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Minęły już prawie 2 lata Brata służby jako Przewod-
niczącego Rady Kościoła. Jakie wizje (oczekiwania) 
Brata się spełniły? 

To dosyć trudne pytanie. Dwa lata to sporo, zwłaszcza 
w czasach, w których żyjemy, natomiast z perspektywy 
wieczności to niezbyt wiele. Wizja to ciekawe i modne 
słowo, ale ja raczej powiedziałbym o pragnieniach. Roz-
poczynałem służbę z określonymi pragnieniami, przede 
wszystkim, żebyśmy byli coraz bardziej wierni Słowu Bo-
żemu i świadectwu o Chrystusie. To przesłanie Chrystusa 
do Zboru w Filadelfii (Obj 3,7-13). Myślę, że Kościół bapty-
stów jest podobny do tego zboru – mamy „niewielką moc”, 
ale zachowujemy Jego Słowo i nie zaparliśmy się Chrystu-
sa. Nasz Zbawiciel temu Zborowi obiecuje wspaniałe bło-
gosławieństwa - sprawił, że przed nim są „otwarte drzwi, 
których nikt nie może zamknąć”. Obiecuje również, że 
„zachowa go w godzinie próby.” To poselstwo towarzyszy 
mi w dotychczasowej służbie w Kościele. 

      Jakie wciąż oczekują na spełnienie?
Jeżeli chodzi o pragnienia, to wyraziłbym je słowami mo-
dlitwy ap. Pawła, która towarzyszy mi od początku tego 
roku: „O to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej 
obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli 
odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście 
byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owo-
cu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale  
i czci Boga” (Flp 1,9-11). Modlę się usilnie, abyśmy jako 
Kościół wzrastali w łasce i w poznaniu Pana naszego Je-
zusa Chrystusa, przez którego darowane zostało nam nie-
zbędne poznanie, abyśmy umieli rozróżnić to, co słuszne 
od tego, co niesłuszne. Wtedy będziemy pełni owocu na 
dzień Jego przyjścia. Czyż może być wspanialsze pragnie-
nie? Owo poznanie jest więc naszą nieustającą potrzebą. 

Jak wygląda dzień Przewodniczącego Rady Kościoła?
Dosyć zwyczajnie. Sporo czasu zajmują mi prace admi-
nistracyjne, odwiedzam Zbory. Poświęcam czas na mo-
dlitwę.

Statystyki można interpretować różnie. Teoretycznie  
w ostatnim roku przybyło w całej Polsce tylko  

8 osób. Z drugiej strony wielu członków naszych  
zborów wyjechało za chlebem poza granice kraju. 
Jak Brat ocenia rozwój naszego Kościoła?

Rzeczywiście, emigracja poważnie, nie tylko w ostatnim 
czasie tę dynamikę spowalnia. Kościół baptystów wpisuje 
się tu w nasze całe ewangeliczne środowisko. Choć sta-
tystyki nie są imponujące, to pocieszające jest, że w tym 
roku odnotowaliśmy zachęcający wzrost. 

Większość z nas, członków poszczególnych Zborów 
KCHB, zna Kościół tylko „z własnego podwórka.” 
Brat zna sytuację Zborów w całej Polsce. Jaka jest 
sytuacja Kościoła baptystów w Polsce? 

Moim zdaniem większość Zborów wzrasta. Co prawda 
powoli, ale wzrasta. Podejmujemy nowe wyzwania misyj-
ne. Również coraz bardziej doceniamy wartość wspólnoty 
z innymi Zborami, mimo naszej daleko posuniętej autono-
mii. Patrząc na cały kościół, ja w każdym razie jestem za-
chęcony odwiedzając Zbory. I z radością się o nie modlę. 
Oczywiście, są również wyzwania i problemy, ale często 
wynikają one z braku dobrej woli ich rozwiązywania. Przy 
okazji zachęcam, żeby czasami właśnie „wyjrzeć poza 
swoje podwórko”, skorzystać czy to z konferencji, czy 
obozów, czy zjazdów okręgowych, a przynajmniej zapre-
numerować Słowo Prawdy!

Co jest naszą mocną, a co słabą stroną? 
Mocną umiłowanie Słowa Bożego. Słabą - że coraz rza-
dziej z niego korzystamy.

Co Brata niepokoi, a co cieszy?
Niepokoi coraz częstszy brak szukania woli Bożej wśród 
ludzi wierzących. Cieszy to, że ona i tak się realizuje!

Jakie zagrożenia i możliwości stoją przed Kościołem?
Jeżeli chodzi o zagrożenia, opinie tutaj na pewno są po-
dzielone – dla mnie jest to zaniechanie poznania Boga. 
Przejawia się przede wszystkim w tym, że coraz mniej 
czasu poświęcamy na modlitwę i poznawanie Jego Słowa. 
To zagrożenie zawsze stało przed ludem Bożym. Czytając 
Pismo Święte, a zwłaszcza listy apostoła Pawła zwróćmy 

W POZNANIU BOGA
Rozmowa z Przewodniczącym Rady Kościoła, 
pastorem Gustawem Cieślarem

WZRASTAJMY
WYWIAD

Kiedyś słyszałem, że każdy katolik 
powinien przynajmniej raz do roku 

być w kościele – na Wielkanoc. A pro-
testant? Na Wielki Piątek. Choć może to 
humor czarny, to wskazuje na ważny fakt 
– przed nami dwa dni, które od stuleci 
przypominają dwa najważniejsze wy-
darzenia w historii zbawienia – Śmierć  
i Zmartwychwstanie jedynego Zbawicie-
la i Pana, Bożego Syna i Naszego Brata, 
Jezusa Chrystusa. 

Jako Redakcja chcemy pomóc prze-
żyć te Święta jak najgodniej. Dlatego ser-
cem tego numeru są artykuły poświęcone 
tym Świętom właśnie. Rozpoczynamy od 
Refleksji w Wielki Piątek – które, jak mam 
nadzieję, pomogą zatrzymać się i przez 
lepsze zrozumienie tego dnia, z wdzięcz-
nością i uniżeniem uwielbić naszego Pana. 
Pastor Krzysztof Osiecki swym kaza- 
niem na podstawie Ewangelii Jana 5,28-
29 wprowadzi nas w temat zmartwych-
wstania, na który chcemy spojrzeć z róż-
nych stron: dr Janusz Kucharczyk wyjaśni 
nam, czemu na Areopagu Paweł głosząc 
zmartwychwstanie został wyśmiany, brat 
Szymon Matusiak opowie, jak łączyć 
nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie  
z naszym bezcielesnym stanem po śmier-
ci, a pastor Robert Miksa skłoni do za-
stanowienia, opierając się właśnie o fakt 
zmartwychwstania, jaką mamy postawę 
wobec wszechobecnego relatywizmu.

To jednak nie wszystko. Polecamy 
również wyjątkowe wywiady: o stanie 
naszym i naszych zborów z Przewod-
niczącym Rady Kościoła Gustawem 
Cieślarem oraz – dodany tuż przed za-
mknięciem numeru – z nowo wybranym 
Rektorem Seminarium w Radości, pasto-
rem Andrzejem Sewerynem. Zachęcamy 
również do zwrócenia uwagi na reportaż 
ze spotkania CEL-u – mamy nadzieję, 
kuźni przyszłych Mężów Bożych, którzy 
poprowadzą nasz Kościół w dalszej służ-
bie, oraz na nowe informacje ze świata.

Będąc przekonani, że Słowa Bożego 
nigdy za mało – zachęcamy do przeczy-
tania kazania pastora Konstantego Wia-
zowskiego o wyjątkowym przykładzie 
pokory, który zostawił nam Pan, prak-
tyczne rozważanie pastora Pawła Krzy-
wickiego o pokusach. W końcu, prezen-
tacja kolejnego Zboru – w tym numerze 
witamy i błogosławimy Zbór w Radomiu! 
Obok artykułu o Zborze i świadectw 
osób z tego kościoła, pojawi się także 
kazanie pastora Roya Scarsbrooka wska-
zujące konkretne dziedziny wymagające 
Bożej mądrości. 

Zachęcamy również do zapoznania 
się z ogłoszeniami. Skorzystanie z tych 
zaproszeń na pewno wzmocni nasze 
wzajemne więzy, rozwinie społeczność, 
czego nam, tak często żyjącym wyłącz-
nie zborowym życiem, brakuje. 

Jeszcze słowo o cenie. Zmienia się 
niestety, zarówno prenumeraty krajo-
wej (z 65 zł na 70 zł), jak i zagranicznej 
(ze 100 na 140 zł), ze względu na co-
raz wyższe opłaty pocztowe. Wzrasta 
również cena detaliczna. Stara, przejęta  
z ubiegłego roku, okazała się nierealna. 
Aby uniknąć kupowania Słowa Praw-
dy w cenie detalicznej, zachęcamy do 
prenumeraty! Od tego numeru wpro-
wadzamy ciągłą możliwość wykupienia 
prenumeraty, nie tylko na początku roku, 
na następne 12 miesięcy liczone od ko-
lejnego – można w tym celu skorzystać  
z podanego wzoru. 

Mamy nadzieję, że numer ten stanie 
się dla naszych Szanownych Czytelników 
źródłem Bożego błogosławieństwa i za-
chętą do składania uwielbienia jedyne-
mu prawdziwemu Bogu – Ojcu, Synowi 
i Duchowi Świętemu, któremu niech bę-
dzie chwała na wieki,

w imieniu Redakcji
pastor Mateusz Wichary

Alleluja!
Grób 
jest pusty!

Niech Wielkanocne Święta będą dla Was, drodzy Czytelnicy, pełne radości  
i pokoju, ale przede wszystkim pełne obecności zmartwychwstałego Chrystusa!

* * * 

         Spis treści:
s. 3.  - Wzrastajmy w poznaniu 

Boga - rozmowa z Gustawem 
Cieślarem
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Kucharczyk
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Szymon Matusiak

s. 24.  - A kogo to obchodzi czy 
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Robert Miksa
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uwagę, jak często Paweł modlił się za wierzących, o ich 
wzrost właśnie w poznaniu, dla którego sam uznał wszyst-
ko za śmiecie. Tu chodzi nie tyle o poznanie jako wiedzę, 
ale doznanie. Takie poznanie, które ma głęboki wpływ na 
nasze życie. Niestety, coraz częściej to, w co wierzymy nie 
wpływa na to, jak żyjemy. Coraz trudniej nam połączyć 
ewangeliczną prostotę z codziennym życiem. Niestety 
świat, w którym żyjemy mówi coraz głośniej: wszystko ci 
wolno.

Jeżeli chodzi o możliwości, takie „otwarte drzwi”, to jest ich 
sporo, tak w wymiarze kraju jak i lokalnym. Na przykład, 
mamy możliwość produkcji naszych własnych programów 
telewizyjnych przy współpracy z TVP 2. Mimo nie najlep-
szej godziny emisji ogląda nas jednorazowo około 400 ty-
sięcy osób – a to prawie 80 razy większe audytorium niż 
to, które mamy na niedzielnych nabożeństwach! I to nie 
licząc rodaków poza granicami kraju, którzy ten program 
mogą obejrzeć za pośrednictwem TV Polonia. Warto wy-
mienić również audycje radiowe oraz publikacje książek. 
Słowo Prawdy jest dobrze odbierane przez chrześcijańskie 
środowisko spoza Kościoła baptystów. 

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
Na to, by nasze postrzeganie Kościoła nie odbywało się 
jedynie poprzez pryzmat własnych potrzeb lub lokalnych 
interesów. Na uczestnictwo w nabożeństwach, które po-
winno być przejawem naszej miłości do Boga. Na zaan-
gażowanie w małe grupy, na praktyczne przejawy naszej 
miłości do braci oraz na zwykłe potrzeby otaczającego 
nas świata. Na codzienne okazywanie miłości nieznanym 
bliźnim, jak czytamy w Ewangelii (Mt 25:31-46). Bardzo 
często małe, nieznaczące rzeczy wpływają znacząco na 
rozwój Królestwa Bożego. Choćby więcej uśmiechu, po-
danie ręki, szklanki zimnej wody, może godzina spędzona 
w hospicjum, żeby poczytać komuś książkę, może odwie-
dziny w szpitalu kogoś, kogo nikt nie odwiedza... Może 
rozpocząć służbę w więzieniu, tu chętnie podzielę się 
swoim doświadczeniem, może zaprosić kogoś na obiad… 

Co jest naszą największą potrzebą? 
Znów powiem to samo: moim zdaniem największą potrze-
bą Kościoła jest głębsze poznanie Boga. O to chcę się mo-
dlić i do tego zachęcać. ■

Rozmawiał: Mateusz Wichary

Sprawą fundamentalną jest kwe-
stia powołania pochodzącego od 
Boga. Jeśli Pan wzbudzi je w ser-
cach wielu ludzi w Kościele, wte-
dy zapragną skorzystać z możli-
wości zdobycia wykształcenia 
teologicznego, jak również for-
macji duchowej czyli kształtowa-
nia duchowego charakteru. Oba 
te elementy są bowiem niezbęd-
ne na każdym poziomie służby 
w Kościele. Oto właśnie powin-
niśmy się poważnie modlić w naszym Kościele. Powodów 
małego zainteresowania studiami teologicznymi jest wiele,  
a z drugiej strony Kościół tak bardzo potrzebuje dobrze 
przygotowanych pastorów, katechetów i liderów różnych 
służb. Tak więc, nie podlega dyskusji, że Kościół potrzebuje 
seminarium i powinien być wdzięczny Panu Bogu za to, że 
mamy uczelnię mającą prawo nadawania tytułu licencjata,  
a studentom zapewnia ona zdobycie wyższego wykształce-
nia zawodowego. 

Bardzo dużo zależy także od samych pastorów, którzy naj-
lepiej wiedzą, których ludzi w ich zborze należałoby zachę-
cać do studiów teologicznych. Osobista inspiracja i zachęta 
pastora może bardzo wiele, co przełoży się na zwiększenie 
liczby studentów w Radości.

Trzecim elementem zachęcającym do studiów w naszym se-
minarium jest zmiana programowa, jakiej możemy się spo-
dziewać w nadchodzącym nowym roku akademickim. 

Najkrócej to ujmując – a takie jest oczekiwanie w Kościele – 
w programie studiów będzie o wiele więcej Biblii i studium 
Biblii, więcej praktycznej i biblijnej (nie liberalnej) teologii, 
a mniej teoretycznych przedmiotów ogólnohumanistycz-
nych. A wszystko po to, by studenci nie tracili wiary, lecz 
by ich wiara i duchowość zostały wyraźnie wzmocnione, 
zaś motywacje skierowane na praktyczną i gorliwą służbę 
Bogu. Nie zrezygnujemy jednocześnie z zachowania wyso-
kiego poziomu akademickiego studiów w naszej uczelni, by 
jakość uzyskiwanych dyplomów była jak najwyższa. Jestem 
przekonany, że takiej oferty oczekują wciąż środowiska 
ewangelikalnie zorientowanych chrześcijan w Polsce i bę-
dzie ona dla nich również otwarta.
 

Czy Seminarium powinno być zwieńczeniem drogi 
duchowego rozwoju, czy jej początkiem? 

Dla jednych może być początkiem dynamicznego wzrostu 
duchowego – jeśli przeżywają oni pierwsze lata z Panem, 
dla drugich dobrą kontynuacją procesu poznawania Boga, 
ale dla nikogo Seminarium nie powinno być zwieńczeniem 
drogi duchowego rozwoju. Bo prawdziwy naśladowca Chry-
stusa całe życie pozostaje pokornym uczniem w szkole Je-
zusa. Dopiero wtedy może być przez Boga skutecznie uży-
wany. Jeśli na jakimkolwiek etapie swojej duchowości ktoś 
dojdzie do wniosku, że już wie wszystko i nie potrzebuje 
się więcej uczyć to oznacza, że jest - w negatywnym sen-
sie - skończonym chrześcijaninem. Wszak „Bóg się pysznym 
przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jak. 4,6b). 

 

Czy widzi Brat jako priorytet 
Seminarium przygotowywanie do 
służby pastorskiej, czy raczej bycie 
narzędziem duchowego rozwoju 
dla wszystkich chętnych, by poznać 
Boga lepiej?

Przygotowanie pastorów jest wciąż 
priorytetem Seminarium, ponieważ 
potrzeby Kościoła w tym względzie 
nie są wciąż w pełni zaspokojone. 
Jednakże postrzegam Seminarium 

również jako miejsce duchowego rozwoju mężczyzn i ko-
biet, którzy pragną poznać bliżej Boga, a potem – w trakcie 
studiów – Pan Bóg z pewnością wskaże im ich duchowe 
obdarowanie i miejsce służby w Kościele (np. katecheci i na-
uczyciele szkółek niedzielnych, liderzy młodzieżowi, służby 
wśród kobiet czy liderzy prowadzący domowe grupy biblij-
ne). Tak było również ze mną przed laty. Jako lider młodzieży 
i student IV. roku Uniwersytetu Warszawskiego zapragnąłem 
bliżej poznać Boga i Jego Słowo. Wstąpiłem do seminarium  
i nie przeczuwałem, że po kilku latach Pan Bóg obdarzy 
mnie powołaniem do służby pastorskiej. Czasem młodzi 
ludzie nie mają skonkretyzowanych planów edukacyjnych. 
Jeśli więc mieliby iść na jakąkolwiek świecką uczelnię, to le-
piej niech przyjdą na studia do naszego Seminarium, aby tu-
taj utwierdzić się w wierze. I jeśli nawet nie zdecydują się na 
jakąś konkretną służbę w Kościele po otrzymaniu dyplomu, 
będą mogli kontynuować naukę na poziomie magisterskim 
w innych uczelniach, jako bardziej duchowo dojrzali ludzie 
– świadomi swoich wyborów życiowych.  
 

O co powinniśmy się modlić, mając na myśli Brata i WBST?

Przede wszystkim o „klęskę urodzaju” nowych studen-
tów, których serdecznie zapraszam i z radością powitam  
w WBST w nowym roku akademickim. Następnie o odda-
nych Bogu oraz kompetentnych współpracowników i na-
uczycieli, których chciałbym zaprosić do wspólnego two-
rzenia przyszłości naszego Seminarium. Wielu jest takich  
w naszym Kościele i wierzę, że pomogą mi w tej zaszczytnej 
pracy, ważnej dla przyszłości naszego Kościoła. Następnie  
o dotychczasowych przyjaciół i dobroczyńców z kraju i za-
granicy, którzy dotąd wspierali dzieło edukacji w Radości, 
by mogli mieć nadal otwarte serce dla tej służby kościelnej. 
Módlmy się także o pozyskanie nowych przyjaciół Semina-
rium, którzy otworzą swoje serca i portfele, by wesprzeć 
to godne poparcia dzieło. Drogi Czytelniku – możesz być 
jednym z nich! Niech Pan Kościoła – nasz Najwyższy Na-
uczyciel – rozszerzy nasze serca i uwrażliwi je na potrzeby 
naszej uczelni. Niech to będzie NASZE seminarium, które  
z nowymi nadziejami otoczymy przede wszystkim modlitwą 
i wspólnie zatroszczymy się o jego rozwój.

A jeśli chodzi o mnie – proszę o modlitwy, by Pan Bóg ob-
darzył mnie silną wiarą, odwagą i miłością do studentów 
oraz do wszystkich, którzy ze mną będą współpracować  
i szczerze mnie wspierać. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Bożego wsparcia  
w tym ważnym powołaniu! ■

NOWY REKTOR W RADOŚCI
Dnia 17 marca br. Rada Kościoła powołała na stanowisko nowego 

Rektora Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego  
w Warszawie, prezb. dr. Andrzeja Seweryna. Rozpocznie on swą 
4-letnią kadencję od dnia 1 lipca br. Udało nam się „na gorąco” 
zamienić z nim kilka słów zaraz po tej decyzji: 

 
Drogi Bracie Prezbiterze, serdecznie gratulujemy wyboru na tak istot-
ne dla naszego Kościoła stanowisko!
Seminarium nie przyciąga obecnie wielu chętnych. Co jest tego powo-
dem? Czy Seminarium wciąż jest potrzebne Kościołowi? Jakie Brat ma 
pomysły, aby Seminarium znów zapełniło się studentami? 

Myślę, że Kościół 
Baptystów jest  

podobny do  
zboru w Filadelfii  

(Obj 3,7-13)  
– mamy „niewielką 
moc”, ale zachowu- 

jemy Jego Słowo  
i nie zaparliśmy się 

Chrystusa. Nasz 
Zbawiciel temu  

Zborowi obiecuje 
wspaniałe 

błogosławieństwa - 
sprawił, że przed  
nim są „otwarte  

drzwi, których nikt 
nie może zamknąć”. 
Obiecuje również,  

że „zachowa go  
w godzinie próby.”

 



ROZWAŻANIA
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Święto Paschy rozpoczynało się wieczorem 14. nisana 
i stało się początkiem całorocznego cyklu świąt żydow-
skich. Jak wiadomo, dzień biblijny trwał od wieczora do 
wieczora, a nie jak u nas - od poranku do wieczora (por. 
1 Mojż.1,5-23). To wieczorem 14. nisana ojciec rodziny 
opowiadał swoim dzieciom jak Bóg ich ojców wyzwolił 
ich przodków z ekonomicznej niewoli i duchowej ciem-
ności. Jak posłał 10 plag, aby złamać opór faraona. 

Pierwszą z plag było „zabicie” wody - zamiana  
w krew rzeki Nilu, którą, jako źródło życia, Egipcjanie 
otaczali boską czcią. Ostatnią plagą było pozbawienie 
życia wszystkich pierworodnych w Egipcie. Stało się to 
w czasie pełni księżyca 14. nisana. Mojżesz nakazał Izra-
elitom krwią baranka poznaczyć drzwi swoich domów. 
Tego wieczoru Pan w postaci anioła śmierci nawiedził 
Egipt, zabijając w nim wszystkich pierworodnych, ale 
ominął wszystkie domy, na których drzwiach była krew 
baranka.

Należy wiedzieć, że w społeczeństwie egipskim 
baran lub tryk reprezentował egipskiego boga Amo-
na. Dlatego zabicie tego zwierzęcia było traktowane za 
profanację panującej tam religii. Amon znaczy ukryty, 
był on uważany za króla bóstw i źródło wszelkiego ży-
cia na niebie i na ziemi. W egipskim zodiaku nisan był 
uważany za główny miesiąc tego boga, a pełnia księżyca  
15. dnia tego miesiąca była uważana za szczyt mocy 
Amona. Paschalna ofiara baranka 14. nisana była wy-
zwaniem rzuconym przez Boga Mojżesza wszystkim bó-
stwom egipskim. Dlatego powiedział On: „Tej nocy przej-
dę przez ziemię egipską... i dokonam sądów nad wszyst-
kimi bogami Egiptu: Ja, Pan” (2 Mojż. 12,12). Bóg Abra-
hama, Izaaka i Jakuba nie tylko pokonał faraona, obalił 

mit o mocy Amona i sprofanował jego religię, 
ale też dał Egipcjanom podstawy do wiary  

w Boga Izraela.
Przez wieki Izraelici pamiętali  

o tym wydarzeniu, a później 
świętowali Paschę w świą-

tyni jerozolimskiej. Po jej 
zburzeniu w 70 roku po 
Chrystusie, Żydzi inaczej 
obchodzą Święto Paschy. 
Ponieważ zabrakło waż-

nych kapłanów i świętego miejsca, w żydowskich do-
mach nie spożywa się już mięsa ofiarowanego baranka. 
Zastąpiono go macą, chlebem bez kwasu czyli przaśni-
kami. Spożywanie macy jest jednoznaczne ze spożywa-
niem baranka.

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina...

„Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby prze-
szedł z tego świata do Ojca, umiłował swoich w świe-
cie, i to umiłował ich do końca” (Jan 13,1). Powszechnie 
uważa się, że Jan przedstawia posiłek Jezusa z uczniami 
w przeddzień Paschy. Taki zwyczaj był dopuszczalny  
w Jerozolimie dla przybyszów z dalszych stron. A zatem 
nie był to posiłek paschalny, ale była to wieczerza (Jan 
13,2.4). 

Gdy nadeszła pełnia czasu, „Bóg posłał swego Syna” 
(Gal.4,4), a teraz nadeszła godzina Syna, czas na wypeł-
nienie wielu Bożych obietnic i realizację odwieczne-
go planu Bożego. Często wydawało się, że plan ten był 
zagrożony. Abraham mógł zwątpić w narodziny swego 
potomka. Ponieważ miał on pochodzić z rodu Dawida, 
królowa Atalia postanowiła pozbawić życia wszystkich 
synów królewskich (2 Król. 11,1-3). Nawet cały naród ży-
dowski miał być zgładzony (Estery 3). Mimo wszystko Bóg 
doprowadził swój zamiar do końca. 

I oto nadeszła godzina największej próby. Ta „go-
dzina” zawsze odnosiła się do Jego śmierci (Mat. 26,45; 
Mar.14,35). Jezus wiedział, że „Ojciec wszystko dał Mu 
w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi” (Jan 
13,3). Rozporządzał absolutną władzą, a jak ją wykorzy-
sta? Czy okaże posłuszeństwo? Kiedyś też bieg ludzkiej 
historii zależał od posłuszeństwa tylko jednego człowie-
ka. Jednak Adam, pierwszy syn Boży (Łuk.3,38), zawiódł 
Jego oczekiwanie. Jak postąpi Jego drugi Syn, Jezus? Czy 
rozporządzając Bożym autorytetem zechce okazać swoją 
władzę? Czy tak długo powstrzymywana moc nareszcie 
się w Nim wyzwoli, zniszczy swoich przeciwników i po-
każe im, kto ma rację? Czy nauczył się już lekcji poko-
ry w czasie kuszenia na pustyni, w ogrodzie Getsemane  
i w czasie poniżających przesłuchań przez zarozumia-
łych władców?

Jakże często nawet stosunkowo mało ważne stano-
wisko rozpala w człowieku poczucie własnej ważno-
ści. Ludzie posiadający zdrowie i bogactwo ubiegają się  
o władzę. Na szalę zwycięstwa o wpływy rzucają wszyst-
ko. Nie dbają o swoje kwalifikacje czy możliwości, byle-
by wypłynąć na powierzchnię i świecić, a nawet oślepiać 
innych. Stopień naukowy, status społeczny czy zakres 
władzy sprawiają, że zaniedbują takie podstawowe war-
tości jak uczciwość, solidność, dotrzymywanie obietnic 
i służba innym. Szersze możliwości sprawiają, że przy-
zwyczajają się do patrzenia na innych z góry, otaczają 
się pochlebcami, nie słuchają rad swoich prawdziwych 

przyjaciół, ulegają różnym pokusom. Dlatego mówi się, 
że władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. Ale 
czy musi tak być?

Wstał od stołu, złożył szaty...

Nadeszła godzina najwyższej próby. Miał prawo roz-
porządzać wszelką Bożą mocą. On jednak zdjął z sie-
bie swoje szaty. Nie, nie zdjął, lecz złożył. Złożył swo-
je szaty, a następnie je założył (ww. 4 i 12). Wszystkie 
przekłady tego tekstu zachowują te słowa. Takimi samymi 
słowami Jezus określił oddanie swego życia, a następnie 
otrzymanie go z powrotem, mówiąc: „Życie swoje kładę 
za owce... Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć... 
kładę je z własnej woli... mam moc znowu je odzyskać; 
taki rozkaz wziąłem od Ojca mego” (Jan 10,15.17-18). 
Ewangelista Jan jeszcze raz chciał nawiązać do wcielenia 
Syna Bożego, Jego zejścia na samo dno człowieczeństwa  
i ludzkiej niedoli. Jeszcze raz i to już w przededniu swo-
jej męczeńskiej śmierci – będąc w pełni świadomym 
swego bóstwa, władzy i mocy – pochyla się aż do stóp 
grzesznych ludzi. 

Czas między złożeniem szat i ich założeniem (ww. 
4 i 12) w jakiś sposób nawiązuje do Jego ziemskiej służ-
by między Jego narodzeniem i zmartwychwstaniem. To 
w miniaturze cała Jego służba na tym ziemskim padole. 
To najwyższy przejaw Jego miłości, w naoczny sposób 
pokazał swoim uczniom, że nie wystarczy wygłaszać ka-
zania, posługiwać się mocą Bożą i prorokować. Trzeba 
okazywać pokorę i w pokorze służyć sobie nawzajem. 
Liczy się charakter danej osoby, a nie jej zdolności i osią-
gnięcia. Dar pokory jest chyba jednym z najrzadszych 
darów wśród chrześcijan, a przy tym najtrudniej go pie-
lęgnować. 

Wszyscy tylko co przybyli z Betanii. Stopy w sanda-
łach były pełne piasku i kurzu. Umycie nóg należało do 
tamtejszych zwyczajów. Gospodarz pilnował tego, ale 
zwykle tę poniżającą pracę wykonywał sługa. Porównu-
jąc się kiedyś z Chrystusem, Jan Chrzciciel powiedział: 
„Nie jestem godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów” 
(mając na uwadze umycie Jego nóg). Natomiast Abiga-
il powiedziała do Dawida: „Oto twoja służebnica bę-
dzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana”  
(1 Sam. 25,41).

W pomieszczeniu, gdzie przebywali, nie było słu-
gi. A uczniowie przed chwilą spierali się, kto z nich jest 
większy (Łuk.22,24). A tuż przy drzwiach stało naczynie 
z wodą, a obok pusta misa, leżało prześcieradło, ale nikt 
nie pomyślał, że miarą wielkości jest służba. Wszyscy,  
a wśród nich Judasz, siedzieli już za stołem, na którym 
stał posiłek, ale nadal nikt nie podjął się wykonania obo-
wiązku sługi. Wtedy Jezus „wstał od stołu, złożył szaty 
swoje, wziął prześcieradło i nim się przepasał. Potem na-
lał wody do misy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać 
prześcieradłem, którym był przepasany”. 

           pochyla się 
  do naszych nóg

Każda Ewangelia jest inna, a tym bardziej Ewangelia 
św. Jana. Ostatnie godziny życia Jezusa w tej Ewangelii 
są przedstawione inaczej. Apostoł miłości przekazuje 
zborom chrześcijańskim głębię wielkości i pokory swe-
go Mistrza. I tak ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami  
z Ew. Jana 13 – może jedynie poza osobą Judasza – bar-
dzo mało łączy z Wieczerzą w Ew. Marka 14, Mateusza 
26 i Łukasza 22. Nie ma w niej słów ustanowienia Wie-
czerzy jako pamiątki, ale jest jeden inny, ważny element.

Przed świętem Paschy...

Wieczerza Jezusa z uczniami w Ewangelii Jana odby-
ła się przed świętem Paschy. Podobno przybysze z dal-
szych stron mogli ją obchodzić o jeden dzień wcześniej.  
A może była to specjalna wieczerza, poprzedzająca tę 
paschalną, o której mówią trzy poprzednie Ewangelie? 
Zresztą podobnych posiłków przy stole Jezusa z ucznia-
mi było wiele, również kilka razy były to wieczerze pas-
chalne. Tę wieczerzę Jan przedstawił dokładnie i umieścił  
w kontekście zbliżającej się śmierci Jezusa. 

Pascha była przełomowym momentem w dziejach 
wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Każdy Izraelita 
miał obowiązek każdego roku przypominać sobie i in-
nym to ważne wydarzenie i przeżywać je na nowo. Pas-
cha to inaczej przejście, przejście anioła śmierci, które 
umożliwiło Izraelitom ok. 1450 roku przed Chrystusem 
opuścić Egipt. Pan Bóg nakazał Izraelitom: „W miesiącu 
pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierz-
chu jest Pascha Pana. Piętnastego dnia tegoż miesiąca jest 
Święto Przaśników Pana. Przez siedem dni będziecie jedli 
przaśniki” (3 Mojż. 23,5-6). 

Konstanty Wiazowski
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Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?

„Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi... 
dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co Ja wam 
uczyniłem”. Uczniowie mieli stać się misjonarzami i przy-
wódcami przyszłego Kościoła. Zostaną przez swego Pana 
specjalnie wyposażeni do tego zadania. I wtedy będą 
szczególnie narażeni na pokusę grzechu pychy. Dlatego 
obraz klęczącego przed nimi i usługującego im Pana ma 
na zawsze pozostać w ich pamięci. 

Dążenie do niezależności, a nawet panowania nad in-
nymi, to odwieczne i stale aktualne dążenie grzesznego 
człowieka. Każda promocja, każdy awans, każde nieco 
wyższe stanowisko przyjemnie łechce grzesznego czło-
wieka. Pycha jest źródłem wszelkich sporów, kłótni i pro-
wadzonych dotąd wojen. Bo pycha to największy grzech 
człowieka, któremu najłatwiej on ulega. Dlatego Biblia 
tak wiele mówi o tym grzechu. Nazywa go ohydą, drogą 
do upadku i zachęca do znienawidzenia jej (Przyp. Sal. 
8,13; 16,18). Stąd „to wszystko, co jest na świecie: pożądli-
wość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego życia, nie po-
chodzi od Ojca, lecz jest ze świata” (1 Jana 2,16).

Jezus wiedział, na jakie pokusy będą wystawieni Jego 
uczniowie. Jakże wielu świętych ludzi potknęło się o to, 
co było ich zaletą: dobra znajomość Pisma Świętego, zdol-
ność w wysławianiu się, przykładne życie, zdolności inte-
lektualne, gorliwość w misji itp. Wszystko to wykorzystali, 
by dowodząc swojej prawości, wszczynać spory, a korzy-
stając ze swoich zdolności, znaleźć lepiej płatną pracę 
poza Kościołem. Kiedyś jeden brat ze smutkiem stwierdził, 
że z jego rocznika w seminarium w pracy kościelnej po-
zostali tylko mierni absolwenci, natomiast ci najzdolniejsi 
poszli do lepiej płatnej pracy w różnych instytucjach po-
zakościelnych. Uspokajali oni swoje sumienie tym, że od 
czasu do czasu odwiedzali zbory i pouczali innych jak żyć 
„po Bożemu”.

Brakuje pracowników misyjnych, ponieważ nie jest to 
dobrze płatna praca, nie daje ona gwarancji zbudowania 
własnego domu czy nabycia dobrego samochodu. Kościół 
niczego nie gwarantuje. A świat proponuje tyle nowych 
możliwości! W porównaniu z tym obietnice Pana Jezusa 
wydają się tak mało realne. Ale czy nie warto poświęcić 
Mu całego swojego życia tylko z wdzięczności za to, cze-
go już dla nas dokonał? Czy nie należy też zaufać Jego 
wciąż aktualnym obietnicom? Kiedyś pewien ateista po-
wiedział: „Gdybym mógł uwierzyć, że Chrystus obdarza 
życiem wiecznym, wtedy poświęciłbym cały swój czas, 
wszystkie środki, udał bym się na koniec świata, całe swo-
je życie poświęciłbym tej sprawie, wszystkie doczesne 
korzyści uznałbym za nic, aby wszystkich ludzi przeko-
nywać do wiary w Chrystusa”. Posłuszeństwo Panu Jezu-
sowi i wierność w Jego służbie to najważniejsze zadanie 
każdego wierzącego człowieka. Ale podwaliną i zasadą 
jego szczęścia jest zrozumienie tego, co Pan Jezus uczynił 
w czasie ostatniego spotkania ze swoimi uczniami. „Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem? (...) Szczęśliwi jesteście, 
jeśli to wiecie i tak postępujecie” (Jan 13,12.17). 

Pierwsza Biblia, jaką kiedykolwiek miał Kościół, 
Biblia Jezusa i apostołów, zaczynała się Księgą 

Rodzaju i kończyła Księgą Malachiasza. My nazywa-
my ją Starym Testamentem. Trzydzieści dziewięć od-
rębnych Ksiąg. Zaczyna się siedemnastoma księgami 
historii, a kończy siedemnastoma księgami proroc-
twa. Pięć środkowych często określa się jako księgi  
MĄDROŚCI. A w środku tych pięciu odnajduje-
my Księgę Przypowieści. Tak więc mądrość jest  
w samym sercu Starego Testamentu, czego świadec-
twem jest fakt, iż Księga Przypowieści jest bardzo 
często cytowana w Nowym Testamencie. Bóg nie 
tylko chce, żeby ludzie zostali zbawieni. On chce 
również, żeby byli mądrzy!

Mądrość: odpowiedź na wielkie pytania

Większość mądrości w Księdze Przypowieści pocho-
dzi od króla Salomona, który mówi nam, że poświęcił 
się studiowaniu i zgłębianiu mądrości. Miał czas, miał 
dostęp do najlepszych książek i najlepszych myślicie-
li w kraju i zagranicą. Postanowił znaleźć odpowie-
dzi na to, co czasami nazywamy „wielkimi pytaniami 
życia”. Lecz pierwsze, czego możemy nauczyć się  
z przykładu Salomona (i mądrze będzie nauczyć się 
tego) to fakt, że można mieć dużo mądrości w głowie 
i nadal nie być bardzo mądrym. 

Mędrzec czy ekspert?

Można być mądrym dzisiaj i zrobić coś bardzo głu-
piego jutro, można być mądrym całymi latami, a po-
tem oszaleć. Tak samo, jak wielu lekarzy prowadzi 
niezdrowy tryb życia, a wielu doradców małżeńskich 
to ludzie rozwiedzeni, tak też można być „ekspertem” 
od mądrości, a samemu nie postępować mądrze.  
W 1 Księdze Królewskiej (11,1) czytamy, że król Sa-
lomon kochał wiele obcych kobiet, a większość  
z nich oddawała cześć innym bogom. Przeczytajcie 
ten rozdział, aż trudno uwierzyć, że jest tu mowa  
o autorze Księgi Przypowieści! Ta jego głupota nie była 
tylko potknięciem, przerodziła się w głupotę jako styl 
życia. Możemy wyciągnąć z tego naukę: można być 
bardzo mądrym na przykład co do pieniędzy, gdy nie 
ma się ich zbyt wiele, ale kiedy los się odmienia, to 

może się też odmienić cała filozofia, a nawet teo-
logia! Można bardzo szybko popaść w głupotę.

Nigdy nie będzie łatwo być mądrym; względnie 
łatwo jest być specjalistą od mądrości, ale być 
mądrym to już coś innego. Mądrze jest pamię-
tać, że w bardzo krótkim czasie możemy znisz-
czyć coś, co było budowane całymi latami. Mą-
drze jest pamiętać, że jesteśmy zawsze zaledwie  
o krok od głupoty i że nierzadko jesteśmy oto-
czeni przez głupców. Mądrość mówi nam, że 
głupota jest przywiązana do serca młodzieńcze-
go, a upływ czasu niewiele zmienia. Lecz istnie-
je złoty klucz, o którym jest mowa w Nowym 
Testamencie, w Liście Jakuba (nowotestamento-
wej Księdze Mądrości): „Jeśli zaś komuś z was 
brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który 
daje wszystkim chętnie” (1,5). Mądrze więc jest 
wiedzieć, że nie jest się mądrym i potrzebuje się 
Boskiej pomocy.

Bojaźń Boża

Być może kluczowym wersetem w Księdze Przy-
powieści są słowa z 1 rozdziału, werset 7: „Bojaźń 
Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą 
mądrością i karnością”. Możemy być bardzo wy-
kształceni, bardzo bystrzy, ale nie mądrzy. Może-
my mieć rozległą wiedzę, ale nie być mądrymi.  
Z drugiej strony można nie być wykształconym, 
a jednak mądrym. Ten werset mówi nam, że 
chociaż może być wielu bystrych ateistów, nie 
ma żadnych mądrych ateistów. Jeżeli nie żyjemy  
w bojaźni Bożej, w świadomości sądu i wiecz-
ności, to nie jesteśmy mądrzy. „Ty głupcze” – po-
wiedział Bóg do bogacza w przypowieści Jezusa. 
„Ty głupcze, dzisiaj umrzesz, a nie jesteś goto-
wy”. Jeżeli nie jesteśmy gotowi, by umrzeć, to nie 
jesteśmy mądrzy. Jeżeli nie jesteśmy gotowi by 
umrzeć, to nie jesteśmy gotowi, by mądrze żyć.

Zdolność słuchania

W rozdziale 1, w wersetach 8-19 widzimy, że 
mądrze jest słuchać tych, którzy nas kochają. 

A normalnie nikt nie będzie nas kochał tak bar-
dzo, jak nasi rodzice. Bardzo mądrze jest wie-
dzieć, kto naprawdę cię kocha i odwrotnie, kto 
ci doradza, bo chce cię wykorzystać. Ci, którzy 
cię kochają będą często mówić rzeczy, których 
trudno się słucha, ale będą to robić z prawdzi-
wej miłości. Ci znów, któ-
rzy cię nie kochają, będą 
zazwyczaj wydawać się 
bardzo mili. Krótko rzecz 
ujmując, potrzebujemy 
mądrości, żeby wiedzieć, 
kto nas prawdziwie kocha. 
Być może to tylko jedna 
albo dwie osoby, ale to są te osoby, 
których powinniśmy słuchać. 

Owoce

Wersety 32 i 33 przypo-
minają nam, że mądrość 
przynosi szczęście, bezpieczeństwo i wygodę, 
podczas gdy głupota przynosi smutek, lęk i brak 
poczucia bezpieczeństwa. Mądrość przynosi 
pokój umysłu, czyste sumienie, dobrych przyja-
ciół, szacunek i dobre imię. Lecz głupota przy-
nosi zmartwienie, poczucie winy, wrogów, brak 
szacunku i wiele problemów. 

Przyjaciele i znajomi

Rozdział 2 w wersetach 12-15 przypomina nam 
o znaczeniu tego, z kim przestajemy. Wybieraj 
sobie przyjaciół starannie! Nie możemy wy-
bierać sobie krewnych, lecz możemy wybierać 
przyjaciół. Czy nam się to podoba, czy nie, kie-
dy wybieramy sobie przyjaciół, to instynktownie 
wybieramy ludzi, którzy są najbardziej podob-
ni do nas, więc uważne przyjrzenie się swoim 
PRAWDZIWYM przyjaciołom powie ci, jakiego 
rodzaju jesteś osobą. Spójrz na ludzi, z którymi 
najbardziej lubisz przebywać, a będziesz spoglą-
dać w lustro. Postanów być z ludźmi, do których 
chcesz być podobny. 

Którędy do
Rozważania w oparciu 
o Przypowieści Salomona

Roy Scarsbrook

Roy Scarsbrook  

jest pastorem zboru 

KChB w Radomiu, 

który prezentujemy 

w tym numerze 

„Słowa Prawdy” 

(zob. s. 30).

MĄDROŚCI
KAZANIE
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Jeżeli jesteśmy rodzicami, nastąpi taka chwila, gdy nasze 
dorastające dzieci nie będą chciały zbyt długo przebywać 
z nami, dlatego ważne jest, żebyśmy (po cichu) starali się 
wpływać na to, z kim bywają. Gdy moi synowie byli na-
stolatkami, często mawiałem: „Nie obchodzi mnie, gdzie 
są, dopóki wiem, z kim są”. 

Pokusy

Wersety 16-19 wprowadzają jeden z głównych tematów 
księgi: wystrzegaj się cudzołożnicy lub jeśli jesteś kobietą, 
wystrzegaj się cudzołożnika. Strzeż się, żeby nie dać się 
uwieść albo związać się emocjonalnie z niewłaściwą oso-
bą. Zaczyna się od tego, że ta znajomość tak wiele obie-
cuje, ale kończy się tym, że zabiera wszystko, co masz. 
Porzucasz wszystko, co masz, wszystko dla tej jednej oso-
by, która wydaje się wówczas również poświęcać wszyst-
ko. Wtedy nie wygląda to źle, ale gdy jest już za późno, 
odkrywasz, że straciłeś wszystko. A w. 19 mówi, że z tej 
drogi powrotu nie ma. Nie ma powrotu dokładnie do tego 
miejsca, gdzie było się wcześniej. Nic nie może już być ta-
kie samo. Rozdziały 5-7 stanowią rozwinięcie tego tematu. 
Przypowieści 7,26 mówią: „Gdyż wiele ofiar doprowadziła 
do upadku i liczni są ci, których zamordowała”. 

Dobre imię

Rozdział 3, w. 4 przypomina nam, że zachowanie naszego 
dobrego imienia to sprawa najwyższej wagi. Nie ma nic 
gorszego w życiu niż stracić swoje dobre imię. Możemy 
mieć bardzo szanowane imię, ale wystarczy jedno po-
tknięcie, chwilowa uległość wobec pokusy cudzołóstwa,  
a już mamy zupełnie inne imię. Ludzie dochodzą do wnio-
sku, że „nie znali nas wystarczająco dobrze” przez te lata 
pozornej uczciwości, a teraz wreszcie prawda wyszła na 
jaw. Mądrze jest cenić swoje dobre imię. Jakże dramatycz-
nie osoba winna czy podejrzana musi walczyć o zachowa-
nie swojego dobrego imienia. Rozdział 3, w. 3-4 mówią: 
„Niech miłość i wierność cię strzeże, a znajdziesz życzli-
wość i łaskę w oczach Boga i ludzi”. Innymi słowy, zyskasz 
łaskę i dobre imię; jeśli je stracisz, to stracisz wszystko.

Inwestuj w przyszłość!

Raz za razem widzimy w Księdze Przypowieści, że mą-
drość czyni dzisiaj to, za co będziemy wdzięczni jutro. 
Mądrość to umiejętność spoglądania dalej, poza atrakcyj-
ność chwili obecnej. To zasiewanie teraz tego, co zbie-
rzesz jutro. 

Troska o sąsiadów

W rozdziale 3, w. 28-30 zostaje nam przedstawiony nowy 
ważny temat: znaczenie utrzymywania dobrych stosun-
ków z naszymi bliźnimi, czyli sąsiadami. Tak samo jak nie 
wybrałeś sobie rodziny, tak też najprawdopodobniej nie 
wybrałeś sobie sąsiadów. Lecz mądrze jest budować dobre 

więzi z nimi. Werset 28 mówi nam, byśmy byli spontanicz-
nie hojni. Jeżeli twój sąsiad prosi: „Czy możesz pożyczyć 
mi trochę cukru?”, powiedz: „Tak” oraz „Nie martw się, 
nie musisz oddawać”. Teraz on będzie czuł, że jest two-
im dłużnikiem, więc jeśli będziesz potrzebował pomocy  
– a nigdy nie wiesz, kiedy możesz jej potrzebować – to on 
będzie gotowy, żeby ci jej udzielić. 

To jest prawdziwa mądrość: sprawić, żeby ci, którzy cię 
otaczają, byli po twojej stronie, a nie przeciwko tobie. „Ty 
sam sprawiasz, że twoi bliźni są, jacy są”. Oraz: „Cokolwiek 
byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. 
Jeżeli okazywałeś sąsiadom brak szacunku i poważania, 
a jesteś z dala od domu i oni będą o tym wiedzieli, mogą 
się włamać do ciebie albo powiedzieć innym, którzy to 
zrobią. Ale jeśli zbudowałeś dobre relacje, to będą czuwać 
nad twoim majątkiem, będą jak mur ochronny. A może by 
tak kupić im jakiś mały upominek „dziękczynny”, nawet 
jeżeli nic nie zrobili, żeby na niego zasłużyć? A nawiasem 
mówiąc, jako chrześcijanie, kogo mamy najbliżej, żeby 
składać świadectwo? – swoich sąsiadów! Mamy z nimi na-
turalny kontakt. Mogą oni zobaczyć, jakiego rodzaju ludź-
mi jesteśmy. Księga Przypowieści 11,12 mówi: „Kto gardzi 
bliźnim, jest pozbawiony rozumu, mąż roztropny zacho-
wuje milczenie”.

Pracowitość i odpoczywanie

Rozdział 6, w. 6-11 wprowadzają kolejny ważny temat 
księgi: Praca to mądrość, lenistwo to głupota. Salomon 
mówi, że tutaj akurat owady mają dalece więcej mądrości 
niż niektóre istoty ludzkie. Ludzie leniwi powinni uczyć 
się od mrówki! Czy przyglądałeś się kiedykolwiek mrów-
kom? Czy widziałeś kiedykolwiek powolną mrówkę? Są 
one zorganizowane, często przenoszą rzeczy, które są 
większe niż one same, i planują na przyszłość. Gdy jest 
dostatek jedzenia, one gromadzą je na czasy, gdy go nie 
będzie. Pracuj, gdy musisz, odpoczywaj, gdy musisz. Nie 
odpoczywaj, gdy powinieneś pracować (i nie pracuj, gdy 
powinieneś odpoczywać!). Mądrość polega na tym, żeby 
wiedzieć, i ROBIĆ to, co się POWINNO robić TERAZ. Nie 
to, co CHCESZ robić, ale to, co powinieneś. 

Mądrze jest pracować, ale nie robić NIC INNEGO, TYLKO 
PRACOWAĆ, to już głupota. Mrówka wie, kiedy praco-
wać, a kiedy odpoczywać, wielu ludzi jednak i tego nie 
wie! Ale lenistwo to szczyt głupoty. Lenistwo przynosi 
ubóstwo: w. 9-10 mówią nam: zbyt dużo czasu w łóżku 
będzie oznaczać zbyt mało jedzenia w szafce. Nowy Te-
stament mówi: „Kto nie chce pracować, niech też nie je!” 
Nie karm ludzi leniwych - nie pomagasz im przez to, lecz 
po prostu wzmagasz ich pogoń za głupotą. Praca to te-
rapia naturalna, słowo terapia znaczy „uzdrawiać”. Praca 
jest pożyteczna. Istoty ludzkie zostały stworzone do pracy. 
Biblia mówi nam, żebyśmy karmili ubogich, czyli tych, któ-
rzy NIE MOGĄ pracować, a nie tych, którzy NIE CHCĄ.  
A nam potrzebna jest mądrość, żeby rozpoznać różnicę. 

Usta na wodzy

Rozdział 6, w. 16-19 mówi o rzeczach, które są obrzydliwe 
dla Boga. O rzeczach, których Bóg po prostu nie może 
tolerować, ponieważ są takie głupie. Są to rzeczy, które 
mają związek z częściami ciała, i być może istotne jest 
to, że trzy z siedmiu dotyczą UST. Apostoł Jakub przypo-
mina nam: naprawdę wielkim problemem są nasze usta, 
a Księga Przypowieści faktycznie mówi nam: „Trzymaj 
usta zamknięte, a będziesz mądry”. Mówi nawet, że je-
żeli nie jesteś mądry, to po prostu trzymaj usta zamknięte,  
a ludzie będą myśleli, że jesteś mądry. Twoje usta to naj-
bardziej niebezpieczny organ, jaki posiadasz. Przypomnij 
sobie jeszcze raz, co apostoł Jakub mówi o języku. Jest jak 
iskra, która potrafi spowodować pożar lasu; jak mały ster, 
który potrafi obrócić największy statek. Masz w swoich 
ustach miecz, który może wyrządzić dużo więcej szkody 
niż miecz w twojej ręce. Może zabijać szacunek i relacje, 
może też zamordować prawdę.

Pycha i pokora

Dostajemy tutaj także przypomnienie, jakimi jesteśmy 
głupcami, jeżeli PATRZYMY Z GÓRY na innych ludzi. 
Ludzka duma jest wstrętna dla Boga. Bóg sprzeciwia się 
dumnym, jest przeciwko nim, a jeśli Bóg jest przeciwko 
tobie, to nigdzie nie zajdziesz. Nigdy nie jest mądrze być 
dumnym: „Duma poprzedza upadek”, jak mówi angielskie 
przysłowie. Lecz Biblia mówi nam: Bóg pomaga pokor-
nym, popiera ich i dlatego pokora jest esencją mądrości.

Stopy

Mamy też wzmiankę o naszych stopach, to one kieru-
ją drogą, którą idziemy. Biblia mówi dużo o podążaniu 
za sprawiedliwością i uciekaniu od zła; o podążaniu za 
Bogiem i uciekaniu od diabła; o podążaniu za świętością  
i uciekaniu od rozwiązłości. Niektórych rzeczy nam nie 
wystarcza, a innych rzeczy możemy mieć za dużo. Mą-
drość polega na tym, żeby wiedzieć, za czym podążać,   
a od czego uciekać. 

Pani Mądrość i Pani Głupota

Wprowadzenie do księgi wydaje się ciągnąć do rozdziału  
9, być może jest jakaś mądrość w długich wprowadzeniach! 
Pod koniec tej części Księgi, Mądrość i Głupota przedsta-
wione są jako dwie kobiety. Obie zapraszają prostych lu-
dzi z ulicy, by weszli do ich domów. Jeżeli pójdziesz do 
domu Mądrości, znajdziesz życie (w. 6 i 11). Lecz w. 18 
pokazuje nam, że jeżeli pójdziesz do domu Głupoty, to 
jest tak, jakbyś poszedł na cmentarz. 

Zauważ, że Mądrość zbudowała swój dom, Głupota nie 
wiedziałaby w ogóle, jak się buduje. Być może dostała go 
w spadku, ale kiepsko go utrzymuje. Zauważ też (w. 1), 
że Mądrość zbudowała elegancki, atrakcyjny dom, i zo-
bacz (w.2), że jest hojna. Przygotowała bowiem posiłek dla 
wszystkich, którzy przychodzą. Głupota nic nie przygo-

towała. Widzimy, że Mądrość ma służących do pomocy, 
dając tym samym zatrudnienie i uwalniając siebie samą 
by robić to, co chce i co robi najlepiej. Lecz Głupota jest 
zupełnie sama i „pusta” (w. 13). Mądrość ma coś do ofiaro-
wania. Nie na sprzedaż, ale do ofiarowania. Ponieważ była 
pracowita, chce pomagać prostym ludziom, by nie byli już 
dłużej prości, ale stawali się mądrzy. Głupota nie ma nic do 
zaoferowania i nic na sprzedaż, z wyjątkiem siebie samej. 
Nic nie zarobiła, nic nie stworzyła, niczego nie wynalazła, 
niczego nie zbudowała, więc wszystko, co może zrobić, 
to sprzedawać najcenniejszą rzecz, jaką dał jej Bóg: swoje 
ciało i szacunek dla samej siebie. Lecz ich wartość ciągle 
idzie w dół. Mądrość podnosi ludzi na duchu, podczas 
gdy Głupota sprowadza ich w dół, przygnębia. 

Wreszcie, Mądrość ma też małe słowo dla nas. Otóż jeżeli 
staramy się pouczać głupca, on za to nam nie podziękuje, 
zamiast tego rozzłości się. Gdy będziesz strofować osobę 
mądrą, ona będzie za to wdzięczna. A jak my reagujemy 
na strofowanie? Zakładając oczywiście, że pochodzi ono 
od kogoś, kto nas kocha? Jak reagujemy? Cóż, to właśnie 
pokazuje, czy jesteśmy mądrzy, czy nie. Bądźmy mądrzy!

Cztery inne artykuły  
z serii “Mądrość” na podstawie Księgi Przypowieści  

będzie można przeczytać na www.kchb.radom.pl
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Początki ruchu były rzeczywiście niepozorne. Po 
pierwszym chrzcie przez zanurzenie, który miał miejsce 
w Amsterdamie w 1609 r., zaczęły powstawać pierwsze 
zbory baptystyczne. Przez następne dwa stulecia ruch roz-
wijał się głównie na terenie Anglii i jej zamorskich kolonii.  
W kontynentalnej Europie baptyzm upowszechnił się dopiero  
w XIX w., m.in. dzięki niezwykle prężnej działalności nie-
mieckiego misjonarza J.G. Onckena, który pośrednio przy-
czynił się również do rozwoju ruchu baptystycznego na zie-
miach polskich.

Działalność J.G. Onckena jest dziś często przywoły-
wana w kontekście zachęty do zaangażowania misyjne-
go. W czasie dorocznej konferencji Europejskiej Fede-
racji Baptystów odbywającej się w Lizbonie (Portugalia)  
w dniach 24-28 września 2008 r., jej sekretarz generalny – 
Tony Peck – wypowiedział następujące słowa: „Niech to 
znane hasło Onckena: „każdy baptysta misjonarzem” oży-
je znowu w naszych czasach. Szczególnie, gdy baptyści  
z całego świata przygotowują się do obchodów 400-lecia 
założenia pierwszego zboru baptystycznego w Amster-
damie oraz wspominają 175-lecie chrztu Onckena w rze-
ce Łabie. Uroczystości z tej okazji odbędą się w Amster-
damie w dniach 24-26 lipca 2009 r. Baptyści współcześni 
powinni brać przykład ze swoich poprzedników wiary  
i naśladować ich zapał misyjny, ponieważ dziś, tak jak  
i wtedy, ludzie potrzebują być pojednani z Bogiem” (cyt. za:  
D. Trusiewicz, Pamiętajmy naszych poprzedników).

Takiej okazji do rozbudzenia zapału misyjnego dostar-
czy zapewne udział w zbliżającej się konferencji. Głównymi 
mówcami będą m.in. znani w Polsce z udziału w obcho-
dach 150-lecia baptyzmu na ziemiach polskich przedstawi-
ciele Światowego Związku Baptystów: Sekretarz Generalny 
Neville Callam oraz Prezydent David Coffey. Wspólne wy-
kłady będą dotyczyły tematów bliskich baptystom: wolno-

ści, misji, wspólnoty i uczniostwa. Uczestnicy będą mogli 
wziąć udział w interaktywnych seminariach o różnorodnej 
tematyce, zaś wieczory wypełni wspólne uwielbienie. Nie 
zabraknie czasu na rozmowy przy herbacie czy kawie. Na 
wystawie towarzyszącej obchodom będzie można zaopa-
trzyć się w chrześcijańską literaturę, zapoznać się z ofertą 
edukacyjną różnych instytucji chrześcijańskich. Wykłady  
i seminaria będą prowadzone w języku angielskim i tłuma-
czone m.in. na rosyjski i niemiecki.

Rejestracji na konferencję najłatwiej dokonać za po-
średnictwem strony internetowej: www.amsterdam400.org. 
Koszty dojazdu i noclegu należy pokryć we własnym zakre-
sie, na stronie internetowej podane są proponowane miejsca 
noclegowe, w tym campingi. Opłata konferencyjna wyno-
si 155 € od dorosłej osoby (przed 20 kwietnia) lub 175 €  
w przypadku rejestracji po 20 kwietnia. W opłatę konferen-
cyjną wliczony jest koszt większości posiłków. Dzieci do 
lat 12 płacą 50 €, a dzieci do lat 4 uczestniczą bezpłatnie. 
Podczas konferencji zapewniona będzie opieka nad dzieć-
mi. Dla większych grup przewidziane są zniżki. Opłata kon-
ferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Na konferencję 
można zapisywać się do 30 czerwca. 

Organizatorzy zachęcają do połączenia udziału w kon-
ferencji ze zwiedzaniem Amsterdamu, miasta liczącego 
738 000 mieszkańców ze 173 narodowości, odwiedzanego 
rocznie przez 16 milionów turystów. W Amsterdamie jest  
51 muzeów, 141 galerii, 206 obrazów van Gogha. Codzien-
nie odbywa się 40 koncertów; po ulicach jeździ 600 000 
rowerów, a nad dwustoma kilometrami kanałów przerzuco-
nych jest 1281 mostów. Do tego należy dodać 6 wiatraków. 
Nazwa miasta pochodzi od nazwy rzeki Amstel, nad któ-
rą jest ono położone, i słowa „dam”, oznaczającego tamę. 
Tamy są ważne – podkreślają organizatorzy – czego dowo-
dem jest lotnisko, którego płyta leży 4 m poniżej poziomu 
morza! ■

Obchody 400-lecia baptyzmu w Amsterdamie
Paweł Kugler

„W 1609 roku grupka chrześcijan zebrana na zapleczu piekarni w Amsterdamie odważyła się  
myśleć inaczej (...) W rezultacie na świecie żyje dziś 100 milionów baptystów” – takimi słowami  
organizatorzy konferencji Amsterdam 400 zachęcają do wzięcia udziału w obchodach  
400-lecia ruchu baptystycznego, które odbędą się w dniach 24-26 lipca 2009 r. w Amsterdamie. 
Spotkanie będzie niezwykłą okazją do refleksji nad początkami i przyszłością ruchu  
baptystycznego w gronie baptystów z Europy, Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej.

TEMAT NUMERU ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

Mateusz Wichary

Refleksje 
w Wielki
Piątek

O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga!  
Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!  

Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?  
                                                                          Rz 11,33-34

Tymi natchnionymi słowami święty Paweł komentuje  
Boże działanie względem Żydów. Myśl ta jest prawdziwa 
jednak i w szerszym zakresie. Mówi bowiem o naturze  

Bożego sposobu działania w ogóle, w historii zbawienia.  
Jest ono trudne do przewidzenia. A czasem trudne do 

zrozumienia i przyjęcia (jak np. mała liczba nawróconych 
Żydów w I wieku, co było wielką troską Pawła). 

 
Werset ten dobrze podsumowuje Boży plan zbawienia  

przez krzyż Jezusa Chrystusa. Dzień zbawienia jest  
dniem krzyża. A jako taki jest równocześnie dniem  

bardzo przygnębiającym, tajemniczym, zwodniczym,  
ale i w tym wszystkim niezbędnym. 

Refleksje 
w Wielki
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Dzień przygnębiający
Dlaczego? Bo to dzień śmierci. Uciekamy przed śmier-

cią. Nie chcemy na nią patrzeć - chyba, że w filmach sen-
sacyjnych, gdzie krew leje się strumieniami, przez co staje 
się odrealniona i oswojona, bezpieczna – bo na niby. Ucie-
kamy dziś nawet przed starością, która nieuchronnie poka-
zuje nam, że jesteśmy prochem i w proch musimy wrócić. 
Nie chcemy dziś być mądrzy i iść do domu żałoby. Fundu-
jemy sobie codziennie telewizyjny dom wesela, otępiają-
cy i ogłupiający jak narkotyk, dzięki któremu zapominamy  
o ulotności mijającego życia. Wydaje nam się, że przez swe 
lekceważenie faktów, jakoś je zmienimy. Na wszelki wypa-
dek przypomnę: życie nieustannie i nieuchronnie mija, czy  
o tym pamiętamy, czy nie. 

Dodatkowo to dzień śmierci niewinnej. Jest nam przykro, 
gdy umierają dzieci a nawet ludzie w „kwiecie wieku.” Obu-
rzamy się słysząc o śmierci cywilów w trakcie działań wojen-
nych. I słusznie. Bóg troszczy się o bezbronnych, o sieroty  
i wdowy. Oburzamy się na nie zawinioną śmierć. A jednak 
przyzwyczailiśmy się zarówno do prawdy, że Jezus jest bez 
grzechu, jak i faktu Jego śmierci. Przyzwyczailiśmy się więc, 
że umarł jako zupełnie niewinny człowiek. Może dlatego, 
że umierając był silnym, młodym mężczyzną? Gdyby umarł 
jako bezbronne dziecko budziłby w nas inne uczucia. Tak 
czy inaczej niczym sobie na śmierć nie zasłużył. Przeciw-
nie. Jego śmierć była skutkiem spisku, knowań, matactw, 
nienawiści i małych gierek faryzeuszy i uczonych w Piśmie. 
I choć właśnie przez to wszystko Bóg realizował swój dosko-
nały plan zbawienia, wciąż zarówno motywacje, jak charak-
ter wydania Jezusa na śmierć przypominają nam o zepsuciu 
naszego świata. To dzień przygnębiający. Tak jak tamtego 
dnia, tak i dziś ludzie niewinni wciąż umierają dla małych 
korzyści swoich niemiłosiernych bliźnich. To w końcu dzień,  
w którym widać potęgę grzechu. Jakim złem musi być grzech, 
skoro musiał kosztować aż cenę śmierci Syna Bożego? 

Stąd to trudne święto, mówi o nas trudną prawdę. Przy-
tłaczającą. Niewygodną, trudną do oswojenia, powodującą 
niebezpieczne myśli. Stąd wielu się cofa przed Wielkim Piąt-
kiem, zamykając sobie drogę do nowego życia i niedzielne-
go zmartwychwstania. I dotyczy to nawet wielu chrześcijan, 

którzy unikają prawdy o grzechu: trywializując 
swą winę, upadek, zepsucie, skażenie. Nazywając je łagod-
niej – błędami, pomyłkami, niedociągnięciami... I pojawia się 
poznawczy dysonans właśnie w Wielki Piątek. No bo czy 
rzeczywiście na ratunek od błahych błędów i pomyłek mu-
siał być wydany na śmierć aż sam Syn Boży? Czy to aby nie 
armata na muchę? 

Po drugie, to dzień przygnębiający, bo mówi o naszej 
własnej niemocy. Ktoś musiał za nas – dla nas coś zrobić, bo 
cokolwiek my mogliśmy zrobić, było do niczego. Człowiek 
sam odkupić się NIE MOŻE. Jak przypomina sam Pan, to Jego 
krew musi się wylać, aby nastąpiło odpuszczenie grzechów 
(Mt 26,28). On przyszedł nie po to, by nauczyć nas jak żyć, 
abyśmy sami sobie poradzili, ale „aby służył i oddał życie 
swoje jako okup za wielu” (Mt 20,28). To nie coś, co robi-
my, albo zrobimy my. Nie nasz wysiłek, nie nasze zdolności. 
To okup z Jego życia jest sposobem zyskania odpuszczenia 
grzechów. 

I znów, to dla współczesnego człowieka (i pewnie nie tyl-
ko, choć to niestety żadne pocieszenie) stanowi problem. Bo 
dotkliwie godzi w naszą miłość własną. Ale to nie my. Nie to, 
co potrafimy – bo okazuje się, że właśnie nie potrafimy. Nie 
my, nic z nas. Wszystko co mamy, co sobą reprezentujemy 
okazuje się, że jest funta kłaków niewarte. Wszystkie nasze 
wysiłki, cnoty, dobre uczynki – wszystko ostatecznie jest jak 
szata splugawiona. Bóg to musiał załatwić inaczej. Okazuje 
się – i ofiara Syna mówi o tym jednoznacznie, że nie umiemy, 
że jesteśmy niegodni, niezdolni, nie dorośliśmy. Często gdy 
słucham audycji w Wielki Piątek, tego właśnie w nich braku-
je. Mowa w nich cały czas o nas. O tym, co MY mamy z tym 
zrobić: zachęca się nas, by podjąć jakieś szlachetne zobowią-
zanie: coś komuś przebaczyć, pomóc... ale nie o to chodzi! 
To trywializacja ofiary Jednorodzonego Syna Bożego, spro-
wadzenie znaczenia wyparcia się przez Niego bycia równym 
Bogu do sentymentalnego wpływu, naszych dobrych uczyn-
ków, które i tak tego świata w niczym nie zmienią. To herezja 
lekceważenia odkupienia; skupienie na sobie, na człowieku 
– do bólu, do końca, nawet w obliczu śmierci Boga!

Wielki Piątek to nie lekcja etyki poprzez przykład dla 
nas. To raczej lekcja pokory, uniżenia przez wskazanie ko-
nieczności ofiary za nas, niezbędności istnienia Boga dla na-
szego zbawienia. Chodzi o Chrystusa, grzeszniku – chodzi  
o Chrystusa! Na którego masz zwrócić swój wzrok, oderwać 
go wreszcie od siebie, własnych zasług, własnego życia, ka-
riery, chwały, gierek, zabiegów, wywyższeń... a tak napraw-
dę żałośnie małego. Parą jesteśmy, która znika. Trawą, której 
kwiat więdnie i zaraz go nie będzie. Chodzi o Jego ofiarę,  
o Jego wartość, o Jego chwałę w wywyższeniu, oddaniu, ofia-
rowaniu, uwielbieniu Ojca. Chodzi o Chrystusa, bez którego 
działania dla nas poza nami, sami się nie zbawimy. Tylko On. 
Masz z Nim się spotkać i Jemu zaufać. Bez tego wszelkie twe 
własne działania będą bezużyteczne i próżne. 

Dzień tajemniczy
Oto stawiane nam w Wielki Piątek wyzwanie: Bóg umie-

ra. Nie na niby, ale naprawdę. Kiedy Jezus modli się w Get-
semane, aby „ten kielich Go ominął”, to się nie zgrywa. Nie 
udaje. Naprawdę czeka Go śmierć. Duch Święty przez pre-
cyzyjnego Łukasza – lekarza informuje nas, że Jezus „sko-
nał” (Łk 23,46). To była prawdziwa śmierć. Umiera Jezus 
Chrystus, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. 
Nie umiera tylko człowiek, bo wtedy umarłoby tylko coś  
(a konkretnie: ludzka natura) w Jezusie, a nie cały Jezus. 
Umiera odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Tomasz 
widząc zmartwychwstałego Jezusa wyznaje „Pan mój i Bóg 
mój” (J 20,28). Jezus przed śmiercią, w trakcie śmierci i po 
śmierci jest tą samą osobą – w pełni Bogiem i w pełni czło-
wiekiem. Jest w tym pewna pociecha – skoro tak, to śmierć 
nie jest unicestwieniem, niebytem, bo wtedy na 3 dni za-
brakłoby Drugiej Osoby Trójcy. Niemniej powiem zupełnie 
szczerze: pojąć tego nie potrafię. 

Dalej, ów Święty Bóg bierze na siebie grzech. Duch 
przez Pawła poucza nas, iż „Chrystus wykupił nas od prze-
kleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem.” (Gal 
3,13). Jak ten, który grzechu nienawidzi stał się tym, czego 
nienawidzi, aby ukarać siebie za to, czego nienawidzi? Czy 
rzeczywiście nie było innego, łatwiejszego sposobu? Izajasz 
53 naucza, że „Pan jego dotknął karą za nas wszystkich”  
(w. 6); „to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem”  
(w. 10); oraz iż „sprawiedliwy sługa wielu usprawiedliwi i sam 
ich winy poniesie” (w. 11). Bóg karze siebie w miejsce grzesz-
ników; Ojciec każe Synowi ponieść nasze winy. Dlaczego? 

Atmosferę tej tajemnicy i wielkość okazanej w niej łaski 
wspaniale wyraża tekst pieśni Charlesa Wesleya „Jak to się 
stało?” (And Can It Be?):

 Jak to się stało, że zechciał i mnie
 Oczyścić swą najświętszą krwią?
 Na okup się dał, choć jam sprawił ból,
 Co gwoźdźmi wbił go w krzyż by zmarł?
 Miłości cud! Jak to stało się,
 Że Ty, mój Bóg, zmarłeś w miejsce me?
  Miłości cud! Jak to stało się,
 Że Ty, mój Bóg, zmarłeś w miejsce me?

 Tajemna to rzecz: Przedwieczny na śmierć
 Sam wydał się; któż zgłębi to?
 Serafom też nie uda nigdy się
 Wysłowić głębin miłości tej;
 O łaski moc! Niech ziemia Go czci!
 Anioły w ciszy kłaniają się!
 O łaski moc! Niech ziemia Go czci!
 Anioły milcząc kłaniają się.1

Nasza miłość własna podpowiada nam: zrobił to, bo 
jesteśmy tak wyjątkowi, warci tego. Ale jest dokładnie na 
odwrót, jak przypomina nam święty Paweł: „kiedy byliśmy 

1  Tekst tłum. M. Wichary, [@:] www,proteologia.wordpress.com 

jeszcze grzesznikami Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8). Bóg 
nie zainwestował w ludzi dobrych i wartościowych. Bóg po-
kochał grzeszników, „dzieci gniewu” (Ef 2,3) i umarł za nich, 
mając obok siebie zastępy aniołów – istot bezgrzesznych,  
i od nas doskonalszych i wspanialszych. Po co o tym pisać? 
Abyśmy widzieli, że miłość, która ujawnia się na krzyżu jest 
tajemnicą. Żeby nas powstrzymać od zarozumialstwa ludzi, 
którzy „zrozumieli” miłość Bożą. Guzik. Wobec tej tajemni-
cy nasze odpowiedzi, jeśli nie zauważają jej głębi, są płytkie 
i głupie. Tajemnica ma to do siebie, że ujawniając nam tylko 
część prawdy, każe milczeć i być pokornym. Nie rozumie-
my; nie jesteśmy w stanie ogarnąć – i bardzo dobrze. Wie-
my dość, by Go uwielbiać; wiemy dość, by być wdzięczny-
mi. Wiemy, w czym tkwi nasza nadzieja i gwarancja życia 
wiecznego – ale poza tym, i w tym wszystkim mamy w poko-
rze uznać własną znikomość i wielkość naszego Boga. 

Dzień zwodniczy
Wielki Piątek to dzień bardzo zwodniczy. Wygląda bo-

wiem na dzień klęski, a jest dniem zwycięstwa. Jest czymś 
wspaniałym, jawiąc się czymś byle jakim. Widzimy klęskę, 
hańbę, pokonanie. Widzimy cierpienie, śmierć, brud, śmiech 
nikczemnych, zadowolenie obłudnych, pewność siebie lek-
ceważących Boga - i lękliwość wierzących, zwątpienie ży-
wiących nadzieję, ucieczkę odważnych, niepewność i nie-
zrozumienie pobożnych. A dokonuje się właśnie kosmiczne 
zwycięstwo. Na ten moment w zapyziałym zakątku Cesar-
stwa Rzymskiego przyszedł na świat Jednorodzony Syn, 
Odwieczne Słowo, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bez 
niego nie byłoby Kościoła, posłania Ducha Świętego, Biblii, 
milionów zmienionych osób, milionów nawróceń, historii 
takiej, jaką ją znamy. Nie byłoby Reformacji, pierwszego 
kościoła baptystów w Amsterdamie 400 lat temu, ani Got-
fryda Fryderyka Alfa w Polsce lat temu 150. Nie byłoby mnie  
i ciebie. Nie byłoby w końcu nowych niebios i nowej ziemi, 
ani oczekującego nas wiecznego dziedzictwa. Nie byłoby 
nic z ważnych rzeczy, które są. 

Ten dzień ciągle zwodzi swą znikomością i wymaga wia-
ry w Boże obietnice. Słowa Pawła wciąż są aktualne: „świat 
przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądro-
ści” (1Kor 1,21). Świat szuka Boga w sobie. Szuka we wła-
dzy, w chwale, w koronach, we wpływach, w przepychu, 
sile, bogactwie. Szuka Boga na swoją miarę – Boga popie-
rającego małe ambicje, patrzącego przez palce na zepsucie  
i egoizm, ułatwiającego bezbolesne życie dla siebie. I nie-
stety, powiedzmy sobie szczerze, chrześcijaństwo takim 
również stać się może, o czym prorokował Paweł w swym 
ostatnim liście, mówiąc o sytuacji nie na świecie, ale w zbo-
rach: „ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, pyszni, bluź-
nierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez 
serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, 
nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, 
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miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór 
pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej 
mocy” (2Tm 3,2-5). Skutkiem tego, pisze dalej Paweł, „zdro-
wej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbie-
rają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą 
ucho od prawdy, a zwrócą ku baśniom” (4,3-4). Skażenie nie 
zatrzymuje się na progu kościołów. Na skażenie jest tylko 
jedna odtrutka – Boża prawda, Ewangelia, moc ku zbawieniu 
każdego, kto wierzy. Ciągła pokuta (metanoia) – czyli prze-
miana myślenia w uległości Bogu, z której wypływa przemie-
nione życie. Dlatego ciągle niebezpieczeństwo zwiedzenia 
jest aktualne – kościół może zapomnieć o zgorszeniu krzy-
ża, zrzucić je z siebie i zanurzyć się wśród oklasków w mo-
rze akceptacji ze strony świata. Tylko co to ma wspólnego 
z Wielkim Piątkiem? Nic. Jezus miał podobną propozycję - 
ominięcia zgorszenia i ceny – gdy został postawiony na górze 
i zaproponowano Mu władzę nad wszystkimi królestwami 
świata. Wiemy przez kogo. Jezus wybrał Boży, choć trud-
niejszy sposób. Podobnie mało kto pamięta o Demasie, któ-
ry opuścił Pawła „umiłowawszy świat doczesny” (2Tm 4,10). 
Pamiętamy raczej samego Pawła, czy jego wiernego ucznia 
Tymoteusza, który mimo słabości i wrażliwości poszedł za 
Pawłową nauką, sposobem życia, dążnościami, wiarą, wy-
rozumiałością, miłością, cierpliwością i cierpieniami oraz 
prześladowaniami (2Tm 3,10-11). Oni nie dali się zwieść, że 
można łatwiej, wygodniej. W tym wszystkim doświadczali 
opieki Pana i stali się przykładem dla pokoleń chrześcijan. 

Ewangelia, jako „mowa o krzyżu” (1Kor 1,18), ciągle jest 
zwodnicza. Ciągle wygląda na pozór nieatrakcyjnie, słabo. 
Za mało w niej fajerwerków i bajerów. Warto sobie więc 
odpowiedzieć na pytanie: w co my wierzymy? Czy wierzy-
my „w moc Bożą” (Rz 1,16)? W to, że „upodobało się Bogu 
zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie”? Czy wciąż 
„zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego – dla Żydów wpraw-
dzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo” ale dla powołanych 
„moc i mądrość Bożą” (1Kor 1,23-24)? Czy raczej szukamy 

„mocy ludzkiej”, która „zbawia” (a może zabawia?) przez 
mądrość trafiającą w uznanie ludzi, nikogo nie gorszącą  
i robiącą wielkie wrażenie? Zapytajmy się wprost: czy wie-
rzymy w słabość Chrystusa ukrzyżowanego, czy w Jego moc?  
W to, że to przesłanie samo wystarczy, czy w to, że bez na-
szej pomocy - pięknego opakowania, świeżej farby, make-
up’u czy upgrade’u – sobie nie poradzi? Testem jest nasze 
orędzie. Jeśli wierzymy w słabość – będziemy te wszystkie 
tematy (nasz grzech, niemoc, słabość, konieczność krzyża) 
omijać szerokim łukiem, a Wielki Piątek będzie dla nas nie-
wygodnym świętem, który psuje nam cukierkową wizję przy-
jemnego chrześcijaństwa. Względnie napuszoną wizję chrze-
ścijaństwa hiperduchowego. Jeśli wierzymy w moc, to prze-
łamując wstyd, tak jak Paweł, przez wiarę, będziemy dzielić 
się tym dziwnym przesłaniem. Dlatego, że sami owej mocy 
zakosztowaliśmy. Mocy Bożej, nie przemijającego blichtru 
atrakcyjności. Pamiętajmy, że „głupstwo Boże jest mędrsze 
niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie” (1Kor 
1,25). Bez Wielkiego Piątku nie mamy nic wspólnego z mocą 
ku zbawieniu, bo jest ona w Chrystusie ukrzyżowanym. Nie 
dajmy się więc zwieść pozorom! „Mowa o krzyżu jest głup-
stwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostę-
pujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1Kor 1,18). Trzymajmy 
się Bożego Słowa i doświadczajmy owej mocy!

Dzień konieczny
Wielki Piątek to dzień konieczny w planie zbawienia  

i naszym życiu. Bez krzyża nie ma zbawienia. „Uniżcie się 
przed Panem, a wywyższy was” (Jak 4,10) – to słowa dosko-
nale spełnione przez Chrystusa, który od Ojca otrzymał za 
swe posłuszeństwo „aż do śmierci krzyżowej”, wszelką wła-
dzę na niebie i na ziemi (Flp 2,8-11; Mt 28,18). To słowa, któ-
re spełniają się również w każdym autentycznym nawróce-
niu do Chrystusa. Nie ma nawrócenia bez odwrócenia się od 
swojej woli i poddania Chrystusowi. Nie ma nawrócenia bez 
odrzucenia samego siebie w nadziei na życie wieczne i spo-
częcia w dokonanym dziele Chrystusa. Chrystus jest Panem 
i Zbawicielem dla swych naśladowców. Nie ma nawrócenia 
bez zrozumienia Wielkiego Piątku, w jego przerastającej na-
sze pojmowanie chwale i wielkości, w okazanej nam miłości. 
Nie ma również prawdziwej wdzięczności i posłuszeństwa, 
dopóki nie zrozumiemy tego Bożego dzieła. W skrócie, bez 
Wielkiego Piątku nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. 

Powiedziawszy to wszystko należy przypomnieć, że tyl-
ko trzy dni dzielą Wielki Piątek od Wielkanocnej Niedzieli. 
Wielki Piątek jest dniem koniecznym, ale nie ostatecznym. 
Jest koniecznym przystankiem, na którym się musimy za-
trzymać, jeśli chcemy wysiąść z pociągu „Szeroka Droga”, 
kierującego się ku Potępieniu, i przesiąść na pociąg „Dro-
ga Wąska”, zdążającego ku Życiu. Życiu, którym jest zmar-
twychwstanie, o którym mówi Wielkanocna Niedziela. Oby-
śmy nigdy nie próbowali doświadczyć jej radości bez wizyty 
pod wielkopiątkowym krzyżem. ■

Zmartwychwstanie w ciele jest czymś 
niezwykłym i trudnym do pojęcia logicz-
nie dla współczesnego człowieka. Wierząc, 
że Jezus zmartwychwstał, warto pamiętać, 
iż wcześniej również mamy w historii biblij-
nej parę przykładów osób, które także zmar-
twychwstały. Na przykład w Drugiej Księdze 
Królewskiej znajdziemy historię chłopczyka, 
który umarł i Eliasz obudził go z martwych  
(2 Krl 4,17-37). Również w Ewangelii Łukasza mamy opis 
zmartwychwstania dziewczyny (Ew. Łuk. 8,49-56) a także 
syna wdowy (Ew. Łuk. 7,12-15). Oczywiście trudno jest zapo-
mnieć o zmartwychwstaniu Łazarza (Ew. Jana 11,43-44). Jed-
nak Jezus jest wyjątkowy: On jedynie po zmartwychwstaniu 
żyje na wieki. Wszyscy pozostali „wrócili z drugiej strony” 
ale i tak potem umarli. Jezus jest także „początkiem, pierw-
szym spośród tych, którzy wracają do życia” (Kol. 1,18). Jezus 
jedyny zmartwychwstał i żyje!

Natomiast nadal dla wielu ludzi kwestia ich zmartwych-
wstania w ciele jest jakąś zagadką, wydaje im się czymś 
nierealnym. Potrafią wierzyć w to, że Jezus umarł i zmar-
twychwstał, ale jeśli chodzi o ich własne zmartwychwstanie 
w ciele, mają jednak wątpliwości. Co więcej, mogą wierzyć 
w to, że ich dusza idzie do nieba, ale zmartwychwstanie ich 
ciała brzmi trochę absurdalnie. Pismo Święte naucza jednak, 
że tak właśnie się stanie. Nawet ciało człowieka 
będzie z martwych wzbudzone i przemienione. 
Z tego powodu chrześcijanie tradycyjnie otaczają 
szacunkiem martwe ciało i nie niszczą go lub nie 
podpalają jak w pogańskich religiach. 

Jezus ostrzegał ludzi, żeby nie powątpiewali  
w te zapowiedzi. W Ewangelii Jana 5,28-29 widzimy obiet-
nicę osobistego zmartwychwstania w ciele, kiedy odrodzeni 
powstaną do życia a pozostali na sąd. 

Obietnica osobistego zmartwychwstania: 
Dziwna doktryna? 

„Nie dziwcie się temu”

Jezus przewidując, że niektórzy mogli być zaskoczeni tą 
prawdą uprzedził słuchaczy stwierdzeniem: „Nie dziwcie się 

Jezus jako jedyny 

zmartwychwstał i żyje!

temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach 
usłyszą głos jego i wyjdą…”

Prawda o zmartwychwstaniu w ciele jest częścią doktry-
ny chrześcijańskiej od samego początku i ma swój mocny 
fundament w zmartwychwstaniu naszego Pana. 

Świadectwo pierwszych chrześcijan
Pierwsi chrześcijanie zrozumieli to dobrze. Justyn Mę-

czennik napisał w drugim wieku o tych, którzy odrzucili dok-
trynę zmartwychwstania: 

„Ci, którzy mają swoją (negatywną) opinię na temat 
zmartwychwstania w ciele są zdania, że to co zgniło i roz-
łożyło się nie może być odnowione oraz iż zmartwychwsta-
nie ciała nie jest wskazane, ponieważ ciało jest grzeszne, 

jest źródłem naszych grzechów 
i jego powstanie spowoduje, że  
i nasze grzechy powstaną po-
nownie.“ 1

Fakt, że Jezus powstał w cie- 
le jest dowodem, że tak jak Chrystus 

zmartwychwstał, tak stanie się i z nami przy Jego przyjściu. 
Mówi o tym 1 List do Tesaloniczan 4,14-18: „Jeśli bowiem 
wierzymy, że Jezus Chrystus nie tylko umarł lecz także  
i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, przez 
Jezusa przywróci Bóg ponownie do życia. Otóż pragnie-
my was zapewnić, opierając się na pouczeniach Pańskich, 
że my, pozostawieni przy życiu do dnia przyjścia Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy będą już wtedy zmarli. Na głos 
archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, 
a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi. Potem my, 

1  Justyn Męczennik, O zmartwychwstaniu, Sage Digital Library, s. 614.
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pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będzie-
my uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem,  
z którym tak już na zawsze pozostaniemy. Właśnie tymi sło-
wami powinniście się pokrzepiać nawzajem.“ 

Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola w czwartym 
wieku napisał: „Więc pisząc o tym, mówił o zmartwych-
wstaniu naszego ciała i o objawieniu Jego cudów tutaj  
i o naszym współudziale w Jego królestwie i dobrych rze-
czach, których oko nie widziało i ucho nie słyszało….”2 Apo-
stolskie Wyznanie Wiary, jedno z najstarszych wyznań wia-
ry w ogóle, opisuje to wydarzenie następująco: „Wierzę(...)  
w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, społeczność 
świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie  
i żywot wieczny, Amen.“ Chrześcijanie zawsze więc wierzyli 
w zmartwychwstanie ciała. 

Doktryna tylko z Nowego Testamentu?
Niektórzy uważają błędnie, że zmartwychwstanie ciała 

jest doktryną opartą wyłącznie o nauczanie Nowego Te-
stamentu. Oraz, iż w Starym Testamencie nie ma ku niej 
podstaw. Czy to prawda? Spójrzmy choćby na jeden werset  
z Księgi Daniela: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, 
obudzą się, jedni do żywota wiecznego a drudzy na hańbę  
i wieczne potępienie“ (Dan 12,2).

Powstanie do życia 
Jezus nauczał, że zmarli powstaną z grobów nie po to, by 

było ciekawie. Zmartwychwstanie ma swój wielki cel. Ludzie 
powstaną do życia albo na sąd.

„I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia“

Co oznaczają owe słowa: „ci, co dobrze czynili”? Żywot 
wieczny nie jest uzyskany na podstawie naszych zasług, bo 
to by oznaczało, że możemy sami siebie zbawić i nie potrze-
bujemy Zbawiciela. Jednak jesteśmy zbawieni do dobrych 
uczynków. One świadczą o prawidłowości naszej wiary. Św. 
Jakub napisał, że wiara bez uczynków jest martwa (Jak 2,26).  
Pięknie tłumaczy tę kwestię List Efezjan 2,8-10: „Albowiem 
łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to 
dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem 
dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, aby-
śmy w nich chodzili.“

Jezus zmartwychwstał i poprzez 
to udowodnił, że żywot wieczny 
jest realny. Święto zmartwychwsta-
nia Pańskiego jest dniem radości dla 
chrześcijan, bowiem w nim mamy 
dowód naszej wiecznej nadziei: „Głosimy tedy, jak napisano: 
Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludz-
kiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują”  
(1 Kor. 2,9).

Ile razy Nowy Testament mówi o niebie? Aż 238 razy! 
Czy masz pewność twojego wiecznego losu? Jezus nie umarł 

2  Chryzostom, Homilia XI (Mt 3:7), Sage Digital Library, s. 172. 

i zmartwychwstał, żeby ludzie wciąż żyli w nieświadomości 
wobec niego. Jeśli nie masz pewności, że będziesz w niebie, 
będziesz w drugiej grupie, która też powstanie z martwych 
na sąd. 

Powstanie na sąd 
„I wyjdą ci, co źle czynili, by powstać na sąd“

Zmartwychwstanie Naszego Pana jest dla odrodzonych 
powodem do radości i pociechy. Natomiast dla pozostałych 
jest to ogłoszenie ich zguby. Justyn Męczennik napisał, że 
„piekło jest miejscem dla tych, którzy źle żyli i nie uwierzyli 
rzeczom, których Bóg nas nauczał przez Chrystusa, że one 
nastaną.“3 Trudno sobie wyobrazić, jakie straszne to miej-
sce. Dziś rzadziej rozmawiamy o sądzie i piekle w biblijnych 
kategoriach. To nie za bardzo odpowiada temu pokoleniu. 
Prawda, że Bóg karze niepokornych i niewierzących jest dla 
wielu trudna do przetrawienia. Niedawno temu słyszałem 
słynne kazanie Pastora Jonatana Edwards’a wygłoszone 8 lip-
ca 1741 r. pt: „Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga.“ 
Ktoś odczytał to kazanie i umieścił w internecie do słuchania. 
Tekstem rozważanym przez pastora Edwardsa była 5 Księga 
Mojżeszowa 32,35: „Ich stopa potknie się we właściwym 
czasie.“ Dziesiąty punkt kazania brzmi następująco:

„Bóg nie nałożył na siebie jakiegokolwiek zobowiąza-
nia, nie związał się żadną obietnicą, by zachować jakiego-
kolwiek człowieka przed piekłem, nawet przez chwilę. Bóg 
z całą pewnością nie dał żadnej innej obietnicy czy to życia 
wiecznego, wybawienia bądź zachowania przed wieczną 
zgubą poza tym, które jest zawarte w przymierzu łaski.“4

Po co Bóg wezwał ludzi na sąd? Po co jest piekło? Czy 
On nie jest Bogiem miłości? Bóg nie jest taki jak człowiek. 
Będąc Bogiem miłości równocześnie jest Bogiem sprawie-
dliwości. Jego sprawiedliwość wymaga zapłaty za grzech  
i w Chrystusie w swej miłości SAM ZAPŁACIŁ za mój i twój 
grzech. Natomiast człowiek, który odrzuca ratunek Boży lub 
szuka własnych rozwiązań problemu swego grzechu nie po-
wstaje do życia, lecz na sąd i piekło. Przejmujący obraz tego 
nadchodzącego wydarzenia dostarcza Objawienie 20,1-15:

„I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, 
przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca 
dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, 

stojących przed tronem; i księgi 
zostały otwarte; również inna księ-
ga, księga żywota została otwarta;  
i osądzeni zostali umarli na podsta-
wie tego, co zgodnie z ich uczyn-
kami było napisane w księgach. 

I wydało morze umarłych, którzy  
w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały  
umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, 
każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały 
wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga 
śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został 
wrzucony do jeziora ognistego.“
3  Justyn Męczennik: Pierwsza Apologia, The Sage Digitial Library, s. 315.
4  J. Edwards. Grzesznicy w Rękach Rozgniewanego Boga,  
    C.M.S. Wrocław, s. 7. 

Sam Jezus również nas ostrzegł 
przed wieczną śmiercią: „Dlatego 
powiedziałem wam, że pomrzecie  
w grzechach swoich. Jeśli bowiem 
nie uwierzycie, że to Ja jestem, 
pomrzecie w swoich grzechach”  
(J. 8,24). Umrzeć „w swoich grze-
chach“ oznacza właśnie to, że po-
mimo faktu, iż Jezus oddał swe ży-
cie dla ciebie, postanowiłeś żyć tak 
jak tobie najbardziej się podoba. 
Grałeś w kości z Bogiem i przegra-
łeś. On ofiarował tobie nowe życie 
i żywot wieczny a jednak poszedłeś 
własną drogą. Bóg jest miłosierny, 
ale równocześnie jest sprawiedliwy. 
Decydując się na odrzucenie Jego 
ratunku wybierasz śmierć w swoich 
grzechach. W dzień sądu tak jak 
ty odrzuciłeś Boga, tak On Ciebie 
odrzuci.

Zakończenie 
W książce John‘a Bunyan‘a 

„Wędrówka Pielgrzyma“ pewien 
młodzieniec miał wyrzuty sumienia 
z powodu swoich grzechów. Usłyszał 
wtedy głos wołający do niego: „Czy 
zostawisz swoje grzechy, żeby 
dojść do nieba, czy chcesz zatrzy-
mać je i pójść do piekła?“ W tym 
samym czasie usłyszał głosy niewi-
ast rozmawiących o nowym życiu  
w Chrystusie, a potem się nawrócił 
do Chrystusa. Czy i Ty słyszałeś ten 
głos z nieba? Jezus mówi: nie dziw-
cie się temu, że wszyscy w grobach 
usłyszą mój głos i niektórzy wyjdą 
z grobów do życia, drudzy zaś na 
sąd. 

Zmartwychwstanie naszego 
Pana jest dowodem tej rzeczywis-
tości. Wielkanoc jest dniem wiel-
kiej radości dla tych, którzy znają 
swojego Pana. Nie obiecał nam Bóg 
jakiejkolwiek innej drogi do żywo-
ta wiecznego oprócz tej, która jest 
naznaczona krwią Jezusa. ■

Jak Chrystus zmartwychwstał, 

tak stanie się i z nami

DlAcZeGO PAWłA 
WYśMIANO NA AReOPAGU
czyli o greckich filozofach i zmartwychwstaniu  
w czasach pierwotnego chrześcijaństwa

dr Janusz Kucharczyk

Zmartwychwstanie 

ma swój wielki cel. 

Ludzie powstaną do 

życia albo na sąd. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: 
O tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. 
Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli...  Dz 17:32-34

Mowa apostoła Pawła na Areopagu to pierwsze udokumentowane spotkanie 
chrześcijaństwa z filozofią grecką. Jak wiemy, zakończyło się dwuznacznie:  
w momencie kiedy Paweł zwiastował zmartwychwstanie Chrystusa został 
wyśmiany, z drugiej jednak strony parę osób poszło za nim. Ważne jest tutaj to, 
że do wyśmiania doszło dopiero w momencie zwiastowania zmartwychwstania. 
To ta nauka okazała się być skałą zgorszenia dla słuchających Pawła filozofów 
stoickich i epikurejskich. Dlaczego akurat ta? Jak Grecy zapatrywali się na ideę 
zmartwychwstania? Czy idea zmartwychwstania była dla Greków dziwaczną 
nowością, herezją czy czymś burzącym ich podstawowe przekonania? Spróbujmy 
się nad tym zastanowić.

Kontrowersyjne zmartwychwstanie
Mowa na Areopagu jest dość nietypowa. Nie wiemy, na ile tekst  

z Dziejów Apostolskich dokładnie ją przedstawia, na pewno jednak oddaje jej 
podstawowe właściwości. Ważne jest to, że Paweł nie cytuje ani razu Biblii  
i nie koncentruje się na szczegółach. Przedstawia ogólne przesłanie nauczania 
biblijnego dostosowane do słuchaczy, powołuje się na ich autorytety i szuka 
raczej elementów wspólnych niż różnic. Choć oczywiście do momentu, kiedy 
przechodzi właśnie do zmartwychwstania. Widać tu konkretny sposób głoszenia 
ewangelii: głosić na gruncie wspólnym ze słuchaczem, ale nie unikać istotnych 
punktów kontrowersji, choć tylko tych istotnych. Właśnie zmartwychwstanie 
Paweł uznał za taką kwestię. Teologia, kosmologia i antropologia (czyli: poglądy 
na Osobę Boga, naturę świata i człowieka) jest możliwa do przyjęcia dla 
słuchaczy. Poglądy Pawła brzmią dla filozofów podobnie jak panteizm: w Bogu 
poruszamy się, żyjemy, jesteśmy. Człowiek jest boskiego pochodzenia. Paweł 
atakuje bałwochwalstwo, ale i to nie wzbudza kontrowersji. Wzbudza ją dopiero 
nauka o zmartwychwstaniu. Czemu właśnie ona? 

Akropol, fot. stock.xchng
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wstaniu była innym rozwiązaniem tego samego problemu.
Kto uwierzy w Jezusa, pokonuje śmierć i uniknie potępienia. 
Bez potrzeby składania ofiar, wiary w jakąś ezoteryczną wyż-
szą wiedzę i tym podobne. Drogę do uniknięcia potępienia 
wskazuje człowiek z krwi i kości. Mogli więc dostrzec po-
wody, aby przyjąć głoszoną im przez Pawła naukę o zmar-
twychwstaniu.  

Neoplatonizm a Ewangelia
Niezależnie od stoicyzmu i epikureizmu, rozwijała się filo-

zofia medio- i neoplatońska, która również wchodziła w kon-
takt z chrześcijaństwem. Tutaj mostów między chrześcijań-
stwem było więcej. Cuda były możliwe. Zmartwychwstania 
nie odrzucali już z zasady. Jednakże wyznawcy tych nurtów 
negowali jedyność chrześcijaństwa. Dla nich człowiek był du-
chem, zmartwychwstanie z ich perspektywy było więc zbyt 
materialistyczne. Było możliwe, ale niepotrzebne. Mądrość 
jest wyzwoleniem się z więzów ciała, podporządkowaniem 
się rzeczywistości duchowej, która stanowi istotę wszechświa-
ta. To, że Chrystus zmartwychwstał, było dla nich mało wiary-
godne, bo podkreślało wyłączną boskość Chrystusa i stawiało 
wyżej życie w ciele niż ucieczkę do świata duchowego (zlanie 
się z boską Jednością). Tacy myśliciele, jako Orygenes i Augu-
styn połączyli tradycję neoplatonizmu z chrześcijaństwem.

Filozofia a zmartwychwstanie
Człowiek dla filozofów greckich jest częścią natury rozu-

mianej duchowo lub materialnie. Ma po prostu być wierny jej 
prawom. Pragnienie zmartwychwstania było więc dla nich 
pragnieniem gwałtu na owej naturze. Wieczne życie osoby 
ludzkiej było dla Greków nie do pojęcia. My wierzymy, że 
Bóg, który jest Prawdą i Początkiem stworzenia i zasadą świa-
ta, stał się człowiekiem, który przezwyciężył śmierć i rozciął 
więzy owej natury. Chrześcijanin wierzy w Boga, który jest po-
nad naturą, tym samym może więc wierzyć w wieczne życie 
osoby ludzkiej bez redukcji jej do natury rozumianej jako Lo-
gos, atomy czy duchowe Jedno. Chrześcijanin wierzy, że czło-
wiek jest wartością wieczną, bo jest poddany Bogu, który jest  
ponad kosmosem. Kosmos nie jest wszystkim, ma kres tak jak  
i śmierć. Zmartwychwstanie nie przeczy naturze jako takiej, 
ale raczej pozwala przekroczyć jej granice w stronę wieczno-
ści. Zmartwychwstanie Jezusa jest dla tego wszystkiego gwa-
rancją i przez to fundamentem nadziei. ■

i transcendentni, nie nadają się na rozwiązanie problemów, 
takich jak początek świata, natura bytu, podstawa moralno-
ści. Są raczej częścią tego świata, są częścią kosmosu. Co 
tworzy jednak sam kosmos? Co stanowi o porządku świata,  
o jego początku i końcu? Filozofowie na te pytania odpo-
wiadali różnie, nie będziemy tutaj tego rozważali. Wystarczy 
tylko, że powiemy, iż szukali raczej pojęć abstrakcyjnych, 
różnych sił i zasad, substancji, zjawisk społecznych, czasem 
bytów osobowych, ale wtedy bezcielesnych i beznamięt-
nych – czystych umysłów. Podstawa kosmosu była więc dość 
abstrakcyjna. Daleka od bogów znanych z mitologii. Ci na 
podstawę kosmosu się nie nadawali. 

Mądrość i człowiek filozofów
Mądrość dla Greków polegała na szukaniu tej podstawy 

i oparcia swojego życia na niej. Oznaczało to dostosowanie 
się do praw kosmosu, podporządkowanie się jego zasadom  
i prawom. Zaakceptowanie ich i wcielenie w życie. Śmierć 
jawiła się Grekom jako element kosmicznego porządku.  
W mitach można było ją przezwyciężyć, w filozofii jednak 
było to niemożliwe. Oznaczałoby to podważenie fizycznych 
i moralnych praw wszechświata. Człowiek był wytworem in-
nych sił, różnie definiowanych, ale zawsze nieludzkich. Mo-
głyby one być fizyczne i materialne, ale wtedy były bezosobo-
we. Mogły być społeczne, ale wtedy były ponadjednostkowe  
i względne. Mogły być nadnaturalne i niematerialne ale wte-
dy były abstrakcyjne i idealne. Mogły być duchowe i oso-
bowe, ale wtedy były bezcielesne i beznamiętne. Człowiek 
musiał się dostosować do tych sił. Wiara w zmartwychwsta-
nie oznaczałaby ich zanegowanie. Człowiek był częścią ko-
smosu, a podstawa kosmosu była człowiekowi obca, obca 
codzienności, bez łaski i miłości. Jedyną drogą było podda-
nie się twardym prawom kosmosu i tylko na tym polegała 
mądrość. Oczywiście konkretnie mogło to wyglądać bardzo 
różnie. Przyjrzymy się więc konkretom.

Stoicy i epikurejczycy
Apostoł Paweł przemawiał do stoików i epikurejczyków. 

Obie te szkoły filozoficzne były empiryczne, naturalistyczne 
i materialistyczne. Czyli uważały, że jedyna rzeczywistość, 
która istnieje to przyroda, świat fizyczny, który jest pozna-
walny zmysłowo. Obie uznawały istnienie bogów, ale innych 
niż bogowie mitów. Obie odrzucały istnienie cudów, w tym 
zmartwychwstania. Stoicy uznawali mity za alegoryczne 
przedstawienie głębszych prawd. Wierzyli w materialnego, 
rozlewającego się w całym wszechświecie bezosobowego 
boga zwanego Logosem, którego utożsamiali z Naturą, ko-
niecznością, Losem, a zarazem Opatrznością. Stanowił dla 
nich podstawę praw przyrody, a także etyki i logiki. Odrzucali 
wolną wolę i możliwość pełnej doskonałości. Tylko filozofów 
uznawali za mądrych i cnotliwych, przy czym filozofem był 
ktoś praktykujący mądrość w życiu, a nie piszący książki.  
Warto tu w ogóle dodać, że filozofia w kulturze greckiej mia-
ła wymiar skrajnie praktyczny i duchowy. Filozof to mędrzec; 
filozofię się praktykowało, a nie pisało o niej książki. Książki 
były tylko pomocą. Człowiek mądry zdaniem stoików to więc 
ktoś, kto zna prawa Logosu i się do nich dostosowuje. Ozna-
czało to surową, rygorystyczną etykę. Śmierć jest elementem 

praw Logosu. Nie ma przed nią ucieczki. Wierzyli oni w życie 
po śmierci, ale nie wieczne, tylko do kolejnego cyklu istnienia 
wszechświata. Cuda są złamaniem praw Logosu. Praw natury 
się nie łamie, tylko ich słucha. Pragnienie zmartwychwstania 
było więc dla nich raczej przejawem braku mądrości, marzy-
cielstwem, odrzucaniem praw Natury, grzechem.

Epikurejczycy natomiast wierzyli w bogów, którzy przy-
pominają raczej dzisiejszych kosmitów, zupełnie niezainte-
resowanych ludźmi, żyjących w swoim świecie. W naszym 
świecie istnieją tylko atomy i próżnia. Żadnych cudów, 
żadnych boskich interwencji, żadnego zmartwychwstania. 
Po śmierci nie ma nic, i dlatego nie należy się jej bać, bo 
póki żyjemy, nie ma śmierci, a jak jest śmierć – nie ma nas, 
więc nas ona nie dotyczy. Ale istnieje też wolność. Człowiek 
może wybrać życie oparte na przyjemności, to znaczy wol-
ne od lęku przed śmiercią i bogami, pozbawione frustracji 
i bólu pochodzącego z braku cnoty. Cnota jest drogą do 
przyjemności i spokoju. Wiara w jakieś zmartwychwstanie 
Syna Bożego była dla nich bzdurą. Stoicyzm i epikureizm nie 
sprzyjały więc wierze w zmartwychwstanie. 

Moc ewangelii a filozofowie
Parę osób z tych kręgów jednak się nawróciło. Dlaczego? 

I to nie tylko wśród słuchaczy mowy na Areopagu. Prawni-
kiem o stoicko-epikurejskiej kulturze był również Tertulian, 
który po nawróceniu stał się wybitnym apologetą chrze-
ścijaństwa. Filozofem stoickim, który miał własną szkołę 
był Klemens z Aleksandrii, który stworzył swoistą syntezę 
stoicyzmu i chrześcijaństwa. Głosił wiarę w Chrystusa, ale  
w stoickiej konwencji. 

Co w chrześcijaństwie mogło pociągać stoików i epi-
kurejczyków? Dla stoików ważne było dążenie do moral-
nej doskonałości, które upatrywali w poddaniu się bogu 
- Logosowi, który przenika cały świat. Z drugiej strony 
zdawali sobie sprawę z tego, że osiągnięcie pełnej do-
skonałości nie jest możliwe. Między Logosem-bogiem  
a człowiekiem pozostawała przepaść. Nauka o Jezusie, 
wcielonym Bogu, który pokonuje tę przepaść mogła ich po-
ruszyć. Wymarzona doskonałość i wcielenie natury Logosu  
w życie człowieka było wypełnieniem pragnień stoików. 
Jezus, wcielony Bóg i Logos, pokonuje śmierć, przekracza 
ludzkie ograniczenia, z których istnienia stoicy zdawali sobie 
sprawę. W tym kontekście Ewangelia i nauka o zmartwych-
wstaniu mogła do nich przemówić. Przeczyła pewnym ich 
intuicjom, ale inne dopełniała, doprowadzała do końca.  

Epikurejczyków dążenie do doskonałości nie interesowa-
ło. Ich interesowało osiągnięcie przyjemności. Ale wiedzie-
li, że seks, dobre jedzenie i pieniądze dają przyjemność na 
krótko i to taką, która później często doprowadza do cier-
pienia. Odradzali więc szukania tego typu przyjemności. 
Zdawali sobie sprawę z tego, że nie można odczuć pełnej 
przyjemności, jeżeli wpierw nie rozwiąże się problemu lęku 
przed śmiercią i piekłem. Ich rozwiązanie było proste: czło-
wiek nigdy nie doświadcza śmierci, bo ta pojawia się, kiedy 
już człowieka nie ma. Tym samym nie ma problemu piekła. 
Ale jednocześnie musieli uznać, że są tylko kupką atomów, 
co stwarzało  kolejne trudne pytania.  Nauka o zmartwych-

Wbrew pozorom zmartwychwstanie to nie jakaś szoku-
jąca nowość. Idea ta Grekom nie była wcale obca. Wielu  
z nich niewątpliwie wierzyło w możliwość zmartwychwsta-
nia a nawet, że miało ono miejsce. W mitologii greckiej i ten 
wątek występuje, podobnie jak w mitach innych narodów. 
Zmartwychwstał na przykład Dionizos. Nie będziemy się tu 
jednak zajmować mitologią. Należy sobie bowiem zadać py-
tanie: czy przeciętny Grek w pierwszym wieku naszej ery 
wierzył w mity? Chyba już niekoniecznie. Na wsi niewątpli-
wie tak, w uboższych warstwach mieszkańców miast może 
niektórzy. Ale filozofowie w Atenach? W brzmieniu dosłow-
nym prawie na pewno nie. Owszem,  jako pewną metaforę 
ukazującą symbolicznie i alegorycznie jakąś głębszą prawdę, 
niektórzy tak. Ale i to nie wszyscy.

Targowisko bogów
Greckie myślenie o bogach charakteryzowało się swego 

rodzaju rozbiciem. Między bogami poetów, prawodawców, 
filozofów oraz rozmaitych magów, wróżbitów i kaznodzie-
jów istniały zasadnicze różnice. I tak w mitologii mamy do 
czynienia z bóstwami antropomorficznymi, czyli takimi, któ-
re piją, jedzą, podrywają kobiety i robią wiele innych mało 
boskich rzeczy. Filozofowie greccy nigdy nie traktowali ich 
zbyt poważnie, byli oni dla nich raczej wytworem wyobraź-
ni przemawiającym do prostego ludu. Bogowie oficjalnie 
czczeni przez państwo byli bardziej stonowani, raczej mniej 
krotochwilni. Traktowano ich bowiem jako podstawę ładu 
społecznego, a nie temat dla pikantnych i barwnych history-
jek. Bogowie wróżbitów i magów są znów pełni mocy i żywi 
w swym bezpośrednim działaniu i przemawianiu do ludzi. 
A bogowie filozofów? Byli abstrakcyjni i uwzniośleni. Choć 
czasem osobowi, to jednak zawsze dalecy od wyobrażeń 
mitologicznych. 

W mitach również była mowa o cudach. Wiara w cuda 
była w Grecji żywa i powszechna, nawet niektórzy z filozo-
fów uznawani byli za cudotwórców. Ale nie wszyscy. Cudo-
twórcą był ponoć Empedokles i Pitagoras, a w omawianej 
epoce Apulejusz z Tiany. Na pewno nie wierzyli w cuda sto-
icy i epikurejczycy, spośród których rekrutowali się słucha-
cze apostoła Pawła. Mity, a wraz z nimi i cuda odpowiadają 
emocjonalnym potrzebom człowieka. W mitach idea zmar-
twychwstania jest częsta, ponieważ odpowiada na obecne  
u wszystkich ludzi pragnienie pokonania śmierci i osiągnięcie 
życia wiecznego. Przemawia wprost do wyobraźni. Zmar-
twychwstają w nich antropomorficzni bogowie. Bogowie 
bardzo podobni do ludzi, czasem do zwierząt. Bogowie za-
mieszkujący góry, wody, podziemia i lasy. Bogowie, na któ-
rych zawsze można liczyć. Którzy odpowiadają na modlitwy, 
są bliscy ludziom i chętnie robią im dobrze. Na przykład, 
szukają im partnerów seksualnych jak Afrodyta, pomagają  
w interesach jak Hermes, w wojnie jak Ares. Chętnie zawią-
zują relacje z ludźmi. 

Ludziom nieskorym do filozoficznej refleksji to wystar-
czało. Ale filozofowie mieli kłopot z takim obrazem bogów, 
a tym samym różnymi ich cudami, jak zmartwychwstanie. 
Bogowie z mitów bowiem dalecy są od tego, by być odpo-
wiedzią na pytania stawiane przez rozum. Nie są wieczni 

Areopag, fot. red.
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Teolog luterański Oscar Cullman (1902-1999) postawił przed 
nami zaskakującą alternatywę teologiczną. Można ją stre-
ścić następująco: „Twierdzenie, jakoby Nowy Testament 
uczył, iż dusza jest nieśmiertelna jest nieporozumieniem. 
Nieśmiertelność duszy jest doktryną grecką, a nie chrześci-
jańską. Doktryna chrześcijańska mówi o zmartwychwstaniu, 
a nie o nieśmiertelności”1.  Jak ustosunkować się do takich 
twierdzeń w świetle Słowa Bożego?

Kto zgadza się z Cullmanem?
Zanim przypatrzymy się argumentom biblijnym na ten 

temat, odnotujmy ważny fakt, że na poglądy profesora Cull-
mana powołali się Świadkowie Jehowy. W jednym z wydań 
Strażnicy czytamy na ten temat: „Francuski profesor prote-
stancki, Oscar Cullman napisał podobnie w swej książce 
pt. Nieśmiertelność duszy czy zmartwychwstanie?: „Istnie-
je wyraźna rozbieżność między chrześcijańską nadzieją na 
zmartwychwstanie, a grecką nauką o nieśmiertelności duszy.
(...) Chociaż później chrześcijaństwo przerzuciło pomost łą-
czący te dwa wierzenia, a obecnie przeciętny chrześcijanin 
wcale nie potrafi ich rozróżnić, to jednak nie widzę powodu 
do ukrywania, co razem z większością egzegetów uważam 
za prawdę.(...) Treść i duch Nowego Testamentu od począt-
ku do końca tchnie wiarą w zmartwychwstanie(...) cały czło-
wiek, faktycznie martwy, powróci do życia wskutek nowego 
aktu twórczego ze strony Boga”. A zatem uzasadniona wiara 
biblijna w przyszłe życie opiera się na zmartwychwstaniu, 
czyli „powrocie ze śmierci do życia”, a nie na automatycz-
nym pozostaniu przy życiu jakiejś duszy nieśmiertelnej”2. 
Pod powyższymi twierdzeniami podpisaliby się także Ad-
wentyści Dnia Siódmego oraz inne ugrupowania kwestionu-
jące nieśmiertelność duszy ludzkiej. Co jest dość osobliwe, 
w 1996 roku dołączył do tych wyznań Kościół Anglikański, 
który podczas swojego synodu przytłaczającą większością 
głosów rozstrzygnął, że piekło nie istnieje, a karą za grzech 
będzie fizyczne unicestwienie. 

Czy Biblia uczy o duszy nieśmiertelnej? 
W kilku miejscach Nowego Testamentu słowo „dusza” 

oznacza niematerialny element człowieka, na przykład  
w 1 Liście Piotra 1,9 i 2,11. W Liście do Hebrajczyków jest 
mowa o „duchach ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli 
doskonałość” (12,23). Księga Objawienia wspomina o du-
szach męczenników znajdujących się w niebie jeszcze przed 
powszechnym zmartwychwstaniem; są one świadome i wy-
powiadają się (6,9-11). Apostoł Paweł mówi w sposób obra-
zowy o tym, że po śmierci nasze ciała się rozpadają, a my 
mamy dom w niebie (2 Kor 5,1-10). Ten sam apostoł pragnął 
rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej 
(Flp 1,21-24). Gdyby czekały go nieświadomość i uśpienie, 
nie powiedziałby, że to daleko lepiej.

Musimy podkreślić ważny fakt, że to Jezus nauczał, iż 
dusza jest nieśmiertelna. W Ewangelii według Mateusza 
(10,28) znajdujemy Jego wymowne słowa: „I nie bójcie się 
tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bój-
cie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć  

w piekle”. To prawda, że niektórzy bibliści twierdzą, że grec-
ki wyraz psyche w Ewangelii Mateusza 10,28 oznacza życie; 
inni jednak twierdzą, iż odnosi się on do duszy. Zauważmy, 
że nawet, jeśli w tym wersecie słowo „dusza” zastąpimy wy-
razem „życie”, to i tak naucza on, że coś z człowieka pozo-
staje nadal; istnieje jakieś życie, którego ludzie nie zdołają 
zabić. Zatem zmiana znaczenia słowa psyche niewiele daje, 
a nawet czegoś pozbawia ową duszę. Czego? Tożsamości, 
bowiem staje się ona jedynie bezosobowym życiem. 

Pozostaje nam tylko odpowiedzieć na typowy zarzut, że 
w drugiej części Mateusza 10,28 napisano: „Bójcie się raczej 
tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”. Niektó-
rzy argumentują, że dusza podlega zniszczeniu w gehennie, 
co ich zdaniem jest równoznaczne z wymazaniem z istnie-
nia. Czy mają rację? Występujące tu greckie słowo apollumi 
znaczy m.in.: „niszczyć, gubić, zabijać, gładzić, tracić”3. Nie 
zawsze jednak jest równoznaczne z niszczeniem czegoś lub 
kogoś w sensie unicestwienia. Słowo apollumi występuje na 
przykład w Jezusowym podobieństwie o zgubionej owcy  
i zgubionej drachmie (Łk 15,4. 8. 9). Zgubiona owca ani zgu-
biona drachma nie przestały istnieć, lecz po prostu zaginęły. 
Nasuwa to wniosek, że zgubienie grzesznika w gehennie lub 
piekle nie musi oznaczać, że przestanie on istnieć. Dlatego 
w innych przekładach Mateusza 10,28 użyto słowa „zatra-
cić” (Biblia Gdańska i Biblia Poznańska) lub „zgubić” (Nowy 
Testament. Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000). Czytel-
nik może też rozważyć takie wersety, jak Objawienie 14,9-
11 i 20,10, by przekonać się, czy karą dla bezbożnych jest 
zagłada, czy wieczne męki. 

Ważne rozróżnienie
Różne religie i systemy filozoficzne mówiąc o nieśmier-

telnej duszy mają na myśli dwie różne rzeczy. Religie Wscho-
du uznają duszę za boską i niezniszczalną samą w sobie,  
a za najdoskonalszą formę bytu zbawionych uważają bez-
cielesne istnienie duszy. Inaczej pojmują tę kwestię teolodzy 
chrześcijańscy. Jan Kalwin napisał następujący komentarz 
na temat Psalmu 103,15nn.: „Chociaż dusza, która opuści-
ła więzienie ciała pozostaje przy życiu, to jednak ta czyn-
ność nie pochodzi z jakiejś jej własnej wewnętrznej mocy. 
Gdyby Bóg cofnął swoją łaskę, dusza byłaby niczym wię-
cej niż puchem lub powiewem, tak jak ciało jest prochem; 
i wówczas bez wątpienia z człowieka nie pozostałoby nic, 
tylko marność”4. Ponadto reformator z Genewy opatrzył  
1 List Tymoteusza 1,17nn. następującą uwagą: „Nasze dusze 
nie są nieśmiertelne ze swej własnej mocy, ani nie zawierają  
w sobie życia, tak jakby w nich miało ono swe korzenie. 

Gdzie zatem jest życie? W Bogu”5. Thomas F. Torrance tak 
wypowiedział się o poglądach Kalwina: „Dusza przeżywa 
śmierć ciała jedynie dzięki miłosierdziu Boga, i sama w so-
bie nie jest trwała”. Harmonizuje to z faktem, że w Bogu „jest 
źródło życia”, a Chrystus „podtrzymuje wszystko słowem 
swej potęgi”, także podtrzymuje przy życiu dusze zmarłych 
(Ps 36,10 BT; Hbr 1,3 BT). Teologia protestancka nazywa ży-
cie duszy po śmierci „stanem pośrednim”, podkreślając fakt, 
że to jeszcze nie jest pełne zbawienie całego człowieka. 

Także teologia katolicka odróżnia jakość nieśmiertelno-
ści duszy ludzkiej od nieśmiertelności Boga. Ks. Wincenty 
Granat napisał: „Tylko Bóg jest nieśmiertelny z całej istoty 
swego bytu, tj. nigdy nie może przestać istnieć; wszystko 
poza Nim jest przygodne, może tedy zniknąć, a więc z tej 
racji jest śmiertelne. Mówiąc o nieśmiertelności duszy ludz-
kiej mamy na uwadze jej naturę nie zawierającą w sobie 
pierwiastków wewnętrznego rozkładu, czyli z tego wzglę-
du nie podlegającą śmierci. Mimo to dusza ludzka jako byt 
przygodny mogłaby przestać istnieć, jeśli Bóg nie powstrzy-
mywałby jej stale w bytowaniu i działaniu”6. 

Wierzymy zarówno w duszę, jak i w zmartwychwstanie 
Żaden kościół chrześcijański nie głosi, że życie wieczne 

sprowadza się do tego, iż człowiek będzie żył jako bezcie-
lesna dusza. Przeciwnie, ostatecznym celem jest połączenie 
duszy z chwalebnym, zmartwychwstałym ciałem (Flp 3,20-
21; 1 Kor 15,35-58; Rz 8,11). Zbawienie chrześcijańskie nie 
dotyczy tylko duszy, lecz obejmuje też ciało. Paweł wspomi-
na o „odkupieniu ciała naszego” (Rz 8,23). Wobec tego nie 
musimy wzorować się na O. Cullmanie i tworzyć fałszywej 
alternatywy: dusza nieśmiertelna albo zmartwychwstanie. 
Wierzymy i w jedno i drugie, bo tak uczy Biblia. Stosownie 
do nauczania biblijnego większy nacisk powinniśmy kłaść 
jednak na ostateczny stan zbawionego człowieka – na nie-
śmiertelne życie w chwalebnym, zmartwychwstałym ciele. 

Przypisy:
1 William Hendriksen, Co mówi Biblia o życiu przyszłym, Zjedno-

czony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1987, s. 31.
2 Strażnica nr 20/1982 r., ss. 2-3, artykuł „Wrodzona nieśmiertelność 

czy zmartwychwstanie?”.
3 Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio, War-

szawa 1995, s. 64.
4 Thomas F. Torrance, Calvin’s Doctrine of Man, Lutterworth Press, 

Londyn 1949, s. 27.
5 Thomas F. Torrance, dz. cyt., s. 27.
6 Eschatologia, rzeczy ostateczne człowieka i świata, Towarzystwo Na-

ukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1962, s. 79.
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TEMAT NUMERU ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

Jakieś 50 lat temu na południu Polski pewien 
ksiądz, znany z niezwykle krótkich kazań, w czasie 
nabożeństwa Wielkanocnego stanął za kazalnicą 
i powiedział: 
Pan Jezus zmartwychwstał. My zmartwychwstaniemy. 
Ale wy i tak w to nie wierzycie.1 
Ot, całe kazanie. Łatwo sobie wyobrazić, 
jakie wzbudził w ten sposób oburzenie, jakie 
usprawiedliwiania się parafian. Gdyby to samo 
kazanie miał wygłosić dzisiaj, powinien zmienić 
ostatnie zdanie na: Ale was i tak to nic nie obchodzi.

Kiedyś było inaczej
Gdy jeszcze byłem nastolatkiem w dyskusjach prowadzo-
nych przy najróżniejszych okazjach najważniejsze było 
przedstawienie solidnych argumentów dowodzących, że 
taki czy inny pogląd jest spójny wewnętrznie i zgodny z do-
świadczeniem. Dzisiaj to za mało. Dziś każdy, kto chce 
przekonać drugą osobę do jakiś racji musi zmierzyć się 
z problemem, który jeszcze nie dawno był prawie nieznany, 
tj. obojętnością na prawdę. 

Kilka lat temu w brytyjskim The Sunday Telegraph (później 
jeszcze na internetowym blogu2) pojawił się artykuł pod 
intrygującym tytułem: „Kogo obchodzi czy Chrystus zmar-

1 Chodzi o ks. Mieczysława Malińskiego pełniącego w latach 50-tych 
posługi religijne w Rabce. [Skotarczak T. Janusz, Został księdzem, 
bo mu się księża nie podobali. [cyt za: www.hosianum.edu.pl/po-
wol/5/skotarczak.doc - stan na 17.03.2009]

2 http://hippetyhop.blogspot.com/2006/02/who-cares-if-christ-is-
risen.html - stan na 18.03.2009r.

twychwstał?”. Autor tego tekstu pokazuje, jak bardzo zmie-
nił się obecny świat w swoim stosunku do takich pojęć jak 
prawda, dobro czy zło. Postawy i zachowania, które kiedyś 
jednoznacznie oceniane były albo jako moralnie naganne, 
albo godne pochwały, dziś przez wielu traktowane są jako 
osobiste preferencje. Nie można już powiedzieć komuś: 
„Tak się nie robi!”, „Nie rób tak! To nie przyzwoite!” po-
nieważ nie ma wspólnego systemu wartości, na jaki można 
byłoby się powołać. 

Jeżeli każdy ma swoją prawdę i swoje racje, to ostatecznie 
nikt nie ma racji, bo wtedy nawet same słowa „prawda” i „ra-
cja” tracą swoje znaczenie. Jeżeli zaś ten sposób myślenia 
upowszechnia się w społeczeństwie, to ostatecznym skut-
kiem stają się obojętność, dekadentyzm i moralne zepsucie: 
wzrastająca ilość przestępstw, rozpadające się małżeństwa, 
chciwość, arogancja, itd. Po co bowiem żyć ofiarnie i uczci-
wie w świecie, w którym nic nie ma sensu, a wszelki wysiłek 
nie ma nawet żadnej wartości moralnej? Jeżeli rzeczywiście 
nie istnieje żadna wyższa przyczyna, dla której istniejemy, 
to „jedzmy i pijmy, bo jutro 
pomrzemy”. Jedyne, co się 
liczy to chwilowa przyjem-
ność, która zresztą też jest 
bez sensu. 

A co ze zmartwychwstaniem?
Przekonywanie ludzi, którzy przyjęli taki światopogląd 
o prawdziwości zmartwychwstania nie ma większego zna-
czenia. Nie dlatego, że argumenty są za słabe, albo zbyt 
trudne. Chodzi o to, że nawet jeżeli niektórzy z nimi się 
zgodzą, to i tak niczego to nie zmienia. Zgodnie z ich świa-

topoglądem jest to tylko jedna z podstaw nadziei zbawienia, 
według jednej z wielu prawd. Jeżeli komuś to odpowiada, 
to dobrze. Jeżeli nie, też nie ma większego problemu: każdy 
może wierzyć w to, co chce i jak chce. Dla współczesnego 
człowieka Bóg judeo-chrześcijański nie jest jedynym Bo-
giem a Jezus z Nazaretu, nawet jeżeli uznać go za bożego 
syna, jest jednym z wielu bożych synów, a zmartwychwsta-
nie drobnym detalem w jednej z wielu religijnych historii. 
Co ciekawe, przy okazji dyskusji związanej z odkryciem, 
domniemanego rodzinnego grobowca Jezusa, kilku polskich 
księży publicznie przyznało, że nawet gdyby udowodniono, 
że znajduje się tam szkielet prawdziwego Jezusa, nie będzie 
to miało wpływu na ich wiarę. Sprawa zmartwychwstania 
jest dla nich bez znaczenia. 

Taka teologiczna beztroska przypomina mickiewiczowskie-
go głupca, który mówi: „Niech sobie źródło wyschnie w gó-
rach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach”

Współczesny człowiek nie myśli, jak słuchający apostoła 
Pawła na Wzgórzu Marsowym filozofowie. Nie analizuje 
i nie ocenia, nie zwraca uwagi na konsekwencje formuło-
wanych poglądów. Nie zawraca sobie głowy tym, czy zmar-
twychwstanie miało miejsce, czy nie. Niechaj każdy wierzy, 
jak mu pasuje, ale pod jednym koniecznym warunkiem: by 
nie mówił, że jego wiara jest lepsza od innych, a już nie 
daj Boże, że jest jedyną drogą. Współczesnemu człowieko-
wi wydaje się, że każdy 
może mieć swoją praw-
dę, a największą cnotą 
jest równe traktowanie 
wszystkich poglądów. 

Brak sensu nie ma sensu
Ten sposób myślenia jest jednak nie do utrzymania. Ludzie, 
którzy przekonują nas, że każdy ma swoje rację i prawdę, 
że nie istnieje jeden system wartości dla wszystkich i prze-
konują, że to wspaniale, że istnieje wiele prawd, z których 
żadna nie jest prawdziwsza od reszty, w rze-
czywistości podcinają gałąź, na której sie-
dzą. Jeżeli bowiem nie ma jednej praw-
dy, będącej ostatecznym kryterium 
wszystkiego i wszystko jest względne, 
znaczy to, że również twierdzenie 
o tym, że wszystko jest względne, jest 
względne. Czyli, nie może być uzna-
ne za prawdziwe. 

Nawet gdyby ktoś chciał zgodzić się 
z twierdzeniami tych, którzy pod-
dają wszystko w wątpliwość mu-
siałby najpierw uznać istnienie 
obiektywnej prawdy, w opar-
ciu o którą będzie mógł wy-
dać taką ocenę. Jeżeli jednak 
uznałby istnienie takiej obiek-
tywnej prawdy nie może 
już przyznać racji owym 

sceptykom. Tak czy inaczej konsekwentny sceptycyzm jest 
nie do utrzymania. 

Jak życie bez Słońca
W momencie, kiedy człowiek odrzuca jedynego, prawdzi-
wego Boga jako źródło ostatecznej prawdy i wierzy w ist-
nienie wielu prawd i wielu wartości moralnych pozbawia 
się możliwości odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła 
i piękna od brzydoty. 

Po mistrzowsku, za pomocą prostej metafory, opisał ten stan 
G. K. Chesterton mówiąc: „Bóg jest jak Słońce. Nie można 
na niego patrzeć, ale bez Niego nic nie widać”. Człowiek 
bez Bożej prawdy gubi się coraz bardziej. Francis Schaef-
fer porównuje sytuację współczesnego człowieka do osoby 
znajdującej się w całkowicie zaciemnionym pokoju, z do-
kładnie zawiązanymi oczami, której zadanie polega na zna-
lezieniu czarnego kota, przy czym nie wiadomo, czy ten kot 
w ogóle tam jest. I jeszcze raz Chesterton: „Problem z nie-
wiarą w Boga polega nie na tym, że człowiek dochodzi do 
stanu, w którym nie wierzy już w nic. Faktycznie jest dużo 
gorzej, bo skutkiem tego wierzy w cokolwiek.” 

Kiedy przyglądamy się współczesnemu człowiekowi próbu-
jącemu samemu ustanawiać normy i wartości, nie powinno 
nas dziwić, że miota się przy tym , wpadając z jednej skraj-
ności w drugą. Potrafi bronić prawa kobiet do dokonywania 
aborcji na życzenie, a zaraz potem organizuje manifestacje 
w obronie prawa do życia zwierząt (lisów, małp, fok, itd.). 
Prowadząc zajęcia z filozofii przekonuje studentów, że nie 
ma obiektywnej moralności, jednak gdy ktoś kradnie mu 
samochód, albo portfel, oburza się odmawiając innym pra-
wa do życia zgodnego z własnymi wartościami. Przy innej 
jeszcze okazji upiera się, że Biblię każdy może interpreto-
wać jak chce, ale złości się, gdy ktoś przekręca jego własne 
słowa. W teoretycznej dyskusji dowodzi, że nie ma niczego 
złego w istnieniu agencji towarzyskich, ale kiedy dowiaduje 
się, że podczas jego nieobecności jego żona świadczy tam 
swoje usługi, próbuje ją zabić (autentyczny przypadek opi-

sywany kiedyś we włoskich gazetach). 

Precz z chrześcijanami
Gdy chrześcijanie wypowiadają swoje sądy np. na 

temat homoseksualizmu, handlu niewolnikami, 
aborcji, eutanazji, czy sztucznego zapłodnienia 

powołując się na wartości ustanowione przez 
jedynego Boga, uważa się ich za religijnych 

fanatyków, którzy są największym zagroże-
niem dla współczesnego społeczeństwa. 

W jednym z wydań Gazety Wyborczej 
pojawił się artykuł na temat amerykań-
skiego fundamentalizmu, w którym 
autor chyba nie do końca rozumie to, 
o czym pisze. Najpierw przedstawia 
fundamentalistów jako dziwaków 
wierzących, że to, o czym mówi Biblia 

Robert Miksa

A kogo to obchodzi 
czy Chrystus 
zmartwychwstał?

Po co żyć uczciwie 
w świecie, w którym  

nic nie ma sensu

Gdy człowiek  
nie wierzy w nic,  

wierzy w cokolwiek

24 • SŁOWO PRAWDY • Numer 3-4 / marzec-kwiecień 2009 SŁOWO PRAWDY • Numer 3-4 / marzec-kwiecień 2009 • 25

fo
t.

 s
to

ck
.x

ch
n
g

fot. stock.xchng



SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / marzec-kwiecień 2009 • 25

W dniach 2-5 marca br. w Wiśle Malince miał miejsce 
trzeci już z kolei zjazd pastorów i liderów w ramach ogól-
nokościelnego programu CEL. Wydaje się, że każdy kolejny 
zjazd jest coraz bardziej udany. Nie tylko za sprawą pięk-
nego górskiego otoczenia i dobrych warunków narciarskich, 
ale przede wszystkim dzięki bardzo dobrej atmosferze pa-
nującej wśród uczestników. Być może wynikała ona z za-
wiązywania się coraz bardziej zażyłych przyjaźni, chociaż 
zapewne nie mniejszą rolę odegrała wspólna modlitwa. 

Jak zwykle zasadniczym elementem programu zjazdu 
były wykłady. Rozważanie wstępne poprowadził pastor Gu-
staw Cieślar, który w kontekście modlitwy Pawła o Filipian 
zwrócił uwagę na ciągłą potrzebę lepszego poznawania Pana: 
„Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej się wzboga-
cała w poznanie i doświadczenie, byście rozpoznawali spra-
wy szczególnej wagi, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyj-
ścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi 
Chrystusowi, dla chwały i uwielbienia Boga” (Fil. 1, 9-11). 

Pierwszym obszarem tematycznym wykładów były spra- 
wy związane z duchowym przywództwem. Pastor Woj-
ciech Kowalewski mówił na temat konieczności właściwego 
uwieńczenia służby. Cechą prawdziwego przywódcy jest 
wytrwanie w tej roli do samego końca, w myśl powiedzenia: 
„nie jest najważniejsze jak ktoś zaczyna, ale jak kończy”. 
Wytrwałość z kolei zależy od dojrzałości przywódcy. 

Pastor Leszek Wakuła w oparciu o wykłady Johna Maxwel-
la mówił o tym, jak kluczowym elementem  

w życiu każdego przy-

wódcy jest zrozumienie 
charakteru własnego po-
wołania i koncentracja na  
celu wyznaczonym przez 
Boga. To powołanie jest za-
wsze zgodne z pragnienia-
mi, obdarowaniem i osobo-
wością danego człowieka. 
Ciekawe, że na podobne aspekty kształtowania przywódz-
twa zwrócił uwagę dr med. Henryk Wieja, który jako gość 
specjalny prowadził wykład kolejnego wieczoru. H. Wieja 
omawiał zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem, 
który jest nieodłącznym elementem życia każdego przywód-

cy, jako „osoby wpływu”. Wykładowca w fascynujący spo-
sób przedstawiał biblijne spojrzenie na człowieka, w tym 
na jego upadły stan – na tle dorobku nauk medycznych  
i psychologii, m.in. wniosków do jakich doszedł Masłow. 

Kolejną tematyką były sprawy związane z rozwojem 
Kościoła. Pastor Daniel Trusiewicz powiedział, że wbrew 

opiniom niektórych, Nowy Testament kładzie na 
tę kwestię duży nacisk. Nasz 

Pan Jezus 

jest prawdą, by zakończyć zdaniem: „Terroryści, którzy 
zaatakowali Amerykę, wierzyli, że przybyli z misją 
od Boga. Przywódcy amerykańskich fundamenta-
listów są tego samego zdania o sobie.”3 

Przypatrzmy się sposobowi rozumowania au-
tora tego artykułu. Najpierw domaga się wol-
ności dla wyznawania różnych poglądów, by 
zaraz potem potępić jeden z nich. Wbrew de-
klaracjom, chce więc wolności wybiórczej,  
a konkretnie tylko dla osób podzielają-
cych jego światopogląd. Czyż przez to sam 
nie staje się fundamentalistą, człowiekiem  
z misją, który ogranicza wolność tym, którzy 
z nim się nie zgadzają?

Jeżeli ktoś krytykuje chrześcijan czy nawet 
islamskich terrorystów oskarżając ich o dogma-
tyzm, ksenofobię, oszołomstwo, brak toleran-
cji, czy fanatyczny fundamentalizm, ujawnia własną  
obłudę. Autentycznie przecież się oburza. Uważa ich po-
stawę za obiektywnie złą, naganną. Przestaje być zrelak-
sowanym, życzliwym relatywistą, z uśmiechem na twarzy 
pozwalającym każdemu pozostawać przy własnym zdaniu. 
Okazuje się zacietrzewionym dogmatykiem, zwalczającym 
w świętym oburzeniu pogląd, na który zgodzić się nie ma 
zamiaru. 

Pokazuje w ten sposób, że tak naprawdę nie umie żyć zgod-
nie z tym, co sam o sobie mówi. Nie da się bowiem konse-
kwentnie żyć w oparciu o doktrynę moralnego relatywizmu. 
By móc dokonać oceny czyjegoś zachowania i uznać je za 
złe, trzeba najpierw zgodzić się, że istnieje uniwersalny 
system wartości, w świetle którego taka ocena jest w ogó-
le możliwa. Bez niego wszelkie opinie są tylko prezentacją 
osobistych preferencji autora, w świetle których nie wolno 
mu krytykować osób mających inny pogląd. 

Jak poznać Prawdę?
Niektórym ludziom wydaje się, że najlep-
sze, co mogą zrobić, by poznać prawdę, to 
gruntownie przebadać wszystkie istniejące 
na świecie systemy religijne i etyczne i wy-
brać ten najlepszy. Taka metoda przypo-
mina postępowanie ucznia, który próbuje 
dowiedzieć się o wynik zadania domowego polegającego 
na obliczeniu pierwiastka 3-go stopnia z liczby 3375. Po-
nieważ zapomniał o zrobieniu zadania w domu postanowił, 
że zapyta kolegów i koleżanki, jaki im wyszedł wynik. Mało 
kto jednak wiedział, jak zabrać się za takie zadanie i prawie 
każdy miał inną odpowiedź. W rezultacie uczeń doszedł do 
wniosku, że ma do czynienia z zadaniem, które jest nieroz-
wiązywalne. Czy to właściwe rozumowanie? Nie. To, czego 

3 Andrzej Lubowski, Fundamentalizm. http://www.domksiazki.com/
press_det.asp?ID=44. (Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - stan na 
dzień: 11/25/2005).
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brakowało temu uczniowi, to wiedzy na temat pierwiastków 
i metody rozwiązywania tego rodzaju zadań. 

Podobnie jest w życiu duchowym człowieka. Patrząc na ten 
świat i jego problemy, a z drugiej strony na najróżniejsze 
systemy religijne i etyczne sugerujące swoje odpowiedzi na 
odwieczne pytania człowieka dotyczące jego samego, Boga 
i tego świata, człowiek dochodzi do wniosku, że są to pyta-
nia, na które nie ma jednej odpowiedzi. To czego potrzebu-
jemy w tej sytuacji, to nie więcej zajęć z religioznawstwa, 
ale zrozumienie istoty problemu i odkrycie metody na jego 
rozwiązanie. 

Golgota jako klucz do rozwiązania
Zasadniczym elementem odróżniającym chrześcijaństwo 
od każdego innego systemu religijnego jest Golgota. Nie 
chodzi jednak o to, że Jezus był tak pewny swojej nauki,  
że gotowy był oddać za nią życie. Nie chodzi o to, że był 

wierny swoim poglądom aż do śmierci. Jezus 
nie umarł za swoje poglądy, ale za martwego 
w swoich grzechach człowieka. Świetnie wy-
raził to chrześcijański apologeta Ravi Zacha-
rias mówiąc: „Jezus nie przyszedł, by ze złych 
ludzi uczynić dobrych. Przyszedł, by ludzi 

umarłych uczynić żywymi.”

Golgota jest kluczem do zrozumienia wszystkiego, co 
naprawdę ważnego możemy powiedzieć o tym świecie, 
o Bogu i o nas samych. Golgota pokazuje nam, że grzech 
nie jest rzeczą względną, sprawiedliwość nie jest kwestią 
osobistych preferencji, a sąd i kara za grzech nie jest strasza-
kiem na niegrzeczne dzieci i naiwnych.

Grzech i zmartwychwstanie w życiu Jezusa wydarzyło się 
naprawdę i jest zapowiedzią tego, co przed nami. Dla jed-
nych będzie to życie w wiecznej społeczności z Bogiem, 
ale dla innych wieczne oddzielenie od oblicza Bożego. ■

Jezus nie przyszedł,
by ze złych ludzi 
uczynić dobrych
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Trzeci Zjazd Centrum Edukacji Liderów 
Paweł Kugler 

WYDARZENIA

Daniel Sulerz, uczestnik CELu,  
misjonarz w Rabce  
(placówka I Zboru w Krakowie)

Co skłoniło cię do udziału w CELu?

W dużej mierze była to zachęta pastora 
Zbyszka Sobczaka, który przyjechał do 
mnie do Rabki, wytłumaczył, jakie są za-
sady tego programu i ogólnie mentorin-
gu. Spodobała mi się ta idea i uznałem, 

że 
może to być od-
powiedź na modlitwy skierowane do 
Boga, a wyrażające chęć rozwoju i głęb-
szego zrozumienia Jego woli dla mnie.

Co w projekcie CELu dotychczas 
najmocniej na ciebie wpłynęło? 

Poznawanie Bożych praw w życiu na-
stępuje stopniowo. Stawiając stopę na 
pierwszym stopniu, nie wiemy, dokąd 
zajdziemy, czy – stając przed drzwiami, 
nie wiemy co się za nimi znajduje. Waż-
ne jest, aby przekroczyć pewną barierę.  
O ile program mentoringu mi się podo-
bał, to wewnętrznie nie byłem przekona-
ny do uczestnictwa w zjazdach. Choćby  
z powodów materialnych, gdyż sam utrzy-
muję rodzinę. Ale przed drugim zjazdem 
w Radości Bóg mi pokazał, że jeśli pra-
ca jest dla mnie tak ważna, że nie mogę 
wziąć wolnego i z takim trudem mi to 

p r z y -
chodzi, to On 
pozbawi mnie tej pracy. Zrozu-
miałem to, gdy pewnego razu usiadłem  
i zastanawiałem się, dlaczego nagle na-
warstwiło się tyle problemów i wiedzia-
łem, że mogę stracić pracę. Usłyszałem 
w sercu Boży głos: słuchaj Daniel – jeżeli 
chcesz mi służyć, to bądź w tym konse-
kwentny. Albo idziesz za moim głosem,  
i ja cię teraz wysyłam na zjazd CELu, 
albo stracisz tę pracę i wtedy pojedziesz 
na zjazd, bo będziesz miał mnóstwo wol-
nego czasu. Doświadczyłem takiej roz-
mowy w duchu i zostałem zmotywowa-
ny do tego, że załatwiłem sobie półtora 
tygodnia wolnego, aby przygotować się 
do przyjazdu. To dało mi stuprocentowe 
przekonanie, że jest wolą Bożą, abym 
brał udział w tym programie i brał przede 

O „CEL”-u opowiada...
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wszyst-
kim udział w zjaz- 
dach. Dzięki temu poznałem śro-
dowisko pastorskie, wielu pastorów oso-
biście i ich idee czy drogi, którymi podą-
żają. Mogę dowiadywać się, jak kierują 
swoimi zborami. Podczas indywidual-
nych spotkań z moim mentorem, pastor 
Zbyszek sygnalizował pewne problemy, 
a potem na zjeździe mogłem zobaczyć, 
że te problemy żyją w sercach innych pa-
storów. Mogłem wtedy zadawać im kon-
kretne pytania i otrzymywać konkretne 
odpowiedzi. Dla mnie, człowieka, który 
przygotowuje się do służby pastorskiej, 
jest to bardzo bogate doświadczenie.

Czego się spodziewasz  
po swoim mentorze?

Angażując się w relację z moim mentorem 
wyszedłem z pozycji otwartości, oczeku-
jąc w tym Bożego poprowadzenia. Jako 
młode pokolenie, chciałbym być tak po-
prowadzony, aby uniknąć błędów, które 
popełniali obecni pastorzy. Być także 
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Leszek 
Wakuła,  
pastor Zboru  
w Łodzi, mentor 
w Centrum  
Edukacji Liderów

Co cię skłoniło do udziału w CELu?

Służba liderom była zawsze bliska memu 
sercu. Od ponad dziesięciu lat regularnie 
organizowaliśmy szkolenia dla liderów. 
Polegały one właśnie na opiece mentor-
skiej – a więc nie tylko przekazywanie 
wiedzy, wiadomości, ale osobiste za-
angażowanie we wzrost i służbę pod-
opiecznych. I przyznam, że gdzieś na 
dnie mojego serca było takie pragnienie, 
by taki program powstał. By zrodziły się 
w Kościele takie warunki, że starsi, nieraz 
nieco tylko starsi pastorzy zaangażowani 
w służbę będą mogli służyć tym, którzy 
są gdzieś na początku tej drogi. Gdzie je-
den mężczyzna pomaga drugiemu męż-
czyźnie w kroczeniu za Jezusem. Ja oso-
biście doświadczyłem takich głębokich 
zmian w moim życiu ze strony innych 
mężczyzn. Więc moje doświadczenia 
bardzo zachęciły mnie do wzięcia udzia-
łu w tym projekcie, w którym mogę dać 
innym to, co kiedyś sam otrzymałem.

W jaki sposób Kościół skorzysta  
na programie CEL?

Podstawową korzyścią płynącą z tego 

szkolenia będzie to, iż Kościół będzie 
miał zdrowych przywódców. Starsi lide-
rzy muszą uczyć się dawać coś od sie-
bie młodszym, wkraczającym w służbę. 
To rozwiąże problem zmagań z samot-
nością w służbie, który to był obecny  
i w moim życiu. Jest to przyczyna tego, 
że wielu pastorów odeszło ze służby, bo 
byli osamotnieni w swoich problemach. 
Nikt się w porę nimi nie zainteresował  
i nastąpił efekt wypalenia się. Ale gdyby 
był ktoś obok nich, jestem przekonany, 
że pomógłby im przetrwać ten kryzys. 
Mam więc nadzieję, że teraz będziemy 
mieć zdrowsze i silniejsze przywództwo. 
Zaobserwujemy zanikanie syndromu sa-
motności w służbie. Silniejsze przywódz-
two i zdrowi duchowo pastorzy przełożą 
się na jakość zborów, którym służą.

Czy widzisz wśród ogółu pastorów 
świadomość potrzeby kształtowania 
swoich osobistych następców?

Myślę, że nie wszyscy sobie to uświada-
miają. Ci starsi pastorzy sobie tego nie 
uświadamiają i ci młodsi też. Dlatego tym 
osobom trzeba i w tym pomóc. Starszym 
pastorom jest łatwiej to uświadomić, po-
nieważ oni sami doświadczyli już wielu 
momentów zmęczenia i samotności, gdy 
nikogo nie było przy nich. Ich łatwiej 
przekonać choćby do projektu CEL. Na-
tomiast młodym trzeba pokazać niebez-
pieczeństwo problemu; bo oni są teraz 
silni, pełni zapału i dynamiki, i wydaje 
im się, że mogą wziąć „byka za rogi”. 
Ale życie bardzo często koryguje wy-
obrażenia i to młode „ostrze” zapału za-
czyna się przytępiać. No i co wtedy, do 

przygo-
towanym na inny 
odbiór sytuacji stresogennych, kon-
fliktowych, gdy występują napięcia w 
zborze. Wiem, że mogę bazować na ob-
szernym doświadczeniu pastora i liczyć 
na relację szczerości. Teraz rozmawiamy 
z sobą na całkiem innym pułapie, gdzie 
bez obaw zadajemy sobie szczere pyta-
nia i nie boimy się szczerych odpowie-
dzi.

W jaki sposób zachęcisz młode osoby 
do odkrywania osobistego powołania?

Henryk Wieja na swoim wykładzie po-
wiedział, że szkolnictwo w Polsce jest tak 
przeładowane, że młody człowiek koń-
cząc szkołę średnią nie wie tak napraw-
dę, co ma w życiu robić. Ponieważ jest 
rozwijany w wielu kierunkach naraz, nie 
ma wzmocnionych pozytywnych cech, 
którymi dysponuje. Droga do odkrywania 

Chrystus mówił o wzroście w swoich przypowieściach, np.  
o ziarnku gorczycy i zakwaszonym cieście, a Łukasz w Dzie-
jach Apostolskich nie stronił od podawania liczby osób na-
wróconych. W dalszej części wykładu przedstawione zostały 
wyniki badań naukowych nad czynnikami wpływającymi na 

rozwój Kościoła. Niektóre z nich 
są natury duchowej, jak suwe-
renne działanie Ducha Świętego 
czy stopień uświęcenia kościoła, 
inne to czynniki naturalne (jak np. 
migracje ludności wpływające na 
większą otwartość na Ewangelię). 
Jeszcze inne zależą od zastoso-
wania praktycznych wskazówek 
(np. angażowanie nieetatowych 
przywódców). 

W kolejnym wykładzie pastor 
Zbigniew Sobczak w interesujący 
sposób zestawił kilkanaście róż-
nych metod służących rozwojowi 
Kościoła, które były stosowane na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesię-
ciu lat w kościołach ewangelicz-
nych na całym świecie. Każda 
z nich została w swoim czasie 
uznana jako kluczowa dla rozwo-
ju Kościoła. Przykładowo, były to: 
rozwój Kościoła poprzez grupy 
domowe, rozwój Kościoła przez 
relacje, rozwój Kościoła przez 

szkółkę niedzielną. Chociaż każda z nich jest bardzo war-
tościowa i adresuje konkretne braki w Kościele, to należy 

wystrzegać się fascynacji daną metodą i poleganiu 
wyłącznie na niej. 

W następnym wystąpieniu pastor Sebastian Zima przed-
stawił dane statystyczne dotyczące liczebności kościołów 
typu ewangelicznego w Polsce. Wg badań, w naszym kraju 
jedynie 25 tys. ludzi należy do wspólnot o charakterze ewan-
gelikalnym (ok. 0,0655% społeczeństwa), z czego 4,8 tys. to 
baptyści. W dyskusji następującej po prezentacji uczestni-
cy zjazdu starali się określić słabe i mocne strony naszego 
Kościoła. Do tych pierwszych zaliczyli m.in. brak jedności 
i wzajemnych relacji, niedoceniony lub niewykorzystany 
potencjał (dotyczy ludzi i nieruchomości), słabe programy 
rozwoju duchowego. Wśród atutów wymieniono to, że 
nasz Kościół jest społecznie młody i posiada młodych ludzi  
w służbie, w tym wielu etatowych pracowników; powstają 
też nowe zbory i nowe gałęzie służb. 

Ostatnim obszarem tematycznym były zagadnienia teo-
logiczne. Pastor Robert Miksa poprowadził wykład na te-
mat daru mówienia językami, czyli glosolalii. Podkreślił, że 
wg 1 Kor. 14, 21-22 dar ten był oznaką sądu nad Izraelem  
i znakiem dla niewierzących, o czym często się zapomina, 
koncentrując całą uwagę na samym darze. Po wykładzie na-
stąpiła ożywiona dyskusja na temat tego, czy dar języków 
przeminął i czy zjawiska uznawane dziś za glosolalie są au-
tentycznymi przejawami biblijnego daru. Należy podkreślić, 
że dyskusja była prowadzona na dobrym poziomie mery-
torycznym i w atmosferze wzajemnego szacunku dla osób 
żywiących odmienne przekonania. 

Z pewnością dużo ważniejsze zagadnienie zosta-
ło omówione na ostatnim wykładzie, a dotyczyło zja-
wiska powierzchownego odrodzenia. W Kościele mogą 
być ludzie, którzy nie przeżyli nowego narodzenia, ale 
przyłączyli się do wspólnoty z innych przyczyn (np. przy-
jazna atmosfera, elokwencja czy charyzma pastora).  
W tym kontekście niezwykle istotna jest koncentracja na 
przekazywaniu kluczowych treści Ewangelii, jak całkowite 
skażenie ludzkiej natury grzechem, potrzeba odkupienia 
i działania Ducha Świętego, zbawienie osiągane tylko 

dzięki dziełu Chrystusa na krzyżu i otrzy-
mywane wyłącznie na pod-

stawie wiary. 

Aby dopełnić tego opisu trzeba dodać, że każdego dnia 
poranne rozważania poprzedzające wspólną modlitwę były 
prowadzone przez młodych pracowników Kościoła: pastora 
Pawła Kuglera (modlitwa Abrahama), pastora Michała Szla-
chetkę (oddanie Chrystusowi) i misjonarza Łukasza Kłykowa 
(rzeczywistość nowego życia w Chrystusie). Jak widać, te-
matyka wykładów była bardzo bogata. Wykładowcy przy-
taczali wiele przykładów z własnego życia, co pomagało  
w jeszcze lepszym ich zastosowaniu. Być może w przypad-
ku niektórych wykładów zabrakło pełniejszego przedstawie-
nia odmiennego punktu widzenia na daną kwestię. Trzeba 
jednak podkreślić, że rozbieżności dotyczyły jedynie spraw 
uznawanych za drugorzędne. Nie zabrakło natomiast czasu 
na dyskusję nad omawianymi zagadnieniami w mniejszych 
grupach. W ramach codziennych godzinnych spotkań pod-

opieczni mogli też dzielić się z mentorami różnymi wyzwa-
niami, z którymi zmagają się w codziennej służ-

bie, zastanawiać nad rozwiązaniami  
i spędzić czas na wspól-

nej modlitwie.
O „CEL”-u opowiada...

W środowe popołudnie uczestnicy wybrali się na 3-go-
dzinną górską wycieczkę, w głębokim po kolana mokrym 
śniegu, do położonej w sąsiedniej dolinie miejscowo-
ści Brenna. Przeprawa była dosyć ciężka, ale nagrodą był 
smaczny obiad w góralskiej izbie. Wycieczka przysłużyła się 
jeszcze lepszej integracji uczestników. Innym łączącym nas 
doświadczeniem był wieczór świadectw, na którym wszy-
scy mogli podzielić się tym, w jaki sposób Bóg zachęcił ich 
w czasie zjazdu. Specjalne podziękowanie otrzymały siostry 
pracujące w kuchni, które cały czas troszczyły się o przygo-
towywanie smacznych posiłków dla uczestników.

Podsumowując, zjazd był bardzo udany i z pewnością 
był ważnym krokiem w realizacji celu, którym jest dosko-
nalenie przywództwa w Kościele Chrześcijan Baptystów. 
Dziękujemy Bogu za jego organizatorów, gospodarzy oraz 
wykładowców. Kolejny i ostatni już zjazd w tej edycji pro-
gramu zaplanowany jest na listopad 2009 r. ■

swo-
jego powołania 
zaczyna się więc od szukania bliskiego 
kontaktu z Bogiem. Nieocenioną warto-
ścią są też rozmowy z osobami zaangażo-
wanymi w służbę w zborze, które mogą 
służyć doświadczeniem. Idź w kierunku, 
w którym odczuwasz pasję, gdzie coś 
porusza twoje serce i dobrze się czujesz 
w danej przestrzeni. Odkrywaj i wzmac-
niaj swoje pozytywne cechy. Może 
czujesz się świetnie w uwielbieniu albo  
w ewangelizacji – idź w tym kierunku.  
A Bóg dokona weryfikacji, czy jest to tyl-
ko twoje pragnienie, czy pochodzi ono 
od Boga. Wtedy będzie też przeprowa-
dzał Ciebie przez trudne sytuacje, pełne 
napięcia, jakie przeżywali wszyscy lu-
dzie w swoich powołaniach. ■

kogo pójść –  
z kim się spotkać, z kim po-

rozmawiać? Warto obecnie punktować 
nowy model służby, jak i model funkcjo-
nowania mężczyzny w Kościele. Ducho-
wy mężczyzna, a tym bardziej pastor nie 
może być samotnikiem. Bo to go zgubi 
w służbie i w jego osobistym życiu. To 
jest niebezpieczne dla jego świętości, 
czystości i pod każdym innym wzglę-
dem. Dlatego mam nadzieję, że to, co 
przekazujemy sobie w ramach CELu bę-
dzie miało pozytywny wpływ nie tylko 
na pastorów, ale i na wszystkich męż-
czyzn w Kościele. Że może ci pastorzy, 
młodsi i starsi zawiozą do swoich zbo-
rów inicjatywę zawiązania np. męskich 
grup wsparcia. Będą zachęcać innych 
mężczyzn, żeby się ze sobą spotykali. 
Bo okazuje się, że to czego tu doświad-
czają jest dobre, i że im pomaga. To są 
takie elementy, które można przenieść  
w sferę funkcjonowania zboru i podnieść 
jakość życia mężczyzn w Kościele.

Czego dobrego ty doświadczyłeś 
uczestnicząc w CELu?

To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo mia-
łem pragnienie dzielić się z młodymi 
tym, co sam otrzymałem i mam tutaj taką 
okazję, która jest dla mnie wielką rado-
ścią. Ale równocześnie odnoszę wraże-
nie, że ja bezpośrednio od nich więcej 
się uczę. I to jest niesamowite, że i ja 
mogę się rozwijać, kiedy z nimi przeby-
wam, słucham ich. Mogę wzbogacać się  
o wiedzę, którą oni mają w pewnych dzie-
dzinach większą ode mnie. Przebywanie  
z nimi i rozmowy na pewne tematy są  
dla mnie bardzo pouczające. Uczę się  
też takich rzeczy, które potem mogę  

Dokończenie wywiadu na stronie 33.
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POZNAJEMY ZBORY

Świadectwo powstawania zboru 
jest tak samo niezwykłe jak nawróce-
nie czyjegoś serca. A może jeszcze 
bardziej, bo Bóg nie tylko prowadzi 
w swój wyjątkowy sposób los jednej 
osoby, ale splata w jedno losy gło-
szącego ewangelię i osób, które się 
otwierają na Dobrą Nowinę, wiąże 
w jedno różnorodne pragnienia. Nie-
stety Polska nie jest „łatwopalnym 
terenem” podatnym na ewangelię. 
Czasem po wielkich ewangelizacjach 
nawraca się szczerze jedna osoba.  
A jeden wierzący w okolicy lub na-
wet kilku rozproszonych, nie mają-
cych ze sobą kontaktu to nie Kościół. 
Pomimo tego Bóg realizuje swój 
plan w różnych miejscowościach  
i z ogromną radością będziemy  
o takich wydarzeniach pisać! 

Powstawanie zboru porównam – 
może nietypowo – nie do budowania 
domu, ale do rozpalania solidnego ogni-
ska. Bardzo lubię ogniska. Wpatruję się 
w nie za każdym razem z nieodpartym 
wrażeniem, że to ilustracja czegoś na-
prawdę ważnego. 

Ognisko Pana...
Jeśli pojedynczy patyk zapali się  

w trudnym otoczeniu, spłonie doszczętnie 
lub będzie się tlił przez krótki czas. Jeśli 
otoczenie będzie bardziej podatne, roz-
pali się od niego kilka pobliskich patyków 
i traw, może coś większego... Kto chce 
rozpalić pożyteczne ognisko w trudnym 
otoczeniu, musi się na tym znać: zbiera 
najpierw patyki, drewno i wyschnięte 
źdźbła, wszystko, co może się przydać. 
Gromadzi je w pobliżu miejsca pod 
ognisko, a później układa w odpowiedni 
sposób pamiętając o tym, by mieć dosta-
teczny ich zapas. Człowiek bez doświad-
czenia w rozpalaniu ognia nie wie, który 
materiał będzie się palił szybciej, a który 
wolniej, który podtrzyma żar, a który na-
robi smrodu. Jako dziecko wrzuciłam do 
ogniska bukiecik polnych kwiatów, naj-
piękniejszych, jakie znalazłam – tak bar-
dzo mi zależało, żeby podtrzymać ogień. 
Ale zakończyło się to wielkim dymem  
i zagaszeniem ogniska. Nie zawsze więc 
„piękne” będzie przydatne. 

Ale Bóg mądrze przymierza się do 
rozpalenia ogniska. „Zbiera” w grupę 

niezwiązanych ze sobą ludzi, jednak 
odpowiednich do Jego celów. Daje od-
powiednie okoliczności i czas, łączy ich 
pragnienia i cele. W czasie, gdy poje-
dynczy „patyk” nawet nie podejrzewa, 
co robi na gołej ziemi obok suchej trawy  
i czarnego węgielka, i być może chętnie 
by poleżał obok, na miękkiej świeżej tra-
wie, Bóg już przygotowuje solidny środek 
przyszłego ogniska z najgrubszych pni. 
Na to kładzie łatwopalne siano, obstawia-
jąc innymi patykami. On dokładnie wie,  
z czego buduje. Wie kogo wypróbować, by 
był jak węgiel, który podtrzyma żar zboru  
w najtrudniejszych chwilach. Wie, kto 
jest jak kłoda, której nie da się zapalić od 
pojedynczego płomienia, ale gdy rozża-
rzy się, będzie długo oddawała swoje cie-
pło. Wie także, kto jest jak słoma, która 
zapali się szybko i szybko spłonie. I zna 
tych, którzy jak patyki różnej grubości, 
zapalają się jeden od drugiego i sprawia-
ją, że ognisko płonie jednym światłem. 
Cały ten materiał leży nieraz przez wiele 
lat i schnie (przygotowuje się do swojej 
roli) zanim przyjdzie czas, by Bóg nadał 

i przez jakiś czas nie miał swojego miej-
sca. Jednak dwa ważne „węgielki” Bóg 
przeniósł do Radomia z zupełnie innych 
miejsc. Historia tego zboru zaczęła się 
bowiem znacznie wcześniej, niż ktokol-
wiek z ludzi oczekiwał, że Bóg planuje 
rozpalić nowe „ognisko” w Radomiu. 

Pierwsze „węgielki”
Roy Scarsbrook pracował przez 28 

lat jako pastor baptystyczny w Londynie. 
Podczas wakacji w latach 90-tych regu-
larnie przywoził grupy młodzieży, które 
głosiły ewangelię w Polsce. Nim nastał 
rok 2000, nie mógł już powstrzymać się 
przed podjęciem wyzwania. Chciał przy-
jechać na stałe i spróbować być bardziej 
pomocnym dla małych grup chrześcijan, 
które tu poznał. Tak więc w sierpniu 2000 
roku Roy i jego żona Monah zamieszka-
li w Puławach, gdzie uczyli angielskiego 
w jednym z liceów, niemal nie znając 
języka polskiego. Wkrótce okazało się, 
że mają wokół siebie znajomych, którzy 

starają się stworzyć zbór baptystyczny  
w Puławach. Ten zbór, z polskim pasto-
rem powstał w 2004 roku. Tymczasem 
przyjaciele z Radomia: Andrzej i Agniesz-
ka nalegali, żeby Monah i Roy „przyje-
chali i pomogli” właśnie do ich miasta. 

Radom pojawiał się już niejednokrot-
nie w ich modlitwach. Od roku 2001, gdy 
ich dom i serce było jeszcze w Puławach, 
byli zapraszani do istniejących w Rado-
miu kościołów i chętnie spotykali się  
z kilkoma osobami, aby modlić się za mia-
sto. Do roku 2003 stało się jasne, że jeżeli 
cokolwiek miało „poruszyć i wstrząsnąć” 
w Radomiu, musiałoby to nastąpić przez 
założenie nowego Kościoła. Widoki na to 
były beznadziejne, zwłaszcza z powodu 
problemów z językiem. Zostali jednak 
zachęceni przez pastora Sebastiana Zimę 
ze zboru baptystycznego w Mińsku Ma-
zowieckim i zaczęli modlić się odważ-
niej: „Panie, jeżeli nie powstrzymasz nas 
(mamy nadzieję, że nie), to zaczniemy we 
czwórkę, 1 września 2004 r.”. I nie wyda-
rzyło się nic, żeby ich powstrzymać!

Powstaje ognisko
W sierpniu zorganizowali cykl ewan-

gelizacji ulicznych w Radomiu, podczas 
których zapraszali ludzi do centrum 
kultury na wieczorne spotkania. Przy-
szło kilka osób, a cztery z nich wyznało 
wiarę w Jezusa. Zaczęły napływać zapo-
wiedzi od kilku wierzących z miasta, że 
chętnie by się przyłączyli, gdyby powstał 
Kościół. Pierwsze nabożeństwo ogłosili 
na pierwszą niedzielę września. Modlili 
się, żeby przyszło co najmniej 15 osób.  
W ten ranek byli bardzo poruszeni, po-
nieważ pokazało się 27 osób! Jak wkrót-
ce odkryli, kilka z tych osób było z in-
nych kościołów, przyszli zobaczyć, co się 
dzieje. Ciekawe, że pomimo to w ciągu 
następnych czterech i pół roku ilość osób 
rzadko spadała poniżej tego poziomu.  
W roku 2005 r. Monah i Roy kupili dom  
i przeprowadzili się do Radomia.

Pastor Roy napisał: „Wiele z kluczo-
wych osób, które pozyskaliśmy, to lu-
dzie z ewangeliczną przeszłością, którzy 
wcześniej porzucili chodzenie do kościo-
ła. Doszli też inni, jeden stąd, inny stam-
tąd... Dzisiaj nasza wspólnota liczy oko-

ło 60 osób (łącznie z dziećmi), 
a na niedzielne nabożeństwa 
przychodzi średnio 40-50 osób. 
Początkowe wysiłki, by wpro-
wadzić członkostwo nie uda-
wały się z powodu wcześniej-
szych złych doświadczeń ludzi  
z „członkostwem kościelnym”, 
ale do lipca 2007 mieliśmy ko-
niecznych dwudziestu pięciu 

„Jeśli Pan domu nie zbuduje... ”

 Jeśli Pan 
 ognia 
 nie rozpali...

jego istnieniu sens i połączył go w jeden 
pożyteczny żar. 

Zdarza się, że wcześniej ktoś sam 
próbuje rozpalać ognisko, zbiera nawet 
patyki, a innym razem ktoś rozrzuca je  
i przenosi bez celu. Efekt – rozbici, a cza-
sem skłóceni chrześcijanie, przekonani, 
że nie chcą i nie potrzebują być razem. 
Bóg nie działa przypadkowo, a jeśli po-
wołuje swój Kościół („zapala ognisko”), 
to ma jeszcze zapas, by ten żar przetrwał 
dłużej. 

...i Radom.
Wielu ludzi w Radomiu potrzebuje 

ewangelii. A każde nowe drewno czy 
patyk są ważne; dobry materiał zapali 
się od ogniska. W ten sposób doświad-
czaliśmy w Puławach, jak Bóg złączył  
w Kościół kilka rodzin, do których przyłą-
czyli się inni. I tą samą zasadę obserwo-
wałam, gdy powstawał zbór w Radomiu. 

„Materiał na ognisko” leżał tam na 
długo przed tym, zanim został użyty. 
Był w różnorodny sposób kształtowany  

chętnych, którzy byli po chrzcie wod-
nym, by założyć zbór. W październiku 
2007 odbyło się nasze inauguracyjne na-
bożeństwo. Dzisiaj mamy 27 członków  
i kilka następnych osób, które mamy na-
dzieję, że wkrótce się przyłączą.”

Blaski i cienie płonącego ogniska
Jednym z dużych problemów było 

znalezienie stałego miejsca spotkań.  
W dwóch pierwszych lokalizacjach nie 
byli mile widzianymi gośćmi. Nieco po-
nad rok temu znaleźli odpowiednie miej-
sce do wynajęcia, do którego mają przez 
cały czas wyłączny dostęp. Pomiesz-
czenia odremontowali. Teraz mogą one 
swobodnie pomieścić 70 osób. Chcieliby 
jednak mieć większe miejsce, ponieważ 
obecnie kuchnia służy również jako po-
mieszczenie dla szkółki niedzielnej. Ma-
rzą o kupieniu parceli i wybudowaniu 
własnego budynku.

Pragnieniem Roya i liderów w ko-
ściele jest, aby każde nabożeństwo było 
szczególnym czasem dla wiernych. Roy 
nie boi się być krytyczny: „Jeżeli nie je-
steśmy dobrze przygotowani, jesteśmy 
winni im (i Bogu!) szczere przeprosiny”. 
Przede wszystkim najbardziej żałuje 
tego, że pomimo niezliczonych godzin 
poświęconych i nadal poświęcanych na 
naukę języka polskiego, wciąż czuje się 
niezbyt pewnie i w trakcie nabożeństw 
jest uzależniony od tłumaczy (choć moim 
zdaniem trochę przesadza, idzie mu cał-
kiem nieźle). Na szczęście Bóg rozwiązał 
ten problem - w zborze jest kilku dobrych 
lingwistów, zawsze ktoś może przetłuma-
czyć kazanie. Równocześnie inni ludzie 
ze zboru są coraz lepsi w angielskim! 
„Dziękujemy Bogu za to, że nas zasko-
czył. Nie moglibyśmy wyobrazić sobie 
naszej obecnej sytuacji, gdy przybyliśmy 
do Puław osiem i pół roku temu” – mówi 
pastor Roy.

W ciągu tygodnia zbór spotyka się 
na dwóch grupach domowych. Raz na 
miesiąc Monah przygotowuje spotkanie 

Czyli na gorąco o Zborze w Radomiu

„Radom jest miastem liczącym ok 230 000 mieszkańców, oddalonym 100 km na  
południe od Warszawy. Odznacza się jednym z najwyższych w kraju i w UE wskaźni-
kiem bezrobocia. (...) Jest tu około 150 wierzących ewangelicznie chrześcijan. Naszą 
wizją jest dotarcie z Ewangelią do pozostałych 229 850 ludzi mieszkających w Radomiu  
i zgromadzenie wszystkich wierzących we wspólnotę, w której Słowo Boże jest nauczane  
i wprowadzane w praktykę. Modlimy się o wszystkie inne wspólnoty w tym mieście, które 
starają się czynić to samo....” www.kchb.radom.pl
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dla kobiet, które znane jest z mądrego 
nauczania i ciepłej przyjacielskiej atmos-
fery. Działa strona internetowa: www.
kchb.radom.pl, na której umieszczana 
jest regularnie „myśl na tydzień” i skąd 

można pobrać ponad 100 kazań, które 
były głoszone w ich zborze. 

Zapalić innych dla Pana
Roy i Monah mają duże doświad-

czenie w pracy misyjnej, czym zarażają 
przyjaciół! W ich zborze istnieje regular-
na praca misyjna, oparta głównie o ze-
społy z Anglii. Co roku przyjeżdża grupa  
z Poplar Baptist Church z Londynu, z którą 
robią ewangelizacje uliczne. Co roku za-
praszają Jane Jackson, która w Anglii jest 
jedną z czołowych piosenkarek „czarne-
go gospel”. W Polsce także jej koncerty 
są dobrze przyjmowane. W tym roku po 
raz kolejny przyjedzie z wizytą znawca 
historii sztuki, który prowadzi wykłady 
ewangelizacyjne wykorzystując przeźro-
cza sławnych religijnych obrazów. 

Roy z dużą energią organizuje ewan-
gelizacje i koncerty nie tylko w Rado-
miu, ale też w innych miejscowościach.  
„Zdajemy sobie jednak sprawę, że naj-
lepszą formą ewangelizacji jest przypro-
wadzanie przyjaciół przez naszych wła-
snych ludzi, co ma miejsce coraz czę-
ściej – pisze Roy. – Tego lata planujemy 
i modlimy się o dotarcie do mniejszych 
miast w promieniu 30 km od Radomia, 
gdzie nie ma żadnych świadków ewan-
gelii i gdzie moglibyśmy założyć spoty-
kające się co tydzień zalążki grup.” 

Dołącz się!
Czego potrzebuje zbór KChB w Ra-

domiu oprócz naszych modlitw? Obecnie 
szukają osoby doświadczonej w pracy  
z młodzieżą, najchętniej muzyka, który 
miałby ochotę przyjechać na jeden, dwa 
lub trzy miesiące i zacząć pracę wśród 
rosnącej grupy nastolatków. Dobrze, jeśli 
chciałby wyszkolić i przekazać pomysły 
ludziom, którzy poprowadziliby tę pracę 
dalej. Jeżeli ktokolwiek z czytających 
sądzi, że mógłby lub mogłaby pomóc, 
lub zna kogoś kto może, to będą bardzo 
wdzięczni za skontaktowanie się z nimi 
(wszystkie potrzebne informacje kontak-
towe na stronie internetowej). ■

Informacje o opisywanym zborze pochodzą 
ze strony internetowej zboru w Radomiu 

(www.kchb.radom.pl) oraz z korespondencji 
z pastorem Royem Scarsbrookiem.

Aneta Krzywicka

Kilka lat temu przeżywałam bardzo 
trudne chwile dla każdego chrześcijani-
na – nagle straciłam swój zbór. Należa-
łam do niego zaledwie dwa, trzy lata, ale 
to właśnie w nim poznałam i przyjęłam 
Jezusa. Toteż konieczność odejścia ze 
zboru była dla mnie prawdziwym cio-
sem tym bardziej, że zbiegła się w cza- 
sie z dość tragicznymi wydarzeniami  
w moim życiu rodzinnym. Co prawda nie 
byłam sama – w podobnej sytuacji zna-
lazła się kilkuosobowa grupa mych sióstr  
i braci. Przez kilka miesięcy spotykaliśmy 
się w domach próbując wspólnie modlić 
się i studiować Słowo Boże. Takie dzia-
łania były dobre jako forma przetrwania, 
ale już wkrótce poczułam, że pragnę 
znowu przynależeć do Ciała Chrystuso-
wego, potrzebuję pasterza i nauczyciela. 

W pewnym momencie zaczę-
łam rozważać możliwość powrotu 
do Kościoła Rzymsko-katolickie-
go, który wydawał mi się atrak-
cyjny przez anonimowość wier-
nych. Istniejące w moim mieście 
kościoły protestanckie mogły 
przecież przynieść podobne ne-
gatywne przeżycia, jakie miałam 
już za sobą. Na szczęście Pan ochronił 
mnie przed motywowaną lękiem de-
cyzją. Natrafiłam na ciekawy artykuł w 
chrześcijańskim czasopiśmie. Autor opi-
sywał sytuacje podobne do naszej. A na 
koniec radził modlić się w tej sprawie, 
zapewniał, że Bóg da nam właściwy,  
odpowiedni kościół, jeśli o to poprosimy. 
Tak więc rozpoczęłam tę „walkę”. I Pan 
odpowiedział: z dwóch różnych źródeł 
dowiedziałam się, że właśnie powsta-

je nowy zbór.  
W dodatku 
funkcję pastora 
ma pełnić czło-
wiek, którego 
miałam okazje 
poznać jako do-
brego, rzetelnego 
nauczyciela. Zary-
zykowałam ufając, 
że to odpowiedź 
na moje modlitwy.

Teraz, po czterech i pół roku widzę 
w tym działanie Boże. Mój Bóg zadbał  
o mnie. Mogę poznawać Jego Słowo, 
mogę liczyć na modlitwę innych wier-
nych, kiedy jej potrzebuję. Mam z kim 
chwalić Pana, mam zwiększającą się 
wciąż grupę sióstr i braci i czuję się bez-
piecznie w tej „owczarni”. Chwała niech 
będzie Panu, który nie zostawia swych 
owiec bez pasterza. ■ 

Agata

Nazywam się Ania Tałałaj. Jestem 
członkiem Zboru KChB w Radomiu. Jezu-
sa jako swojego osobistego Pana i Zbawi-
ciela poznałam kilkanaście lat temu. Od 
tamtego momentu Bóg wkładał do moje-
go serca pasję ewangelizacji. Na początku 
były to wyjazdy misyjne z grupami ewan-
gelizacyjnymi po Polsce, potem wyjazdy 
na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec i USA.  
We wrześniu ubiegłego roku zostałam 
zaproszona przez Xcel Church, aby 
rozpocząć pracę misyjną wśród Po-
laków w Darlington, Newton Aycliffe  
i Durham w Północnej Anglii. To był 
dla mnie wspaniały czas nawiązywania 
relacji, głoszenia Słowa i organizowa-
nia praktycznej pomocy dla Polaków 

mieszkających na emigra-

cji. Dla mnie był to także czas wzrostu 
duchowego, nabierania doświadczenia  
i przygotowania na nowe wyzwania.

Po sześciomiesięcznym pobycie  
w Anglii, Bóg otworzył przede mną moż-
liwość pracy misyjnej na pełen etat. Od  
9 marca zaczęłam pracę jako ewangelist-
ka w trzech baptystycznych kościołach  
w Wielkiej Brytanii w Ross-on-Wye,  
Hereford i Gorsley. Będę pracować i słu-
żyć wśród polskich, bułgarskich, litew-
skich i rumuńskich imigrantów zamiesz-
kujących okręg Herefordshire w Połu-
dniowej Anglii. 

Tym samym Bóg spełnił moje marze-
nie o pełnoetatowej służbie dla Niego. 
Wierzę, że On będzie mnie dalej prowa-
dził i używał, aby poznanie Jego miłości, 

łaski i dobroci oraz Jego Królestwo roz-
szerzały się po całym 
świecie. Bóg jest cu-
downy. Kocham Jezu-
sa całym moim sercem 
i oddaję Mu chwałę za 
wszystko co On czyni 
w moim życiu i w życiu 
ludzi, których stawia na 
mojej drodze. ■

Więcej informacji na temat 
służby wśród Polaków na 
Wyspach możesz uzyskać 
pisząc na adres e-mail:  
graceania@yahoo.com

Pan nie zostawia swych owiec bez pasterza

Misjonarka na Wyspach Brytyjskich

Mam na imię Halina. 
Urodziłam się i wychowałam 
w rodzinie katolickiej. Jestem 
wdzięczna, szczególnie mojej 
mamie, że Bóg był zawsze 
w naszym domu najwyższą  
wartością.

W mojej młodości miał miej-
sce taki trudny czas, że opuścili 
mnie wszyscy, nie wiedząc jak 
mi pomóc. Nie zginęłam dzięki 
temu, że pozostał ze mną Bóg. Od tam-
tej chwili, gdy dosłownie wyciągnął mnie  
z błota, zapragnęłam bardziej poznać 
mojego Wybawcę. Wczytywałam się  
w Jego Objawione Słowo, podjęłam stu-
dia teologiczne, abym mogła jak najlepiej 
wypełniać Jego wolę. Nie ze strachu,  lecz 
z ogromnej wdzięczności i miłości. Dzie-
więć lat studiowania – jedenaście z pracą  
w bibliotece katolickiego seminarium 
duchownego – przekonały mnie głębo-

Nie ze strachu
przenieść w kontekst swojego życia, 
do relacji z moimi synami. W rozmowie  
z tymi mężczyznami, niewiele star-
szymi od moich synów widzę, jak 
pewne rzeczy funkcjonują w ich 
świecie. I to doświadczenie mogę 
przenieść do domu i w podobny 
sposób próbować wspierać moich 
synów w ich zmaganiach. A więc 
pobyt na zjeździe CELu to dla mnie 
nie tylko dawanie rad innym, ale też 
błogosławieństwo od Boga, który 
przez ten program dużo dodaje do 
mojej osoby.

Czy chciałbyś coś dodać od siebie 
dla czytelników?

Jeśli są osoby czujące potrzebę 
wspierania kogoś lub otrzymania 
wsparcia, często do tego nie są ko-
nieczne specjalne programy. CEL 
jest bardzo pomocny i rozwijający. 
Ale może po prostu dwóch facetów 
postanowić regularnie się spotykać, 
budować więź i wchodzić na po-
ziom coraz głębszego zaufania. Aby 
mogli szczerze rozmawiać, wyzna-
wać sobie grzechy, pomagać i wspie-
rać się w typowym męskim boju. 
Kiedyś miałem rozmowę z moim 
synem, który zaczął się zmagać  
z pewnymi rzeczami w swoim ży-
ciu i widziałem wyraźnie, że to było 
wynikiem wchodzenia w męskość. 
Powiedziałem do niego: synu, witaj 
w klubie prawdziwych mężczyzn, 
którzy walczą i będą walczyć z róż-
nymi przeciwnościami. Będą w tym 
boju trwali aż do końca swojego ży-
cia. Dlatego, że to jest bój, potrzebu-
jemy siebie nawzajem. Podobnie jak 
kobiety, mężczyźni w Kościele po-
trzebują zdrowych więzi. Ja chciał-
bym, aby ta świadomość zakorzeni-
ła się w ludziach, „poszła” w zbory, 
żeby to poszło między mężczyzn  
i przemieniało obraz Kościoła, który 
stanie się Kościołem duchowo sil-
nych i odpowiedzialnych mężczyzn 
żyjących czystym życiem. ■

Z uczesnikami zjazdu CEL  
rozmawiał: Paweł Krzywicki

Wywiad z Leszkiem Wakułą 
- dokończenie ze strony 29.ko o, i tak już dawno 

zauważonej, miesza-
ninie prawdy i fałszu  
w kościele katolickim. 
Ja pragnęłam Prawdy 
Bożej, którą pozna-
łam w Objawionym 
mi Słowie, w Piśmie 
Świętym. Pewnego 
dnia, mój brat po-
wiedział mi o Ko-
ściele Chrześcijan 

Baptystów. Poszłam na nabożeństwo raz, 
drugi, trzeci… i stało się dla mnie jasne, 
że tu jest Prawda! Szukałam i znalazłam!  
Tę pewność daje mi mój Pan – Jezus 
Chrystus przez swego Ducha. W 2007 
roku zostałam ochrzczona  w pełni  świa-
domości, co znaczy ten chrzest. Jestem 
bardzo szczęśliwa tu, w kościele bapty-
stów. Żyję po to, aby czcić i uwielbiać 
Pana.  Nie tylko pieśnią, modlitwą, ale 
całym moim życiem z Prawdą, z Miło-
ścią – Jezusem Chrystusem.



Nie ma nikogo w twoim otoczeniu, kto powie ci pro-
sto w oczy, że jego ten temat nie dotyczy. Jeśli się ktoś 
taki znajdzie, śmiało mu powiedz, że jest kłamcą! Sam 
nie dasz rady policzyć, ile razy uległeś pokusie upadając 
w grzech, nie mówiąc już, ile razy w ogóle zmagałeś się 
z pokusą. To temat stary jak świat –  starszy niż sam 
człowiek. Bo nie od człowieka się zaczęło. Gdy istniał 
jedynie Bóg i istoty stworzone dla przebywania w Jego 
chwale, jedną z nich był archanioł Jutrzenka, Gwiaz-
da Zaranna Lucyfer we własnej osobie. Pierwsza 
pokusa zrodziła się z doskonałości, by sięgnąć 
ku doskonałości absolutnej – Bogu Stwórcy.

Zainfekowani, maltretowani codziennie 
w głębi sumienia, oszołomieni jej perfidnym 
jadem zadajemy sobie pytanie: czym jest to 
coś, z czym się zmagam? Odpowiedzmy naj-
pierw na pytanie:

Skąd się to bierze?

Pokusa, która cię dręczy nie pochodzi od Boga, któ-
ry nie kusi nikogo: Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na 
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pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bo-
wiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi 
(Jak 1,13).

Zrzucanie winy na diabła staje się najłatwiejszym 
zabiegiem, który w części zdejmuje poczucie odpowie-
dzialności. Ale nie pozwala zrzucić jarzma niewoli i jest 
kłamstwem, w którym we własnym interesie utwierdzi cię 
sam Zły. Pierwsi ludzie, którzy poddali się pokusie tłuma-

czyli się właśnie w taki sposób – zrzucając od-
powiedzialność na innych: „wąż mnie zwiódł; 

kobieta mi dała”. Ale wina nie jest w innych. 
W rzeczywistości realizowali swoje własne, 
buntownicze pragnienia „stania się jak Bóg”. 
Kto z was, stojąc w cieniu rozłożystych kona-
rów rajskiego drzewa Poznania, nie pomyślał-

by przez chwilkę: „tak łatwo zerwać ten owoc, 
a ile mógłby mi dać spełnienia...” Oto pokusa. 

Chęć zrobienia źle, która wygląda atrakcyjnie  
i sensownie. Propozycja nie do odrzucenia, której na 
drodze stoi tylko bezsensowny Boży zakaz. 

W rzeczywistości pokusa jest odczuwaniem własnej 
cielesności. Już nie sam diabeł pcha cię do zła, lecz ty 

sam, wiedziony „genem upadku”, „syndromem rajskiego 
owocu”. Kusi nas własna pożądliwość, wabiąc i pociąga-
jąc ku złemu (Jak 1,14). Twoje stare, cielesne „ja”, twoja 
upadła natura odzywa się w chwilach, gdy czujesz się 
może najmocniejszy, uduchowiony i gotowy by na za-
wsze iść za Panem. 

Dlaczego?

Gdy już wiem, skąd bije źródło mojego 
problemu, mogę zadać pytanie: dlaczego? 
W jakim celu wciąż mam przechodzić przez 
stare i nowe pokuszenia, dowiadując się po 
raz kolejny, jak słaby jestem i w czym jeszcze 
mogę się złamać? Czy to ma tylko obniżać moją 
samoocenę poniżej wszelkim biblijnym standardom? 

Nie. Doświadczając mocy własnej cielesności, gdy 
zmagasz się z pokusą, otrzymujesz możliwość zidenty-
fikowania u siebie zachowań wrogich Bożej woli. Poku-
sa pozwala ci zobaczyć, co niechybnie możesz zrobić, 
gdy tylko będziesz mieć ku temu okazję. 

Pokusy dotykają czterech sfer. Po pierwsze, 
to złe myśli – wszelka pożądliwość, pycha, 
osądzanie bez autorytetu. Po drugie,  złe 
słowa – kłamstwa, obmowy, oskarżenia. 
Dalej, złe czyny – seksualne, bałwochwal-
cze, wyrządzanie krzywdy, bunt, grzechy 
przeciw swojemu ciału. I złe postawy – le-
nistwo, pracoholizm, obojętność. 

Zastanów się, w której sferze leży twój 
najczęstszy problem. Bóg chce, abyś nabył 
świadomości swoich słabych stron i identyfikował 
je jako niepożądane w relacji z Nim. Byś uczył się tego, 
jak nie dać się słabościom zdominować. I oto diabelska 
sztuczka niszczenia ciebie przez twoje słabości staje się 
orężem, którego Bóg używa dla wzbudzania niezłomne-
go, odrodzonego ducha w tobie! Greckie słowo peira-
smos tłumaczone jako pokusa, to „próba, wypróbowanie, 
doświadczenie”. Czyli to, co poddaje cię próbie – czy 
twoje zamiary są dobre, czy złe. Pokusa staje się 
więc użytecznym narzędziem oceny: jakim 
naprawdę jestem człowiekiem i gdzie się 
znajduję w obecnym stanie duchowym? 
Widzę postęp w uczniostwie czy regres?

Druga przyczyną jest kształtowanie 
pokory. Gdy znów zginasz kolana i wołasz 
w pokucie o wybaczenie, sam najlepiej 
wiesz, że twoje własne starania to marność 
nad marnościami. Znów odzywa się w tobie 
Salomon: „nie ma niczego nowego pod słońcem, 
to wszystko powraca...”. Pewien kleryk udawał się jak co 
tydzień do swojego spowiednika, klękał w konfesjonale 
i szeptał: ojcze – to samo... Spowiednik wzdychając od-
powiadał: synu – to samo... Może się uśmiechnąłeś lub 

uśmiechnęłaś – ale ja ci mówię – i ty masz tak samo. 
Pokusa jest ponad wyznaniowa, wszystkich nas do siebie 
przygarnia.

Wspaniałym dowodem łaski i mądrości Bożej będzie 
chwila, gdy sobie uświadomisz, że nękające cię po-

kuszenia przeradzają się w błogosławieństwo 
dla twego życia! Paweł pisał: Najchętniej więc 
chlubić się będę słabościami, aby zamieszka-
ła we mnie moc Chrystusowa (2 Kor. 12,9). 
W jaki sposób? Bo twój stosunek do pokusy 
determinuje to, jakim chrześcijaninem bę-
dziesz w przyszłości. Odważny i gorący dla 

Pana wierzący to ten, który płynie rwącą, gór-
ską rzeką pełną skalistych przełomów – pokus, 

wytrzymałą łodzią umartwienia ciała (cielesnej sfery 
osobowości), dla chwalebnego rozkwitu ducha. 

Wyzwanie

Powiem wprost: zmagasz się z mnogością pokus? – 
potraktuj je jak zaszczytne wyzwanie. Bóg chce, byś po-

przez nie stał się dojrzalszym człowiekiem, goto-
wym do realizacji Jego największych dzieł! Gdy 

dziś wspominasz swoje pokusy, pewnie przed 
oczami pojawiają się te same wielokrotne 
upadki. Właśnie teraz, dzięki temu złemu 
doświadczeniu możesz uczyć się podejmo-
wać mądre decyzje, oparte o Bożą świętość 
i wolę. Gdy przychodzi pokuszenie, twoje 

ułomności zostają oświetlone najsilniej-
szym światłem. Objawiają te rzeczy, które 

uniemożliwiają ci czerpanie błogosławieństwa  
z Bożych obietnic. 

Pomiędzy tobą a spełnieniem Bożych obietnic leży 
sytuacja zawierająca pokusę. Czego od Ciebie wymaga? 
Zawsze jednego: dokonania wyboru, zajęcia stanowiska 
i podjęcia działania. Wybierz mądrze. Im bardziej świa-
domie odpierasz pokusy, tym masz większą zdolność 
czerpania łaski od Boga i przyjmowania Jego darów. 

Co się stanie, gdy wybierzesz głupio? Pokusa 
wróci do Ciebie, ale już wzmocniona. Każde 

sprzyjające warunki będą ją potęgować. Gdy 
raz ulegniesz pokusie, to spowoduje, że 
następnym razem łatwiej i już bez walki 
podejmiesz podobną, fatalną decyzję.  
A ostatecznym rezultatem podległości cie-
lesności jest grzech i śmierć. 

Najlepszym momentem, aby podjąć 
walkę z pokusą jest najbliższa sytuacja wy-

boru. Jeśli podniesiesz tę rękawicę, przyjmiesz 
wyzwanie, i wygrasz, walka przyniesie ci chlubę. 

Zaczniesz się uczyć być mężem, kobietą wiary. Pamię-
tajmy: nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz  
z tych, którzy wierzą i zachowują duszę (Hebr. 10,39).

Paweł Krzywicki

Może się 
uśmiechnąłeś 

– ja ci mówię, że 
masz tak samo

Pokusa 
jest przeżywa-
niem własnej  
cielesności

Pokusa 
pozwala mi zoba-

czyć co niechybnie 
mogę zrobić, gdy 
tylko będę mieć 

okazję

Pokusa 
wymaga dokonania 
wyboru, zajęcia sta-
nowiska i podjęcia 
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Wiadomości ze świata
Opracował: 
Konstanty Wiazowki
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Tajwan – ewangelizacja Franklina Grahama.  
W dniach 30 października – 2 listopada ub. r. Franklin 
Graham prowadził w Tajpei, stolicy Tajwanu, ewangeliza-
cję. Chrześcijanie stanowią tylko trzy procent wszystkich 
mieszkańców tego małego kraju. Gdy misjonarka Doris 
Brougham przybyła na Tajwan w 1948 roku, chrześcijanie 
stanowili tam dziesiątą część jednego procenta. Brougham 
nazywa siebie „prostą dziewczyną z Seattle”, ale przywód-
cy chrześcijańscy mówią, że ta obecnie 82-letnia misjonar-
ka odegrała kluczową rolę w przygotowaniu tej ewange-
lizacji. To ona zwołała w 2007 roku w Tajpei wszystkich 
pastorów, aby przekonać się, czy nadszedł czas na zapro-
szenie ewangelisty. Ho Ying Chieh, syn pastora, pracujący 
na uniwersytecie, zorganizował w Tajpei dwa autobusy, 
którymi 80-ciu jego studentów przyjechało na ewange-
lizację. „Każdego z nich zaprosiłem osobiście” – mówi 
Ho. Ponad 40-tu z tej grupy nie było chrześcijanami, ale  
24 z nich powierzyło swoje życie Chrystusowi. W ewange-
lizacji wzięło udział ponad 183.000 osób, a ponad 13.000  
z nich pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie do przy-
jęcia Chrystusa do swego życia (Decision, 1/09).

Chile – pojednanie dwóch grup baptystycznych. 
W styczniu 1932 roku ogólnokrajowa konferencja bapty-
stów w Chile odbywała się w wielkim zborze na południu 
kraju. Rozgorzała gorąca dyskusja na temat wydawania 
środków finansowych. Pięciu pastorów opuściło konfe-
rencję, tworząc oddzielną grupę. Przez 70 lat obydwie 
grupy pracowały oddzielnie. Większa grupa, Unia Ewan-
gelicznych Zborów Baptystycznych w Chile, współpraco-
wała z baptystami amerykańskimi, posiadała seminaria 
i szkoły (27.780 członków w 326 zborach).  Natomiast 
Konwencja Zborów Baptystycznych Misji Chilijskiej, nie 
posiadając wiele możliwości, rozwijała się wolniej (2.206 
członków w 41 zborach). W czasie tego podziału między 
obydwoma grupami wymieniano się nauczycielami w se-
minariach czy pastorami. Ostatnio nastąpiło spotkanie rad 
obydwu grup, zaczęły odbywać się wspólne ogólnokra-
jowe konferencje. W ubiegłym roku nastąpiło pojednanie 
obu grup. W uroczystym spotkaniu wziął udział Alberto 
Prokopczuk, sekretarz generalny Federacji Baptystycznej 
Ameryki Łacińskiej (FBAŁ). Wspólnie świętowano 100-le-
cie ruchu baptystycznego w Chile. Obydwa Kościoły za-
chowały swoje struktury, ale ściśle ze sobą współpracują. 
„Wierzymy, że Bóg powołał nas do jedności. Jedność ta 
opiera się na miłości naszego Pana przez Jego Syna Jezusa 

Chrystusa i mocy Ducha Świętego, który w nas zamiesz-
kuje. Jedność stała się dla nas tak wielkim błogosławień-
stwem, że nie czujemy się już podzieleni” – pisze Raquel 
Contreras, przewodniczący FBAŁ (Baptist World, 1/09).

Angola – 130-lecie baptystycznego świadectwa. 
W dniach 25-28 września ub. r. w Mbanza - Kon-
go baptyści świętowali 130-lecie swego świadectwa  
w tym południowoafrykańskim kraju. W uroczystości tej 
wzięło udział ponad 3000 uczestników, 33 chóry, w tym  
27 chórów z Luandy, stolicy Angoli i dwa z Demokra-
tycznej Republiki Konga. W programie uroczystości był 
chrzest w pobliskiej rzece, ordynacja nowych pastorów, 
całonocny festiwal muzyczny. Po porannym nabożeń-
stwie niedzielnym stu pastorów wzięło udział w przyjęciu 
wydanym przez gubernatora tego regionu Zairu, które-
go Mbanza-Kongo jest stolicą. Świadectwo baptystyczne  
w Angoli zostało zapoczątkowane w 1878 roku przez 
angielskich misjonarzy Georga Grenfella i Thomasa  
J. Combera w ówczesnym Królestwie Kongijskim. Obecnie  
w Angoli działają trzy Kościoły baptystyczne, będące 
członkami Światowego Związku Baptystów. Wspólnie 
liczą one prawie 140.000 ochrzczonych członków zrze-
szonych w ponad 600 zborach. (Baptist World, 1/09). 

Litwa – praca misyjna baptystów. W październi-
ku 1841 roku niemiecki misjonarz baptystyczny Johann 
Gerhard Oncken w pobliżu miasta Memel (obecnie Kłaj-
peda) ochrzcił 25 osób, by w ten sposób zapoczątkować 
powstanie tam pierwszego zboru baptystycznego. Do 
1875 roku zbór ten posiadał 27 stacji misyjnych o łącznej 
ilości 2200 członków. Po drugiej wojnie światowej więk-
szość wspólnot baptystycznych niemal zanikła. Po roz-
padzie ZSRR na nowo rozpoczęła się służba zakładania 
nowych zborów. Litwa jest niezależnym krajem nadbał-
tyckim i od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Liczy  
3,6 mln mieszkańców, z których 80 procent to katolicy,  
10 procent prawosławni i 1 procent protestanci. Jak twier-
dzi Linas Andronovas, sekretarz generalny litewskich 
baptystów, trzeba przynajmniej 15 lat, aby założyć nowy 
zbór. Obecnie na Litwie działa osiem zborów bapty-
stycznych, które łącznie liczą 385 członków. Z pomocą 
Europejskiej Federacji Baptystów misjonarze litewscy za-
kładają dwa nowe zbory. Jeden z nich znajduje się w Ra-
kiskis przy granicy łotewskiej. Jest to małe, liczące 19.000 
mieszkańców miasto. Ta placówka misyjna składa się  

z 6 członków i 12 dzieci w szkole niedzielnej. Spotyka-
ją się oni w wynajętym budynku, mają swoją bibliotekę.  
W nabożeństwach regularnie bierze udział około 20 osób. 
Bracia i siostry proszą wszystkich o modlitwę za rozwój 
dzieła Bożego na tym terenie (IMP, styczeń/09).

Brazylia – ewangelizacja Moja nadzieja nadal 
trwa. Prawie 35 lat temu Billy Graham ewangelizował 
na największym na świecie brazylijskim stadionie Mara-
cana. Zgromadziło się tam 590.000 ludzi, z których po-
nad 30.000 pozytywnie odpowiedziało na apel ewange-
listy. Ilość tych, którzy byli ewangelizowani w listopadzie 
ub. r. nie zmieściłby żaden stadion. Ponad 840.000 osób  
z 53.000 zborów przygotowało się, aby być „Mateuszami” 
– ludźmi, którzy tak jak Mateusz (Lewi) z Łuk. 5 rozdz., za-
prosili swoich znajomych do domu na spotkanie z Jezusem.  
W dniach 6-8 listopada ub. r. ci „Mateusze” zaprasza-
li swoich znajomych i bliskich do swoich mieszkań, aby 
wspólnie obejrzeć ewangelizacyjny program Billy Graha-
ma i Franklina Grahama pt. „Ślubowanie, które należy sza-
nować”, film o tym, jak Chrystus wspiera małżeństwo. Jest 
to część stałej służby Ewangelizacyjnego Stowarzyszenia 
Billy Grahama Moja nadzieja – ewangelizacji przez telewi-
zję. Wiele denominacji ewangelikalnych uważało, że Ko-
ściół w Brazylii potrzebuje wsparcia dla małżeństw chrze-
ścijańskich. W domach prywatnych, w biurach i zborach  
w tych trzech dniach gromadziło się wielu zainteresowa-
nych tym tematem. Ze względu na rozległość kraju nie ma 
jeszcze wszystkich danych z tej ewangelizacji, ale dane  
z 23 procent domów wskazują, że ponad 159.000 osób 
powierzyło swoje życie Chrystusowi (Decision, 2/09).

Azerbejdżan – baptyści ofiarami nietolerancji 
i dyskryminacji. W Azerbejdżanie stosuje się dwoja-
kie standardy w zakresie wolności religijnej. Do takiego 
wniosku doszli eksperci do spraw wolności religijnej po 
wizycie w tym kraju, sponsorowanej przez Europejską 
Federację Baptystów i Światowy Związek Baptystów. 
Chociaż Rządowy Komitet do Pracy ze Stowarzyszenia-
mi Religijnymi i tradycyjnymi grupami religijnymi mówi  
o pełnej wolności religijnej, rozmowy z baptystami prze-
konują, że członkowie ich zborów są ofiarami nietoleran-
cji i dyskryminacji. Baptyści są stale niepokojeni przez 
policję, zastraszani przez nią, a nawet więzieni. O aresz-
towaniu dwóch baptystycznych pastorów, Zaura Balajewa  
i Hamida Szabanowa z Aliabadu dowiedział się cały świat. 
Obydwaj byli fałszywie oskarżeni, ale zostali osądzeni  
i uwięzieni, ponieważ ich zbory nie były zarejestrowane. 
Szabanow nadal przebywa w więzieniu, ale delegacja ma 
nadzieję, że wkrótce wyjdzie na wolność. Zborom bap-
tystycznym utrudnia się rejestrację. Zaur Balajew ubiegał 
się o to bezskutecznie przez 15 lat. Zbór w Neftcala wciąż 
czeka na rejestrację, ponieważ brakuje dowodu, że dom, 
w którym gromadzi się od 1966 roku, jest jego własno-
ścią. Dokument ten został złożony, ale władze twierdzą, 
że został zagubiony. Inne władze po raz drugi nie chcą 

wystawić tego dokumentu. Elnur Jabijew, obecny sekre-
tarz denominacji stracił pracę oficera policji, gdy okazało 
się, że jest baptystą. Baptyści cierpią też z tego powodu, 
że ich skonfiskowane przez władze radzieckie budynki 
nie zostały im zwrócone. I tak w budynku kościelnym  
w Baku nadal znajduje się teatr. Dziewięćdziesiąt pro-
cent tego ośmiomilionowego kraju stanowią muzułma-
nie. Dwadzieścia pięć zborów baptystycznych, liczących 
3.100 członków, należy do Kościoła Baptystów Azerbej-
dżanu (EBF, 22.01.09).

Bangladesz – konferencja Żywej Wody. W czasie 
takiej konferencji w Indiach (2007), przywódcy bapty-
stycznych kościołów w krajach Południowej Azji doma-
gali się zorganizowania takiego spotkania w ich krajach. 
I tak 125 uczestników wzięło udział w takiej konferencji 
na Sri Lance (13-16 listopad), 300 w Bangladeszu (18-20 
listopad) i prawie 400 w Nepalu (24-25 listopad). W Ban-
gladeszu są trzy Kościoły Baptystyczne, których delegaci 
wzięli udział w tej konferencji. Leor Sarkar, koordynator 
tego wydarzenia powiedział: „Ta konferencja Żywej Wody 
może stać się najważniejszym wydarzeniem, ponieważ 
biorą w niej udział przedstawiciele trzech naszych ko-
ściołów, aby koncentrować się na dzieleniu się wiarą  
w Chrystusa i służbie liderów”. Daniel Subba, przewod-
niczący Nepalskiego Kościoła Baptystów powiedział, że 
spośród 23 milionów Nepalczyków tylko 700.000, czyli 
trzy procent to chrześcijanie. Niektórzy delegaci w Nepa-
lu na tę konferencję dwa dni jechali autobusem i pięć dni 
szli pieszo do Katmandu, stolicy kraju. Konferencje Ży-
wej Wody, koncentrujące się na przygotowaniu liderów  
i ewangelizacji, są organizowane przez Światowy Zwią-
zek Baptystów na całym świecie (Baptist World, 1/09).

Egipt – pole gotowe do żniwa. W Egipcie, tak jak  
w wielu innych krajach, realizowany był telewizyjny pro-
gram ewangelizacyjny Moja Nadzieja. Idąc za przykładem 
Apostoła Mateusza, który zaprosił przyjaciół do swego 
domu na posiłek i spotkanie z Jezusem, wielu egipskich 
chrześcijan uczyniło to samo. Ewangeliczni chrześcijanie 
stanowią w tym kraju jeden procent wszystkich mieszkań-
ców (82 mln). Trudno jest im stawać w obliczu 99 procent 
muzułmanów, ale mimo to poprosili oni Ewangelizacyjne 
Stowarzyszenie Billy Grahama o przetłumaczenie tego pro-
gramu na język egipski i wzbogacenie go egipskimi świa-
dectwami wiary. Głównym ośrodkiem ewangelizacji był 
ewangeliczny zbór Kasr El Dobara, liczący ponad 5000 
członków i położony w centrum Kairu. Działa on od 1950 
roku i prowadzi wiele służb w swoim środowisku. Feba 
(23), pracowniczka społeczna w Aswan, zaprosiła na ten 
program do domu swoich rodziców cztery osoby. Później 
powiedziała: „Świadectwa były wspaniałe. Jedna dziew-
czyna po programie oddała swoje serce Chrystusowi. Ser-
ce drugiej zostało poruszone. Modliłam się za nią i odwie-
dzałam ją przez trzy miesiące. Dwa tygodnie temu ona też 
oddała swoje serce Chrystusowi” (Decision, 12/08).
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KUPON DLA PRENUMERATORÓW „SŁOWA PRAWDY” 

NA ZAKUP ALBUMU „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” 
W CENIE 50% (40 PLN)!

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

(Imię i nazwisko)

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

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

(adres)

 
Aby otrzymać Album w cenie promocyjnej dla prenumeratorów miesięcznika  
„Słowo Prawdy” należy podpisać niniejszy kupon, wyciąć i przesłać na adres  

Redakcji Wydawnictwa Słowo Prawdy (ul. Poznańska 34, 87-100 Toruń)  
oraz przesłać na konto Wydawnictwa 40 zł wraz z kosztami przesyłki (5 zł dla 

prenumeratorów krajowych i 15 zł zagranicznych) do 1 czerwca br. z dopiskiem: 
PROMOCJA DLA PRENUMERATORÓW wraz z Imieniem i Nazwiskiem.  

Numer konta: 82 1050 1054 1000 0023 2670 9819 
Wydawnictwo SŁOWO PRAWDY

Kościół Chrześcijan Baptystów • ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa

 

JEDEN PAN, JEDNA WIARA, JEDEN CHRZEST.  
150 LAT BAPTYZMU NA ZIEMIACH POLSKICH. 
 
red. Mateusz Wichary,  
Wydawnictwo  
Słowo Prawdy,  
Warszawa 2008.  
Oprawa twarda,  
144 s., kolor. 
„Ten wyjątkowy  
album przygotowa- 
ny z okazji 150-lecia 
ruchu baptystycznego w Polsce przypomina nam 
wszystkim o tym, co było. Pismo Święte zachę-
ca Bożych wybranych: Zachowaj w pamięci całą 
drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził Cię  
(5 Mojż. 8:2). Zgromadzone w tym albumie foto-
grafie będą nam w tym pomagały. (...) Wpatrując 
się w twarze naszych poprzedników wiary, którzy 
żyli w jakże odmiennych i o wiele trudniejszych 
czasach, dziękujmy za nich Bogu. Za ich odda-
nie Jezusowi Chrystusowi i wytrwałość w wierze. 
Pamiętajmy o tym, że „Jezus Chrystus wczoraj 
i dziś, ten sam i na wieki” (Hebr.13:8). Ta sama 
moc, którą ich kiedyś obdarzał, jest nam dostęp-
na w Jezusie Chrystusie i dzisiaj.” - z Przedmowy 
„Obowiązek pamiętania o przeszłości”, prezb. 
Konstantego Wiazowskiego 
CENA: 80 PLN

UDANE BIBLIJNE RODZICIELSTWO. 
WYCHOWANIE DZIECI 
Z TROSKĄ, WSPÓŁCZUCIEM 
I ZDROWYM ROZSĄDKIEM. 

John MacArthur, 
Wydawnictwo Słowo 
Prawdy, Warszawa 2009, 
oprawa miękka, s. 200. 
 
Książka jednego z najbardziej szanowanych pa-
storów w USA, prowadzącego kilkunastotysięczny 
zbór w Sun Walley w Kalifornii, wiernego ojca  
i męża, autora prawie stu publikacji, w tym cie-
szącej się wielką popularnością MacArthur Study 
Bible, czyli Biblią z komentarzami. 
„...wielu autorów krąży wokół utartych schema-
tów, kurczowo trzymając się zasad psychologii,  
z których nie wszystkie się sprawdzają. Tymcza-
sem jest pewne źródło, najwłaściwsze, by z niego 
czerpać - Biblia. John MacArthur poszedł właśnie 
tą drogą, dzięki czemu jego książka jest cenna.”  
- Zbigniew Kłapa, Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
„Miłość Edukacja Dojrzałość” 
CENA 19,90 PLN 

KSIĘGARNIA BAPTYSTYCZNA  
WYDAWNICTWA SŁOWO PRAWDY 

www.slowoprawdy.pl
 
POLECAMY:
• Biblie

• Komentarze, świadectwa i książki historyczne

Książki Wydawnictwa Słowo Prawdy dostępne są:
 
- w internetowej księgarni Wydawnictwa: www.slowoprawdy.pl
- w Kancelarii Kościoła, ul. Waliców 25, Warszawa
- w Redakcji Wydawnictwa, ul. Poznańska 34 Toruń. 

KORZYSTNE OBNIŻKI DLA ODBIORCÓW ZE ZBORÓW!  
Prosimy o kontakt: slowoprawdy@gmail.com
 

ZAMÓW MIESIĘCZNIK „SŁOWO PRAWDY” W WERSJI ELEKTRONICZNEJ BĄDŹ DRUKOWANEJ!
Prenumerata:

Koszt wykupienia prenumeraty 12 miesięcznej wynosi 70 zł w wersji 
drukowanej lub 30 zł w wersji elektronicznej.

W przypadku prenumeraty zbiorowej (od 6 wspólnie wysyłanych 
drukowanych numerów SP) koszt jednej prenumeraty spada do 60 zł 
za 12 miesięcy. Warunkiem jest wysyłanie wspólne numerów na jeden 
wskazany adres.

Pojedynczy numer:
Jeśli jesteś zainteresowany pojedynczym numerem, zachęcamy  

do kupienia wersji elektronicznej (4zł) bądź kupienia wersji drukowa-
nej za 9 zł (wraz z kosztami przesyłki krajowej) lub 15 zł (przesyłka 
zagraniczna).

JAK ZAMAWIAĆ?
1. Wpłać określoną kwotę na konto:

Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
ING Bank Śląski 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905

2. Skontaktuj się z nami:
Przy zamówieniu wersji elektronicznej (w pliku PDF) prosimy o kontakt 

e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl. Otrzymasz osobisty kod 
dostępu do pliku ze „Słowem Prawdy”.

Przy zamówieniu wersji drukowanej zamówienie można przesłać na 
adres mailowy: slowo.prawdy@baptysci.pl lub skorzystać z formularza  
i blankietu do wydruku do wpłaty na poczcie lub w banku.



„Lecz ja 
i dom mój 
służyć będziemy Panu” Joz. 24:15

Głównym tematem tegorocznej majówki jest zaangażowanie rodzin  
i osób samotnych w praktyczną służbę kościoła:

Jak zorganizować i poprowadzić zborową szkołę biblijną. • 
Grupy domowe jako integralna część szkoły biblijnej. Swoimi 
doświadczeniami w tej dziedzinie podzielą się Tony Show i Carol 
Story ze zboru Morningside Baptist Church w Południowej Karolinie 
oraz doświadczeni liderzy z kraju.

Elementy indywidualnej formacji duchowej: modlitwa, studiowanie • 
Słowa Bożego i post. Wykłady poprowadzi pastor Gustaw Cieślar.

Inspirujące wieczory z Dobrą Nowiną • prowadzone przez pastora 
Henryka Skrzypkowskiego.

Przewidziany jest specjalny program dla młodzieży. W czasie trwania 
seminariów zapewniona zostanie opieka dla dzieci.

W programie majówki znajdą się dodatkowe atrakcje, takie jak:  
Nordic walking, pieczenie chleba, wspólne grilowanie,  

turniej tenisowy, turniej siatkówki.

Majówka rozpocznie się piątkowym 
obiadem (1 maja), a zakończy 

niedzielnym nabożeństwem  
i wspólnym obiadem (3 maja). 

Istnieje możliwość 
przyjazdu w czwartek 
30 kwietnia wieczorem 
po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

Koszt udziału w majówce: 
100 zł od osoby dorosłej          
50 zł dla dzieci w wieku do 12 lat        
bez opłat dla dzieci w wieku do 3 lat 

Rejestracja i przedpłata: 
w Kancelarii Rady Kościoła do dnia  
10 kwietnia 2009 r.: 

tel. 022 624 27 83, 
e-mail: kancelaria@baptyści.pl
adres: ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa

Dla osób rejestrujących się po terminie  
opłata wzrasta do 120 zł.

Przedpłaty w wysokości min. 50% kwoty  
od każdej osoby prosimy dokonywać  
na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP:
ING Bank Śląski 
20 1050 1054 1000 0023 1749 6905
Tytułem: Majówka Radość 2009

Wszelkie pytania prosimy kierować 
do s. Magdy Czerwińskiej 
w Kancelarii Rady Kościoła.

Gospodarzami spotkania są  
Jacek i Alina Woźniak  
z Duszpasterstwa Rodzin.

Zapraszamy na ogólnopolską majówkę  
Kościoła Chrześcijan Baptystów

Warszawa-Radość, 1-3 maja 2009

Zapraszamy do Radości w 2009 roku
Kalendarz wydarzeń:

10 - 14 kwiecień – Obóz Wielkanocny
1 - 3 maj – Ogólnokościelna majówka pod hasłem  
„Ja i dom mój służyć będziemy Panu”, organizowana przez służby  
i duszpasterstwa KChB 

11 - 12 maj – Konferencja Pastorska i Liderów Służb Kościelnych 
20 - 27 czerwiec – Obóz Sportowo-językowy
12 - 22 lipiec – Wczasy Seniora
24 lipca - 2 sierpnia – Obóz Anglojęzyczny Come Together 
31 grudzień - 2 styczeń – Konferencja Noworoczna


