie 
przeszkodzić nam w tym, aby w ten 
sposób spędzić  niedzielne przedpo-
łudnie: czasem jakaś infekcja u dzieci, 
służbowy wyjazd, własna niedyspozy-
cja. Poza tym nic większego. 

Drugi obraz jest dla nas tak daleki, jak 
kraje w których można go zobaczyć. 
Większość z nas nigdy tam nie była  
i nie zna nikogo pochodzącego z tam-
tych rejonów świata. Jednak  jest on 
prawdziwy, jest realnością dla wielkiej 
liczby chrześcijan. 

Mimo tak wielkich różnic, te dwa obra-
zy opisują jeden Kościół – Ciało Pana 
Jezusa Chrystusa. Ciało wciąż wysta-
wione na urągowisko, na tortury, na 
poniżenie i pohańbienie. Ciało usta-
wicznie cierpiące. W ostatnich dniach 

sporo słyszymy o właśnie o takim Ko-
ściele – znoszącym prześladowania. 
Widzimy również straszne obrazy, 
które często wywołują w nas poczucie 
bezsilności. 

Zastanawiamy się, w jaki sposób mo-
żemy pomóc w niesieniu tak ciężkiego 
krzyża naszym Braciom i Siostrom. Jak 
możemy wesprzeć sto milionów prze-
śladowanym chrześcijan w przeszło 70 
krajach? Nie mamy na to przecież ani 
odpowiednich środków, ani sił. Czy 
tak, jak samotnie Chrystus cierpiał na 
krzyżu, również oni muszą przejść swą 
Drogą hańby w osamotnieniu i poczu-
ciu opuszczenia przez braci? 

55 lat temu, jak opowiada brat Andrew 
– Boży Przemytnik (człowiek który 
rozpoczął pomoc na rzecz prześlado-
wanego kościoła we Europie wschod-
niej), to my, Polacy potrzebowaliśmy 
pomocy i wsparcia od naszych braci 
zza Żelaznej Kurtyny. Pomocy w po-
staci Biblii, modlitwy, troski a czasem 
wsparcia finansowego. Dziś korzysta-
my z tej wolności, wymodlonej wtedy, 
kiedy wielu z nas nawet nie było na 
świecie. Teraz możemy dać innym to, 
co za darmo, z łaski Pana działające-
go w sercach wrażliwych chrześcijan, 
otrzymaliśmy. 

Działalność misyjna Open Doors, jaką 
rozpoczął wówczas brat Andrew, zato-
czyła do tej pory szerokie kręgi. Widać 
wyraźnie, że jest to Dzieło Boga. Do 
tej chwili rozdano za pośrednictwem 
Open Doors wiele milionów Biblii – 
Chleba upragnionego przez głodnych 
Słowa Bożego chrześcijan. W wie-
lu bowiem krajach Pismo Święte jest 
zakazane, jest luksusem, do którego 
dzieci Boże nie mają dostępu (patrząc 
na nasze półki, pełne przeróżnych wy-
dań Biblii, trudno nam to pojąć). Misja 
obrała sobie również za cel informo-
wanie nas o sytuacji Ciała Chrystuso-
wego na świecie. Nawołuje do modli-

twy, aby wzmocnić to, co pozostało,  
a co ma umrzeć (Obj 3:2). 

Skoro z posłuszeństwa jednego Holen-
dra mogło powstać takie dzieło, to co 
będzie, gdy dołączymy do niego rów-
nież my? Być może wskutek naszych 
usilnych modlitw usłyszymy kiedyś 
o murach więzień drżących w posa-
dach i o uwolnionych chrześcijanach, 
może zobaczymy nareszcie puste obo-
zy pracy w Korei Północnej więżące 
uczniów Chrystusa, może ujrzymy 
Kościół w Egipcie, czy w Iranie, jaw-
nie oddający chwałę swojemu Bogu? 
To może się zdarzyć! W końcu nasz 
Pan powiedział: „Wszystko jest możli-
we dla wierzącego” (Mk 9:23). Ale być 
może dopiero u naszego Pana dowie-
my się, jaki wpływ miały nasze prośby 
i błagania kierowane ku Niebu…

Zachęcamy, by jak najszybciej włą-
czyć się w dzieło wzmacniania cier-
piącego Ciała Pana Jezusa. Początkiem 
może być  9 listopada, gdy chrześci-
janie z całego świata zjednoczą się  
w modlitwie, w ramach Międzynaro-
dowego Dnia Modlitwy za Prześlado-
wany Kościół. Może właśnie w tym 
dniu do Ciebie zawoła Jezus: „Bądź 
czujny i wzmocnij to, co pozostało,  
a co miało umrzeć” (Obj 3:2).

***
Zachęcamy również do odwiedze-
nia naszej strony: www.opendoors.pl. 
Możemy również usłużyć w Twoim 
kościele przez poprowadzenie otwar-
tej prelekcji o sytuacji prześladowa-
nych chrześcijan,  usługę kazaniem  
o powyższej tematyce, czy przygoto-
wanie spotkania modlitewnego bądź 
młodzieżowego, czy zajęć Szkółki 
Niedzielnej poświęconych sytuacji 
dzieci z prześladowanych chrześci-
jańskich rodzin. Wszystkie potrzebne 
informacje i kontakt znajdują się na 
stronie www. 

Piotr Żądło
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Mam na imię Maksym. Rok temu 
mieszkałem w cudownym mia-

steczku na wschodzie Ukrainy. By-
łem częścią dużego, bardzo dobrego 
kościoła. Miałem mnóstwo przyja-
ciół i razem służyliśmy Bogu. Nie tyl-
ko w naszym kościele i mieście, lecz  
i w innych miastach Ukrainy. Podobało 
mi się, jak żyłem. 

Ale potem w kraju zaczęły się dziać 
rzeczy, których nie mogłem kontrolo-
wać. Najpierw Euromajdan, potem za-
mach stanu. Wkrótce na Krymie odbyło 
się referendum i wywieszono rosyjskie 
flagi. Potem nastąpiło nowe przejęcie 
władzy na wschodzie Ukrainy i nowe 
referendum o oddzieleniu od Ukrainy. 
Te wydarzenia, krok po kroku zaczę-
ły przybliżać zniszczenie tego świata,  
w którym żyłem ja, moja rodzina i mój 
kościół. Po tym, jak w naszym mieście 
zjawili się uzbrojeni ludzie i pojawili się 
pierwsi zabici, nie czekałem. Zabrałem 
swoją żonę i pięciomiesięczną córkę  
i wyjechałem do Polski. 

Tutaj podzielę swoją opowieść na dwie 
części. W pierwszej opowiem o tym, 
co zostało w domu. W drugiej – co się 
działo w nowym miejscu. 

Część pierwsza. W domu zaczęła się 
wojna domowa. Najpierw działania 
wojenne były prowadzone w innych 
miastach. W naszym mieście prezy-
dent nowej władzy obiecał spalić ko-
ściół baptystów, bo ogłosił ich wrogami 
tejże nowej władzy. Kilka dni później 
wyjechał walczyć, gdzie został zabi-
ty. Następnie walki przemieściły się 
do naszego miasta, i większość wie-
rzących w pośpiechu opuściło swoje 
domy. Znaleźli azyl w najróżniejszych 
zakątkach Ukrainy. Zostało kilkadzie-
siąt osób i pastor. Przez pierwsze dzie-
sięć dni bombardowań pastor Elizeusz 
mieszkał w piwnicy swojego domu, 
próbując pomóc ludziom i podtrzymu-
jąc na duchu otoczenie. Potem działa-
nia wojenne stały się bardzo bestialskie, 
wtedy i on był zmuszony do wyjazdu. 
Ale nie wyjechał daleko. Trafiwszy  
w bezpieczne miejsce, natychmiast za-
czął organizować azyl dla uchodźców 
bazując na niewielkim, miejscowym 
kościele. Organizował braci, organi-
zował dostawę niezbędnej pomocy 
ludziom: jedzenie, wodę, leki, ubrania 
i inne rzeczy pierwszej potrzeby. Nie 
tylko dostarczali te rzeczy, lecz sami 
jeździli samochodami do płonącego 
miasta, żeby wyciągać ludzi z piwnic  
i ewakuować jak najdalej od wojny. 

Najważniejsze jest to, że cały ten czas 
bracia wykorzystywali do tego, by mó-
wić ludziom o Ewangelii i ratującym 
nas Jezusie Chrystusie. W odróżnieniu 
od poprzednich lat, wszyscy słuchali 
ich bardzo uważnie. Wojna przyniosła 
spustoszenie do naszego miasta. Bom-
by i pociski zniszczyły wszystko, co 
można było zniszczyć. W tym momen-
cie, gdy piszę te słowa, bombardowa-
nie mojego miasta Pierwomajska trwa 
już od miesiąca. Oprócz tego, nieznani 
sprawcy spalili nasz kościół. Ogromny 
budynek, prawdziwe arcydzieło archi-
tektury, również stał się ofiarą tej nie-
dorzecznej wojny. 

Część druga. Gdy przyjechaliśmy do 
Polski, od razu zaczęliśmy szukać ko-

ścioła baptystycznego, do którego 
chcieliśmy dołączyć. W krótkim czasie 
Pan dał możliwość poznania wspania-
łych ludzi – Wojtka i Ewy Iwaniuk. Ta 
rodzina zaczęła nam bardzo pomagać. 
Oprócz pomocy finansowej, której bar-
dzo potrzebowaliśmy i ciągle potrzebu-
jemy, pomogli nam przeprowadzić się 
do cudownego miasta Gdańska. Tutaj 
poznaliśmy ogromną ilość wierzących 
ludzi, bardzo dobrych ludzi z różnych 
kościołów, którzy mają jedną wspólną 
cechę – bardzo mocno kochają Boga. 

A potem wydarzył się ogromny cud. 
Cud, w którym te dwie części histo-
rii znowu połączyły się w jedną. Do-
wiedziałem się o tym, co zaczął robić 
mój pastor Elizeusz w pierwszy dzień 
po opuszczeniu Pierwomajska. Po-
wiedziałem o tym braciom i siostrom  
w Gdańsku, i już po dwóch dniach 
mogliśmy w zborze zebrać pierwszą 
pomoc finansową i wysłać ją na po-
trzeby tego improwizowanego obozu 
dla uchodźców z mojego miasta. Bóg  
w cudowny sposób otwierał serca Swo-
ich dzieci w Gdańsku. W wyniku tego 
mogliśmy zebrać dalsze poważne środ-
ki, żeby tam, w płonącej Ukrainie, mo-
gła rozwijać się Boża praca. 

Cóż chciałbym powiedzieć na zakoń-
czenie? Chciałbym poprosić o dwie 
proste rzeczy. Po pierwsze: módlcie się 
o kościoły na wschodzie Ukrainy. Żeby 
Bóg chronił je na wszelkie sposoby  
i posyłał im to, co niezbędne. I po 
drugie: otwierajcie swoje serca, żeby 
pomagać waszym braciom i siostrom  
w sąsiednim kraju – teraz jest to dla 
nich szczególnie potrzebne. Dołączaj-
cie ze szczególnym zapałem do tej pra-
cy, którą już wykonuje mnóstwo wie-
rzących na całym świecie.

Jeśli chcecie wesprzeć pomoc Zborom 
ukraińskim, możecie skontaktować się 
ze mną pod telefonem: 880967299. 
Dziękuję Bogu za Polski Kościół Bap-
tystów i wierzę, że będę mógł być uży-
teczny dla Boga pośród Was. 

Świadectwo  z  Ukrainy
Maksym Slyazin

AKTUALNOŚCI

Maksym Slyazin
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To staropolskie przysłowie ma głę-
boką biblijną podstawę. Uświa-

domiłem to sobie studiując niedawno 
historię Sodomy i Gomory.

Przede wszystkim, zwróćmy uwagę na 
kontrast w postawie do gości-wędrow-
ców. Kiedy przychodzą do Abraha-
ma, traktuje ich z wielkim szacunkiem 
(18:2-4). Nie jest to jasne, czy zdaje 
sobie sprawę, że rozmawia z Bożymi 
posłańcami (aniołami). Kłania się im 
na przywitanie, każe im usłużyć przez 
wymycie nóg i karmi. 

Wędrowcy są szczególnym rodzajem 
ludzi. Brakuje im bezpieczeństwa. 
Zdani są na łaskę i niełaskę tych, któ-
rzy mają stałe miejsce zamieszkania, 
oparcie w plonach, pracy, podstawo-
wym zabezpieczeniu. Ta ich bezbron-
ność sprawia, że postawa wobec nich 
objawia faktycznie ofiarne serce i po-
bożność. Dlatego i na naszym Panu za-
praszanie tych, którzy mogą się odwza-
jemnić tym samym, nie robi wrażenia 
(Łk 14:12): takie działanie nie wymaga 
wiary; odpłata przychodzi nie w wiecz-
ności, ale dość szybko. 

Wiara więc wyraża się w tym, że go-
ścimy osoby, które nie mogą nam się 
odwzajemnić. To działanie, które obie-
cuje wynagrodzić Bóg, ale nie poprzez 
szybki, doczesny zwrot, lecz być może 
nawet, dopiero w przyszłym świecie. 

Właśnie gościnności brakowało So-
domczykom. Oczywiście, byli rów-
nież winni grzechu homoseksualizmu  

i w ogóle rozwiązłości seksualnej. Jed-
nak, zwróćmy uwagę w jaki sposób 
ona się wyraża: właśnie jako pogwał-
cenie nietykalności wędrowca: „Wy-
wołali Lota i rzekli do niego: Gdzie są 
ci mężowie, którzy przyszli do ciebie 
tej nocy? Wyprowadź ich do nas, aby-
śmy z nimi poigrali” (Rdz 19:5). 

Grzech Sodomitów polegał nie tylko 
na samej rozwiązłości, ale również na 
pogardzie wobec osób w potrzebie. 
Lekceważeniu współczucia; perfidnym  
i okrutnym wykorzystaniu bezbronnych 
dla własnych żądz. Tak też komentuje 
to Ezechiel: „Oto winą Sodomy, two-
jej siostry, było to: wzbiła się w pychę, 
miała dostatek chleba i beztroski spo-
kój wraz ze swoimi córkami, lecz nie 
wspomagała ubogiego i biednego” (Ez 
16:49). Miała się dobrze. I miała w no-
sie wszystkich innych. 

Ta postawa łączyła się z jeszcze jednym 
grzechem, o którym mówi Izajasz: „Zu-
chwałe ich oblicze świadczy przeciw-
ko nim, a o swoim grzechu mówią bez 
osłonek, jak Sodomczycy, nie ukrywają 
go” (Iz 3:9). Ta negatywna opinia Boga 
o Jeruzalemczykach odwołuje się do 
konkretnej cechy Sodomczyków: bra-
ku wstydu, dumie wręcz w mówieniu 
o swoim grzechu. Grzech był oceniany 
pozytywnie. Realizacja swych pragnień 
seksualnych kosztem innych, słabych, 
niezależnie od ich woli, uznawana była 
za coś dobrego, skoro możliwego do 
przeprowadzenia i nie naruszającego 
dobrobytu samych Sodomczyków. 

Co z tego wynika dla nas?

Po pierwsze, nasze społeczeństwo jest 
niebezpiecznie podobne do Sodomy. 
Grzechy seksualne uważane są jedynie 
za preferencję, do której każdy ma pra-
wo. Teoretycznie tylko wtedy, gdy obie 
strony mają na to ochotę, ale tylko teo-
retycznie. Nie karzemy stręczycielstwa. 
Nie robimy zbyt wiele przeciw handlu 
„żywym towarem” - czyli kobietami 
bądź młodymi chłopcami, których do-
starcza się osobom chcącym sobie po-
folgować - „poigrać” jak Sodomczycy. 
A skoro tak, możemy spodziewać się 
podobnej Bożej ingerencji w przypad-
ku pierwowzoru. Nie wiem, jaka licz-
bę sprawiedliwych Bóg uznaje za wy-
starczającą w naszym przypadku, aby 
powstrzymać sąd, ale miejmy aspirację 
być w tej grupie! 

Po drugie, bądźmy jak Abraham. Do-
świadczamy obecnie dwóch ważnych 
trendów. Pierwszym są wędrowcy 
– uchodźcy – pukający do naszych 
kościołów. Przywitajmy ich jak same-
go Boga. Pamiętajmy, że Chrystus się  
z nimi utożsamia: „Zaprawdę, po-
wiadam wam, cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych braci – 
uwaga! - MNIE uczyniliście” (Mt 25:40). 
Drugim jest możliwość pomocy naszym 
braciom i siostrom w miejscach, w któ-
rych dzieją się rzeczy straszne. Skoro 
możemy, pomóżmy. A wierzę całym so- 
bą, że doświadczymy, że sam Chrystus 
będzie działał w nas i przez nas, gdy  
w ten sposób otworzymy nasze serca. 

Mateusz Wichary
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Boże słowa

Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że 
należę do ludzi lubiących drążyć 

dany temat, niezadowalających się 
pierwszą odpowiedzią. I kiedy tak za-
stanawiałem się nad zjawiskiem mar-
twienia się, w pewnej chwili uderzyła 
mnie myśl, że przecież słowo to loku-
je się bardzo blisko słowa „martwy”.  
I rzeczywiście klasyczny językoznaw-
ca, Aleksander Brückner pisze, że od 
słowa „mrzeć”, które jeszcze w XV w. 
znaczyło „uśmiercać, zabijać”, pocho-
dzi nasze „martwić się”, a w następnym 
stuleciu zyskało dzisiejsze znaczenie 
kłopotu, zgryzoty. Ten sam autor łą-
czy też ze sobą słowa „zmartwienie”  
i „martwota”. 

Czyż nie o to właśnie chodzi? Zmar-
twienie może nas prowadzić do śmierci 
– zabijając w nas radość życia (ale też 
powoli prowadząc do śmierci naszego 
ciała), pozbawiając nas całego błogo-
sławieństwa, które może być naszym 
udziałem z Bożego nadania, ale które-
go nigdy nie dostrzeżemy, pogrążając 
się w powolnym umieraniu. Zmartwie-
nie, jeśli jest długotrwałe, może pro-
wadzić nas do martwoty tej najlepszej 
części naszego „ja”, zamieniając nas  
w zupełnie inną osobę niż ta, która 
była Bożym dziełem. 

Może być jednak zupełnie inaczej – 
zmartwienie jest w stanie popchnąć 
nas do szczególnej relacji z Bogiem. 
Jak? Wszystko zależy od tego, czemu 
lub komu pozwolimy zawładnąć na-

szym życiem oraz w czym lub kim zło-
żymy nasze zaufanie. 

Ten tekst powstał właśnie dzięki zmar-
twieniu. Mojemu zmartwieniu. Ta-
kiemu, które spowodowane zostało 
długotrwałym bólem. Jak najbardziej 
cielesnym, ale dokuczliwym także dla 
ducha. Zamiast złościć się na niezasłu-
żone, moim zdaniem, cierpienie, mo-
głem poszukać dobrej strony tego do-
świadczenia. To był mój wolny wybór, 
na który Bóg zawsze pozwala. 

Czy może istnieć dobra strona cier-
pienia i zmartwienia? Ależ tak. Jezus 
pokazał nam, że jest to możliwe, choć 
w żaden sposób nie jest pociągające. 
Udowodnił, że jest to trudne, ale nie-
przekraczające ludzkich możliwości 
dźwigania ciężarów. 

A propos ciężarów. Sportowcy zajmu-
jący się podnoszeniem ciężarów, aby 
uprawiać swój sport, narażają się na 
ból i kontuzje, dlatego biorą mnóstwo 
leków i innych środków pozwalających 
pokonać ograniczenia swego organi-
zmu (a właściwie jego naturalną obro-
nę). Czyli będąc zdrowymi, stają się – 
w rezultacie długotrwałego uprawiania 
tego sportu – chorzy. My odwrotnie – 
właśnie przez to, że bywamy narażeni 
na ból, jesteśmy w stanie dźwigać coraz 
więcej. W ten sposób spostrzegamy, że 
możemy to wytrzymać. Nie dla wyni-
ku, nie dla rekordu, ale dla zwycięstwa 
nad tym, co chce i może pozbawić nas 
radości życia. Tak więc Bóg sprawia, że 

to samo zmartwienie, które czyni nas 
chorymi, może przy pełnym wiary po-
dejściu doprowadzić nas do ozdrowie-
nia, uratowania od pokusy pogrążania 
się w martwocie. 

I w naszym przypadku, inaczej niż  
u ciężarowców, nie chodzi o zawody, 
kto więcej zniesie. Chodzi o odnale-
zienie drogi – tej, która prowadzi od 
zmartwienia do zmartwychwstania. 
Problem, cierpienie, niedogodność – 
nie są wszystkim. One są drogą do od-
kupienia, do wywyższenia, do wzięcia 
Boga za rękę. 

Pisząc „zmartwychwstanie”, tym razem 
nie mam na myśli życia przyszłego. 
Owszem, na uwadze mam życie przy-
szłe, jednak nie po złożeniu do trumny, 
ale po tym, jak to patrząc na Jezusa, 
uświadomimy sobie, że wcale nie cho-
dzi o życie bez trosk od bólu, ale o ta-
kie, w którym uwierzymy Bogu, że jest 
w stanie zaspokoić nasze pragnienia  
i potrzeby na swoich własnych warun-
kach. Zmartwienie, które potraktujemy 
odpowiednio, może nas doprowadzić 
nie do śmierci – jak chciałby diabeł – 
ale do powstania z martwych, w zna-
czeniu mocnego stanięcia na nogi, na 
skale – tak, jak nieodmiennie chce tego 
dla nas Bóg. 

I jeszcze jeden przykład ze świata spor-
tu. Ze zmartwieniami jest jak z judo 
czy aikido – możemy wykorzystać siłę 
przeciwnika przeciwko niemu, aby od-
nieść nad nim pełne zwycięstwo.   

Włodek Tasak

Zmartwienie 

– podnoszenie ciężarów 
czy judo? 
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Wojenne wieści docierają do nas  
w zasadzie tylko w krótkich infor-

macjach, bo tak są łatwiejsze do przy-
swojenia. Ale i tak ich nie przyswaja-
my na długo. Może jest ich zbyt wiele,  
a może są zbyt niezrozumiałe? To od-
ległe konflikty. Tu i ówdzie zamieszki,  
a tam znów wojna ciągnie się od wielu 
lat. Rankiem planuje się uderzenie, a wie- 
czorem zażegnuje nowy wyścig zbrojeń. 
Zainteresowani z pewnością znajdą do-
kładniejsze informacje, ale dla większo-
ści z nas, ludzi, którzy żyją w pokoju, 
krótkie hasła wystarczą, aby mniej wię-
cej wiedzieć, co się dzieje na świecie. Te-
raz być może interesujemy się nimi nieco 
więcej, bo niepokojące wieści dotyczą 
naszych sąsiadów. Ale czy rzeczywiście 
uwagę telewizyjnego widza przyciągną 
autentyczne informacje z frontu, czy 
raczej czarne scenariusze pełne haseł  
o początku III wojny światowej, czy no-
wej zimnej wojny? Można nawet sympa-
tyzować z racjami jakiejś grupy, ale pa-
trząc obiektywnie i z daleka nie wiemy, 
ile w tym, co do nas dociera jest prawdy, 
a ile propagandy. Jak zwykle, pierwszą 
ofiarą konfliktu jest prawda.  

Wewnątrz i zewnątrz
Mamy ogromne szczęście, że nie mu-
simy patrzeć na wojnę od środka. We-
wnątrz zbrojnego konfliktu nie można 
pozostać obojętnym i neutralnym. Nie 
można przejść bez strat, choćby to miały 
być tylko uszczerbki na psychice i zabite 
marzenia. 

Niedawno oglądałam „Miasto 44” Jana 
Komasy – film wolny od debat „za  
i przeciw” Powstaniu Warszawskiemu, 
a pokazujący wydarzenia z perspekty-
wy młodych ludzi, którzy do tej walki 
szli z powodu buntu i desperacji, ale  
i w nadziei, że coś zmienią. Szli, bo ko-
goś kochali. Szli nawet bez broni sądząc, 
że i tak się przydadzą. I chociaż nie bali 
się śmierci, to nie do końca zdawali so-
bie sprawę z tego, co ich czeka. Co za 
głupota – można pomyśleć. Iść do walki 
bez wyposażenia, z miernym przeszko-
leniem...  Trwać w bitwie, gdy nie ma 
już żadnej nadziei...  

Skąd my to znamy? Z Biblii oczywi-
ście. Czytamy tam wielokrotnie o dla 
nas już bardzo odległych konfliktach, 
krwawych i tragicznych, a na ich tle  
o wyczynach bohaterów. A jednak są to 
tylko streszczenia, czasem krótsze niż 
relacje ze współczesnych gazet. Może-
my odgadywać tło historyczne, politykę, 
wielopokoleniowe uprzedzenia, konse-
kwencje ucisku i buntu. Możemy próbo-
wać zrozumieć, że tamte wojny nie były 
przypadkowe, bo z czegoś wynikały  
lub czemuś służyły. Walka o terytorium,  
o wolność, o narodowość, o wiarę. Lecz 
były i wojny zupełnie głupie, wynikające 
tylko z zemsty lub ambicji jakiegoś ty-
rana. I w te bitwy byli jednak zaanga-
żowani konkretni ludzie, którzy kogoś 
kochali, w coś wierzyli, mieli swoje tro-
ski i obowiązki – często zostali z nich 
wyrwali pomimo własnej woli. Podda-
wali się w końcu lub stawali bohaterami. 

Umierali lub ryzykowali życiem. Może 
widzieli w tym jakiś sens? A może nie 
mieli innego wyjścia, stając się pyłkiem 
na fali historii?

Symbolika
Wojny Starego Testamentu potwierdza-
ją, że Biblia nie wybiela i nie koloryzuje. 
Rzeczowo i realnie pokazuje, do czego 
zdolni są ludzie. Przez wieki nic się nie 
zmieniło w ludzkiej naturze, która bez 
mocy Bożej poddaje się złu. Ale dają 
też nadzieję, że cokolwiek się zdarzy 
w wirze historii, możemy mieć ufność 
w Bogu, który widzi i ratuje – nie tylko 
spod wpływu niebezpiecznych okolicz-
ności, ale także spod wpływu grzesznej 
natury. 

Wojna to także obraz walki dobra ze 
złem, czyli Boga z szatanem, nawiąza-
nie do bitwy ostatecznej, gdzie szatan 
będzie pokonany, ponieważ „zwycię-
stwo należy do Boga”. To również obraz 
ciągłej wojny królestwa Bożego i króle-
stwa ciemności, która toczy się w świe-
cie duchowym.

Wojny te możemy odczytywać w spo-
sób symboliczny także na bardziej oso-
bistych poziomach:
• nasza walka wewnętrzna z pokusą, 
grzechem, ze starą naturą, z lenistwem, 
z nałogiem, zmaganie się z samym sobą;
• nasza walka o byt, przetrwanie,  
o wytrwałość. Walka z przeciwnościami 
życiowymi, niwelowanie skutków nieko-
rzystnych okoliczności;

Inspirujące symbole

Aneta Krzywicka

Bóg zna nasze nikłe możliwości,  
ale nie zawaha się ich użyć,  

jeśli tylko my będziemy widzieć  
Jego możliwości
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• nasza walka o godność i sprawiedli-
wość; obrona przed wykorzystywaniem, 
zhańbieniem, manipulacją, umiejętność 
powiedzenia „nie” i „stop”; to także wal-
ka jako działania społeczne: z biedą, 
alienacją, nierównością społeczną;
• w końcu nasza walka duchowa,  
walka o przełom, zwycięstwo, zmianę, 
uzdrowienie, błogosławieństwo, wyra-
żana w gorliwej modlitwie.

Każdy z w/w aspektów walki to popu-
larny temat kazań i rozważań biblijnych, 
ponieważ te bitwy są nam bliskie, a Bi-
blia często odwołuje się do terminologii 
wojskowej. Rozumiemy więc, że w mo-
dlitwę i rozwiązanie problemów trzeba 
włożyć jakiś wysiłek, ale rozpala nas 
fakt, że z pomocą Boga nie musi być tak, 
jak jest., że można zawalczyć w słusznej 
sprawie lub się właściwie obronić. Jeśli 
już się zaangażowaliśmy, to walczymy 
zazwyczaj na wielu frontach jednocze-
śnie, a wtedy potrzebujemy konkretnej 
taktyki i wsparcia. Zdarza się i tak, że 
jesteśmy doskonale obeznani tylko z jed- 
nym aspektem, np. walki o byt. Zma-
gania te bowiem zabierają całą energię 
i wolę walki na pozostałych frontach. 
Wtedy przydadzą się sprzymierzeńcy 
do pomocy. Nie powinno ich zabraknąć, 
bo Kościół ma składać się z wypróbo-
wanych, gorliwych żołnierzy – znamy tę 
symbolikę z Listów Apostoła Pawła.

Oby tylko nam się chciało
Szykując się do walki potrzebujemy tre- 
ningu i szkolenia. Budują one pewność 
siebie, a wyćwiczone nawyki pomagają 
szybciej reagować na zagrożenia nawet 
pomimo strachu. Wytrenowanie nie jest 
jednak tak potrzebne jak silna i właści-
wa motywacja. Najlepszy wojownik jest 
przekonany, pewny tego, za co walczy, 
dlatego nie waha się. Jest zaangażowany, 
zdeterminowany i niekonwencjonalny. 
Z kolei łatwo pokonać kogoś, kto swoje 
czynności wykonuje niedbale i jest zbyt 
pewny siebie. A najgorszy wojownik to 
ten, któremu się nie chce, nawet jeśli 
wszystko potrafiłby najlepiej. Jeśli więc 
siła motywacji będzie słaba, to efekt wal-
ki jest wątpliwy. Czasem może się udać. 
Ludzie tak lubią liczyć na łut szczęścia. 

Tendencja, jaką obserwujemy na przy-
kładzie naszego społeczeństwa, wi-
doczna jest i w naszych kościołach. 
Zanika w nas potrzeba walki. W końcu 
bez niej żyje się człowiekowi wygod-
nie i bezpiecznie. Po co się angażować 

i tracić siły? Coraz rzadziej usłyszymy 
od kogoś żarliwe zapewnienie: będę za 
ciebie walczył w modlitwie. Lub: długo 
walczyłem z tym grzechem i w końcu 
zwyciężyłem. Porażki można uspra-
wiedliwić przecież na wiele sposobów,  
a modlić może się ktoś inny. I można tak 
robić uniki aż do chwili, kiedy nie da się 
już uciec od bitwy, choćby dla obrony,  
a wtedy czy damy radę?   

Podobnie działa fałszywy pogląd, że 
chrześcijaństwo polega głównie na prze-
trwaniu, bo wtedy nawet przez myśl nam 
nie przechodzi, że Bóg może chcieć dla 
nas czegoś więcej. Zgadzam się, że trwa-
nie do końca życia przy Jezusie to god-
ne zwycięstwo, ale tę cechę nazywamy 
wiernością. Natomiast, jeśli nasza wiara 
działa, to powinna być pomocna zawsze, 
w każdych kłopotach i zmaganiach. 

Łatwo jest umierać,  
trudniej zwyciężać  

Nie chodzi o walkę dla samej walki. 
Potrzebujemy jej efektów. Zwycięstwo 
po podjętym wysiłku na pewno dobrze 
smakuje. Ta satysfakcja. Ta duma, że da-
łem radę! Ta ulga, że było warto!

Dlaczego więc nasze życiowe bitwy 
mają więcej wspólnego z umartwianiem 
się, bezowocnym ryzykiem, wysiłkiem 
na granicy wytrzymałości, niż ze zwy-
ciężaniem? 

Być może z braku nadziei i poczucia 
bezsilności. Jeśli starania zbyt często 
kończą się porażką, to braknie nam już 
sił i chęci do podejmowania kolejnego 
wyzwania. A im więcej strachu i nie-
wiary, tym trudniej. Duch walki niknie; 
zastępuje go duch rezygnacji i powąt-
piewania. I wtedy, cokolwiek byśmy nie 
zaproponowali, słyszymy z ust chrześci-
jan: nie mam już siły, to nie wyjdzie; już 
próbowałem; po co?; odpuść sobie; nie 
warto tak się męczyć, to za trudne, to za 
duży koszt. 

Być może nadmiar porażek wynika  
z tego, że będąc gotowi walczyć do koń-
ca, mimo przeważających sił wroga  – jak 
młodzi bohaterowie filmu „Miasto 44” – 
nie inwestujemy mądrze swego wysiłku. 
Tak jest, nie odpuszczamy, poświęcamy 
się, oddając pot, krew i w końcu życie. 
Czujemy, że w tej niezłomności jest ja-
kaś siła. „Przecież nas wszystkich nie 
zabiją” – o ile dobrze pamiętam w filmie 
pada takie zdanie. Ale czy poświęcić 

się najwznioślejszym ideałom i wierzyć  
w słuszność sprawy to wystarczające, 
by odnieść zwycięstwo? Nie, w wielu 
wypadkach ideały nie wystarczą. Z tego 
rodzi się raczej postawa cierpiętnicza –  
pochwała wszelkiego, nawet pozbawio-
nego sensu umartwiania się i nastawia-
nia drugiego policzka, aż do skrajności, 
gdzie wszelkie niepowodzenia tłumaczy 
się „wolą Bożą”. A może Bóg chce, aby-
śmy coś zmienili? Szukali innych, sku-
teczniejszych rozwiązań? Zaplanowali 
naszą walkę? Sprzymierzyli się z kimś 
jeszcze? Poszukali pomocy? 

Skłonność do poprzestawania na poraż-
kach, trudach, zmartwieniach i cierpie-
niach powinna nas mocno zaniepokoić, 
ponieważ chrześcijaństwo to nie tylko 
sam wysiłek walki, ale też „sprawiedli-
wość i pokój, i radość w Duchu Świę-
tym”. Dojmująca klęska może świad-
czyć o zbytnim poleganiu na swoich 
możliwościach. Jeśli już od dawna nie 
doświadczasz pokoju i radości, któ-
re rozpalają cię od wewnątrz pomimo 
wszystko, zastanów się, czy nadal ufasz 
Bogu. Czy oczekujesz jeszcze Jego po-
mocy? Czy spodziewasz się, że z Bo-
giem zwyciężysz, nawet jeśli samodziel-
nie nie dajesz rady?

Pole bitwy
W 17 rozdziale Księgi Samuela opisana 
jest specyficzna sytuacja przed bitwą. 
Po jednej stronie wojska króla Saula, po 
drugiej – Filistyńczycy. Jeden z nich – 
człowiek o ponadprzeciętnym wzroście 
– wychodzi i wyzywa śmiałka na po-
jedynek. Nikt z obozu Izraela nie chce 
ryzykować, więc Goliat śmieje się z ich 
tchórzostwa oraz z ich Boga, który naj-
wyraźniej nie potrafi ich obronić. Te sło-
wa zabijają resztkę woli walki Izraelitów. 
W obozie pojawia się strach i zwątpie-
nie. Król nie wie, co robić. 

Goliat w większości mówił prawdę, ale 
w jednej sprawie się mylił – Bóg Izraeli-
tów mógł ich obronić. Dlaczego Izraelici 
z obozu tego nie widzieli? Zaślepił ich 
strach silniejszy, niż wiara. Zwątpienie 
odebrało odwagę. Ale być może, na-
dzieja nie umarła: czekali, kto wie, może 
sam Bóg zareaguje? Znamienne, że fak-
tycznie, Bóg użył młodego człowieka, 
który nie nasiąknął jeszcze tą atmosferą 
niemożności.

Dawid, wówczas nastolatek, widział 
sprawy inaczej niż pozostali. Słucha-



jąc o jego doświadczeniu walki z lwem  
w obronie owiec, być może widzimy 
przyczynę tej pewności, że Bóg nie da 
się z siebie naśmiewać. Nie wstydził się 
również zadziałać wbrew oczekiwaniom 
(zrezygnował z walki w pełnym rynsztun-
ku), a jednocześnie znał wartość własnej 
broni, jaką była proca. Stanął do walki  
z silniejszym przeciwnikiem nie myśląc 
o konsekwencjach ewentualnej prze-
granej, ale nie był jedynie idealistyczny,  
jak młodzież z Powstania. Ostatecz-
nie jego oparciem była ufność w Bogu: 
„Wtedy Dawid odpowiedział Filistyń-
czykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mie-
czem, z oszczepem i z włócznią, a ja 
wyszedłem do ciebie w imieniu Pana  
Zastępów, Boga szeregów izraelskich, 
które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan  
w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci gło-
wę, i dam dziś jeszcze trupy wojska fili-
styńskiego ptactwu niebieskiemu i zwie-
rzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że 
Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgro-
madzenie, że nie mieczem i włócznią 
wspomaga Pan, gdyż wojna należy do  
Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy 
tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbli-
żać do Dawida. Dawid śpiesznie wybiegł 
z szyku bojowego, aby podejść blisko  
do Filistyńczyka” (1 Sm 17,45-48).

Jak już wspomniałam, przed walką mło-
dzieńcowi próbowano założyć najlep-
szą zbroję w armii – zbroję króla – ale 
była na niego za duża. Można to zin-
terpretować symbolicznie, że na każdy 
problem jest rozwiązanie „szyte na mia-
rę” i nie warto wchodzić w czyjeś buty, 
czy „czyjąś zbroję”. Dawid nie zamierzał 
użyć broni, na której polegało wojsko, 
aby pokazać, że nie on, lecz Bóg jest 
prawdziwym zwycięzcą – i nie zawahał 
się być drugi. Sam wszedł w rolę „narzę-
dzia” Bożego zwycięstwa. Nie zrobił nic 
ponad swoje umiejętności. Wykorzystał 
bowiem rzut z procy – technikę, którą 
miał przećwiczoną przy pilnowaniu 
stada owiec. Nie było potrzeby chro-
nić się w zbroi, ani przygotowywać się 
na wycieńczającą walkę ciężką bronią. 
Wystarczył jeden celny strzał i problem 
znikł. Bóg zna nasze nikłe możliwości, 
ale nie zawaha się ich użyć, jeśli tylko 
my będziemy widzieć Jego możliwości.

To nie bajka
Bóg i dzisiaj działa poprzez burzenie 
strachu. Bo najtrudniejszym polem bitwy 
chrześcijanina jest jego własny umysł. To 
tam czają się ogromne twierdze niewia-

ry, zwątpień i bezsilności. Krępują nas 
łańcuchy wspomnień, nawyków i fałszy-
wych poglądów. To tam można utknąć 
na bagnach marazmu lub rozbić się  
o skały egoizmu. Wewnątrz nas jest roz-
budowany świat, który swoim obrazem 
rzeczywistości walczy z tym, co Boże. 
Poprzez wydzielanie lepkiej, szarej mgły 
zmęczenia, bezsilności i złych wieści, 
łatwo niszczy nasz kontakt z Bożym roz-
wiązaniem problemu.

Nie przesiaduj w obozie pełnym lęku. 
Jeśli okoliczności życia, złe wieści, strata, 
kłamstwa, oskarżenia, nie pozostawia-
jąca złudzeń diagnoza lub cokolwiek 
innego zatrzymały Cię w takim miej-
scu, nie tkwij tam zbyt długo. Możesz 
z niego wyjść, jak Dawid. Być może 
wyczerpałeś już wszystkie możliwo-
ści i wydaje się, że nic już nie możesz 
zrobić... Nie myśl o swoich ogranicze-
niach i ludzkich oczekiwaniach. Po-
myśl nad tym, co może użyć Bóg. Miej 
wiarę w Bożą pomoc! Wzmocnij to, co 
masz. Posłuchaj świadectw tych, którzy  
zostali wyratowani lub uzdrowieni. Prze-
czytaj raz jeszcze Ewangelie i Dzieje 
Apostolskie. A jeśli nie umiesz tak jak 
Dawid zobaczyć Bożego działania, za-
nim ono nastąpi, to chociaż bądź gotowy 
przyłączyć się do Bożego zwycięstwa, 
jeśli tylko poczujesz Jego poruszenie. 
Gdy Dawid wygrał, całe wojsko nabrało 
odwagi i skoczyło do bitwy. A wtedy nic 
nie mogło już zatrzymać zwycięstwa. 

„Wojna należy do Pana”
Tamta wojna należała do Pana. Ale wo-
jownicy musieli włączyć się do walki, 
gdy tylko nabrali wiary. Po co? Czy Bóg 
nie mógł wszystkiego już zrobić sam? 
Pewnie mógł, ale Bóg chce używać nas. 
Użył wiary Dawida jak granatu, który 
wybuchając, rozbił w umyśle żołnierzy 
wszelkie mury niemocy i strachu. Gdy 
ruszyli do boju w imieniu Pana, trudy 
i ciężar walki nie miały już znaczenia. 
Mogli wypróbować swoją nową odwa-
gę i wiarę i w końcu zakosztować zwy-
cięstwa.

Wierzę, że do Pana należą również na-
sze małe i większe walki z przeciwno-
ściami i z samymi sobą. Jezus zwycię-
żył za nas każdą bitwę, uwolnił nas od 
grzechu, na krzyż wziął nasze cierpienia 
i słabości, kocha nas, przynosi pokój. 
Ale te fakty nie przynoszą zwycięskich 
zmian, dopóki nie zaczną jaśnieć w na-
szej świadomości wyraźniej niż strach, 

egoizm czy świadomość własnych ogra-
niczeń. Możemy z Nim zwyciężać, bo-
Bóg jest silniejszy niż jakakolwiek barie-
ra blokująca wiarę.  

Aby zyskać wiarę i zwyciężyć, nie musi-
my robić nic nowego poza tym do czego 
jesteśmy powołani i co przykazał nam 
Jezus. Mam tu na myśli choćby modlitwę 
– szczerą i głęboką, pełną determinacji, 
oddania i chwały. Być może post. Ale  
i życie w gotowości służenia, chodzenie 
w owej zbroi Bożej opisanej w Liście do 
Efezjan 6. Może na początek wystarczy 
po prostu opuścić obóz lęku i spojrzeć 
na życie wzrokiem wiary? Nie bójmy się 
i zaufajmy Bogu. Bo tak, jak światło wi-
dać w ciemności, tak i prawdziwa odwa-
ga błyszczy wyraźnie tam, gdzie można 
najeść się strachu. 
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Wersety inspirujące do walki: 
„Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują 
jego chwałę na wyspach! Pan wyrusza jak 
bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, 
rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, 
nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo”  
(Iz 42,12-13). Chwal Boga, który zwycięża!

„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam za-
wsze daje zwycięstwo w Chrystusie i spra-
wia, że przez nas rozchodzi się wonność po-
znania Bożego po całej ziemi” (2 Kor 2,14). 
Ufaj, że Chrystus chce i może zwyciężać  
w Twoim życiu!

„Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe 
zwycięstwo, Nie swej wielkiej sile zawdzię-
cza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy 
chodzi o zwycięstwo, A wielka jego siła nie 
zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana 
jest nad tymi, którzy się go boją, Nad tymi, 
którzy spodziewają się łaski jego” (Ps 33,16-
18, BW). Licz na Jego łaskę i nie polegaj 
bałwochwalczo na własnych zasobach!

„Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby po-
żreć ciało moje - Są oni moimi wrogami i nie-
przyjaciółmi - Potkną się i upadną. Choćby 
rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się 
serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw 
mnie, Nawet wtedy będę ufał” (Ps 27,2-3). 
Nie poddawaj się i nie daj się przestraszyć!

„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, 
że się przestrzega przykazań jego, a przy-
kazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, 
co się narodziło z Boga, zwycięża świat,  
a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to 
wiara nasza” (1 J 5,3-4). Nasza wiara ma 
moc – nie wątp w to!
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Był plecak na plecach i były walizki,
a teraz wakacje skończone.
Tornistry i teczki czekają na wszystkich
i zaraz zawoła dzwonek… 

(„Pożegnanie wakacji” Wanda Chotomska)

 W akacje, wakacje i po wakacjach. Już w środku 
lata reklamy sklepowe przypominały uczniom  

o powrocie do szkoły. Wszechobecne promocje na ze-
szyty, tornistry, kredki, pomimo pełni lata. Jak dobrze, że 
mnie już to nie dotyczy, że mam już wszystkie szkoły 
skończone – żadnych lekcji, żadnych zeszytów, żadnych 
sprawdzianów i egzaminów… Bo przecież my dorośli 
wszystkie szkoły mamy już za sobą. Czy jednak, aby na 
pewno mam za sobą bycie uczniem? 

Ostatnio wpadła mi w ręce stara książka W.A. Hen-
richsena pt. „Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa”, za-
inspirowana nakazem Pana Jezusa: „czyńcie uczniami”  
(Mt 28,19). Autor bardzo praktycznie pisze o powoływa-
niu uczniów, o kolejnych etapach ich wychowywania: ko-
nieczności modlitwy, wspólnoty trwania w Słowie, o by- 
ciu świadectwem. Jednym słowem, o życiu, w którego 
centrum jest Chrystus. Być uczniem nie oznacza za-
tem jednorazowej decyzji, lecz jest to codzienny, kon-
sekwentny wybór Chrystusa. Czyli, jako chrześcijanie 
mamy nieustanny status ucznia, ucznia Chrystusa. 

W systemie szkolnictwa odróżniamy ucznia nauczania 
początkowego, koślawo zapisującego pierwsze litery  
i sylabizującego w czasie czytania pierwszych lektur, od 
licealisty czy studenta już samodzielnie pracującego pod 
okiem profesora. Wiedza przyswajana przez młodszych 
uczniów jest mniej złożona od tej, którą zdobywają stu-
denci. Ostatnio usłyszałam historię kobiety wspomina-
jącej szukanie pomocy u ojca w rozwiązaniu zadania 
z fizyki w szkole podstawowej. Jej ojciec, wykładowca 
wyższej uczelni próbował jej pomóc rozwiązać zadanie 
przy użyciu rachunku całkowego. Bardzo był zdziwiony, 
że dziecko nie wie, co to jest całka. Biblia również opisuje 
różne poziomy uczniostwa. Wyraźnie rozróżnia ucznia 
– niemowlaka, karmionego mlekiem od ucznia dojrza-
łego, który może i powinien otoczyć opieką młodszych 
uczniów. Jak dobrze, że Jezus jest doskonałym Nauczy-
cielem, znającym nasze możliwości. Czytamy bowiem: 
„I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo 
stosownie do tego, jak mogli słuchać” (Mar 4,33).

Wspominam zabawną historię, gdy mój pięcioletni syn 
po roku „nauki” języka angielskiego w przedszkolu, 
chciał rozpocząć „naukę” języka niemieckiego. Spytany, 
dlaczego - odpowiedział: angielski już przecież znam! 
Podobnie zdarza się wśród młodych słuchaczy szkółki 
niedzielnej. Dzieci niekiedy reagują na przedstawiany 
fragment historii biblijnej: to już znam, widziałam/-em  
w kreskówce. Czyż jednak i nam dorosłym nie zdarza 

Alina Woźniak
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Alina Woźniaksię przypadkiem postawa niedojrzałe-
go ucznia, który już rzekomo wszyst-
ko wie, który nie ma potrzeby uczest-
niczenia w kolejnej lekcji, w kolejnym 
kursie, czy grupie biblijnej, bo ja już 
wiem wszystko?

Trudno jest usłyszeć i zastosować za-
chętę do zmiany, sugestię skorygo-
wania pewnych zachowań, jeśli mam 
postawę wszechwiedzącej osoby, jeśli 
brak mi pokory. Tak jak nauczyciel nie powierzy „pierw-
szakom” poważnego zadania w szkole, tak też nie obcią-
żajmy prowadzeniem poważnych służb w kościele ludzi, 
którzy mimo dorosłości i dużego doświadczenia życio-
wego są często duchowymi niemowlętami bez dojrza-
łości duchowej, pamiętając o zasadzie: „Kto jest wierny  
w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny” (Łuk 16,7).

Kiedyś ucznia danej szkoły rozpoznawało się po mundur-
ku i tarczy szkolnej. Co mnie dzisiaj wyróżnia, jako ucznia 
Pana Jezusa? Po czym ludzie poznają, że jestem Jego 
uczniem? Jako chrześcijanie reprezentujemy różne nurty, 
różne „szkoły”. Spotykałam takich, którzy by być rozpo-
znawani jako prawdziwi uczniowie Jezusa, postanowili od-
ciąć się od powszechnie znanych form tradycyjnego pol-
skiego świętowania: bez choinki, bez Wigilii, bez kolędo-
wania. Innym razem spotkałam młodą, świeżo nawróconą 
dziewczynę w charyzmatycznej wspólnocie. Opowiadała: 
„będąc w innym mieście szukałam kościoła pod wskaza-
nym adresem. Ale tam ani klaskania, ani tańca, ani głośne-
go uwielbienia. Pomyślałam, że pomyliłam adres, że to nie 
prawdziwy kościół, bo tak tam poważnie i spokojnie…”. 

Jaką „szkołę” ja reprezentuję?  Co jest moim uczniowskim 
znakiem rozpoznawczym? Choinka, czy jej brak? Głośne 
uwielbienie, czy raczej powaga, powściągliwość, którą 
w sobie ćwiczę? A może znak rybki na samochodzie?  
Czy aby na pewno weryfikuję moje uczniostwo przez 
miłość od ludzi, do czego zachęcał Pan Jezus: „Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość 
wzajemną mieć będziecie” (Jan 13,35).

W szkołach zdarzają się niekiedy uczniowie drugorocz-
ni. Tacy, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. 
Muszą oni ponownie przyswoić dany materiał, aby pójść 
dalej. A może jestem uczniem ciągle powtarzającym tę 
samą klasę? Autor Listu do Hebrajczyków ganił takich 
„repetujących uczniów” pisząc: „Biorąc pod uwagę  
czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu 
potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych za-
sad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mle-
ka, a nie pokarmu stałego” (Hebr 5,12). 

A może chcę być tylko „wolnym słuchaczem”? Bez egza-
minów, bez sprawdzianów, bez zobowiązań. Bez podle-
gania klasyfikacji. A przecież w każdej szkole prawdziwe 

uczniostwo do czegoś zobowiązuje. 
Sam Pan Jezus przestrzegał: „Każ-
dy więc, kto słucha tych słów moich  
i wykonuje je, będzie przyrównany do 
męża mądrego, który zbudował dom 
swój na opoce. I spadł deszcz ulew-
ny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry,  
i uderzyły na ów dom, ale on nie ru-
nął, gdyż był zbudowany na opoce. 
A każdy, kto słucha tych słów moich, 

lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głu-
piego, który zbudował swój dom na piasku.  I spadł ulew-
ny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na 
ów dom, i runął, a upadek jego był wielki” (Mt 7:24-27). 
Zatem prawdziwy uczeń Chrystusa nie może być jedynie 
słuchaczem, bez sprawdzianów czy testów, bez angażowa-
nia się w życie kościoła, bez stosowania poznanej Prawdy  
w swoim życiu. Czytamy bowiem: „Za pełną radość po-
czytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne 
doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę 
na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być 
dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni,  
w niczym nie wykazując braków.” (Jak 1,2-4).

Rozwijajmy się w kolejnej klasie uczniostwa u Mistrza. 
Nabywajmy mądrości. Salomon pisał: „Mądrość ko-
biet buduje dom, lecz głupie go własnoręcznie burzą” 
(Przyp 14,1). Bądźmy tymi, które budują. Jednak gdzie 
i u kogo szukać mądrości? Dzisiaj tymi, którzy dora-
dzają, dzielą się swoją „mądrością życiową” są gwiaz-
dy muzyki, celebryci, ludzie znani z tego, że są zna-
ni. Czy każda zasłyszana rada, przeczytana w prasie 
wskazówka jest właściwa? Czy każdy doradca jest tym  
właściwym? Czy każda szkoła jest właściwa? 

Pamiętajmy, że, jak pisze Jakub w swoim Liście, są dwa 
rodzaje mądrości: „jeżeli żywicie w sercach waszych 
gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalaj-
cie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie 
na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość 
ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość  
i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mą-
drość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czy-
sta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, peł-
na miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy.” (Jak 3,14-17).

Bogu niech będą dzięki za to, że: „jeśli zaś komuś z was 
(z nas) brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który 
daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją 
otrzyma” (Jak 1,5).Bogu niech będą dzięki za Jezusa, któ-
ry tak, jak kiedyś otwierał oczy i umysły swoim uczniom, 
którzy chodzili z Nim (Łuk 24,31;44), tak może to uczy-
nić również nam, jeśli z Nim chodzimy. Otwórz me oczy  
o Panie… 



opracowanie: Nela i Zbyszek Kłapa

Swando mieszka na jednej z wysp na Oceanie Spokojnym. Wy-
spa nazywa się Lau i należy do Archipelagu Ninigo (Papua Nowa  
Gwinea). 

Jego rodzice wybudowali domek z liści palmy kokosowej i ba-
nanowców na niewielkim podwyższeniu z drewnianych bali, by 
uchronić go przed uderzeniami fal podczas sztormów i ulew-
nych deszczy tropikalnych. Dom ma tylko jeden pokój, w któ-
rym śpią Swando, jego rodzice i czwórka rodzeństwa. Swando 
bardzo lubi swój dom. Leżąc w hamaku uwielbia słuchać szu-

mu fal i przyciszonych rozmów rodziców. Niestety nie może całego dnia spędzić w hamaku, bo czeka na niego 
wiele prac domowych. Na maleńkich wyspach Ninigo nie ma prądu. Z tego względu, Swando nigdy nie używał  
w domu lodówki, pralki, zmywarki, mikrofalówki, miksera, telewizji, komputera, żarówki, ani nawet komórki NOKIA!

Z początkiem roku szkolnego Swando przeprawia się wraz z innymi dziećmi w niewielkiej łódce przez „wielką wodę” 
do szkoły, z której wraca dopiero po 10 miesiącach nauki ze świadectwem ukończenia kolejnej klasy. Bardzo tęskni 
wtedy za rodzicami i hamakiem na plaży, ale wie, że wykształcenie 
otworzy mu drogę do lepszej przyszłości, więc uczy się pilnie i za-
chęca do tego swoje młodsze rodzeństwo.  

Kilka lat temu, dzięki obecności misjonarzy w jego wiosce, Swando 
poznał Pana Jezusa i zaprosił go do swojego życia. Od tego czasu 
regularnie uczy się wersetów biblijnych na pamięć, zna ich już kil-
kadziesiąt! W ten sposób może dzielić się ewangelią z pozostałymi 
dziećmi, gdy wraca na swoją wysepkę. Opowiada im o dobrym 
Pasterzu, który prowadzi go nawet po wzburzonych falach daleko 
od domu.

Pamiętaj o Swando i dzieciach z Papui Nowej Gwinei w swoich 
modlitwach.   

 

SWANDO 
Z ARCHIPELAGU 
  NINIGO

Hasło na nowy rok szkolny od króla Salomona.  
Aby je poznać, wykreśl wszystkie X, F i H.

(Sprawdź w księdze Przypowieści Salomona 15:33, czy dobrze odczytałeś.)

Rozwiąż rebus

X B H O F J A H X Ź Ń X P A H N X X A H J E F S T X
S Z K O Ł X Ą F M X Ą D F R H O X F Ś C H F I

Zdanie, które rozszyfrowałeś pochodzi ze Starego Testamentu. Wyraża ważną myśl. Czy ro-
zumiesz to zdanie? Bojaźń Pana można wyrazić jako poważne traktowanie Boga. Szkoła mą-
drości, to po prostu nabywanie mądrości do właściwego postępowania w różnych sytuacjach. 
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Wstęp

Czy nam się to podoba, czy nie, chrześcijaństwo ma ży-
dowskie korzenie, ale wzrosło na grecko-rzymskim grun-
cie. Nie byłoby go ani bez jednego, ani drugiego źródła. 
To nie ulega wątpliwości. Które jednak jest ważniejsze  
i czystsze duchowo? Pytanie nie jest łatwe. Przez lata 
dominowało podejście pro-greckie, niezauważające  
w odpowiednim stopniu hebrajskiego elementu. Dzisiaj 
dominuje opcja odwrotna. Nie brakuje takich, którzy 
wszystkie pozytywne elementy łączą z hebrajskością,  
a negatywne z hellenizmem. 
Ale obie postawy są oparte na ignorancji. Wydaje się 
raczej, że cała wartość chrześcijaństwa leży właśnie  
w łączeniu tych wątków, choć zarazem z nich bierze się 
również jego słabość. Przyjrzyjmy się temu bliżej. W tej 
kolejnej, krótkiej serii w Słowie Prawdy przyjrzymy się 
losom obu stylów myślenia tak w chrześcijaństwie, jak 
judaizmie.  

Trudności w ujęciu myśli greckiej

Nie jest łatwo ją opisać, ponieważ od zawsze była bar-
dzo zróżnicowana i to na wielu poziomach. Po pierwsze 
wyrażała się w różnych formach: mitologicznych, lite-
rackich, politycznych, religijnych filozoficznych i nauko-
wych. Nie są one ze sobą zbyt spójne. Po drugie, każde 
z tych źródeł samo w sobie jest bardzo zróżnicowane. 
Są różne mity, różne filozofie, różne idee polityczne, itd. 
Po trzecie, na dodatek ulegają szybkiej przemianie.  Ale 
można już samo to uznać za jej specyfikę. Greckość to 
zawsze wiele różnych spojrzeń na jedną sprawę, które 
nie komponują się w jedną całość. Pamiętajmy, że długo 
nie istniało nawet państwo greckie. Były to wpierw licz-
ne miasta-państwa, a potem hellenistyczne, macedońskie  
z pochodzenia monarchie, wreszcie Rzym, który też 
stworzył wiele prowincji na terenach greckojęzycznych.  

I tak było do końca, w 1453 r. Grecja jedna, jaką znamy 
ją dziś powstała dopiero w XIX w. 

Czy można wyodrębnić jednak to, co jest wspólne dla 
wszystkich Greków? Tak, ale jest to trudne i w dużym 
stopniu zależy od tego, z kim ich porównujemy. Inna jest 
istota greckości w porównaniu z Egipcjanami, czy Babi-
lończykami, inna z Persami, czy Żydami, inna z Hindu-
sami, czy Chińczykami. A przecież to, co ważne dla Gre-
ków nie zmienia się zależnie od tego, z kim ich porów-
nujemy. Takie spojrzenia zawsze są wybiórcze i opierają 
się na daleko idących zniekształceniach, akcentując aku-
rat to, co różni Greków od przedstawicieli danej kultury, 
traktując to, co ich łączy, jako oczywiste. A wszystkie one 
mają ze sobą i coś wspólnego i coś różnego. 

Kosmos. Dla Greków świat rozumiany jako porządek 
rozwinięty z chaosu, pozostaje najwyższą rzeczywisto-
ścią obejmującą również wszelkie bóstwa. To oznacza 
pewną względną jedność rzeczywistości, bo ostatecznie 
wszystko jest tylko jego częścią, a więc tworzy pewną 
całość. Jedność ta jednak nigdy nie jest absolutna, bo za-
wsze rozpada się na mnogość wielu rzeczy. To napięcie 
między monizmem a pluralizmem jest bardzo charaktery-
styczne dla myśli greckiej, a i europejskiej w ogóle. Tyle, 
że z perspektywy hebrajskiej akcentuje się ową jedność. 
Brak wyraźnego odróżnienia sfery Stwórcy od stworzenia, 
a z perspektywy myśli indyjskiej, czy chińskiej raczej ową 
wielość. Poszczególne koncepcje zbliżały się raz do tej, 
raz do tamtej skrajności, nigdy jednak nie pozbawiały się 
tej drugiej: to zawsze wiara w prawdziwą jedność świata, 
a zarazem w realną wielość jego przejawów i rzeczy. Ko-
smos nie zmierza do niczego innego, niż on sam. Na koń-
cu jego rozwoju jest jego początek. Czas płynie wkoło.   

Prawda. Prawda (aletheia) jest pierwotnie utożsamia-
na z samym kosmosem, z czasem z jego podstawą lub 
ostatecznie rzetelnym opisem tegoż. Łączy się zatem  

Myślenie helleńskie
a hebrajskie

Janusz Kucharczyk

Chrześcijaństwo i judaizm: 
między myśleniem greckim, a żydowskim

Część 1.
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z patrzeniem i odkrywaniem rzeczywistości wcześniej za-
krytej dla zmysłów i umysłu. Do prawdy dochodzi się na 
drodze intelektualnej, przez logikę i zmysły, także rozmo-
wę. Dotyczy obiektywnej, bezosobowej rzeczywistości. 

Zasady moralne. Są zasadniczo poznawalne przez 
umysł, intelekt, rozum. Polegają na zachowaniu równo-
wagi, miary jako drogi dojścia do szczęścia i prawidłowo 
zarządzanego państwa. Człowiek mądry jest cnotliwy,  
a zarazem szczęśliwy. Głupi jest zły i nieszczęśliwy. Cho-
dzi o to, by odkryć drogę do prawdziwej cnoty, a następ-
nie nabyć wprawy w jej zastosowaniu w życie tak, by 
osiągnąć etyczną doskonałość. Sama cnota (arete) może 
być pojmowana rozmaicie, ale jest zawsze sprawnością, 
zdolnością, której można się nauczyć na drodze intelek-
tualnej i odpowiednich ćwiczeń duchowych.

Człowiek. Człowiek jest częścią kosmosu, nie ma od-
rębnego znaczenia. Nie jest mu dane żyć wiecznie. Jest 
całkowicie zależny od sił, które go stworzyły. Powinien je 
poznać i im się podporządkować. Same te siły definiowa-
ne są różnie, ale zawsze są ponad człowiekiem. On nie 
ma znaczenia.

Przejdźmy teraz do omówienia w podobny sposób myśli 
hebrajskiej. 

Trudności w ujęciu myśli hebrajskiej 
Nie została wyrażona jasno, ale jest zawarta w kanonicz-
nych i pozakoanonicznych tekstach religijnych dotyczą-
cych prawa, historii, czy w poezji. Nigdy nie oddzieliła się 
od religii. Ważne też jest i to, że w swoim czasie uległa 
również wpływom greckim, tak bezpośrednio w antyku, 
jak i pośrednio, przez Arabów w średniowieczu, czy myśl 
europejską później. Ulegała też zatem zmianom.

Bóg i stworzenie. Podstawową opozycją dla myśli 
greckiej jest hebrajskie rozróżnienie Bóg – stworzenie. 
Nie ma dla nich wspólnej kategorii nadrzędnej, jaką był 
na przykład kosmos, czy byt dla Greków. Bóg jest po-
nad światem, w żaden sposób się z niego nie wyodrębnił,  
jest jego Stwórcą i celem. To On powołał go do istnienia  
i prowadzi go, opiekując się nim, jako swoim stworze-
niem. Świat miał więc swój początek i będzie mieć ko-
niec w swoim rozwoju. Czas ma zatem charakter linear-
ny, nie cykliczny. 

Wiara. Prawda jest kwestią słuchania i zaufania Bogu, 
który objawia swoją wolę. On jako Stwórca świata jest 
jej jedynym źródłem. Wiara zatem jest jedyną drogą do 
poznawania prawdy. Dochodzi się do niej nie przez czy-
sto intelektualne dociekania czy zmysły, ale przez pozo-
stawanie wiernym Bogu, którego słowom można zaufać. 
Jego obietnice bowiem zawsze się spełniają, są prawdzi-
we, ponieważ ufanie im pozwala osiągnąć zamierzony 
cel; są godne uznania i naśladowania w swoim życiu. Bóg 
zawiera przymierze z człowiekiem. Jego przedmiotem 
jest ziemia obiecana i obiecany tryumfalny Dzień Pański, 
wieńczący dzieje świata, a rozpoczynający wieczne pa-
nowanie Jego królestwa rządzonego przez Bożego Poma-
zańca, który zapanuje nad wszelkimi królami ziemskimi.

Prawo i łaska. To owo przymierze właśnie pozostaje 
fundamentem etyki. Bóg dając człowiekowi swoje przy-
kazania oczekuje od niego ich wypełniania. Stanowią 
one daną mu przez Stwórcę drogę życia. Tylko podążając 
po niej może osiągnąć cel swego życia. Prawa przymie-
rza są przedmiotem łaski i to ona jest nawet ważniejsza 
od samej ich treści, jak szczera skrucha jest lepsza od do-
skonałości etycznej połączonej z brakiem zaufania Bogu.

Człowiek. Człowiek jest stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boga. Wypełnienie go w życiu pozostaje ce-
lem jego istnienia. Wykracza on zatem poza ten świat, 
ostatecznie prowadzi do wiecznego trwania z Bogiem  
i służenia Mu.

Zakończenie 

Centrum greckiego myślenia stanowi świat. Bogowie 
pozostają jego częścią, a rozumowe i zmysłowe pozna-
nie jego praw jest istotą prawdy. Poddanie się im w ży-
ciu prowadzi do szczęścia i ładu. W przeciwieństwie, 
centrum myślenia hebrajskiego jest pozostający ponad 
światem Bóg, który daje się poznać przez wiarę – czyli 
zaufanie Jego słowom. Taka postawa prowadzi do osią-
gnięcia celu, jakim jest wieczne życie w Jego królestwie,  
będące przeznaczeniem tego świata, jako Bożego stwo-
rzenia podlegającego Stwórcy.

O tym, jak te dwa sposoby myślenia spotykają się  
w chrześcijaństwie oraz co z tego wynikało i wynika,  
w kolejnym odcinku cyklu.  
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Opracował: Konstanty Wiazowski

Liban – wspieranie uchodźców  
z innych krajów

Baptystyczny Program Pomocy i Rozwoju wspiera 
do 7000 syryjskich rodzin w Libanie i w Syrii. Wraz 
innymi partnerskimi zborami zaopatruje ich w żyw-
ność i podstawowe artykuły codziennego użytku. 
Większość uwagi jest poświęcana dzieciom. W dolinie 
Bekaa, gdzie znajduje się najwięcej Syryjczyków, tam-
tejszy zbór baptystyczny założył Szkołę Prawdziwej 
Winnicy, gdzie syryjscy nauczyciele uczą syryjskie 
dzieci. Liczba dzieci stale rośnie. Szkoła ta jest jedyną 
nadzieją dla tych dzieci. W czerwcu tego roku 17 osób 
ukończyło studia w Arabskim Baptystycznym Semi-
narium Teologicznym i udało się do służby w różnych 
krajach. Przy Seminarium tym działa Instytut Bliskow-
schodnich Studiów, który ostatnio zorganizował kon-
sultacje na temat „Naśladowanie Jezusa na Bliskim 
Wschodzie i północy Afryki”. Wzięło w niej udział pra-
wie 200 osób. Baptystyczna Szkoła w Bejrucie przy-
gotowuje się do nowego roku szkolnego. (bwanet.org)

Irak – pomoc ofiarom 
prześladowań

Ara Badalian, pastor zboru baptystycznego w Bagda-
dzie pisze: „Jak wiecie, chrześcijanom w Mosulu na-
kazano: nawracajcie się na islam, albo opuszczajcie 
swoje majętności. W ub. tygodniu muzułmanie zajęli 
wyżynę Niniwy, gdzie mieszkało ponad 100 tysięcy 
chrześcijan. Musieli oni opuścić swoje wioski i domy. 
Jako zbór baptystyczny, wraz z innymi ewangelicz-
nymi zborami spotykamy się na modlitwę prosząc 
Boga, aby muzułmanie nie poszli poza Mosul. Módlcie 
się, aby tutejsi wierzący mogli pokonać strach i wy-
korzystać tę sytuację do dzielenia się dobrą nowiną”. 
Światowy Związek Baptystów wysłał 20.000 USD 
na doraźną pomoc dla pokrzywdzonych chrześcijan  
w Iraku. Jest ona przeznaczona dla prawie 500 rodzin, 
które uciekły z Mosulu i znalazły się w Kurdystanie. 
Mosul to drugie pod względem wielkości miasto Ira-
ku, chrześcijanie zamieszkiwali tam od niemal 2000 
lat. Od 2003 roku grupy islamskie nasiliły prześlado-
wanie chrześcijan, dlatego ponad 2,2 mln obywateli 
tego kraju udało się do państw sąsiednich – Libanu, 
Jordanii i Syrii. W większości byli to chrześcijanie. 
(bwanet.org)

Światowy Związek Baptystów  
– przyjęcie nowych członków 

W lipcu tego roku, na Dorocznym Zgromadzeniu tego Związku w Izmirze, 
Turcja, przyjęto cztery nowe Kościoły baptystyczne. Są to: Baptystyczna 
Społeczność Wiernych w Afryce, powstała w 1958 roku w Demokratycz-
nej Republice Kongo. Liczy ona 30.146 członków w 136 zborach. Obecnie 
już 13 kościołów baptystycznych Demokratycznej Republiki Konga należy 
do Światowego Związku Baptystów. Drugim nowo przyjętym Kościołem 
jest Ewangeliczna Społeczność Baptystów Afryki Centralnej. Powstała ona  
w 2009 roku i liczy 40.000 członków w 150 zborach. Trzecim Kościołem jest 
Baptystyczny Kościół Emmanuela w Etiopii, powstały w 1962 roku, liczy on 
20.000 członków w 49 zborach. Teraz już trzy Kościoły baptystyczne Etiopii 
należą do światowej rodziny baptystycznej. Czwartą przyjętą społecznością 
są Zbory Baptystyczne Chin w USA, powstałe w 2004 roku i liczące 8,500 
członków w 63 zborach. Obecnie do Światowego Związku Baptystów należy 
231 wspólnot baptystycznych w 121 krajach świata. (bwanet.org)

Rosja –  piąta wyprawa misyjna do Mongolii
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był centralny zbór baptystów w Omsku. Na 
początku przygotowano program na trzy lata. Jego celem było opracowanie 
programu służby wśród mongolskich dzieci oraz przygotowanie rodzimego 
zespołu do służby w swoim regionie. W ciągu trzech lat zorganizowano trzy 
obozy dziecięce dla 400 mongolskich dzieci, przygotowano 20 mongolskich 
współpracowników, z których dwóch zaproszono na seminarium w Kra-
snojarsku. Misjonarze rosyjscy odwiedzili prawie 40 najuboższych rodzin 
udzielając im pomocy żywnościowej. Przez 24 godziny na dobę mongolskie 
dzieci przebywały pod opieką chrześcijańskich opiekunów, doświadczając 
szczególnej Bożej miłości. Zajęcia prowadzili tamtejsi pracownicy, rosyjscy 
misjonarze byli tylko doradcami. Ale i dla nich wyjazd za granicę, kontakt 
z inną kulturą i językiem były wielkim doświadczeniem. Młodzi chłopcy  
i dziewczęta nabrali doświadczenia misyjnego, umocniła się ich miłość do 
Boga i ludzi, i z tego trzeba się cieszyć. (baptist.ru)

Japonia – ewangelizacja Franklina Grahama
W Japonii, która liczy 127 mln mieszkańców chrześcijanie ewangelikalni 
stanowią mniej niż jeden procent zaludnienia tego kraju. Większość jej 
mieszkańców praktykuje szintoizm lub buddyzm. Ostatnio Franklin Gra-
ham ewangelizował w Sapporo, mieście położonym na północnej wyspie 
Hokkaido. W 1972 roku w mieście tym odbyły się Zimowe Igrzyska Olim-
pijskie. Z 403 kościołów protestanckich w prefekturze Hokkaido w ewan-
gelizacji wzięło udział 150 z nich. W Festiwalu Nadziei uczestniczyło prawie  
16.000 osób, z których ponad 1540 pozytywnie odpowiedziało na apel 
ewangelisty. Jednym z nich był 77- letni Hirojoszi, który opierając się na ku-
lach, podążał w kierunku murawy Ośrodka Sportu. „Wiem, że podupadam 
na zdrowiu i dlatego chcę być pewnym przebaczenia swoich grzechów”  
– powiedział. (Decision, 7-8/br.)
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Gaza – sytuacja po izraelskim 
bombardowaniu

Hanna Masad jest byłym pastorem zboru bapty-
stycznego w Gazie, obecnie mieszkającym w Jor- 
danii. Jest założycielem Chrześcijańskiej Misji  
w Gazie i członkiem grona nauczycielskiego Ko-
ledżu Biblijnego w Betlejem. Wykłada również 
w Ewangelicznym Seminarium Teologicznym  
w Jordanii. Regularnie odwiedza Gazę, wspierając 
tamtejszy zbór baptystyczny i organizując pracę 
charytatywną. 27 lipca, w swoim liście napisał: 
„Sytuacja w Gazie pogarsza się z każdym dniem. 
Wczoraj Jailila Ayyad stała się pierwszą wśród 
chrześcijan ofiarą izraelskiego bombardowania. 
Jej syn został poważnie ranny. Mimo strachu  
i zniszczeń ludzie pomagają sobie. Kościoły są 
otwarte, by pomagać poszkodowanym. Sytuacja 
w Gazie jest gorsza niż po jakimś innym konflikcie. 
W rozmowie telefonicznej moi kochani bracia ze 
zboru płakali, opowiadając o strachu i zniszcze-
niach. Wraz z bratem z Towarzystwa Biblijnego 
będziemy realizować plan niezbędnej pomocy. Po-
prosiłem braci ze zboru w Gazie, aby gdy stanie 
się to możliwe, mogli rozprowadzać wśród naj-
bardziej poszkodowanych paczki żywnościowe, 
które mamy zamiar tam wysyłać. Potrzebujemy 
waszych modlitw w tej sprawie”. (ebf.org)

Ukraina – sytuacja religijna
W kraju tym działają trzy Kościoły prawosławne 
– prawosławni moskiewskiego patriarchatu (35 
mln wiernych w 12,895 parafiach), prawosławni 
kijowskiego patriarchatu (6 mln wiernych w 4.702 
parafiach) oraz prawosławni autokefaliczni (1.5 mln  
wiernych w 1.247 parafiach). Są tam też dwa Ko-
ścioły katolickie – greckokatolicki (3.919 parafii)
i rzymskokatolicki (1.110 parafii). Ponadto są tam 
również staroobrzędowcy (77 parafii) i Armeń-
ski Kościół Apostolski (29 parafii). Jeżeli chodzi  
o protestantów, to na Ukrainie działają: Ewangelicz-
ni Chrześcijanie Baptyści (3.094 zbory, w tym 76 na 
Krymie), Kościół Ewangelicznych Chrześcijan (349 
zborów, w tym 13 na Krymie), Zbory Zielonoświąt-
kowe i Charyzmatyczne (4.419, w tym 164 na Kry-
mie), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (1.124 
zbory, w tym 27 na Krymie), Kościół Luterański 
(105 parafii, w tym 21 na Krymie), inne protestanc-
kie denominacje to 378 zborów, w tym 8 na Krymie. 
Sytuacja Kościołów na Krymie nie jest jednoznacz-
na: przejdą one pod jurysdykcję Rosji czy pozosta-
ną z Ukrainą. Kościoły na terenie Rosji są zdziwione 
i nieco zaskoczone politycznym zaangażowaniem 
swoich współwyznawców na Ukrainie, której dąże-
nie do niepodległości uważają za nieporozumienie. 
(East-West Church & Ministry Report, 3/2014)

Ukraina – separatyści zwalczają baptystów
Prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy biją, torturują, a nawet po-
zbawiają życia ewangelicznie wierzących. I tak w Słowiańsku w czerwcu 
czterech baptystów straciło życie, ich ciała znalazły się w masowej mogile. 
W odezwie podpisanej przez czterech liderów kościelnych, w tym przez  
Walerego Antoniuka, przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan mówi się, że ataki te są celowe. Ponadto budynki zborowe i oś- 
rodki rehabilitacyjne są zabierane na inne cele. „Zwracamy się do spo-
łeczności międzynarodowej o potępienie ograniczania wolności religijnej  
w okręgu ługańskim i donieckim, które przybrało postać fizycznej przemo-
cy. Prosimy o modlitwę o pokój na wschodniej Ukrainie, o powstrzymanie 
terroryzmu i przelewu krwi, co zagraża życiu ewangelicznych chrześcijan 
na wschodzie Ukrainy” - mówi się w odezwie. Chrześcijan tych posądza 
się o to, że pomagają rannym żołnierzom ukraińskim i posiadają kontakty 
z Zachodem. Stale wołają: „My jesteśmy prawosławni, a wy zdrajcy, jeste-
ście agentami amerykańskimi i dlatego skończymy z wami”. Taka sytuacja 
sprawia, że mimo oficjalnych zakazów, ludzie garną się do kościołów. Po-
trzebna jest tam pomoc humanitarna i finansowa dla ofiar tego konfliktu, 
rannych, zniszczonych domów modlitwy. (bwanet.org)

USA – jak misja zmieniała Kościół
W 1814 roku – 200 lat temu amerykańscy baptyści powołali do życia Ge-
neralną Konwencję Misyjną Baptystycznej Denominacji w Stanach Zjed-
noczonych do Misji Zagranicznej. Obecnie nazywa się ona Amerykańską 
Międzynarodową Misją Baptystyczną. Jej pierwszymi misjonarzami byli 
Anna i Adoniram Judsonowie. W 1820 roku Misja ta wysłała Lott Carey  
i Colin Teague do Liberii, w 1832 roku Jeana Casimira Rostona do Francji. 
Ale w latach 1820 baptyści tzw. „starej szkoły” sprzeciwili się powoływaniu 
jakichkolwiek organizacji ponadzborowych. Ta antymisyjna postawa do-
prowadziła do pierwszego podziału baptystów w USA. Drugi wielki podział 
nastąpił wtedy, gdy Generalna Konwencja Misyjna odmówiła wysyłania na 
misję właścicieli niewolników. W odpowiedzi na to zbory baptystyczne na 
południu kraju wystąpiły z tej Konwencji, powołując do życia w 1845 roku 
Południową Konwencję Baptystów. Kobiety nie mając możliwości zwia-
stowania i nauczania w swoim kraju uważały, że mogą tak jak misjonarze  
w Birmie realizować swoje powołanie. Dlatego w latach 1870 powołały od-
dzielną organizację, która wysyłała na misję i wspierała finansowo kobiety.  
(Baptist World, 2/2014) 

Powolne wymieranie języków 
„Lingwiści oceniają, że na świecie jest około 6800 języków. Jednocześnie 
mówi się, że co dwa tygodnie wymiera jeden z nich. Niektóre źródła podają, 
że do końca stulecia wyginie co najmniej połowa języków świata. Około 
370 ma zaledwie 50 użytkowników. W 1898 roku na chorwackiej wyspie 
Krk zmarł Tuone Udain, ostatni na świecie człowiek mówiący językiem dal-
matyńskim, którym posługiwano się na wybrzeżu dawnej Jugosławii i Al-
banii. W 1905 roku zmarła Fanny Cochrane Smyth, ostatnia osoba pamię-
tająca jeden z języków tasmańskich, w którym zapisano pieśni tasmańskie 
z jej dzieciństwa. W 1992 roku grupa lingwistów zastała świeży grób a na 
nim napis, już po turecku: Tu leży Tevfik Esenc, ostatni, który mówił po uby-
sku. Język klalam z rodziny języków salisz w Ameryce Północnej wymarł 
4 lutego 2014 roku wraz ze śmiercią Hazel Sampson – ostatniej osoby, dla 
której język ten był językiem ojczystym”. (Idźcie, Lato 2014)
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DOJRZAŁY CHARAKTER – FA-
SCYNACJA BOŻYM SŁOWEM – 
HARMONIJNE MAŁŻEŃSTWO 
– FINANSE PO BOŻEMU – INTE-
GRALNOŚĆ – SZCZĘŚLIWA RO-
DZINA – WIERNOŚĆ – RADOŚĆ 
WŚRÓD PRZECIWNOŚCI – BLIS-
KA WIĘŹ Z BOGIEM – MĄDROŚĆ 

RZETELNE, GŁĘBOKO OSADZONE W SŁOWIE BOŻYM,  
PRZEJRZYSTE I PRAKTYCZNE NAUCZANIE BIBLIJNE.

WIĘCEJ NA WWW.IFLPOLSKA.PL I WWW.CCM.PL

CHARLES R. SWINDOLL

SZEROKA TEMATYKA 
WYKŁADÓW:

PŁYTA CD
GRATIS!

• DOJRZAŁY CHARAKTER 
• FASCYNACJA BOŻYM SŁOWEM
• HARMONIJNE MAŁŻEŃSTWO 
• FINANSE PO BOŻEMU 
• INTEGRALNOŚĆ
• SZCZĘŚLIWA RODZINA
• WIERNOŚĆ 
• RADOŚĆ WŚRÓD PRZECIWNOŚCI
• BLISKA WIĘŹ Z BOGIEM
• MĄDROŚĆ ŻYCIOWA
• ZDROWA TEOLOGIA
• BOŻA OBECNOŚĆ
• I WIELE INNYCH!

UŚMIECHNIJ SIĘ:) 

ZA CHWILĘ POSŁUCHASZ 
CZEGOŚ NAPRAWDĘ  
WARTOŚCIOWEGO!



Maciej Zięba OP
Dominikanin, Filozof, 

Teolog, Publicysta

Piotr Gąsiorowski
Dyrektor Instytutu 

Przywództwa; Pastor 
Ewangelicznego 

Koscioła 
Metodystycznego 

w Krakowie

Joseph Grenny
Współzałożyciel 

VitalSmarts,  
socjolog zajmu-
jący się strategią 

biznesu

Allen Catherine 
Kagina

Komisarz generalny 
w Urzędzie  

Skarbowym Ugandy

Susan Cain
Autorka bestsellerów; 

Jej wykład “Potęga 
introwertyków”

na TED.com stał się 
wiralem (8,1 mln wejść)

Jeffrey Immelt
Prezes i dyrektor 

generalny General 
Electric

Tyler Perry
Producent filmowy, 

aktor, filantrop

Wilfredo 
De Jesús 

Pastor; Jeden ze 100 
Najbardziej Wpły-

wowych Ludzi 2013 
wg. TIME

Patrick Lencioni
Autor bestsellerów 

z dziedziny biznesu, 
założyciel i prezes  

The Table Group Inc.

Carly Fiorina
Była dyrektor  

generalna  
Hewlett-Packard; 
prezes Good 360 

Bill Hybels
Założyciel i pastor 
Kościoła Willow 

Creek Community 
Church

31-003 Kraków, ul. Lubelska 5/1 | +48 12 633 10 41 | fax +48 12 633 55 67
www.instytutprzywodztwa.eu

INSTYTUT
P R Z Y W Ó D Z T W A

KONFERENCJA DLA LIDERÓW
Kraków, 21-22 listopada

Kino Kijów.Centrum

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ 
Weź udział w konferencji, poznaj innych liderów i posłuchaj wykładów,  
z których obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski i odtwarzane  

ze specjalnie przygotowanych na ten cel płyt DVD.

Dołącz do ponad 190 000 liderów na całym świecie, 
podejmij wyzwanie aby zostać odpowiednio 

wyposażonym i zainspirowanym.

Zarejestruj Twój zespół na www.gls.org.pl

www.gls.org.pl

Krzysztof 
Jędrzejewski

Przewodniczący rad 
nadzorczych oraz 

główny udziałowiec 
dwóch grup 

kapitałowych


