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KAZANIE

Myślę, że nikomu z nas nie jest obce 
stwierdzenie Carpe diem – czyli w wol-
nym tłumaczeniu chwytaj chwilę, lub 
ciesz się chwilą. Mowa o „carpe diem” 
jest bardzo powszechna wokół nas – 
szukanie spełnienia i zaspokojenia swo-
ich żądz i pragnień jest na porządku 
dziennym współczesnego człowieka.  

Uważam, że jest to znaczący trend, 
który ma wielki wpływ na codzienne 
życie i chciałbym się krótko temu przyj-
rzeć, ale z nieco innej perspektywy. Ty-
tuł tego artykułu wyraziście podkreśla 
istotę twórczego życia, a mianowicie 
Carpe Deo diem – czyli „chwytaj Bożą 
chwilę”.

Życie jako podróż

Zastanówmy się przez chwilę nad na-
szym życiem, z czego się ono składa, 
czym jest przepełnione? Praca, rodzina, 
rozrywka, kościół... można wydzielić 
różne elementy, priorytety. Wystarczy 
zajrzeć do naszych kalendarzyków by 
zobaczyć co nas najbardziej pochłania, 
czym się zajmujemy, co jest dla nas 
ważne.

Postarajmy się spojrzeć na nasze życie 
z perspektywy czasu. Kiedy się temu 
głębiej przyglądniemy, można dojść do 
wniosku, że nasze całe życie jest swe-
go rodzaju podróżą w czasie, na którą 
składają się różne momenty i chwile. Są 
momenty dobre i złe, te za którymi tę-
sknimy, i do których lubimy wracać ale 
i takie, od których uciekamy i wolimy 
aby nigdy nie miały już miejsca w na-
szym życiu.

Istotne momenty

Aby to stało się bardziej osobistym prze-
życiem, zastanów się przez chwilę nad 

pytaniem: jeśli mógłbyś uchwycić jakiś 
moment swojego życia, który byś wy-
brał? Jakiś moment z przeszłości, które-
go żałujesz i chciałbyś się go pozbyć?  
A co, jeśli wiedziałbyś o nadchodzącym 
momencie, który mógłby zmienić twoje 
życie na zawsze i wypełnić je zupełnie 
nowymi możliwościami? Co, jeśli wie-
działbyś o takim nadchodzącym Bo-
żym momencie, który mógłby zupełnie 
zmienić twoje życie? Jakbyś się do tego 
przygotował? Jaką byś przyjął postawę?

Życie tak naprawdę składa się z mo-
mentów – jeden moment może zdecy-
dować o reszcie naszego życia, jedna 
decyzja może nas zmienić na zawsze, 
ciągle też ponosimy konsekwencje na-
szych wyborów. To co robisz w danej 
chwili ma wpływ na następną. W tym 
właśnie sensie wszyscy podróżujemy 
w czasie, poruszając się z momentu  
w moment.

Monet i atomy

Aby to jeszcze bardziej obrazowo zro-
zumieć, warto na chwilę odnieść się do 
wielkiego artysty impresjonistycznego 
Moneta. Wydaje się, że cała jego sztuka 
opierała się na wychwytywaniu piękna 
chwili. Większości z nas moment koja-
rzy się z czymś stałym i niezmiennym. 
Chcemy złapać moment i pozostać  
w nim. Tak się dzieje, kiedy coś widzi-
my i chcemy dany moment zapamiętać 
robiąc zdjęcie. Geniusz Moneta polegał 
jednak na tym, że on postrzegał chwilę 
w bardzo realistyczny sposób. Monet 
jest mistrzem w wykorzystaniu światła 
i ruchu w swoich obrazach. W jego ob-
razach jest życie, jest wychwycony mo-
ment, ale w bardzo dynamiczny sposób, 
który sprawia, że te obrazy ożywają  
w naszej wyobraźni. My często przy-
zwyczajamy się do patrzenia na świat 

Carpe Deo Diem 
             czyli przewodnik do twórczego życia z Bogiem

Wojciech Kowalewski

jako coś stałego, podczas gdy w rze-
czywistości świat jest ciągle w ruchu.

Greckie słowo określające moment czy 
chwilę to atomos. Od tego właśnie sło-
wa wywodzi się nazwa „atom”, który 
jest symbolem najdrobniejszej części 
materii. Atom niedostrzegalny ludzkim 
okiem stanowi jednak podstawę mate-
rii. Kiedy jednak atom zostanie podda-
ny odpowiedniej reakcji może powstać 
bomba atomowa. 

Boże momenty 

W podobny sposób, kiedy my jesteśmy 
gotowi spojrzeć na nasze życie z per-
spektywy Bożych momentów, poten-
cjału, który Bóg otwiera przed każdym 
z nas, możemy stać się katalizatorami 
Bożego działania w miejscach, w któ-
rych Bóg nas stawia. 

To, jak postrzegasz Boga w swoim  
życiu ma dramatyczny wpływ  

na to, kim się stajesz. 

To, jak rozumiesz Boga ma wpływ  
na twoją więź z Bogiem. 

To, jak doświadczasz Bożego  
działania ma wpływ  

na całokształt twojego życia.

Boży moment w życiu Jonatana

Ten proces jest wyraźnie zobrazowany 
w życiu Jonatana. W Pierwszej Księdze 
Samuela 14:1-15 jest opisana historia, 
która zdefiniowała życie tego bohatera 
biblijnego. Tutaj znajdujemy historię ini-
cjatywy, której podejmuje się syn króla 
Saula. Samuel bardzo szczegółowo opi-
suje, w jaki sposób Jonatan „chwyta 
się Bożego momentu w swoim życiu”.  
W tekście tym dostrzegamy dwie od-

Twórczość i sztuka to tematy uznawane często za mało „duchowe”, czyli  
w praktyce nie warte omawiania przez chrześcijan. Ewentualnie w kontekście 
nabożeństwa, i tyle. Z drugiej strony, mam wrażenie, że tak naprawdę chcieliby-
śmy robić więcej, inaczej; odkryć jak. Że mamy wiele talentów i potężny twórczy 
potencjał. I to czujemy. Ale jakoś tak się między nami utarło, że ten temat jest 
drażliwy, dlatego lepiej go omijać i zbytnio weń nie wnikać. 

Tym numerem chcielibyśmy to zmienić. Przede wszystkim zachęcamy 
do zapoznania się ze świadectwami braci i sióstr z różnych zborów  
w Polsce, którzy zarówno profesjonalnie jak amatorsko zajmują się sztuką 
– muzyką, plastyką, poezją. Mam nadzieję, że ich spojrzenie zachęci nas, 
niezależnie od tego, czy jesteśmy amatorami czy profesjonalistami, do odwagi  
w rozwoju swych talentów, może odkopania tych dawno zapomnianych? 
Podobnie dwa świadectwa ze zborów – wrocławskiego i warszawskiego – 
liczymy, ze zachęcą nas wszystkich do używania sztuki we wzbogacaniu 
naszego zborowego życia; uwielbiania Boga poprzez używanie tego, 
czym nas obdarzył. Kazanie pastora Wojtka Kowalewskiego kieruje nas do 
twórczego podejścia do chwil, z jakich składa się nasze życie. W związku  
z faktem, iż mamy artystkę w Redakcji – w tym numerze rej wiedzie Aneta 
Krzywicka, która przybliża nam różne aspekty relacji chrześcijan do sztuki. 
W Po co nam sztuka? rozprawia się z obiegowymi poglądami na sztukę  
i twórczość w naszym środowisku; w Artysta w potrzasku – z prawdziwymi  
i wyimaginowanymi przeszkodami powstrzymującymi chrześcijan od tworzenia; 
w Talenty w kościele – o roli zboru jako czynnika, który może do twórczości 
zachęcić, bądź owe działanie hamować. 

Uff... trochę nam tego wszystkiego się zebrało! Twórczość i sztuka zdecydo-
wanie dominuje w majowym Słowie Prawdy! Jesteśmy jednak przekonani, że jest 
to temat rzadko poruszany i zasługuje na poświęcenie mu większości numeru. Ze 
stałych rubryk zachęcamy do wyboru wydarzeń ze świata. Również, po krótkiej 
przerwie wraca na łamy Słowa Prawdy brat Ryszard Tyśnicki – tym razem jako 
felietonista (Jedynie trzy procent). 

W końcu – nowość – reklamy firm prowadzonych przez chrześcijan. Je-
stem przekonany, że są one potrzebne. Właśnie dlatego, że dają nam możli-
wość kupienia czegoś czy załatwienia z bratem czy siostrą w Chrystusie, a nie  
z osobą nieznajomą. Reklama w Słowie Prawdy ma służyć naszym współwy-
znawcom, nie każdemu, kto się zechce zareklamować. Chcemy stworzyć moż-
liwość poznania się chrześcijan, mających coś do zaoferowania i tego czegoś 
szukających. Ponieważ jest to działanie nowe w najbliższych dwóch numerach 

(czerwiec oraz lipiec-sierpień) obowiązuje 50% promocja. Zapraszamy!

    Bądźmy twórczy! Nasz Bóg, 
choć niezmienny w swym świętym 
charakterze, jest również tym, który 

nas zaskoczy: „Czego oko nie widziało 
i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego 

nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują” (1Kor 2:9). 

        Alleluja! Panie, przyjdź!

      W imieniu Redakcji,
     pastor Mateusz Wichary

         Spis treści:

s. 3.  - Carpe Deo Diem  
- Wojciech Kowalewski

s. 5.  - Klub Środowiskowy 
„Talencik” - Gienia 
Trusiewicz

s. 6.  - O swojej twórczości mówi 
Dorota Piątkowska

s. 8.  - Twórz, chrześcijaninie - 
Aneta Krzywicka

s. 11. - O swojej twórczości mówi  
Michał Maliszewski

s. 13.  - Po co nam sztuka  
- Aneta Krzywicka

s. 16.  - O swojej twórczości mówi  
Justyna Szałamacha

s. 18.  - Artysta w potrzasku  
- Aneta Krzywicka

s. 20.  - O swojej twórczości mówi  
Zbyszek Wierzcholski

s. 22.  - Talenty w kościele  
- Aneta Krzywicka

s. 25.  - O swojej twórczości mówi  
Beata Chołod

s. 26.  - Jedynie trzy procent  
- Ryszard Tyśnicki

s. 26.  - Wieczór poezji  
- Klaudia Wiazowska

s. 28.  - Wiadomości ze świata

fot. stock.xchng



4 • SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2009 SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2009 • 5

mienne postawy: z jednej strony po-
stawę chwytania Bożych momentów 
reprezentowaną tutaj przez Jonatana, 
oraz postawę bierności reprezentowa-
ną przez Saula.

Wszystko dzieje się w kontekście woj-
ny z Filistyńczykami. Saul, pomazaniec 
Pana, król Izraela miał wyraźne przyka-
zanie aby czekać 7 dni do czasu przy-
bycia kapłana Samuela, w celu złożenia 
ofiary dla Pana. Zamiast zrobić to, co 
wiedział, że jest dobre i według woli 
Bożej, przejął kontrolę i zaczął realizo-
wać swój plan. Saulowi został powie-
rzony autorytet w Izraelu, on jednak 
zawiódł. Więc kiedy Filistyńczycy przy-
gotowywali się do zniszczenia Izraela, 
Saul i jego armia pogrążeni strachem 
odpoczywali pod jabłonią granatową 
i zamiast postępować zgodnie z wolą 
Bożą, wybrali nie robić nic! To smut-
ny obraz Bożego ludu, który stoi przed 
szansą uporania się ze swoim wrogiem 
w posłuszeństwie Bogu...wybiera jed-
nak inną drogę.

Z drugiej strony pojawia się opis posta-
wy Jonatana. „Chodź przeprawmy się 
ku czatom tych nieobrzezańców, może 
Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie-
trudno wybawić przez wielu, lub przez 
niewielu” (14:6). 

Pamiętajmy, to jak postrzegamy Boga  
w naszym życiu ma dramatyczny 
wpływ na to, kim się stajemy.

Co dostrzegamy w postawie Jonatana? 
Widać w nim człowieka wiary, który 
pokłada zaufanie w Bogu. Widać też, 
że nie boi się on podjąć inicjatywy  
w celu realizacji Bożej wizji w jego ży-
ciu. Jest też gotowy na wielkie poświę-
cenie, nawet oddanie swojego życia po 
to, aby imię Pana zostało uwielbione  
w Izraelu. Zauważmy też, że nie ma 
stuprocentowej pewności, że Bóg za-
działa według jego oczekiwań, co pod-
kreślają jego słowa „może Pan uczyni 
coś dla nas”, a mimo to odważnie po-
dejmuje krok wiary. Nie boi się podjąć 
inicjatywy, ufa Bogu i czyni coś, co 
przemieni go na resztę życia. Postawa 
Jonatana jest przeciwieństwem Saula, 

który zachowuje się tak, jakby utkwił  
w jednej chwili i nie był w stanie się  
z niej wydostać.

Boże momenty w Twoim życiu

A jak ten obraz ma się do twojego ży-
cia? Która z tych postaw jest ci bliższa? 
Czy postawa Saula czasami symboli-
zuje twoje życie? Jeden moment, który 
ciągle cię prześladuje. Moment z prze-
szłości, który okrada cię z przyszłości. 
Moment, w którym się zatrzymałeś  
w swoim życiu. Być może tak też wy-
gląda twoje życie chrześcijańskie – kie-
dyś był moment, w którym zwróciłeś 
się do Boga, ale dzisiaj pozostaje już 
tylko religijna rutyna. Być może po-
dobnie jak Saul „odpoczywasz” pod 
swoją jabłonią granatową – cokolwiek 
to może oznaczać w twoim życiu – być 
może robisz wiele dobrych rzeczy, ale 
pomijają cię te najlepsze.

Jeśli wybierasz to, aby zamknąć się  
w pewnej chwili, która zaczyna cię 
ograniczać – mniej lub bardziej świado-
mie zamykasz się na chwytanie Bożych 
momentów w twoim życiu!

To my jesteśmy odpowiedzialni za 
podejmowanie decyzji. To my wybie-
ramy pomiędzy chwytaniem Bożych 
momentów, a dylematem bierności. 
Nie chodzi tu więc o robienie rzeczy 
dobrych, ale szczere poszukiwanie i re-
alizowanie tych najlepszych, które wy-
nikają z naszej więzi z Bogiem, którego 
prorok Jeremiasz opisuje w obrazowy 
sposób jako artystę garncarza. Ty i ja je-
steśmy gliną, która pozostaje w rękach 
garncarza. Bóg powołuje nas do życia 
w obfitości, do życia, które jest przygo-
dą, która wymaga pewnych poświęceń 
i inicjatywy z naszej strony.

Aby dostrzegać Boże momenty w na-
szym życiu potrzebujemy Bożej optyki, 
duchowej perspektywy, takiej jaką re-
prezentował swoją postawą Jonatan. Są 
rzeczy, które Bóg dla nas robi. Są też 
takie, których od nas oczekuje. Podróż 

rozpoczyna się od odpowiedzenia na 
Boże powołanie w twoim życiu. Cho-
dzi tutaj o świadomy wybór. Kwestia 
wyboru jest niezwykle dobrze zilustro-
wana w V Moj. 30:15-20, gdzie Bóg wy-
raźnie podkreśla wagę i konsekwencje 
naszych decyzji:

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie  
i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż z ja naka-
zuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga 
twego, chodził jego drogami i przes- 
trzegał jego przykazań, ustaw i praw, 
abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg 
twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do 
której idziesz... Wybierz przeto życie, 
abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując 
Pana, Boga twego, słuchając jego głosu 
i lgnąc do niego gdyż w tym jest twoje 
życie...” 

„Wybierz życie” – zachęca nas słowo 
Pana. Tak więc, nasze wybory albo 
nas przybliżają albo oddalają od Boga. 
Każdy z nas codziennie staje przed wy-
borami. Każdy z nas ma różne chwile  
i momenty i od jego postawy zależy, 
jak będziemy żyli. Nie chodzi więc 
tylko o chwytanie chwil, ale za przy-
kładem Jonatana, chwytanie Bożych 
chwil, postawę ciągłej gotowości poda-
wania się kształtowaniu przez naszego 
garncarza.

Bez względu na to, jak wyglądało twoje 
życie do tej pory, bez względu na to, jak 
wiele złych decyzji podjąłeś – pamiętaj, 
zaraz za rogiem czeka na ciebie nowy 
moment, Boży moment, jeśli jesteś go-
towy się go uchwycić! Nigdy nie jest za 
późno, by uchwycić się Bożej chwili.

Boży moment w życiu Rahab

Biblijnym potwierdzeniem tej zasady 
jest nierządnica Rahab, która popełni-
ła wiele grzechów, ale jeden moment 
zupełnie zmienia jej życie – moment 
przyjęcia i ochrony szpiegów Jozuego, 
moment wyznania wiary w Boga he-

brajskiego, moment, który zbawia za-
równo ją jak i całą jej rodzinę. Zmiana 
w jej życiu jest niezwykła – z nierząd-
nicy staje się prawą kobietą włączoną 
do grona Izraelitów – Rahab wychodzi 
za mąż za Salmona, którego synem 
jest Boaz, mąż Rut, których synem był 
Obed, ojciec Jessego, którego synem 
był Dawid, król Izraela.  Jeśli przyjrzy-
my się genealogii Chrystusa odkryjemy, 
że krew Rahab dała początek pokole-
niu, z którego narodził się Józef, mąż 
Marii, matki Chrystusa.

Tak więc jedna właściwa decyzja, 
uchwycenie się Bożego momentu w ży-
ciu Rahab zupełnie zmieniło jej życie  
i miało poważny wpływ na bieg historii. 
Kiedy przyglądamy się biblijnym boha-
terom, ta zasada ciągle się powtarza. 
Nie chodzi tu tylko o jedną chwilę, ale 
bardziej o kształtowanie w nas właści-
wie rozumianej postawy sługi, który 
ciągle na nowo włącza się w Boże dzia-
łanie.

Bądź Bożym dziełem sztuki!

Apostoł Paweł kończąc swoje naucza-
nie na temat zbawienia z łaski pisze 
znamienite słowa: „Jego bowiem dzie-
łem jesteśmy stworzeni w Chrystusie 
do dobrych uczynków, do których 
przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich 
chodzili” (Ef. 2:10). Mówiąc o „dziele” 
apostoł używa greckiego słowa poie-
ma, które dosłownie oznacza „poemat” 
lub „dzieło sztuki”. Każdy z nas, kto jest 
w Chrystusie stanowi więc unikalny po-
emat, niezwykłe dzieło wskazujące na 
chwałę Bożego działania. Każdy wie-
rzący jest więc powołany do twórczego 
życia w Chrystusie. Nie chodzi tu tyl-
ko o robienie dobrych uczynków, ale  
o chodzenie w uczynkach, które wy-
pływają z naszej więzi z Chrystusem  
i są tymi, do których zostaliśmy prze-
znaczeni, abyśmy w nich chodzili.    

Bóg powołuje cię do życia!  Chwytaj 
Boże chwile i nie dawaj się okradać  
z Bożego przeznaczenia dla swojego 
życia. Carpe Deo diem!  n

   

Klub Środowiskowy istnieje przy Pierwszym Zborze Kościoła Baptystów 
we Wrocławiu od wielu lat i skupia dzieci z różnych środowisk Wrocławia. 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek. Do prowadzenia zajęć z dziećmi 
zaangażowani są wykwalifikowani wychowawcy, nauczyciele, plastycy oraz 
wolontariusze. Oprócz regularnych zajęć piątkowych organizowane są wyj-
ścia rekreacyjne, wycieczki poza 
miasto, zimowiska w górach oraz 
letnie wyjazdy wakacyjne, półko-
lonie w mieście. Dzieci podczas 
zajęć w Klubie otrzymują posiłek  
i napoje. Raz w miesiącu odbywają 
się spotkania dla matek – warsztaty 
plastyczne, raz na kwartał organi-
zowane są wykłady- prelekcje dla 
rodziców.

Wszystkie zajęcia prowadzone 
są w oparciu o wartości chrześci-
jańskie. Działania Klubu dofinanso-
wuje Urząd Miasta we Wrocławiu.

Oferowane zajęcia w Klubie to 
zajęcia sportowe, zabawy rucho-
we, zajęcia rozwijające zaintereso-
wania: różne formy zajęć plastycz-
nych, między innymi malowanie na 
jedwabiu (te cieszą się wyjątkowym 
powodzeniem u dzieci), tworzenie 
z masy solnej, wykonywanie prac 
metodą decoupage, malowanie 
na szkle, szycie ręczne, malowa-
nie różnymi technikami, lepienie  

 Klub Środowiskowy „Talencik”
przy I Kościele Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

Grafika w tle artykułu:  
fragmenty obrazów Moneta
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O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI MÓWI

d
Powiedz kilka słów o sobie.

Jeszcze będąc w Liceum Plastycznym zaintere-
sowałam się malowanym jedwabiem. Nawet nie 
przypuszczałam wtedy, że ta pasja przerodzi się 
w sposób na życie. Od kilkunastu lat zajmuję się 
malowaniem chust i szali. Gdy tylko czas mi na to 
pozwoli, maluję również obrazy, lampy, zasłony, 
parawany, suknie ślubne itp. Inspiruję się naturą. 

Czym jest dla Ciebie twórczość?

Twórczość to przede wszystkim pasja dla owej 
rzeczy, sprawy. To nowy pomysł, idea... Twór-
czość przejawia się u mnie w ozdabianiu wnętrz, 
przedmiotów i oczywiście nadawaniu kawałkowi 
tkaniny nowego znaczenia i wartości. Pomysły 
rodzą się codziennie w przeróżnych okoliczno-
ściach.

Czym różni się twórczość  
od innych działań w życiu?

Szczerze mówiąc trudno mi odpowiedzieć na to 
pytanie jednoznacznie. Łatwiej patrząc z boku 
określić to, co twórczością nie jest. Twórczy czło-
wiek to ktoś, kto ma coś ciekawego do dania od sie-
bie innym, a nie jedynie powiela stereotypy i utar-
te ścieżki. Chociaż ludzie nazywają mnie artyst-
ką, to nie wiem, czy jestem prawdziwym twórcą - 
śmieję się, że ja przecież tylko podglądam kwiatki  
i staram się je ładnie namalować.

Ciągle się łudzę, że jak dojrze-
ję, to wypowiem się inaczej, 

poważniej, będę miała 
wreszcie czas na od-

kładane ciągle 
wystawy.    

A przecież twórczość zaczyna się 
już w piaskownicy i dotyczy każ- 
dego z nas.

Jak sztuka (twórczość)  
łączy się z wiarą?

Cieszę się z tego pytania, ponieważ 
pamiętam, że zaczynając swoją dzia-
łalność byłam bardzo młodą, wierzą-
cą osobą i wszystko chciałam robić 
dla Jezusa, serio! Myślałam wtedy, że 
Panu Bogu podobają się ładne, rado-
sne obrazki. Dziś troszkę szerzej na to 
patrzę i moim marzeniem jest wyrazić 
doskonalej to, co czuję i przeżywam. 
Bardzo chciałabym dawać nadzieję 
tam, gdzie jej brak. Wierzę, że dosko-
nały Bóg cieszy się z niedoskonałych 
wytworów swoich dzieci. Wiele też 
zleceń odrzuciłam z powodu wiary 
(np. znaki zodiaku i obrazki new age). 
Była to okazja do dzielenia się ewan-
gelią, która ma realny wymiar na co 
dzień.

Czy każda sztuka chwali Boga?  
Jeśli nie każda – to jaka i dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywi-
sta. Nie każda, bo jak wszyscy wiemy, 
nie każdy człowiek ma taki cel. Jednak 
mocno wierzę, że było to pierwotnym 
planem Boga, by swoje talenty czło-
wiek rozwijał wraz z jego autorem t.j. 
AUTOREM WSZELKICH TALENTÓW 
– BOGIEM. Przecież nie ma dobrych  
i złych kolorów tak jak nie ma świę-
tych nut -  to zależy od motywacji sa-
mego artysty. 

Jakie Boże zasady widzisz,  
jako wytyczne dla twórców?

Najważniejszą zasadą jest prawo 
miłości, aby z całych sił, z całej my-
śli miłować Pana Boga swego i Jego 

z gliny oraz inne ciekawe zajęcia plastyczne, zajęcia te-
atralne, komputerowe, gry świetlicowe (gry planszowe, 
„piłkarzyki“, bilard i inne), lekcja biblijna dla dzieci oraz 
nastolatków, śpiew.

Celem zajęć teatralnych jest pobudzanie aktywności 
twórczej dziecka, wspomaganie jego rozwoju i przybli-
żanie problematyki i istoty teatru. Dzieci ćwiczą kon-
centrację uwagi, umiejętność myślenia i fantazjowania 
(przeobrażanie w określoną postać), rozumienie mowy 
gestów i znaków, współdziałanie w grupie. Dzieci przy-
gotowują przedstawienia, na które zapraszani są rodzice. 
Zajęcia są twórczą zabawą w teatr. Prowadzone zabawy 
ruchowe kształtują wrażliwość i wyobraźnię dziecka.

Dzięki wierzącym osobom angażującym się w pracę  
z dziećmi zasiane ziarno Słowa Bożego oraz pogłębiane 
relacje z dziećmi i ich rodzicami na pewno przyniosą 
owoc dla Bożego królestwa. 

    Gienia Trusiewicz
     Kierownik Klubu

Prace 
uczestniczek 
zajęć

dzieci, jak samego siebie. Nie będzie-
my wtedy nikogo obrażać, oszukiwać, 
okradać innych z pomysłów, itp. 

Twój upadek i najwspanialsza  
chwila jako artysty.

Trudno mi o tym mówić, ale muszę się 
przyznać, że czasem narzekałam na 
swój talent, ponieważ miałam tyle zle-
ceń, że brakowało mi czasu na zwykły 
wypoczynek. Zamieniałam wdzięcz-
ność Bogu na narzekanie - dziś my-
ślę, że to największa pułapka, w którą 
wpadłam. To zabija prawdziwą pasję 
i radość tworzenia. Pan Bóg jest nie-
samowicie dobry i odpowiedział na 
to łaską i dobrocią. Dał mi wspania-
łych przyjaciół, którzy mnie otaczają. 
Często też mam bezpośredni kontakt  
z ludźmi, których słowa mnie zachę-
cają i dodają skrzydeł. Ale najcenniej-
sze jest to, że Bóg zna się na  kolorach 
jak nikt inny na świecie i zawsze mogę 
czerpać bezpośrednio z Jego twórczo-
ści!

Jaka byłaby Twoja rada (przestroga) 
dla chrześcijan, którzy chcą zostać 
artystami?

Szanować talent, który mamy, nawet 
jeśli jest maleńki – warto. Robić to, 
do czego mamy pasję i nie popadać  
w bezmyślne powielanie cudzych 
wzorców. Wszak sami jesteśmy niepo-
wtarzalnym dziełem sztuki!

Warto być uczciwym, bo to Bóg nam 
odpłaca, a nie ludzie. Warto modlić się 
też o nowe idee, a naprawdę będziemy 
zaskoczeni, jak sprawy mogą się poto-
czyć, gdy sam Bóg nam pomaga! n

Więcej o twórczości Doroty  
znajdziesz na: www.na-jedwabiu.pl 

-plastyk
Dorota Piątkowska
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TWORZ, CHRZESCIJANINIE! 
  
 

Bóg jest twórcą!
Twórczość jest cechą Boga, której żaden 
wierzący nie podważa. Wystarczy popatrzeć w 
rozgwieżdżone nocą niebo czy chmury oświetlo-
ne zachodzącym słońcem... Spojrzeć na różnorodność 
Bożych dzieł, na ich ogrom i na ich przedziwne szczegóły. 
Aż dech zapiera! Trzeba miliony milionów słów by to opi-
sać, setki środków wyrazu, dziesiątki dziedzin nauki i sztu-
ki, nie mówiąc o wymyśleniu tych wszystkich narzędzi 
do obserwacji i badań, by choć trochę to dzieło poznać.  
I w końcu cud stworzenia – człowiek. Nawet jeśli zbada-
my jego materię do ostatniego genu i obliczymy wszystkie  
połączenia nerwowe, to co ze zmierzeniem jego myśli,  
ogarnięciem jego woli i duchowości? Wszystko to stworzył 
TWÓRCA DOSKONAŁY. Żadne stworzenie ani żadne dzieło 
nie jest w stanie tego podrobić ani ocenić dlaczego to uczynił 
tak a nie inaczej? Jesteśmy jak glina w ręku garncarza. A to, co 
Bóg stworzył, było DOBRE. 

„Na obraz Boga”
My, stworzeni na obraz Boga, nie tylko potrafimy, ale i potrze-
bujemy tworzyć. Potrzeba tworzenia i różnorodne zdolności 
pochodzą od Boga. POTRZEBA TWORZENIA to „naturalny” 
wewnętrzny napęd - motywacja - do działań twórczych, to 
podstawa sztuki, innowacji, kreatywności i codziennej ludz-
kiej pomysłowości. To właśnie ludzkie talenty, wynalazki  
i dzieła wpłynęły na cywilizację, kulturę i medycynę. Wszyst-
kie powstały w pewnym sensie z Bożej inspiracji, wszak On 
jest Stwórcą wszystkich ludzi;  wiele z nich powstało z inspi-
racji Boga objawionego w Bożym Słowie. 

Jednak ze względu na wpływ grzechu ludzkie dzieła są dale-
kie od Bożej doskonałości. Nazbyt często mają posmak ego-
izmu, niezależności i dumy, a nawet wyrażają bunt przeciw 
Stwórcy. Jednak, skoro przez pojednanie z Bogiem rodzimy 
się na nowo, a stara natura człowieka jest zmieniana na nową, 
duchową, wówczas i nasze dzieła zmieniają charakter. Two-
rząc mamy okazję zakosztować tej radości, jaką Bóg włożył  
w pracę nad stworzeniem. Tworzenie angażuje myśli, emo-
cje a nawet ciało. Pełni rolę motywacyjną i terapeutyczną. 
Pozwala dać coś z siebie! Umożliwia wyrażenie swojej indy-
widualności i jest wyjątkowym sposobem, by oddawać Bogu 
chwałę i służyć bliźnim!

Twórcze myślenie
Oprócz potrzeby tworzenia i konkretnych zdolności dostali-
śmy jeszcze coś więcej...! Mam na myśli twórcze myślenie, 
tzw. kreatywność. To zespół cech, które powodują, że do 
wszystkich napotkanych problemów podchodzimy w nowa-
torski sposób – nie polegamy na zastanych schematach, ale 
szukamy nowych dróg. Niedawno usłyszałam zdanie, które 
dokładnie opisuje sposób jego działania: „Nawet z kłód rzuca-
nych pod nogi można zbudować coś dobrego”. Takie myślenie 
charakteryzuje się zdolnością do stawiania pytań i szukania 
odpowiedzi, zdolnością obserwacji, analizowania i przewidy-
wania, wytwarzania różnorodnych unikalnych projektów i ich 
weryfikowania oraz tzw. „wizyjnością” wynikającą z wrażli-
wości na otoczenie i z wyobraźni.

Takie myślenie jest przeciwnością skostniałego konserwatyz- 
mu (np. „stare zawsze jest lepsze niż nowe”), suchego dogmatyzmu 
(np. „inaczej nie da rady”), skłonności do pośpiesznych sądów, 
izolowania się, uproszczonego spojrzenia na świat. Jak pisał  
C. Wainman, „Twórczość to zdolność wyjścia poza to, co po-
wszechne i oczywiste oraz unikanie błędów wynikających  
z machinalnych powtórzeń i ukrytych założeń.” 

Bycie twórczym to coś więcej niż sam talent. Oznacza to 
umieć go rozpoznać, rozwijać i wykorzystywać. Nie każdemu 
się to udaje nawet pomimo ciężkiej pracy. Bycie twórczym nie 
oznacza, że musisz być artystą, choć nie można być artystą 
bez twórczego myślenia i osobowości charakteryzującej się 
właśnie twórczą otwartością, niezależnością i wytrwałością. 

Otwartość twórcy to łatwość przyswajania nowych informa-
cji, intelektualna ciekawość, pragnienie zdobywania wiedzy 
z różnych dziedzin, potrzeba nowych stymulacji. Niezależ-
ność myślenia to zdolność samodzielnego formułowania są-
dów. Nie oznacza egoizmu i buntu przeciw Bogu, ale chęć 
poszukiwania, drążenia, poznawania i rozszerzania wiedzy, 
doświadczeń itp. Niezależność jest przeciwieństwem kon-
formizmu, czyli uległości względem opinii innych.  Cecha ta 
powoduje, że człowiek potrafi wyjść poza presję grupy i po-
wszechne popularne poglądy, aby wymyślić nowe rozwiąza-

nie lub znaleźć sposób na zrozumienie i przybliżenie istnie-
jącego. Wytrwałość to zdolność do działania długofalowego, 
uporczywego, bez oczekiwania na szybkie nagrody czy efek-
ty. Cecha ta powoduje, że człowiek kroczy do wyznaczonego 
przez siebie celu pomimo przeszkód i trudności. Przeciwień-
stwem tej cechy jest lenistwo, słomiany zapał, chwiejność  
w postanowieniach i działaniu.1  

Twórczość a sztuka
Bycie twórczym to podejmowanie działań, rozwiązywanie 
problemów. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA oznacza wyrażanie 
swoich zdolności, pomysłów, emocji i poglądów w indywidu-
alnych dziełach, np. poprzez sztukę, rzemiosło, pracę, hobby, 
zainteresowania, służbę w kościele. SZTUKA w tym znacze-
niu to tylko jeden z rodzajów twórczości. Polega na tworzeniu 
dzieł sztuki np. w postaci wydarzeń, form i przedmiotów, któ-
re wyrażają piękno, pomysłowość, wrażenia lub poglądy. 

Celem artysty jest m.in. pobudzać w odbiorcach zachwyt, fa-
scynację, wstrząs, refleksję i inne niecodzienne emocje oraz 
zobaczyć i ukazać temat pięknie lub  niebanalnie, rzetelnie lub 
odkrywczo, nowatorsko. Nie ma jednej jednoznacznej defini-
cji sztuki, ani dzieła sztuki. Zacytuję tu jedną z piękniejszych  
i znanych autorstwa Władysława Tatarkiewicza: „...dzieło 
sztuki jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstrukcją form, bądź 
wyrażeniem przeżyć, jednakże tylko takim odtwarzaniem, 
taką konstrukcją, takim wyrazem jakie są zdolne zachwycić, 
bądź wzruszyć, bądź wstrząsnąć...” Mówimy też o sztuce  
w znaczeniu dzieł wykonanych wzorowo i solidnie (rzemio-
sło), ale o małym stopniu innowacyjności i o niewielkim lub 
żadnym przekazie emocjonalnym lub ideologicznym. Naj-
szersze pojęcie sztuki to każda dziedzina twórczości czło-
wieka wykonywana z talentem i zaangażowaniem, wymaga-
jąca pomysłu, natchnienia lub solidnej ciężkiej pracy. 

„Nie mam żadnego talentu?”
U zdrowej, funkcjonującej w społeczeństwie osoby prak-
tycznie nie zdarza się brak jakichkolwiek zdolności bądź 
predyspozycji. Mamy za to powszechnie do czynienia z nie-
rozpoznaniem własnych zdolności i z zupełną ignorancją  
w tej dziedzinie. Gdzieś u podstaw takiego twierdzenia można 
odnaleźć dawne zaniechanie, zranienie, lenistwo, zniechęce-
nie lub niskie mniemanie o sobie - problemy, które najczęściej 
powstały jeszcze w dzieciństwie. 

Pisząc o potrzebie tworzenia i o zdolnościach nie mam na 
myśli wyłącznie talentów artystycznych w dziedzinach litera-
tury, teatru, sztuk plastycznych i muzyki. Możemy mieć naj-
przeróżniejsze talenty: gotowanie, utrzymywanie porządku, 
przedsiębiorczość, opieka nad dziećmi, organizacja, nauka, 
empatia, opanowanie itp. Ludzie zbyt często skupiają się na 
poszukiwaniu jednego okazałego talentu, podczas gdy mogą 
mieć kilka mniejszych wymagających troski i uwagi. Moim 
zdaniem każda praca wymaga specyficznych zdolności i pre-
dyspozycji. Może nie każda z tych dziedzin to sztuki piękne, 
ale każda zdolność ćwiczona i używana, połączona ze szcze-
rością i zapałem, może stać się sztuką! 

 
1  Na podst. mat. szkoleniowych f. EdisonTeam.pl

„Z talentem trzeba się urodzić”?
Kimkolwiek jesteś: artystą, wynalazcą, matką, nauczycielką, 
cukiernikiem... masz szansę stworzyć niepowtarzalne, od-
krywcze i cenne dzieła. Nie trzeba urodzić się z talentem. 
„Wielkiego talentu”, jak potocznie go rozumiemy, można  
w ogóle nie mieć, a jednak można być aktywnym twórcą. 
Wystarczy przeciętny potencjał, uzdolnienie, pomysł, zaan-
gażowanie, przemyślenie, o ile jesteśmy w stanie dodać doń 
dużo, dużo, dużo pracy. Nic wielkiego z talentu nie wynik-
nie, jeśli brak motywacji, pasji i samodyscypliny - te cechy są 
dla prawdziwego twórcy o wiele cenniejsze niż sam „talent”.  
W dodatku dają się rozwijać i wzmacniać. A z pewnością 
można trenować w sobie twórcze myślenie, można się go na-
uczyć, chociaż niekoniecznie w szkole... 

W moim wypadku 10 lat edukacji w kierunku plastycznym 
dało mi oczywiście wiedzę i nauczyło mnie solidnego warsz-
tatu, którego nic nie jest w stanie zastąpić, ale nie dało zdol-
ności twórczego myślenia. To praktyczne chrześcijaństwo 
nauczyło mnie myśleć, poszukiwać, badać i tworzyć. To ży-
cie z Bogiem zmuszało mnie do głębszych obserwacji, do za-
chowań nietypowych, elastycznych i odważnych. Musiałam 
rozwiązywać różnorodne problemy i choć wcale nie było to 
przyjemne, przynosiło (i przynosi) stopniowy efekt w postaci 
otwartości. Ułatwiło mi to start zawodowy i rozwój w służ-
bie, a teraz pomaga nie tylko w pracy, gdzie czasem muszę 
stworzyć kilka projektów dziennie, ale w kościele, w domu  
i w różnorodnej twórczości amatorskiej. Ten proces uczenia 
się w bliskiej relacji z Bogiem nadal trwa i obfituje w niespo-
dzianki i trudności. Ale to bardzo zrównoważony proces: 
mniej kompleksów, więcej odwagi; mniej przypadkowości, 
więcej celowości; mniej introwertyzmu, więcej otwartości.

„Moje zdolności zanikły”...  
Potrzeba twórczości jest jedną z elementarnych potrzeb, typo-
wą dla dzieci i plemion pierwotnych. To potwierdza teorię, że 
jest to naturalny dar, czyli otrzymane w darze podobieństwo 
do Boga , by się rozwijać, uczyć, zachwycać. 

Ciekawe, że potrzebę tę łatwo stłamsić i odrzucić, szczególnie 
przez porównywanie się z innymi, gdy wypadamy gorzej i gdy 
nam coś nie wychodzi. Rozstania z potrzebą tworzenia zaczy-
nają się już w czasie dorastania. Decyzje młodzieży w tym 

fo
t. 

fo
to

ot
w

ar
ty

.p
l

,,
      Aneta Krzywicka
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wieku są bardziej samodzielne i wynikają z silnej potrzeby 
określenia się jako jednostki i jako części społeczeństwa. Za-
chwiana samoocena, niestabilne emocje, brak odporności na 
krytykę, wybujałe kompleksy i nadmierne przeciążenia psy-
chiczne to zapory tak potężne, że kto tej próby nie przetrwa, 
prawdopodobnie nigdy nie będzie twórcą. Jednocześnie przy 
odrobinie zachęty młodzież potrafi wykorzystać swój poten-
cjał. Powstają wtedy niezwykle różnorodne dzieła, a pomysły 
i radość z tworzenia nie ustają. 

Następny kryzys twórczości po-
wstaje naturalnie, gdy człowiek 
zakłada rodzinę i podejmuje pra-
cę. Okazuje się, że nie ma czasu 
i chęci, natchnienie znika a po-
mysły są mało oryginalne. Swoją 
energię skupia na „ważniejszych” 
sprawach. To prawda, że czasem  
trzeba swoje zainteresowania odło-
żyć na później.  Ale zamiast tego 
można skoncentrować swoją uwa-
gę na byciu twórczą żoną czy mę-
żem, rodzicem czy pracownikiem. 
To obszary o ogromnych możliwościach rozwoju i satysfakcji. 
Nie dajmy się zniechęcić! Kiedyś przyjdzie czas powrotu do 
dawnych pasji, a może przeminą na korzyść innych talentów?

Z wiekiem stłamszona potrzeba twórczości nie tylko zamiera, 
ale nawet uwstecznia się powodując wrogość wobec wszyst-
kiego co nowe i twórcze! Oczywiście nie jest tak zawsze i nie 
musi tak być. Duży wpływ ma temperament i doświadczenia 
życiowe. Dojrzewając zdobywamy wiedzę i rozsądek, na-
bywamy dystansu, ale to nie musi zabijać radości tworzenia. 
Zmieni się tylko charakter twórczości na bardziej przemyślany 
i dojrzalszy. 

Zanikanie zdolności zdarza się tak często, że wygląda to na 
naturalny proces. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że 
poddając się temu człowiek godzi się na okradanie z czegoś 
bardzo cennego. Z ciekawości, odkrywania, uczenia się, nie-
schematycznego myślenia, poznawania i przeżywania świata  
i radości z tworzenia. Czy ta utrata zdolności i nawet samej 
potrzeby tworzenia jest wolą Boga? Jestem przekonana, że 
nie!

Ludzie nawracający się do Jezusa niezwykle często doświad-
czają powrotu do sposobu myślenia i zachowania dziecka. To, 
co nazywamy „pierwszą miłością” można porównać właśnie 
do dziecięcej otwartości, szczerości, chęci odkrywania i po-
szukiwania. Nawróceni często odkrywają w sobie potrzebę 
twórczą, ujawniają zdolności i talenty, których się nie spodzie-
wali – nie wnikam, czy są to nowe dary od Boga, czy powrót 
do starych, które zgubiliśmy lub z których nas okradziono. 

Nowe możliwości
Sztuka współcześnie nie dzieli się już na kraje i regiony. 
Nie jest tylko domeną salonów i znawców, widać ją niemal  
w każdym domu. Stała się bardziej indywidualna, różnorod-
na, ale i bardziej dostępna. Funkcję „salonu sztuki” pełni ogól-
nie dostępny internet. Za jego pomocą każdy może pokazać 

swoje dzieła, opublikować swe myśli i osiągnięcia, promować  
i sprzedawać. Artysta ma większe możliwości. Może mieć gro-
no odbiorców bez wkraczania na salony, do galerii, na scenę, 
do radia czy telewizji. To bardzo pozytywne zjawisko, które 
sprzyja rozwojowi twórczości. 

Ma jednak i wady. Internet pomieści wszystko – rzeczy warto-
ściowe, sztukę najwyższych lotów, ale i „dzieła” o niskiej jako-
ści i wartości. Jest tam tak dużo treści, że aby znaleźć coś warto-

ściowego, trzeba długo szukać. W dodatku 
odbiorca jest niemal całkowicie anonimowy. 
Wybiera sobie to, co mu się podoba i szyb-
ko odrzuca to, co wydaje mu się nieistotne.  
I zazwyczaj nie szuka kontaktu z autorem. 

Ciekawym zjawiskiem są blogi, czyli in-
ternetowe pamiętniki. Stały się popularną 
formą twórczości, ponieważ wielu ludzi 
przechodziło w swoim życiu okres pisania 
pamiętników, wierszy i opowiadań. Obec-
nie internet może zmienić ich los. Blogi  
i czaty to wyjątkowa możliwość codzien-
nego składania świadectwa o zmianach  

w życiu i o Chrystusie. Świetnie nadają się do prezentowania 
w sposób osobisty, jasny i przystępny chrześcijańskich poglą-
dów i wartości oraz do upublicznienia swojej twórczości. Za-
jęcie to wymaga tylko czasu i determinacji. 

W służbie Bogu
W życiu wykonujemy większość rzeczy niezwiązanych bez-
pośrednio z chrześcijaństwem i z kościołem. A jednak wszyst-
ko może być poddane Bogu i może przynosić Mu chwałę, np. 
przez solidne wykonywanie zawodu. Tym także możesz twór-
czo uwielbiać Boga i być świadectwem wiary w Chrystusa. 
„Wszystko cokolwiek czynicie z duszy czyńcie jako dla Pana, 
a nie dla ludzi” (Kol. 3,23).

Prawdziwym skarbem dla kościoła są ludzie, którzy potrafią 
pilnować nauki Bożej i unikają grzechu, a jednocześnie two-
rzą, wyznaczają kierunki rozwoju kościoła, rozwiązują pro-
blemy. Jeśli jednak popatrzymy na dzieje i naukę apostolską, 
ta swoista równowaga powinna towarzyszyć wszystkim wie-
rzącym. Równowaga polegająca na byciu zachowawczym 
(wstrzemięźliwość) wobec grzechu, a byciu twórczym (cie-
kawym, otwartym, elastycznym, pomysłowym i kreatywnym)  
w służbie, w badaniu Słowa, w dążeniu do osobistego rozwo-
ju i budowania Ciała Chrystusowego. Tylko takie połączenie 
sprawia, że zbierając doświadczenia wykorzystujemy je twór-
czo, chroniąc się jednocześnie przed własną słabością, rutyną 
i zniechęceniem. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 
lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (II Tym 1,7).

Twórz!
Twórz, ciesz się, służ i rozwijaj! Kreatywność jest cechą prze-
mienionego umysłu, jest rezultatem potrzeby tworzenia. Ra-
dość, która powinna temu towarzyszyć, ochroni cię przed 
rutyną. Pragnienie służenia swoim talentem będzie cię strzec 
przed pychą. Rozwijanie talentów uchroni cię przez uwstecz-
nianiem się, a nawet marazmem duchowym.  n

Powiedz kilka słów o sobie.

Jestem kompozytorem, autorem tekstów i gitarzystą. To 
są trzy główne dziedziny mojej twórczości, którymi za-
zwyczaj zajmuję się łącznie, choć czasem też rozłącznie. 
Obecnie gram w grupie VITAMINA oraz w zespole Violi 
Brzezińskiej.

Czym jest dla Ciebie twórczość? 

Przede wszystkim pasją. Ale również sposobem zarabia-
nia na chleb. Pasja polega na tym, że nawet gdyby ktoś 
przelał na moje konto 15 mln. dolarów, to i tak grałbym 
dalej. Każdy człowiek dostaje w swoim życiu jakieś zada-
nie, jakąś bryłę gliny, która ma go pobudzać, by coś z niej 
ulepić. Dla mnie taką bryłą gliny jest słowo i dźwięk, któ-
re chcę organizować w formę piosenki. Ponieważ jestem 
muzykiem rockowym uważam, że w twórczości najistot-
niejszy jest przekaz, tak werbalny, jak też emocjonalny. 
Wychowałem się na piosenkach zespołu REPUBLIKA i od 
Grzegorza Ciechowskiego uczyłem się podejścia do słowa  
w muzyce i do muzyki w ogóle.

W mojej głowie i w moich szufladach dojrzewa szczegól-
ny projekt o nazwie MAHAIRAN, którego głównym celem 
jest głoszenie Słowa Bożego za pomocą muzyki rockowej.  
W Polsce, kraju pozornie chrześcijańskim istnieje olbrzy-
mia nieznajomość podstawowych zagadnień, o których 
mówi Pismo Święte. Ludzie nie znają spraw kluczowych 
dla swojej wieczności, a więc nie mają możliwości usto-
sunkowania się do nich. MAHAIRAN ma wyjść temu 
zjawisku naprzeciw. Ten projekt miał już swoją premierę 
koncertową, ale jednorazową, i obecnie jest w stanie hi-
bernacji.

Czym różni się twórczość od innych działań w życiu?

W moim życiu praca twórcza zawsze należała do spraw 
najistotniejszych. Mówiąc o mojej twórczości, mówię  
o działalności artystycznej ale trzeba podkreślić, że twórcze 
działanie człowieka nie ogranicza się do sfery artystycznej. 
Człowiek generalnie jako stworzenie Boże jest istotą twór-
czą, czemu może dać wyraz w pracy nauczyciela, pastora, 
terapeuty uzależnień, konstruktora i w innych.

Jak sztuka (twórczość) łączy się z wiarą?

W różny sposób. Sztuka może bezpośrednio mówić  
o Bogu, np. w wymiarze ewangelizacyjnym bądź tzw. 
uwielbieniowym. Może być też takie powiązanie sztuki  
z wiarą, które polega na tym, że twórca jest człowiekiem 

O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI MÓWI

-muzykMichał Maliszewski

fot. stock.xchng
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wierzącym (bez względu na to, czy sama sztuka jest religijna). Może być 
i tak, że ani twórca nie jest wierzący, ani jego dzieło nie ma charakteru 
religijnego, ale odbiorca jest wierzący i przeżywa sztukę w ramach swojej 
społeczności z Bogiem (w tym wypadku nie może to być sztuka, która prze-
ciwstawia się wierze). 

Czy każda sztuka chwali Boga? Jeśli nie każda – to jaka i dlaczego?

Oczywiście, że nie każda. Według mnie kluczowe są intencje twórcy. Jeśli 
twórca używa swojego talentu ze świadomością, że otrzymał go jako dar 
od Boga, jeśli pragnie swoim tworzeniem Boga uwielbiać, to taka sztuka 
chwali Boga bez względu na to, czy ma charakter religijny, czy nie. Nie 

może chwalić Boga taka sztuka, która Go neguje, 
przeciwstawia Mu się lub prześmiewa. Nie może 
chwalić Boga sztuka, która kłamie. Ale uważam, że 
chwałą dla Boga może być sztuka, które szczerze 
Go poszukuje bez względu na etap poszukiwań.

Byłem i jestem zaangażowany w różne projek-
ty muzyczne, zarówno tzw. chrześcijańskie, jak  
i tzw. świeckie. Np. VITAMINA nie jest zespo-
łem religijnym i nie da jej się zaliczyć do tzw. 
muzyki chrześcijańskiej. Jednak w piosenkach  
VITAMINY nie ma niczego, co by się chrześcijań-
stwu sprzeciwiało, jest za to wiele rzeczy, które 
mogą do chrześcijaństwa przybliżać: np. krytyka 
niepohamowanej konsumpcji, piętnowanie goni-
twy za pieniądzem czy fanatycznego uwielbienia 
dla idoli wykreowanych w programach  telewizyj-
nych. Odczuwam dużo satysfakcji z grania w tym 
zespole i robię to dla Boga.

Jakie Boże zasady (jeśli jakieś) widzisz, jako wytyczne dla twórców? 

Przychodzą mi do głowy dwie sprawy. Po pierwsze twórca musi działać ze 
świadomością, że dar tworzenia otrzymał od Boga i posiadanie tego daru 
nie może być powodem do pysznienia się. Każdy, kto jest oklaskiwany, jest 
narażony na pychę i powinien być uczulony aby się jej strzec. Po drugie 
twórca winien swój talent rozwijać, realizować swoje powołanie najlepiej, 
jak potrafi.

Twój upadek i najwspanialsza chwila jako artysty.

Nie mam takich wspomnień dotyczących konkretnych wydarzeń, być może 
obie sprawy są dopiero przede mną... Wspaniałe chwile wiążą się ze szcze-
gólnie udanymi koncertami, bo to właśnie koncerty jako spotkania z odbior-
cą wywołują we mnie największe emocje i dają mi energię do dalszej pracy 
twórczej. Na niektórych koncertach mogę przekazywać ludziom Ewange-
lię i to jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Dzięki muzykowaniu  
z Violą Brzezińską mówiłem o Jezusie, o krzyżu, o zbawieniu i o piekle ty-
siącom ludzi w różnych miejscach, np. na Jasnej Górze!

Jaka byłaby Twoja rada (przestroga) dla chrześcijan,  
którzy chcą zostać artystami? 

Powtórzę to, co już powiedziałem: artysta ma używać swego daru ze świa-
domością, że dostał Go od Boga i nie jest nikim więcej niż ludzie, którzy 
artystami nie są, którzy dostali inne dary. Artysta chrześcijanin musi też 
zdawać sobie sprawę, że obowiązują go takie same standardy moralne jak 
wszystkich, że jest człowiekiem wezwanym przez Boga do świętości. n

Więcej o Michale Maliszewskim: www.vitamina.art.pl oraz www.violabrzezinska.pl

Twórczość i sztuka to tematy rzadko 
omawiane w kościele, jednak w różno-
rodny sposób łączące się z jego działa-
niami. Obserwujemy, na przykład, że 
niektóre dziedziny sztuki są stosowane 
i uznawane za użyteczne w działaniach 
organizacyjnych kościoła i w celach 
ewangelizacyjnych. Co więcej, do pro-
testanckich kościołów często trafiają lu-
dzie uzdolnieni, ponieważ ich otwarty 
umysł i wrażliwość pomogły wyrwać się 
z ciasnych uprzedzeń wokół tzw. „zmia-
ny wiary”. 

Spotykamy też inne zjawisko: otóż oso-
by nawrócone, oczyszczone od grze-
chu, nieprzebaczenia i oskarżeń, bardzo 
często odkrywają w sobie dawno zapo-
mniane talenty, a potrzeba służenia Bogu 
popycha ich do rozwijania zdolności na 
chwałę naszego Pana. Obserwuję także, 
jak bardzo Bóg uzdalnia dzieci w prak-
tykujących chrześcijańskich rodzinach. 
Jednak wciąż tak mało się dzieje, tak 
mało się słyszy... Bóg jest hojny w roz-
dawaniu talentów – On częściej widzi 

PO CO NAM SZTUKA?
czyli fakty i mity o sztuce w naszych zborach

potrzebę powoływania do służby ludzi 
utalentowanych niż przywódcy kościel-
ni. Bo chociaż niektóre talenty akceptu-
jemy, np. muzyczne czy oratorskie (a i to 
nie w każdej formie), to inne odrzucamy 
całkowicie. Dlaczego tak się dzieje?

Fałszywe przekonania i niewiedza
W środowisku ewangelicznym poku-
tuje wiele opinii hamujących rozwój 
twórczości. Wokół twórców i sztuki 
wyrosło wiele fałszywych przekonań, 
mitów i uprzedzeń. Powód: sztuka 
często postrzegana jest przez pryzmat 
historii, jako narzędzie walki z Refor-
macją, odwracające wzrok od prawdy 
Ewangelii, czy obecnie rozpowszech-
nionej płytkiej pseudokultury masowej. 
Rodzą się uprzedzenia ze względu na 
błędy, grzechy i dziwactwa osób, któ-
re były niezrównoważone psychicznie 
lub za wszelką cenę pragnęły zwrócić 
na siebie uwagę i dumnie nazywały się 
„artystami”. Niestety, to właśnie te oso-

Z HISTORII...  
SKRÓT INFORMACJI O POWIĄZANIACH 
SZTUKI I KOŚCIOŁA

Pierwotnie sztuka służyła tylko dekoracji  
i odwzorowywaniu rzeczywistości, a nam 
przekazała historię tamtych wydarzeń. 
Czytając Stary Testament, choćby sam opis 
budowy Przybytku widzimy, że Bóg ak-
ceptował sposób wartościowania ludzkich 
wyrobów ze względu na ich estetykę i ręko-
dzielniczy kunszt. Sam oczekiwał od czło-
wieka, że będzie dla Niego tworzył dzieła 
na najwyższym poziomie artyzmu. 

Sztuki plastyczne nie były istotne dla pierw-
szych chrześcijan. Nie było konkretnych wy-
tycznych, więc prawdopodobnie budowali  
i urządzali swe domy i zdobili ubrania we-
dług powszechnych zwyczajów, zależnie 
od majętności i statusu. Z pewnością pierw-
szy Kościół oparty na kulturze żydowskiej,  

rozpowszechniał przeknanie o zakazie 
przedstawiania Boga i oddawania czci ja-
kimkolwiek tworom sztuki. Potwierdza to 
epizod z działalności Pawła Apostoła w Efe-
zie: tamtejsi rzemieślnicy wzniecili rozruchy 
przeciwko Pawłowi z powodu nauki, którą 
głosił: „...nie są bogami ci, którzy są rękami 
zrobieni” (Dz. Ap. 19, 23-40). 

Chrześcijanie pierwszych wieków w czasie 
prześladowań opracowali system znaków - 
symboli, który pozwalał im komunikować 
się, oznaczać miejsce spotkań i wyrażać 
przekonania. Był to wizerunek ryby, dwóch 
kół, litery Alfa i Omega czy diagram, w któ-
ry wpisany był zwrot Pater Noster - „Ojcze 
nasz”.  W tym znaczeniu sztuka chrześcijań-
ska oznacza po prostu sztukę wykonywaną 
przez chrześcijan. 

Idea wykorzystywania sztuki do ewangeli-
zacji nie jest nowa. Z historycznego punktu 
widzenia sztuka miała bardzo istotne zna-
czenie w szerzeniu chrześcijaństwa, ponie-

ilustracyjność sztuk plastycznych straciła na 
znaczeniu. Zamiast tego większy nacisk kła-
dziono na literaturę i muzykę (sam Luter był 
autorem hymnów, które z założenia miały 
być bardziej radosne, przystępne i zrozu-
miałe dla ludzi). Drogi kościoła rzymskiego 
i reformacji - także w sztuce - zaczęły się 
wyraźnie rozchodzić. Kościół protestancki, 
szczególnie w wydaniu kalwińskim, niemal 
całkowicie zrezygnował ze sztuki. 

W późniejszych czasach sztuka była jeszcze 
wyraźniej kierowana różnorodnymi teoria-
mi teologicznymi, filozoficznymi i kulturą 
poszczególnych narodów niż Biblią. Aż do 
współczesności. Obecnie, gdy nie istnieją 
jednoznaczne nurty filozofii oraz autoryte-
ty i wyznaczniki jednorodnego stylu, każdy 
artysta ma niejako prawo do tworzenia wła-
snego stylu i do eksperymentowania. Jednak 
religia pozostała silną inspiracją do działań 
twórczych, ponieważ wzbudza emocje, 
kształtuje i wartościuje światopogląd. n

waż ludzie powszechnie nie umieli czytać  
(z kolei współcześnie nie chcą czytać). 
Sztuki plastyczne i teatr miały opowiadać 
historię Jezusa i Kościoła, miały ilustro-
wać, uczyć, inspirować i nawracać. Mu-
zyka miała na celu oczyścić, uduchowić, 
wznieść myśli do Boga. Oczywiście pro-
blem pojawił się wówczas, gdy dzieło sta-
wało się ważniejsze niż treść, jaką niosło. 
Podobnie, gdy towarzyszyła temu przesadza  
w środkach wyrazu (np. nadmierne bogac-
two baroku), albo gdy artysta bardziej chciał 
pokazać swój kunszt niż cokolwiek prze-
kazać. Obecnie podobne zjawiska i skłon-
ności towarzyszą tzw. sztuce chrześcijań-
skiej. Znowu do ludzi przemawiają przede 
wszystkim obrazy.

Zasady reformacji przyniosły istotne zmiany 
w stosunku do roli sztuki w kościele. Budyn-
ki oczyszczono z nadmiaru luksusowych 
dekoracji. Biblia przetłumaczona na naro-
dowe języki stała się dostępniejsza, więc 

by stawały się „sławne” i o nich chcąc 
nie chcąc się pamięta, zapominając  
o wielu bardzo pozytywnych zjawi-
skach, jakie wnosiły przez wieki ludzkie 
talenty. Zdarza się, że dostrzegamy tych 
„dziwnych”, nadwrażliwych, którzy wi-
dzą ciut więcej niż ogół, czują mocniej, 
myślą głębiej, zachowują się niestandar-
dowo. A jeszcze mniej spotykamy tych 
przedsiębiorczych artystów, którzy po-
trafią swoim talentem zarabiać na życie. 
Często nawet nie wiemy, że ktoś z sióstr 
i braci ze zboru jest podziwiany i ce-
niony w swojej dziedzinie przez znaw-
ców tematu. Rozprawa naukowa, balet, 
muzyka inna niż na uwielbieniu czy,  
o zgrozo jakieś nic nie znaczące plamki 
na płótnie obrazu – częściej niż zrozu-
mienie i akceptację budzą pytanie: a po 
co to komu? 

Czy to nas usprawiedliwia?
Nie potrafimy sami ocenić wartości 
dzieł ani pracy artystów, z którymi zda-
rza nam się mieć do czynienia, więc na 

Aneta Krzywicka
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wszelki wypadek wolimy odrzucić wszystko i ocenić bez za-
stanowienia: to jest złe i nie powinno mieć miejsca w kościele.  
Wiedza o sztuce, jaką mamy ze szkoły jest praktycznie żadna, 
a niniejszy numer z pewnością nie wyczerpie tematu. Czy to 
nas jednak usprawiedliwia?

Żadne fałszywe przekonania nie zmienią faktu, że sztuka to 
bardzo nośne medium treści. Brnąc przez morze współcze-
snej szmiry, reklamy i bełkotu informacyjnego musimy szukać 
nowych sposobów, by docierać skutecznie z najwartościow-
szym przesłaniem Jezusa. Sztuka jest poruszającym odbior-
ców środkiem przekazywania treści. Wystarczy spojrzeć na 
rolę muzyki wśród nastolatków, by przekonać się jak bardzo. 
Dlaczego sztuka miałaby nie wyrażać prawdy i nie służyć 
Ewangelii? 

Spróbujmy poddać ocenie różne schematy myślowe doty-
czące sztuki a obecne w kościele.

„Sztuka nie jest chrześcijańska” /  
„Każda sztuka w kościele jest chrześcijańska”

To dwa sprzeczne stwierdzenia, oba dość popularne ale nie-
stety oba nie do końca prawdziwe. Nie istnieje jedna uniwer-
salna i powszechnie uznawana definicja sztuki. Jeśli uznamy 
muzykę za zbiór nut, dźwięków i rytmu, sztuki plastyczne za 
faktury i kolory, zaś literaturę za 
zbiór umownych znaków – liter 
- pogrupowanych w pewne 
ciągi, to otrzymuje-

my coś, co jest neutralne: nie związane z żadną religią, ko-
ściołem, ideą, dobrem lub złem. To, jakie cechy będzie miało 
dzieło i jakie będzie niosło wartości, zależy nie od samej for-
my, ale od twórcy, który nadaje swemu pomysłowi określone 
znaczenie. Twórca może wyrażać siebie lub inspirować się 
zarówno działaniem Boga, jak i Jego przeciwnika. 

Jeśli jest świadomym chrześcijaninem i w swoim dziele będzie 
chciał przekazać wartości chrześcijańskie, lub zilustrować wy-
darzenia znane z Biblii albo chrześcijańskiej kultury, to jego 
dzieło nazywamy popularnie sztuką chrześcijańską. 

Zdarza się, że terminem „sztuka chrześcijańska” określa się 
sztukę powstałą na terenie Europy, w odróżnieniu od sztuki is-
lamskiej, dalekiego wschodu czy od sztuki kultury pierwotnej. 
W tym znaczeniu sztuka chrześcijańska jest kontynuacją kultu-
ry antycznej, pod której wpływem Kościół się rodził. 

 
„Sztuka jest świecka i może sobie istnieć w świecie,  

ale nie w kościele”
W przeważającej większości sztuka jest „świecka”, bo upra-
wiana bez Boga i przez ludzi, którzy nie chcą mieć z Bogiem 
do czynienia. Nic na to nie poradzimy. Ale Bóg jest Twórcą  
i przekazuje nam naszą twórczą naturę, która chce odkrywać, 
tworzyć, wyrażać i podziwiać. 

Niestety, tylko garstka to rozumie i pokutuje... z tego, że 
najczęściej oddajemy Bogu to, co nam zbywa, co jest byle 
jakie, wymęczone i niepotrzebne. Bóg zasługuje na najlep-
sze, co możemy Mu dać: swoje zaangażowanie i twórczą 
wrażliwość. Jeśli Bóg dał ci talenty i powołuje cię do ja-
kichkolwiek działań twórczych w kościele, nie wzbraniaj 
się ich używać i rozwijać. Jednak zrób to w pokoju, w zgo-
dzie z przełożonymi zboru i swoją rodziną. Jeśli takiej zgo-
dy nie ma, módl się – przyjdzie odpowiedni czas na służbę, 
ale ćwiczyć i uczyć się możesz w każdym czasie. Słyszałam 
historię kaznodziei, który trenował przemawianie do stada 
wron, historię muzyka, który ćwiczył grę całymi godzina-
mi w pustym garażu – później to przynosiło efekty. Nie na-
mawiam nikogo, by domagał się służby w kościele na siłę.  
Z jednej strony, są zbory, gdzie w dziwnie pojętej gorliwości 
zwalcza się przejawy twórczości (np. akceptowana jest jedy-
nie poezja i śpiew). Z drugiej - widziałam wielokrotnie ludzi, 
których ambicje przeważały nad przygotowaniem, co owo-
cowało zniechęceniem i upadkiem po nieudanych próbach 
przyspieszenia Bożej woli.

„Sztuka chrześcijańska jest naiwna/ banalna”
Pod takimi stwierdzeniami skrywać się może wiele znaczeń. 
Jednym z nich jest pewna smutna prawda. Przywiązujemy 
wagę do treści, a znacznie mniejszą do formy. Jeśli treść jest 
w porządku, przywódcy to akceptują. W praktyce nie wystar-
czy dobra treść. To zasada znana nawet w świeckiej reklamie: 
produkt powinien być ubrany w szatę dostosowaną do warto-
ści, a jeśli ma uchodzić za droższy, w szatę jeszcze bardziej 
efektowną. Najwartościowsza treść ubrana w skąpe szaty, 
może zepsuć cały efekt.  Operując tą brzydką, niestosowną 
nomenklaturą, my chrześcijanie mamy świetny „produkt”. Nie 
ma lepszego „produktu” niż DOBRA NOWINA, ŻE JEZUS 

UMARŁ ZA TWOJE GRZECHY I ZMARTWYCHWSTAŁ, że 
JEZUS JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM. Nie musimy tej 
prawdy ubarwiać, przejaskrawiać i wypaczać, by wydawa-
ła się atrakcyjniejsza. Ale zupełną pomyłką jest, gdy zawija-
my ją w starą gazetę, jak śledzie 20 lat temu. Wystarczy, że 
„ubierzemy” ją w stosowaną formę: w porządne dzieła ludz-
kich talentów, wykonane z pomysłem, zapałem, z miłością  
i szczerością. Powodem naiwności i bylejakości jest także to, 
że chcemy dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Wymyśla-
my więc (a raczej powielamy) tanie, popularne metody, które 
nie przynoszą efektu. Nie wszyscy muszą uprawiać „wielką 
sztukę”, i nie wszyscy muszą uprawiać sztukę popularną, ale 
powinniśmy starać się wykonywać swe dzieła z oddaniem  
i wszelką starannością.
 

„Sztuka jest niezrozumiała – po co nam ona?”
To kolejny mit zniechęcający twórców i odbiorców sztu-
ki. Sztuka to swoisty język – podobnie jak wielu nie rozu-
mie języka migowego, tak wielu może nie rozumieć ję-
zyka sztuki. Po prostu trzeba nauczyć się znaczenia tego 
języka polegającego na symbolice, skojarzeniach, powią-
zaniach. Najczęściej wystarczy wrażliwość i znajomość 
paru zasad, by przetłumaczyć nawet mało popularną sztu-
kę, a przynajmniej docenić jej nowatorskość i oryginal-
ność. Jedne dzieła sztuki są trudniejsze, inne łatwiejsze  
w odbiorze i bardziej czytelne. Jako twórca musisz z kolei 
określić, do kogo chcesz trafić: albo wyrażasz siebie licząc, że 
znajdzie się ktoś kto to zrozumie, albo celowo próbujesz do-
trzeć do konkretnej grupy i szukasz odpowiednich sposobów 
i środków wyrazu (tak jest w przypadku ewangelizacji, gdy 
szukamy różnych sposobów dzielenia się swoją wiarą wśród 
starszych, dzieci, chorych czy zapracowanych, itp.).

„To mnie szokuje!”
I niekoniecznie to coś złego. Jednym z często definiowanych 
zadań sztuki jest nie tylko ukazywanie piękna i rzeczywisto-
ści, ale również odwoływanie się do brzydoty, fantazji, prze-
rysowań i wyolbrzymień w celu wzmocnienia przekazu. Bo 
z założenia sztuka powinna prowadzić do rozwoju, odkryć  
i kształtowania opinii. Artyści na przestrzeni wieków, na-
wet jeśli nam ich dzieła wydają się przestarzałe i naiwne,  
w swoich czasach szokowali. Wokół dzieł tworzyły się gru-
py zwolenników i przeciwników. Jeśli jednak artysta ma coś 
do przekazania, dzieło to powinno być przemyślane również  
w tym aspekcie. Dlatego twórcy stosują techniki i metody, któ-
re zmuszą opornego odbiorcę do myślenia. 

Szok to jedna z drastyczniejszych emocji, jakie sztuka może 
wywołać, ale ma na celu zwrócenie uwagi. Może mieć skut-
ki negatywne i mamy na to liczne niechlubne dowody, np. 
za pomocą sztuki nastąpiła tzw. rewolucja seksualna, roz-
powszechnienie narkotyków, rozwody, homoseksualizm. 
Dużo rzadsze są przesłania pozytywne, ale właśnie przez 
szokowanie zwrócono uwagę opinii publicznej na niewolnic-
two, przemoc domową, na zabijanie nienarodzonych dzieci.  
O trudnych tematach nie da się mówić łagodnie, bo nikt tego 
nie usłyszy. Szczególnie dzisiaj, bo mało co nas zaskakuje, 
dziwi i oburza. 

Metoda szokowania jest jednak tak nadużywana, że przesta-
je oddziaływać. Np. filmy akcji przesiąknięte są zabijaniem, 
cierpieniem, dążeniem do celu kosztem innych – już samo 
patrzenie i oswajanie się z tym obniża naszą wrażliwość. 
Jeśli natomiast dane dzieło sztuki przedstawia grzech, brud, 
upadek człowieka w pozytywny sposób, to wcale mnie nie 
dziwi, że chrześcijanin będzie tym zbulwersowany. Wykorzy-
staj twórczo swoje oburzenie! Paweł Apostoł zmierzając na 
Areopag szedł aleją pełną antycznych rzeźb przestawiających 
bogów. Jako Żyd był tym szczerze oburzony i z pewnością nie 
skupiał się na kunszcie artystów. Zamiast jednak protestować 
i robić wymówki, czym straciłby u tolerancyjnych Greków 
posłuch i szacunek, odnalazł jeden punkt zaczepienia: „po-
mnik nieznanego Boga” i wokół tego zbudował swoją mowę 
ewangelizacyjną (patrz: Dz. Ap. 17, 22-34).  Nie zaniedbał 
przy tym nauki: „Będąc więc z rodu Bożego nie powinniśmy 
sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do 
kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu” (Dz. Ap. 17,29). 

Chrześcijańscy twórcy mogą stosować różne metody, nawet 
te dosadne, by wywołać silne emocje u słuchaczy. Zalecam 
tu wyjątkową mądrość i zdanie się na Boże prowadzenie. Ale 
życzę wiary i odwagi! Biblia jest pełna niewygodnych zaleceń 
i szokujących historii, które dla współczesnego humanistycz-
nego człowieka są całkowicie niezrozumiałe. Twórczość daje 
wspaniałe możliwości, by te prawdy przybliżać i propagować. 

Niestety twórcy, którzy mają dobry warsztat, siłę przebicia  
i pomysły, są albo zbyt wygodni albo zbyt zniechęceni. Nawet 
jeśli znajdą w sobie odwagę by podjąć wyzwanie, napotykają 
na pierwszy mur, o który pomysły się najczęściej roztrzaskują 
– zbór. Rozumiem obawy wierzących, gdy osoba, która wyko-
rzystuje szokujące metody, jest niezrównoważona, niesolidna 
czy nienawrócona. Ale gdy robi to osoba, która kocha Boga  
i jego Kościół, i wydaje owoce nawrócenia, to wykażmy trochę 
zaufania. Nie mierzmy innych swoją miarką. Przypomnijmy so-
bie, jak niestandardowo działali słudzy Boga opisani w Biblii  
i sam Jezus. Czytamy o tym i marzymy, by dziś działy się takie 
rzeczy, które wstrząsną sercami ludzi. Ale do tego potrzeba 
ludzi powołanych, którzy będą wierzyć, będą POSŁUSZNI 
BOGU i nie zawahają się przed szokującym działaniem. Jeśli 
sami nie mamy odwagi, wesprzyjmy całym sercem tego, kto ją 
ma. Nawet jeśli jego metody nie do końca nam się podobają.

„Współczesna sztuka jest pełna brudu i fałszu; nie chcemy  
mieć z nią nic wspólnego...”

Prawdą jest, że współczesna sztuka w większości wypadków 
nie niesie wartości chrześcijańskich, nie służy żadnym głęb-
szym celom, ani nie jest nawet estetyczna. Jednak nie oznacza 
to, że całe zjawisko należy odrzucić. Jak każde dzieło czło-
wieka, sztuka może być też dobra (w znaczeniu przekazanych 
wartości lub w jakości wykonania). Szczególnie, jeśli wypły-
wa z przemienionego umysłu wierzącego człowieka. War-
tość dzieła zależy od twórcy a nie od definicji, jaką określi-
my sztukę. Twórca sam wybiera środki przekazu, by wyrazić 
dobre wartości. Czy więc maluje tradycyjnie, czy nowocze-
śnie, nie ma to większego znaczenia. Podobnie, czy wydaje 
tradycyjny tomik wierszy, czy pisze blog, gra w teatrze, czy 
robi przedstawienie z dziećmi. Nie można mówić, że nowo-
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czesna sztuka nie jest odpowiednim 
środkiem wyrazu. Nie ma bowiem róż-
nicy, czy używamy pędzla czy myszki 
komputerowej, klawesynu czy keybo-
ardu, rytmu poloneza czy hip hopu – 
zmienia się tylko tworzywo i odbiorca, 
do którego możemy w ten sposób do-
trzeć. Nowoczesne symbole, metody  
i narzędzia ułatwiają pracę i jeśli ktoś je 
rozumie i potrafi używać, może tworzyć 
dobre współczesne dzieła na chwałę 
Boga i docierać poprzez nie tam, gdzie 
tradycyjna sztuka nie jest mile widziana. 

„Sztuka w kościele  
nie ma wielkiego znaczenia”

To prawda. Często słyszę to zdanie. Pro-
blem w tym, że raz wypowiadane jest 
z obojętnością czy nawet wrogością  
w tonie, a raz ze smutkiem. Z obojętno-
ścią, bo rzeczywiście w życiu chrześci-
janina jest wiele ważniejszych spraw, 
które wymagają poznania, przemy-
ślenia i zastosowania. Czy jednak nie 
detale stanowią o naszej rzetelności  
i oddaniu? Ze smutkiem z kolei mówią 
ci, którzy chcieliby coś robić w dziedzi-
nie sztuki i równocześnie dla Boga, ale 
to, co zbór może im zaoferować, to pro-
wadzenie zajęć plastycznych na szkół-

ce niedzielnej i dołączenie się do grupy 
muzycznej grającej na nabożeństwach. 
Jednak my twórcy wiemy, że nie każda 
plastyczka radzi sobie w pracy z dzieć-
mi, bo do tego potrzeba nieco i pedago-
gicznych zdolności. Podobnie nie każdy 
muzyk jest w stanie grać styl „worship” 
tak rozpowszechniony w naszych zbo-
rach, ponieważ nie każdy muzyk ma 
talent i predyspozycje do prowadzenia 
innych w oddawaniu czci. 
I nie chodzi nam twórcom o wywyższa-
nie się czy ambicje, ale o to, by reali-
zować się w służbach, do których Bóg 
rzeczywiście nas powołał, a nie tylko  
w służbach, które są w kościele akcepto-
wane. Jeśli natomiast nie ma tej akcep-
tacji, zostaje jedynie rozwijanie swoich 
zdolności na własny rachunek.
  
Uważam, że sztuka to ogromny nie-
wykorzystany obszar, w którym odna-
leźliby się chrześcijanie oddani Bogu, 
zarówno w działaniach amatorskich, 
jak i profesjonalnych. Mamy do tego 
„naturalne” predyspozycje i zapał do 
nauki i zmian. Ale też dlatego, że mamy 
bliżej do ŹRÓDŁA wszelkiego na-
tchnienia, piękna, mocy i mądrości. Ile  
z tego Źródła zaczerpniesz dla siebie? 
Ile przekażesz innym? n

Powiedz kilka słów o sobie.
Sztuka intrygowała mnie od dzieciń-
stwa. Ponieważ jednak ostatnich kil-
kanaście lat mojego życia skoncentro-
wane było wokół ogniska domowego 
i wychowywania dzieci, siłą rzeczy 
moja twórczość także krążyła wo-

kół tych tematów. Maluję kury (sama 
jestem chwilowo kurą domową). 
Bardzo wdzięcznym tematem są dla 
mnie wszystkie zwierzątka domowe. 
„Tryptyk świński”, który wisi w naszej 
sypialni, wywołuje salwy śmiechu 
odwiedzających nas znajomych. Dla 
mnie ważniejsze są plamy koloru niż 
temat obrazu, jednak konfrontacja  
z odbiorcami pokazała mi, że treść 
dzieła sztuki jest dla widzów przynaj-
mniej tak samo ważna jak forma, jeśli 
nie ważniejsza. 
Od kilku lat oprócz malowania za-
częłam tworzyć także meblorzeźby  
(termin wymyślony przeze mnie), czy-
li unikatowe meble według 
mojego projektu. W efekcie 
powstają komódki i szafki 
obwieszone wianuszkami 
czosnku, serwetkami, po 
których harcują myszki, itp. 
Projekt powstaje w mojej 
głowie, potem główne ele-
menty są wyciosane z drew-
na i zmontowane według 
rysunku przez stolarzy. Na 
końcu wmontowuję ele-
menty rzeźbiarskie, opraco-
wuję dłutami fakturę, maluję 
i woskuję. 
Ponieważ moje dzieci są coraz więk-
sze, tematy bajkowo-domowe zaczęły 
być powoli zastępowane nowymi in-
spiracjami. Zaczęłam malować rajskie 
ogrody i odkryłam, że jest to temat od 
wieków penetrowany przez artystów  
i prawdopodobnie minie trochę czasu, 

Jak sztuka (twórczość) łączy się  
z wiarą?
Ponieważ tworząc przedmioty artysta 
„zaszyfrowuje” pewien komunikat, któ-
ry odczytywany jest przez odbiorcę, siłą 
rzeczy wyraża swój opis świata i przy-
znaje się do określonego systemu warto-
ści. W ten właśnie sposób sztuka łączy 
się z wiarą.

Czy każda sztuka chwali Boga?  
Jeśli nie każda – to jaka i dlaczego?
Chyba nie. Moim zdaniem nie istnieje 
forma bez treści. Każdy artysta tworząc 
obiekt sztuki wysyła w świat określony 
przekaz. I tutaj wyraża swoją refleksję, 
która może mieć różną treść.

Twój upadek i najwspanialsza  
chwila jako artysty.
Miałam w moim życiu okresy, kiedy ob-
raziłam się na sztukę, bo nie potrafiłam 
zaistnieć w świecie artystycznym tak, 
jak sobie to wyobrażałam. Przestałam na 
wiele lat malować. Teraz jednak odko-

pałam swoje talenty, rozwijam skrzydła 
i jestem przekonana, że najwspanialsze 
chwile są przede mną!

Jaka byłaby twoja rada czy przestroga 
dla chrześcijan, którzy chcą zostać ar-
tystami?
Myślę, że artyści ze swoją wyostrzo-
ną wrażliwością mają często problemy  

zanim wyczerpie się dla mnie to źródło 
inspiracji.

Czym jest dla Ciebie twórczość?
Wyrażanie swoich refleksji i odczuć  
o świecie zewnętrznym, opowiadanie  
o tym, jak go widzimy i przeżywamy. 
Poeta wyraża to słowami, filozof pojęcia-
mi porządkującymi i opisującymi świat,  
a malarz kolorem.

Czym różni się twórczość od innych 
działań w życiu?
W świecie realnym podejmujemy różne 
zadania, jakie przed nami stoją, pracu-
jemy, spełniamy obowiązki. Świat sztuki 

jednak jest dla mnie osobnym światem, 
w którym nie pracujemy ale wypoczy-
wamy. W zależności od tego, jak bardzo 
wrażliwi jesteśmy na barwy czy dźwię-
ki, możemy podróżować po tym świecie 
przeżywając zupełnie inne przygody niż 
w świecie realnym. Innymi słowy im bar-
dziej jesteśmy wrażliwi na sztukę, tym 
pełniej przeżywamy nasze życie.

z poczuciem własnej wartości. Z jednej 
strony można by powiedzieć, że każdy 
człowiek, począwszy od Adama i Ewy, 
kuszony jest aby koncentrować się na 
sobie bardziej niż na swoim Stwórcy. 
Artysta chyba jednak kuszony jest szcze-
gólnie mocno. W naszej kulturze utrwalił 
się zakorzeniony od czasów epoki Ro-
mantyzmu wizerunek artysty, jako swe-
go rodzaju medium pośredniczącego 
pomiędzy światem Sztuki a zwykłymi 
śmiertelnikami. Taki rodzaj „lepszego” 
człowieka, szczególnie obdarowanego 
wrażliwością. 
Jest to oczywiście wizerunek bardzo 
atrakcyjny dla artystów i wielu wciela 
się w niego: „Wiadomo, to artysta, stwo-
rzony do innych celów niż przyziemne 
obowiązki”. Tak więc moja przestroga 
dla artystów brzmiałaby tak: uważaj, 
aby kreowanie siebie i tworzenie sztu-
ki nie stało się ważniejsze niż relacja  
z Bogiem i drugim człowiekiem. Z drugiej 
strony wiemy, że w świecie artystów pa-
nuje bezwzględna rywalizacja i tu z kolei 

odwrotnie, brak sukcesu artystycznego 
może stać się powodem czy pretekstem 
do załamania i niskiej samooceny. n

Więcej o Justynie i jej twórczości:  
www.czarnaowca.art.pl 
 

O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI MÓWI

-plastyk
Justyna Szałamacha

Funkcje sztuki
Sztuka pełni różnorodne funkcje, które mogą łączyć się ze sobą. A każda z nich 
może wystąpić i rozwijać się w kościele, wpływać na osobisty rozwój duchowy, 
propagować wartości chrześcijańskie lub pomagać w głoszeniu Ewangelii:

• estetyczna (sztuka daje estetyczną satysfakcję, upiększa, dekoruje, zachwy-
ca, wzbudza zainteresowanie np. dekoracja pomieszczeń kościelnych, scenogra-
fia, choreografia, ilustracje, okładki, szata graficzna gazetek i stron internetowych, 
ulotki, plakaty – one też oprócz wartościowych treści powinny być estetyczne); 
• społeczna (uwrażliwia, zwraca uwagę na ważne sprawy, przekazuje idee, 
opisuje, ilustruje, określa i przybliża charakter narodu i współczesności oraz np., 
czasów w których żył Jezus – zaliczę tu: przedstawienia ewangelizacyjne, kon-
certy, wieczory poezji, spotkania autorskie, wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii 
bądź grafiki, happening, performance, drama, prezentacja multimedialna lub fil-
mowa, spektakl, artykuły w prasie i w internecie oraz wszystko inne, czym może-
my propagować wartości chrześcijańskie i wychodzić do społeczeństwa); 
• dydaktyczna (sztuka kształtuje osobowość, wiedzę i postawy ludzi oraz 
wrażliwość na piękno i prawdę, rodzi otwartość i twórczość, wychowuje, ukul-
turalnia, wskazuje, inspiruje, zachęca, ćwiczy cierpliwość i umiejętności, tę funk-
cję spełniają wszelkie formy nauczania warsztatu, szkółka niedzielna, klubiki dla 
dzieci, warsztaty, kursy, próby, a także książki, czasopisma); 
• terapeutyczna (sztuka pozwala wzbudzić lub wyciszyć emocje, określić je 
i wyrazić, pomaga w zdystansowaniu się do problemów i w koncentracji; taką 
funkcję pełnią warsztaty terapii zajęciowej oraz wszelkie przejawy twórczości 
autorskiej, dzieła które tworzymy z potrzeby, z inspiracji, które nie powstają po to, 
by być prezentowane szerszemu gronu, ale oczywiście mogą – i bardzo do tego 
zachęcam, bo tym sposobem można pomagać też innym). 

fot. www.czarnaowca.art.pl

fot. www.czarnaowca.art.pl
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Artysta - to określenie w ewangelicznych kręgach nie kojarzy 
się zbyt dobrze, chociażby z tego powodu, że lubimy celo-
wość swoich działań, a nie uprawianie „sztuki dla sztuki”.  Ale 
często z powodu samych artystów, którzy niekoniecznie stoją  
w miejscu, jakie wyznaczył im Bóg.  Człowiek utalentowany 
ma jednak zadanie, wyposażenie i możliwości, by poradzić 
sobie w życiu i w służbie. Dostał wiele, może wiele ofiaro-
wać, ale może też bardzo wiele stracić... 

Kim jest ARTYSTA? 
To człowiek, który lubi i potrafi wykorzystać swoje zdolności, by 
przekazać coś od siebie: może to być dzieło materialne, pomysł, 
idea, słowo, ruch. Chrześcijańskie poglądy w tym nie przeszka-
dzają, przeciwnie, historia pokazuje, jak wiele chrześcijańskich 
wartości odcisnęło ślad w sztuce. Artyście towarzyszy zwięk-
szona wrażliwość estetyczna i społeczna, umiejętność obserwo-
wania, przeżywania, wyciągania wniosków oraz formułowania  
i realizowania pomysłów. Jest to osoba wykorzystująca swój umysł  
w nieszablonowy sposób albo osoba bardzo podatna na wraże-
nia, inspiracje i tzw. natchnienia.

Artysta potrafi wyzwolić w odbiorcach uczucia i myśli głęboko 
ukryte do tej pory, których nie byli świadomi lub nie umieli ich 
nazwać. Jednak by je przekazać, musi najpierw je odkryć, zaob-
serwować, a niejednokrotnie przeżyć. Ponieważ artyście towa-
rzyszy zdolność wyobraźni i przewidywania, nie musi ekspery-
mentować i popełniać błędów, by przeżywać ich autentyczność. 

Ciekawe spojrzenie na rolę, jaką artyści mogliby odgrywać przed-
stawia poniższy cytat: „Od wieków pojawiają się ludzie, których 
zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego 
nie dostrzegamy w sposób naturalny” (H. Bergson).  A najbardziej 
chyba niezauważanym i pomijanym w naszych czasach jest Bóg. 
Czy jako artysta chrześcijanin podejmiesz się tego zadania i bę-
dziesz mówił przez swoje dzieła o swoim Stwórcy i Zbawicielu? 
Jeśli tak, na tej drodze spotkasz kilka pułapek... Mam nadzieję, że 
niektóre pomogę ci zrozumieć. Jeśli nie, napisz na adres redakcji!

Kariera i sława to duża pokusa dla zdolnego artysty, który umie 
zainteresować szeroką publiczność i media, ale jeśli to wy-
maga kompromisu z nauką Jezusa, czy jest tego warte? Jako 
chrześcijanin wcale nie musisz gonić za takim „sukcesem”. 
Nie za wszelką cenę! Jeśli pozostaniesz wierny Bogu i swoim 
przekonaniom, sława i wielkie pieniądze mogą przyjść, albo 
mogą cię ominąć szerokim łukiem. Z perspektywy wieczności 
jest to jednak niewielka strata. Bóg wie lepiej, co dla ciebie do-
bre: czy potrafisz Mu zaufać? Być może Bóg chroni cię przed 
upadkiem, a może Twoje powołanie w kościele przyniesie ci  
o wiele więcej szczęścia? A może zostaniesz odkryty po dwóch 
pokoleniach i osiągniesz sławę znaczniejszą niż ktokolwiek  
z dzisiaj znanych? Bóg wie. Jeśli jednak nie uporządkujesz swo-
ich motywacji, nie sprecyzujesz swoich celów i nie będziesz 
konsekwentny, pozostanie ci tylko żałosna próba pogodzenia 
tego co światowe, z tym co duchowe. Nie kończ jako obłud-
nik, bo jak mówił Jezus nie da się służyć Bogu i mamonie.

Nastroje, emocje i czekanie na natchnienie
Często słyszę twierdzenia w stylu: „tylko w złym nastroju two-
rzy się dobre dzieła”. To bardzo zwodniczy mit, choć niewąt-
pliwie wyrósł z obserwacji. Dlaczego tak się dzieje? Zły nastrój 
wiąże się z trudną sytuacją, a umysł będący w trudnej sytuacji  
(w stresie) bardziej się koncentruje. Jest zmuszony do intensywniej-
szej pracy, ponieważ człowiek instynktownie szuka rozwiązania 
problemu, czyli przejawia naturalną postawę twórczą. Sytuacje,  
z którymi sobie nie radzimy uruchamiają cały ciąg emocji, które 
muszą znaleźć ujście. Tworzenie to dobra odskocznia od proble-
mu. W dzieło sztuki można przelać swoje frustracje, lęki, strach  
i inne emocje, co w rezultacie pomaga przejść przez trudne 
chwile, a dzieło czyni prawdziwszym, ciekawszym, życiowym. 

Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że stres jest dobry tylko na 
pewnym etapie. Długotrwały i silny stres jest bardzo szkodliwy. 
Powoduje odrętwienie umysłu, apatię, depresję lub niszczącą 
frustrację. Pomysły nie przychodzą już do głowy i tworzenie się 
kończy. Poza tym organizm człowieka z obrony przed prze-
ciążeniem przyzwyczaja się do emocji. Jeśli ich nadużywamy, 
granica naszej wrażliwości się przesuwa. Artysta potrzebuje 
wtedy sztucznych stymulatorów - gdy kawa i alkohol przestają 
pomagać, trzeba sięgać po narkotyki, by wytworzyć na nowo 
ekstremalne doznania. To pułapka, która prowadzi do wynisz-
czenia organizmu i zaniku emocji.

Nieco inny rodzaj potrzeby tworzenia potęgują doznania szczę-
ścia i euforii. Wierzący mają możliwość doświadczania wielu 
pozytywnych emocji w kontakcie z Bogiem, a przekładanie ich 
na dzieło może przynieść dodatkowe zbudowanie wiary, i to 
nie tylko własnej. Jak zawsze, gdy emocje są pobudzone, ar-
tysta ma wrażenie natchnienia, uniesienia. Jednak i do takich 
wrażeń psychika może się przyzwyczaić. Emocje przemijają, 
natchnienie ginie. Silne stany emocjonalne są w stanie z każde-
go uczynić artystę, ale to, co odróżnia prawdziwych artystów 
od przypadkowych, to umiejętność używania rozumu w pro-
cesie tworzenia. O wiele stabilniejsze jest więc nauczenie się 
koncepcyjnego myślenia, robienie notatek i szkiców, zbieranie 
pomysłów, przeprowadzanie prób i zwyczajne przemyślenia 
(jednak bez narzędzi typu kartka i ołówek, przemyślenia mogą 
być zbyt rozległe i niekonkretne). T. Edison, znany wynalazca, 
mawiał, że „pomysł to 1% natchnienia i 99% ciężkiej pracy”. 

Nie banalizuję roli natchnienia, szczególnie nie umniejszam 
roli inspiracji zaczerpniętej z Biblii, z kontaktu z Bogiem czy 
z innych osobistych przeżyć. Chętnie dałabym inny przepis na 
dzieło: „100 % Bożej inspiracji, ale i 100 % ciężkiej pracy”. 

Jeśli bowiem chcesz się rozwijać jako twórca, ciężka praca cię 
nie ominie. Dobrą zasadą dla chrześcijańskiego artysty jest: 
im bliżej Boga, tym czystszy umysł. Artysta, który postanowił 
naśladować Chrystusa ma tak naprawdę ogromną przewagę 
nad innymi – jest cały czas u źródła wszelkiej kreatywności  
i w każdej chwili może z tego źródła czerpać. Jedyne co po-
trzeba, to chęć współpracy z Bogiem.

Nadmierne zaangażowanie, zmęczenie,  
presja i perfekcjonizm

Wśród kandydatów na twórców panuje pogląd, że artysta, by 
coś osiągnąć musi być całkowicie oddany sztuce. To częścio-
wa prawda. Zainteresowania i zdolności to silna motywacja do 
działania. Rodzi się pasja, czyli coś więcej niż hobby czy zawód. 
Człowiek pod wpływem pasji potrafi wykrzesać z siebie dodat-
kowe siły, np. pracować z maksymalnym obciążeniem, nie zwa-
żając na upływ czasu. A gdy dodatkowo przychodzi natchnie-
nie, twórcy starają się maksymalnie wykorzystać te chwile. 

Ale łatwo wtedy utracić kontakt z rzeczywistością i otoczeniem. 
Zastanów się, czy warto. Twórca może, podobnie jak pracoho-
lik, zaniedbywać rodzinę i inne obowiązki. A presja tworze-
nia do pary z perfekcjonizmem to już prawdziwa destrukcyjna 
mieszanka. Zaniedbywanie relacji z ludźmi i z Bogiem może 
sprawić, że pewnego dnia obudzisz się jak ze snu i nikogo przy 
tobie nie będzie. Żadne dzieło nie jest tego warte.

Dla ochrony przed ślepym zapałem warto lepiej się zorganizo-
wać np. określić sobie jakieś limity czasowe dla swojego hob-
by lub pracy twórczej. Bycie twórczym wiąże się co prawda  
z większą liczbą myśli i łatwością rozwiązania problemów, ale 
niekiedy jest to trudny bolesny proces, zanim pomysł się „uro-
dzi”. Można oczywiście podnosić kwalifikacje, obserwować 
dzieła innych – po pewnym czasie zaowocuje to nowymi roz-
wiązaniami. Zamiast spędzać długie bezproduktywne godziny 
na szukaniu natchnienia, polecam poświęcić się prozaicznym 
codziennym czynnościom typu sprzątanie, gotowanie, po-
maganie lub zabawa np. z dzieckiem. Cokolwiek, co pozwoli 
odpocząć umysłowi. Zmęczenie umysłu nie sprzyja nowym 
pomysłom. Chwilowe odizolowanie od twórczego zadania 
pozwala nabyć potrzebnego dystansu. Może się okazać, że 
po takiej przerwie pomysły same zaczną się rodzić. Odłożony 
pomysł może dojrzeć, lub przeciwnie – możesz uznać, że nie 
warto tracić nań czasu. Pomysły warto zbierać: notować lub na-
grywać, aby nie myśleć o nich ciągle. Gdy dołożysz starań przy 
fazie projektowania i przygotowywania materiałów, później nie 
będziesz tracić czasu na zbędne eksperymenty i poszukiwania. 
To także kwestia dobrze zorganizowanego stanowiska pracy.  

Twórczość to pewne poświęcenie, jednak umysł twórcy dosto-
sowuje się do tego, by pomieścić i przetworzyć więcej informa-
cji. Tym bardziej istotna jest umiejętność odpoczywania i szuka-
nia bliskości w relacjach z ludźmi i z Bogiem. Potraktuj te chwile 
jako najwartościowsze inwestycje. Bądź odpowiedzialny. 

Pycha, niezależność i wartość krytyki
Często spotykam się z twierdzeniem, że artyście wolno więcej. 
Taki mit tworzą nawet nie sami artyści, tylko ludzie zachwyceni 
ich talentami. Ułomności charakteru i bulwersujące zachowania 
artystów już właściwie nikogo nie dziwią, są społecznie akcep-
towalne i nawet wyznaczają nowe trendy. Ale wśród ludzi prak-
tykujących biblijne chrześcijaństwo powinno być (i zazwyczaj 
jest) inaczej. Artysta nie powinien uważać się za kogoś lepszego 
od innych, uprzywilejowanego, bo wszystkie jego zdolności po-

Artysta w potrzasku
                                             czyli o pułapkach  

                                              i zmaganiach chrześcijańskich twórców                

Aneta Krzywicka

Ograniczenia, kompleksy i nieśmiałość
Człowiek ma różne doświadczenia i etapy w życiu. Ma grani-
ce inspiracji i geniuszu oraz tendencję to upraszczania sobie 
życia. Gdy uświadamiam to sobie, powtarzam dawno zasły-
szane powiedzonko: „Artystą się nie jest - artystą się bywa”. 
Wskazuje to na czasowość i ograniczenia „artyzmu”. Częściej 
lub rzadziej, ale artysta jest zdolny zmotywować się do więk-
szej koncentracji lub staje się bardziej podatny na emocjonalne 
bodźce (natchnienie, odświeżenie). Nie mniejszą rolę odgrywa 
zachęcenie, inspiracja, idea, rozwój duchowy. 

Prawdziwy problem spotykamy wtedy, gdy kandydat na artystę 
sam ogranicza swój potencjał np. poprzez porównywanie się  
z innymi i przekonanie, że nie jest wystarczająco dobry oraz 
przez nieśmiałość, tremę i inne rodzaje lęków. Najsilniejszy 
jest strach przed negatywną oceną, odrzuceniem lub brakiem 
uznania, szczególnie wówczas, gdy wykonane dzieło ma oso-
biste przesłanie. Trzeba to przezwyciężać! Nie rezygnuj z twór-
czości, jeśli nie masz w sobie wystarczającej odwagi! Spróbuj 
tworzyć anonimowo albo prezentować swoje dzieła w inter-
necie. Opinie internautów pozwolą oswoić się z różnorodnymi 
reakcjami odbiorców sztuki, a przy okazji możesz nauczyć się 
czegoś z opinii negatywnych. Wbrew pozorom krytyka, o ile nie 
jest złośliwa i druzgocząca, może być bardzo konstruktywna. 
Najlepsze lekarstwa na strach to zachęta i pozytywna ocena ar-
tystycznych osiągnięć, ale z drugiej strony pomaga w tym rów-
nież wprawa. Po prostu czujesz się pewniej w swojej roli, jeśli 
masz dobrze wyszkolony warsztat, przeprowadzasz wiele prób 
lub występujesz często choćby przed jedną osobą. 

Pogoń za sukcesem
W historii sztuka często zmieniała kierunek, ponieważ zmie-
niali się jej twórcy i odbiorcy. Sztuka tylko dostosowywała się 
do nowych czasów. Obecnie niektóre jej dziedziny stały się 
produktem niszowym nie dlatego, że są mniej wartościowe, 
ale dlatego, że jest małe zapotrzebowanie na wartości, zasady  
i głębokie przemyślenia Obecnie „sukces” w świecie sztuki 
mierzy się popularnością, ilością wystaw (książek, filmów czy 
przedstawień) i wysokością dochodów. Trzeba być znanym, 
pokazywać się w odpowiednich miejscach. Liczy się promocja, 
plotka, image. Sprzedaje się przede wszystkim artysta, dopiero 
później jego sztuka. W takim „świecie sztuki” łatwo się zgubić. 
Oczywiście to duże uogólnienie, ale wartościowych artystów 
coraz trudniej odnaleźć... 

fot. stock.xchng
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chodzą od Boga. Bez tego Dawcy nie byłby tym, kim jest. Talen-
ty nie są przypadkowe, to narzędzia realizacji celów, do jakich 
Bóg cię powołuje. To dary, którymi musisz zarządzać mądrze  
i odpowiedzialnie. Oczywiście te dary mogą, a nawet powinny, 
przynosić korzyści: tobie, rodzinie, kościołowi bądź społeczeń-
stwu. Ale dla Boga o wiele cenniejsze niż zdolności są Twoje 
szczere intencje, wdzięczność i miłość. Bardziej cenne niż Twój 
indywidualizm i niezależność jest służenie i współpraca w ko-
ściele, bo Bóg kocha swój kościół. Jeśli chcesz być twórcą, który 
chce współpracować z Bogiem, musisz się nawrócić i zmieniać 
jak każdy inny grzesznik zbawiony z Bożej łaski. Bóg nie potrak-
tuje cię ulgowo ze względu na wyjątkowe talenty. 

Samo poczucie wyjątkowości nie jest złe, bo Bóg stworzył cię 
niepowtarzalnie i dobrze cię zna. W twórczości bardzo pomogą 
ci: świadomość swoich możliwości i darów, zdrowa samooce-
na i niezbyt srogi autokrytycyzm. Nie można być nadmiernie 
skromnym bądź fałszywie pokornym! Swoją indywidualną po-
stawę warto jednak cały czas konfrontować z Biblią, by nie rozu-
mieć o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz... z umiarem, sto-
sownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił (Rz. 12,3). Prosta 
droga do kłopotów to zbytnie mniemanie o sobie i pycha. 

Współcześnie pokora uznawana jest za słabość, brak własnego 
zdania... Jednak pokora to „chodzenie” w prawdzie i w wierze, 
to postawa wyrażająca zależność od Boga. Pokorny po prostu 
wie, że nie zawsze może polegać na sobie, ale zawsze na Bogu! 
Pokora da ci więc siłę i Bożą pomoc wtedy, kiedy będziesz słaby 
i zbrukany.  Pomoże ci zachować odpowiedni dystans do siebie, 
swojej twórczości i służby i właściwie przyjmować pochwały  
i uznanie. Pomoże ci także podporządkować się przywódcom 
i liderom, którzy może nie mają takich wielkich talentów jak ty, 
ale zostali powołani do innych zadań. Także do zaalarmowa-
nia cię i naprowadzenia na drogę prawdy, gdy zaczniesz prze-
kraczać delikatną granicę między poczuciem własnej wartości  
a pychą. Ba! jeśli przekroczysz tą granicę, Bóg będzie uczył cię 
pokory przez ludzi, którzy wydadzą ci się laikami, pseudoek-
spertami i kłamcami. Tak to już jest :-). 

Krytyka chroni przed pychą, ale ma też wartość edukacyjną. Jeśli 
zupełnie ją odrzucisz, stracisz szansę na zmiany i rozwój. Ale 
to nie znaczy, że musisz wszystko bezkrytycznie przyjmować. 
Gdyby tak się działo, artyści nie mieliby siły przebicia i nie wy-
znaczaliby nowych kierunków. Krytykę trzeba oceniać możliwie 
obietywnie, nie przez pryzmat własnej krzywdy, lecz ewentual-
nych korzyści. Nie pozwól się stłamsić gdy krytyka będzie na-
prawdę krzywdząca i fałszywa. Odsuń zranione emocje, prze-
bacz, zdystansuj sie. Naucz się wybierać informacje konstruk-
tywne - tylko te są warte przemyślenia, a może i zastosowania. 

„Dziwactwa” i naśladownictwo
Twórcom towarzyszy zwiększona wyobraźnia, umiejętność ob-
serwowania i wrażliwość, które czasami, niestety, łączą się z nie- 
dostosowaniem społecznym, skrajnym indywidualizmem, po-
datnością na wpływy lub wycofaniem się. Wśród twórców czę-
ściej zdarzają się przypadki chwiejności emocjonalnej, podat-
ności na zranienia, lękliwości i nadwrażliwości. Te negatywne 
cechy nie są jednak tak powszechne jak się wydaje. Obserwuję 
raczej inne zjawisko, że osoby z problemami psychicznymi inte-
resują się sztuką, bo traktują ją jako formę terapii – i jest to pozy-
tywne, bo twórczość pomaga wyciągnąć na zewnątrz nagroma-
dzone myśli i emocje. Twórco, nie uciekaj przed własną wraż-
liwością! Ona nie musi przynosić do twego życia jedynie bólu  
i cierpienia, a przeciwnie – pomaga lepiej zrozumieć dzieła 
Boże, siebie i bliźniego. Daje możliwość lepszego wgłębienia 
się w ludzkie problemy. Pozwala widzieć więcej, czuć głębiej, 

Powiedz kilka słów o sobie.
Moja twórczość wyrażana jest w sztuce plastycz-
nej i muzycznej. W 1993 roku ukończyłem szkołę 
plastyczną w Supraślu oraz Szkołę Muzyczną w Bia-
łymstoku. Warsztat plastyczny zacząłem rozwijać 
w Warszawie podczas studiów (teologia w WBST). 
Pierwsze prace powstały „pod schodami” w budyn-
ku seminaryjnym. Namalowałem wówczas około 
200 prac, które zostały kupione przez mieszkańców 
i sąsiadów seminarium, znajomych, grupy misyjne. 
Od tego czasu malowanie towarzyszyło mi przez 
długi czas, ponieważ dzięki sprzedawanym obrazom 
mogłem studiować. 

W tym okresie czerpałem też radość z możliwości 
komponowania muzyki oraz grania w kościołach  
i na uroczystościach seminaryjnych. Założyłem  

zespół, który miał kilka koncertów. To były dobre początki. 
Moja muzyczna pasja rozwinęła się jednak dopiero w cza-
sie studiów w Stanach. Pierwsza płyta powstała w Dallas 
w czasie pobytu na uczelni i rozeszła się w 1000 egzepla-
rzy w ciągu trzech miesięcy. To był wspaniały czas, bardzo 
owocny zarówno w sferze muzycznej jak i plastycznej. Ten 
czas wspominam szczególnie z powodu wielu osób, które 
od samego początku wspierały mnie słowem, a kupując 
moje prace pomagały „zarobić” na życie.

Czym jest dla Ciebie twórczość? 
Twórczość jest dla mnie wyrażeniem głębokich uczuć  
a przede wszystkim przejściem do „innego” świata, w któ-
rym mogę odpocząć od codziennych obowiązków i zmar-
twień. Sprzedaż obrazów i płyt to dodatkowa możliwość 
wsparcia finansowego. 

Czym różni się twórczość od innych działań w życiu?
Otwiera zupełnie inną sferę działania i myślenia niż te, do 
których jesteśmy zmuszani codziennie. Tworzenie sztuki 
nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Niejednokrotnie wyma-
ga dużo sił i czasu. Jednak owoce tych działań przynoszą 
dużo satysfakcji. 

Jak sztuka (twórczość) łączy się z wiarą?
Przez wyznanie, że Bóg jest Stworzycielem wszystkiego. 
W mojej sztuce chcę dziękować Mu za to, że mogę two-
rzyć. Nie zawsze i nie wszystkie działania bezpośrednio 
związane są z tematem religijnym, nie uważam jednak 
tego za obraźliwe dla mojego Stwórcy.
 

Czy każda sztuka chwali Boga? 
Każda sztuka, która Go nie obraża i nie pozbawia Stwórcy 
pierwszeństwa we wszystkim, chwali Go. 

Jakie Boże zasady (jeśli jakieś) widzisz,  
jako wytyczne dla twórców? 
Zasady często kojarzone są z normami, które sztuka lubi 
łamać. Zasady zastąpiłbym myśleniem o pryncypiach sztu-
ki, która wielbi Boga. Będąc Jego dzieckiem wyznaję, że 
cokolwiek tworzę, czynię to dzięki możliwościom danym 
mi przez Stwórcę. Dlatego pragnę, aby moja sztuka powo-
dowała „wzruszenie/ poruszenie” u ludzi i Boga. 

Twój upadek i najwspanialsza chwila jako artysty.
Zacznę od drugiej części pytania. Najwspanialszą chwi-
lą jest ukończenie dzieła, muzycznego lub plastycznego. 
Doświadczenie tego spełnienia jest warte wcześniejszych 
wyrzeczeń i spędzonego czasu. Każdy koncert lub ukoń-
czony obraz traktuję jako szczególne wydarzenie mojego 
życia. Nie miałem upadku, który szczególnie pamiętam. 
Raczej były to potknięcia i przeszkody, które mniej lub 
bardziej kształtowały moje podejście do ludzi i sztuki. 

Jaka byłaby Twoja rada (przestroga) dla chrześcijan, któ-
rzy chcą zostać artystami? 
Zawsze mieć w pamięci osobę Stwórcy, który cieszy się 
naszymi osiągnięciami, pragnie naszego rozwoju i radości 
płynącej z tworzenia. Nie przejmować się trudnościami  
i upadkami, które zawsze towarzyszyć będą artystycznej, 
twórczej drodze. n

O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI MÓWI

-plastyk, muzyk (i pastor)
Zbyszek Wierzchowski

kochać mocniej, żyć szczerzej i prawdziwiej. Ufaj mocno Bogu, 
że On ochroni tę najczulszą cząstkę twojej osobowości. 
„Dziwne”, niestandardowe zachowania artystów służą często 
wyrażaniu swojej odwagi, wyjątkowości czy oryginalności. Ale 
zdarza się, że wynikają z potrzeby skupienia na sobie uwagi albo 
z wzorowania się na wielkich „dziwakach” artystycznego świata 
(tzw. pozowanie albo maniera). Takie zachowania oparte są na 
błędnym rozumowaniu: jeśli nie jestem oryginalny jak ci „wiel-
cy”, to nic sobą nie reprezentuję. Twórco, zastanów się, co na-
prawdę stoi za twoim zachowaniem i czy to jest konieczne? Czy 
to podoba się Bogu? Pamiętaj, że jeśli Bóg będzie miał do ciebie 
zaufanie, inni w końcu też ci zaufają. Bo można zaakceptować 
sytuację, gdy rzeczywiście posiadasz oryginalne pomysły doty-
czące np.: strojów i gdy nikogo to nie obraża. Ale jeśli udajesz... 
zastanów się, czemu to służy. Nie musisz tworzyć dziwactw ani 
wyróżniać się strojem czy zachowaniem – lepiej niech świadczą 
o tobie twoje dzieła. W twórczości, która przyniesie ci rozwój 
chodzi o szukanie własnych pomysłów i własnych rozwiązań  
a nie o naśladownictwo. n
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Talenty 
w kościele

wskazówki, jak dalej szukać swojego miejsca w Kościele i jak 
rozpoznawać swoje talenty. Krytykę o wiele łatwiej znieść od 
osoby, która ma wiedzę i osiągnięcia w danej dziedzinie np. 
profesjonalny muzyk może z autorytetem wypowiadać się  
o czystości wydobywanych dźwięków, ale słowa innego kole-
gi amatora mogą być odebrane jako zwykła złośliwość.

Pozwalajmy realizować śmiałe niecodzienne pomysły. Wy-
kład Słowa urozmaicony prezentacją multimedialną, zboro-
wy teatrzyk dzieci, choreografia, wieczór poezji, spotkanie 
autorskie, koncerty zespołów reprezentujących różne gatun-
ki muzyczne, wystawa malarstwa w holu kościoła - czemu 
nie? Raz, dwa razy w roku można zorganizować tzw. wieczór 
świadectw twórczych, na których chrześcijanie twórcy pre-
zentują swoje dzieła i talenty, mówiąc jednocześnie o tym, co 
przeżywają z Bogiem. Takie wydarzenia mogą być nie tylko 
imprezą wewnątrzkościelną, ale także twórczą formą ewan-
gelizacji. 

Dawajmy szansę! Talent będzie zanikał, jeśli nie ma szansy się 
rozwijać. Wśród ludzi odpowiedzialnych, przywódców i lide-
rów, powszechna jest obawa przed niedoświadczeniem kan-
dydatów do służby. Ale jeśli im nie pomożemy, nie zdobędą 
tego doświadczenia! Ludzie w Bożych oczach są wartościowi 
nawet jeśli popełnią błędy, zawiodą lub zrezygnują. Nieudana 
próba w służbie to także ogromne przeżycie dla osoby, która 
się nie sprawdziła. Tym bardziej wówczas potrzebuje naszej 
cierpliwości, zrozumienia i opieki. 

Wymagajmy! Nowi twórcy, o ile nie osiądą na laurach, 
staną się kiedyś doświadczonymi i wypróbowanymi słu-
gami. Ale całkiem możliwe, że nigdy tak daleko nie dojdą, 
skoro nikt nie wymaga od nich więcej i wszyscy są zado-
woleni ich pierwszymi przebłyskami talentu. Wymagaj-
my i oczekujmy dobrych efektów. Podnośmy oczekiwa-
nia stopniowo w miarę nabywania doświadczenia. Postę-
py to sprawa indywidualna, ale zmobilizowanie twórców  
i oczekiwanie odpowiedzialności za terminowość i jakość, nie 
powinny nikogo oburzać. Każdy, gdy poważnie podchodzi do 
rozwijania zdolności i służby, będzie za to wdzięczny. Uwa-
żam, że wyraźne określenie ram czasowych, tematycznych 
bądź jakościowych z pewnością zaszkodzi lenistwu, ale nie 
twórczej inwencji! A nawet może pomóc np. w koncentracji 
czy w mobilizacji. Jeśli umysł twórczy porównać do wolne-
go, świeżego powietrza, to wymagania są jak wentylator. On 
„zmusza” powietrze do chłodzenia, czyli do działania w okre-
ślony sposób. Wentylator ukierunkowuje powietrze, popycha 
je do nowych zadań i możliwości.  Sprawia, że ruch powietrza 
jest szybszy, skoncentrowany i pożyteczny.

Dajmy twórcom prawo do błędów! Każdy może się pomylić, 
każdy może się potknąć. Wierzący, nawet ten, który raz, dwa 
czy dziesięć razy został zniechęcony i porzucił lub zaniedbał 
swój talent, może w każdym momencie, dzięki Bożej łasce, 
powrócić i czerpać prosto ze źródła, od Dawcy darów i talen-
tów. Rozliczenie z talentów następuje dopiero po powrocie 
Zarządcy. Mamy więc czas, by wyciągnąć zakopany w ziemi 
talent i zwielokrotnić go na Bożą chwałę! Przykro mi to pisać, 
ale zostawmy w spokoju osoby, które uparcie nie chcą działać 
w kościele - może muszą sobie jeszcze coś przemyśleć,  może 
nie są jeszcze na to gotowe? Bardzo często opory nie są wyni-
kiem złej woli, ale silnych zranień i kompleksów - sama przez 
to przechodziłam i wiem, że Bóg uzdrawia duszę człowieka, 
ale jest to powolny proces. Zajmijmy się więc pomocą w tym 

Talenty 
w kościele

Odpowiedzialność kościoła  
za twórczą służbę wiernych

Bóg rozdaje zdolności, a my potrzebujemy je odkrywać i roz-
wijać, ponieważ jeśli „zakopiemy” dar od naszego Pana, On 
nas z tego rozliczy. Ale czy talent to sprawa wyłącznie osobi-
sta? Czy jeśli Bóg daje KOŚCIOŁOWI ludzi utalentowanych, 
czy nie powinniśmy JAKO KOŚCIÓŁ czuć się tak samo odpo-
wiedzialni, aby owe dary rozpoznać, rozwijać i dobrze nimi 
zarządzać? Dobrze wiemy, jak wielką rolę w naszym rozwoju 
lub jego braku odegrali najbliżsi, znajomi, nauczyciele a cza-
sem zupełnie przypadkowi ludzie. W kościele jest podobnie. 
Świadomie lub nie wpływamy na siebie nawzajem, a wpływ 
ten może być bardzo różny.

Przede wszystkim potrzebujemy zdać sobie sprawę, jakim 
ogromnym skarbem dysponujemy mając w kościele ludzi 
twórczych i utalentowanych. I jak bardzo ich obecność może 
kościołowi pomóc w realizowaniu różnorodnej woli Bożej. 
Warto w nich zainwestować, bo ludzie z talentami mogą stać 
się „siłą napędową” zboru. Dlatego rezygnujmy z uprzedzeń, 
poszerzajmy swoją wiedzę i okazujmy większe zrozumienie  
i przychylność. 

Potrzeba ukierunkowania i zachęty
Jak rodzice dzieciom, tak w zborze starsi w wierze młodszym, 
powinni przekazywać kierunek rozwoju. Mogą wzmocnić lub 
stłamsić ich zdolności. Tu pojawia się problem wielu zborów: 
nie damy komuś tego, czego sami nie mamy.  Zbór, który jest 
gościnny, będzie naturalnie kształtował talent gościnności, ale 

ciężko mu rozwijać kogoś w obda-
rowaniu muzycznym. Może być i tak, 
że będą one tłamszone przez niski po-
ziom tamtejszego zespołu muzycznego. 

Co robić? Zawsze możemy dać coś  
o wiele wspanialszego niż własne do-

świadczenie: zachętę i zrozumienie: 
Szkoda, że u nas w zborze nie ma nikogo 

o podobnych zdolnościach, ale widzimy, że 
twój dar jest cenny i od Boga – zasługuje na naszą 

ochronę. Załóż nową służbę w oparciu o swój dar, a jeśli za 
mało umiesz, zachęcamy, byś uczył się służby od innych.

Rozpoznawajmy telenty u siebie i innych i co równie ważne, 
informujmy o tym osobę, u której zdolności zauważymy. Lu-
dzie bardzo często nie są świadomi, mają zaniżone poczucie 
wartości, nie przywiązują to tego wagi, albo są zbyt skromni, 
a bardzo potrzebują znaleźć swoje miejsce w kościele. Takie 
odkrycia przynoszą dużo zachęty i inspirują do rozwoju.

Potrzeba bezpieczeństwa,  
przestrzeni i prawa do błędów

Zapewnijmy poczucie bezpieczeństwa. Artyści i osoby uta-
lentowane mają większą wrażliwość, która pozwala im od-
bierać najdelikatniejsze bodźce i wzmacniać inne. Te osoby 
odczuwają, używają intuicji i obserwacji, przez co mogą być 
bardzo pomocne w rozpoznawaniu problemów zboru, ale ła-
two je również zniechęcić i zranić.

Oceniajmy stosownie do możliwości i robionych postępów. 
Jeśli powiemy dziecku: jaki głupi rysunek, może już nigdy 
więcej nie rysować. Dorośli reagują podobnie, ale potrafią 
ukrywać emocje. Szkoda, że pochwały nie zawsze są możli-
we... Czasem pragnienie osoby, by wykonywać jakieś zadanie 
jest tak silne, że zanika zdrowa samoocena możliwości. Wy-
starczy drobna wskazówka kogoś życzliwego a można przy-
łożyć się do nauki i skorygować niedociągnięcia. Jeśli jednak 
osoba zdecydowanie nie ma talentu do określonego zadania, 
powiedzmy jej prawdę - każdy zasługuje na szczerość. To  
z pewnością nie jest przyjemne, ale o wiele lepsze niż wy-
mowne milczenie, żarty, krytykowanie i obgadywanie za 
plecami. Ale przy tej prawdzie niech będzie też miejsce na 

uzdrowieniu zanim „zaprzężemy” kogoś do działania. Oka-
zujmy cierpliwość.

Potrzeba wdzięczności
Dziękujmy za zaangażowanie, trud bądź za efekt. Wdzięcz-
ność powinna być szczera i stosowna. Dzieci i osoby wrażliw-
sze powinny być chwalone często i gorliwie, bo to bardzo je 
zachęca. Dorośli zasługują na szczere opinie, ale nawet kryty-
ka może być powiedziana życzliwie i łagodnie. 

Potrzeba mądrego zarządzania

Zarządzajmy tak, by najzdolniejsi nie byli nadmiernie anga-
żowani, podczas gdy pozostali nie robią nic. W rezultacie ci 
przeciążeni się wypalają, ciągną resztkami sił, a inni wciąz 
pozostają bezproduktywni. 

Warto też zastanowić się co w praktyce jest ważniejsze: czy-
ste intencje i zdrowa motywacja czy po prostu wykonanie 
zadania. Przypadkowy dobór współpracowników i nacisk na 
wyznaczone zadanie to bardzo częsta przyczyna zranień, nie-
spełnienia i rozczarowania. Takich emocji nie zdoła zatuszo-
wać nawet wrażenie dyscypliny i oddania. A zadanie zrobione 
byle jak nie przynosi rozwoju i satysfakcji. W zborach często 
działa niepisana zasada: „po pierwsze nie zniechęcać”. „Nie 
zniechęcać” nie oznacza „zachęcać” - sugeruje raczej przy-
padek niż celowe działanie: ktoś się zgłosił, ktoś chce, daj-
my mu szansę. Przyjmujemy więc każdego, licząc na to, że 
ujawnią się jakieś zdolności, że osoba odnajdzie się w nowej 
roli. Uważamy często, że lepsze niż umiejętności jest szczera 
chęć usługiwania, a umiejętności mogą pojawić się później. 
Choć może się tak zdarzyć, może być i tak, że służba nieob-
darowanej osoby będzie przykrym doświadczeniem dla zboru  
i w końcu i dla niej, gdy zrozumie, że wcale nie była błogo-
sławieństwem. 

Potrzeba SZCZEREGO ZAANGAŻOWANIA

Działania w kościele zazwyczaj nie są odpłatne, akceptuje-
my więc to, co ktoś zrobi z dobrej woli, niezależnie od jakości  
i profesjonalizmu. W kościołach powszechnie oceniamy więc 
nie jakość dzieła i umiejętności, ale zaangażowanie. Amato-
rzy sprawiają wrażenie gorliwszych, bardziej otwartych i od-
ważnych, więc jest łatwiej ich zmotywować. Zachęcanie osób 
z doświadczeniem jest trudniejsze, bo musi być bardziej trafio-
ne, bardziej konkretne, a nie każdy zna się na danym temacie. 

Chcemy wierzyć, że działanie, którego wierzący się podej-
mie, było szczere i najwyższej próby, że osoba starała się ze 
wszystkich sił i zrobiła coś najlepiej jak umie, bo przecież robi 
to dla Boga. Bywa jednak różnie. Dawniej w kościołach ewan-
gelicznych robienie czegoś dla Boga oznaczało wyciśnięcie 
z siebie najlepszych motywacji i najlepszych zasobów dla 
najlepszych efektów. Obecnie ludzie są przepracowani, zmę-
czeni, nie mają czasu - za to wiele dobrych wymówek. Wy-
starczy, jeśli za swoje działania zdobędą wdzięczność pastora 
i względne uznanie u sióstr i braci. Boża ocena ich miernych 
wysiłków jest trzeciorzędna. Wtedy sztuka kościelna jest płyt-
ka, sztampowa. A przecież: „gdy dasz z siebie to, co cenne, 
bez tego, co pospolite, będziesz Jego ustami” (na podst. Jer. 
15,19b) – czyli dopiero najwyższy możliwy wysiłek godnie 
uwielbia naszego Pana. I takie dzieło będzie „przemawiało” 
do ludzkich serc. 
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Z perspektywy lat widzę, że mówię o swoich zdolnościach co-
raz ciszej, bo wiem, jak wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem... 
Z doświadczeniem nabyłam dystansu, emocjonalnego spoko-
ju, nie potrzebuję dowartościować się sukcesami ani nic sobie 
udowadniać. Nie potrzebuję by mnie było pełno w zborze... 
nie wyciągam ręki na każde wezwanie ochotników. Czy jednak 
nie chcę służyć Bogu? Chcę! Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek! 
Nawet po tych rozczarowaniach, zniechęceniu i oczyszcza-
niu charakteru, które musiałam przejść w ciszy i samotności... 
Wiem, ile zawdzięczam Bogu, bardziej na Nim polegam i mo-
dlę się, by być użyteczniejszym narzędziem w rozwoju Króle-
stwa Bożego. Ale widzę, że obecnie muszę wykrzesać z siebie 
jeszcze więcej motywacji, więcej radości i więcej dyscypliny.

Kiedyś angażowałam się niemal we wszystko. Miałam możli-
wość uczyć się wielu rzeczy. Nawet te nieudane doświadczenia  
w służbie w kościele i błędnie rozpoznane „zdolności” Bóg 
w końcu obrócił ku dobremu, bo zdobyłam doświadczenie  
i większą wrażliwość na prowadzenie Boga w moim życiu. 
Nadal się uczę, i nadal w wielu dziedzinach jestem amato-
rem. To wszystko pozwala mi wysoko cenić twórców zaanga-
żowanych w kościele, a jeszcze bardziej przywódców, którzy 
potrafią zarządzać ich zdolnościami i doświadczeniem.

 
Potrzeba gotowości do zmian

Współczesny świat zmienia się w szalonym tempie. Osoby 
bierne i unikające rozwiązywania nowych problemów mają 
coraz większe trudności z dostosowaniem się. W naturalny 
sposób wycofują się i zamykają w bezpiecznym obszarze. 
Takim obszarem może być kościół. Postawa zachowawcza  
w kościele z pewnością pomaga nam przetrwać i zachować 
wierność, ale czy potrafi zrodzić zapał dla Boga i innych? 
Kościoły ospałe i zachowawcze zamierają, a ich członko-
wie szukają rozwiązań swoich nowych problemów pomija-
jąc zbór i Boga. Jeśli chcemy mieć kościoły pełne pomysłów  
i zapału, tryskające życiem, odważne i zaradne, musimy sami 
indywidualnie stawać się twórczy. Tego można się nauczyć. 
Bóg chętnie będzie naszym trenerem.  

Kościół oparty jest na solidnym fundamencie Bożego Słowa, 
które się nie zmienia, tak jak niezmienny jest Bóg. Z drugiej 
jednak strony Kościół przez wieki zmieniał się i rozwijał, bo 
Boże Słowo bylo rozumiane w świeży sposób i odkrywane 
wciąż na nowo. Bóg nie jest statyczny w swej niezmienności – 
jest tak nieogarniony i nieschematyczny, że często przerasta to 
nasze zrozumienie. Mamy być uczniami, stawać się podobnymi 
do Chrystusa, zmierzać do doskonałości – to wszystko sugeruje 
ruch, zmiany, przymus szukania ciągle nowych rozwiązań. 

„NIE ZAKOPUJMY” TALENTÓW
Bóg potrafi rzucać nam wyzwania, przynagla do rozwoju. To 
nie czas, by „zakopywać” swoje talenty i uzdolnienia. Czas je 
wydobyć i zastanowić się, jak mogę nimi usłużyć na chwałę Bo-
żego Królestwa? Bóg każdemu daje talenty (potencjał, zadania) 
według jego możliwości. Ale jeśli zakopiemy je w ziemi, obrócą 
się ku naszej zgubie. „Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby 
miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście 
dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. 
Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla 
zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali 
ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę  
i cierpliwość dziedziczą obietnice” (Heb. 6, 10-12). n
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Powiedz kilka słów o sobie.
Mieszkam w Hajnówce razem z moim 
mężem Pawłem. Jestem członkiem 
miejscowego zboru  Baptystów. Z moje-
go domu rodzinnego w Siemiatyczach 
wyniosłam cenne wartości dotyczące 
życia duchowego w poznaniu jedy-
nego Zbawiciela mojej duszy - Jezusa 
Chrystusa. Pewnego dnia poczułam, 
że zabrakowało kogoś, kto wypełniłby 
pustkę w moim sercu i w umyśle. Jezus 
przyszedł do mojego życia, wybaczył 
grzechy, poprowadził i teraz czuję się 
bezpieczna. I moja twórczość, moje 
wiersze stąd wzięły swój początek.

Czym jest dla Ciebie twórczość?
Modlitwą przelewaną na papier, wyra-
żeniem myśli. 

Czym różni się twórczość od innych 
działań w życiu?
To wyjątkowa forma kontaktu. Inni 
czytając jakiekolwiek wiersze czy 
książki, mogą dowiedzieć się czegoś  

o człowieku piszącym je, mogą odnaleźć  
w nich część siebie. To może budować 
i jednoczyć ludzi.

Jak twórczość łączy się z wiarą?
Bardzo. 

Czy każda sztuka chwali Boga? Jeśli 
nie każda – to jaka i dlaczego?
To Bóg daje talenty ludziom i jeśli daje, 
to chce aby każdy tym, co posiada 
chwalił Jego wielkie Imię. Jezus nie po 
to rozdaje talenty, aby je zakopywać 
lub aby wykorzystywać je na własną 
chwałę.

Jakie Boże zasady (jeśli jakieś) widzisz, 
jako wytyczne dla twórców?
Boże zasady są jasne dla każdego, kto 
chce Mu się podobać i Go naśladować. 
O tym wszystkim czytamy w Słowie 
Bożym. I wszystkie Boże zasady nie 

Kim jesteś
Kim jest Ten, Którego ciemność nie przemogła?
Kim jest Ten, Który zrywa pęta z twojej duszy i ciała?
Kim jest Ten, Który wyprowadza z niewoli na wolność?
Kim jest Ten, Który objawia sens w bezsensie?
Kim jest Ten, Który koi twój ból i strach?
Kim jest Ten, Któremu nikt nie dorówna w swej wielkości?
Kim jest Ten, Który nadaje sens twemu życiu?
Kim jest Ten, Który Swą moc objawia w twej słabości?
Kim jest Ten, Który trzciny nadłamanej nie dołamie 
A knota gasnącego nie dogasi?
Kim jest Ten, Który dał się zabić za ciebie?

Jego imię JEZUS!
To On wyzwolił cię z ciemności
To On podarował ci nowe życie
To On tak bardzo cię kocha
Że zmarł za Ciebie
Byś ty mógł być ocalony
Przed wiecznym
Potępieniem

O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI MÓWI

-poetkaBeata Chołod

tyczą się jedynie twórców wierszy czy 
innych sztuk, ale każdego człowieka. 
Dla mnie wielką zasadą jest miłość. Do 
Jezusa i do ludzi. 

Twój upadek i najwspanialsza chwila 
jako artysty.
Każdy w życiu przechodzi przez różne 
doświadczenia. Są to czasem chwile 
upadku, ale właśnie wtedy moje serce 
jest pobudzone by każdy smutek przy-
nieść do Jezusa, i wtedy o tym piszę. 
Doświadczenia zbliżają do Boga i wte-
dy, choć jestem słaba, czuję się silna bo 
wiem, że On mnie podnosi.

Jaka byłaby Twoja rada (przestroga) 
dla chrześcijan, którzy chcą zostać 
artystami? 
Dla mnie słowo „artysta” brzmi bar-
dzo wyniośle, sama nie czuję się arty-
stą. Ale jeśli ktokolwiek tworzy coś na 
chwałę Bożą, nie może się tym chwalić 
i wynosić. Powinien pamiętać, że py-
cha chodzi przed upadkiem, o czym 
mówi Słowo Boże. n

Kim jesteś
Kim jest Ten, Którego ciemność nie przemogła?
Kim jest Ten, Który zrywa pęta z twojej duszy i ciała?
Kim jest Ten, Który wyprowadza z niewoli na wolność?
Kim jest Ten, Który objawia sens w bezsensie?
Kim jest Ten, Który koi twój ból i strach?
Kim jest Ten, Któremu nikt nie dorówna w swej wielkości?
Kim jest Ten, Który nadaje sens twemu życiu?
Kim jest Ten, Który Swą moc objawia w twej słabości?
Kim jest Ten, Który trzciny nadłamanej nie dołamie 
A knota gasnącego nie dogasi?
Kim jest Ten, Który dał się zabić za ciebie?

Jego imię JEZUS!
To On wyzwolił cię z ciemności
To On podarował ci nowe życie
To On tak bardzo cię kocha
Że zmarł za Ciebie
Byś ty mógł być ocalony
Przed wiecznym
Potępieniem

Na oślep
Ciągle gonisz gdzieś
Biegniesz przed siebie
na oślep tak
nie znając drogi 
nie znając sensu
gdzie warto pozostać
bo tak bardzo chcesz udowodnić
że jesteś silny i prawdziwy
nie oddychaj nicością
nie karm się czułością nieprawdy
nie pragnij w niej utonąć
jak latawiec do góry się wznieś
nie musisz udawać, że jest dobrze 
gdy ukradkiem połykasz kropelki łez
pragniesz postawić swe stopy na skale 
i niewzruszonym być
więc nie zamierzaj uciec tam
dokąd zmierza cały świat
spróbuj złapać w żagle wiatr
w ciszy przed burzą
nie rozpłyniesz się w deszczu
tylko z Jezusem
odetchniesz nadzieją
na lepsze jutro
bo żyjesz
choć nie własną siłą…
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Warto jednak pamiętać, że istnieje druga skrajność: dążenie 
do jak najlepszego efektu z pominięceim zdrowej motywacji 
- mam na myśli perfekcjonizm i pracoholizm. Dążenie do do-
brej jakości i dawanie z siebie tego co najlepsze nie oznacza, 
że Bóg wymaga dzieł doskonałych. W tej kwestii ludzie są 
surowszymi sędziami niż Bóg, ponieważ ludzie (także sami 
twórcy) porównują dzieła z osiągnięciami innych, a Bóg mie-
rzy nasze chęci proporcjonalnie do możliwości. Zanim się 
tego nauczyłam, płaciłam wysoką cenę - głównie nagminnym 
brakiem czasu i swoim zdrowiem. 

aMATORZY I PROFESJONALIŚCI

Brak wykształcenia jest przyczyną wielu kompleksów, fru-
stracji i uprzedzeń amatorów, a całkiem niepotrzebnie! Szkoły 
artystyczne ułatwiają rozwój, ale niczego nie gwarantują poza 
warsztatem, którego może się nauczyć także odtwórca czy rze-
mieślnik. Można nauczyć się także twórczego kreatywnego my-
ślenia, jeśli nie przychodzi naturalnie. Znacznie ważniejsze jest 
doświadczenie, czyli ilość przebytych ćwiczeń, wykonanych 
zadań, nabycie biegłości. W tym wypadku profesjonalista, który 
wykonuje swój zawód na co dzień, ma przewagę nad amato-
rem. Doświadczenie usuwa strach przed wyzwaniami, sprawia 
łatwość wykonywania zadań, rodzi odpowiedzialność. 

Zbyt częstym zjawiskiem jest „nierozsądna gorliwość” ama-
torów i „rozsądna nie-gorliwość” profesjonalistów. Amatorów 
jest więcej, są chętni, ale potrzebują się uczyć, z kolei profesjo-
naliści mogliby wykazać się jako „mistrzowie”, którzy kształ-
cą, przekazują swą wiedzę i motywują. Tam, gdzie istnieje 
współpraca, przynosi to wspaniałe owoce. Problem w tym, że 
zamiast współpracy pojawia się lekceważenie, spory i uprze-
dzenia, a w rezultacie niechęć do nauki i współdziałania. 

Nie jestem za gloryfikowaniem artystów, ani tym bardziej za 
tolerowaniem ich osobistych fanaberii, aby tylko zatrzymać 
ich talenty w kościele. Powód jest prosty: każdy wierzący 
powinien wydawać owoce nawrócenia. Ale też wydaje mi 
się, że czasem zbyt łatwo uprzedzamy się do ludzi, którzy 
użyczają kościołowi swoje zdolności. W rezultacie ci najzdol-
niejsi siedzą w ostatnich kościelnych ławkach, zniechęceni  
i sfrustrowani. Powody tego są różne i nie zawsze związane  
z ich egoizmem, znudzeniem, dumą i nieprzystosowaniem – 
tak najłatwiej byłoby to wytłumaczyć, ale to często powierz-
chowna i nieprawdziwa ocena. Nie zawsze oznacza to, że 
Bóg uczy ich pokory. Czasem po prostu nikt nie zwraca uwagi 
na ich racje. Mogliby nas czegoś nauczyć, a my traktujemy 
to jako obrazę. Mogliby być wzorem, a my próbujemy nade 
wszystko wykazać, że niczym się od nas nie różnią. Dlacze-
go? Czyż dary łaski nie są różne? Oczekujemy od nich więcej, 
oceniamy ich surowiej – do jakiego momentu można to wy-
trzymać? Oni też potrzebują zachęty i wysłuchania jak każdy 
inny! A do oferowania mają dużo. 

W naszych zborach potrzebni są ludzie oddani Bogu i szuka-
jący Jego woli. To rzeczywiście oznacza, że KAŻDY może słu-
żyć Bogu. KAŻDY, kto chce się poddać Bogu. Taki człowiek 
wie, że trzeba się uczyć i trzeba współpracować, a przede 
wszystkim szukać swego miejsca w kościele i angażować się. 

Potrzeba dojrzałości i dystansu

Indywidualne zaangażowanie twórców w kościele jest zmien-
ne, zależnie od natężenia pracy i oczekiwań, okoliczności 
życiowych, wieku, możliwości i świadomości powołania.  



SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2009 • 2726 • SŁOWO PRAWDY • Numer 5 / maj 2009

We Wrocławiu… „Wieczór Po-
ezji”? Pomyślałam sobie: „nuda”. 
Kto wieczorem będzie miał siłę na 
słuchanie? Nie żebym nie lubiła po-
ezji, ale po prostu codzienność wbi-
ła się we mnie tak głęboko, że daw-
ne zauroczenie tym gatunkiem ja-
koś „umarło”. A jednak słuchałam 
z osłupieniem, moje serce płakało, 
śmiało się, wibrowało, kołatało. 

W Poznaniu… kolejny wieczór po-
ezji, ale jakże inny, jakże osobisty i do 
tego taki zwykły. Poczułam coś więcej, 
niż tylko zauroczenie pięknymi wier-
szami. Byłam pewna, że muszę sama 
tego spróbować i to bynajmniej nie pi-
sania.

Zdobyłam więc wiersze. Różne 
tomiki: wydrukowane oraz te, któ-
re nigdy być może nie znajdą się  
w żadnym zestawie zebranych wierszy. 
Moje przyjaciółki ze zboru nadsyłały 
mi swoje ulubione z internetu. Zaczę-
łam czytać, płakać i śmiać się. Szybko 
zebrałam grupkę kilku osób chętnych 
do czytania wierszy. Ustaliliśmy datę  
i myślałam, że na tym koniec.

Jednak wgłębiając się w wiersze, 
szukając muzyki pod teksty zobaczy-
łam, że tam jest coś więcej. „Potrze-

bujemy czasu by marzyć, czasu by 
wspominać…”. Wiersz to nie zlepek 
słów, liter ułożonych w odpowiedniej 
konstrukcji z kropką czy przecinkiem. 
Zobaczyłam „drugie dno”. Dno, któ-
rego nie widać, gdy czytamy szybko. 
Dno, którego nie zrozumiemy, gdy się 
nie zatrzymamy. Dno, które nie może 
nam objawić się, gdy nie otworzymy 
oczu wyobraźni i serca, które tylko jest  

w stanie odebrać wiersz. Po-
ezja to jak powiew wiatru, 
którego nie widać a dusza 
go czuje. Poezja to jak mo-
tyl, który bezszelestnie prze-
latuje obok nas ukazując 
swoje piękne skrzydełka. 

W mojej głowie po-
wstało całe przedstawienie, 
kilka tematów, pozornie nie 

związanych ze sobą, a jednak zaczę-
ły tworzyć pewną całość. Ogłosiłam  
w zborze „nabór”. Pogrupowałam 
wiersze, utworzyłam bloki i w ten spo-
sób powstał cykl, który począwszy od 
radości poprzez smutek, brak nadziei, 
rozterki życia, doprowadził nas pod 
krzyż. I tam „umarła etyka, a narodził 
się nowy człowiek”.  

Wieczór Poezji przerodził się  
w wieczór ewangelizacyjny poprzez 
wiersze. Bloki tematyczne z począt-
ku śmieszne, cukrowe przechodziły 

Wieczór poezji
29 luty 2009 roku, I Zbór KCHB w Warszawie.

Klaudia Wiazowska  

„…wiersze staroświeckie co wzruszają teraz 
z rymami jak należy z przecinkiem i kropką 
z dworem co znikł nagle cicho i na zawsze 
a wiadomo cisza większa niż milczenie…” 

                                        ks.Twardowski

lekko i swobodnie jeden przez drugi, 
przeplatane muzyką na żywo w wyko-
naniu dzieci i młodzieży. Samych czy-
tających było 10 osób, grających na 
instrumentach 4, śpiewających pieśni  
2 plus Zespół – 8 osób. 

Najbardziej cieszy mnie fakt, że 
nasz program pobudził nas do reflek-
sji, pozwolił zwolnić i zatrzymać się 
chociaż może na chwilkę.

M. Gandhi:  „W życiu jest coś wię-
cej do zrobienia, niż tylko zwiększać 
jego tempo”.

Zachęcam zbory do tego typu pro-
jektów. Poezja -  jakże krótkie to sło-
wo, a ile niespodzianek kryje w sobie. 
Zachęcam do podejmowania wyzwań 
angażujących wielu członków naszych 
społeczności. Ta zaduma, ta powaga 
przeplatana lekkością i magią słów po-
ezji dała nam dużo więcej niż się spo-
dziewaliśmy. Poznaliśmy siebie bliżej, 
odkryliśmy nowe talenty w zborze, 
przybliżyliśmy się do siebie. Bardzo, 
bardzo wszystkim uczestnikom dzię-
kuję za trud, a Bogu za błogosławień-
stwa, jakimi nas wszystkich obdarzył. 

H. Margolius: „Tylko tam, gdzie 
jest rozmyślanie, może być zrozumie-
nie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie 
jest miłość”.

                                                                                                

3%

Niedawno czytałem w jednej z gazet wyniki sondażu na temat wiary 
ludzi młodych. Jeden parametr tego sondażu dał mi wiele do myślenia. 
Jedynie 3% respondentów deklarujących wiarę w Boga uważało za 
konieczne przestrzeganie zasad chrześcijaństwa w życiu codziennym. 
Prawie połowa młodych ludzi deklarowała wiarę, większość z nich 
chodziła do kościoła a jedynie 3% żyło tak jak nakazuje Bóg.

 

Ten sondaż pokazuje, że łatwiej 
jest nam zaakceptować Boga niż jego 
zasady. Nasze społeczeństwo general-
nie jest wierzące, uznaje Boga jako za-
sadę kierującą światem, jednocześnie 
prawie wszyscy nie akceptują Bożych 
standardów życia etycznego. Chcemy 
traktować Boga jako dodatek do nasze-
go życia, naszych planów i naszych ak-
tywności, a nie jako osobę normującą 
nasze codzienne życie. Chcemy Boże 
postulaty przyjmować według nasze-
go własnego klucza akceptacji a nie  
w „pakiecie”, jako konieczną całość.

Nie jest to nowość w historii ludz-
kości. Już Adam i Ewa w ogrodzie Eden 
postanowili „być jak Bóg” i na własną 
rękę zaczęli realizować program mo-
ralny, co zresztą skończyło się drama-
tycznie dla nas wszystkich. W czasach 
królestwa Izraela lud wierzył w Boga, 
ale chciał żyć po swojemu, co spo-
wodowało 70 lat niewoli. Po cudzie 
rozmnożenia chleba lud chciał obwo-
łać Jezusa królem, ale gdy wysłuchał 
przesłania Chrystusowego, to prawie 
wszyscy stwierdzili: „twarda to mowa 
któż jej słuchać może?” (Jan.6,60b).  
W efekcie końcowym przy Jezusie 
pozostało 12 apostołów. Potem na-
stały czasy kościoła, który dość szyb-
ko uznał za stosowne zmodyfikować 
Boże zasady etyczne i ten stan trwa 
do naszych czasów. Łatwiej jest nam 
zaakceptować Boga jako takiego,  
a o wiele trudniej jest uznać jego zasa-
dy etyczne za obowiązujące.

Spójrzmy na nasze baptystyczne 
środowisko i zadajmy sobie pytanie: 
a jak jest u nas? Czy my też chcemy 
modyfikować Boże zasady? Myślę, 
że u nas widać te same trendy, co  

Jedynie trzy procent
w świecie, choć stosunki procentowe 
są pewnie inne. Obserwując życie 
zborowe zadaję sobie czasami pytanie 
o jakość naszej wierności Bogu. Myślę, 
że nie wszyscy w zborach akceptują 
Boże zasady i chcą żyć w rytm Boże-
go prowadzenia. Coraz częściej spoty-
kam w swojej chrześcijańskiej praktyce 
„niedzielnych baptystów”: chodzą do 
kościoła i to w zasadzie jest jedyna 
rzecz, którą robią dla Boga. Jakże czę-
sto spotykamy się z różnego rodzaju 
problemami duszpasterskimi w zbo-
rach, i to są najczęściej te najbardziej 
drastyczne przypadki, a o ilu nikt nic 
nie wie? 

Ostrzeżenia Słowa Bożego są nam 
jak najbardziej potrzebne. Jezus powie-
dział do zboru w Sardes: „Masz imię, 
że żyjesz a jesteś umarły. Bądź czujny 
i utwierdź, co jeszcze pozostało a co 
bliskie jest śmierci nie stwierdziłem, 
bowiem, że uczynki twoje są doskona-
łe przed moim Bogiem” (Obj.3,1b-2). 
Nie wystarczy sama wiara, nie wystar-
czy ukrywanie się pod nadużywaniem 
zasady „zbawienia z łaski”. Należy też 
poważnie potraktować Boże Słowo  
i Boże zasady. 

Wiara to oddanie swojego życia 
pod Bożą kontrolę. I to oddanie totalne, 
bezwarunkowe. Takiej wiary jako Ko-
ściół, potrzebujemy. Wiara to przyjęcie 
Boga i Jego zasad, jako bezwarunkowe-
go zestawu prowadzenia życia. Każda 
inna wersja „wiary” to próba okłama-
nia samego siebie. Zaufanie Bogu musi 
być prawdą widzianą w życiu. Dlatego 
i my powinniśmy zastanowić się, czy 
aby nie należymy do tych statystycz-
nych 3% polskiego społeczeństwa. n

Ryszard Tyśnicki

Refleksje uczestników
Dziękuję za wspaniały przekaz Bożej Po-
ezji. Moja sąsiadka była zauroczona cało-
ścią. Wierzę, że przesłanie dotarło do niej. 
Pytano też, czy w innych kościołach będą 
też mogli usłyszeć i obejrzeć ten występ. To 
jest do przemyślenia. Niech Pan was bło-
gosławi na Niwie Pańskiej – Helena

Myślę, że pomysł jest bardzo dobry, wspa-
niały czas refleksji. Bardzo pozytywny 
pomysł zaangażowania nastolatków. Bar-
dzo  ładne dekoracje i  stworzony  nastrój 
– Ela

Coś nowego, a pokazało, że potrzebna jest 
chwila wyciszenia. Szczególnie, że czas pę-
dzi coraz szybciej – Magda

Prosimy o więcej takich wieczorów, odczu-
cia wspaniałe, nastrój i sceneria bardzo  
ciekawa i urocza. Ważne, że młode poko-
lenie też brało udział, to cementuje zbór. 
Niektórzy odkryli nowe talenty – Jadzia 

Całym sercem jestem za! Cieszę się, że 
nastolatki brały udział, myślę, że zostały 
zachęcone. Powiedzmy im, że cieszymy się  
z ich udziału. Słowa zachęty budują re-
lacje. Ludzie z zewnątrz mogli posłuchać 
ewangelii w innej formie. Spróbujmy to po-
wtórzyć jesienią, jeśli Bóg pozwoli! - Ania 

Cieszę się, że w tym zagonionym życiu 
udało się stworzyć coś, co pomogło odno-
wić chwilę zadumy nad życiem i tym do 
czego zdążamy. Bóg jest wspaniały - obda-
rował  nas tyloma talentami! - Danusia 

Poezja jest tym, co głęboko tkwi w każdym 
człowieku. Taki czas jest chwilą refleksji 
i w miejscu, gdzie Bóg jest obecny mo-
żemy wejrzeć w siebie głębiej. Takie wie-
czory przybliżają też ludzi do siebie i do 
Boga. Jestem zadowolony z tej inicjatywy  
i przekazu w takiej formie – Piotr 

Dzięki  temu  wieczorowi Bóg odkrył we 
mnie wrażliwość na poezję. Czytając 
wiersze identyfikowałam się z ich treścią. 
Jestem ogromnie zachęcona i pragnę za-
chęcić  innych do „poszukiwania siebie” 
w poezji. Obecność dzieci grających na 
instrumentach i śpiewających nadała od-
powiedni nastrój. Chwała Bogu za talen-
ty! – Magda

Piękne wydarzenie, które przeniosło nas 
w inny  wymiar, a  jednocześnie tak wiele 
mówiło o nas samych. Ciekawa interpre-
tacja i stworzony nastrój. Prosimy częściej! 
- Danuta   n

WYDARZENIA
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Wiadomości ze świata
Opracował: 
Konstanty Wiazowki
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Ukraina – 130-lecie zboru 
baptystycznego w Zaporożu 
Za oficjalny początek tamtejszego 
ruchu baptystycznego uważa się 
rok 1878. Ewangelicznie wierzący 
byli tam prześladowani, nie pozwa-
lano im korzystać z cmentarzy, nie 
dawano zaświadczeń o ślubach. Na 
początku XX wieku w miejscowości 
Aleksandrowka było już kilka grup 
ludzi wierzących. Właściciel fabryki, 
Wilhelm Lepp, poprosił ich o modli-
twę za swoją chorą żonę. Wierzący 
modlili się i jego żona wyzdrowiała.  
W podziękowaniu za to dał im hektar 
ziemi i przygotował materiały budow-
lane na Dom Modlitwy. W sierpniu 
1908 roku odbyło się jego poświę-
cenie. W czasach radzieckich aresz-
towano na Ukrainie 25 tysięcy braci 
pastorów, kaznodziejów i diakonów,  
z których 22 tysiące rozstrzelano. 
Czasy były trudne, wieczorem ka-
znodzieja mówił swojej żonie: gdy-
by tej nocy mnie zabrano, powiedz 
takiemu to bratu, aby przygoto-
wał kazanie na następną niedzielę.  
W 1964 roku Chruszczow powie-
dział, że za kilka lat w telewizji po-
każą ostatniego wierzącego człowie-
ka. Ale obecnie w Zaporożu działa  
18 zborów baptystycznych. Na uro-
czystym nabożeństwie przedstawi-
ciel państwa do spraw religijnych, 
zwracając się do zebranych, powie-
dział: „Witam was, drodzy bracia  
i siostry!” A więc czasy się zmieniły. 
Prezbiter centralnego zboru w Zapo-
rożu, Leonid Petrenko opowiedział 
długą historię tego zboru, który teraz 
liczy 700 członków. W sześciu kla-
sach uczy się tam 150 dzieci, śpie-
wają trzy chóry (Jewanhelśka Niwa, 
4/08). 

Księża katoliccy w Polsce  
chcą mieć rodziny
„Ponad połowa (53,7 proc.) pol-
skich księży deklaruje, że chciałaby 
mieć rodzinę. 12 proc. przyznaje się 
do posiadania kochanki, a co trzeci 
duchowny miał kontakty seksualne  
i luźne związki z kobietami – wynika  
z badań prof. Józefa Baniaka, socjo-
loga z Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. – To, że tylu 
księży chce mieć rodziny nie ozna-
cza jednak, że rzeczywiście wcho-
dzą oni w relacje seksualne – mówi 
„Dziennikowi” prof. Baniak, który 
przeprowadził rozmowy o celibacie 
z ponad 800 polskimi duchownymi. 
Jego zdaniem takie wyniki sondażu 
to dla Kościoła bardzo poważny pro-
blem, bo dla miłości i relacji z ko-
bietą wielu kapłanów jest gotowych 
zrzucić sutannę. Aż 68 proc. księży 
odchodzi z Kościoła, bo nie może 
wytrwać w celibacie – twierdzi prof. 
Baniak”. W wywiadzie na tej samej 
stronie cytowanej gazety, Dariusz 
Kowalczyk, prowincjał warszawskich 
jezuitów powiedział: „Czasem lepiej, 
by ksiądz zadbał o finansowe zabez-
pieczenie dziecka, a potem powrócił 
do uczciwego życia kapłańskiego”.  
A zatem istnieje wyraźne przyzwo-
lenie na łamanie celibatu (Dziennik  
z 19.02. br.).

Indie – wielkie pole misyjne 
Prawie sto lat temu w kraju tym zo-
stał zapoczątkowany narodowy ruch 
misyjny. Gdy w 1948 roku Indie od-
zyskały niepodległość, a potem wy-
łonił się z nich Pakistan, a z niego 
Bangladesz, zagraniczne agencje mi-
syjne zaczęły opuszczać kraj. Rów-

nocześnie pojawiły się takie kościoły 
ekumeniczne, jak Kościół Południo-
wych Indii, Kościół Północnych In-
dii. W latach 60-tych powstało setki 
krajowych organizacji misyjnych, 
nastąpił rozwój Kościoła. Kościół 
w Indiach od samego początku sta-
wiał na ochronę zdrowia i edukację. 
Obecnie są tam kościoły tradycyjne  
i ewangeliczne, wysyłające swoich 
misjonarzy na nowe tereny. Szczegól-
nie celują w tym prezbiterianie i bap-
tyści. Wyraźnie rozwija się ruch mo-
dlitewny. Chrześcijaństwo w Indiach 
jest traktowane jako religia Zachodu, 
religia najniższej kasty i wyrzutków 
społecznych. Przyjmuje się, że dwie 
trzecie tamtejszych chrześcijan wy-
wodzi się z dalitów lub religii ple-
miennych. Biszu, jest chrześcijaninem 
w pierwszym pokoleniu, pochodzi  
z plemienia w Tripura, stanu północ-
no-wschodnich Indii. Jego rodzina  
i całe plemię to praktykujący hindu-
iści. W czasie nauki w szkole Biszu 
poznał Jezusa. Jego wiara została 
potwierdzona przez sen, w którym 
Jezus rozmawiał z nim pod banano-
wym drzewem. Biszu jest jednym 
z czterech synów, których szcze-
gólnym przywilejem jest niesienie 
trumny swojej zmarłej matki. Ponie-
waż Biszu jest chrześcijaninem, nie 
będzie mógł wziąć udziału w tej 
uroczystości, gdyż byłoby to wielką 
obrazą dla rodziny. Dlatego postano-
wił nie czekać na śmierć matki, lecz 
przyjął chrzest i opowiedział swoim 
rodzicom o Jezusie. Jego ojciec był 
kapłanem hinduskim w swojej wsi, 
ale zawsze interesował się chrześci-
jaństwem. Następnej niedzieli ro-
dzice Biszu też zostali ochrzczeni,  
a w ciągu roku cała rodzina poznała 
Jezusa (GO India, 3/08).
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„Na biskupach Kościół się  
nie kończy” 
„Klerykalna, instytucjonalna wizja 
Kościoła rzutuje negatywnie na poj-
mowanie drogi katolika do prawdy 
w tzw. sprawach wiary i moralności. 
Pojawia się radykalne rozróżnienie 
na tych, którzy prowadzą i naucza-
ją oraz tych, którzy są prowadzeni  
i nauczani (...) Jezus nakreślił tu  
(Mat. 23,8-10) wizję wspólnoty sióstr 
i braci, w której wszyscy mają świa-
domość, że są dziećmi i uczniami. 
A jedynym bezpośrednim nauczy-
cielem i mistrzem prowadzącym 
wszystkich do wspólnoty Ojca jest 
Chrystus (...) Kościół wyposażony  
w wielorakie dary – charyzmaty – 
jest organizmem, ciałem Chrystusa,  
w którym różni ludzie pełnią z nada-
nia Bożego różne funkcje. Każdy 
chrześcijanin otrzymał Ducha Święte-
go, który umożliwia mu samodzielne 
poszukiwanie Bożej prawdy (...) War-
to nadmienić, że w Kościele nigdy nie 
zanikła świadomość, iż każdy chrze-
ścijanin jest zdolny do samodziel-
nego poszukiwania i odnajdywania 
prawdy Bożej(...) Zrozumienie Obja-
wienia wzrasta dzięki powszechne-
mu wysiłkowi wszystkich członków 
wspólnoty (...) musimy pamiętać, że 
„Urząd Nauczycielski nie jest ponad 
Słowem Bożym, lecz jemu służy, na-
uczając tylko tego, co zostało przeka-
zane” („Dei Verbum”,10) (...) dobrze 
by było, by każdy samodzielnie starał 
się zrozumieć Objawienie, przez do-
ciekanie, kontemplację, doświadczal-
ne pojmowanie prawd duchowych. 
Kościół jako wspólnota nie tyle po-
siada prawdę, ile stale do niej dąży. 
Zrozumienie Objawienia wzrasta i na 
tym świecie nigdy nie będzie pełne  
i ostateczne (...) wzorcowym obra-
zem wiary jest życie Abrahama (...) 
Pełny sens życia i wędrowania Abra-
hama rozpoznały dopiero pokolenia 
jego potomków” (Gazeta Wyborcza,  
11-12/10, 08).

Oferuje:  
Noclegi w pokojach: • 2- osobowych   
• 4- osobowych • 8- osobowych                                       
• 10- osobowych wraz z możliwością  
korzystania z kuchni, w atrakcyjnych  
cenach 12 -15 zł /doba. 

Budynek położony nad jeziorem,  
przy ścieżce rowerowej.

Szczecinek świetnie nadaje się do wypoczynku. 
Miasto proponuje wiele atrakcji takich jak:
• Żeglarstwo • Narty wodne ( wyciąg  
narciarski) • Tramwaj wodny • Jazda konna  
• Basen • Korty tenisowe • Restauracja nad 
jeziorem • Ścieżka rowerowa (kościół 
udostępnia rowery)  

• Pomagamy w organizacji wypoczynku
Od morza dzieli nas tylko 90 kilometrów

Kontakt:
tel: 608 168 574; 604 859 902
e-mail: mk_thunder@wp.pl;  
kufeld@poczta.onet.pl

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinku
ul. Kościuszki 64A

Wczasy Seniora w Radości
12 – 22 lipca 2009 r.

Kierownikiem wczasów będzie prezb. Konstanty Wiazowski. Przyjazd  
planuje również grupa 7 seniorów ze zboru Travis Avenue Baptist Church  

z Fort Worth w Teksasie (USA), a wśród nich znani z poprzednich  
pobytów na Wczasach Seniora br. Charles i Barbara Layton.

Koszt udziału we wczasach wynosi 490 zł od osoby.

W programie:
rozważania biblijne, czas świadectw, modlitwy i wspólnego śpiewu,

gimnastyka, zajęcia artystyczne, wycieczka do Warszawy,
... i dużo wolnego czasu na spacery i rozmowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres:  
Kancelaria Rady Kościoła K.Ch.B. • ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa

lub rejestrować się telefonicznie w Kancelarii Kościoła: tel.: 022 624 27 83
Wczasy rozpoczną się obiadem w niedzielę 12 lipca, a zakończą śniadaniem 22 lipca.



Harmonogram nabożeństw radiowych 
Kościołów zrzeszonych w PRE na rok 2009

Sierpień – 2 sierpnia, niedziela – KChB 
Wrzesień – 20 września, niedziela – KChB 
Grudzień – 20 grudnia IV Niedziela Adwentu – KChB 
ROK 2010  24 stycznia, niedziela – nabożeństwo ekumeniczne 

Program cyklu: „Pięć minut nad Biblią”
Sobota, godz. 7.40, Polskie Radio Program II - rok 2009

Czerwiec – 13.06. – KChB  
Sierpień – 01.08. – KChB 
Wrzesień – 19.09. – KChB 
Listopad – 07.11. – KChB 
Grudzień – 26.12. – KChB 

Program 10-minutowy z cyklu: „Kościoły w Polsce i na świecie”
Sobota, godz. 21.48, Polskie Radio Program I - rok 2009

Maj –  23.05. – KChB 
Lipiec – 18.07. – KChB 
Wrzesień – 12.09. – KChB 
Październik – 24.10. – KChB  
Grudzień – 19.12. – KChB 

Programy w TVP program 2.
26 maja  – reportaż pt. „Tajemnica przejścia” – ok. 07.10
10 czerwca 2009 – nabożeństwo chrztu z Gdańska, godz. 12.57 
28 lipca 2009 – Codzienność uczniów Pana, godz. ok. 07.45 
15 września 2009 – godz. ok. 07.15 – temat w przygotowaniu 
17 listopada 2009 – godz. ok. 07.15 – temat w przygotowaniu 

Programy telewizyjne z programu 2 są powtarzane w TV POLONIA w czwartki 
ok. godz. 16.00 (zainteresowanych proszę o sprawdzenie w programach TV, 
ponieważ terminy i godziny mogą ulec zmianom)

KChB w radio i telewizji

Podziel się swoim talentem!
Ilustracje i fotografie Twojego autorstwa 

 na łamach „Słowa Prawdy”!
Redakcja zaprasza do współpracy osoby z uzdolnieniami  

plastycznymi lub z pasją fotografowania! 

Ogólny zakres tematów: 
• ilustracje do historii i nauk biblijnych 

• chrześcijaństwo: np. modlitwa, uwielbienie, symbole, skojarzenia
• fotoreportaże z wydarzeń kościelnych, koncertów, misji itp.

• człowiek: twarz, gesty, relacje, rozmowa, społeczność, życie rodzin-
ne, czytanie, różne reakcje i emocje (sceny naturalne i wyreżyserowane).  

BARDZO WAŻNE! Prosimy ustalić zgodę na publikację wizerunku w „SP”.
• przyroda: piękno Bożego stworzenia, wędrowanie

Podstawowe wymagania: • ogólnie pojęta estetyka (kompozycję i kolorystykę możemy  
dopracować w redakcji) • dobra jakość techniczna, np. fotografie aparatem cyfrowym  
z matrycą conajmniej 4 megapiksele z ustawieniami najwyższej jakości kompresji jpg,  

natomiast ilustracje technikami plastycznymi prosimy zeskanować w rozdzielczości conajmniej 
400 dpi lub sfotografować bez refleksów świetlnych.   

W NAZWIE KAŻDEGO PLIKU prosimy zamieścić także imię i nazwisko autora. 

ZGŁOSZENIA I PYTANIA - e-mail redakcji: slowo.prawdy@baptysci.pl
(Szczegółowymi informacjami, radą i pomocą techniczną służy Aneta Krzywicka)

 
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

 

 
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

 

KSIĘGARNIA BAPTYSTYCZNA  
WYDAWNICTWA SŁOWO PRAWDY 

www.slowoprawdy.pl

CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA RADOŚĆ   
zaprasza na

DAY CAMP
22 – 26 czerwca 2009 r. 

Zapraszamy dzieci 6-14 lat  
– czeka Was wspaniały 

czas z naszymi gośćmi  
z USA:

Wspólny śpiew, sport,  
historie biblijne, robótki, 

gry i zabawy, obiad, basen  
i hala sportowa w Józefowie. 

Rejestracja - 8.00      
Wspólny Śpiew - 9.00

Zajęcia w grupach  
10.00 - 14.00      

Basen - 15.00 - 17.00

   Miejsce: ul. Szczytnowska 35-39, 
Warszawa-Radość      Wstęp wolny!

Family Camp
Jednocześnie zapraszamy całe rodziny ze 

Zborów oraz rodziny, o które się  
modlimy i chcemy im pomóc na równoległy 

Family Camp. Koszt 200 zł od osoby.  
Rodzinom podopiecznym oferujemy 50% 

dofinansowania. 
 

Zgłoszenia przyjmuje Henryk Podsiadły: 
kom: 0-600 260 281,  

e-mail: biuro@fundacja-radosc.pl 
www.fundacja-radosc.pl

REKLAMY FIRM
prowadzonych przez chrześcijan

zgłoszenia  (w tytule wpisać REKLAMA) -   
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl

Prześlemy cennik i informację o modułach reklamowych

fo
t.
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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.



Ogólnopolska 
majówka KChB 

odbyła się w Warszawie-Radości, 
w dniach 1-3 maja 2009 

TAK 

BYŁO!  

Reportaż w kolejnym 
numerze Słowa Prawdy!


