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Tytułem wstępu

Nie ma końca w uczeniu się od Jezusa. Ale 
czy zawsze dobrze, właściwie się uczymy? 
Lubię fragment 2 rozdziału Listu Pawła do 
Filipian: Takiego bądźcie względem siebie 

usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezu-

sie, który chociaż był w postaci Bożej, nie 

upierał się zachłannie przy tym, aby być 

równym Bogu, lecz wyparł się samego sie-

bie, przyjął postać sługi i stał się podobny 

ludziom; a okazawszy się z postawy człowie-

kiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż 

do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego 

też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go 

imieniem, które jest ponad wszelkie imię... 
(Flp 2:5-9). Apostoł Paweł, pokazując nam 
postawę Jezusa, zachęca nas do wzięcia z 
Niego przykładu. Mam jednak nieodparte 
wrażenie, że w naszych Kościołach zrozu-
mieliśmy naukę o pokorze opacznie. Przez 
wieki obowiązywał wzorzec pokory rozu-
mianej jako rodzaj samoponiżania. Ja jestem 
nikim – Bóg jest wszystkim. Wiele było 
(jest?) w tym kokieterii, bo mówiąc: nie, nie, 
ja się nie nadaję, może ktoś inny – domaga-
my się zaprzeczania.

Zobaczmy, jak to zrobił Jezus. ... nie upie-

rał się zachłannie przy tym, aby być równym 

Bogu, co znaczy: wiedział, że jest równy 
Bogu, ale nie potrzebował udowadniać tego 
na każdym kroku. Dzięki temu mógł zrezyg-
nować z należnego Mu splendoru, zejść na 
ziemię i znaleźć się w biednym położeniu. 
Tam przyjął postać sługi i stał się podobny lu-
dziom. To nie znaczy, że uznał, iż nie nadaje Włodek Tasak

się do niczego innego jak tylko bycia sługą. Ale 
przeciwnie, wiedząc, kim jest i będąc pewnym, 
że nic nie jest w stanie pozbawić Go wartości 
Jego życia, tym łatwiej mógł w tej szczególnej 
sytuacji samoograniczyć się. 

Nie możemy pokory rozumieć jako powinności 
złego myślenia o sobie. Jako potrzeby przekony-
wania samych siebie o własnej niekompetencji, 
nieudolności i nieporadności. Pokora nie może 
mieć nie wspólnego z poniżaniem samego siebie. 
Pokora jest uniżeniem się, ale nie poniżeniem. 

Jezus mógł służyć innym, bo zniżył się do 
ich poziomu. Bo wczuł się w ich położenie. 
Natomiast człowiek, który poniża samego 
siebie, nie jest w stanie służyć, ponieważ zni-
żył się do poziomu, na którym nie tyle uważa 
innych za wyższych od siebie, ile jest przeko-
nany o tym, że jest od nich gorszy. Nie mogę 
komuś służyć myśląc, że nie mam mu nic do 
zaoferowania. Bo wtedy moja służba w mo-
ich oczach nie przedstawia żadnej wartości. 
Ale także nie mogę tego robić z takim nasta-
wieniem, bo swoim służeniem będę się starać 
udowadniać, że coś jednak mimo wszystko 
znaczę. Bo będę służył, by zyskać uznanie, 
które pozwoli mi się podnieść z poniżenia i 
poczucia własnej bezwartościowości. Taka 
postawa sługi zawiera w sobie fałsz. Przez to 
i nasza pokora jest wówczas fałszywa, więc i 
niewiele warta. Jezus mógł służyć innym, bo 
wiedział, jak wiele może im dać, bo znał war-
tość swojej osoby, a przez to swojej służby. 
Uniżył się, aby podnieść tych, którym chciał 
służyć. My natomiast, niewłaściwie rozumie-

jąc pokorę, chcielibyśmy się poniżyć, aby to 
inni nas podnieśli. Kto więc komu tak na-
prawdę miałby służyć? 

Z postawy Jezusa uczymy się tego, że Bóg 
wielce Go wywyższył i obdarzył Go imie-
niem, które jest ponad wszelkie imię... Zrobił 
tak ze względu na służbę, jaką Jezus wypełnił, 
a nie ze względu na uniżenie samo w sobie. 
Jezus uniżył się, aby służyć.  My nie możemy 
uniżać się, aby znaleźć się w pozycji poniżenia. 
Nasze uniżenie, w Bożym zamyśle, ma służyć 
naszemu uzdolnieniu do służenia innym. Ni-
gdy zaś nie jest celem samym  w sobie.  

Oskar M. Graf powiedział, że „pokora jest 
łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, 
niż dla tego, który nie zrobił nic”. Ten bowiem, 
kto coś zrobił, wie, że popełnił przy tym błę-
dy i wie, że nie jest to doskonałe. Ten, który 
nic nie zrobił, wciąż marzy o doskonałym 
dziele. I patrzy z pogardą na to, które stwo-
rzył ten pierwszy. Wie, że jego byłoby znacz-
nie lepsze. Co z tego, że dotąd nie powstało 
i nie wiadomo, kiedy powstanie. Pyszny 
uważa, że nie warto 
było robić tego, co 
jest tak niedoskona-
łe. Znacznie lepiej 
jest marzyć o do-
skonałości własne-
go dzieła – choćby 
istniejącego tylko w 
wyobraźni. Nie daj-
my się nigdy złapać 
w taką pułapkę. 

Pokora 
nie jest 

samoponiżeniem

k
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Mieszkańcy baptystycznej wioski na Sri 
Lance serdecznie witali dyrektora Wydzia-
łu Pomocy Światowego Związku Bapty-
stycznego, Paula Montecute’a, który w 
październiku  odwiedził tę miejscowość. 
Została ona odbudowana w Ampegama 
ze środków tego Wydziału po zniszcze-
niach przez tsunami w grudniu 2004 roku. 
Wraz z baptystycznym towarzystwem mi-
syjnym w Anglii, baptystami w Ameryce 
i baptystami Sri Lanki, zbudowano 72 
domy oraz ośrodek edukacyjny. Światowy 
Związek wydał na ten cel prawie 300000 
USD. Szkoła Careya, prywatna szkoła 
prowadzona przez baptystów lankijskich 
w Kolombo, stolicy Sri Lanki, wspoma-
gała finansowo w budowie szkoły w Am-
pegama. Montecute odwiedził też domy w 
Kahawa, wiosce na brzegu morskim Sri 
Lanki. Wybudowano tam pięć domów dla 
pozostałych po tsunami sierot. Wydział 
Pomocy wydał na to prawie 400000 USD. 
W przedsięwzięciu tym brali udział rów-
nież  baptyści węgierscy i inni. Domy te 
są zarządzane przez powołany w tym celu 
komitet, którego jednym z członków jest 
Montecute. Mieszka w nich 25 dzieci. 
Światowy Związek Baptystyczny wydał 
prawie 2 mln USD na pomoc ofiarom 
tsunami w Sri Lance, Indonezji, Indiach i 
innych krajach Azji. Obejmowała ona bu-
dowę tymczasowych i stałych miejsc za-

Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

mieszkania, zaopatrzenie w żywność i wodę, 
dostarczenie środków medycznych i pomoc 
medyczną, wyposażenie w sprzęt rolniczy, 
jak traktory i narzędzia rolnicze, łodzie ry-
backie i ich wyposażenie, wysyłanie grup 
ratunkowych na miejsca nawiedzone przez 
trzęsienia ziemi i tsunami. Wydział Pomocy 
współpracował z wieloma krajowymi i mię-
dzynarodowymi organizacjami baptystycz-
nymi (bwa. org).

   
W lipcu ub. r.  Franklin Graham przepro-

wadził na olimpijskim stadionie w Kijowie 
wielką ewangelizację. Wzięło w niej udział 
244700 osób, z których 11116 przyjęło Chry-
stusa do swego życia. Pomagało im w tym 
9900 doradców duchowych. Informacja o tej 
ewangelizacji była przekazywana w gazetach, 
reklamach telewizyjnych, na plakatach ogło-
szeniowych. Zaproszenie na festiwal otrzy-
mało 1070000 osób. Przez trzy dni Fastiwal 
nadziei w Kijowie odwiedziło 124000 gości 
z Rosji, Mołdawii, Rumunii, Stanów Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii. Przy pomocy 
65 anten telewizyjnych przekaz ewangeliza-
cyjny był dostępny w 98 ukraińskich miast, 
gdzie oglądano go w 150 domach modli-
twy, wynajętych salach, pałacach kultury, na 
placach miejskich, w bazach wojskowych i 
więzieniach. 16569 wierzących modliło się  
o zbawienie 113773 swoich niewierzących 

krewnych i przyjaciół. 68 koordynato-
rów pomagało w organizacji tysięcy grup 
modlitewnych. 1200 ochotników przygo-
towywało stadion na 100000 dla przyjęcia 
gości, witali ich i pilnowali porządku. W 
trwających przez cały rok przygotowa-
niach do ewangelizacji wzięło udział 4366 
zborów z 15 wyznań. Śpiewem usługiwał 
zbiorowy chór składający się z 3000 śpie-
waków (Jewanhielśka Niwa, 3/07). 

                                                         

Po ponad sześciu miesiącach po brutal-
nym morderstwie trzech ewangelikalnych 
chrześcijan, rozpoczął się w Matatya pro-
ces sądowy ich morderców. Według do-
niesień prasy tureckiej pięciu oskarżonym 
za zamordowanie Niemca Timanna Ge-
ske i dwóch tureckich chrześcijan, Necati 
Aydina i Ugura Yuksela, grozi dożywocie. 
Zostali oni 18 kwietnia ub. r. napadnięci 
w wydawnictwie chrześcijańskim Zirve, 
byli oni męczeni, a następnie podcięto 
im gardła. Wydawnictwo Zirve publiku-
je Biblie i inną chrześcijańską literaturę. 
Pięciu młodych muzułmanów dokonało 
tej zbrodni kierując się nienawiścią do 
chrześcijańskich misjonarzy. Zostali oni 
również oskarżeni o utworzenie grupy 
zbrojnej i organizowanie zabójstw. Su-
sanne Geske, wdowa po zamordowanym, 
publicznie przebaczyła mordercom swe-
go męża. Nadal z trojgiem dzieci miesz-
ka ona w Malatya. Jest ona członkiem 
protestanckiego kościoła w tym mieście. 
Jak podaje Informacyjna Służba Turecka 
Bianet, tamtejsze władze nie wystarczają-
co zapobiegały morderstwom. Natomiast 
prezydent miasta Halil Ibrahim Dasoz 
powiedział: „Nikt nie zabiegał o ochro-
nę”. Założyciel wydawnictwa Martin de 
Lange już w 2005 roku informował, że 
wspólnota protestancka otrzymywała od 
tureckich nacjonalistów pogróżki. Według 
doniesień Bianet, 15 z 22 rodzin chrześci-
jańskich w Malatya na zawsze opuściło 
to miasto. W Turcji zamieszkuje prawie 
200000 chrześcijan, w tym prawie 4000 
ewangelikalnych (idea, 5/6, 07).

Centenary Baptist Church w Secunde-
rabad, bliźniaczym mieście Hyderabad 
w południowych Indiach powstał w 

Sri Lanka – 
baptyści odbudowali
zniszczoną wioskę

Ukraina – 
ewangelizacja Franklina 
Grahama w Kijowie

Turcja – 
proces morderców 
trzech chrześcijan 

Indie – 
praca ponadstuletniego
zboru baptystycznego
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1875 roku i posiada ponad 3000 człon-
ków. W ostatnich 15 latach liczba jego 
członków każdego roku wzrastała o 25 
procent. Zbór ten wspiera finansowo 35 
filialnych zborów i 15 ośrodków ewan-
gelicznych w tych dwóch miastach i 
ich okolicy. Wraz z pięcioma pastorami 
obsługującymi ten zbór wraz ze swoim 
seniorem Nalla Thomasem, 25 dalszych 
pastorów obsługuje zbory filialne. Zbór 
macierzysty posiada też ośrodek mi-
syjny, który kształci pastorów i misjo-
narzy, ma swój dom opieki dla ludzi 
w podeszłym wieku i wiejski ośrodek 
medyczny. Istotą tego wszystkiego jest 
działająca całą dobę „wieża modlitwy”. 
Zbór posiada 15 zespołów ewangeliza-
cyjnych. Ich zadaniem jest dotarcie z 
poselstwem Chrystusa do 100 wiosek. 
Ponieważ zadanie to zostało wykonane 
przed czasem, zostało ono powiększo-
ne o dalsze 100 wiosek. Aby zaspokoić 
wszystkie potrzeby, członkowie tego 
zboru każdej niedzieli prowadzą nabo-
żeństwa w czterech językach: manipur. 
angielskim, hindi i telugu. W rejonie 
tym zamieszkuje prawie pół miliona 
baptystów z ludu Telugu, którzy posłu-
gują się tym językiem, trzecim co do 
wielkości językiem Indii (bwa.org).

Pierwsza kobieta wybrana na stanowi-
sko prezydenta państwa afrykańskiego, 
Madam Ellen Johnson Sirleaf, w nie-
dzielę 9 grudnia ub. r. złożyła wizytę w 
Instytucie Ricka, szkole baptystycznej, 
położonej niedaleko Monrowii, stolicy 
kraju. Pani prezydent „pochwaliła admi-
nistrację szkoły za jej wspaniałą wizję 
edukacyjną, a dzieci wezwała do solid-
nej nauki, a później służby na rzecz Li-
berii”. Instytut Ricka ma w Liberii długą 
historię. Powstał on 120 lat temu, gdy 
Moses Rick, liberyjski rolnik baptysta, 
ofiarował swoje środki pieniężne na za-
kup części posiadłości szkoły. Powstała 
siedem lat wcześniej szkoła baptystycz-
na przeniosła się na to miejsce i obecnie 
jest własnością Misyjnej i Edukacyjnej 
Konwencji Liberyjskich Baptystów. W 
czasie wojny domowej, która rozpo-
częła się na wigilię Bożego Narodzenia 
1989 roku, szkoła znalazła się splądro-
wana i zniszczona, ale później Instytut 
Ricka został odbudowany. W 2005 roku 
wrócił ze Stanów Zjednoczonych pastor 

Manjay, który odbudował internaty dla 
chłopców i dziewcząt, otworzył klinikę, 
wprowadził nowe przedmioty. W roku 
szkolnym 2007-2008 w Instytucie Ricka 
uczą się dzieci od przedszkola do 12 kla-
sy z pobliskich wiosek. Dla kraju znisz-
czonego przez lata wojny Instytut oferu-
je nadzieję i nowe możliwości młodym 
Afrykańczykom. Wiele organizacji mię-
dzynarodowych pomagało szkole. Ostat-
nio Światowy Związek Baptystyczny we 
współpracy z inną organizacją charyta-
tywną ofiarował ponad 4000 bezdomnym 
dzieciom, przebywającym na terenie In-
stytutu oraz innym szkołom ponad 10000 
par nowego obuwia. „Jestem przekonany, 
że buty te są praktycznym darem, który 
jest wyrazem nowej nadziei dla ludzi Li-
berii, którzy w ostatnich 14 latach pieszo 
przemierzali wiele kilometrów w po-
szukiwaniu pokoju. Światowy Związek 
Baptystyczny podarował nam nowe buty 
radości i nadziei na przyszłość” – powie-
dział Menjay (bwa.org).

Baptyści ugandyjscy otrzymali od 
Światowego Związku Baptystycznego 
(ŚZB) pomoc dla tysięcy uciekinierów z 
Kenii. Hillary Wafula, pastor położonego 
przy gracy z Kenią miasta Busia, zwrócił 
się na piśmie o pomoc do Alexa Wany-
amy, sekretarza generalnego baptystów 
Ugandy. Wafula pisze, że ponad 1700 
kenijskich uciekinierów zatrzymało się 
w szkole podstawowej w Busia. 2500 
innych znalazło się w ugandyjskim mie-
ście Malaba, które też leży przy granicy z 
Kenią, a prawie 3000 uciekinierów prze-
bywa w wielu przygranicznych wioskach 
tych wschodnioafrykańskich krajów. Pięć 
tysięcy Kenijczyków znajduje się po ke-
nijskiej stronie Busia, by „w każdej chwi-
li przekroczyć granicę z Ugandą” – pisze 
Wafula. Uciekli oni przed zamieszkami 
wywołanymi problematycznymi wybora-
mi prezydenckimi w Kenii 27 grudnia ub. 
r. Ponad 600 osób straciło życie, a pra-
wie ćwierć miliona opuściło swoje domy. 
Teraz potrzebują oni żywności, leków, 
odzieży i środków sanitarnych. Wafu-
la pisze: „Zbory baptystyczne w Busia i 
Malaba zwracają się o pomoc do Kościoła 
Baptystów w Ugandzie i jego partnerów 
o interwencję i pomoc w niesieniu tego 
ciężkiego brzemienia, jakie zwaliło się na 

nasze domy i zbory”. Wydział Pomocy 
ŚZB doraźnie przekazał na ten cel Koś-
ciołowi Ugandy 2500 USD, a baptyści 
angielscy już 7 stycznia br. przekazali 
dalszych 5000 funtów (The Baptist Ti-

mes z 17.01. br).

Koniec 2007 roku w indyjskim stanie 
Orissa został naznaczony nienawiścią 
i przemocą. Dla tamtejszych chrześci-
jan było to „czarne” Boże Narodzenie. 
Międzynarodowa prasa i media elektro-
niczne donosiły o wstrząsających wy-
darzeniach wśród wierzących dalitów 
(członkowie najniższej kasty, którzy 
ostatnio masowo opuszczają hinduizm) 
w tym górzystym stanie, gdzie zaatako-
wano wszystkie kościoły. Polityczni ak-
tywiści, szerzący ideologię nienawiści, 
postanowili powstrzymać chrześcijan 
przed zwiastowaniem poselstwa zbawie-
nia. Dlatego opracowali dokładny plan 
ataku w dniu 25 grudnia. Chrześcijanie 
dowiedzieli się o tym i już 22 grudnia 
zawiadomili władze, ale te nie okazały 
zainteresowania. Szczególnie ucierpiały 
wioski w rejonie Kandhama. Hinduscy 
fundamentaliści splądrowali tam wszyst-
kie kościoły, spalili domy chrześcijan. 
Ich mieszkańcy musieli uciekać do lasu. 
Posiłki policyjne nie mogły tam dotrzeć, 
gdyż drogi dojazdowe były zatarasowa-
ne setkami ściętych drzew. Spalono 600 
domów wraz z dobytkiem i zapasami, 
ponad 3000 ludzi ratowało się ucieczką. 
Zniszczono też ponad 100 małych skle-
pów. Natomiast w obecności miejscowej 
policji palono meble, Biblie i wyposaże-
nia kościelne. Gdy w Buligunda palił się 
kościół rzymskokatolicki, znajdująca się 
po drugiej stronie ulicy straż pożarna nie 
interweniowała. Po raz pierwszy w rejo-
nie tym nie odbyły się bożonarodzenio-
we nabożeństwa. Ludzie nadal żyją w 
strachu, ale nie opuszczają tych terenów, 
ponieważ wiedzą, że Bóg działa tam w 
cudowny sposób. To ze względu na nie-
zwykły rozwój Kościoła fundamentali-
ści hinduscy uciekają się do przemocy. 
W 1976 roku w stanie tym przyjęto pra-
wo, zabraniające nawracanie na wiarę 
chrześcijańską przymusem lub przekup-
stwem, ale 30 lat nikt z chrześcijan nie 
był za to ukarany, ponieważ chrześcija-
nie takich metod nie stosują (The Baptist 

Times z 17.01. br).  

Uganda – 
baptyści pomagają 
poszkodowanym

Liberia – 
wizyta prezydenta kraju
w szkole baptystycznej

Indie – 
„czarne” Boże Narodzenie
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Mam na imię Dobromir i mam 25 lat. 
Kiedy miałem zaledwie pół roku, moi 
rodzice trafili do aresztu za pobicie mi-
licjanta. Wówczas jednego z moich braci 
oraz siostrę zaadoptowała babcia, nato-
miast drugiego brata i mnie (jestem naj-
młodszy z rodzeństwa) oddano do domu 
dziecka. Przebywaliśmy tam 5,5 roku. 
Przez ten czas w moim życiu wydarzy-
ło się wiele rzeczy, które znam głównie 
z opowieści. Pamiętam jednak to, że nie 
widywałem wcale mamy. Odwiedzał nas 
tata. Przypominam sobie, że już wtedy 
miał problemy ze wzrokiem, ale nie wie-
działem, że ta choroba będzie się pogłę-
biać. Pamiętam także inne sceny: wycho-
wawców, którzy czasem nadużywali wo-
bec nas swojej siły fizycznej oraz smutne 
twarze małych dzieci, czekających w 
piątkowe popołudnia na rodziców, którzy 
nie przychodzili. 

Kiedy miałem około sześciu lat, wraz z 
moim bratem wróciliśmy do domu, do Pa-
bianic. Mój tato odzyskał nas po długich 
staraniach. Rozpoczęliśmy naukę w szkole 
i tak zaczął się nowy rozdział mojego życia. 
W pierwszej klasie poznałem nowych kole-
gów i znajomość z nimi szybko przerodziła 
się w łobuzowanie. W drugiej klasie poja-
wiły się nowe problemy w domu i w szko-
le. W domu, bo tato stracił wzrok i bardzo 
często popijał. Potrafił budzić nas w środku 
nocy, abyśmy szli z nim po alkohol, ponie-
waż ze względu na swoją chorobę sam by 
sobie nie poradził. W drodze wiele razy się 
przewracał, przysypiał, albo wykrzykiwał 
okropne rzeczy, których rano nie pamiętał 
i szedł spokojnie do pracy. Po jakimś czasie, aby mieć większą kontrolę 
nad tym, co się dzieje z naszymi lekcjami, dogadał się z mamą, żeby kilka 
razy w tygodniu przychodziła rano i sprawdzała nam lekcje. Pamiętam, 
kiedy przyszła po raz pierwszy. Przyprowadziła wielkiego psa i straszyła 
nas, że jeśli będziemy niegrzeczni, to on nas pogryzie. Potem biła nas, 
bo nie mogliśmy zrozumieć zadań z matematyki. Takich poranków było 
kilka. Postanowiliśmy wraz z bratem wychodzić wcześniej z domu pod 
pretekstem pomagania w szkole. Przychodziliśmy do szkoły pół godziny 
wcześniej i czekaliśmy na lekcje, aby tylko nie spotkać się z mamą. Moje 
problemy w szkole wiązały się z tym, że z kolegami zaczęliśmy chodzić 
do pobliskich sklepów i podkradać słodycze. Z czasem kradłem również 
pieniądze – innym dzieciom w szkolnej szatni, a także w domu – mojej 
babci czy tacie, kiedy był pijany. Kupowałem sobie za to słodycze i zabaw-
ki, których w domu zawsze mi brakowało, bo byliśmy biedni. Pojawiły 

się pierwsze ucieczki z domu, kiedy mój tato będąc w 
amoku alkoholowym bił nas i krzyczał, że nas zabije. 
Czułem się bezsilny i strasznie się bałem. Jako mały 
chłopiec wiedziałem, że jest niepoczytalny, a po wie-
lu sytuacjach, których nie chcę opisywać, czułem, że 
może się stać tak, jak on mówi. 

W czasie jednej z ucieczek, pewnego zimnego po-
południa, schowałem się w nowo budowanym domu. 
Pamiętam, że było to po święcie zmarłych. Poszedłem 
wieczorem z kolegą na pobliski cmentarz i wzięliśmy 
stamtąd dużo zniczy, które zapaliliśmy w domu, w 
którym spaliśmy, żeby było nam cieplej. Po pierwszej 
nocy na gołej ziemi myślałem, że zamarznę. Płakałem 
i nie rozumiałem, dlaczego moje życie tak wygląda. 

Świadectwo

Jezus nigdy nikogo nie skreślił
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Po drugiej nocy zgłosiłem się na policję i powiedzia-
łem, że nie chcę wrócić do domu, bo boję się ojca. 
Zostałem zawieziony do instytucji o nazwie „pogo-
towie opiekuńcze” w Łodzi. Jadąc tam wierzyłem, że 
odnajdę spokój, o którym tak bardzo marzyłem. Nie-
stety, stało się inaczej. Miałem wtedy około 11 lat. Pa-
miętam kilka pierwszych dni spędzonych w izolatce, 
która miała kraty w oknach. Wychowawca trzy razy 
dziennie przynosił nam posiłki. Chłopcy, z którymi 
tam byłem, bardzo się bali momentu dołączenia do 
grupy, a ja nie wiedziałem dlaczego. Słowa, których 
używali, też były mi obce. Po kilku dniach, kiedy i 
ja znalazłem się w grupie, zrozumiałem dlaczego się 
bali. Zostałem otoczony przez chłopaków w różnym 
wieku, którzy wypytywali mnie o najdziwniejsze rze-
czy. Pamiętam też najstarszych z nich, którzy w swej 
złości często nas bili albo zmuszali do wdychania roz-
puszczalnika, palenia papierosów i rzeczy, o których 
także nie mam sił jeszcze pisać. Miejsce, w którym 
miałem być bezpieczny, stało się dla mnie koszma-
rem. Bałem się spać, bo w nocy przychodzili starsi 
chłopcy i bili nas za nic, albo robili eksperymenty. 
Rano przychodzili wychowawcy, którzy też nas nie 
oszczędzali ani fizycznie, ani psychicznie. Zacząłem 
uciekać i w centrum Łodzi poznałem grupkę chłopa-
ków, z którymi żebraliśmy pod domami handlowymi, 
aby uzbierać na rozpuszczalnik i jedzenie. Spaliśmy 
w piwnicach, kanałach, albo melinach. Kiedy łapała 
nas policja, siedzieliśmy na policyjnych „dołkach”, 
traktowani jak zwierzęta, a potem byliśmy odwoże-
ni z powrotem do pogotowia opiekuńczego. Sytuacja 
powtarzała się. W pogotowiu czekałem na miejsce w 
domu dziecka. Trwało to aż jedenaście miesięcy, ale 
doczekałem się. 

Zostałem tam zawieziony pewnego słonecznego dnia. 
Przywitała mnie młoda wychowawczyni i młody chło-
pak o imieniu Krzysiek. Zamieszkałem z nim w po-
koju. Myślałem, że dom dziecka będzie miejscem, w 
którym coś mi się poukłada, jednak było równie źle. 
Mając zaledwie jedenaście lat przywiozłem ze sobą 
problemy z pogotowia: wdychanie rozpuszczalnika, 
palenie papierosów. W odurzeniach wywołanych roz-
puszczalnikiem znalazłem świat, którego się nie bałem, 

dlatego wdychałem go coraz więcej. Pedagogowie i psycholodzy oce-
nili mnie jako zepsutego i zdemoralizowanego. Widziałem również, jak 
świat dorosłych skreślał mnie z powodu moich problemów. Pewnego razu 
przedawkowałem rozpuszczalnik. Znalazła mnie koleżanka i powiedziała 
wychowawczyni. Zostałem zawieziony do szpitala na oddział toksykolo-
gii. Ze szpitala miałem już nie wrócić do domu dziecka, tylko do zakładu 
poprawczego. Jednak w domu dziecka była nowa pani pedagog, która za-
łatwiła mi wyjazd do ośrodka dla ludzi uzależnionych. Pojechałem tam i 
rozpocząłem leczenie. Był to katolicki ośrodek. Tam po raz pierwszy usły-
szałem o Jezusie od pewnego misjonarza, który pomagał narkomanom. 
Pamiętam, że płakałem bardzo i pierwszy raz poczułem, że Ktoś mnie nie 
ocenia według naukowego punktu widzenia, tylko patrzy na moje serce i 
przeżycia oraz na ciężar, jaki ze sobą niosę. Czułem, że ten Ktoś bardzo 
mnie kocha. Spotkanie skończyło się i wróciliśmy do obowiązków dnia 
codziennego. Po jakimś czasie wyjechałem z ośrodka. Nie umiałem dosto-
sować się do zasad, jakie tam panowały. Wiedziałem, że mój problem nie 
dotyczył tego, co tak mocno próbowano mi tam wpoić. 

Wróciłem na krótki czas do domu taty, ale po kilku dniach z powodu 
awantury trafiłem z powrotem do domu dziecka. Tam szybko wróciłem do 
„starych klimatów”, a co więcej do nowej formy odurzania się: alkoholem 
i narkotykami. Po niedługim czasie znalazłem się w czołówce najgorszych 
dzieciaków. Jednocześnie byłem coraz baczniejszym obserwatorem doro-
słych. Stałem się buntownikiem, który zachęcał inne dzieci do przygląda-
nia się zachowaniom wychowawców, którzy pod przykrywką „czynienia 
dobra”, okradali nas z darów albo wykorzystywali naszą naiwność. Wresz-
cie doprowadziliśmy do strajku, po którym liczna grupa wychowawców 
została zwolniona. Przyszedł czas i na nas. Kilku z nas wywieziono do 
innych ośrodków, kilku wyszło „na swoje”. Mnie znowu chciano wysłać 
do poprawczaka, ale zabrał mnie tato. 

Był to czas, kiedy coraz więcej ćpałem i zacząłem kraść radia samochodo-
we. Po kilku miesiącach ponownie uciekłem z domu do kolegów z Łodzi. 
Zaczęliśmy wspólnie kraść akcesoria samochodowe na dużą skalę. Złapa-
no nas i dostałem wyrok w zawieszeniu. Wróciłem do Pabianic i zamiesz-
kałem u siostry. Problem z narkotykami był coraz większy, więc zacząłem 
okradać siostrę. Kiedyś ukradłem szwagrowi złotą obrączkę i pieniądze i 
zrzuciłem winę na siostrę. Wyrzucili mnie wtedy z domu. Zamieszkałem 
w mieszkaniu po mojej zmarłej babci i tam urządzałem imprezy. Pewnego 
dnia kolega poszedł kupić „działkę”, a ja poczułem dziwne uczucie stra-
chu, że jeśli dziś wezmę narkotyk, to umrę. Wybiegłem z domu. Udałem 
się do kolegi, który kiedyś mówił mi o Jezusie. 

Wprowadziłem się do niego. Przez około pół roku jeździłem z nim na 
nabożeństwa. Bardzo chciałem się zmienić, pracowałem w jego myjni 
samochodowej. Jednak któregoś dnia spotkałem starego kumpla, który 
poznał mnie z pewną dziewczyną. I tak powoli odszedłem od dobrego ży-
cia. Zacząłem okradać kolegę i stawałem się coraz bardziej agresywny. 
Po pewnym czasie wyprowadziłem się z jego domu i zacząłem popalać 
marihuanę i znowu ćpać. Straciłem wszystko i zrozumiałem, że to już nie 
ma sensu. Pewnego wieczora stałem na ulicy i płakałem. Pomodliłem się 
do Boga, że jeśli On jest i naprawdę mnie kocha po tym wszystkim, co 
zrobiłem, to żeby mi pomógł. Na drugi dzień dowiedziałem się od brata, 
że jest w Łodzi szkoła, którą mógłbym rozpocząć. Nie liczyłem zbytnio na 
to, że mnie przyjmą, jednak chciałem zmienić środowisko. Okazało się, że 
mnie przyjęli, a przy szkole była bursa, w której mogłem zamieszkać. 

Myślałem, że to sen – można powiedzieć, że prosto z dna dostałem się 
do normalności. Pani dyrektor była dla mnie bardzo miła, choć ja popeł-
niłem jeszcze wiele błędów. Na terenie bursy kradłem telefony, a także 
zabrałem portfel z pieniędzmi koledze z pokoju, żeby kupić sobie mari-
huanę. Gdy sprawa doszła do dyrekcji, bardzo się bałem, bo myślałem ze 
stracę wszystko, co dostałem. Stało się inaczej. Pamiętam tę rozmowę: 

Straciłem wszystko i zro-
zumiałem, że to już nie ma 
sensu. Pewnego wieczora 

stałem na ulicy i płakałem. 
Pomodliłem się do Boga, 

że jeśli On jest i naprawdę 
mnie kocha po tym wszyst-

kim, co zrobiłem, to żeby 
mi pomógł
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pani dyrektor powiedziała, że ona nie chce wiedzieć, 
czy to ja, czy nie. Ona wierzy, że nawet, jeśli popeł-
niłem ten błąd, to jestem dobrym człowiekiem i już 
tego nie zrobię. Wychodząc stamtąd czułem się jak 
we śnie! Już nigdy więcej na terenie bursy niczego 
nie ukradłem. Dałem się jednak namówić kumplowi, 
który potrzebował pieniędzy, do kolejnej kradzieży. 
Ukradliśmy dwa telefony komórkowe i sprawa trafi-
ła na policję. Ktoś mnie wydał, a ponieważ miałem 
wyrok „w zawiasach”, czekała mnie sprawa o rozbój. 
Pamiętam dzień samej rozprawy i wzrok sędziego, 
który ze spokojem powiedział, że jeśli spotkamy się 
tu jeszcze raz, to na pewno pójdę siedzieć... 

Od tego czasu moje życie powoli zaczynało się ukła-
dać, ale jeszcze jak przez mgłę. Gdy trafiłem do bursy, 
miałem poważne problemy z psychiką, ponieważ sły-
szałem głosy i widywałem jakieś postaci. Zgłosiłem 
się z tym problemem do terapeutów, którzy skierowali 
mnie do psychiatry. Stwierdzono u mnie schizofrenię. 
I wtedy wydarzyło się coś niesamowitego: w moim 
sercu obudziło się pragnienie znalezienia kościoła. 
Trafiłem do kościoła, w którym poznałem młodych 
ludzi, kochających Jezusa. Opowiedziałem im o sobie 
myśląc, że oni także rozłożą tylko ręce, ale oni powie-
dzieli, żebym się nie martwił, bo Jezus może wszystko 
zmienić. Zacząłem regularnie chodzić do tego kościo-
ła i w moim sercu z dnia na dzień wszystko nabierało 
sensu. Prowadziłem jednak podwójne życie. Gdy wra-
całem do bursy, piłem z kolegami, a chcąc mieć pie-
niądze na imprezy, zacząłem okaleczać swoje ciało. 
Rozcinałem sobie łuki brwiowe, łamałem nos, żeby 
wyciągnąć pieniądze z odszkodowań. 

W tym czasie otrzymałem przykre wiadomości, do-
tyczące moich rodziców. Moja mama chciała popeł-
nić samobójstwo, a tato dostał udaru mózgu. Pomimo 
wszystkich trudnych sytuacji, jakie z nimi przeżyłem, 
bardzo ich kochałem, dlatego przejąłem się tym moc-
no. Gdy wbiegłem do szpitala i zobaczyłem tatę spara-
liżowanego, zacząłem płakać i wołać do Boga, by mój 
tato nie umierał. Kiedy się modliłem, usłyszałem głos, 

który powiedział: „Nie bój się, bo już się o niego troszczę”. Po niedługim 
czasie moja mama zmarła po ciężkich męczarniach. Przed jej śmiercią mia-
łem okazję z nią porozmawiać. Powiedziałem jej, że ją kocham i że wierzę, 
że wyzdrowieje. Choć stało się inaczej, z perspektywy czasu widzę, że tak 
było lepiej, bo była ciężko chora i bardzo by się męczyła. W moim sercu 
na zawsze pozostanie mamą. 

Bóg jednak nie poprzestał na uzdrowieniu relacji z moimi rodzicami. 
Skończyłem technikum w Łodzi, zdałem maturę. Choć wielu wykształco-
nych ludzi wątpiło w moje możliwości i za plecami mnie krytykowało, to z 
egzaminu ustnego z j. polskiego otrzymałem ocenę bardzo dobrą. Po skoń-
czeniu szkoły wróciłem do Pabianic. Miałem zamieszkać z tatą i pomagać 
mu, ponieważ stał się podwójnym inwalidą pierwszej grupy. Jednak nie 
mogliśmy ze sobą długo wytrzymać i przeprowadziłem się do mieszkania, 
które dostałem z urzędu. W moim sercu cały czas wzrastała nieodparta 
potrzeba służenia Bogu z całego mojego serca. Mimo że popełniłem w 
swoim życiu wiele błędów, zacząłem rozumieć, że dla Boga ważne jest 
serce. Bóg zaczął pokazywać mi, że żyje, a swą miłość do mnie wyraził w 
Jezusie. Moje życie w Pabianicach upływało w trudach, często we łzach, 
ale też w radościach. Zacząłem rozumieć wiele rzeczy i choć wielu ludzi 
nie umiało zaakceptować moich błędów, Bóg pokazywał mi swą łaskę w 
postawie Jezusa, który nigdy nikogo nie skreślił. Zacząłem wierzyć w to, 
że żyjąc z Bogiem, dam sobie ze wszystkim radę, choć proces przemiany 
był często tak bolesny, że fizycznie się poddawałem. Jednak owo „Życie” 
w moim wnętrzu wołało: „Jestem z Tobą i nie zostawię cię!!!!”. 

Zawsze marzyłem o studiach, lecz nie wierzyłem, że uda mi się jakieś 
skończyć. Wielu ludzi mi powtarzało, że nic z tego nie wyjdzie. Nawet jeśli 
byli tacy, którzy mówili mi, że warto spróbować, ilość tych negatywnych 
opinii zacieniała wszystko. Mimo że zdałem maturę, nie miałem odwagi 
spróbować, bo uważałem, że nie jest to jeszcze dobry czas. Bóg pokazał 
mi, że jest inaczej. Pierwsza zachęta przyszła od mojej nowej pani kurator, 
która przy każdym spotkaniu pytała mnie, co robię, aby móc rozpocząć 
studia. Powtarzała, że jestem mądry i nie mogę tego zmarnować. Nie lu-
biłem tych pytań, ani jej stwierdzeń i powtarzałem, że wszystko ma swój 
czas i porę. W międzyczasie poznałem pewną dziewczynę, Anię, która sta-
ła się bliska mojemu sercu i ona również zaczęła mnie motywować, abym 
poszedł na studia. 

Zwolniłem się z pracy, bo nie dogadywałem się z szefem. Pozostały mi 
problemy z kredytem i mieszkaniem, które potrzebowało remontu. Nie 
umiałem o to zadbać. Przerastało mnie to wszystko. Wszyscy wokół chcie-
li, abym był już dorosłym mężczyzną, który wszystko kontroluje. Wpad-
łem w dołek emocjonalny i zacząłem się załamywać. Ludzie mnie nie ro-
zumieli, a często swoim zachowaniem i słowami, jeszcze bardziej mnie 
pogrążali. U mojego boku stała Ania i mój kochany Jezus, który cicho 
szeptał: „nie poddawaj się!”. Zacząłem więc trenować – w deszcz i w słon-
ce. Złożyłem papiery na dwie uczelnie AWF: w Poznaniu i w Warszawie. 
Nie liczyłem zbytnio, że się dostanę. To było moje ultimatum. Powiedzia-
łem Bogu, że spróbuję – dla satysfakcji. Dostałem się na obie uczelnie! Nie 
mogłem uwierzyć, że po takim życiu, jakie prowadziłem, miałem jeszcze 
wybór! Wybrałem Warszawę i aktualnie mam już zaliczony pierwszy se-
mestr na AWF. Mieszkam w chrześcijańskim akademiku i pracuję nad wy-
daniem hip-hopowej płyty wraz z moim przyjacielem Jankiem i z ludźmi 
z akademika. 

Zrozumiałem, że Bożym sukcesem w moim życiu (oraz we wszystkich 
biblijnych przykładach) jest miłość, która nie patrzy na niedoskonałości, 
ale szuka życia w sercu każdego z nas. Obecnie mam 25 lat, coraz częściej 
patrzę w górę i marzę o moim domu w niebie. Tęsknię za nim! Nie wiem, 
co jeszcze przede mną czy przed Tobą, ale wiem jedno: bez względu na 
wszystko, co złe w moim czy w twoim życiu, dla Boga nie ma rzeczy nie-
możliwych! Tylko nie wątp i nie poddawaj się! 

Zacząłem wierzyć w 
to, że żyjąc z Bogiem, 
dam sobie ze wszyst-

kim radę, choć pro-
ces przemiany był 

często tak bolesny, 
że fizycznie się 

poddawałem

k
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Polubiłem tę płytę 
od pierwszego przesłuchania
Jurka Kuźbika poznałem na jakiejś konferencji młodzieżowej pod koniec lat 80. 

Jako że lubiłem bluesa, odkrycie, że jest ktoś wierzący, kto uprawia ten gatunek mu-
zyczny (i to w Polsce), było dla mnie bardzo miłe. Kiedy wkrótce po tym nagrał ka-
setę „Jeśli chcesz wygrać życie” (i to w jakim składzie! Oprócz Jurka Kuźbika: Mirek 
Kałużny -  gitara el., harmonijka, Robert Szydło - gitara bas. oraz Mirek „Klekot” 
Walczak – perkusja), była ona jedną z moich ulubionych. 

Minęły lata, Jurek Kuźbik grał w różnych składach i pod różnych nazwami, ale 
zawsze wierny bluesowi. Nie myślę, że będzie przesadą nazwanie go Tadeuszem Na-
lepą rodzimej chrześcijańskiej sceny bluesowej. I to pod koniec ubiegłego roku uka-
zała się jego nowa płyta: „Blues dla ubogich... w duchu” (sygnowana przez Qusbic 
BluesBand). Muzycznie sięga najgłębszych i najlepszych korzeni czarnego bluesa. I 

to raczej tego z delty Missisipi niż chicagowskiego. Tekstowo 
jest też bardzo ortodoksyjna. I to dwojako. Po pierwsze, zgodnie 
z kanonami bluesa, teksty są proste, dotykające trudnych stron 
życia. Po drugie, autor nie boi się bezpośrednich odniesień do 
biblijnego chrześcijaństwa. Jednak nie ma to nic wspólnego z 
nachalną, agresywną ewangelizacją. 

Płyta nagrana jest z typowym instrumentarium dla swojego 
gatunku. Jurek Kuźbik – gitara akustyczna, wokal, tamburyno; 
Tomek Kuźbik (syn Jurka, znany z gry w zespole „Früstück)  - 
perkusja; Piotr Kuźbik (brat Jurka) – gitara elektr., chórki; Jędrek 
Jaskółka – kontrabas, gitara basowa, Andrzej Rayski – instrumen-
ty klawiszowe, chórki; Przemek Janik – gitara akustyczna slide, 
harmonijka, Julita Januszkiewicz – chórki. 

Muzycy ci – widać, że dobrze znający swoje rzemiosło („czu-
jący bluesa”) – nagrali równy materiał, bez słabych wypełniaczy 
miejsca. Płyta zaczyna się bardzo energicznym utworem „Roz-
rywka”. I dalej jest równie dobrze; nawet nie zauważysz, kiedy 
twoje nogi zaczną wystukiwać rytm. Każdy utwór ma swoje 
smaczki muzyczne, które sprawiają, że płyta nie jest nudna 
– przeciwnie, ma sporo do zaoferowania na wiele jej odsłuchań. 
Jednym z najciekawszych utworów jest przedostatni numer na 
płycie „Przyjdź do mnie” z chórkiem nawiązującym do tradycji 
gospel i ze zmieniającym się rytmem. 

Na pochwałę zasługuje ładna, stylowa okładka i grafika płyty. 
Płyta jest na tyle dobra muzycznie i ciekawa tekstowo, że po-

winna bez trudu zdobyć słuchaczy również poza kręgami czysto 
kościelnymi. Tyle że w dzisiejszych czasach zależy to, co naj-
mniej w równej mierze, od promocji. 

Qusbic BluesBand, Blues dla ubogich... w duchu, 

2007.

Włodek Tasak

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu poszukuje pastora

Miejsce pracy: Wrocław
Zapewniamy mieszkanie dla pastora wraz z rodziną oraz wynagrodzenie.
 
Nasze oczekiwania od kandydatów:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy pastorskiej w wielopokoleniowym zborze;
- dar nauczania – przekazywania Słowa Bożego przez kazania;
- serce dla ewangelizacji oraz dar zwiastowania Dobrej Nowiny;
- umiejętność twórczego działania, szukania nowych metod służby, otwartość i wytrwałość;
- umiejętność współpracy z innymi liderami w zborze, przewodzenia im i wychowywania nowych (najchętniej widziany demokra-
tyczny model przywództwa); 
- umiejętność słuchania i doświadczenie w zakresie poradnictwa duchowego;
- umiejętność wykorzystywania potencjału tkwiącego w członkach zboru, dar zachęcania i budowania jedności;
- komunikatywność;
- preferowane wyższe wykształcenie teologiczne;
- preferowany wiek 30-55 lat, żonaty (żona zaangażowana w służbę).

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie do końca maja 2008 CV, listu motywacyjnego i wizji prowadzenia zboru oraz ewentual-
nych pytań dotyczących służby na adres email KPNP@wp.pl lub listownie na adres poczowy: Daniel Trusiewicz, ul. Kłodnicka 2, 54-
218 Wrocław. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 071 782 0567. 

Modlimy się o Ciebie, przyszły pastorze naszego zboru. 

Komisja Poszukiwania i Nominacji Pastora 
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Od czasów Reformacji słowo „kapłan” zajęło w chrześcijański słow-
nictwie dalsze miejsce i już nie jest tak często używane przez ogromną 
część chrześcijan. Wyrażenie to jest właściwie skrótową formą greckie-
go słowa presbyteros (starszy), z którego prezbiterianie wywodzą swoją 
nazwę. Jednak reformatorzy słusznie nauczali, że Jezus posiada trojaki 
urząd: proroka, kapłana i króla. Jako prorok usługuje swojemu ludo-
wi Słowem, jako kapłan reprezentuje swój lud przed tronem Bożym i 
jako król panuje nad wszystkimi obywatelami w swoim Królestwie. Jan 
przedstawia Go jako proroka, List do Hebrajczyków mówi o Nim jako o 
kapłanie, zaś u ewangelisty Mateusza jest On królem.

Jeżeli poszukamy słowa „kapłan” w konkordancji, przekonamy się, że 
w Ewangeliach nigdy nie odnosi się ono do Jezusa. To samo jest w księ-
dze Dziejów Apostolskich, w Listach Pawła, Jakuba, Piotra, Jana i Judy 
oraz w księdze Objawienia. Ale List do Hebrajczyków we wszystkich 
13 rozdziałach bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do Jezusa jako 
do kapłana. List ten rzeczywiście szczegółowo przedstawia kapłaństwo 
Chrystusa. Bóg w opatrznościowy sposób dołączył ten List do Pisma 
Świętego, zamykając nim kanon ksiąg Nowego Testamentu.

Dla Żydów nazywanie Jezusa kapłanem nie wchodziło w rachubę, 

ponieważ pochodził On z pokolenia Judy, które jest 
uważane za pokolenie królewskie, a nie z pokolenia 
Lewiego, które Bóg ustanowił pokoleniem kapłań-
skim. Uznanie Jezusa za kapłana było dla nich nie do 
pomyślenia i sprzeczne z nauką Pisma Świętego.

Ale gdy Duch Święty natchnął autora Listu do He-
brajczyków do napisania tego dzieła, dał mu zrozu-
mienie i mądrość do przedstawienia Jezusa jako kapła-
na. Może stało się to kilkadziesiąt lat po spustoszeniu 
Jerozolimy, zburzeniu świątyni i rozwiązaniu kapłań-
stwa. Gdyby napisał ten List w czasie funkcjonowania 
w Jerozolimie kapłaństwa, naraziłby się na śmiertel-
ne niebezpieczeństwo. W swoim Liście powiedział, 
że kapłaństwo zostało unieważnione, ponieważ było 
słabe i bezużyteczne; dodał nawet, że Prawo niczego 
nie uczyniło doskonałym (7:18-19). Takie twierdze-
nia mogłyby być podstawą do potępienia i wydania 
nakazu aresztowania. Szczepan został ukamienowany 
tylko dlatego, że mówił o świątyni (Dz 7:48-60), a Pa-
weł na dziedzińcu świątynnym niemal został rozerwa-
ny na części po fałszywym oskarżeniu, że wprowadził 
tam poganina (Dz 21:27-32). 

Ale jeżeli List do Hebrajczyków został napisany 
do chrześcijan żydowskiego pochodzenia w Rzymie 
kilkadziesiąt lat po zburzeniu Jerozolimy, wtedy jego 
autor był stosunkowo bezpieczny. Wiedział, że musi 
napisać o kapłaństwie Chrystusa i nauczać tej podsta-
wowej doktryny, której nadal brakowało Kościołowi. 

Baranek 
Boży Simon J. 

Kistemaker
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Nauczanie o kapłaństwie Chrystusa autor Listu do Hebrajczyków oparł 
na Piśmie Świętym Starego Testamentu, a szczególnie na Pierwszej 
Księdze Mojżeszowej i na Psalmach. Mówi się tam o kapłaństwie Mel-
chisedeka. Ku swemu zawstydzeniu znawcy prawa żydowskiego musieli 
przyznać, że nigdy nie zastanawiali się nad tym aspektem teologii biblij-
nej. Wiedzieli, że Melchisedek żył w czasach patriarchy Abrahama, pra-
wie dwa tysiące lat przed narodzeniem Jezusa (1 M 14:18-20). Abraham 
wracał z potyczki na północ od Damaszku, której celem było odbicie 
jego bratanka Lota z innymi ludźmi i odzyskanie jego majątku. Właśnie 
w drodze  spotkał Melchisedeka, króla Salemu (Jeruzalemu), który rów-
nież był kapłanem Boga Najwyższego. Król ten błogosławił Abrahama, a 
ten złożył Melchisedekowi w darze dziesiątą część swoich łupów.

Rabini żydowscy zlekceważyli kapłaństwo Melchisedeka, uważając 
opowiadanie z 1 M 14 jako ciekawostkę historyczną i poza dziejami 
Abrahama nie mającą żadnej wartości. Raczej wskazywali na fakt, że 
pięćset lat później Mojżesz ustanowił kapłaństwo lewickie, przewyższa-
jące i unieważniające wcześniejsze kapłaństwo Melchisedeka. Jednak 
ich myślenie było mylne i sprzeczne, ponieważ Dawid napisał Psalm 110 
pięćset lat później (ok. 1000 r. przed Chr.). W Psalmie 110 Dawid pisze, 
że Bóg przemówił i ustanowił Mesjasza wiecznym kapłanem na wzór 
Melchisedeka (w. 4). Dawid dodał, że postanowienie to Bóg potwierdził 
przysięgą, która nigdy nie zostanie zmieniona ani unieważniona. A zatem 
postanowienie to jest stale obowiązujące. 

Autor Listu do Hebrajczyków cytuje Psalm 110:1.4, dowodząc królew-
skiego autorytetu i kapłaństwa Mesjasza. Psalm zaczyna się słowami: 
„Wyrocznia PANA dla Pana mego: Siądź po Mojej prawicy, rzucę Ci 
Twoich wrogów do stóp jak podnóżek” (tł. ekum.). Wyjaśniając ten tekst 
i odnosząc go do siebie, na dwa dni przed swoją śmiercią Jezus zapytuje 
faryzeuszy: Co sądzicie o Mesjaszu, czyim jest synem? Oznajmili Mu: 

Dawida. Wtedy powiedział im: To dlaczego Dawid w natchnieniu Ducha 

nazywa Go Panem, mówiąc: Powiedział Pan do mego Pana: Siądź po 

Mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół pod Twoje stopy. Jeśli więc 

Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem? (Mt 22:42-45). 
Uczciwie faryzeusze musieliby odpowiedzieć: „Pan jest Synem Bożym. 
Jest On Chrystusem, królewskim potomkiem Dawida i jest królem”. Jed-
nak nie byli w stanie odpowiedzieć Mu na to pytanie.

Duchowieństwo żydowskie powinno było wiedzieć, że Jezus był za-
równo królem, jak i kapłanem. Dawid napisał też o Jego kapłaństwie w 
Psalmie 110:4: Ty jesteś wiecznym kapłanem na wzór Melchisedeka. Ale 
żydowscy uczeni w Piśmie, nauczyciele prawa i faryzeusze w czasach 
Jezusa świadomie ignorowali ten Psalm. Nie chcieli przyznać, że zawie-
ra on bezpośrednie odniesienie do królewskich i kapłańskich kompeten-
cji Mesjasza. Wzgardzili Jezusem z Nazaretu i nie chcieli słuchać Jego 
wyjaśnienia Psalmu 110.

Stąd Duch Święty użył autora Listu do Hebrajczyków do sformułowania 
nauki o kapłaństwie Chrystusa i przez to uczynić ją ważną dla wszystkich 
naśladowców Jezusa szczególnie wtedy, gdy spożywają chleb i piją wino 
w czasie nabożeństwa komunijnego. Po wniebowstąpieniu Jezusa apo-
stołowie zaczęli praktykować sprawowanie Wieczerzy Pańskiej. Wraca-
li pamięcią do tego wieczoru, gdy Jezus został zdradzony, a wcześniej 
ustanowił tę pamiątkę, mówiąc do nich: Ten kielich to Nowe Przymierze 

w Mojej krwi, która za was będzie wylana (Łk 22:20). Wypowiadając 
te słowa, które przy każdej Wieczerzy Pańskiej będą powtarzane, Jezus 
celowo wskazał na swoją kapłańską ofiarę na krzyży Golgoty.

Jako kapłan Jezus ofiarował siebie raz na zawsze, składając ofiarę za 
grzechy. Nikt nie był w stanie tego uczynić, ponieważ arcykapłan starego 
przymierza był grzesznikiem, który najpierw musiał kropić krwią woła, 
aby zadośćuczynić za swoje własne grzechy, a następnie krwią kozła po-
kropić za grzechy ludu izraelskiego. Arcykapłan musiał dokonywać tego 

każdego roku w Dniu Pojednania. Był to zewnętrzny 
ceremoniał, który zewnętrznie oczyszczał jego uczest-
ników, ale nie dotyczyło to ich sumienia.

W przeciwieństwie do tego, bezgrzeszny Jezus ofia-
rował nie krew zwierząt, ale raz na zawsze złożył 
na krzyżu na ofiarę swoje własne ciało i krew. Jed-
nocześnie był kapłanem, jak i ofiarą. Uczynił to raz 
za cały swój lud. Skutek Jego jednorazowej ofiary to 
nie wydarzenie zewnętrzne, lecz wewnętrzne przeży-
cie wszystkich wierzących. Grzech jest sprawą we-
wnętrzną, ponieważ rodzi się on w naszych sercach. 
Jezus powiedział, że z serca pochodzą złe myśli, 
rozwiązłość moralna, kradzieże, zabójstwo, cudzołó-
stwo, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, 
zazdrość, bluźnierstwo, pycha i głupota (Mk 7:21-22). 
Przez swoją ofiarę na krzyżu Jezus oczyszcza nasze 
sumienie od grzechu i uwalnia nas od ciężaru grze-
chu.

To dlatego uroczystość Wieczerzy Pańskiej jest tak 
ważna dla każdego wierzącego, który pokutuje ze 
swego grzechu. Za każdym razem, gdy bierzemy do 
ręki chleb i kielich, słyszmy jak Jezus zwraca się do 
nas osobiście. Właściwie mówi wtedy: „Mario (lub 
jakkolwiek masz na imię), ten chleb oznacza Moje 
ciało, które zostało za ciebie złamane; a ten kielich 
oznacza moją krew, która z powodu ciebie została wy-
lana na odpuszczenie wszystkich twoich grzechów”.

Przez udział w Wieczerzy Pańskiej przyznajemy, 
że wyznaliśmy swoje grzechy, że w pełni zaufaliśmy 
Jezusowi i stoimy przed Bogiem, jako ci, którzy do-
stąpili przebaczenia, oczyszczeni od grzechu i winy, 
jak gdybyśmy nigdy nie grzeszyli. Przez ofiarę Jezusa 
Bóg nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale rów-
nież zapomina o nich (Hbr 8:12). Przyjmuje nas w 
Chrystusie, który jako kapłan na wzór Melchisedeka, 
zapłacił za nie w całości. 

Dziewiętnastowieczny autor pieśni tak o tym napisał: 

Jezusa krew, ten święty zdrój, oczyszcza serce me
I daje pewność, iż Pan mój wziął mię za dziecię swe.
O, ta krew, ta droga krew, co ucisza Boży gniew,
Strzeże w zwątpień ciemną noc, tej drogiej krwi 

  cudowna moc.

Simon J. Kistemaker, The LAMB of GOD, w „Table-

talk”, grudzień 2003 (tłum. kw).

bezgrzeszny Jezus 
ofiarował nie krew 
zwierząt, ale raz na 
zawsze złożył na 
krzyżu na ofiarę swoje
własne ciało i krew

k
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Jak obecnie pojmujemy radykalność wia-
ry i jej zastosowanie w praktyce? Czy wzo-
rem radykalnych anabaptystów jesteśmy 
gotowi do ponoszenia kosztów wyznawa-
nej wiary?

Za prawie dziesięć lat (w roku 2017) przy-
pada 500-lecie Reformacji. Prawdopodob-
nie sam Marcin Luter, mnich augustiański, 
nie przypuszczał, że jego 95 tez, jak głosi 
tradycja protestancka, przybitych 31 paź-
dziernika 1517 roku do drzwi kościoła 
zamkowego w Wittenberdze da początek 
wielomilionowemu i ogólnoświatowemu 
ruchowi reformacyjnemu w łonie chrześci-
jaństwa… 

W swoich tezach Luter wystąpił zdecydo-
wanie przeciwko powszechnym wówczas 

Anabaptyzm
wartki nurt 
Radykalnej 
Reformacji

Daniel Trusiewicz
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i niezgodnym z Pismem Świętym praktykom instytu-
cji kościelnych, hierarchii i samemu papiestwu. Przede 
wszystkim nie zgadzał się on z praktyką kupczenia odpu-
stami – odpuszczanie grzechów po śmierci w zamian za 
nabywanie świętych przedmiotów lub usług od Kościoła, 
na co stać było tylko bogatych1. 

Luter wystąpił odważnie przeciw tej niebiblijnej prak-
tyce po tym, jak odkrył zasadę „sola gratia”: zbawienie 
i odpuszczenie grzechów możliwe jest wyłącznie dzięki 
łasce Bożej, a nie działaniom instytucji kościelnych, i jest 
dostępne za darmo dla wszystkich wierzących, bez żadnej 
segregacji i niezależnie od stanu posiadania. 

W celu upamiętnienia tego historycznego wydarzenia, 
co roku obchodzone jest święto Reformacji. Z tej okazji 
trzeba przypomnieć sobie, że Reformacja nie ograniczała 
się jedynie do działalności postaci uznanych za sztanda-
rowe (Luter, Kalwin i Zwingli). Wielu innych bohaterów 
na trwałe zapisało się w historii dzięki swoim radykalnym 
poglądom. Im to jest poświęcony niniejszy artykuł. 

Radykalnym reformatorom nie chodziło jedynie o wpro-
wadzenie zmian w istniejącym średniowiecznym Koście-
le, lecz szli oni jeszcze dalej stawiając sobie za cel cał-
kowite odrestaurowanie Kościoła nowotestamentowego. 
Najważniejszym nurtem Radykalnej Reformacji był ruch 
anabaptystyczny. 

Anabaptyści – geneza ruchu 
Nazwa ruchu pochodzi od greckiego „ana” – ponownie 

i „baptizein” – chrzcić. Anabaptyści są duchowymi przod-
kami współczesnych baptystów, ze względu na ich wkład 
w kształtowanie się ruchu baptystycznego.

Rozwój ruchu anabaptystów nie był skoordynowany i 
dokonywał się dość spontanicznie w różnych częściach 
Europy. Z tego powodu trudno jest historycznie go opisać. 
Za początek ruchu przyjmuje się datę 21 stycznia 1525 
roku, kiedy niewielka grupka wierzących postanowiła po-
nownie się ochrzcić, co było bezpośrednim wnioskiem ze 
studiowania przez nich Biblii. Miało to miejsce w Zury-
chu, mieście, w którym chronili się i swobodnie dyskuto-
wali ówcześni protestanci będąc zachęceni panującą tam 
wolnością religijną. 

Do wspomnianej grupki należeli m. in. młodzi humani-
ści: Konrad Grebel i Feliks Manz. Warto dodać przy tej 
okazji, że Grebel był w przeciwieństwie do większości 
reformatorów osobą świecką, nie pełnił żadnego urzędu 
kościelnego2. 

Wymienione wyżej osoby jeszcze przed swoim ponow-
nym chrztem, poczynając od 1523 roku spotykały się re-
gularnie na studiowaniu Biblii ze słynnym reformatorem 
Zwinglim, który początkowo podzielał ich poglądy na 
temat chrztu (po pewnym czasie wycofał się z tego rady-
kalnego stanowiska, podobnie jak to przedtem uczynił Lu-
ter). Ponieważ znali oni język grecki i hebrajski, mogli bez 
przeszkód studiować Biblię w językach oryginalnych. W 
Zurychu powstawały w tym okresie liczne wolne zbory, 
które można też nazwać szkołami studiowania Biblii. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jesienią tego sa-
mego roku przyłączył się do nich znany teolog Baltasar 
Hubmaier (1480–1528), który dobitnie podkreślał, iż dzie-

ci nie powinny być chrzczone, jeśli wcześniej nie zostały pouczone odnośnie 
zasad wiary. Z czasem pojawili się kolejni obrońcy tak pojmowanego chrztu: 
Jerzy Blaurock, Ludwik Hatzer, Jan Brotli, Wilhelm Reublin. Ten ostatni 
szczególnie zdecydowanie wypowiadał się przeciwko chrztowi niemowląt3 .

Anabaptyści wyrażali swoje przekonanie, że chrzest niemowląt nie ma biblij-
nego uzasadnienia, gdyż nie ma żadnej wzmianki o nim w nauce Chrystusa i 
apostołów, ani też nie ma dowodów na istnienie takiej praktyki w pierwotnym 
chrześcijaństwie (z historii Kościoła wiemy, że chrzest nieświadomych swojej 
wiary dzieci został wprowadzony oficjalnie dopiero w VI wieku). Anabaptyści 
twierdzili, że tradycyjny Kościół poprzez chrzest niemowląt rozciągał swoją 
duchową władzę nad wszystkimi ludźmi. Poprzez udzielanie lub odmawianie 
udzielenia sakramentów mógł dowolnie manipulować ludźmi zatroskanymi o 
swoje wieczne przeznaczenie. Chrzest niemowląt prowadził do pozbawienia 
mocy łaski Bożej, skoro była ona w chrzcie udzielana automatycznie wszyst-
kim ludziom.

Anabaptyści kładli nacisk na potrzebę osobistego doświadczenia łaski Bo-
żej poprzez nawrócenie, któremu towarzyszyła świadomość odpuszczenia 
grzechów na podstawie działania tej łaski. W styczniu 1526 roku doszło w 
Zurychu do pierwszych chrztów wiary w wieku świadomym. W ten sposób 
został zorganizowany pierwszy wolny Protestancki Kościół składający się ze 
świadomie ochrzczonych wierzących. 

Przeciwnicy zaczęli ich pogardliwie określać mianem anabaptystów, co zna-
czyło po prostu: „nowochrzczeńcy”, czyli ponownie ochrzczeni. Anabaptyści 
sami siebie nazywali po prostu braćmi i siostrami w Chrystusie. Biorąc pod 
uwagę miejsce zamieszkania i działalności nazywali się też Braćmi Szwajcar-
skimi albo Braćmi Czeskimi. Często też określano ich od imienia swoich przy-
wódców, jak np. do tych będących zwolennikami pewnego holenderskiego 
lidera Menno Simmons’a przylgnęła nazwa „mennonici”.

Represje z powodu chrztu wiary 
Ponowny chrzest w wieku świadomym oznaczał w tamtych czasach jawne 

wystąpienie przeciwko władzom kościelnym i świeckim, gdyż w ówczesnej 
Europie były one ze sobą ściśle powiązane. Radykalizm Anabaptystów ściągał 
na nich kary w postaci klątw kościelnych, grzywien, pozbawiania wolności, 
wypędzania z kraju i innych represji z karą śmierci włącznie. 

Wskutek prześladowań ze strony władzy świeckiej i kościelnej (tradycyjny 
katolicyzm i zdobywający nowe wpływy luteranizm jednoczyły się w tym 
zadaniu) anabaptyści rozproszyli się w efekcie po całej Europie. Ich główne 
skupiska znajdowały się w Holandii i na Morawach. W Polsce dotarli na Śląsk, 
gdzie jednak nie odegrali większej roli4.

Kościół według nich powi-
nien zrzeszać jedynie od-
rodzonych chrześcijan i nie 
ma prawa być instytucją 
terytorialną, do której na-
leżą wszyscy – wyznawali 
i praktykowali oni „Kościół 
wyboru” w przeciwieństwie 
do „Kościoła mas”
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W 1526 roku rozpoczęły się wyjątkowo ostre represje skierowane przeciwko 
anabaptystom. Nie tylko pozbawiano ich wolności i skazywano na banicję, ale 
nawet karano śmiercią. Na przykład 7 marca 1526 zarządzono, aby wszystkich 
anabaptystów aresztować, a po osądzeniu i udowodnieniu im „winy” bezape-
lacyjnie skazać na śmierć przez utopienie, ironicznie nazywając to „trzecim 
chrztem”. Pod koniec tego samego roku dekret jeszcze bardziej zaostrzono 
skazując na śmierć nawet tych, którzy słuchali ich kazań. Mimo represji ruch 
anabaptystów szybko rozwijał się zarówno w Szwajcarii, jak i poza jej grani-
cami.

Cesarz Karol V wydał w 1527 roku zarządzenie przeciwko anabaptystom, 
które odczytane zostało ze wszystkich ambon w całym jego rozległym pań-
stwie. Nakazywał w nim, by nie tylko osoby przyjmujące chrzest, ale i rodzice, 
którzy nie chrzczą swych dzieci, byli traktowani jako winni przestępstwa, za 
które groziła kara śmierci. 

Gdy okazało się, że zarządzenie to nie jest w stanie zahamować rozwoju 
tego silnego ruchu, władze uciekły się do jeszcze okrutniejszych środków. Na 
tereny zamieszkiwane przez anabaptystów wysyłano uzbrojone oddziały żoł-
nierzy, aby ścigały innowierców i na miejscu zabijały, bez rozpraw sądowych. 
Ci, których zastano na polach czy drogach, zabijano mieczem, schwytanych 
w domach wieszano na futrynach lub palono wraz z całym domostwem. Po-
mimo tego ruch nadal się rozwijał. Znany jest przypadek, kiedy jeden z ksią-
żąt wyznał bezsilnie: „Co mam robić? Im więcej ich zabijam, tym więcej ich 
przybywa”5.

Wpływy anabaptystów 
Menno Simons (1496–1561), były katolicki proboszcz we Fryzji należą-

cej do Niderlandów, zdołał skupić wokół siebie dość liczną grupę, rady-
kalnie pacyfistyczną, która charakteryzowała się odrzucaniem wszelkiej 
przemocy. Ci „nowochrzczeńcy”, których wkrótce zaczęto nazywać men-
nonitami, zdołali uzyskać tolerancyjne traktowanie ich wspólnot w Nider-
landach, a później nawet zdobyli jakże upragnioną wolność. Swój sposób 
życia i pobożności przenosili oni poza granice kraju na nowe obszary swe-
go osadnictwa w zachodnich i wschodnich Prusach, na dalekiej Syberii, a 
także do północnej Ameryki.

Mennonici, oprócz charakterystycznego dla nich pacyfizmu, odznacza-
li się tym, że odrzucali hierarchię kościelną, instytucję kapłaństwa jako 
osobny stan, tworzyli autonomiczne samodzielnie działające zbory, po-
przestając na uznawaniu ważności jedynie chrztu przez zanurzenie w wo-
dzie (od lat 14) oraz eucharystii. Simmons znany był z tego, że nauczał 
przede wszystkim o naśladowaniu Chrystusa nie wnikając w treść zawi-
łych wywodów teologicznych. Wiadomo też, że przykazania Dekalogu i 
zasady ewangeliczne były przestrzegane w zborach mennonickich w spo-
sób zdecydowanie rygorystyczny. 

Należy podkreślić, że powstanie mennonityzmu miało istotne znaczenie 
dla rozwoju protestantyzmu. Głosząc ideę „praktycznego chrześcijaństwa” 
mennonici wyprzedzili w tym kwakrów i pietystów. Konsekwentnie opo-
wiadali się też za tolerancją religijną dla wszystkich i za rozdziałem Koś-
cioła od państwa.

W tym samym czasie powstał Kościół Anglikański (1534) wskutek ostre-
go konfliktu władcy Anglii Henryka VIII z papieżem odmawiającym kró-
lowi zgody na rozwód. W Kościele tym najwyższym zwierzchnikiem był 
panujący ówcześnie monarcha. Połowiczność reformy w Kościele Angli-
kańskim (zachowano hierarchię i liturgię wzorowaną na katolickiej) do-
prowadziła do zawiązania radykalnej opozycji w duchu kalwińskim (pury-
tanie), a z czasem do wyodrębnienia się innych związków wyznaniowych, 
jak: kwakrzy, metodyści, baptyści. 

Ograniczanie wolności wyznaniowej i prześladowania radykalnych pro-
testantów w Anglii stały się przyczyną ich masowej emigracji do Ameryki 
Północnej, gdzie odegrali oni znaczną rolę w powstaniu i rozwoju Stanów 

Zjednoczonych6. Pod wpływem „nowochrzczeńców” 
jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku zaczęły się 
tworzyć w Anglii i Stanach Zjednoczonych pierwsze 
wspólnoty baptystów, które dzisiaj stanowią tam wiel-
kie i wpływowe, acz niezależne od państwa Kościoły.

Na ziemiach polskich anabaptyści pojawili się w 1526 
roku przede wszystkim na Śląsku jako tzw. „gabrielow-
cy” – od imienia ich przywódcy Gabriela Ascherhama. 
Stanowili odłam Braci Morawskich, który utrzymał 
się tu do końca XVI wieku. Potem grupa około 200 
anabaptystów w obawie przed represjami udała się ze 
Śląska przez Grudziądz do Kwidzynia, natomiast inna 
grupa licząca 600 osób wyemigrowała z Moraw do 
Kraśnika oraz Włodzimierza Wołyńskiego. Edykt kró-
la polskiego z 1535 roku nie pozwolił im osiedlić się 
w Polsce na stałe zmuszając do powrotu na Morawy. 
Praktykę chrztu dorosłych przejęli też Bracia Polscy, 
również zaliczani do radykalnych odłamów polskiej 
Reformacji, jakkolwiek zdecydowanie odrębni teolo-
gicznie (w większości unitarianie). 

Jak widać z powyższego opisu, idee „nowochrzczeń-
ców” rozpowszechniały się po Europie dość szybko, do 
czego znacznie przyczyniały się prześladowania. Po-
mimo pewnych różnic ideowych, jakie istniały wśród 
anabaptystów, wspólne dla nich były: zasada chrztu 
dorosłych, idea „Kościoła wybranych” w przeciwsta-
wieniu do „Kościoła mas”, oraz rozciągnięcie reform 
religijnych na różne sfery życia społecznego – w imię 
powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa.

Masy chłopskie i rzemieślnicze pozostające pod 
wpływem anabaptystów jakkolwiek nie bardzo orien-
towały się w niuansach teologicznych, to jednak żywo 
zareagowały na wprowadzane zmiany i reformy, mają-
ce praktyczny wpływ na ich sytuację życiową. Szcze-
gólne powodzenie miały propozycje mające na celu 
zniesienie różnic stanowych (wzorem pierwszych gmin 
chrześcijańskich). Lud czuł się w tym okresie oszuki-
wany przez kler i księży, dlatego też własnymi siłami i 
na miarę swoich możliwości chciał realizować „praw-
dziwe” wskazania biblijne w swym codziennym życiu. 

Popularna była też w ówczesnej Europie próba 
ukształtowania religijnego życia w oparciu o samą tylko 
wiarę – bez wścibskiej instytucji kościelnej i zachłan-
nej kontroli państwa. Trzeba przyznać, ze anabaptyści 
wzbudzali niekiedy wśród ludu więcej sympatii niż Lu-
ter, Kalwin i Zwingli. Wraz z nimi pojawiła się bardziej 
rozwinięta forma reformatorskiej myśli i życia. 

Ruch anabaptystów szerzył się przede wszystkim w 
świecie anglosaskim. W postaci licznych powstałych 
wtedy niezależnych Kościołów kształtuje w znacznym 
stopniu oblicze protestantyzmu do dziś.

Krótka charakterystyka anabaptystów
Najcenniejsze dla anabaptystów było upatrywanie 

podstaw wiary jedynie w Biblii, uznawanej za naj-
wyższy autorytet (najczęściej była ona odczytywana 
i interpretowana dosłownie). Chrzest praktykowali 
jedynie w wieku dojrzałym przez całkowite zanurze-
nie, za co byli surowo prześladowani zarówno przez 
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katolików, jak i protestantów, co z kolei zmuszało ich 
do migracji. 

Anabaptyści preferowali proste formy liturgiczne i 
kładli duży nacisk na stosowanie nauczania Chrystusa 
zawartego w Ewangeliach. Charakteryzował ich też 
rygoryzm moralny, pracowitość, rzetelność i uczci-
wość. Kościół według nich powinien zrzeszać jedynie 
odrodzonych chrześcijan i nie ma prawa być instytu-
cją terytorialną, do której należą wszyscy – wyznawa-
li i praktykowali oni „Kościół wyboru” w przeciwień-
stwie do „Kościoła mas”. 

Państwo nie mogło według anabaptystów sprawo-
wać władzy nad Kościołem, więc konsekwentnie dą-
żyli do całkowitego oddzielenia jednego od drugiego. 
Z reguły odmawiali też służby wojskowej i składania 
przysiąg w sądach powołując się na wskazania biblij-
ne. Uważali też, że państwo powinno stosować zasadę 
tolerancji religijnej wobec wszystkich. 

Ich radykalizm odznaczał się bezkompromisowością 
w zakresie głoszonych poglądów, a także domagali 
się wprowadzenia zasadniczych zmian w istniejących 
stosunkach społecznych. Ich spontaniczny, mało sko-
ordynowany rozwój dokonywał się przede wszystkim 
wśród niższych warstw społecznych (robotnicy, chło-
pi), do których nie docierały nakierowane na elity re-
formy Lutra i Kalwina.

Anabaptyści byli w zdecydowanej większości swo-
ich poglądów i dążeń prekursorami współczesnego 
ruchu baptystów. 

Wnioski 
Protestanci i jednocześnie baptyści XXI wieku wie-

le zawdzięczają anabaptystom, którzy odważnie i z 
wielkim poświęceniem głosili Ewangelię prawie 500 
lat temu, zostawiając po sobie bogate dziedzictwo. 
Należy podziękować Bogu także za to, że przetarli oni 
nam duchowe szlaki, nieraz płacąc przy tym wysoką 
cenę. 

Trzeba też zadać sobie kilka istotnych pytań: Jak 
obecnie pojmujemy radykalność wiary i jej zastoso-
wanie w praktyce? Czy wzorem radykalnych ana-
baptystów jesteśmy gotowi do ponoszenia kosztów 
wyznawanej wiary? Jak możemy dziś skutecznie 
wprowadzać w czyn te cenne wartości, za które nasi 
poprzednicy narażali swoje życie? 

Artykułem tym inaugurujemy na łamach „Słowa 
Prawdy” cykl tekstów i materiałów przygotowanych 
z okazji 150-lecia ruchu baptystycznego na ziemiach 
polskich. 

1. S. Murray, Post-Christendom, Paternoster 2004.

2. A. Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980. 

3. W. Polok, Reformacja bez kompromisów, Serwis 

Chrześcijański www.nadzieja.pl   

4. P. Kugler, Wykład z okazji dnia Reformacji 

31.10.2004.

5. W. Polok, Reformacja…

6. B. Pogoda, Reformacja, www.nauka.pl 

Akcja Charytatywna na Ukrainie w 2008 r. 
Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie wraz z Bi-
blijnym Stowarzyszeniem Misyjnym w Ustroniu serdecznie zaprasza do 
współpracy w 2008 r. w kolejnej akcji ewangelizacyjno-charytatywnej na 
Ukrainie. W ostatnich latach takie posługi zostały zorganizowane wśród 
ludności romskiej na obrębie miasta Mukaczewa w obwodzie Zakarpa-
ckim. Warunki życiowe Romów w tych okolicach są nieludzkie i wiele 
ludziom brakuje podstawowych środków do życia. Po wielu latach służ-
by ewangelizacyjnej widać jednak, że poziom życia powoli się poprawia, 
szczególnie wśród tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi i 
zostali uwolnieni od mocy grzechu.  Należy służyć Bogu!  

Akcja w tym roku jest planowana ponownie na dwóch etapach. Pierwszy 
etap dotyczy sortowania, przygotowania i przywiezienia odzieży do punk-
tu zbiorczego w Chrzanowie.  Najlepiej jest pakować w kartony średniej i 
małej wielkości i napisać na wierzchu, jaka jest zawartość.  Zbory, które są 
zainteresowane, mogą zgłosić swój udział w akcji telefonicznie (058-550-
1103 tj. KChB Sopot), a także zbierać czystą, sortowaną i odpowiednio 
zapakowaną odzież.  Sortowanie ma być na cztery rodzaje paczek:  mę-
skie, damskie, dziecięce i buty.  Każdy zbór biorący w tej akcji udział ma 
na koszt własny przywieźć zebrane ubrania do Chrzanowa do firmy brata 
Franciszka Długosza  DUHABEX na dzień 22 lub 23 września 2008 r.   

Drugi etap działania polega na podróży misyjnej na Ukrainę podczas 
weekendu 3-5 października 2008 r., żeby pomóc w dystrybucji artykułów 
po wioskach i zwiastować Boże Słowo.  Jeszcze raz zbory biorące udział 
w dystrybucji robią to na własny koszt i należy wysłać większe auto z 
oczywistych powodów.  

Zbory biorące udział w pierwszym etapie nie są zobowiązane do brania 
udziału w drugim, a także odwrotnie.   Zapraszamy do współpracy na ni-
wie Pańskiej!

Pastor Krzysztof Osiecki
KCHB Sopot

k
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Gross zmuszający 
do zastanowienia

Włodek Tasak
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Dawno temu, w listopadzie 1991 roku napisałem dla wydawanego przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie miesięcznika „Mała Gru-
pa” artykuł zatytułowany „Milczenie nie zawsze jest złotem”, poświęcony 
problemowi antysemityzmu we współczesnej Polsce. Wtedy wydawało mi 
się to tematem sezonowym, który szybko straci aktualność w warunkach 
w pełni niepodległej, „nowej, lepszej” Polski. Niestety, nie stracił. Kiedy 
więc zostałem redaktorem „Słowa Prawdy”, wróciłem do tego tematu w 
kwietniu 1999 r.  („Milczenie nie zawsze jest złotem - prawda nadal aktu-
alna”). A później już było tylko gorzej. Siedem lat temu, za sprawą książki 
Jana Tomasza Grossa „Sąsiedzi”, przez Polskę przetoczyła się bardzo burz-
liwa dyskusja na temat opisanej przez niego sprawy zbrodni w Jedwab-
nem. Mamy rok 2008, i kilka miesięcy temu ukazała się kolejna głośna i 
wywołująca ogromne dyskusje książka tego samego autora zatytułowana 
„Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści”. 
Z każdym rokiem okazuje się, że my, Polacy, mamy o wiele poważniejszy 
problem ze swoją historią i samymi sobą, jako narodem, niż by się nam 
wydawało. 

„Strach” straszy, ale kogo?
Najnowsza książka Jana Tomasza Grossa składa się z dwóch części. W 

pierwszej autor przedstawia szereg relacji dotyczących morderstw i gra-
bieży dokonywanych przez Polaków na Żydach. Historie porażają okru-
cieństwem i bezdusznością sprawców. Dotyczą zarówno okresu wojny, jak 
i lat tuż powojennych.  W drugiej części swojej książki autor zastanawia 
się, co mogło być przyczyną zarówno takich postaw, jak i półwiekowego 
powszechnego milczenia na ten temat.  

Wbrew temu, co piszą o Grossie jego przeciwnicy, książka nie jest antypol-
ska, nigdzie bowiem Polacy nie są oskarżani o bycie narodem zbrodniarzy 
czy kanalii. Oczywiście antypolskością można nazywać każdy zarzut po-
stawiony Polakom jako sprawcom określonych przestępstw czy nagannych 
postaw. Na tej zasadzie antyniemiecką należałoby określić każdą książkę 
analizująca postawy społeczeństwa niemieckiego w Trzeciej Rzeszy.  

Przeczytanie tej książki wymaga sporej odwagi. Po pierwsze ze względu 
na wspomniane relacje. Nie zawierają one wprawdzie jakichś drastycznych 
opisów, anatomicznego, szczegółowego okrucieństwa, a jednak uświado-
mienie sobie kontekstu i czasu wydarzeń, tego, kim byli sprawcy i ich ofia-
ry, nie pozwala na beznamiętne przyjmowanie tych faktów do wiadomości. 
Książka wywołuje prawdziwy ból. Do cierpienia zwyczajnych ludzi pod-
czas wojny – zadawanego przez wrogów - już się jakby przyzwyczailiśmy. 
W tego rodzaju opisach wiemy, czego się spodziewać. A jednak w sytua-
cji, kiedy czytamy, że Polaków jadących kilka czy kilkanaście miesięcy 
po wojnie zwyczajnym pociągiem, nagle jacyś inni Polacy wywlekają z 
wagonu tylko po to, aby ich zamordować, i tylko dlatego, że mieli semi-
cki wygląd, albo żydowsko brzmiące imię i nazwisko, to się nie mieści w 
głowie! Jak to? Wszystko to, co czytaliśmy czy oglądaliśmy na temat zwy-
rodniałych, okrutnych esesmanów mordujących bez najmniejszych skrupu-
łów ludzi, którzy w niczym im nie zawinili – może być prawdą również w 

stosunku do kogoś, kto był czy jest miłym starszym pa-
nem z sąsiedztwa? Tym razem jednak nie ze schludnego 
miasteczka w Bawarii, a ze wsi pod Lublinem, czy ze 
starej (pożydowskiej?) kamienicy w Kielcach. I to jest 
ten drugi powód, dla którego do przeczytania książki 
Grossa trzeba odwagi. Potrzebnej do zmierzenia się ze 
świadomością, że prawda o Polakach, tych tragicznych 
ofiarach nazizmu i komunizmu, dzielnych bojownikach 
przeciw wspomnianym zniewoleniom może być w ja-
kiejś części inna od tej, w której się wychowaliśmy. Z 
którą tak dobrze było nam dotąd żyć. 

Oczywiście nie jest łatwo się rozstać z rolą niewinnej 
ofiary i pokornie przyjąć do wiadomości, że samemu też 
ma się to i owo na sumieniu. Dlatego tak wiele ataków 
spada na Grossa za jego książki. Nawet jeden z prokura-
torów pracowicie zabrał się do przeczytania „Strachu”, 
żeby się przekonać, czy autor aby nie obraża w swojej 
książce Narodu Polskiego i nie należałoby go za to przy-
kładnie ukarać. Na szczęście obyło się bez międzynaro-
dowej kompromitacji Polski, bo prokurator ów uznał, że 
Gross nie obraża. 

Jako że większość z obiegowych zarzutów wobec 
Grossa ijego książki powtarza się również w naszych 
zwyczajnych rozmowach wśród znajomych i przy-
godnych dyskutantów, chciałbym się do kilku z nich 
odnieść. Zacznę od końca, bowiem książka Grossa w 
głównej mierze dotyczy okresu powojennego. 

Żydokomuna
Tematem, który zawsze się pojawia przy okazji 

dyskusji na temat relacji polsko-żydowskich w XX 
wieku, jest sprawa związków Żydów z komunistami. 
W obiegowej opinii to Żydzi byli głównymi promo-
torami komunizmu i to oni byli głównymi autorami 
terroru stalinowskiego w Polsce lat 1944-561. Nie 
ma tu miejsca na bardziej szczegółową analizę tego 
problemu, ale chociaż w kilku zdaniach chciałbym tę 
kwestię naświetlić. 

Bardzo wygodnie jest przyjąć tezę, że Polacy byli w 
ROAK i WiN2, a Żydzi w tym czasie tworzyli PPR, 
UB i MO, będące podporami reżimu komunistyczne-
go. A jak było w rzeczywistości? PPR od lipca 1944 
roku do grudnia 1945 roku urosła od 20 tys. do 235 
tys. członków, by w na początku 1947 roku liczyć już 
ponad pół miliona członków. Tymczasem żydowska 
Frakcja  PPR pod koniec maja 1946 roku liczyła 4000 
członków (rok później – 7000)3. Jak to się przedsta-
wia procentowo? Żydzi stanowili niecałe 2 proc. par-
tii komunistycznej. Ale może było to całe jej kierow-
nictwo? Aby tak mogło być, musieliby mieć akcep-
tację Stalina, a Związek Sowiecki w tym czasie nie 
był państwem jakoś szczególnie hołubiącym Żydów. 
Jednak nawet gdyby było inaczej, to ze względów 
czysto taktycznych, znając wyczulenie Polaków na tę 
kwestię, obsadzenie kierownictwa PPR Żydami było-
by działaniem samobójczym. W rzeczywistości było 
raczej odwrotnie – komuniści wstydzili się Żydów w 
swoich szeregach. To może przynajmniej Żydzi opa-
nowali aparat bezpieczeństwa? W listopadzie 1945 r. 

to nie deficyt odwagi ograniczał liczbę 
pomagających. Tymczasem, licząc, że 

dla uratowania jednego Żyda potrzeba 
było zaangażowania pięciu Polaków, 

wystarczyłoby, aby liczba biernych 
Polaków zmniejszyła się zaledwie (?!)  o 
2 proc., żeby suma uratowanych Żydów 

uległa podwojeniu
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w aparacie Urzędu  Bezpieczeństwa pracowało 438 
Żydów4. Dużo? Jeśli wziąć pod uwagę, że mniej wię-
cej w tym samym czasie pracowało tam 24 tys. ludzi5, 
okazuje się odsetek Żydów był tam na tym samym 
poziomie jak w PPR. Później ta liczba zapewne wzro-
sła, ale nie mogła zmienić proporcji z tej prostej przy-
czyny, że wszystkich Żydów, którzy ocaleli w Polsce 
bądź wrócili ze Związku Sowieckiego (nierzadko z 
tamtejszych łagrów), było około 240 tys., z czego tyl-
ko od lipca do września 1946 r. (zaraz po pogromie 
kieleckim) uciekło z Polski 60 tys. 

Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Żydami była po-
łowa dyrektorów departamentu Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego6, nie oznacza to wciąż więk-
szości. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że więk-
szość działań operacyjnych resortu bezpieczeństwa 
odbywała się na szczeblu lokalnym. Żydów w apa-
racie bezpieczeństwa było zwyczajnie za mało7, aby 
obarczyć ich winą za wszystkie przejawy znęcania się 
nad więźniami podczas śledztw, wydawanie i wyko-
nywanie wyroków oraz wszelki inne przejawy terroru 
i nadużywania władzy przez aparat bezpieczeństwa. 
Gdyby jednak przyjąć tezę, że decydującą winę pono-
sili decydenci: minister bezpieczeństwa publicznego 
Stanisław Radkiewicz, czy Jakub Berman nadzorują-
cy ten resort z ramienia Biura Politycznego KC PZPR  
w latach 1949-1954, uznalibyśmy tym samym zasadę, 
że winni zbrodni hitlerowskich są Hitler i Himmler, a 
nie komendanci obozów zagłady, dowódcy komand 
egzekucyjnych i sami wykonawcy egzekucji. Gdy-
byśmy ponadto chcieli przyjąć kryterium odpowie-
dzialności ze względu na wyznanie i pochodzenie, to 
– znowu odwołując się do przykładu Trzeciej Rzeszy 
– musielibyśmy stwierdzić, że głównymi winnymi 
zbrodni hitlerowskich są bawarscy i austriaccy kato-
licy, bo ich reprezentacja zarówno w gronie przywód-
ców tego państwa, jak i głównych wykonawców po-
lityki eksterminacyjnej różnych narodów Europy jest 
nadzwyczaj widoczna. A przecież nikt tak sprawy nie 
stawia. I słusznie, bo miedzy jednym a drugim nie ma 
związku. Dlaczego więc w Polsce tak mocno dostrze-
ga się taki związek w sprawie, którą tu opisuję?

Myśmy ich ratowali z narażeniem życia, a oni nas oskarżają
Szymon Wisenthal, znany żydowski „łowca nazi-

stów” w jednym z wywiadów7 mówił o 40 tys. Ży-
dów, których Polacy uratowali podczas II wojny 

światowej. Jest to prawda, którą lubimy przywoływać, obok drugiej – o 
tym, że Polacy stanowią największą liczbę odznaczonych izraelskim 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów 
podczas wojny8. Niestety jest też druga strona medalu. Zjawisko tzw. 
szmalcownictwa, czyli wymuszania na kimś, zwykle na Żydzie, okupu 
pod groźbą zadenuncjowania, wydania w ręce gestapo. Tak to wspomina 
Szymon Wiesenthal: „Z drugiej strony - byli szmalcownicy, którzy za 
100 złotych wydawali Żydów. Gdy na ulicy wypatrzyli kogoś podobne-
go do Żyda, pytali się: Gdzie opaska? Jak człowiek odruchowo spojrzał 
na lewe ramię - tam, gdzie powinna być - to już go mieli. Opowiadał 
mi Tadeusz Bór-Komorowski [Komendant Główny AK – przyp. W.T.], 
że kiedyś przydarzyła mu się właśnie taka sytuacja - pomyłkowo wzięli 
go za Żyda”9. Nie udało mi się znaleźć jakichś przejrzystych danych 
obrazujących wielkość tego zjawiska. W odniesieniu do Warszawy to 
mogło być 11 tys. osób, dla Krakowa 2-3 proc. populacji miasta, czyli 
5-7,5 tys., dla całego Generalnego Gubernatorstwa 30 tys. Nie chodzi 
jednak tylko o liczby, o skalę zjawiska, ale o sam fakt jego wystąpienia. 
Szmalcownicy to byli ludzie, którzy żyli ze swojego procederu. Pola-
cy, którzy „zarabiali na życie” szantażując i wydając na śmierć innych 
ludzi, zwykle Żydów! To przerażające. Tym bardziej, że wcale nie byli 
to kryminaliści.  Inną kategorią były zwykłe denuncjacje. „Ukrywają-
ca się w Warszawie Franciszka Tusk-Scheinwechslerowa tak opisywała 
zaczepki szmalcowników: »Pani ma smutne oczy - Pani jest Żydówką. 
Pani się spieszy - Pani jest Żydówką. Pani się rozgląda dokoła - Pani 
jest Żydówką«. Ringelblum [Emanuel Ringelblum – kronikarz war-
szawskiego getta – przyp. W.T.] twierdzi, że najtrudniejsze do ukrycia 
były »żydowskie oczy«, pełne bólu i smutku... Na 340 Żydów, których 
protokół zatrzymania udało się Grabowskiemu przeanalizować, 294 
wpadło na skutek denuncjacji przechodniów, granatowych policjantów, 
tramwajarzy czy pracowników kolei podmiejskiej”10. Brzmi strasznie. 
Ciekawe, że również w książce Grossa pojawiają się kolejarze, jako 
współwinni zabójstw Żydów w pierwszych latach powojennych. 

Oczywiście jesteśmy przekonani, że więcej było Polaków ratujących 
Żydów niż tych, którzy ich wydawali. Ale czy na pewno? Jan Woleń-
ski11 szacuje liczbę tych pierwszych na ok. 300 tys., zakładając jedno-
cześnie (na podstawie dość ciekawej analizy), że taka sama mogła być 
liczba tych, którzy  kolaborowali z Niemcami w zagładzie Żydów (nie 
tylko samych szmalcowników). Te liczby jednak o niczym szczególnym 
nie świadczą, bowiem proporcje są podobne jak w innych krajach. 

Największą wartość mają dla nas liczby określające tych wszystkich 
Polaków, jacy znaleźli się pomiędzy obiema grupami – pomagających 
Żydom w przetrwaniu i pomagających Niemcom w likwidacji Żydów. 
Jako że interesują nas postawy Polaków, a nie wszystkich mieszkań-
ców Polski przedwojennej, pod uwagę bierzemy jedynie mieszkańców 
Generalnego Gubernatorstwa, tej części dawnej Polski, która od razu 
znalazła się pod okupacją niemiecką, ale nie została bezpośrednio włą-
czona do Rzeszy.  Obszar GG zamieszkiwało 12,1  mln ludzi (dane z  
grudnia 1940 roku). Z tego 10 mln stanowili Polacy i 1,35-1,5 mln pol-
scy Żydzi. I to do tych liczb powinniśmy odnieść nasze szacunki owych 
„złych” i „dobrych”. Wychodzi po 3 proc. Nie o nich mi jednak chodzi 
najbardziej, ale te pozostałe 94 proc. Polaków, którzy pozostali bierni. 
Określiłem ich tak, bo w tej grupie znalazły się bardzo różne postawy: 
lękających się pomagać, całkowicie obojętnych na los Żydów, niesamo-
dzielnych dzieci, a także tych, którzy okazywali swoją niechęć Żydom, 
choć nie posuwali się do działań mogących im wprost szkodzić. Po odli-
czeniu 33 proc., jakie stanowiły dzieci12, zostaje nam 63 proc. – niemal 
2/3 dorosłych Polaków, zamieszkujących GG, którzy pozostali bierni. I 
znowu – nie jest to liczba jakoś szokująco wysoka. Raczej przeciętna. 

Często przywołuje się – dla obrony postawy Polaków wobec Żydów – 
fakt, że tylko w GG za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. To praw-

W każdym narodzie znajdzie 
się określona liczba kanalii, 

pozbawionych zwykłych cech 
ludzkich. O sile moralnej narodu 

decyduje natomiast nie liczba 
prawdziwych bohaterów, a ludzi 
przyzwoitych, którzy pomagają 

się wybić tym pierwszym 

18 • SŁOWO PRAWDY • Numer 3 | marzec 2008



da, jednak za udział w konspiracji wojskowej groziło 
to samo, a jednak ponad pół miliona Polaków w taki 
czy w inny sposób w działania konspiracyjne było 
bezpośrednio zaangażowanych. I co ciekawe - bardzo 
często byli to inni ludzie niż ci, którzy ukrywali Ży-
dów. Tak więc to nie deficyt odwagi ograniczał liczbę 
pomagających. Tymczasem, licząc, że dla uratowania 
jednego Żyda potrzeba było zaangażowania pięciu 
Polaków13, wystarczyłoby, aby liczba biernych Pola-
ków zmniejszyła się zaledwie (?!)  o 2 proc., żeby 
suma uratowanych Żydów uległa podwojeniu. 

Zwykle w sytuacjach krańcowych największym prze-
rażeniem napawają nas bezpośredni sprawcy. W na-
szym przypadku Polacy, którzy za pieniądze Żydów 
wydawali, albo dla pieniędzy (czy z jeszcze innych po-
wodów) ich mordowali. Dla mnie jednak najcięższym 
doświadczeniem nie jest konfrontacja z tymi ludźmi. W 
każdym bowiem narodzie znajdzie się określona licz-
ba kanalii, pozbawionych zwykłych cech ludzkich14. 
O sile moralnej narodu decyduje natomiast nie liczba 
prawdziwych bohaterów, a ludzi przyzwoitych, którzy 
pomagają się wybić tym pierwszym. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu Polaków 
w czasie wojny postanowiło zachować obojętną (bądź 
niechętną) bierność, wymaga już całkiem innej anali-
zy. I to takiej, która zaczyna się sporo przed wojną. 

1. Dla poparcia tej opinii przytaczam poniżej kilka 
zaledwie opinii z jednego dnia, wręcz z kilku poran-
nych godzin  (Forum Onet.pl), osób komentujących 
informację o sprawie przywrócenia przymusowym 
żydowskim emigrantom z 1968 roku polskiego obywa-
telstwa. Zachowano pisownię oryginału.

„Błąd w ocenie sytuacji. Polacy nie mogą wybaczyć 
Żydom Wolińskiej, Bermana, Morela i tysięcy innych 
bandytów z waszego narodu. Rozumiesz w czym prob-
lem? Krew nie woda. Nie przeprosiliście nas Polaków 
za kolaboracje z każdym wrogiem jaki napadał nasze 
ziemie. Szanowni Żydzi opluwaniem nie zdobędziecie 
naszego zaufania”  - ~Wojmir, 29.02.2008 11:06.

„czyli nie było Wolinskiej, Bermana, Minca, Moczara, 
Bielskiego, Litzbauma, Khuna (ciekawe czemu nazwali 
go Krwawym?) komu chcesz mydlić oczy. Wy Żydzi 
zamordowaliście więcej Polaków niż wszyscy polscy 
antysemici zabili Żydów. Pamięci naszego narodu nie 
zdławisz. Pamięć o waszych zbrodniach będziemy 
przekazywać z pokolenia na pokolenie” - ~Krak , 
29.02.2008 10:26.

„O jakiej nienawiści ty mOwisz chodzi o to kto 
wymordoweał powojenne AK w Polsce Kto to był 
Michnik, Wolińska to wiemy .My potrafimy odróznić 
dobro od zła i to wyartykułować. Ale ktoś kto mówi o 
nienawiści odciał się od plugastwa Grossa od was. Wiec 
nie mów mi o nienawiści czy antysemityśmie. Nie po-
trafisz odróżnić podstawowych zasad humanitarnych od 
pospolitego chamstwa arogancji i ignorancji i jezeli nie 
dostrzegasz podstawowych zasad bycia człowiekiem to 
nie zabieraj głosu” - ~zap , 29.02.2008 08:35.

„15 lat wczesniej mordowali bohateterow z AK a nas-

tepnie prysneli do Izraela. Ani jeden komunistyczny morderca nie zostal 
ukarany ... „ - ~Historyk , 29.02.2008 10:00.

2. Główne organizacje antykomunistycznego ruchu oporu działające w 
Polsce powojennej.

3. August Grabski, Działalność komunistów wśród Żydów w Polsce 
1944-1947, Warszawa 2004, s. 26.

4. Krystyna Kersten, Polacy, Żydzi, Komunizm, Warszawa 1992, s. 82.
5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Bezpiecze%C5%84stwa_

Publicznego, dostęp 28lutego 2008 r.
6. http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_342.html, 100 kłamstw J. T. 

Grossa (31 - 40) - Prof. Jerzy Robert Nowak,  dostęp 28 lutego 2008 r. Tego 
autora na pewno nie można posądzać o zaniżanie danych na ten temat.

7. „Rok 1953 to apogeum rozwoju bezpieki, która korzystała z porad 
aż 52 moskiewskich »doradców«. UB zatrudniał ponad 30 tys. funk-
cjonariuszy, z tego połowa zajmowała się pracą operacyjną: pozyski-
waniem informacji, werbowaniem donosicieli i śledztwami. Według 
danych szacunkowych sieć agenturalna liczyła ponad 85 tys. tajnych 
współpracowników. Inwigilowano praktycznie wszystkie dziedziny 
życia społecznego, najwięcej – 40 proc. – tajnych współpracowników 
»obsługiwało« gospodarkę. Kompetencje poszczególnych departa-
mentów były płynne, ale cel jeden – śledzić wszystko i wszystkich. 
W kartotekach MBP widniało ponad 5 mln nazwisk, czyli co trzeci dorosły 
obywatel PRL. Na usługach MBP była Milicja Obywatelska (prawie 48 
tys. funkcjonariuszy) oraz podległe jej Ochotnicze Rezerwy MO (ok. 125 
tys.), a także żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (41 tys.) 
i funkcjonariusze Straży Przemysłowej (32 tys. wartowników w 1,3 tys. 
zakładach pracy). Łącznie wszystkie służby podległe MBP zatrudniały 
ponad 320 tys. osób” – Joanna Paula Rynduch, Ubecy o sobie, Mówią 
Wieki, marzec 2005.

8. Łowca nazistów, wywiad z Szymonem Wiesenthalem, Nigdy Więcej, 
nr 10, lato 1999.

9. Spośród prawie 22 tys. uhonorowanych medalem Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata (stan na 1 stycznia 2007) ponad 1/4 stanowią Po-
lacy.

10. Łowca nazistów..., dz. cyt..  
11. Michał Okoński, Pani ma smutne oczy..., recenzja książki J. 

Grabowskiego „Ja tego Żyda znam!...”, Tygodnik Powszechny, nr 5, 30 
stycznia 2005.

12. J. Woleński, Kaci, ofiary i bierni widzowie (przyczynek do ro-
zumienia Holocaustu), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane 
Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. Andrzej Flis, 
Kraków 2006.

13. Wg spisu z 1931 r. dzieci do lat 14 stanowiły w II RP dokładnie 1/3 
populacji. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas wojny 15-letni dzieci częsty 
brały już na siebie utrzymywanie całej rodziny, jest to dobra granica wieku 
„dzieciństwa wojennego”.

14. W tym momencie przypomina się scena z filmu „Lista Schindlera”, 
w której tytułowy bohater wiedząc, że określona suma pieniędzy przeznac-
zona na łapówki dla Niemców decydujących o losie Żydów pracujących 
w jego fabrykach, daje się przeliczyć na konkretną liczbę istnień ludzkich, 
wyzbywa się stopniowo całego majątku, aby uratować ich jak najwięcej.

15. „Raport Delegatury Rządu na Kraj z 1942 r. dzielił stolicę Polski 
na »trzy Warszawy«: walczącą i bohaterską, w której »mieszkała« jedna 
czwarta populacji, »tę drugą«, która po prostu starała się przeżyć (70 
proc.) i pozostałe 5 proc., określane przez  »Biuletyn Informacyjny« jako  
»pośmiecie i hołota«. Według prof. Tomasza Szaroty »trzecie miasto« 
zamieszkiwało od 30 do 60 tys. ludzi” - Michał Okoński, Pani ma smutne 
oczy...,, dz. cyt.  Proporcje te są zbieżne z przytoczonymi przeze mnie 
wyżej szacunkami podziału Polaków pomiędzy pomagających, biernych 
i szmalcowników. 

k
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i nie sposób tę tezę udowodnić – mam silne przekona-
nie, że nasza najnowsza historia potoczyła się tak, a nie 
inaczej z powodów duchowych obciążeń, jakie sami na 
siebie nałożyliśmy. 

Krew Żydów pomordowanych przy naszej, Polaków 
– ich rodaków, obojętności (nazbyt częstej), a co gor-
sza satysfakcji niektórych, nie mówiąc już o współ-
udziale sprowadziła nas duchową winę. Nie nazwę jej 
przekleństwem, ale jestem przekonany o poważnych 
duchowych konsekwencjach naszego grzechu. Grze-
chu, który domaga się wyznania i pokuty.

Każdy grzech działa w ten sam sposób. Odsuwa grze-
szącego od światłości, pogrąża go w mroku, każe mu 
poruszać się po omacku, skazuje na nędzę duchową i 
życie w kłamstwie. 

To, że Polska po II wojnie światowej stała się zupeł-
nie innym krajem, jest konstatacją zupełnie banalną. 
Wszyscy to wiedzą. Ale to, że Polacy bardzo się w wy-
niku wojny zmienili, nie jest już takie oczywiste dla 
wielu z nas. A jednak trudno jest nam zrozumieć naszą 
ojczystą historię ostatnich 60 lat bez uwzględnienia tej 
nieskomplikowanej przyczyny. My, Polacy wyszliśmy 
z tej wojny zmienieni1, przez co łatwiej zaakceptowali-
śmy, poparliśmy i współtworzyliśmy naszą powojenną 
historię. Łatwiej jest winą obarczyć Stalina, komuni-
stów i... Żydów. I jakkolwiek wielka historia rozgry-
wająca się za naszymi plecami odegrała tu niebagatelną 
rolę, to jednak nie stało się to całkowicie bez naszego 
udziału. Ktoś ten system zniewolenia budował. Nie So-
wieci, nie Żydzi, ale właśnie Polacy. Zawsze się zasta-
nawiałem, jak to było możliwe, że Niemcy z ich wyra-
finowanymi metodami rozpracowywania ruchu oporu 
nie poradzili sobie z naszym podziemiem przez całą 
wojnę, a tzw. władza ludowa rozbiła je (tę część, która 
nie akceptując komunistycznych porządków pozostała 
w ukryciu) zaskakująco szybko. Wręcz zawstydzająco 
szybko. Za sprawą Sowietów, Żydów, czy... samych 
Polaków? Okres stalinowski to czasy tysięcy donosów 
trafiających do funkcjonariuszy UB. Dodajmy – do-
nosów będących zwykle wynikiem zawiści, wrogości, 
chciwości. Znacznie rzadziej  - ideowego zaślepienia. 
Dziś chcielibyśmy wierzyć, że prawie cały naród był 

Książkę Grossa uważam za jedną z najważniejszych (potencjalnie) ksią-
żek ostatnich lat. A to dlatego, że coraz mocniej utwierdzam się w przeko-
naniu, że duchowy przełom, na który czekamy w naszym kraju od wielu 
lat, nie może się dokonać bez głębokiej pokuty Polaków. I jednym z pod-
stawowych grzechów, jakie musimy wyznać, jest antysemityzm. Dawniej 
traktowałem to wrogie nastawienie do Żydów jako taką niemiłą przypad-
łość części naszego społeczeństwa. Rodzaj negatywnego narodowego folk-
loru. Coś, czego niektórzy z nas się wstydzą, ale raczej  - używając pewnej 
przenośni - na zasadzie chuligaństwa wynikającego z niskiej kultury, niż 
przestępczości będącej efektem bezwzględności i okrucieństwa. Dziś wi-
dzę, że jest to coś znacznie poważniejszego. To grzech, który poważnie 
zdeformował nasze społeczeństwo. Chociaż jest to myślenie ahistoryczne 

Dlaczego 

„Strach” 
jest ważny? 
Od Grossa do duchowego przebudzenia

Włodek Tasak

My, Polacy wyszliśmy 
z tej wojny zmienie-
ni, przez co łatwiej 
zaakceptowaliśmy, 
poparliśmy i współ-
tworzyliśmy naszą 
powojenną historię
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nastawiony antykomunistycznie i różnymi sposobami 
z komuną walczył. Tymczasem przed rokiem 1980 fak-
tycznych opozycjonistów bez trudu można wyliczyć z 
nazwiska, bo nie była to lista specjalnie długa. Za to 
członków PZPR liczono w setkach tysięcy. Dopiero 
pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, 
a kilka miesięcy później Sierpień 1980 roku stały się 
początkiem zmian w duchowej kondycji Polaków. Co 
ciekawe, jest to też czas, kiedy – z perspektywy ewan-
gelicznego chrześcijaństwa – w Polsce zaczął się zmie-
niać duchowy klimat (tym razem rozumiany w ściśle 
religijnym znaczeniu). Nigdy wcześniej, ani później 
(jak dotąd) tak wielu ludzi się nie nawracało jak w la-
tach 80. i na samym początku lat 90. 

Oczywiście tę zmianę można próbować tłumaczyć z 
perspektywy politycznej i socjologicznej. Ale wszyst-
kiego nam one nie wyjaśnią. 

A jaki to wszystko ma związek z Grossem? Pierwsza 
z jego głośnych książek „Sąsiedzi”, wydana w 2001 
r. uświadomiła nam prawdę dla zdecydowanej więk-
szości Polaków nieznaną – byli tacy Polacy, którzy 
mordowali publicznie Żydów. Druga, właśnie wydany 
„Strach”, pokazuje, że wcale nie potrzebowaliśmy do 
tego Niemców, bowiem już po wojnie Polacy zamor-
dowali dziesiątki Żydów, w tym podczas najkrwaw-
szego pogromu – w lipcu 1946 r. w Kielcach – 36 (i 
jeszcze trzech broniących ich Polaków). Uświadomie-
nie sobie tej trudnej prawdy powinno prowadzić nas 
do wyznania win i do pokuty. Oczywiście tego rodzaju 
publikacje skutkują ogromną mobilizacją środowisk 
narodowo-katolickich. One to pod hasłami obrony czci 
i godności polskiego narodu – niesprawiedliwie ich 
zdaniem oskarżanego o niepopełnione zbrodnie – goto-
we są nawet uwierzyć, że to Żydzi mordowali samych 
siebie, aby tylko osiągnąć swoje niecne cele. 

duchy i upiory przeszłości,
przez lata osłabione i 
zagłodzone, teraz odżyły 
– odkarmione i docenione

Ta sytuacja bardzo mocno przypomina mi rozmowę Jezusa... z Żydami, 
zapisaną w Ewangelii Jana 8:31-59. Kiedy Jezus powiedział: I poznacie 

prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potom-

stwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz 

mówić: Wyswobodzeni będziecie? (J 8:32-33 ). Nikt nie lubi, kiedy wy-
tyka mu się jego winy. Bóg jednak ustanowił porządek, w którym bez 
pokuty nie ma przebaczenia i odrodzenia2.  

Nieco wcześniej pisałem o tym, jak na początku lat 80. zmienił się 
duchowy klimat w Polsce. Ludzie nie tylko chętniej niż kiedykolwiek 
sięgali po Biblię, ale też na masową skalę uczestniczyli w ruchach oa-
zowych i neokatechumenalnych w Kościele katolickim, których popu-
larność pokazywała głód Boga, jaki doskwierał Polakom. Sytuacja taka 
trwała kilkanaście lat. Od połowy lat 90. narasta coraz silniejszy marazm 
i opór duchowy. I jakkolwiek przyczyn tego można wskazywać wiele, ja 
chciałbym dodać do nich jeszcze jedną, raczej pomijaną. Jest nią  nara-
stający antysemityzm. W latach późnego PRL wydawał się być już jedy-
nie koszmarem przeszłości. Tymczasem  w warunkach wolności słowa i 
ogólnej demokratyzacji życia publicznego do głosu doszły znowu siły, 
które wolelibyśmy uznać za przebrzmiałe. Ich agresywne i bezwstydne 
zachowanie (setki publikacji, prelekcji i wystąpień, dziesiątki audycji ra-
diowych) wpływają na zatruwani nie tylko atmosfery życia publicznego, 
ale także – duchowego. Używając języka metafory: duchy i upiory prze-
szłości, przez lata osłabione i zagłodzone, teraz odżyły – odkarmione i 
docenione. 

My, Polacy potrzebujemy zmierzyć się ze swoją potworną przeszłością, 
przyznać się do popełnionych win, nie szukać łatwego usprawiedliwienia 
(bo oni nam...) – i w rezultacie doświadczyć przebaczenia, odkupienia 
i odrodzenia. Im więcej z nas dostrzeże problem i podejmie trud jego 
rozwiązania, tym łatwiej wszyscy dostrzeżemy ożywczą zmianę wokół 
nas.  Nie usprawiedliwiajmy się tym, że obrzydliwi antysemici to margi-
nes zdrowego społeczeństwa. Pamiętajmy, że złu wystarczy, aby dobrzy 
ludzie nie robili nic. 

1. I to nie tylko przez ogrom okrucieństwa i cierpienia, jakiego 
napatrzyliśmy się w ciągu sześciu wojennych lat. Przez to przeszło wiele 
narodów. Zmienił nas też współudział (choćby nawet dość cząstkowy) w 
wojennych zbrodniach, nikczemności i podłości – popełnianych nie tylko 
wobec Żydów, ale i wobec członków innych narodów, a nawet własnego. 
Nieważne, że nie my jedni. Natomiast ważne, co my z tym zrobimy.

2. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy 
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli 
mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas 
Słowa jego (1 J 1:9-10).
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Dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testa-
mentu zachowuje milczenie na temat abor-
cji. Mimo to wielu chrześcijan, trzymając się 
biblijnych przekonań, stanowczo sprzeciwia 
się aborcji. Niektórzy czują się zakłopotani 
tym dziwnym milczeniem, ponieważ intui-
cyjnie kwestionują zgodności między abor-
cją a chrześcijańską wiarą. A jeszcze inni 
milczenie Nowego Testamentu uważają za 
znak tego, że aborcja była i musi pozostać w 
zakresie sumienia każdej jednostki.

Te popularne tendencje, wraz z tymi za-
gubionymi pośrodku, podzieliły wspólnoty 
chrześcijańskie w czasie ostatnich dwudzie-
stu lat ubiegłego wieku. Dla tych, którzy 
uważają Biblię za swój autorytet w sprawach 
wiary i życia, kłopotliwe milczenie Nowe-
go Testamentu na temat aborcji, wydaje się 
poważnym problemem. Mając do czynienia 
z tym milczeniem, czy nie byłoby bardziej 
logicznie – najbardziej biblijnie – powie-
rzyć aborcję wolności sumienia? Czy może 
być tak, że jeżeli chodzi o aborcję, milczenie 
Nowego Testamentu dopuszcza neutralność, 
dwuznaczność, lub nawet zgodę? Czy to hi-
storyczne milczenie również logicznie pro-
wadzi do teologicznego wniosku, że Bóg jest 
obojętny wobec aborcji, a nawet ją akceptu-
je? A jeżeli Bóg, w najlepszym wypadku, jest 
wobec tej sprawy obojętny, to kto może temu 
się dogmatycznie sprzeciwiać?

Biblia a osobowość zarodka
Interpretowania milczenia Nowego Testa-

mentu według „własnego sumienia” bardzo 
gorliwie broni jedna z bardzo ważnych i 
prężnych organizacji, Religijna Koalicja 
Praw do Aborcji (RKPA). W swoich pub-
likacjach informuje ona, że jest „ogólno-
krajową, społeczną, bezstronną koalicją 35 
protestanckich, żydowskich i innych ugru-
powań i denominacji”, które są „zróżnico-
wane pod względem religijnym i teologicz-
nym... (ale) zjednoczone w walce o wolność 
reprodukcyjną”. To jasne, że celem RKPA 
jest przekonywanie ludzi lub potwierdzenie 
ich przekonań, że Biblia ani nie potwierdza 
osobowości płodu, ani nie potępia aborcji. 
Celowi temu poświęcone są  dwie wyjątko-
we publikacje autorstwa profesorów teolo-
gii: mała broszura Roya Bowena Warda z 
uniwersytetu Ohio: Czy płód, według Biblii, 

jest osobą?  oraz broszura Osobowość, Bi-

blia i debata o aborcji, Paula D. Simmonsa 
z Południowego Baptystycznego Semina-
rium Teologicznego. 

Ward pisze: „Jedną rzeczą, o której Biblia 
nie mówi, jest: »Nie będziesz dokonywał 

Dlaczego 
Nowy Testament 
milczy na temat 
aborcji?Michael J. Gorman
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aborcji«. Autorzy tekstu biblijnego „nie starali się potępiać” abor-
cji. Dlaczego nie? Ponieważ, jak Ward dowodzi, Żydzi i pierwsi 
chrześcijanie nie uważali płodu za osobę. Według Warda biblijnym 
określeniem osoby – w języku hebrajskim nefesz – jest żywa, od-
dychająca istota. Skoro płód nie jest taką istotą, nie jest on, biblij-
nie mówiąc, osobą i dlatego nie są mu przypisane prawa i ochrona, 
należne osobom. Ward twierdzi, że ponieważ ten żydowski pogląd 
obowiązywał wtedy, gdy były pisane i gromadzone pisma Nowego 
Testamentu, był to również pogląd tak wybitnych autorów nowote-
stamentowych ksiąg jak apostoł Paweł. 

Simmons zgadza się, że Nowy Testament nie mówi o osobowo-
ści płodu. Twierdzi on, że „najbardziej wiarygodnym wyjaśnie-
niem” milczenia Biblii na temat aborcji jest przekonanie pierwszych 
chrześcijan o aborcji jako o „prywatnej, osobistej i religijnej spra-
wie, nie należącej do zakresu prawnej regulacji”. Skoro Paweł nie 
umieścił aborcji na liście przestępstw, dowodzi Simmons, to „najwi-
doczniej... uważał aborcję za sprawę, do której należy odnieść się na 
podstawie wiary, łaski i chrześcijańskiej wolności”.

Jakie zatem są moralne i społeczne implikacje takiej interpretacji 
tego milczenia? Ward utrzymuje, że aborcja według Nowego Testa-
mentu najwyraźniej nie jest morderstwem i jak mówi, skoro Nowy 
Testament milczy na temat aborcji, wtedy i chrześcijanie powinni 
milczeć: „Mów, gdzie Biblia mówi. Milcz, gdzie Biblia milczy”. 
Ale broszura Warda nie milczy, jest ona wyraźnym wezwaniem do 
wspierania indywidualnego sumienia i wyboru. Simmons kończy 
swoją broszurę, szczerze przyznając, że aborcji nigdy nie należy 
traktować niefrasobliwie, ale nie jest to opcja zakazana... Współ-
cześni chrześcijanie dobrze zrobią idąc za biblijnym przykładem w 
traktowaniu aborcji w oparciu o wybór. Milczenie biblijnych auto-
rów (o aborcji) mówi o powściągliwości w zbyt szybkim osądzaniu 
moralnego wyboru innej osoby. Jest to wymowne świadectwo świę-
tości tego wyboru dla kobiety i rodziny oraz prywatności w jego 
podejmowaniu.  

To, co Ward, Simmons i RKPA mówią o milczeniu Biblii na temat 
aborcji, przemawia na korzyść „świętości” wyboru. Choć argumenty 
te mogą wydawać się przekonujące, inne wyjaśnienie lepiej oddaje 
istotę tego milczenia.

Perspektywa żydowska
Jak przypomniał to w swojej broszurze Ward, wielu pierwszych 

chrześcijan, włącznie ze wszystkimi autorami zachowanych pism 
Nowego Testamentu,  z wyjątkiem jednego (Łukasza), posiadało ży-
dowskie pochodzenie i w zasadzie zachowywało żydowskie zasady 
moralne. A zatem moglibyśmy oczekiwać, jak mówi o tym Ward, że 
jeżeli w czasie pisania ksiąg Nowego Testamentu było przyzwolenie 
Żydów odnośnie osobowości płodu i/czy dopuszczalności aborcji, to 
ich autorzy prawie na pewno posiadali wspólne z Żydami poglądy.

Ward zakłada, że na początku ery chrześcijańskiej stanowisko Ży-
dów nie było antyaborcyjne, ale niepoprawnie zinterpretował teksty, 
które są mniej ważne w tej sprawie i nie wspomniał o żydowskich 
dokumentach, wyraźnie mówiących o tych, którzy dokonują aborcji. 
Wczesny judaizm bardzo zdecydowanie sprzeciwiał się świadomej 
aborcji.

Popularna żydowska mądrość Sentencje Preudofocylidesa (powsta-
ła między 50 r. przed Chr. a 50 r. po Chr.) powiada, że „kobieta nie 
powinna niszczyć płodu w swoim łonie ani po urodzeniu wyrzucać je 
na pastwę psom i sępom”. Również apokaliptyczna księga Wyrocznia 
Sybilli do przewrotnych zalicza dwie grupy: kobiety, które „dokonują 

aborcji i bezprawnie wyrzucają swoje potomstwo” i czarodziejów, 
którzy usprawiedliwiają dokonujących aborcji. Apokryficzna księga 
Henocha, powstała w pierwszym lub drugim wieku przed Chrystu-
sem, mówi o tym, że zły anioł nauczył ludzi, jak „uśmiercać zarodek 
z łonie”.

Wyjaśniając przykazanie zabraniające morderstwa, hellenistyczny 
filozof żydowski, Filon z Aleksandrii (25 rok przed Chr. – 41 rok po 
Chr.), odrzucił powszechne mniemanie, że płód jest jedynie częścią 
jego matki. Nauczał on, że każdy, kto dokonuje aborcji, powinien być 
karany grzywną, jeżeli płód nie jest jeszcze ukształtowany, i karany 
śmiercią, jeżeli płód jest już ukształtowany. Podobnie pisał Józef, ży-
dowski historyk i apologeta pierwszego wieku: „Prawo nakazuje, aby 
całe potomstwo było wychowywane i zabrania kobietom zarówno 
dokonywać aborcji, jak i pozbywać się płodu”. Kobieta oskarżona 
o popełnienie takiego czynu była uważana za osobę, która dokonała 
dziecięciobójstwa, ponieważ zniszczyła duszę i uszczupliła ludzkość.

Nie odkryto żadnego innego tekstu żydowskiego, który zaprzeczał-
by takiemu przekonaniu, co dowodzi tego, że w pierwszym wieku 
Żydzi wyrażali stanowisko antyaborcyjne. (Później niektórzy rabini 
robili wyjątek – dopuszczano aborcję, aby ratować życie matki.) Prze-
konanie to jest podzielane nawet przez bardziej liberalnych uczonych, 
takich jak William Countryman, dla którego milczenie Nowego Te-
stamentu na temat aborcji jest kłopotliwe i problematyczne.

Posiadając takie żydowskie przekonanie o aborcji, najbardziej lo-
gicznym wnioskiem jest, że chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, 
pisząc Nowy Testament, podzielali antyaborcyjne przekonanie swego 
żydowskiego dziedzictwa i etosu, chociaż nie wspominali o tym wy-
raźnie w zachowanym kanonie pism Nowego Testamentu.

Ciche świadectwo
Dlaczego zatem sprawa aborcji nie jest wspomniana w jakiej-

kolwiek księdze Nowego Testamentu? Tacy naukowcy jak Lean-
der Keck z Yale Divinity School, podkreślali, że ani Nowy Testa-
ment jako całość, ani jakiś pojedynczy dokument, nie stanowią 
wszechstronnego podręcznika etyki. Raczej, jak przypomina nam 
Keck, każdy dokument ma do czynienia tylko z tymi etycznymi 
sprawami, które stały się problematyczne. Jeżeli Nowy Testament 
nigdzie nie wspomina o aborcji (czy dziecięciobójstwie), to nie 
znaczy, że w pierwszym wieku zbory chrześcijańskie ignorowały 
tę praktykę lub uważały ją za sprawę „indywidualnego wyboru”. 
Milczenie wskazuje, że nie zdarzało się lub było bardzo małe od-
chylenie od przejętej od judaizmu normy. Przeniknięci głębokim 
żydowskim szacunkiem wobec nienarodzonego i nowo narodzo-
nego życia ludzkiego jako Bożego daru, zainspirowani przyj-
mowaniem dzieci przez Jezusa, pierwsi chrześcijanie nie ulegali 
pokusie przerywania czy zagrażania życiu dzieci przed narodze-
niem lub po narodzeniu. Gdyby pojawiła się pokusa aborcji – lub 
przynajmniej pojawiło się takie pytanie – Kościół zdecydowanie 
odpowiedziałby nie.

Jeżeli taka interpretacja milczenia jest poprawna, to czy nie po-
winniśmy oczekiwać jakichś napomknień o żydowskiej i chrześ-
cijańskiej zgodności w tej sprawie w Nowym Testamencie? Spra-
wa jest bardzie skomplikowana niż się wydaje, ale są pewne aluzje 
co do tej zgody w Nowym Testamencie.

Opowiadanie o narodzeniu w Ewangelii Mateusza, która wyróż-
nia się w Nowym Testamencie najbardziej żydowskim charakte-
rem, mówi o reakcji Józefa na wieść o przedmałżeńskiej ciąży jego 
nastoletniej narzeczonej. Pierwszą myślą Józefa jest rozwód, a nie 
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aborcja. Rozwód z powodu niewierności był do przyjęcia, zaś aborcja nie do pomyślenia.

Inne „Nowe Testamenty”
Innym wymiarem w zrozumieniu milczenia Nowe Testamentu jest zauważenie tego, że choć 

teraz on milczy, to kiedyś nie milczał. Choć Nowy Testament, będący w powszechnym użytku 
przez ponad 1600 lat nie wspomina o aborcji, to wiele „Nowych Testamentów”, napisanych i wy-
korzystywanych przez pierwszych chrześcijan, zawierało takie teksty. Chociaż księgi te, zawie-
rające te teksty, w końcu zostały wyłączone z kanonu Nowego Testamentu, w tamtych czasach 
wyrażały one i upowszechniały w Kościele sprzeciw wobec aborcji.

27 ksiąg naszego Nowego Testamentu nie były jedynymi pismami chrześcijańskimi, uważany-
mi przez pierwszych chrześcijan za natchnione. Księgi te nie były zebrane i razem opublikowane 
przy końcu pierwszego czy na początku drugiego wieku. Ich kompletowanie było stopniowe, 
rozpoczęło się chyba na początku drugiego wieku i zakończyło się mniej więcej przy końcu 
wieku czwartego. Jako zbiór 27 ksiąg, Nowy Testament nie jest publikacją z pierwszego, lecz 
naprawdę publikacją z czwartego wieku pism pochodzących z wieku pierwszego.

Przez prawie trzy wieki każdy zbór i każdy teolog, każdy teren i w końcu każda kraina czy region 
chrześcijaństwa posiadały swoje własne zbiory autorytatywnych pism, swój własny „kanon”. Cho-
ciaż zawartość tych kanonów – cztery Ewangelie i listy Pawła - była taka sama już od połowy dru-
giego wieku, od czasu do czasu i w różnych miejscach pojawiały się w nich również inne księgi. 

Wśród wielu wczesnochrześcijańskich pism, 
które w końcu straciły cechy swojej kanonicz-
ności, były trzy ważne dokumenty, które potę-
piały aborcję – Didache, List Barnaby i Apo-
kalipsa Piotra. Te szeroko rozpowszechnione 
pisma pochodziły z judeochrześcijańskich 
kręgów i powstały przy końcu pierwszego lub 
na początku drugiego wieku i zawierały jesz-
cze wcześniejsze żydowskie zasady moralne. 
Te zapomniane dzisiaj dokumenty były częś-
cią autorytatywnych pism, czytanych w wielu 
chrześcijańskich zborach w całym rzymskim 
imperium od pierwszego aż do czwartego 
wieku.

Teksty odnoszące się do aborcji w tych 
trzech dokumentach są krótkie, ale bardzo 
wymowne:

Kochaj swego bliźniego jak siebie same-

go... Nie zabijaj dzieci przez poronienie, ani 

nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodze-

niu (Didache).

Powinieneś kochać swego bliźniego ponad 

swoje życie. Nie będziesz pozbawiał życia 

dziecka przez aborcję, ani zabijał nowo na-

rodzonego (List Barnaby).

(W wizji piekła) widziałem... kobietę... która 

rodziła pozamałżeńskie dzieci i dokonywała 

aborcji (Apokalipsa Piotra).

Te trzy teksty są świadectwem ogólne-
go żydowskiego i judeochrześcijańskiego 
przekonania w pierwszym i drugim wieku, 
świadczącego o tym, że pierwsi chrześcijanie 
zajmowali antyaborcyjną postawę swoich ży-
dowskich poprzedników. Każde z tych trzech 
pism, zawierających przytoczone wyżej teks-
ty, pojawia się na niektórych listach najwcześ-
niejszych kanonów Nowego Testamentu.

Z czasem z różnych powodów pisma te 
zostały uznane za księgi „dyskusyjne” – nie 
były one powszechnie czytane w czasie nabo-
żeństw, a ich znaczenie i miejsce w kanonie 
zaczęło być kwestionowane. Piszący w czwar-
tym wieku Euzebiusz zauważa, że choć te trzy 
księgi nie były powszechnie akceptowane, to 
jednak były „uznawane przez większość koś-
cielnych pisarzy” i „publicznie przez wielu 
czytane w większości zborów”. Chociaż na 
stałe zostały one wyłączone z oficjalnego ka-
nonu kościelnego przy końcu czwartego lub 
na początku piątego wieku, te trzy pisma były 
powszechnie znane i cieszyły się podobnym 
do innych pism autorytetem wśród chrześ-
cijan. Wyraźnie przemawia to za tym, że ich 
stanowisko wobec aborcji nigdy nie przestało 
być dla chrześcijan normatywne.
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Znaczenie tego milczenia
Gdy pytamy: Dlaczego aborcja nie jest 

wspomniana w Nowym Testamencie?, po-
winniśmy być świadomi tego, że była ona 
wspomniana i zakazana w wielu „Nowych 
Testamentach”, którymi posługiwano się 
przez wieki. Antyaborcyjne oświadczenia 
(obecnie) niekanonicznych ksiąg nie od-
chodzą z głównej drogi pierwszych chrześ-
cijan, raczej pozostają na niej. Autorzy tych 
dokumentów również zakładają funda-
menty pod  dalsze oświadczenia przeciwne 
aborcji i ugruntowują powszechną akcep-
tację pierwotnego Kościoła dla otrzymane-
go od swoich poprzedników stanowiska. 

Ponadto brak jakichkolwiek starań o to, 
aby zachować w kanonie Nowego Testa-
mentu jakieś antyaborcyjne teksty suge-
ruje, że stanowisko to było powszechne, a  
jego brak w kanonie nie był nawet zauwa-
żalny, stąd jego obecność w nim nie była 
konieczna. Nie tylko moraliści, apologety-
cy i teolodzy – wszyscy jednogłośnie – po-
tępiali aborcję, ale na początku czwartego 
wieku pierwsze dokumenty prawa kano-
nicznego domagały się karania za aborcję. 

Poselstwo Nowego Testamentu
Gdy Nowy Testament jest rozumiany w 

historycznym i rozwojowym kontekście 
jako dokonany w czwartym wieku zbiór 
judeochrześcijańskich dokumentów z 
pierwszego wieku, jego milczenie na te-
mat aborcji świadczy o antyaborcyjnej po-
stawie pierwszych judeochrześcijańskich 
pisarzy, późniejszych kompilatorów, jego 
najwcześniejszych słuchaczy i czytelni-
ków. A zatem kanon Nowego Testamentu 
naprawdę mówił i nadal mówi przeciwko 
aborcji. 

Chrześcijańska wspólnota była i nadal 
powinna być miejscem, gdzie najsłabsi 
powinni być otaczani szczególną opieką. 
W każdej ciąży chrześcijanin rozpoznaje 
dwoje bliźnich (matkę i dziecko), których 
powinien otoczyć miłością, troską i spra-
wiedliwością. Taka naprawdę jest postawa 
Nowego Testamentu, postawa Chrystusa.

A zatem Nowy Testament wzywa nas do 
tego, abyśmy przyjmowali dzieci, chronili 
Boży dar życia, okazywali miłosierną goś-
cinność kobietom w potrzebie. Szukający 
religijnej obrony „praw” do aborcji czy 
„osobistej wolności” w tej sprawie, muszą 
rozejrzeć się za dowodami takie przekona-
nia w tekstach i wspólnotach znajdujących 
się poza judaizmem i chrześcijaństwem 
pierwszych wieków, poza chrześcijań-
stwem Nowego Testamentu.

                            
Why Is the New Testament Silent About Abor-

tion? „Christianity Today” z 11. stycznia 1993 

(tłum. kw).  

PROGRAM DOSKONALENIA PRZYWÓDZTWA W KChB 
 
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów powołała jesienią 2007 Centrum Edukacji 
Liderów (CEL), które proponuje nowy projekt doskonalenia przywództwa w naszym 
Kościele. Jest on odpowiedzią na potrzeby Kościoła w Polsce i naszego społeczeństwa, 
które stale potrzebuje duchowych przywódców. 

Istotą programu CEL jest lepsze przygotowanie nowego pokolenia przywódców KChB, 
którzy obecnie już są zaangażowani w służbie Kościoła i pragną rozwijać swoje prak-
tyczne umiejętności i poszerzać wiedzę potrzebną w służbie. Program jest adresowany 
przede wszystkim do młodych pastorów KChB w wieku 25-40 lat. W pierwszej dwu-
letniej edycji programu CEL (2008-9) zaangażowało się już ok. 50 doświadczonych 
pastorów i młodych liderów KChB. W miarę zdobywania doświadczeń i sukcesów 
może być zorganizowana kolejna edycja programu CEL w latach: 2010-11. 

Zadaniem bardziej doświadczonych przywódców, którzy już zdeklarowali swój udział 
w programie CEL, jest pomoc młodszym kolegom w służbie w przekazaniu doświad-
czenia w takich dziedzinach jak: kwestie rozwoju Kościoła i zapobieganie braku 
rozwoju, wyposażanie i trenowanie przywódców, praktyczne zastosowanie doktryny 
chrześcijańskiej, zarządzanie ludźmi, duszpasterstwo, rozwiązywanie konkretnych 
problemów w Kościele, rola kultury w przekazywaniu Ewangelii itp. Podstawowym 
celem programu jest pomoc pastorom i zborom w bardziej skutecznej służbie. 

Program CEL działa na zasadzie tzw. mentoringu indywidualnego (jeden opiekun na 
jednego-dwóch podopiecznych), którzy spotykają się ze sobą regularnie, zaś dwa razy 
do roku uczestnicy programu gromadzą się na trwające 3-4 dni zgrupowania w celu 
wspólnej nauki, ćwiczeń i rozwijania relacji. Akcent jest postawiony na osobistą wy-
mianę doświadczeń i trenowanie młodszego pokolenia w przywództwie Kościoła. 

Oprócz zaplanowanych skutecznych form szkolenia i indywidualnych spotkań przy-
gotowane zostały odpowiednie materiały pomocnicze. Z czasem zacznie też funkcjo-
nować interaktywna strona internetowa itp. współczesne formy wymiany informacji. 
Większość kosztów programu pokryje Rada KChB. 

W imieniu Zarządu CEL,

Daniel Trusiewicz
Koordynator Programu CELk
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Ktoś powiedział, że chrześcijanin podobny jest do latawca, który wzlatuje wyżej 
wtedy, kiedy przeciwne wiatry dmą najsilniej. Nasze zmagania z przeciwnościa-
mi, cierpieniami i trudami życia są prawdziwymi testami naszej wiary. Albo nas 
wzmacniają, albo przygniatają do ziemi i odbierają nadzieję oraz chęć do życia.

A jak na cierpienia i przeciwności losu reagował nasz Zbawiciel - Jezus Chry-
stus? Okazuje się, że nasz Pan może być dla nas niedoścignionym wzorem 
godności w cierpieniu – godności i odwagi, która pozwalała Mu unosić się 
w górę jak latawiec, by być coraz bliżej swojego Ojca w niebie Czy umiesz 
cierpieć jak Jezus? Jeśli posiądziesz tę duchową umiejętność znoszenia cierpie-
nia i przeciwności – wtedy również twoja wiara połączona z wiernością Bogu 
uskrzydli twoją duszę i będzie Cię stale zbliżać do Bożego serca!

Kiedy niedawno po raz kolejny czytałem 26. rozdział Ewangelii Mateusza, 
Bóg pozwolił mi wytropić w tekście biblijnym ślady Jezusowego cierpienia 
poprzedzające jego kulminację – czyli agonię na krzyżu. Dzięki tym obser-
wacjom głębiej zrozumiałem, na czym polega umiejętność znoszenia cier-
pień i życiowych zranień w stylu Jezusa. Przyjrzyjmy się więc razem, jak 
zranione było serce naszego Zbawiciela, jeszcze zanim przebito gwoździami 
jego ręce do krzyża, a potem kiedy włócznią przebito Jego bok. 

Ból niedoceniania
Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego 

pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku 
i gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała Mu go na głowę. Oburzyło to ucz-
niów. Po co ta rozrzutność? – zarzucali – można to było drogo sprzedać i rozdać 
pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia: Dlaczego sprawiacie jej 
przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy będą zawsze pośród 
was. Ja – nie zawsze. Ona natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, przy-
gotowała je na mój pogrzeb (Mt 26,6-12- nowe tłumaczenie).

Oto pierwszy ślad Jezusowego cierpienia. „Po co ta rozrzutność” – pytali z 
oburzeniem uczniowie. Pan Jezus staje w obronie tej kobiety i pyta swoich 
przyjaciół: Dlaczego sprawiacie jej przykrość? A przecież uczniowie wyrządzili 
przykrość także, a może przede wszystkim, samemu Jezusowi!! Czyż ich Mistrz 
nie był wart takiego cennego daru? Okazało się, że Ten który dał im tak wiele, 
a wkrótce odda za nich swoje życie, by ich zbawić – nie był według nich godny 
takiego wyróżnienia i ofiary. Jak to musiało zaboleć Jezusa, który w sercu poczuł 
ból niedoceniania. Jednakże Jezus wzniósł się ponad własne zranienie i otoczył 

miłością kobietę, która ofiarowała Mu najdroższy prezent 
jaki miała! Jej szlachetny czyn i odruch kochającego serca 
wciąż porusza serca ludzi, którzy czytają tę biblijną historię!

A uczniowie – Pan Jezus nazwał ich swoimi przyjaciółmi, 
oni tymczasem tak nisko cenili swojego Nauczyciela. 

Jak ty osobiście cenisz Jezusa? Jakiej twojej ofiary byłby 
Jezus godzien? Ile ty byłbyś w stanie dać, ofiarować Jezuso-
wi i nie mieć poczucia, że to marnotrawstwo?!!! 

Kiedy czasem widzę, jak ludzie wierzący dają na przysłowio-
wą tacę marne drobniaki, a niektórzy nie ofiarują wręcz nic, albo 
gdy niektórzy z determinacją godną lepszej sprawy sprzeciwiają 
się kategorycznie oddawaniu Bogu dziesięciny twierdząc, że to 
wymóg Starego Testamentu, który nas nie obowiązuje – od razu 
widzę uczniów Jezusa-niewdzięczników, którzy bezdusznie po-
sądzili tę wspaniałą kobietę o rozrzutność i marnotrawstwo!!!

Taka postawa sprawia ból w sercu naszego hojnego Ojca 
w niebie i naszego Pana, który poświęcił wszystko oraz od-
dał za nas własne życie!!!!

Pan Jezus był niedoceniany przez uczniów, ale zniósł to z 
godnością i nie czynił im wyrzutów. Dopiero potem to zro-
zumieli, bo kiedy Go zabrakło, wtedy wszyscy byli gotowi 
oddać swoje życie za Jezusa, który stał się godny najwyższej 
ofiary. I taką ofiarę złożyli!

Czy umiesz cierpieć jak Jezus? Kiedy sam jesteś czasem 
niedoceniany przez innych, którzy nie dostrzegli twojego 
poświęcenia, nie nagrodzili, nie docenili czy zapomnieli 
podziękować – czy potrafisz przebaczyć im w sercu i nie 
wyrzucać im ich niewdzięczności? Czy uspokaja cię myśl, 
że Jezus nie przeoczy niczego i nagrodzi każdy dobry czyn 
– choćby tu na ziemi ludzie zapomnieli docenić ciebie? Znoś 
ból niedoceniania w Jezusowym stylu!

Ból zdrady
Drugi ślad Jezusowego cierpienia odnajdujemy w opisie 

Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami, kiedy Mistrz - siedząc 
w otoczeniu najbliższych mu ludzi, wiernych i oddanych przy-
jaciół, którzy bez wahania odpowiedzieli wcześniej na Jego 
powołanie - nagle wypowiedział bardzo smutne słowa: Jeden 
z was mnie wyda (Mt 26,21). Te słowa przeszyły serca ucz-
niów jak ognista strzała. Wszyscy byli zasmuceni. I słusznie, 
wszak ból zdrady jest wyjątkowo dotkliwy i piekący!! Jezus 
wypowiedział tę bolesną prawdę, ale nie wskazał palcem na 
nikogo. Nie wybuchnął gniewem na podstępnego i niewier-
nego ucznia, nie nazwał go zdrajcą, nie wyrzucił go za drzwi, 
nie kazał uczniom sponiewierać Judasza, który zdradził rów-
nież ich samych! A zrobiliby to z pewnością, bo mieli miecze, 
a dwaj z nich nie przypadkowo nosili przydomek – synowie 
gromu!!! Jezus – ilekroć patrzył w oczy Judasza i obserwował 
go – za każdym razem z godnością znosił aż do końca ból 
zdrady, jakiej doświadczył od tego, którego wybrał!

Jak ty przeżywasz chwile, kiedy ktoś bliski twojemu sercu, twój 
przyjaciel lub ktoś, komu zaufałeś – nagle okaże się zdrajcą, który 
od ciebie się odwrócił i totalnie zawiódł? To bardzo boli i smuci! 
Ktoś wypowiedział kiedyś bardzo mądrą życiowo sentencję, któ-
ra brzmi następująco: Jeśli ktoś przestał być twoim przyjacielem 
– to znaczy, że nigdy nim nie był!

Ból zdrady jest szczególnie piekący! Czy jednak potrafisz za-
chować się jak Jezus - nie mścić się i nie dyskredytować tego, kto 
cię zranił i „sprzedał”? Czy pozostawiasz to Bogu, który osądzi 

Czy umiesz 
cierpieć 

jak Jezus?
Andrzej 
Seweryn  
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każdą zdradę i podstęp? Czy będziesz pamiętał słowa samego 
Boga, który przez Ap. Pawła powiedział: Nie mścijcie się sami 
(…). Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan (Rz 12,19). 
Znoś zatem ból zdrady w Jezusowym stylu!

Ból osamotnienia
Kolejny ślad Jezusowego cierpienia odnajdujemy w 56 werse-

cie 26 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy, że w chwili 
aresztowania Jezusa w Ogrodzie Getsemane wszyscy uczniowie 
go opuścili i uciekli. Jeszcze przed chwilą bronili go jak ochronia-
rze (jeden z uczniów użył nawet miecza, by ugodzić sługę arcy-
kapłana). Jednak Jezus powstrzymał go od rozlewu krwi i walki, 
która przeszkodziłaby w realizacji Bożych planów. Kiedy więc 
brutalnie związywali Jezusa jak więźnia i widać było, że wpadł on 
w ręce złych ludzi – uczniowie zdezerterowali i uciekli. Zostawili 
swojego Mistrza samego. Nikt nie stanął w Jego obronie, nikt z 
uczniów nie miał tyle odwagi, by ponieść z Jezusem Jego karę i 
towarzyszyć Mu do końca w Jego misji!

Serce Jezusa przeszył ból osamotnienia! To również bardzo 
bolesne zranienie duszy, którego doświadczył później także Ap. 
Paweł, kiedy pod koniec swojego życia pisał: W pierwszej obro-
nie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: 
niech im to nie będzie policzone (2 Tym. 4,16). Pan Jezus i Ap. 
Paweł – obaj potrzebowali przyjaciół i współpracowników, któ-
rzy dzieliliby z nimi trudy niesienia Dobrej Nowiny ginącemu 
światu! Obaj cenili sobie ich pomoc, ich obecność i wsparcie. 
Jak więc boli serce, kiedy w godzinie największej próby ci, na 
których pomoc i wsparcie liczymy, po prostu znikają z horyzon-
tu i zapominają o nas. Pan Jezus odważnie wyszedł naprzeciw 
temu wyzwaniu i w samotności zmierzył się z krzyżem – naj-
bardziej przejmującym symbolem ludzkiej niesprawiedliwości, 
który stał się jednocześnie symbolem wielkiej i zbawiającej nas 
łaski Bożej! Tak być musiało!

Ból osamotnienia jest często wynikiem zdrady, o której mówili-
śmy wcześniej. Zdradliwe jest serce człowieka i przeklęty ten, kto 
na człowieku polega – powiada Pismo Święte. Dlatego też kiedy 
w swoim życiu doświadczysz bólu osamotnienia, gdy opuszczą 
cię przyjaciele i najbliżsi odwrócą się od ciebie wtedy, kiedy bę-
dziesz tego najbardziej potrzebował – przypomnij sobie heroizm 
i spokój Jezusa, który w samotności poszedł drogą krzyża i nie 
miał o to do nikogo pretensji. Przypomnij sobie słowa osamot-
nionego Pawła, który modlił się o tych, którzy go opuścili, żeby 
im to nie było policzone! Ty również – jak Twój Zbawiciel i jak 
Ap. Paweł – znieś ból osamotnienia, kiedy nawiedzi twoje serce, 
w Jezusowym stylu!

Ból zawodu i rozczarowania
Ewangelista Mateusz wspomina o jeszcze jednym bolesnym 

momencie, jakiego doświadczył Jezus w przeddzień swojej mę-
czeńskiej śmierci, kiedy Ap. Piotr zdemaskowany jako uczeń 
Jezusa - wypowiedział słowa: Nie znam tego człowieka (Mt 
26,72 i 74). Jeszcze nie tak dawno, na pytanie Jezusa skierowa-
ne do uczniów: A wy za kogo mnie uważacie?, Piotr odpowie-
dział odważnie i z wiarą: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego 
(Mt 16,15-16). Dzięki temu wyznaniu Jezus ustanowił go skałą, 
na której postanowił zbudować swój Kościół! Lecz w godzinie 
próby Piotr wpadł w panikę, okazał się tchórzem, ponieważ sy-
tuacja przerosła jego siły i wypowiedział słowa, których natych-
miast gorzko żałował! Nie dotrzymał bowiem danej Jezusowi 

obietnicy, kiedy zaledwie kilka godzin wcześniej odważnie deklarował: Choćbym 
miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie (Mt 26,35).

Pan Jezus poczuł w swoim sercu ból zawodu i rozczarowania, kiedy jeden z najbar-
dziej zaufanych apostołów zawiódł i zaparł się Go. Ale ponieważ gorzko tego żałował i 
potem cierpiał w samotności, Jezus zmartwychwstały objawił się Mu specjalnie i po raz 
drugi zaufał, mówiąc: do niego: Paś owieczki moje (J 21,17-17).

Czasem przeżywamy takie chwile, kiedy najbliżsi nam ludzie – np. współmał-
żonek, dzieci lub rodzice albo współpracownicy w Kościele – niekiedy nas za-
wodzą, wypierają się nas lub nawet nie chcą nas znać. To również bardzo boli. 
Doznajemy piekącego uczucia zawodu i rozczarowania. Jeśli jednak tacy ludzie 
zrozumieją, że zawiedli nas i będą tego szczerze żałować, dajmy im kolejną szan-
sę i zaufajmy – jak Jezus Piotrowi! Jeśli przyjdzie nam doświadczyć bólu zawo-
du i rozczarowania - znieśmy go w Jezusowym stylu!

Ból, gdy Pan Bóg mówi: NIE
Wydawałoby się, że omówiliśmy wszystkie ślady Jezusowego cierpienia poprzedza-

jącego Golgotę, na które natknęliśmy się w 26 rozdziale Ewangelii Mateusza. Kiedy 
jednak przyjrzymy się bliżej temu świętemu tekstowi, to odkryjemy jeszcze jeden i bo-
daj najsilniejszy ból, jaki ugodził w serce Jezusa tego dnia. Ból ten jest ukryty między 
wierszami tego fragmentu Pisma Świętego. Otóż Pan Jezus bojując w modlitwie w 
Getsemane, modlił się za pierwszym razem słowami: Ojcze mój, jeśli można, niech 
mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty (w. 39). Kiedy zaś przerwał 
modlitwę, poszedł do uczniów i napomniał ich, aby ci czuwali i modlili się razem z nim, 
a potem zawołał do swojego Ojca po raz drugi, wtedy wyrzekł słowa: Ojcze mój, jeśli 
nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja (w. 42). Co 
stało się między tymi dwiema modlitwami Zbawiciela, a o czym nie jest napisane lite-
ralnie w żadnej Ewangelii? Otóż treść drugiej modlitwy Jezusa wskazuje wyraźnie, że 
na pierwszą Jego modlitwę Bóg-Ojciec odpowiedział: Nie, mój ukochany Synu! Choć 
mnie o to tak żarliwie prosisz, nie ominie Cię ten kielich. Na Twoją modlitwę moja 
odpowiedź brzmi: NIE! Taka jest moja wola! Musisz umrzeć!

Niech mi Bóg wybaczy, jeśli w krwawym pocie Getsemane niesłusznie dopa-
truję się również oznak straszliwego bólu Jezusowego serca, kiedy Jego Ojciec 
w niebie po raz pierwszy Mu odmówił, kiedy tak szczera modlitwa Chrystusa 
nie została przez Boga wysłuchana! Getsemane – straszny ból i niewyobrażal-
nie trudna próba Jezusowego posłuszeństwa i wierności Bogu!!! Na szczęście 
nasz Zbawiciel nie zawiódł swojego Ojca. Nie zawiódł również nas!!! Czy 
możemy sobie wyobrazić, ile to NIE kosztowało również samego Boga Ojca, 
który musiał odmówić swojemu umiłowanemu Synowi? Panie Boże, jak bar-
dzo ukochałeś nas – niegodnych Twej miłości grzeszników!!!!

Drogi przyjacielu! A jak ty radzisz sobie z bólem serca, kiedy tobie również czasem 
Bóg mówi NIE, nie odpowiadając pozytywnie na twoje prośby i gorące pragnienia? 
Czy potrafisz z pokorą i w duchu całkowitego posłuszeństwa zgodzić się z Bożą de-
cyzją i powiedzieć: niech się dzieje nie tak jak ja tego chcę, ale jak Ty chcesz, Boże! 
Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu!

A może - zamiast takiej postawy wiary i bezgranicznego zaufania Bogu – w ob-
liczu Bożego NIE obrażasz się na Boga, wątpisz w Jego dobroć lub nawet w Jego 
istnienie? Może przestajesz się wtedy modlić, Biblię rzucasz w kąt i zaczynasz 
żyć po swojemu? Pomyśl, co by się stało, gdyby Jezus tak zareagował na Boże 
NIE w Getsemane! To byłaby katastrofa dla całej ludzkości – również dla mnie i 
dla ciebie!!! Na szczęście Pan Jezus nie zwątpił w swojego Ojca – bezwarunko-
wo uznał Jego wolę i dlatego na krzyżu mógł wypowiedzieć arcyświęte i jakże 
brzemienne w skutkach słowa: WYKONAŁO SIĘ. 

Kiedy więc przeżywać będziesz kiedykolwiek ból nie wysłuchanej modlitwy - Bo-
żego NIE, przeżyj ten ból w Jezusowym stylu! Pamiętaj, że bez wiary nie można 
podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i 
że nagradza tych, którzy Go szukają (Hbr 11:6).

Niech Pan Jezus Chrystus będzie dla nas wzorem w cierpieniu i przechodzeniu 
przez różne życiowe zranienia, a my bądźmy podobni do latawców. One wzlatują 
najwyżej dopiero wtedy, gdy przeciwne wiatry dmą najsilniej! k
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Człowiek ten głosił to samo przez pięć lat. 
Świadczyć to może, iż przez te pięć lat nic 
się nie zmieniło w jego życiu, nie poszedł o 
krok dalej w swoim duchowym rozwoju, nie 
dostrzegł nowych treści, nowych wartości w 
tym, co chciałby powiedzieć innym

W trakcie jednej z wewnętrznych dyskusji w zborze ktoś 
powiedział: przeżywamy stagnację w społeczności, dlatego 
że „owce są głodne”. Muszę przyznać, że słowa te wywoła-
ły u mnie konsternację i smutek, gdyż chwilowo odpowia-
dam za nauczanie w zborze. To nie pozwoliło mi przejść 
obojętnie nad tym, gdyż od jakości pokarmu zależy kon-
dycja człowieka. Zadałem sobie pytanie: co powoduje tego 
rodzaju opinie? Jakie mogą być przyczyny wspomnianego 
głodu duchowego we współczesnym Kościele? To stwier-
dzenie jest niezmiernie ważne i dotyka nie tylko pojedyn-

Kiedy 
owce są 
głodne?

Ryszard Tyśnicki
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czego zboru, ale należy je rozpatrywać w szerszej perspektywie. 
W Ewangelii Jana jest zapisana słynna przypowieść o dobrym pa-

sterzu i owcach (J 10:1-21). Jezus ukazuje siebie jako Pasterza owiec, 
prowadzącego owce na pastwisko. Jego troska o owce prowadzi je do 
samozadowolenia i spełnienia. Przyrównując zaś siebie do innych pa-
sterzy stwierdza, iż oni, jako najemnicy, nie dbali należycie o owce i nie 
były one priorytetem w ich życiu. Owce czuły się opuszczone, nie miały 
zapewnionego pełnego bezpieczeństwa, gdyż opieka nad nimi była źle 
sprawowana, bez należytego zaangażowania ze strony najemnych paste-
rzy. Ten głód owiec być może spowodowany jest niedostatecznym zaan-
gażowaniem duchownych w „karmienie owiec”. 

„Głodne owce” - gdyż nie chcą jeść
Współczesny wierzący poszukuje dla siebie wartościowego pokar-

mu i zdarza się, że tego pokarmu znaleźć nie może. Dostaje coś, co 
jest namiastką wartości, namiastką dobrego pokarmu duchowego. 
Dotyczy to Kościoła w ogólności, jak i wspólnoty lokalnej. Najgor-
sze w tym wszystkim jest to, iż często wierzący nawet nie zdają sobie 
sprawy z faktu, że pokarm duchowy, jaki otrzymują, ma niską war-
tość, albo otrzymują dobry pokarm, jednak ich oczekiwania idą w 
innym kierunku i czują się niezaspokojeni. Problem bowiem tkwi nie 
tylko w nauczających, ale i w nauczanych. 

Kiedyś w Bielicach gospodarz naszego ośrodka miał duże stado 
owiec. Był troskliwym opiekunem i wypasał swoje owce na dobrych 
pastwiskach. Jednak jego owce miały tendencję do uciekania z pa-
stwiska gdzieś, gdzie nie było wartościowego pokarmu. Pamiętam, 
że niejednokrotnie szukaliśmy je w górach po parę godzin, a gdy je 
znaleźliśmy, tkwiły w rozpadlinach, na skałach, w krzakach. Były 
głodne, przerażone i bezradne. Jednak po doprowadzeniu na pastwi-
sko natychmiast podejmowały próbę ucieczki. 

Te wspomniane owce dobrze obrazują sytuację wielu wierzących. 
Opuszczanie wspólnych zebrań, unikanie kazań, pomijanie lektury 
chrześcijańskiej jest tutaj przykładem sytuacji, gdy dobry duchowy po-
karm jest na wyciągnięcie ręki, a my szukamy czegoś lepszego, gdzie 
indziej. Na liście współczesnych propozycji zagospodarowania czasu 
jest wiele atrakcyjnych przedsięwzięć, które eliminują nabożeństwo z 
naszego programu dnia. Wracając do analogii z owcami i pastwiskiem, 
świat oferuje nam taki „fast food”, który co prawda zaspokoi nasz chwi-
lowy głód, ale nie daje nic poza tą chwilą zaspokojenia. Współczesna 

oferta zajmuje nasz czas i nasz umysł, ale pozostawia 
go wyjałowionym i pustym. Oczywiście ta oferta jest 
atrakcyjna, odnosi się do naszych pożądliwości, do 
naszych słabości, daje proste i niewymagające roz-
wiązania. Ta propozycja trafia w nasze ego. Gdy nie 
potrafimy sami zdefiniować tego duchowego głodu, 
to bardzo łatwo jest szukać zaspokojenia w miej-
scach, które  się do tego wcale nie nadają. 

Wydaje się, że na prawdziwość hasła „owce są głod-
ne” w dużej mierze pracujemy my sami. Nie chcemy 
skorzystać z oferty, jaka jest do nas kierowana. Nasze 
serce, nasze pragnienia i nasze życie przebiega daleko 
od Bożego duchowego pokarmu, a gdy już nawet tra-
fimy na miejsce, gdzie jest ten pokarm, to wydaje nam 
się to miejsce nudne i monotonne, zaś słowa głoszone 
z ambony wydają się takie raniące, dotykające prob-
lemów obcych mojemu oczekiwaniu. Nie są to słowa 
niewłaściwe, ale ukazują one system wartości, który 
jest już dla mnie obcy. 

Współczesny człowiek nie lubi słuchać, jest przesy-
cony słowami, które płyną do niego z każdego zakąt-
ka, słowa często puste, często kłamliwe. Wchodząc 
do Kościoła ponownie ma okazję usłyszeć wiele słów, 
teksty, których już słuchał, teorie, które już zna, przy-
najmniej tak mu się wydaje. Wreszcie słowa, które 
dotykają go osobiście i pokazują jego grzech, jego 
złe priorytety, jego niewłaściwe życie. Podświadomie 
odrzuca takie treści, chce słyszeć, iż jest wspaniały, 
doskonały i najlepszy. Odrzuca więc poselstwo Koś-
cioła, gdyż tam słyszy niewygodne dla siebie prawdy. 
Odrzuca dobry pokarm duchowy, gdyż jego oczeki-
wania są inne. Przypomina owce mojego przyjaciela, 
które wolały przygodę od pewnego źródła pokarmu. 

Coraz więcej socjologów, pedagogów, nauczycieli 
dostrzega przemianę, jaka zachodzi w społeczeń-
stwie. Ludzie stają się coraz bardziej bierni w odbio-
rze rzeczywistości, coraz mniej myślą, a coraz częś-
ciej szukają prostych obrazów. Natłok informacji, 
często nieprawdziwych, powierzchownych opinii, 
jakie można przeczytać w internecie i prasie kolo-
rowej sprawia, że poselstwo Kościoła wydaje się 
nieatrakcyjne. To jest dramat współczesnego czło-
wieka, który został przekonany, że prawdy głoszone 
przez muzyków, artystów i pisma szukające sensacji 
są tą absolutną prawdą dla niego. W kościele trudno 
jest usłyszeć sensacyjne wiadomości, nie ma „filmu 
akcji”, nie ma półprawd głoszonych prymitywnymi 
zdaniami, jak to ma miejsce na forach w Internecie. 
Poselstwo to wymaga zaangażowania umysłu, a nie 
klikania myszką. Tu można dostrzec ten wewnętrzny 
powód głodu duchowego. Człowiek ma świadomość 
braku, ale nie ma w sobie dość determinacji, aby zro-
bić krok w kierunku prawdy. 

„Głodne owce” - gdyż są źle karmione
Ktoś mógłby powiedzieć: oto przykład kaznodziei, 

którzy swoją nieudolność zrzuca na słuchaczy. Oczy-
wiście stwierdzenie, że „owce są głodne” nie jest tylko 
i wyłącznie subiektywnym problemem. 

Ludzie stają się 
coraz bardziej 

bierni w odbiorze 
rzeczywistości, coraz 
mniej myślą, a coraz 

częściej szukają 
prostych obrazów
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Wina nie leży po stronie słuchacza, ale znacznie 
częściej po stronie nauczyciela. To przywódcy po-
noszą odpowiedzialność za nauczanie i jego jakość. 
Nie zawsze jest ona wysoka, jednoznaczna i trafia-
jące w sedno potrzeb współczesnego człowieka. Z 
punktu widzenia lidera w Kościele odpowiedzial-
nego za nauczanie zrzucenie winy na „owce” jest 
wygodne, ale też szkodliwe i nieprawdziwe. Istnie-
je pewne grono nauczanych, których nie interesuje 
przekaz kaznodziejski i zawsze będą niezadowoleni 
i głodni, gdyż siedząc nad pełnym talerzem, można 
umrzeć z głodu, gdy się nie chce jeść. Jednak często 
pokarm duchowy dostarczany w Kościołach nie jest 
najwyższej jakości. 

Kościół ma bowiem tendencję do pozostawania 
o krok za przemianami społecznymi, jakie zacho-
dzą poza murami zborów. Kaznodzieja, duchowny 
może dać innym jedynie z tego, co sam posiada. Tu 
dotykamy dość ważnego zagadnienia - duchowego 
rozwoju, wzrostu liderów w Kościele. Jest to waż-
ne zagadnienie. Pamiętam kiedyś kaznodzieję, który 
głosił kazanie w naszym zborze. Był to zaproszony 
gość i miałem przywilej prowadzenia tego nabo-
żeństwa. Przypadkiem spojrzałem do jego konspek-
tu kazania, w nagłówku były daty. Najstarsza była 
sprzed pięciu lat. Kaznodzieja ten kazanie to wygło-
sił już parę razy w tym długim okresie czasu. Trochę 
mnie to zdziwiło. Człowiek ten głosił to samo przez 

pięć lat. Świadczyć to może, iż przez te pięć lat nic się nie zmieniło 
w jego życiu, nie poszedł o krok dalej w swoim duchowym rozwoju, 
nie dostrzegł nowych treści, nowych wartości w tym, co chciałby po-
wiedzieć innym. Duchowy rozwój, wzrost sprawia, że po pięciu latach 
moje kazanie jest już gotowe do przeredagowania, gdyż Bóg w tym 
okresie mnie czegoś nauczył. Przypuszczam, że jego słuchacze przez 
te pięć lat się zmienili, mają już inne potrzeby, żyją już innymi spra-
wami. Czy „odgrzewane” kazanie może te potrzeby zaspokoić? Mam 
zwyczaj zbierania konspektów swoich kazań i gdy po paru latach temat 
się powtarza, czasami zaglądam do tych starych konspektów i rzadko 
kiedy jest tam materiał godny mojej uwagi, a przecież kiedyś, gdy to 
mówiłem, było to ważne. 

Dużym zagrożeniem dla jakości dostarczanego duchowego pokarmu 
jest rutyna liderów. Sprawdzone kiedyś przykłady dzisiaj mogą już być 
niewłaściwe. Jeśli ktoś powiedział już setki kazań, to uważa, że jego styl 
jest już doskonały i jedyny możliwy. Powtarzane hasła, schematy nie 
zawsze są złe, ale też rutyna sprawia, że tracimy wrażliwość na potrzeby 
słuchaczy. Od kiedy powiedziałem pierwsze kazanie, do dzisiaj zmieniło 
się wszystko. Żyjemy w innym ustroju, mamy inne cele, słuchamy innej 
muzyki, a my, kaznodziejowie żyjemy mentalnie w tej epoce, której już 
nie ma. Jakże często pastorzy, zajęci swoimi zborami, zaniedbują prasę, 
literaturę, nie czytają nowości, wyizolowani ze świeckiego życia zawo-
dowego tracą obiektywizm spojrzenia na rzeczywistość, która wkoło 
nich się rozgrywa. Spotykając się zaś jedynie z wierzącymi mają trudno-
ści ze zrozumieniem świata poza zborem. Czy można wtedy efektywnie 
nauczać? 

Unikając zgorszenia i pokusy, odrzucamy prasę kolorową, nie zagląda-
my na fora dyskusyjne w Internecie, przełączamy telewizor na mniej gor-
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szące programy, żyjemy i poruszamy się w gronie wierzących. To wszyst-
ko sprawia, że środowisko nauczających i przewodzących zborom jest inne 
niż środowisko ich podopiecznych. Na podstawie tego obrazu budujemy 
nauczanie, a efektem końcowym jest stwierdzenie „owce są głodne”. Gdyż 
poruszane przez nas problemy istnieją jedynie w naszej głowie, a nie w 
realnym życiu. Który z liderów młodzieżowych czyta kolorowe pisma dla 
młodzieży? A przecież młodzi na ich podstawie budują swoją tożsamość 
i poglądy etyczne. Ktoś powie: wierzący ludzie tego czytać nie powinni, i 
ma rację, ale niestety młodzież zborowa to czyta, więc i lider powinien od 
czasu do czasu do takiej „brukowej” prasy zajrzeć. 

Jednym z problemów jest monotonia. Jeśli jakiś kaznodzieja przemawia 
do mnie we wszystkie niedziele i raz w trakcie tygodnia, przez wiele lat, 
to nawet będąc najlepszym nauczycielem może się znudzić. Jeden z moich 
przyjaciół był przez wiele lat kaznodzieją w zborze, potem przeszedł do 
innej pracy kościelnej i zaczął przemawiać rzadziej. Wielu tych, którzy go 
kiedyś krytykowało, dzisiaj go chwali. Twierdzą, iż teraz mówi znacznie 
lepiej, choć mówi tak samo, ale zdecydowanie rzadziej. W naszym zborze 
przyjęliśmy zasadę różnorodności kaznodziejskiej, to pomaga i to popra-
wia jakość nauczania. Gdyż każdy może znaleźć od czasu do czasu kazno-
dzieję swoich potrzeb. 

Musimy zdawać sobie sprawę z bardzo ważnego faktu. Dzisiaj zbory są 
inne niż kiedyś, są mniej jednorodne społecznie. Wśród zborowników są 
zarówno niewykształceni, jak i po studiach. Są humaniści i technicy, są 
ludzie z  tytułami naukowymi, są ludzie oczytani i tacy, którzy żyją grami 
komputerowymi. Trudno jest znaleźć dla nich w nauczaniu wspólny mia-
nownik. Potrzeby bowiem osób z podstawowym wykształceniem a dokto-
rem filozofii są różne, a nabożeństwo jest jedno. Gdy kaznodzieja trafia do 
jednej grupy, to druga może czuć się głodna duchowo i w zasadzie nic na 
to poradzić nie można. Zawsze bowiem ktoś pozostanie z niezaspokojo-
nymi potrzebami. Prawie zawsze, gdy w moim zborze ktoś głosi kazanie, 
przychodzą do mnie osoby z przeciwstawnymi opiniami typu: nigdy nie 
powinien mówić - dlaczego mówi tak rzadko. W sytuacji, kiedy jest tylko 
jeden kaznodzieja zborowy, sytuacja niezaspokojenia jest niemal nieunik-
niona. Przecież kaznodzieja też ma ograniczone możliwości intelektualne 
i nie jest w stanie zaspokajać potrzeb technika, jednoczesnie z porzebami 
filozofa. 

Współcześnie w wielu zborach odchodzi się od kazania, dąży się do mi-
nimalizowania czasu na nauczanie, zastępując to duchowym przeżyciem. 
Zdarza się, że na nabożeństwie dominuje uwielbienie, a kazanie jest krótkie 
lub go nie ma. Współcześni, szczególnie młodzi ludzie nie lubią słuchać 
kazań, wolą pośpiewać, poskakać, pomachać flagami, być uczestnikami 
inscenizacji, prezentacji itp. Oczywiście przeżycie jest czymś ważnym, 
potrzebujemy tego rodzaju inspiracji w swoim życiu duchowym, jednak 
śpiew nie może zastąpić ani modlitwy, ani kazania. Jezus nie powiedział: 
idźcie i śpiewajcie, ale idźcie i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28:17-20). 
Nakaz czynienia uczniami odwołuje się do nauczania, a nie uwielbiania. 
Możemy dyskutować nad formą tego nauczania, nad dostosowaniem jej 
do współczesnych trendów obecnych w prasie, telewizji, książce, ale re-
zygnacja jest błędem. Przeżycie nie zastąpi bowiem głębokiej wiary budo-
wanej na poznaniu Boga. Być może nabożeństwo z długim uwielbieniem 
jest inspirujące i ciekawe, ale co po nim pozostanie, gdy się skończy? Czy 
gdy przyjdą problemy duchowe, to wystarczy poskakać? Czy gdy przyjdą 
problemy etyczne, to wystarczy zaśpiewać? Wiara to uczniostwo, a ucznio-
stwo to dobre nauczanie. 

Niewątpliwe ten artykuł nie rozwiązuje wszystkich problemów zawar-
tych w tytule. Jest jedynie refleksją nad zagadaniem niezaspokojenia w 
Kościele. Trudno tu znaleźć jednoznaczne lekarstwo, jednoznaczny prze-
pis. Warto jednak nad tym się zastanowić, od czasu do czasu zadać sobie 
pytanie o to, czy owce w moim zborze są już nakarmione.

I  Zbór Kościoła Chrześcijan 
Baptystów we Wrocławiu 
ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA 
WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ

Osoba na stanowisku Dyrektora 
WSJ będzie odpowiedzialna za:

• wytyczanie strategii nauczania
• rekrutację lektorów (w tym obcokrajowców)
• nadzór nad zarządzaniem administracją WSJ
• kondycję finansową WSJ
• wizerunek i promocję WSJ
• wytyczanie strategii pracy misyjnej
• współpracę WSJ z I Zborem KChB we Wrocławiu

Wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie wyższe lub średnie (uzupełnione 

kursami odpowiednimi do potrzeb stanowiska)
• biegła znajomość języka angielskiego
• minimum 3-letni staż pracy
• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim 
• ewangelicznie wierzący chrześcija-

nin/chrześcijanka, osobowość misyjna
• umiejętność kierowania i współpracy z zespo-

łem międzynarodowym  i międzywyznaniowym
• zdolność do kreowania wizji pracy WSJ w świet-

le zmieniających się warunków zewnętrznych

Oferujemy:
• pracę w szkole językowej o ugruntowanej 

pozycji na rynku wrocławskim oraz w między-
narodowym i międzywyznaniowym zespole. 

• Zapewniamy kilkumiesięczny co-
aching prowadzony przez osobę do-
świadczoną na tym stanowisku

• udział finansowy WSJ w realizacji roz-
woju zawodowego (kursy, szkolenia)

• dla kandydatów spoza Wrocławia oferuje-
my dofinansowanie kosztów zamieszkania.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na stano-
wisko Dyrektora WSJ prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z doku-
mentami potwierdzającymi zdobyte doświadczenie 
na adres: I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
ul. Kłodnicka 2, 54-217 Wrocław, sekretariat w ter-
minie do dnia 31 marca 2008 roku. Koniecznie z 
dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora WSJ”.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o 
kontakt z Radą Szkoły - Panią Agnieszką Prądzyńską 
tel. 0 512 450 452.
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