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Społeczeństwa i jednostki
Ostatnio przeczytałem następujące 

słowa: „...skutkiem grzechu nie tylko 
życie jednostek, ale i rozwój ludzkości 
poszedł w złym kierunku.” Grzech nie 
wpływa tylko na jednostki. Jednostki 
tworzą większe organizmy, czego do-
wodem jest choćby używanie obra-
zu ciała przez apostoła Pawła wobec 
rzeczywistości, którą wspólnie two-
rzą wierzący – Kościoła. Grzech więc 
wpływa na większe grupy ludzkie. Na 
rodziny, wsie, miasta. Na narody. Na 
cywilizacje. Na ludzkość. 

Często w swym zośrodkowaniu na 
jednostce lekceważymy ten wymiar 
stworzonej przez Boga rzeczywistości. 
To błąd. Choć słusznie podkreślamy, że 
nawracają się właśnie jednostki, to nie-
słusznie lekceważymy owe grupy, które 
jednostki wspólnie tworzą. A przecież, 
jeśli prawdą są słowa zacytowane po-
wyżej, to prawdą jest również, iż skut-
kiem wiary w Chrystusa nie tylko życie 
jednostek, ale i rozwój ludzkości idzie 
w lepszym kierunku. Jednostki tworzą 
bowiem większe organizmy. Powołują 
dla osiągania celów, które wyznacza 
im odrodzone serce, nowe instytucje. 
Rewolucjonizują stare. Wiara więc 
wpływa na większe grupy ludzkie. Na 
rodziny, wsie, miasta. Na narody. Na 
cywilizacje. Na ludzkość. 

Dobrze nam idzie poznanie wpły-
wu wiary na jednostki. Mamy precy-
zyjne, wywalczone w historii i okupio-
ne krwią i wielkim wysiłkiem pojęcia 
związane z nawróceniem. Jednostek. 
Ale jeśli prawdą są powyższe słowa, 
a jestem przekonany, że są, to równie 
ważna jest refleksja nad owymi więk-
szymi, szerszymi organizmami, które 
tworzymy, których ogół zazwyczaj 
określamy jednym terminem: społe-
czeństwo. 

Stąd temat wiodący tego numeru 
Słowa Prawdy. I stąd taki a nie inny wy-
bór tekstów. W temat społeczeństwa 
wprowadza nas kazanie o aktualności 
projektu „Wieża Babel.” Kazanie to 
wskazuje je przede wszystkim w języ-
ku, którego wolność jest podstawą każ-
dej autentycznej wolności, a w związ-
ku z tym, nad którym kontrola zawsze 
jest pragnieniem spaczonych, niechęt-

nych Bogu serc. Następnie poznajemy 
Rogera Williamsa – baptystę, który 
miał wizję wpływu ewangelii na społe-
czeństwo. I nie uważał jej realizacji za 
stratę czasu. Quo vadis Europo to tekst 
o relacji Boga do cywilizacji europej-
skiej; relacja o działaniu fundacji Bre-
ad of Life to przykład przemiany, jaką  
w społeczeństwo wnosi chrześcijańska 
miłość do odrzuconych. Dwa kolejne 
artykuły traktują o relacji chrześcijań-
stwa do ekonomii. Pierwszy (Bogac-
two a ofiarność) mówi o roli ewangelii  
w kształtowaniu wzorców dawania; 
drugi (Współcześni niewolnicy) każe 
nam zastanowić się nad naszą ekono-
miczną zależnością od władz państwo-
wych i pyta, czy aby nie żyjemy w ilu-
zji finansowej wolności. 

Dla osób mniej zainteresowanych 
tematem głównym polecamy stałe ru-
bryki. Dla młodzieży „Wiara i muza” 
- w tym numerze świadectwo front-
mena zespołu OX oraz rozważanie 
nad II przykazaniem. Przyjrzymy się 
II części korespondencji sióstr Edyty  
i Beaty, wnikniemy w głębię prostego, 
wydawać by się mogło stwierdzenia 
„Jezus jest prawdą”. W końcu, poznamy 
szczegóły wspaniałego jubileuszu Zbo-
ru w Gdyni, ostatnie refleksje z kon- 
ferencji kreacjonistycznej oraz Wiado-
mości ze świata.

„Z niego, przez niego, i ku niemu 
jest wszystko; jemu niech będzie chwa-
ła na wieki!” (Rz 11:36). Boże Ojcze, 
który jesteś Twórcą Historii; każdej jed-
nostki, rodziny, lokalnej społeczności, 
narodu i wielkich cywilizacji; losów 
konkretnych ludzi i wielkich procesów 
dziejowych; który wyznaczyłeś odpo-
wiedni moment na przyjście naszego 
Pana a Twojego Odwiecznego Syna, 
Jezusa Chrystusa; który zesłałeś w Jego 
Ciało Swego Ducha; nasz Panie, który 
budujesz swój Kościół i jesteś z nami 
po wszystkie dni aż do Twego powro-
tu w chwale, gdy czynimy uczniami 
wszystkie narody; Duchu, bez którego 
prowadzenia i działania by nas w Synu 
nie było; prowadź nas w swej łasce, dla 
swojej chwały, jako sól dla tej ziemi, 
Amen.

OD REDAKCJI

Jak historia cywilizacji nazwie  
epokę, w której obecnie żyjemy?

Oczywiście jest to pytanie retoryczne, 
bo rzecz jasna, nie możemy dzisiaj wie-
dzieć, jak przyszłe pokolenia nazwą ten 
nasz początek XXI wieku. Tak samo jak 
ludzie w średniowieczu, odrodzeniu czy 
też oświeceniu nie wiedzieli, że ktoś tak 
a nie inaczej nazwie ten określony prze-
dział czasu w dziejach świata, w którym 
im właśnie przyszło żyć. 

A z naszymi czasami problem wydaje 
się, już z dzisiejszej perspektywy jeszcze 
bardziej złożony. Kiedyś np. nasi dziad-
kowie rodzili się i umierali zasadniczo  
w jednej epoce, ewentualnie na przeło-
mie dwóch epok. Aktualnie tempo prze-
mian technologicznych, kulturowych, 
obyczajowych, ustrojowych sprawia, że 
właściwie ludzie, którzy mają obecnie 
po 30, 40, 50 lat doświadczyli już kilku 
transformacji, które mogą być nazwane 
„epokami”. Wielu z nas zdążyło już żyć 
w epoce komunizmu i w epoce pierw-
szej Solidarności, epoce drugiej Solidar-
ności; w epoce raczkującej demokracji  
i w epoce dojrzałej demokracji;  w epo-
ce Europy podzielonej żelazną kurtyną  
i w epoce Europy bez granic; epoce bez 
komputerów i w epoce wszechobecne-
go internetu, itd. 

Nie mam więc pojęcia, jak za kilkadzie-
siąt czy sto lat historycy i kulturoznaw-
cy będą nazywać nasze czasy. Jednak 

domyślam się, jakie słowa- klucze będą 
mogły służyć do opisywania ostatnich 
dekad XX i pierwszych dekad XXI wie-
ku. Z pewnością wśród tych słów-klu-
czy będą dominować takie terminy, jak 
otwartość na różnorodność i inność. 

Otwartość na różnorodność, inność
Powszechnie uważa się, że dzięki wszel-
kiego rodzaju postępowi żyjemy już 
nie tylko otoczeni różnorodnością, ale 
wręcz zanurzeni w różnorodności ide-
ologii, zanurzeni w wielości mieszają-
cych się ze sobą kultur i języków. I rze-
czywiście, obecnie łatwość, z jaką mo-
żemy się przemieszczać z kraju do kraju, 
z kultury do kultury, z języka do języka 
jest prawdopodobnie nieporównywalna  
z jakąkolwiek inną sytuacją w przeszło-
ści. Na przykład, dziś ludzie uczący się 
angielskiego, francuskiego czy chińskie-
go, bez trudu w każdej chwili, chociaż-
by za pośrednictwem internetu, radia, 
telewizji, nie mówiąc już o łatwości 
podróżowania za granicę, mogą osłu-
chiwać się z żywym językiem obcym i 
kontaktować się z cudzoziemcami. 

Nowa jedność mowy
Różnorodność i wielojęzyczność na-
szego świata jest bez wątpienia czymś 
wspaniałym i ja sam, pamiętając ponury 
monolit komunistycznej, jednojęzycz-
nej Polski, stale nie mogę się nacieszyć 

dzisiejszą otwartość granic, swobodą  
w kontaktowaniu się z innością. Jed-
nak coraz częściej patrząc na ten świat 
oczami chrześcijanina, a przede wszyst-
kim słuchając tego świata uszami chrze-
ścijanina, zaczynam postrzegać tę róż-
norodność jako powierzchowną maskę, 
kryjącą jakąś zupełnie odwrotną, groźną 
tendencję. Mam wrażenie, że mimo tak 
wzmożonego kontaktu z innością świat, 
w którym żyjemy zaczyna mówić jed-
nym językiem. Mam tu na myśli język  
w podwójnym tego słowa znaczeniu 
– nie tylko jakiś jeden język naturalny 
– np. polski, angielski czy rosyjski, ale 
język jako ideologicznie naznaczony 
sposób posługiwania się pewnym sys-
tem znaków, symboli, w celu porządko-
wania, wartościowania, interpretowania, 
czy wręcz kształtowania rzeczywistości, 
niezależnie czy to robimy po japońsku, 
niemiecku czy wietnamsku. 

Dziś często świat masowej kultury zda-
je się mówić np. tym samym językiem 
reklam, tym samym językiem sitcomów;  
i jest w tym coś smutnego. Ale coś nie 
tylko smutnego, ale wręcz przerażają-
cego jest w tym, że w różne dziedziny 
życia społecznego, politycznego, kultu-
ralnego, a nawet religijnego zaczynają 
promować jednojęzyczność pod posta-
cią poprawności politycznej. 

W swoim założeniu poprawność politycz-
na wydaje się być czymś pozytywnym, 

Język Boży i bezbożny
czyli o biblijnych i współczesnych  
próbach budowania wieży Babel

dr Piotr Sadkowski

W imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary
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wręcz szlachetnym – chodzi o takie uży-
wanie języka, aby nie urazić, nie obrazić 
osób o odmiennych od nas poglądach  
i odmiennej wrażliwości kulturowej. 
Ale w praktyce, posunięta do skrajności 
i stosowana jako obowiązująca norma, 
poprawność polityczna zabrania nazy-
wania rzeczy po imieniu a konsekwencją 
tego jest przede wszystkim zagłuszanie 
biblijnego chrześcijaństwa, kneblowanie 
ludzi wierzących, eliminacja naszego ję-
zyka Ewangelii. 

Polityczna poprawność promuje inność, 
różnorodność z jednym wyjątkiem, któ-
rym jest prosta i twarda mowa Biblii. 

Mając to na uwadze przeczytajmy frag-
ment z I Księgi Mojżeszowej opowiada-
jący o jednym z najstarszych wydarzeń 
w dziejach ludzkości. 

Wieża Babel
„Cała ziemia miała jeden język i jedna-
kowe słowa. Podczas swojej wędrówki 
ze wschodu znaleźli równinę w kraju 
Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden 
do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę 
i wypalajmy ją w ogniu! I używali ce-
gły zamiast kamienia, a smoły zamiast 
zaprawy. Potem rzekli: Nuże, zbuduj-
my sobie miasto i wieżę, której szczyt 
sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie 
imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej 
ziemi! Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć 
miasto i wieżę, które budowali ludzie.  
I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają 
jeden język, a to dopiero początek ich 
dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie 
niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczy-
nić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy 
ich język, aby nikt nie rozumiał języka 
drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd 
po całej ziemi, i przestali budować mia-
sto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam 
pomieszał Pan język całej ziemi i roz-
proszył ich stamtąd po całej powierzch-
ni ziemi.” (Rdz 11:1-9).

Ta starotestamentowa historia nabiera  
dla nas szczególnego znaczenia w dzi- 
siejszym świecie. Jest pouczeniem  
i przestrogą. Szczególnie, kiedy odnie-
siemy ją do poprawności politycznej, 
która stwarza iluzję, że można odbudo-
wać wieżę Babel i powrócić do zwodni-
czej jednojęzyczności. 

Skąd narody?
Ale spójrzmy najpierw na tę historię  
w jej oryginalnym kontekście w Księdze 
Rodzaju. Jest ona umieszczona pomię-
dzy dwiema zasadniczymi częściami te- 

matycznymi I Księgi Mojżeszowej. Tzn. 
rozdziały od 1 do 10 opowiadają o stwo-
rzeniu świata i początkach rodzaju ludz-
kiego, który po upadku i totalnym zepsu-
ciu zostaje wytracony, a następnie odno-
wiony poprzez przymierze, jakie zawiera 
Bóg z Noem. Od 12 rozdziału rozpoczy-
na się opowieść o patriarchach, których 
dzieje ukazane są na tle historii narodów 
starożytnego Bliskiego Wschodu. 

Rozdział 11, gdzie mowa o wieży Babel, 
stanowi więc most między tymi dwiema 
częściami. 

Jednocześnie zauważmy, że to opowia-
danie ma funkcję retrospekcji. Przywoła-
nie wcześniejszych wydarzeń wyjaśnia  
sytuację przedstawioną w rozdziale po-
przednim, który mówi o podziale ludz-
kości na różne narody. W rozdziale 10,32  
czytamy: „To są plemiona synów No-
ego według rodów ich w narodach ich. 
Od nich to wywodziły się narody na 
ziemi po potopie.” Czasownik „wywo-
dzić się” nie jest dokładnym tłumacze-
niem użytego w oryginale słowa, które 
znaczy raczej „rozdzielić”, „rozłączyć”, 
„rozsypać”, „rozproszyć”.  Stare polskie 
przekłady są tu więc trafniejsze. W Biblii 
Brzeskiej, Biblii Księdza Wujka i Biblii 
Gdańskiej czytamy o „narodach roz-
dzielonych po potopie”. 
Historia o Wieży Babel wyjaśnia więc 
powód tegoż rozproszenia, czy rozdzie-
lenia narodów. Pierwszy werset naszego 
fragmentu w przekładzie Biblii Brzeskiej 
brzmi: „Czasu onego jeden był język  
i jednaka mowa po całej ziemi.” Ta 
wskazówka chronologiczna na począt-
ku 11 rozdziału, „czasu onego,” odsyła 
do epoki przed rozproszeniem. Dzieje 
przekazane w  11 rozdziale poprzedzają 
więc wydarzenia opowiedziane w roz-
dziale 10. W 10, 25 czytamy: „A Hebe-
rowi urodzili się dwaj synowie: jeden 
miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów 
podzielili się mieszkańcy ziemi (…)” 
Czyli dopiero rozdział 11 wytłumaczy 
nam, dlaczego do tego podziału doszło. 

Język pierwotny
„Cała ziemia miała jeden język i jedna-
kowe słowa.” Biblia nie informuje nas, 
jakim wspólnym językiem posługiwali 
się mieszkańcy ziemi, ale możemy się 
domyślać, że – wbrew temu co twierdzi 
żydowska tradycja –  nie był to język he-
brajski, ani żaden inny język, o którego 
istnieniu dzisiaj wiemy. Jak to wynika 
z opowieści zawartej w tym rozdziale, 
wszystkie języki – w tym i hebrajski, 

którym posługuje się Mojżesz spisując 
tę historię, są już rezultatem owego po-
mieszania, którego Bóg dokonuje niwe-
cząc plany budowniczych wieży Babel. 
Niemniej, możemy przypuszczać, że 
był to ten język, którym Bóg porozumie-
wał się z pierwszym ludźmi i ten język,  
w którym obwieścił on Adamowi i Ewie 
wygnanie z Edenu po ich upadku.

Dlaczego to zły pomysł?
Może nasunąć się pytanie, dlaczego 
Bogu nie podobają się plany tych ludzi 
mówiących ciągle jednym językiem,  
o których czytamy od 2 wiersza, 11 roz-
działu.: „Podczas swojej wędrówki ze 
wschodu znaleźli równinę w kraju Sy-
near i tam się osiedlili.” (Synear to inna 
nazwa Babilonii: krainy w dolnej części 
dorzecza Tygrysu i Eufratu, czyli też 
miejsce przyszłego zniewolenia narodu 
żydowskiego; zob. I Moj 10,10; Iz 11,11; 
Dn 1,2).

Działania wędrowców, którzy osiedlają 
się w Babilonii, jak to czytamy od wer-
setu 3 świadczą o znacznym postępie 
cywilizacyjnym, rozwoju technologicz-
nym i urbanistycznym: „I mówili jeden 
do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę 
i wypalajmy ją w ogniu! I używali ce-
gły zamiast kamienia, a smoły zamiast 
zaprawy.” Ta inicjatywa urbanistyczna 
wzbudzi gniew Boga. Dlaczego? Na 
czym polega grzech tych postępowych 
mieszkańców kraju Synear? Chyba trud-
no przypuszczać, że Bóg potępia rozwój 
techniczny sam w sobie, wznoszenie 
budowli, zakładanie miast.

Zgromadzenie zamiast rozproszenia
Przede wszystkim musimy zauważyć, 
że już samo założenie socjotechniczne 
pomysłodawców wzniesienia wieży jest 
naruszeniem jednego z pierwszych po-
leceń, jakie Bóg przekazał ludziom po 
ich stworzeniu. „Napełniajcie ziemię”, 
czytamy w 28 wersecie I rozdziału Księ-
gi Rodzaju. Natomiast w 11 rozdziale ob-
serwujemy próbę skoncentrowania ludzi 
w jednej, zamkniętej przestrzeni, gdzie 
fundamentem więzi społecznych będzie 
jedna, sprzeczna z Bożym planem ide-
ologia. Nasuwa się tu oczywiście skoja-
rzenie z późniejszymi społeczeństwami 
totalitarnymi, których podstawowymi 
cechami było właśnie zamknięcie, izo-
lacja i specyficzna jednojęzyczność 
nakierowana m.in. na eliminację wiary  
w Boga. 
   

Imię bez Boga
„Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie 
miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż 
do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy 
nie rozproszyli się po całej ziemi!”

Szczególnie ważko brzmi tutaj wezwa-
nie „uczyńmy sobie imię”. W Biblii 
imię jest najczęściej symbolem całej 
osobowości. Bóg stwarza cały świat 
swoim słowem, to Boży akt nazywania 
porządkuje wszechświat i to często też 
Bóg decyduje o wyborze bądź zmianie 
imienia. „Uczyńmy sobie imię” oznacza 
więc też: uczyńmy się sami kimś innym, 
wykraczając poza plan Stwórcy. Bądź-
my sami jak Stwórca, zdobądźmy inne 
miejsca, niż te, które wyznaczył Bóg 
swojemu stworzeniu, wynieśmy się po-
nad Stwórcę. 

Człowiek ufny w swoje własne siły chce 
sobie przypisać miejsce Boga. To skraj-
ny, ale też bardzo powszechny rodzaj 
pychy. Język nauk naturalnych, jakim 
jest dziś darwinizm daje złudzenie, że 
stworzenie obchodzi się bez żadnego 
stwórcy. A co za tym idzie – w takiej 
perspektywie stworzenie musi podpo-
rządkowywać się tylko samemu sobie. 
Wypadkową tego obrazu świata jest 
przekonanie o samodzielności w decy-
dowaniu nawet o narodzinach i uśmier-
caniu za pomocą takich praktyk jak 
aborcja i eutanazja. Ale nie trzeba na-
wet przywoływać tu tak ekstremalnych 
problemów bioetycznych, by uświado-
mić sobie powszechność skrajnej pychy, 
która daje człowiekowi poczucie jeśli 
nie wyższości, to przynajmniej równości  
z Bogiem. Bo taka pycha przejawia się 
także w różnych samodzielnych, zarów-
no uczynkarskich, jak i charyzmatycz-
nych pomysłach na osiągnięcie zbawie-
nia. Osiągniecie zbawienia własnymi 
siłami, inaczej niż poprzez całkowite 
zawierzenie jedynemu, prawdziwemu 
Zbawcy, Jezusowi Chrystusowi.

Zstąpił Pan
„Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć mia-
sto i wieżę, które budowali ludzie.”

Jan Kalwin w swoim komentarzu do 
Księgi Rodzaju twierdzi, że zstąpienie 
Boga na ziemię, o którym mowa w tym 
wersecie jest hipotypozą, tzn. figurą 
retoryczną polegającą na obrazowym 
przedstawieniu danego tematu przez 
słowne odwołanie się do wyobrażeń 
wzrokowych. Niemniej, ten fragment 
w wyraźny sposób łączy się z innym, 

już dosłownym, fizycznym zstąpieniem 
Boga na ziemię. Zauważmy, że zbawcze 
dzieło Jezusa Chrystusa, Boga pośród 
nas, jest dokładnym odwróceniem ludz-
kich działań motywowanych pychą, pra-
gnieniem wyniesienia się ponad Stwór-
cę, których tak wymownym przykładem 
jest historia wieży Babel. Jej budowni-
czowie nie godzili się na pokorne trwa-
nie w uniżeniu wobec Stwórcy, chcieli 
samym sobie nadać chwalebne imię wy-
rażane w jednym, jedynym języku. 

Natomiast „[Chrystus Jezus] – czytamy 
w Liście do Filipian – choć istniał w tej  
postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to,  
aby być Mu równym. Przeciwnie, wy-
rzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był 
jak inni ludzie. A gdy już stał się czło-
wiekiem, uniżył się tak dalece, że był 
posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to 
śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szcze-
gólnie go wywyższył i obdarzył imie-
niem znaczącym więcej niż wszelkie 
inne, aby na dźwięk imienia Jezus zgię-
ło się każde kolano w niebie, na ziemi, 
pod ziemią i aby każdy język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – na chwałę 
Boga Ojca.” (Fil 2,6-11, przekład Nowe 
Przymierze, EIB).

Niepokój Boga o możliwość powodze-
nia inicjatywy, przez którą ludzie myślą 
wynieść się ponad Stwórcę jest oczywi-
ście antropomorficzną metaforą i wyra-
ża raczej ironię: „I rzekł Pan: Oto jeden 
lud i wszyscy mają jeden język, a to do-
piero początek ich dzieła. Teraz już dla 
nich nic nie będzie niemożliwe, cokol-
wiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy 
tam i pomieszajmy ich język, aby nikt 
nie rozumiał języka drugiego!” Oto, kie-
dy ludzie angażują wszystkie siły i moż-
liwości techniczne, by budować iluzję 
swojej wielkości, wszechobecny Bóg  
w jednej chwili niszczy ich plan, ośmie-
szając ich pychę i próżność. Kara nie 
jest tu celem samym w sobie. Służy 
ona raczej przypomnieniu, że wszystko 
znajduje się pod kontrolą Boga i ludz-
kie, grzeszne plany zawsze spotkają się 
z Jego sprawiedliwą reakcją.  

Pomieszanie jedności języka
„I rozproszył ich Pan stamtąd po całej 
ziemi, i przestali budować miasto. Dlate-
go nazwano je Babel, bo tam pomieszał 
Pan język całej ziemi i rozproszył ich 
stamtąd po całej powierzchni ziemi.”

Rozproszenie i pomieszanie języków to 
z jednej strony kara, ale z drugiej ratu-
nek dla ludzi przed ich samozagładą. 
Bo efektem planu budowniczych wieży 
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byłby nie tylko świat, w ich zamierzeniu 
uwolniony od wszelkiej zależności od 
Boga, ale także świat, gdzie władza – ufna 
w swoją potęgę, posługująca się jednym 
językiem, podporządkowywałaby sobie 
bez żadnych ograniczeń, totalitarnie każ-
dego człowieka.  

Totalitarne ujarzmianie języka:  
Babilon...

Wydaje się bardzo znamiennym fakt, 
że wielokrotnie obserwowane w historii 
działania totalitarne, skierowane prze-
ciw wierze w prawdziwego Boga zawsze 
związane są z próbami manipulacji języ-
kiem. I chodzi tu zarówno o narzucanie 
jakiegoś języka naturalnego – na przykład 
języka kolonizatorów na zajętych teryto-
riach, jak i o wymuszanie jednogłosowo-
ści i ustalanie jedynie słusznych, dozwo-
lonych znaczeń. 
Przypomnijmy sobie historię niewoli babi-
lońskiej opowiedzianą w Księdze Danie-
la. W celu łatwiejszej asymilacji narodu 
żydowskiego, król Babilonu postanawia 
najpierw odrzeć z tożsamości religijnej  
i kulturowej młodą elitę izraelską. Spro-
wadza więc na swój dwór wyjątkowo 
inteligentnych młodzieńców, pochodzą-
cych z najlepszych żydowskich rodów  
i wdraża ich do służby na rzecz państwa 

babilońskiego. Oczywiście w tej sytuacji 
muszą oni opanować język chaldejski, 
co samo w sobie nie jest jeszcze niczym 
groźnym i zwodniczym. 
Ale manipulacja tożsamością za pomocą 
języka jest bardziej wyrafinowana i per-
fidna. Król nadaje Danielowi i jego towa-
rzyszom nowe imiona, aby w ten sposób 
skuteczniej ich zakorzenić w pogaństwie 
dworu, zarazem zacierając ich religijną 
odmienność. Imiona są nie tylko pogań-
skie, ale jeszcze dobrane przewrotnie, 
tak by ośmieszyć znaczenie imion ży-
dowskich. Bo imię Daniel, znaczące po 
hebrajsku „Bóg jest sędzią” zostaje za-
mienione na Baltazar, a dokładniej „Bel-
teszassar” (Dn 1, 7). Bel – to w mitologii 
babilońsko-asyryjskiej przydomek pogań-
skich bogów. Czyli nowe imię Daniela ma 
znaczyć – „niech teraz pogański bóg Bel 
go strzeże”. Ananiasza, którego hebraj-
skie imię znaczy „Jahwe działa łaskawie”, 
król babiloński każe nazwać „Szadrach” 
– czyli „Jestem bardzo przerażony”. Imię 
hebrajskie Miszael – czyli „któż jak Bóg” 
zostaje zastąpione przez „Meszach” –  
„nic nie znaczę, jestem poniżony, upo-
korzony, nic niewart”. Ostatni z wymie-
nionych w Księdze towarzyszy Daniela, 
Azariasz, po hebrajsku, „Jahwe pomaga” 
będzie nazwany Abed-Nego, co się tłu-
maczy „Sługa Negu”. Negu to imię jedne-
go z pogańskich bóstw babilońskich. 
Widzimy więc, że niezłomna postawa 
izraelskich młodzieńców, którzy zacho-
wują wierność Bogu Jahwe jest także woj-
ną językową. Daniel, Ananiasz, Miszael 
i Azariasz muszą stawić duchowy opór 
wobec praktyk pogańskiej władzy, która 
swoim językiem stara się ich doprowa-
dzić do wyparcia się prawdziwego Boga. 

...i niezrozumiała Biblia
Innego przykładu zgubnej duchowo jed-
nojęzyczności dostarcza nam historia 
zachodniego Kościoła średniowiecznego. 
Ówczesne zafałszowanie chrześcijaństwa,  
brak przekazu Ewangelii, martwota Ko-
ścioła to w dużej mierze efekt zakazu 
używania w liturgii i w publicznej lektu-
rze Biblii innych języków niż oficjalna ła-
cina. Nieobecność języków narodowych 
w Kościele sprawiała, że dla większości 
ludzi nabożeństwo było niezrozumiałym, 
magicznym rytuałem a o możliwości sa-
modzielnego czytania Pisma Świętego 
nikt nawet nie mógł pomyśleć. Reforma-
cja nie miałaby żadnych szans zaistnienia 
bez tego rewolucyjnego pomysłu, jakim 
było zerwanie z łacińską jednojęzyczno-
ścią Kościoła. Jednojęzycznością, która 

stwarzając ułudę jedności, w rzeczywi-
stości unicestwiała żywe chrześcijaństwo. 
Jak znamienna a jednocześnie heroiczna  
i skrajnie niebezpieczna była to rewolu-
cja, przypomina nam chociażby historia 
Williama Tyndale’a – prześladowanego, 
wygnanego z kraju a w końcu skazanego 
na śmierć za dokonanie przekładu na ję-
zyk angielski Nowego Testamentu. 
Z dzisiejszej perspektywy zakaz posia-
dania, tłumaczenia i czytania Biblii wy-
daje się czymś bardzo odległym, wręcz 
zapomnianym. Rzeczywiście, to w XIII 
wieku papież Grzegorz IX na Synodzie 
w Narbonne w 1229 roku, po raz pierw-
szy oficjalnie zabronił posiadania Biblii. 
A uczynił to w reakcji na wiadomość  
o przetłumaczeniu przez waldensów Pi-
sma Świętego na język prowansalski. Bi-
blia znajdzie się także w indeksie ksiąg 
zakazanych wydanym w 1559 roku posta-
nowieniem Soboru Trydenckiego. To od- 
ległe czasy. Ale Biblia w przekładach na 
języki narodowe figuruje jeszcze w indek-
sie uaktualnionym w roku 1897. Sama in-
stytucja indeksu przestała obowiązywać 
dopiero w roku 1966. Wystarczająco więc 
długo to trwało, by odizolować ludzi od 
Słowa Bożego i trudno się dziwić, że np. 
w naszym kraju do niedawna Biblia była 
kompletnie nieobecna w wielu domach.

A dziś?
Czy zagrożenia płynące z siły narzuco-
nej jednojęzyczności dotyczą nas dzisiaj?  
Żyjemy przecież w wolnym kraju bez cen-
zury, nie grozi nam raczej najazd jakiegoś 
obcego mocarstwa, które próbowałoby 
zniszczyć naszą tożsamość i język naro-
dowy. 
Jednak ta pozornie stabilna i komforto-
wa sytuacja nie powinna usypiać naszej 
chrześcijańskiej czujności. Musimy, za-
opatrzeni w Słowo Boże ciągle uważać, 
żeby nie dać się zwieść budowniczym 
nowej wieży Babel marzącym o narzu-
ceniu wszystkim jednego poprawnego 
języka. Bo to właśnie zwodnicza, perfid-
na nowomowa politycznej poprawności 
kształtuje co raz częściej jednojęzyczny 
obraz rzeczywistości. 
Jak już zauważyliśmy, w swoim założeniu 
poprawność polityczna wydaje się czymś 
chwalebnym, gdyż wyraża wrażliwość  
i szacunek wobec innego. Ale ustanawia-
na jako norma zabraniająca nazywania 
rzeczy po imieniu prowadzi do elimina-
cji z języka społecznego wszystkiego, co 
wprost wyraża biblijny światopogląd. Ta 
fałszywie ugrzeczniona nowomowa przy-
pomina język nieszczerego przyjaciela,  

o którym król Dawid pisze w Psalmie 
55,22: „Gładsze niż masło są usta jego / 
Ale wrogość jest w sercu jego; / Miększe 
niż oliwa są słowa jego / Ale to miecze 
obnażone”. Poprawność polityczna za-
głusza język Biblii, bo Biblia, która mówi 
wprost o zależności człowieka od Boga, 
która mówi wprost o grzechu, jest wybit-
nie niepoprawna politycznie. 
Dość dobrze jest chyba znana historia 
szwedzkiego pastora zielonoświątkowe-
go, Åke Greena, który na kazaniu w zbo-
rze nazwał homoseksualizm zboczeniem 
i grzechem. Za swoją wypowiedź, pod-
kreślmy: wygłoszoną z kazalnicy w ko-
ściele, pastor został oskarżony o szerze-
nie nienawiści na tle orientacji seksualnej  
i skazany na miesiąc pozbawienia wol-
ności. Co prawda pastor nie trafił do wię-
zienia, został uniewinniony po kilku pro-
cesach odwoławczych. Ale sam fakt, że  
w Europie istnieje już możliwość napięt-
nowania prostego języka Biblii za pomo-
cą instrumentów prawnych, państwowych 
sądów, wyraźnie wskazuje na rzeczywi-
ste intencje promotorów tak pojmowanej 
poprawności politycznej. Chodzi o  elimi-
nację biblijnego chrześcijaństwa poprzez 
atak na podstawy języka, jakim posługują 
się ludzie wierzący. 
Inny, nowszy przykład. Chrześcijańskie 
Centrum Prawne w Wielkiej Brytanii po-
dało, że Olive Jones, 54-letnia brytyjska 
chrześcijanka, nauczycielka matematyki, 
została zwolniona z pracy za propozycję 
rozmowy na temat wiary z chorą uczenni-
cą i jej matką. Ciekawe, czy spotkałby ją 
ten sam los, gdyby o swojej wierze mówi-
ła będąc wyznawczynią innej, niechrze-
ścijańskiej religii.

Jaki jest TWÓJ język?
Jaka jest nasza reakcja na antychrześci-
jańską jednojęzyczność, która zaczyna 
docierać także do nas? Musimy sobie za-
dawać pytanie: czy my sami nie uczestni-
czymy w odbudowywaniu wieży Babel? 
Bo uczestniczyć możemy czynnie, ale 
także biernie, kiedy po prostu milczymy. 
W tym kontekście zwróćmy uwagę na 
jeszcze jeden szczegół dotyczący mę-
czeńskiej, przywołanej wcześniej śmier-
ci Wiliama Tyndale’a. Ten angielski tłu-
macz Biblii został uduszony przez swoich 
oprawców, a dopiero potem jego zwłoki 
zostały spalone na stosie. To bardzo zna-
mienne i symboliczne, bo wskazuje, cze-
go najbardziej boją się wrogowie Ewan-
gelii. Boją się głosu, boją się języka, który 
w sposób zrozumiały dla wszystkich prze-
każe prawdy Boże. 

Nam, przynajmniej na razie nie grozi  
fizyczne uduszenie za odzywanie się ję-
zykiem chrześcijaństwa, więc tym bar-
dziej nie mamy prawa milczeć. Nie mamy 
prawa milczeć chociażby w najbliższym 
otoczeniu, wśród naszych niewierzących 
krewnych, znajomych. Być może sam do-
kładam moją cegiełkę do nowej wieży Ba-
bel, kiedy milczę, kiedy nie dzielę się ze 
światem słowami, których jednojęzyczni 
użytkownicy poprawności politycznej się 
boją, nienawidzą, albo których sens za-
fałszowują. 
Nadawanie antybiblijnych znaczeń lub 
eliminacja pewnych słów dotyczy wie-
lu, bardzo podstawowych zdałoby się 
i jednoznacznych pojęć, stanowiących 
fundament językowej wizji świata: takich 
jak Bóg, stworzenie, mężczyzna, kobieta, 
zbawienie, potępienie. Polityczna po-
prawność nie lubi nawet takich określeń 
jak matka i ojciec, czy mąż, żona, bo zbyt 
wyraźnie wskazują one na relacje osób 
odmiennych płci. Lepiej brzmi „rodzic”, 
„opiekun”, „partner”. Słowo „Bóg” nie jest 
dobrze widziane przez użytkowników 
poprawności politycznej. Lepiej brzmi: 
Opatrzność, Siła Wyższa, ewentualnie 
Absolut. 
Mamy obowiązek przypominać w na-
szych zwykłych, codziennych rozmo-
wach, że Bóg Biblii to nie jakaś abstrak-
cyjna Opatrzność, Siła Wyższa, czy 
wszechogarniająca miłość objawiająca 
się na różne sposoby we wszystkich re-
ligiach. Mamy obowiązek powiedzieć 
wprost, że nasz Bóg, który w swej łasce 
zechciał nas stworzyć na Swój obraz  
i podobieństwo, jest wielkim, Trójjedynym 
i ZAZDROSNYM Bogiem, który objawił 
się ludziom w konkretnym miejscu i cza-
sie, za pośrednictwem powołanych przez 
siebie proroków i innego objawienia poza 
tym, które jest zawarte w Biblli dla nas nie 
ma. Tak, to brzmi bardzo niepoprawnie 
politycznie i nie  jest łatwo o tym mówić 
tym bardziej, że uładzona, fałszywa no-
womowa naznacza obecnie nawet język 
religijny, kiedy w różnych kościołach za-
czyna się mówić o „powszechnym zba-
wieniu” i „pustym piekle”.

Boża jedność: współbrzmienie róż-
nych języków w jedności uwielbienia
Bóg pomieszał języki w kraju Synear, by 
ukarać pyszałkowate zapędy ludzi, którzy 
zapomnieli o Jego chwale. Nowy Testa-
ment udziela odpowiedzi na pytanie, jak 
rozproszenie narodów i języków ma Bo-
żej chwale służyć. Dobitną odpowiedź 
znajdujemy w Pięćdziesiątnicy, która jest 

wydarzeniem dokładnie odwrotnym od 
inicjatywy budowniczych wieży Babel. 
Pierwszy akt głoszenia Ewangelii i działa-
nia Kościoła Bożego dokonuje się poprzez 
wielość współbrzmiących języków. W 2 
rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy:
A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
byli wszyscy zgromadzeni w jednym miej-
scu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć 
szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. 
Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. 
Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. 
Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym  
z nich. Wszyscy zostali napełnieni Du-
chem Świętym i zaczęli mówić innymi 
językami stosownie do tego, jak Duch im 
to umożliwiał. W Jerozolimie natomiast 
byli obecni religijni Żydzi, którzy przyby-
li z ziem zamieszkanych przez wszystkie 
narody pod niebem. Odgłos uderzenia 
wiatru przyciągnął cały tłum takich ludzi. 
Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że sły-
szy ich mówiących w jego własnym języ-
ku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są 
Galilejczykami? – pytali zaskoczeni i zdu-
mieni. – Więc jak to się dzieje, że każdy  
z nas słyszy swój własny dialekt, w któ-
rym się urodził? My Partowie, Medowie, 
Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, 
Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, 
Egiptu i tych części Libii, które leżą koło 
Cyreny, przybysze z Rzymu – zarówno 
Żydzi, jak i prozelici – Kreteńczycy oraz 
Arabowie – słyszymy ich jak w naszych 
językach mówią o wielkich dziełach 
Boga. (Dz 2, 1-11, Nowe Przymierze)

Bóg upodobał sobie wolność wieloję-
zyczności i rozproszenia ludzi po całej 
ziemi, by w ten sposób rozprzestrzeniał 
się głos Ewangelii i Jego Chwały. Jak wzy-
wa prorok:
Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce 
ziemi, abyście były zbawione, bo Ja je-
stem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem 
na siebie, z moich ust wyszła prawda, sło-
wo niezmienne, że przede mną będzie się 
zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał 
wszelki język, mówiąc: Jedynie w Panu 
jest zbawienie i moc, do niego przyjdą 
ze wstydem wszyscy, którzy się na niego 
gniewali. (Iz 45,22-24)

Oby i nasze języki głoszące tę prawdę 
dziś były słyszalne w naszym świecie, ku 
chwale naszego Pana. Amen. 

Kazanie zostało wygłoszone w styczniu br.  
w Zborze KCHB Toruniu. Autor jest filologiem 
romańskim i wykładowcą na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika. 
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Z HISTORII

Krótka historia kolonii  
Nowej Anglii

Żeby zrozumieć życie Roger’a Willia-
ma, trzeba nakreślić sytuację historyczną 
pierwszych kolonii amerykańskich. Zale-
dwie 25 lat minęło od odkrycia Ameryki 
przez Kolumba (1492 r.) do rozpoczęcia 
reformacji protestanckiej (1517 r). Z upły-
wem czasu niemal wszystkie kościoły re-
formacji znalazły się w nowym świecie. 
Pomimo tego, iż wielu z ich przedstawi-
cieli pojechało do Ameryki z powodów 
wiary, to równie wielu przepłynęło wiel-
ką wodę, żeby tylko zarabiać pieniądze. 
Państwom europejskim zależało na tych 
nowych koloniach, aby przeciwstawić 
się mocnemu wypływowi Hiszpanii  
w tej części świata.1 

W 1606 r. The Virginia Company 
(Spółka Wirginii), aby powiększyć zyski 
uzyskała od władzy brytyjskiej pozwole-
nie na założenie osady w Wirginii. Pio-
nierzy dopłynęli tam w 1607 r. Na po- 
czątku eksperymentowali z pewną for-
mą socjalizmu i w dużej mierze operacja 
ta okazała się tragiczna. Pojawił się głód 
i niechęć do pracy. Dopiero po znie- 
sieniu tej formy gospodarki i posadzeniu 
tytoniu, 12 lat później w 1619 r. kolonia 
stała się rentowna. Ze względu na brak po- 
wodzenia na początku, spółka (i osada) 
niemal upadła. Można powiedzieć, że 
Bóg w swej opatrzności użył papierosów 
do ratowania Ameryki. To w tym miejscu 
John Rolfe ożenił się z księżniczką Poca-
hontas. Obraz jej chrztu jest do dziś wi-
doczny na rotundzie kapituły kongresu 
amerykańskiego.2 Należy także nadmie-
nić, iż pomimo odległości od Anglii, Ko-
ściół anglikański był Kościołem państwo-
wym (urzędowym) również w kolonii. 

W Kościele anglikańskim w Wielkiej 
Brytanii był to czas, w którym istniało 
silne stronnictwo dokonania dalszych 

1  Cairns. Earle. Christiantity through the centuries,  Zonder-
van: Grand Rapids, 1981 s. 358-359
2  Cairns. dz. cyt. s. 359.

reform w duchu protestanckim. Przede 
wszystkim były to dwie grupy zwolen-
ników reform: purytanie i separatyści. 
Purytanie byli zdania, że Kościół angli-
kański był zbyt ceremionialny i należy 
wewnętrznie go reformować. Na przy-
kład przeciwstawiali się znakom krzyża 
podczas chrztu, ubiorom liturgicznym, 
obrączkom małżeńskim, itp. Byli jednak 
również przeciwni wyjściu ze struktury 
Kościoła anglikańskiego. Duchowni tego 
ruchu często byli prześladowani lub pła-
cili wysokie grzywny pomimo ich lojal-
ności kościołowi.3  

Separatyści natomiast uważali, że Ko-
ściół anglikański był pogański, zepsuty  
i należy z niego wyjść. Każdy zbór w ich 
przekonaniu był autonomiczny. Pod wie-
loma względami byli podobni do dzi-
siejszych baptystów, z wyjątkiem chrztu 
niemowląt.4 Separatyści (czyli tzw. kon-
gregacjonaliści) byli okrutnie prześlado-
wani w czasie rządów Królowej Marii 
(1553-1558 r.) i za panowania Królowej 
Elżbiety. Kiedyś cały jeden zbór został 
wrzucony do więzienia i jego członko-
wie pomarli w najgorszych warunkach, 
odmówiono im jedzenia i ubrania. Od 
1660 do 1688 r. było więzionych 60.000 
kongregacjonalistów.5  

Uciekając przed prześladowaniem, 
dwie grupy separatystów osiedliły się 
w Lejden w Holandii. Natomiast po  
12 latach postanowili założyć nową 
osadę w Nowym Świecie. Nie chcieli, 
aby ich dzieci i dalsze pokolenia stały 
się Holendrami. Byli separatystami, ale 
czuli się również Anglikami. 16 wrze-
śnia 1620 r. odpłynęli z Southhampton 
w Anglii do Ameryki z nadzieją trafienia 
do „Wirginii”, tj. ujścia dzisiejszej rzeki 
Hudson (Nowy Jork).  Zanim zeszli na 
ląd ze statku Mayflower, podpisali ze 
sobą umowę (przymierze) Mayflower, 

3  http://www.usgennet.org/usa/topic/colonial/religion/his-
tory.html
4   http://en.wikipedia.org/wiki/Congregational_church
5   http://www.usgennet.org/usa/topic/colonial/religion/his-
tory.html

dzonego prawdziwego Pana Jezusa i do 
Jego Pisma Świętego.”9

Williams otrzymał swoje wykształce-
nie w Pembroke Hall w Cambridge, przy-
gotowując się do służby duchownej.10 Po 
wyświęceniu służył jako duchowny an-
glikański na dworze magnackim i dzięki 
temu miał także okazję obserwowania 
spraw stanu i zapoznawania się z me-
chanizmami sprawowania władzy.11 Był 
jednocześnie przekonany o słuszności 
argumentów separatystów i odczuwał 
wewnętrzny konflikt duchowy ze wzglę-
du na zepsucie wewnętrzne Kościoła 
anglikańskiego, którego był przecież 
duchownym. Dlatego chciał popłynąć 
do Nowego Świata jak do Ziemi Obieca-
nej – żeby budować „Miasto na górze”,  

o którym purytanin John Winthrop na-
pisał w swoim kazaniu „Wzór Miłości 
Chrześcijańskiej” (Model of Christian 
Charity) w 1630 r.12 Wypłynął z Anglii  
w dniu 10 grudnia 1630 r. a dotarł do 
Ameryki 5 lutego 1631 r.13 Najpierw za-
trzymał się w Bostonie, gdzie został po-
wołany na pastora zboru w dniu 29 mar-
ca 1631 r. Natomiast miesiąc później, 30 
kwietnia 1631 r. odrzucił to stanowisko.14 
Był zdania, że kościół purytanów w Bo-
stonie nie był dość „czysty.” Również za-
czął głosić, że Sądy Cywilne nie powinny 
angażować się w sprawy sumienia. Na-
pisał:
9    Zieliński. dz. cyt. s.19.
10  http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Williams_ 
%28theologian%29
11  Zieliński. dz. cyt. s.25.
12  http://en.wikipedia.org/wiki/City_upon_a_Hill
13  Zieliński. dz. cyt. s.27.
14  Zieliński. dz. cyt. s.28.

„Nakazy - miłuj Boga, unikaj bałwo-
chwalstwa, zachowuj dzień święty, wy- 
strzegaj się bluźnierstwa – to sprawy in-
dywidualnego sumienia, a nie szeryfa.”15

Po dwóch latach objął funkcję drugie-
go pastora w Salem i służył dwa lata do 
czasu, gdy obraził niektórych wpływo-
wych członków zboru, skutkiem czego 
został wyrzucony. Następnie16 służył 
jako pastor pomocniczy w zborze se-
paratystycznym w Plymouth. Williams 
również nawiązał bezpośredni kontakt 
z Indianami i doszedł do przekonania, 
że Anglicy ukradli Indianom ziemię.  
W jednej ulotce – „Traktat” – zarzucił 
królowi Anglii, iż „gwałtem odbiera In-
dianom grunty, do których nie ma żad-
nego prawa.”17

Sąd Generalny rozpoczął szybką ak-
cję. W swojej wypowiedzi poinformo-
wał, że jest „głęboko obrażony.” Wil-
liams wytłumaczył, że nie miał zamiaru 
ogólnego rozpowszechniania tej treści, 
była ona tylko dla lokalnych odbiorców.  
Przyjąwszy przysięgę lojalności władzy, 
Sąd wypuścił go na wolność. 18

Przez jakiś czas Williams ponownie słu- 
żył w Salem jako wikariusz pastora.  Wil-
liams w miarę możliwości przekonywał 
innych do swoich separatystycznych po-
glądów. Kiedy w 1634 r. pastor umarł, zbór 
w Salem chciał go powołać na pastora 
bez konsultacji z władzą Massachusetts, 
powodując kolejny zgrzyt z sądem. Gdy  
w 1634 r. sąd zażądał od każdego męż-
czyzny religijnej przysięgi lojalności wo-
bec władzy kolonii, Williams jeszcze raz  
przedstawił swoje poglądy na temat Ko-
ścioła i państwa. Napisał między innymi:

„Urzędnik nie powinien wymagać 
przysięgi religijnej od osoby nieodrodzo-
nej.”19

Argumentował, że władza świecka 
nie ma nawet narzędzi, żeby zweryfiko-
wać wiarygodność takich przysiąg. Za 
kwestionowanie prawa władzy do są-
dzenia osobistej wiary człowieka lub za 
nieprzestrzeganie sabatu, bluźnierstwo 
itp., Generalny Sąd Massachusetts wy-
gnał go z terytorium kolonii bez prawa 
powrotu.20 Ciekawym faktem jest i to, iż 
przepis prawny, na który powołali się, 
aby wygnać Williamsa, został unieważ-
niony przez Sejm Massachusetts dopiero 
w 1936 r. 21

15  Zieliński. dz. cyt. s.29.
16  Zieliński. dz. cyt. s.30.
17  Zieliński. dz. cyt. s.32.
18  Zieliński. dz. cyt. s.18.
19   Zieliński. dz. cyt. s.37.
20   http://iangoddard.com/roger.htm
21   Cairns. dz. cyt. s.  363.

– baptysta i reformator społeczny 

Krzysztof Osiecki

która stała się pewną formą konstytucji 
dla nowej osady. Były to zasady życia 
publicznego wywiedzione z teologicz-
nych prawd Pisma Świętego. Nazwali 
nową osadę „Plymouth.” Nieco później, 
w 1628 r. większa liczba purytanów (ale 
nie separatystów) osiedliła się w Bostonie 
i w Salem. W „Nowej Anglii” osadnicy 
uznali za oficjalny Kościół kolonii kon-
gregacjonalistów i w 1631 r. Generalny 
Sąd Massachusetts (najwyższa władza 
kolonii) orzekł, że tylko członkowie tego 
Kościoła mieli prawo głosowania w spra-
wach cywilnych. 

Sąd miał uprawnienia rozstrzygania 
spraw duchowo-kościelnych mocą pra-
wa. Zwróćmy uwagę, że zaledwie 11 
lat minęło od czasu opuszczenia przez 
pielgrzymów Wielkiej Brytanii z powo-
du prześladowania ze strony Kościoła 
urzędowego, gdy sami założyli podobne 
państwo wyznaniowe, z podobną rolą 
Kościoła, jak pozostawione w Anglii.6  

Krótka historia  
Roger’a Williams’a

Roger Williams urodził się w Anglii  
w 1603 r. i jako dziecko chodził z rodzi-
cami do Kościoła anglikańskiego. Rodzi-
ce z młodym Williamem uczestniczyli 
również w tajnych nabożeństwach pu-
rytańskich i separatystycznych na Cow 
Lane.7 Jest bardzo prawdopodobne, że 
był on w wieku ośmiu lat naocznym 
świadkiem palenia na stosie dwóch pu-
rytanów.8 Wraz z rodzicami pozornie 
wyznawał oficjalną wiarę, pomimo wła-
snych przekonań purytańskich. W wieku 
10 lat doświadczył tego, co można opi-
sać jako nawrócenie.  Napisał:

„W dzieciństwie Ojciec Światła i ła-
ski dotknął mojej duszy mocą miłości do 
siebie, do swojego jedynego i jednoro-

6   Cairns. dz. cyt. s. 361.
7   T.J. Zieliński, Roger Williams. Semper: Warszawa, 1997, 
s. 18
8   Zieliński. dz. cyt. s.18.

Williams uciekł przed przymusową 
deportacją do Anglii podczas srogiej 
zimy. Musiał zostawić żonę i dzieci  
w domu w wyjątkowo trudnych warun-
kach.  Wędrował przez las i znalazł otu-
chę, gdy przyjacielscy Indianie zaopieko-
wali się nim. W 1636 r. wykupił od nich 
trochę ziemi i założył miasto Providence 
(Opatrzność). Pierwsza umowa z nimi 
była ustna, a potem pisemna, choć India-
nie nie oczekiwali ani formalnego aktu 
zakupu, ani nawet zapłaty.22 Rok później 
niejaką panią Anne Hutchinson spotkało 
nieszczęście. Sąd Generalny Massachu-
setts za „wywrotowe” czyny – takie jak 
prowadzenie religijnych grup domowych 
oraz głoszenie doktryny pełnej pewno-
ści zbawienia i innych „diabelskich” 
koncepcji – wygnał ją z kolonii. Warto 
dodać, iż była również w ciąży. Wraz ze 
swoimi zwolennikami dołączyła do Wil-
liams’a w Providence. 

Opatrzność (Providence) 
W 1637 r. niektórzy zwolennicy wol-

ności sumienia spotkali się z William-
s’em. On zachęcił ich, żeby kupili wy-
spę od Indian (tzw. Rhode Island). W ten 
sposób Williams założył państewko na 
zasadach wolności wyznania i podziału 
między sprawami cywilnymi a kościel-
nymi. Większość miała rządzić tylko  
w sprawach cywilnych, ponieważ nikt 
nie miał prawa władzy nad czyjąś duszą. 
Williams, pomimo banicji z Massachu-
setts, również prowadził w imieniu tej 
kolonii rokowania pokojowe z Indianami, 
żeby zaniechać wojny pomiędzy nimi.23 

W 1643 r. popłynął do Anglii, żeby 
otrzymać formalną rejestrację kolonii  
i ją otrzymał. Wtedy osadnicy różnych 
wyznań zaczęli się tam osiedlać.  Pierw-
sza synagoga żydowska w nowym świe-
cie powstała właśnie w Rhode Island.24  
W 1652 r. Rhode Island zabroniła niewol-
nictwa na swoim terytorium.25 Powstał 
ustrój demokratyczny. Po raz pierwszy 
również mandaty wyborcze były na pi-
śmie, żeby ludzie mogli głosować jako 
prawdziwy wyraz swojego sumienia.26 
Należy również nadmienić, iż Williams 
ukonstytuował strukturę demokratyczną 
dzieląc władzę na ustawodawczą, wyko-
nawczą i sądowniczą.27 

22   Zieliński. dz. cyt. s. 42.
23   Zieliński. dz. cyt. s.47.
24   http://iangoddard.com/roger.htm
25   http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Williams_ 
%28theologian%29
26   http://colonialancestors.com/ri/williams23.htm
27   Zieliński. dz. cyt. s. 62.

Roger Williams
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W tym samym czasie owi „prawo-
wierni” purytanie z Massachusetts na-
zywali osadę Rhode Island „bezbożnym 
państwem”, ,„śmieciem Pana”, „latryną 
Nowej Anglii”, „osadą heretyków”, „do-
mem obłąkanych” i nie chronili tego te-
rytorium od ataków Indian, dopóki nie 
uzyskano rejestracji.28

Zbór Baptystów Williams’a
W 1638 r. niektórzy obywatele Massa-

chusetts mający przekonanie, że chrzest 
powinien następować po wyznaniu 
wiary, przeprowadzili się do Providence  
(w Anglii zresztą Baptyści już się poja-
wili i stąd w języku angielskim pojawiło 
się wiele literatury na ten temat).  Dzięki 
kontaktowi z baptystą dr. John’em Clar-
k’em i również rodzoną siostrą Anne 
Hutchinson, Catherine Scott, Williams 
przekonał się do chrztu wyłącznie dla 
wyznawców Chrystusa.29,30 Od dawna 
uważał, iż chrześcijaństwo jest wiarą 
sumienia, opartą nie na przymusie, ale 
własnym pragnieniu i woli.31 Przybliżył 
się do przekonania baptystycznego pi-
sząc:

„Baptyści niezmiennie negowali wła-
dzę państwa nad wiarą i kultem, a nie-
którzy cierpieli więzienie z tytułu do-
magania się bezwzględnej wolności su-
mienia; dopuszczali wybór duchownych 
przez całą kongregację i uznawali auto-
nomię odrębnych kościołów i uznawali 
prawo do demokracji w kościele i prawo 
do prywatnego osądu.”32

W marcu 1639 r. Williams został 
ochrzczony przez jednego ze zwolen-
ników chrztu baptystycznego, a potem 
on ochrzcił jego oraz 10 innych. Tym ak-
tem rozpoczął pierwszy Zbór Baptystów  
w koloniach amerykańskich (choć istnie-
je prawdopodobieństwo, iż inna grupa 
w Newport, w Rhode Island była pierw-
sza). Williams stał się również pastorem. 
Zbór Roger’a Williams’a istnieje do dnia 
dzisiejszego. 

Sam Williams natomiast został w zbo-
rze tylko parę miesięcy, do lata 1639 r. 
Doszedł bowiem do przekonania, że 
ponownie wprowadzenie ustanowienia 
kościoła – czyli chrztu – nie jest możli-
we bez nowego posłannictwa Chrystusa. 
Pozostał jednak dobrym sympatykiem 

28   http:/colonialancestors.com/ri/williams23.htm.  
Por. Zieliński. dz. cyt. s.45.
29   Zieliński. dz. cyt. s.50.
30   http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Williams_ 
%28theologian%29
31   Zieliński. dz. cyt. s.49.
32   Zieliński. dz. cyt. s.49.

zboru. Stał się stałym „poszukiwaczem” 
prawdy – była to postawa sceptycyzmu 
przyjmowana przez niektórych chrze-
ścijan w tym burzliwym okresie, co do 
wszelkich form widzialnego Kościoła. 
Niestety, błędna. Podobnie jak inne prze-
konanie, do którego z czasem doszedł, 
że Chrystus i apostołowie nie oczekiwali 
od nikogo przyjmowania swoich prze-
konań – nazywał to „duchowym gwał-
tem.”33  

Jest to rzecz oczywista, że apostoło-
wie nikomu siłą nie narzucali przekonań 
chrześcijańskich, ale z drugiej strony od 
osób chętnych dobrowolnie zostać chrze-
ścijanami, oczekiwali przecież przyjęcia 
biblijnych doktryn i zasad. Pierwsi chrze-
ścijanie walczyli z herezją (judaistyczne 
tendencje, doketyzm, gnostycyzm, mon-
tanizm, arianizm, itp.) i to przez wiele 
lat. Williams oczekiwał od Kościoła zbyt 
wiele. Doszedłszy do wniosku, że żaden 
kościół nie jest obecnie doskonałym re-
prezentantem Chrystusa, nie chciał być 
członkiem jakiegokolwiek. Nie był zresz-
tą konsekwentny - sam w zborze walczył 
z herezją  -  bo dał odpór kwakrom i Joh-
n’owi Fox’owi, choć pozwolił im w swej  
kolonii mieszkać.34 Williams, choć nie 
był członkiem baptystycznego Kościoła, 
nadal kontynuował głoszenie kazań do 
swojej śmierci w nieformalnych okolicz-
nościach.35 Williams jednak miał podsta-
wy wiary na wskroś chrześcijańskie. Tak 
je sam opisuje: „Pierwsze dwie zasady  
i fundament prawdziwej religii lub uwiel-
bienie Prawdziwego Boga w Chrystusie, 
to: upamiętanie się od martwych uczyn-
ków i wiara w Boga przed praktykowa-
niem chrztu.”36     

Dalszy wpływy Williams’a  
na rozwój myśli demokracji 
Amerykańskiej

 Williams był radykałem w swoich 
poglądach. W tamtym okresie idea roz-
działu państwa od Kościoła była czymś 
nowym i obcym. Nie bał się powiedzieć, 
jakie były jego przekonania i nawet cier-
pieć z tego powodu. Bóg używa takich 
ludzi do zmieniania świata. Jako baptyści 
z pewnością moglibyśmy uznać, że jego 
najważniejszym dziełem było założenie 
tamtego Zboru. Natomiast patrząc na 
historię nowożytną świata i dalsze losy 

33   Zieliński. dz. cyt. s. 57.
34   Zieliński. dz. cyt. s.71.
35   http://www.rogerwilliams.org/biography.htm
36   http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Williams_ 
%28theologian%29

25 lat temu grupa wierzących 
dojeżdżających do dość odległego 
zboru Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów w Gdańsku, postanowiła za- 
łożyć nowy zbór bliżej miejsca za-
mieszkania – w Gdyni, „mieście  
z morza i marzeń”. 

Powyższe słowa rozpoczynają 
album przygotowany specjalnie na 

rocznicę istnienia gdyńskiego 
zboru KChB. Niewielka ksią-
żeczka (kwadrat 17x17 cm, 82 
strony) zawiera zdjęcia z całej 
historii wspólnoty posegrego-
wane w kilka kategorii, a wraz 
z nimi ogromny ładunek cie-
płych wspomnień. Ale nasze 
25-lecie uczciliśmy nie tylko 
albumem... 

17 stycznia 2010 odbyło się 
uroczyste nabożeństwo. W wy-
najętej na tę okazję sali hotelu 
„Dom Marynarza” spotkali się 
zarówno członkowie i sympa-

tycy wspólnoty, jak i zaproszeni goście: 
przedstawiciel Rady Kościoła w Polsce 
prezbiter Konstanty Wiazowski, zało-
życiel zboru pastor Igor Barna, przed-
stawiciel zaprzyjaźnionej parafii rzym-
skokatolickiej, dyrektorzy i nauczyciele  
z pobliskich szkół, reprezentanci wspól-
not baptystycznych z Gdańska, Sopotu, 
Elbląga i Malborka oraz sąsiedzi. 

Nabożeństwo poprowadził obecny 
pastor Zbigniew Niemasik, wspierany  
w zakresie uwielbienia przez zespół wo-
kalno-instrumentalny gdyńskiego zboru. 

Na początku pastor przywitał przy-
byłych gości oraz wskazał cel spotka-
nia, jakim było nie tylko wspominanie 
i wspólne spędzenie czasu, ale także 
podziękowanie Bogu za Jego opiekę  
i uwielbienie Jego imienia. Po krótkiej 
modlitwie i lekturze Psalmu 33 przeczy-
tano pozdrowienia od nieobecnego nie-
stety, byłego pastora gdyńskiej wspólnoty 
Stanisława Blanka z rodziną. 

Mimo rocznicy i wspomnień, pa-
stor Igor Barna zachęcił obecnych 
do popatrzenia w przyszłość. Mówił  
o wierze, którą można nie tylko wy-
znawać i nosić w sercu, ale która 
„musi być widoczna, musi wyrażać 
się w stylu życia i postępowaniu”. Bóg 
bowiem nie chce naszych deklaracji – 
On oczekuje nowego życia, które jest 
w Jezusie Chrystusie. Gdyńska wspól-
nota powinna przynosić do Niego in-
nych Gdynian, aby oni także doświad-
czyli Jego przemieniającej mocy. 

Kolejnym punktem uroczystości 
było uhonorowanie ośmiu osób, które 
są częścią zboru od pierwszych chwil 
jego istnienia. Cała ósemka została 
obdarowana pamiątką oraz egzem-
plarzem wspomnianego już albumu. 
Następnie kilka słów do zgromadzo-
nych wygłosili prezbiter Konstanty 
Wiazowski i wieloletni członek zboru 
Sylwester Nowakowski. Brat Konstanty 
przekazał pozdrowienia i życzenia od 
Rady Kościoła a następnie skoncen-
trował się na najważniejszej sprawie 
chrześcijańskiego życia – miłości do 
Jezusa, która powinna wzrastać i po-
głębiać się, jednoczyć nas i umacniać 
w wierze. Brat Sylwester natomiast 
podzielił się z nami krótkim świadec-
twem dotyczącym wspólnoty, relacji  
z wierzącymi i agape oraz uczestnic-
twa w studiach biblijnych, obozach 
młodzieżowych i spotkaniach. 

Kolejne minuty uroczystości za-
jęło uwielbienie Boga w pieśniach  
i modlitwie, po których prezbiter Le-
szek Wakuła wygłosił kazanie. Mówił, 
że istotą Kościoła rzeczywiście jest 
wspomniana wcześniej miłość do Je-
zusa Chrystusa i Jego miłość do nas. 
Ale powinniśmy zwrócić naszą uwa-
gę także na misję i cel jego istnienia.  
Z jakiegoś powodu wciąż jesteśmy na 
ziemi. Dlaczego? 

Ameryki, w tym Stanów Zjednoczo-
nych, jego największym dziełem było 
oddzielenie państwa od Kościoła. Jego 
pragnieniem był rozwój kościołów bez 
ingerencji władzy politycznej. Pierwsza 
poprawka do konstytucji Stanów Zjed-
noczonych jest odbiciem doktryny i mo-
delu Williams’a w Rhode Island. Prezes 
Sądu Najwyższego USA Charles Hughes 
napisał później o Providence:

„Była to godna poprzedniczka norm 
naszej przyjętej w 125 lat później Kon-
stytucji federalnej”37

W czasie, kiedy w Polsce wygnano 
arian (1658 r.) a Sejm uchwalił zakaz po-
rzucania katolicyzmu (1668 r.), za oce-
anem jakiś radykalny kaznodzieja opra-
cował zasady demokracji, które stały się 
modelem dla świata do dnia dzisiejsze-
go. Zwróćmy uwagę również i na to, że 
dzisiaj w każdym kraju w Europie, gdzie 
istnieje Kościół państwowy, ów Kościół 
jest w kryzysie. Idą one bowiem na da-
leki kompromis etyczny; doświadczają 
kurczenia się parafii i osłabienia wiary. 

Często się dziwimy, że w Stanach są 
zbory liczące 5000, 8000, czy 13000 
członków.  To częściowo jest wynikiem 
oddzielenia państwa od Kościoła. Kiedy 
duchowni boją się wysokiej grzywny za 
kazanie lub sprawy w sądzie i głoszą  
w zgodzie z władzą świecką, to osłabia 
wiarę. Oczywiście, koncepcja oddzie-
lenia państwa od Kościoła nie jest rów-
nież bez problemów. I tak np. obecnie 
zaczyna być rozumiana tak, że państwo 
jest wrogiem Kościoła, gdy ów mówi, że 
jego uczynki są złe. Natomiast z dwojga 
złego lepszy jest konflikt z władzą niż 
całkowite poddanie i skażenie wiary. 
Za oddzielenie wiary od poddania wła-
dzy możemy być Rogerowi Williamsowi 
wdzięczni. 

Williams pozostaje dla nas przykła-
dem chrześcijanina, który nie poddawał 
się nie biblijnemu, religijnemu systemo-
wi państwa i nieuczciwemu zachowaniu 
wobec innych. Gdy inni, z błogosławień-
stwem kleru kradli ziemię od Indian, on 
za swoją zapłacił. Pomimo jego ekstre-
mizmu i religijnego idealizmu, był czło-
wiekiem braku kompromisu, który po-
tępiał hipokryzję, gdy raczej wygodniej 
było milczeć. Możemy w tym iść w jego 
ślady.  

37   Zieliński. dz. cyt. s. 279.

25-lecie istnienia zboru 
Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Gdyni
od prawej: Łukasz Nadolski, Anna Wakuła, Danusia Kidawa,  
pastor Leszek Wakuła, Anna Nadolska

1-szy pastor 
KChB w Gdyni 

- Igor Barna 
z tyłu obecny 

pastor Zbigniew 
Niemasik

Były pastor Igor Barna i 25-letni członkowie KChB w Gdyni  
od prawej: Urszula Spychalska, Witold Cenian, Adam Kellmann, 
Nina Szczygieł, Anna Teresa Wiśniewska, Anna Kellmann,  
Regina Nowakowska, Alfons Nowakowski

od prawej:  
Grażyna Wołowska, 
Jolanta Kmieć-Sabura, 
Piotr Jurago

Od prawej: Alfons Nowakowski, 
Łukasz Nadolski, pastor Zbigniew 
Niemasik

Danuta Kidawa

WYDARZENIA
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Siew i zbiory
Święty Paweł poucza nas, że nasza przyszłość łączy się ściśle  
z teraźniejszością poprzez zasadę siewu i zbiorów: „Nie błądźcie, 
Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to 
i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie ska-
żenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.  
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie 
żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyń-
my wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” (Gal. 6:7-10).
Kontekstem tej wypowiedzi jest lekceważenie Bożych zasad. 
Mamy „nie błądzić” – czyli nie łudzić się, że zbierzemy coś in-
nego, niż zasialiśmy. Pedagogika Boża prowadzi Go do używania 
zasady zezwalania na doświadczanie następstw naszych decyzji, 
czy to słusznych, czy błędnych. 
Co człowiek sieje, to i żąć będzie. Jak ta zasada wprowadza nas  
w ocenę obecnej sytuacji w Europie? 

Europa a chrześcijaństwo
Europa świadomie lekceważy to, jak wiele zawdzięcza trójjedyne-
mu Bogu. Zapomina, skąd się wzięła. Nasza cywilizacja powstała 
na gruzach cesarstwa rzymskiego, z nawrócenia na chrześcijań-
stwo dzikich plemion słowiańskich i germańskich. To Kościół był 
kanałem, poprzez który w te pogańskie społeczeństwa dotarły 
podstawy przyszłego społecznego porządku:

chrześcijańska teologia i wynikająca zeń etyka;−	
prawo rzymskie;−	
grecki aparat pojęciowy dla opisu rzeczywistości, wykształcony −	
przez filozofów.

Europa podzieliła się na skrzydło wschodnie i zachodnie, następ-
nie zachodnie podzieliło się jeszcze raz. Jednak do przełomu wie-
ków XVIII i XIX  była wciąż konstruktem chrześcijańskim. Na zmia-
nę złożyło się kilka czynników – m. in. ruch deistyczny, rewolucja 

francuska, odkrywanie świadomości narodowej kosztem 
zachowania jednej, religijnej tożsamości. W dalszej części 
było to osłabienie tradycyjnej roli wiary zarówno poprzez 
tendencje pietystyczne, negujące społeczny wymiar wiary, 
jak i liberalizm, negujący spolegliwość objawionych źródeł 
chrześcijaństwa jako autorytatywnego opisu rzeczywistości. 
Skutkiem było pojawienie się nowego, laickiego światopo-
glądu, obywającego się dzięki koncepcji ewolucji bez Boga 
już nie tylko jako Zbawiciela, ale i Stwórcy. Europejczyk wy-
zwolił się od Boga. Mógł zacząć tworzyć nowy, wspaniały 
świat samodzielnie, bez pomocy Opatrzności. 

Skutki odstępstwa
Co człowiek sieje, to i żąć będzie. W Liście do Rzymian 
1:26-31 Paweł pod natchnieniem Bożego Ducha opisuje 
skutki lekceważenia Boga przez człowieka. Bóg wydaje ta-
kie społeczeństwa „na  łup pożądliwości ich serc.” Innymi 
słowy, pozwala doświadczyć w pełni skutków owej wolno-
ści. Oto one: 
„Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; 
kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na 
obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni za-
niechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni 
ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając 
sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zbo-
czenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać 
Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, 
aby czynili to, co nie przystoi; są oni pełni wszelkiej niepra-
wości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również za-
zdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; potwarcy, 
oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, 
wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; nierozumni, nie-
stali, bez serca, bez litości”.
Myślę, że nieprzypadkowo opis ów w wielu punktach wydaje 
się zaskakująco adekwatny do naszych współczesnych, po-
stępowych, europejskich norm i doświadczeń. Współczesną 
sytuację porównałbym do sytuacji narodów kanaanejskich 
w czasie, gdy izraelici przebywali w Egipcie. Bóg Jahwe, za-
wierając przymierze z Abrahamem wyjaśnił mu, dlaczego 
musi minąć aż 400 lat, zanim wejdzie do ziemi obiecanej: 
otóż „przed tym czasem nie dopełni się wina Amorejczy-
ków” (Rdz 15:16). Nie wiem, ile pozostało Europie czasu do 
dopełnienia się  naszej winy. Kiedy jednak patrzę na moje 
dzieci i myślę o ich przyszłości, którą chciałbym, by miały 
jak najlepszą, to przeraża mnie już sama świadomość, iż 
taki wyrok Opatrzności może się obecnie realizować. 

Iluzja Bożej od nas zależności
Dlaczego Europa się tym nie przejmuje? I to nawet ta – nie 
wchodząc w istotne skądinąd spory teologiczne pomiędzy 
najważniejszymi chrześcijańskimi tradycjami – świadomie 
szukająca oddania Trójjedynemu Bogu? 
Wydaje mi się, że dlatego, iż ulegamy tej samej iluzji co Kró-
lestwo Judy w przededniu babilońskiej niewoli. Jest to ilu-
zja Bożej od nas zależności, nieuchronności Bożego z nami 
związania. Prorok Jeremiasz ostrzegał: „nie polegajcie na sło-

wach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia 
Pańska, świątynia Pańska to jest!” (Jer 7:4). Ówcześni Żydzi 
byli przekonani, że ich pomyślność jest pewna, skoro zwią-
zana z pomyślnością Bożej Świątyni. Niemożliwe jest, argu-
mentowali, by Bóg dopuścił do upadku Świątyni, a to ozna-
cza, że również Izraelowi klęska grozić nie może. Skutek opi-
suje Jeremiasz 5 wersetów dalej: „...kradniecie, mordujecie, 
cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi 
i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem 
przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w domu, któ-
ry jest nazwany moim Imieniem, i mówicie: jesteśmy ocaleni 
– aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości!”. 
Podobnie dzisiejsza Europa uważa, że pomyślność Bożego 
królestwa jest nieuchronnie związana z pomyślnością naszej 
zachodniej cywilizacji. To iluzja. I grzech egocentryzmu. 
Philip Jenkins, katolicki misjolog i znawca globalnego chrze-
ścijaństwa ilustruje go następująco: 
Cała idea ‘zachodniego chrześcijaństwa’ wykrzywia praw-
dziwy wzorzec rozwoju religii na przestrzeni wieków. Obie-
gowy obraz początków chrześcijaństwa we wszystkich chy-
ba popularnonaukowych książkach historycznych i telewi-
zyjnych filmach dokumentalnych przedstawia mapę świata 
śródziemnomorskiego i Europy z Jerozolimą usytuowaną na 
jej wschodnich obrzeżach. (…)
Popularnonaukowe historie są zawsze uproszczone, ale  
w tym wypadku nieścisłości są poważne. Żeby wyobrazić so- 
bie wczesną historię chrześcijaństwa lepiej byłoby, gdybyśmy 
użyli zwykłej mapy świata, którą posługiwano się w średnio-
wieczu. W tych starszych obrazach ówcześnie znane konty-
nenty – Europa, Afryka i Azja – pojawiają się jako mniej wię-
cej jednakowej wielkości płaty, dołączone do centrum, które 
stanowiła Palestyna z Jerozolimą umieszczoną w środku.”1 
Takie postrzeganie świata jest - argumentuje Jenkins - znacz-
nie bardziej uzasadnione tak teologicznie, jak historycznie 
i misyjnie. Jeszcze „w XIII wieku, w okresie szczytowego 
rozwoju średniowiecznej, chrześcijańskiej cywilizacji w Eu-
ropie, mogło być więcej chrześcijan na kontynencie azjatyc-
kim niż w Europie.”2

 Nasze europejskie, egocentryczne postrzeganie historii 
wpływa na postrzeganie współczesności. Wydaje nam się, 
że współczesny „typowy chrześcijanin” to Europejczyk. To 
błąd. Zmiany w XX wieku, szczególnie w Afryce, Ameryce 
Południowej i Azji zmuszają do rewizji tego stereotypu: „...
jeśli chcemy utworzyć sobie obraz ‘typowego’ chrześcijanina 
- pisze Jenkins - powinniśmy myśleć o kobiecie żyjącej w ni-
geryjskiej wsi lub brazylijskiej faweli. (…) Do 2050 roku tylko 
około 1/5 z 3 miliardów chrześcijan na świecie będą stano-
wić nie hiszpańskojęzyczni biali. Wkrótce wyrażenie ‘biały 
chrześcijanin’ może brzmieć jak kuriozalny oksymoron, wy-
wołujący lekkie zdziwienie, tak jak ‘szwedzki buddysta.’ Tacy 
ludzie istnieją, ale jest w tym pewna ekscentryczność.”3

Chrześcijaństwo ma się obecnie na świecie bardzo do-
brze. Jest najszybciej rozprzestrzeniającą się religią i nic nie 
wskazuje, że jakakolwiek inna może zagrażać jego pozycji.  
1   Ph. Jenkins, Chrześcijaństwo przyszłości, Warszawa 2009, 46-7. 
2   Tamże, 57.
3   Tamże, 24-5.

Kościół jest szpitalem, którego ordynatorem jest Jezus 
Chrystus i w którym leczy się grzech. Od zarania dziejów,  
od początku istnienia człowieka jest to najgroźniejszy wi- 
rus ludzkości. Dlatego Kościół głosi dobrą nowinę, że 
jest lekarstwo, że istnieje możliwość ratunku i pomocy.  
W Chrystusie stajemy się nowymi stworzeniami, a przez 
nas Bóg wzywa ludzi do pojednania z Nim. To nasze za-
danie, powołanie, poselstwo i misja. 

Oczywiście był także czas na przekazanie życzeń i po-
zdrowień od zboru w Łodzi i Okręgu Centralnego, które-
mu brat Leszek przewodniczy. 

Po nabożeństwie wszyscy obecni mogli skorzystać  
z przygotowanego przez członków i sympatyków zboru 
poczęstunku: gorącego bigosu, urozmaiconych sałatek, 
chleba ze smalcem i smakowitych ciast. W ten sposób za-
kończyło się pełne dziękczynienia Bogu i wzajemnej życz-
liwości święto gdyńskiego zboru. Przed nami kolejne lata 
pełne wspólnych wyjazdów, niedzielnych nabożeństw, 
dyskusji, spotkań, ale i wzajemnej troski, modlitwy, umac-
niania w wierze.  

Więcej o wspólnocie KChB w Gdyni dowiesz się na 
www.babtyscigdynia.pl

dokończenie ze str. 11.

Mateusz Wichary
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W Afryce subsaharyjskiej na 
początku XX wieku było 10 mln 
chrześcijan, w roku 2000 już 
aż 360 mln! Jenkins konkludu-
je: „Europa nie jest religią. Era 
zachodniego chrześcijaństwa 
przemija w czasach, w któ-
rych żyjemy, a wschodzi dzień 
chrześcijaństwa Południa. Fakt 
zmiany jest niezaprzeczalny - 
nastąpił i będzie trwał.”4

Chrystus nie jest więc uzależ-
niony w swym panowaniu od 
Europy. Jego obietnica, że zbu-
duje Kościół swój, a moce pie-
kielnych bram go nie przemogą 
(Mt 16:18), jest dziś prawdziw-
sza niż kiedykolwiek indziej, 
pomimo słabości zachodniego 
chrześcijaństwa.  

Wnioski
Czy więc pozostaje nam, europejskim chrześcijanom jako 
pocieszenie jedynie konstatacja, że Boże dzieło nie jest uza-
leżnione od naszej doli? Że może słusznie doświadczymy 
Bożego sądu, podczas gdy Duch Święty zacznie tworzyć 
nowe chrześcijaństwo gdzieś zupełnie indziej? 
Nie. Przede wszystkim jednak warto upewnić się, że nasza 
tożsamość leży raczej w religii niż cywilizacji. Innymi słowy, 
że bardziej nam zależy na pomyślności Królestwa Bożego 
niż Europy. Testem jest uczucie, jakie pojawia się w sercu, 
kiedy myślimy o różnych ich losach. Jeśli radość z pomyśl-
ności Kościoła przeważa nad smutkiem nad stanem Europy, 
to znaczy, że nasze serce wciąż nie ulega bałwochwalstwu  
i nie czcimy innego Boga przed Panem. 
Z drugiej strony jestem przekonany, że Chrystus chce, aby 
chrześcijanie troszczyli się o los narodów i społeczeństw, 
w których mamy być „solą ziemi” i „światłością świata” (Mt 
5:13-14). Narodów, które jako chrześcijanie mamy „czynić 
[Jego] uczniami”, w którym to dziele chce nam towarzyszyć 
„po wszystkie dni, aż do skończenia świata,” (Mt 28:19-20), 
czyli i dziś. 
Nie spisujmy więc przedwcześnie Europy na straty. Przede 
wszystkim pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem cudów. Prze-
budzenia się zdarzały, więc zdarzyć się mogą również  
w przyszłości. Bogu upodobało się czasami ingerować  
w historyczną logikę przyczyny i skutku z sobie znanych po-
wodów, zmieniając diametralnie jej bieg. Jest Panem historii 
i w ten sposób czasem nam o tym przypomina. 
Ale nawet jeśli Bóg pozwoli dziać się rzeczom w Europie 
obecną koleją losu, jeszcze mogą one okazać się dla Nie-
go użyteczne. Może Bóg ma zamiar stworzyć jakąś nową 
Europę z przemieszania naszej cywilizacji z zalewem np. 
setek tysięcy chińskich chrześcijan na przełomie XXI i XXII 
wieku? Ale nawet jeśliby za 100 czy 200 lat Europa zniknęła 
jako cywilizacja z mapy świata, wyludniona i osłabiona jak 
4   Tamże, 26. 

starożytny Rzym, dziś jest czas siania. Inwestowania w ko-
lejne pokolenia. Nazywania rzeczywistości w Boży sposób, 
zgodnie z Jego Słowem: dobra dobrem i zła złem. Edukacji 
naszych kolejnych pokoleń w sposób wierny Chrystusowi. 
Również – współpracy w projektach społecznych, w któ-
rych nasze zrozumienie posłuszeństwa Stwórcy i Zbawicie-
lowi jest zbieżne. Przykładem w historii jest np. współpra-
ca dwóch konfesyjnych partii w Holandii na przełomie XIX  
i XX wieku – kalwińskiej Antyrewolucyjnej Partii i Ligi Ka-
tolickiej. Przykładem zupełnie świeżym, co prawda zza 
Oceanu jest Deklaracja Manhattańska – wspólny dokument 
chrześcijan tradycji prawosławnej, katolickiej i protestanckiej 
dotyczący świętości życia ludzkiego, czci małżeństwa jako 
związku między mężczyzną a kobietą i prawa do wolności 
sumienia, które streszczają słowa: „W pełni i bez narzekania 
oddamy cesarzowi to, co cesarskie. Ale w żadnym razie nie 
oddamy cesarzowi tego, co należy się Bogu.” Dokument ten 
podpisali liczni arcybiskupi katoliccy, patriarcha i metropo-
lita prawosławny, oraz najbardziej wpływowi przywódcy 
protestanccy. 
Być może zbiory z pól obsianych przez nas okażą się uży-
teczne dla jakiegoś nowego chrześcijaństwa Południa?  
Tak, jak dorobek św. Augustyna, poddanego cesarza rzym-
skiego, okazał się fundamentem przyszłej, barbarzyńskiej 
cywilizacji? Kto wie? 
Nie nam jest dane znać czasy i pory. Raczej, jak uczy nas 
fragment, od którego rozpoczęliśmy, siejmy: „czynić dobrze 
nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będzie-
my bez znużenia.  Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy 
wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.”   

Niniejszy wykład został wygłoszony w Białymstoku  
w ekumenicznym trójgłosie (prawosławno/ katolicko/  
protestanckim) poświęconym tytułowemu zagadnieniu. 

W Ewangelii Mateusza znajdujemy bardzo ciekawe sło-
wa Jezusa o tym, co ma się zdarzyć, gdy przyjdzie 

ponownie, aby sądzić świat: „Wtedy powie król tym po 
swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odzie-
dziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia 
świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, 
a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, 
byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwie-
dzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do 
mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy:  

Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, 
albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię 
przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodziali-
śmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, 
i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie 
im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jed-
nemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” 
(Ewangelia Mateusza 25,34-40). Choć zbawienie nie doko-
nuje się przez wzgląd na uczynki, to Bóg pokazuje nam, 
co Jemu się podoba, jacy powinniśmy być względem ludzi. 
Bóg uczy nas miłosierdzia i dzielenia się tym, co mamy.

Trzy kubki herbaty 
Poznań, ul. Grunwaldzka 55, barak numer 6 – to adres 

dobrze znanym wielu poznańskim bezdomnym. Wiedzą, 
że w tym miejscu spotkają się z życzliwością i otrzymają 
pomoc. A mieści się tam poznańska siedziba Fundacji  
„Bread of Life” („Chleb Życia”) – organizacji charytatywnej 
opierającej się na Słowie Bożym, silnie związanej z miej-

scowymi baptystami. Początki Fundacji wią-
żą się z osobą Richarda Nungessera, który  
w roku 2000 wraz z żoną – Brooke – przyje-
chał do Polski, by głosić Ewangelię poprzez 
naukę angielskiego i jest pastorem Poznan 
International Church (Poznańskiego Kościoła 
Międzynarodowego). 

Pastor Richard „zauważył w Polsce pewną szczególną 
grupę ludzi, którzy codziennie szukają pożywienia... po-
żywienia dla ciała. Poszedł więc na stację kolejową, gdzie 

Albowiem 
łaknąłem,  
a daliście  
mi jeść

przebywa wielu bezdomnych, wziął ze sobą termos herbaty 
i worek jedzenia. Richard chciał tam pójść i zaspokoić kilka 
podstawowych potrzeb fizycznych tych ludzi, podczas gdy 
zaspokajałby największą potrzebę w ich życiu - potrzebę  
JEZUSA!!! W ten sposób rozpoczęła się służba Bread of 
Life” – jak przeczytać można na stronie internetowej po-
znańskiego zboru baptystycznego K5N, przy którym działa 
PIC. Był rok 2001. 

Młody Amerykanin rychło przekonał się, że jeden termos 
z herbatą, mieszczący ledwie trzy kubki gorącego napoju, 

paczka musli i dwa batony to za mało, gdyż potrzebujących 
było około 40 i że potrzeby tych ludzi są znacznie większe. 
Modlił się: „Panie, pomnóż tą herbatę i żywność tak, jak 
pomnożyłeś ryby i chleb, jak o tym czytamy w Biblii”. Zdał 
sobie też sprawę z tego, że sam wiele więcej uczynić nie 
może. Ideą służby wśród bezdomnych podzielił się z inny-
mi – i znalazł podobnych mu zapaleńców, którzy w każdy 
poniedziałek i czwartek odwiedzali poznański dworzec,  
a z czasem zaczęli docierać także do Gniezna. Zaczęto też 
organizować spotkania dla bezdomnych w podziemiach 
kaplicy I Zboru baptystów, podczas których mogli oni posi-
lić się, skorzystać z łazienki, otrzymać ubrania, kierowane 
były do nich słowa nadziei, wsparcia i zachęcenia, a nade 
wszystko zwiastowana była Ewangelia. Z Bożą pomocą ży-
cie wielu z tych, którzy egzystowali na dworcu i byli alko-
holikami, uległo diametralnej przemianie.

Przez pierwszych kilka lat ten oddział bożych wojowni-
ków funkcjonował pod szyldem Stowarzyszenia „Kompas”, 
której znaczącym sukcesem było założenie i prowadzenie 
przez dwa lata Domu Reintegracji Społecznej „Kawiary”  
w Gnieźnie. Fundacja „Bread of Life” zarejestrowana zosta-
ła w 2006 roku. Jej nazwa nawiązuje do słów Jezusa: „Ja 
jestem chlebem życia. Ten, kto do mnie przychodzi nigdy 
nie będzie głodny, a ten, który we mnie wierzy nigdy nie bę-
dzie spragniony!” (Ewangelia Jana 6,35). „Nie jesteśmy orga- 
nizacją stricte kościelną. Jesteśmy organizacją charytatywną 
opierającą się na zasadach chrześcijańskich” – mówi Krzysz-
tof Sielicki, prezes Zarządu Fundacji. Działają w niej jednak 
osoby wierzące należące do różnych Kościołów, w większo-
ści ludzie ewangelicznie wierzący, ale także katolicy.

Praca z bezdomnymi dziś
W każdy piątek w baraku odbywają się spotkania „Holy 

Start” dla osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych ży-
ciowo. Są one kontynuacją spotkań, które niegdyś odbywały 
się w znajdującym się zaraz po są-
siedzku zborze. Potrzebujący mogą 
się posilić, otrzymać ubranie, skorzy-
stać z usług fryzjera czy otrzymać po-
moc związaną z wszelkiego rodzaju 
sprawami urzędowymi. Jest to także okazja to rozmów, do 
nawiązywania kontaktów towarzyskich i też – niezmiennie 

Kto do mnie 
przychodzi, nigdy 
nie będzie głodny

Z miłości do człowieka
Marcin Woźniak
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Kiedy człowiekowi przestaje grozić głód, zaczyna do-
ceniać lepsze pożywienie. Wchodzi na drogę od głodu do 
obżarstwa. Wtedy troska o zrzucenie wagi zajmuje miejsce 
jakiejkolwiek obawy przed głodem, z którą boryka się bied-
niejsza część świata. Pieniądze wydawane na zrzucenie 
wagi i diety mogłyby zostać wydane na misję na świecie, 
gdyby priorytety bogatych się nie zmieniły. Ale ich prioryte-
ty właśnie uległy zmianie.  

Kościół w Macedonii w swym ubóstwie dał więcej niż 
bogatszy zbór w Koryncie (2Kor 8:2). Ten fenomen jest 
obecny również w okresie Starego Przymierza. Gdy ludzie 
się bogacą, ich oddanie słabnie. Chrześcijanie bardziej ob-
darowani finansowo stają się skłonni opierać się na swym 
majątku, i wraz ze zmniejszeniem się procentowego udzia-
łu wydatków niezbędnych do życia względem całości ich 
dochodów, zmniejsza się również proporcja ich ofiarności 
w kościele.  

Pozwolę sobie wskazać przyczynę tej anomalii. Stając 
się bogatszymi, chrześcijanie zaczynają ufać bardziej wła-
snemu majątkowi i jego zdolności podtrzymywania ich w 
życiu (Pwt 8:17-18). Kiedy nie posiadają prawie nic, wtedy 
ufają Bogu, że będzie chronił ich przyszłość, gdyż w ni-
czym innym swej nadziei pokładać nie mogą. Ale bogacąc 
się, przenoszą swą nadzieję z Boga na swe majętności. Stają 
się bardziej pewni siebie. Wiedzą jednak, że nie są wszech-
mocni; dlatego czują się przymuszeni do gromadzenia 
znacznie większych sum na nieznane im czasy starości, czy 
czarną godzinę. Choć nigdy im się nie uda zgromadzić do-
syć, by zastąpić funduszami Bożą opiekę, mimo wszystko 
próbują. 

A zaczynają zazwyczaj od zakwe-
stionowania dziesięciny.

Poświęcenie nie jest popularnym 
tematem wśród zachodnich chrześci-
jan. Oto dlaczego nasze chrześcijań-
stwo słabnie i umiera. 

Niniejsze myśli to fragmenty Rozdziału I z:  
Gary North, Sacrifice and Dominion, An Economical  
Commentary on Acts, Harrisonbourgh, 2003.

bogacąc się 
przenoszą  

swą nadzieję  
z Boga na  
majętności

Chrześcijanie dzielili się pieniędzmi ze sobą. Postrzegali 
swoją misję w świecie jako uzasadniającą ofiarne łożenie na 
wsparcie wysiłków misyjnych. Rozumieli, że stali się częścią 
rewolucyjnej organizacji oddanej pokojowi. Rozumieli, że 
w swym funkcjonowaniu byli wyzwaniem dla stosunków 
panujących powszechnie w społeczeństwie wokół nich. 
Więc się dzielili. Podejmowali fundusze, które normalnie 
zachowywaliby jako zabezpieczenie dla siebie i swoich ro-
dzin, i oddawali je innym chrześcijanom i apostołom, czy 
lokalnym przywódcom kościelnym. 

Bez cienia wątpliwości współczesny kościół stracił ową 
wizję obecną w Dziejach. Bogacąc się, stał się mniej hojny. 
Innymi słowy, chrześcijanie bogacąc się, stali się chciwsi. 
Ich dawania nie cechuje już szczodrość. 

Współczesna teoria ekonomii naucza, iż osoba inwestuje 
swe pieniądze tak, by najpierw roz-
wiązać najbardziej palące proble-
my. Człowiek umierający z pragnie-
nia wyda pieniądze na wodę, zanim 
kupi sól. Ale po jakimś czasie prefe-
rencje ludzkie się zmieniają. Kon-
kretnie - wraz ze wzrostem dochodów. Gdyby preferencje 
owe się nie zmieniały, to dawanie na cele kościelne wzra-
stałoby proporcjonalnie do wzrostu przychodu. A jednak 
tak się nie dzieje. Rzadko się tak zdarza, że osoby majętne 
zwiększają swe datki proporcjonalnie do wzrostu zamożno-
ści. 

Postrzegali 
swoją misję  

w świecie jako 
ofiarne łożenie

Bogactwo 
a ofiarność

Gary North

I sprzedawali posiadłości i mienie  
i rozdzielali je wszystkim,  
jak komu było potrzeba. (Dz 2:45)

– mówienia o Bogu. „My dzielimy się z tymi 
ludźmi ewangelią. Wskazujemy, że mogą 
znaleźć ratunek u Boga. Wskazujemy na 
Chrystusa, jako tego, który może im pomóc, 
bo sami w to wierzymy, ale czy oni tą drogę 
wybiorą czy nie, to już jest ich decyzja. Naszą główną dzia-
łalnością jest pomaganie im w zaspokajaniu potrzeb życio-
wych” – mówi K. Sielicki. 

Począwszy od listopada 2009 roku realizowany jest także 
projekt „Świetny Start”, który skierowany jest do osób bezro-
botnych lub/i bezdomnych, zainteresowanych zmianą swo-
jego życia, w tym podjęciem pracy. „Spotkania organizo-
wane są w małych, sześcioosobowych grupach, co pozwala 
na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Nasi 
podopieczni korzystają dwa razy w tygodniu z grupowych 
i indywidualnych zajęć z terapeutą oraz psychologiem.  
W czasie terapii uczą się samodzielności, zdrowego radze-
nia sobie ze stresem, sprawnego i elastycznego poruszania 
się po rynku pracy. Celem projektu jest także zwiększenie 
motywacji do działania oraz wiary we własne siły. Uczestni-
cy programu korzystają również z porad prawnych, uczą się 
podstaw obsługi komputera, zasad utrzymania higieny oraz 
porządku w najbliższym otoczeniu” – czytamy na stronie 
internetowej Fundacji. A K. Sielicki dopowiada: „Robimy to 
po to, aby zmotywować tych ludzi do zmiany sytuacji ich 
życia. Chcemy, żeby czuli oni wsparcie, żeby zobaczyli, ja-
kie mają możliwości i żeby zrobili coś ze swoim życiem.” 
Projekt ten przewidziany jest na dwa lata, a każdego miesią-
ca może z niego skorzystać sześć osób. Koordynowany jest 
przez Kościół Chrześcijan Baptystów K5N w Poznaniu. 

W maju 2006 roku w oddalonej ok. 30 km od Pozna-
nia wsi Długa Goślina otwarty został ośrodek wychodzenia  
z bezdomności „Centrum Nowego Życia” („New Life Cen-
ter”). Realizowany jest tam projekt „Nowe Życie”, a jego 
celem jest przystosowanie bezdomnych do samodzielnego 
życia społecznego i zawodowego poprzez zmianę nasta-
wienia psychicznego i pozbycie się barier uniemożliwiają-
cych zaistnienie na rynku pracy. Na tym odcinku działań 
Fundacji bardzo zaangażowany jest gnieźnieński zbór bap-
tystyczny. O tym domu wkrótce napiszemy coś więcej.

Pomoc nie tylko dla bezdomnych
„Oprócz tego wydajemy żywność, pomagając w ciągu 

miesiąca około 400 osobom w Poznaniu i około 200 z oko-
lic Murowanej Gośliny. Odbywa się to w ramach pomocy  
z Unii Europejskiej, we współpracy z Bankiem Żywności. 
Miesięcznie wydajemy około 3,5 tony żywności” – mówi 
Prezes Fundacji. Dużym sukcesem było też otwarcie świetli-
cy socjoterapeutycznej „Kraina Nadziei” dla dzieci w wieku 
od 7 do 15 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoho-

lowym. Program świetlicy obejmuje co-
dzienne zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze, program socjoterapeutyczny, 
zajęcia językowe, blok warsztatów roz-
wijających zdolności dzieci tj: warsztaty 
artystyczne, muzyczne, teatralne, sporto-
we, taneczne oraz liczne wyjścia na tere-

nie miasta Poznania. Opieką objęto około 30 dzieci. Reali-
zowany jest także projekt „Przejrzeć jak Bartymeusz”, dzięki 

Wskazujemy 
na Chrystusa, 
bo sami w to 

wierzymy

któremu ludzie bezdomni lub ubodzy mający problemy ze 
wzrokiem mogą zostać bezpłatnie przebadani przez specja-
listów i otrzymać darmowe okulary.

Fundacja współpracuje także z misją Teen Challenge, 
prowadząc w Poznaniu i Kaliszu punkty konsultacyjne 
zajmujące się problematyką uzależnień od alkoholu, nar-
kotyków i innych substancji psychoaktywnych. W kaliskim 
oddziale Fundacji działa ponadto poradnia doradztwa pe-
dagogiczno-psychologicznego z zakresu rozwiązywania 
problemów rodziny i małżeństwa. Funkcjonuje także chrze-
ścijański klub sportowy „David’s Club”, zrzeszający ponad 
150 dzieci z Kalisza i okolic. Klub – prowadzący zajęcia 
karate – angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą z ulicy 
zagrożą wykluczeniem społecznym i patologiami. Fundacja 
pomaga także – choć póki co nieoficjalnie – w Mołdawii  
i Wybrzeżu Kości Słoniowej, czym zajmuje się bezpośred-
nio pastor Nungesser i są na to zbierane osobne fundusze.

Twój procent pomoże w rozwoju
Od wiosny ubiegłego roku – jako jedna z dwóch instytu-

cji powiązanych (choć nieformalnie) z Kościołem bapty-
stycznym - ma status Organizacji Pożytku Publicznego, 
dzięki czemu jej działalność może być wspierana przez po-
datników, którzy na jej cele mogą przekazywać 1% swoje-
go podatku. „Nasza Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej i działa dzięki wsparciu instytucji i osób pry-
watnych, a od niedawna także funduszy 
państwowym i unijnym. Obecnie chcemy 
zachęcić ludzi, by 1% swego podatku 
przekazywali naszej Fundacji, co pozwoli 
nam działać jeszcze lepiej niż do tej pory” 
- mówi Krzysztof Sielicki. A Fundacja roz-
wija się wspaniale – pojawiają się obecnie szanse utworze-
nia kolejnych oddziałów, także poza Wielkopolską. Pojawia 
się też kolejne wyzwanie. Odkąd Fundacja zaangażowa- 
ła się w pomoc dla nieuleczalnie chorej Elizy Banickiej  
z Gniezna, zbierając pieniądze na bardzo drogie leki - a przez 
to zaistniała także w mediach, zgłaszają się do zarządu ko-
lejne osoby z całej Polski potrzebujące podobnej pomocy.

Bóg posłał do Polski Richarda Nungessera, by tu uczynić 
wielkie rzeczy poprzez ludzi, którzy służą Bogu z całego 
serca. To dzieło, które zaczęło się przed kilku laty od zale-
dwie trzech kubków herbaty i paczki pożywienia, dziś jest 
już dużą inicjatywą, która pomaga tysiącom osób. I dalej 
wspaniale się rozwija. To nie jest dawanie jałmużny, napy-
chanie brzuchów bezdomnym. Fundacja daje pożywienie, 
ale też nową nadzieję, nową szansę. Pracownicy Fundacji 
często podkreślają, że nie chodzi o to, by komuś dać rybę, 
ale by dać wędkę, by sam mógł łowić ryby. Chodzi o to, by 
ludzi na nowo uczyć, jak sobie radzić w życiu, by znów 
mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. A wie-
lu przy tym poznało Chrystusa i poszło za Nim. Wielu nie 
zmarnowało tego, co zostało im dane dzięki pracy Fundacji 
– i oni są dowodem na to, że ta praca ma sens.   

Aby pomagać 
600 osobom… 

i więcej
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TEMAT NUMERU SPOŁECZEŃSTWO

Na plantacji bawełny
Jakie jest twoje pierwsze skojarze-

nie, kiedy słyszysz słowo „niewolnic-
two”? Ja w pierwszej kolejności przy-
pominam sobie amerykańskie filmy, 
gdzie na wielkiej plantacji od świtu do 
zmierzchu pracują czarni niewolnicy, 
skuci ze sobą łańcuchami. Ewentualnie 
przychodzi mi na myśl zekranizowana 
opowieść o Spartakusie, starożytnym 
gladiatorze, który zginął w obronie 
rzymskich niewolników. Włos na gło-
wie się jeży a serce ściska z żalu, kiedy 
patrzę na te obrazy. I w tym momencie 
nabieram powietrza i wypuszczam je  
z ulgą: jak to dobrze, że przyszło mi 
żyć w cywilizowanym świecie, gdzie 
nie jestem narażony na niebezpieczeń-
stwo niewolnictwa.

Sprawy powszechnie znane
Naturalnie, od czasu do czasu do-

chodzą do mnie słuchy, że oto we 
Włoszech odnaleziono farmę, na któ-
rej nielegalni imigranci byli zmuszani 
do „niewolniczej” pracy. Albo natkną-
łem się niedawno w Gazecie Wybor-
czej na artykuł Artura Domosławskie-
go pt: „Niewolnictwo w XXI wieku.”  
W artykule tym przeczytałem, że  
w Azji młode dziewczyny są sprzeda-
wane do tamtejszych domów publicz-
nych za 150 dolarów i muszą świadczyć 
tam usługi seksualne, dopóki właściciel 
domu nie uzna, że przestały być już 
przydatne. Wyrzuca je wtedy na ulicę 
bez żadnej zapłaty. Wynika z tego, że 
jedyną korzyścią za kilka lat „pracy” 
jest owe 150 dolarów, które zarobiła 
rodzina dziewczynki przekazując ją na 
cele prostytucji.

Wszystko to jednak jest odległe. Je-
steśmy skłonni przyznać, że te pożało-
wania godne praktyki nie są powszech-
ne i dotyczą środowisk przestępczych 
lub krajów trzeciego świata.

Poza tym jest jeszcze jeden typ nie-
wolnictwa, który przemawia do mojej 
świadomości, a mianowicie niewolnic-
two rozumiane alegorycznie, w postaci 
na przykład uzależnienia od narkoty-
ków czy alkoholu. W tym przypadku 
uzależniony jest niejako niewolnikiem 
przedmiotu uzależnienia. Przy czym 
przedmiot uzależnienia należy rozu-
mieć szeroko, a może nim się stać 
każdy grzech, na przykład hazard albo 
pornografia.

Tak czy owak, wszelkie znaki na zie-
mi zdają się potwierdzać, że faktyczne 
niewolnictwo współcześnie nie wystę-
puje. Jesteśmy przeto ludźmi na wskroś 
wolnymi i niezależnymi, a wraz z for-
malnym zniesieniem niewolnictwa, 
nikt i nic już nie może odebrać czło-
wiekowi przyrodzonej godności. 

Czy aby na pewno? Czy to, że wy-
parliśmy z naszej świadomości pojęcie 
niewolnictwa i traktujemy jako relikt 
przeszłości sprawia, że wszyscy ludzie 
są obecnie wolni i niezależni? Czy to, 
że żaden człowiek w najbliżej okolicy 
nie pracuje na polu skuty łańcuchem 
znaczy, że nikogo nie możemy nazwać 
niewolnikiem? A może ze współcze-
snych stosunków społecznych chytrze 
wyparliśmy z powszechnego użytku 
słowa „niewolnik” oraz „właściciel 
niewolników”, natomiast łańcuchy za-
kamuflowane są innymi formami uza-
leżnienia jednego człowieka od dru-
giego?

Odpowiednie dać rzeczy słowo
O co mi chodzi? Wyobraź sobie, 

drogi Czytelniku, że oto na środku po-
koju stoi krzesło, a na tym krześle jest 
przyklejona karteczka: „To telewizor”. 
Albo inaczej: przechadzasz się mię-
dzy sklepowymi półkami i na jednej z 
półek leży żarówka, a obok znajduje 
się napis: „śrubokręt, cena 15,00 zł”. 
Co pomyślisz? Pomyłka! I to jest nor-

malne podejście do rzeczy! Oczywi-
ście możemy na krześle nalepić kartkę  
z napisem, że to telewizor, ale przez 
samo nazwanie jakiegoś przedmiotu 
nie zmieniamy jego zasadniczych wła-
ściwości.

Przykłady podane przeze mnie po-
wyżej są banalne. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że podobne kartki, w spo-
sób zupełnie absurdalny są nalepiane 
na różne przedmioty, zjawiska, warto-
ści. I tak ludzie, którzy wstydzą się tego, 
że zadłużają się po uszy nie mówią już, 
że mają długi, ale że pozaciągali kredy-
ty. Brzmi to jakoś szlachetniej i nowo-
cześniej. Mimo, że chodzi o to samo. 
Zabijanie staruszków nazywa się teraz 
eutanazją, co po grecku znaczy „dobra 
śmierć”. Z kolei w niektórych krajach, 
być może niedługo i w Polsce, związki 
pederastów nazwie się małżeństwami 
homoseksualnymi. Też jakoś tak mniej 
kole w uszy.

Zauważyłem też, że od pewnego 
czasu, powiedzmy od czasów studenc-
kich moje koleżanki, które co roku za-
mieszkiwały z innym mężczyzną, swo-
ich kochanków nazywały narzeczony-
mi. Do tamtego momentu wydawało 
mi się, że narzeczony to jegomość,  
z którym planuje się rychłe małżeń-
stwo. Cieszyłem się wtedy, gratulowa-
łem i pytałem o pierścionek zaręczy-
nowy. Ale pierścionka jakoś nigdy nie 
było, ślubu też. Dziwne narzeczeń-
stwo...  a może po prostu coś innego? 
Kochanek, konkubent - to brzmi gru-
biańsko, ale narzeczony - to jest to!  
I tak dziewczyna, która w gruncie rze-
czy marzy o małżeństwie i normalnej 
rodzinie powiada: „mój narzeczony to, 
mój narzeczony tamto…” i łudzi się, że 
nie jest zwykłą konkubiną.

Myślę, że rozumiemy już zasadę, 
że nazwa nie zmienia natury rzeczy.  
O tożsamości zjawiska przesądzają 
jego cechy a nie przylepiona etykietka, 

która z różnych powodów może wpro-
wadzać nas w błąd.

Niewolnictwo – a cóż to takiego?
Żeby zatem uznać, że niewolnictwo 

nie występuje już w naszych czasach 
i aby proklamować na stałe wolność 
i niczym niezagrożoną godność czło-
wieka, musimy zastanowić się, czym  
w istocie niewolnictwo jest.

Pozwolę sobie ukuć definicję, że 
niewolnictwo to taki rodzaj zależno-
ści, iż może ona być zerwana wyłącz-
nie przez jedną ze stron. W jej świetle 
umowa o pracę nie jest formą niewol-
nictwa, ponieważ w trybie przewi-
dzianym przez przepisy prawa pracy 
może być rozwiązana zarówno przez 
pracodawcę jak i pracownika. Podob-
nie wszelkie umowy cywilno-prawne, 
regulowane przez kodeks cywilny, na 
przykład umowa o dzieło, umowa zle-
cenia, umowa o zarządzanie (tak zwa-
ny kontrakt menadżerski) – wszystkie 
one są swego rodzaju zależnością – ale 
zależnością, która może być przerwana 
przez obydwie strony. Dlatego sednem 
niewolnictwa jest zależność, nad którą 
kontrolę sprawuje tylko jedna ze stron.

Kontynuując, stroną podporządko-
waną w stosunku niewolnictwa jest 
człowiek, zaś stroną dominującą może 
być dowolny podmiot: inny człowiek, 
pracodawca, bank, środowisko rówie-
śnicze, formalne czy nieformalne sto-
warzyszenie, związek wyznaniowy 
noszący znamiona sekty, albo nawet 
państwo.

Niewolnictwo absolutne  
i częściowe

Niewolnictwo może przybierać róż-
ne formy. Jest niewolnictwo zupełne, 
polegające na tym, że pan – właściciel 
posiada absolutne prawo do rozporzą-
dzania niewolnikiem – swoją własno-
ścią. Z taką formą niewolnictwa sty-
kamy się na przykład w starożytnych 
kulturach bliskiego wschodu (ale nie  
w Izraelu) oraz w czasach wczesnej re-
publiki rzymskiej. Później przepisy pra-
wa rzymskiego zaczęły określać prawa 
niewolników, a tym samym ograniczo-
ne zostało prawo właściciela do abso-
lutnego rozporządzania niewolnikiem 
– swoją własnością.

Poza tym istnieje niewolnictwo czę-
ściowe, które przyznaje pewne prawa 
podmiotowi zależnemu. Tu przykła-
dem jest niewolnictwo rzymskie okre-
su późnej republiki i cesarstwa, gdzie 
niewolnik mógł na przykład posiadać 
odrębną własność, mógł zarobkować 
poza gospodarstwem swojego właści-
ciela, aż wreszcie mógł wykupić się  
z niewoli. Nam chrześcijanom, znana 
jest zapewne zależność pan – niewol-
nik w starożytnym, biblijnym Izraelu, 
gdzie z mocy prawa stosunek niewol-
nictwa ustawał po określonym czasie, 
w tym przypadku po 7 latach.

Czas zadać ciekawe pytanie
Naturalnie w panujących współcze-

śnie stosunkach społecznych nie do-
patrzymy się niewolnictwa w postaci 
najbardziej drastycznej, mianowicie 
takiej, gdzie pan posiada absolut-
ną władzę nad swoim niewolnikiem,  
w tym władzę życia i śmierci. Chciał-
bym się jednak zastanowić, czy nie 
stykamy się na co dzień z pewnymi 
formami niewolnictwa ograniczone-
go. Czy nie przymykamy oczu na owe 
zakamuflowane kajdany, które krępują 
nasze ruchy, godzą w naszą, jako Bo-
żych stworzeń godność, a my godzimy 
się przypinać tym zależnościom eufe-
mistyczne etykiety, aby poprawić so-
bie samopoczucie? Z pewnością brak 
określeń „niewolnik” i „pan” w obiegu 
współczesnej polszczyzny nie powi-
nien wywoływać w nas euforii i osła-
biać duchowej czujności. 

Jako ludzie wierzący jesteśmy zo-
bligowani do tego, aby być czujnymi,  
w porę rozpoznawać zagrożenia naszej 
wolności, którą mamy z rąk Chrystu-
sa, zawczasu reagować, przestrzegać 
przed nimi innych, a przede wszystkim 
dopełnić wszelkich starań, by samemu 
nie popaść w niewolę.

Artykuł ów napisałem nie po to, by 
dać gotowe odpowiedzi i sporządzić 
listę postaw i zachowań, które kwa-
lifikują się do tego, by być nazwane 
współczesnym niewolnictwem. Jestem 
natomiast przekonany, że pod każdą 
szerokością geograficzną i w każdym 
czasie, w tym i we współczesnej Pol-
sce,  można w większym lub mniej-
szym zakresie ograniczyć swoją swo-
bodę, i mniej lub bardziej świadomie 
popaść w zależność niewolniczą.

Co masz na pasku?
Jeśli jesteś pracownikiem najem-

nym, który wykonuje swoje obowiązki  
w oparciu o umowę o pracę, wtedy za-
pewne otrzymujesz co miesiąc tzw. pa-
sek. Nie jest to pasek rzemienny, który 
ma ułatwić pracownikowi rozstanie się 
z tym światem, lecz chodzi o zestawie-
nie w formie tabelarycznej przychodów 
pracownika z rozbiciem na poszczegól-
ne składniki. Większość pracowników 
chowa czym prędzej ów pasek do kie-
szeni, czasem zerkając na najważniej-
szą jego pozycję – „do wypłaty”.

Poznajmy teraz pana Krzysztofa Ko-
walskiego, który jest kierowcą i pracuje 
w jednej z firm w Kutnie. Pan Krzysztof 
ma żonę i jedno, małe dziecko, zarabia 
zaś w wyżej wspomnianej firmie 3 000 
zł brutto. Wydawać by się mogło, że 
3000 zł zarobku w małej miejscowości 
to nie tak źle, ale po obejrzeniu oma-
wianego paska dowiemy się, że kwota 
do wypłaty jest całkiem inna. Spójrz-
my, ile wynoszą poszczególne składni-
ki wynagrodzenia:

Nie wdając się w szczegóły zasad 
wyliczania powyższych kwot, które 
są dość skomplikowane, wyciągnijmy 
po prostu wstępne wnioski. Wydawać 
by się mogło, że pan Krzysztof zarabia 
3 000,00 zł brutto, natomiast prawie 
1/3 oddaje w formie danin i obowiąz-
kowych ubezpieczeń, które pełnią i tak 
formę podatku. 

Kwota brutto 3 000,00
Podstawa wymiaru ub. 
społecznych 3 000,00

Ubezpieczenie emerytalne 292,80

Ubezpieczenie rentowe 45,00

Ubezpieczenie chorobowe 73,50
Podstawa wymiaru ub. 
zdrowotnego 2 588,70

Ubezpieczenie zdrowotne - 
zapłacone 232,98

Ubezpieczenie zdrowotne - do 
odliczenia 200,62

Koszty uzyskania przychodu 111,25

Podstawa opodatkowania 2 477,00

Stawka podatku w % 18,00

Podatek przed odliczeniami 445,86

Kwota wolna od podatku 46,33

Podatek po odliczeniach 198,91
Zaliczka na podatek - do 
zapłaty 199,00

Do wypłaty 2 156,72

Przemysław Gola

WspOLczeSni niewolnicy
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Nic bardziej mylnego! Trzydzieści 
procent to dużo, ale kwota taka nie razi 
i nie powoduje zamieszek na ulicach. 
Pamiętajmy jednak, że ustawodawca 
ustalił, że część składek związanych 
z wynagrodzeniem za pracę płaci 
pracownik, część zaś pracodawca. 
Spójrzmy, na jakie koszty jest skaza-
ny pracodawca, który zatrudnia pana 
Krzysztofa, nie licząc wspomnianego 
już wcześniej wynagrodzenia brutto  
w kwocie 3 000,00 zł:

Kwota brutto 3 000,00

Podstawa wymiaru 3 000,00

Ubezpieczenie emerytalne 292,80

Ubezpieczenie rentowe 135,00
Ubezpieczenie wypadkowe 
(1,67%) 50,10

Fundusz pracy 73,50
Fundusz gwarantowanych 
św. społ. 3,00

Narzut na wynagrodzenie 554,4

Jeśli zatem w umowie mamy zapis, 
że pracownik zarabia 3 000,00 zł brut-
to, faktycznie kosztuje on pracodawcę 
3 554,40 zł. 

Jak ci się wydaje, kto musi zarobić 
te pieniądze? Oczywiście, że również 
pracownik! Twierdzenie, że narzut na 
wynagrodzenie, czyli w naszym przy-
padku kwota 554,40 zł jest kosztem 
pracodawcy, jest bajką dla małych 
dzieci, ponieważ przy zatrudnianiu 
pracownika każdy pracodawca myśli  
o tym, ile pracownik będzie go koszto-
wał w ogóle, a w omawianym przez nas 
przypadku będzie kosztował 3 554,40 
zł. Gdyby więc nie narzut na wynagro-
dzenie, pieniądze te mogłyby stać się 
przychodem pracownika, bo oczywi-
ste jest, że i tak pracodawca był gotów 
je zapłacić, skoro go zatrudnił. Nie ma 
dla niego znaczenia, komu te pieniądze 
wypłaci: na konto pracownika, konto 
ZUS lub konto urzędu skarbowego.

Pomijam fakt, że niektórzy praco-
dawcy oprócz powyższych kosztów 
muszą łożyć również inne daniny, takie 
jak np. składka na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Fundusz Emerytur Pomostowych, 
muszą utrzymywać kosztowne związki 
zawodowe, itd. Pomijam również to, 
że niektórzy pracownicy zarabiają le-
piej i płacą wyższe podatki dochodo-

we, które są naliczane progresywnie, 
w zależności od wysokości uzyskiwa-
nego dochodu. Nawet przy tak łagod-
nie skonstruowanym modelu widzimy, 
że daniny na rzecz państwa wynoszą 
40%. 

Panu Krzysztofowi z kwoty 3 554,40 
zł pozostaje więc w kieszeni 2 156,72 
zł. Na tym jednak nie koniec.

Podatki pośrednie
Załóżmy, że pan Krzysztof posiada 

również samochód. Z tego powodu 
tankuje każdego miesiąca za 200,00 zł, 
co nie jest wcale wygórowaną kwotą. 
Jeśli jednak widzisz na wyświetlaczu 
dystrybutora kwotę 4,5 zł za litr benzy-
ny, nie łódź się, że na tę cenę złożyła 
się cena zakupu towaru i marża stacji 
benzynowej. W cenie tej prawie 60% 
(za portalem forsal.pl) to podatki: akcy-
za, podatek VAT oraz opłata paliwowa. 
Jeśli pan Krzysztof tankuje miesięcznie 
za 200,00, to do budżetu państwa od-
prowadza około 120,00 zł.

Zakładamy, że pozostałych 1 956,72 
zł pan Krzysztof nie zakopuje do zie-
mi, lecz pożytkuje na zakup towarów  
i usług, które są potrzebne jego rodzi-
nie. I tutaj podatków nie koniec. Za 
każdym razem, kiedy kupujemy coś  
w sklepie albo nabywamy jakąś usługę, 
płacimy podatek od towarów i usług, 
zwany z angielska podatkiem VAT. Wy-
nosi on przeważnie 22%. Nie trudno 
obliczyć, że jeśli pan Krzysztof wyda 

W praktyce wygląda to tak, że unijni 
urzędnicy decydują, że poszczególne 
kraje mogą wyprodukować „x” kg mle-
ka. Polska, wiedząc, że może wyprodu-
kować „x” kg mleka rozdziela ten limit 
na poszczególnych producentów. I tak 
Gospodarstwo Rolne nr 1 w Pacanowie 
otrzymało od Agencji Rynku Rolnego 
kwotę mleczną, a więc zezwolenie na 
wyprodukowanie 40 000 kg, a Gospo-
darstwo nr 2 w Zapiecku pozwolenie 
na 50 000. 

Jakoś tak się składa, że Gospodar-
stwo nr 1 jest prężne, zlokalizowane 
blisko dużej mleczarni i ma ogromny 
rynek zbytu, natomiast Gospodarstwo 
nr 2 jest zlokalizowane daleko od mle-
czarni, nie ma rynku zbytu i w zasadzie 
produkcja w nim jest nieopłacalna.  
W rezultacie Gospodarstwo nr 1 wy-
czerpało swój limit roczny już w lipcu. 
Cóż począć? Zarżnąć krowy i stać się 
producentem wołowiny? Byłby to krok 
krótkowzroczny. W praktyce rolnicy 
prężnie działający, nastawieni typowo 
na produkcję mleka, odkupują zezwo-
lenia od mniejszych lub mniej efektyw-
nych producentów. W Internecie roi 
się od stron internetowych, na których 
z kolei roi się od ogłoszeń typu „kupię 
kwotę mleczną” lub „sprzedam kwo-
tę mleczną”. Cena kwoty mlecznej na 
wolnym rynku waha się w granicach 
od 0,30 zł do nawet 1,30 za kilo mleka. 
Innymi słowy, gdyby nie przepisy unij-
ne i bezwzględne posłuszeństwo wo-
bec nich Rzeczpospolitej, cena mleka  
w sklepie byłaby w niektórych okresach 
i regionach nawet o połowę niższa. 

Kwoty mleczne oraz inne (bo nie tyl-
ko produkcja mleka jest obłożona limi-
tem), to nie jedyna bolączka rolników. 
Ciągle powstają nowe regulacje, które 
nakładają na rolników obowiązki pro-
wadzenia produkcji w określony, zwy-
kle dużo bardziej kosztowny sposób.  
A to reguluje się odległość jednej kro-
wy od drugiej w oborze, a to nakłada 
się na rolnika obowiązek wybudowa-
nia tzw. płyty gnojnej (do przechowy-
wania obornika poza oborą), której bu-
dowa kosztuje 30 000 zł, bo w innym 
przypadku nie będzie spełniać norm 
unijnych. Wszystko to wpływa na wy-
sokość cen mleka, bo z oczywistych 
względów kosztów tych nie ponoszą 
krowy w Zapiecku, tylko konsument, 
czyli również pan Krzysztof.

Obowiązkowe oznacza droższe
Drugi przypadek dotyczy obowiąz-

kowych ubezpieczeń budynków rol-
nych. Ustawodawca sądząc, że wła-
ściciel gospodarstwa nie jest w stanie 
przewidywać skutków swojego postę-
powania, nakłada na rolnika obowiązek 
ubezpieczenia swoich nieruchomości. 
Ponieważ ubezpieczenie jest obowiąz-
kowe i nie można się z tego obowiązku 
w żaden sposób zwolnić, taki rolnik 
jest łakomym kąskiem dla każdej firmy 
ubezpieczeniowej. W rezultacie obo-
wiązkowe ubezpieczenie domu, który 
wchodzi w skład gospodarstwa rolne-
go jest dwukrotnie droższe, niż dobro-
wolne ubezpieczenie każdego innego 
domu mieszkalnego. Podobny mecha-
nizm działa w przypadku innych obo-
wiązkowych ubezpieczeń, na przykład 
od odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych, czyli 
tzw. OC.

 
Ile w sumie?

Jeśli zliczyć podatki bezpośrednie, 
obowiązkowe ubezpieczenia społecz-
ne i inne, oraz koszty realizacji wadli-
wych przepisów prawa, a także opłaty 
skarbowe i administracyjne, to zdaniem 
niektórych ekspertów oddajemy około 
80% swoich dochodów. Pan Krzysztof 
traci nie tylko przez to, że pod przy-
musem wpłaca co miesiąc pieniądze 
do ZUS oraz do prywatnych korpora-
cji zwanych Funduszami Emerytalny-
mi, ale traci przede wszystkim na tym, 
że musi za litr mleka zapłacić 2,50 zł,  
a nie 0,90 zł, a za chleb 2 złote, za-
miast 30 groszy.

Chłop pańszczyźniany:  
człowiek wolny?

Pamiętam, jak w szkole użalaliśmy 
się nad losem chłopów pańszczyźnia-
nych. Musieli pracować na rzecz swo-
jego pana przynajmniej jeden dzień  
w tygodniu. Pracując jeden dzień w ty- 
godniu ludzie ci w naturze oddawali 
16% swoich dochodów. Jest to kwota  
wielokrotnie niższa, niż wyliczone przez  
nas pomiędzy 53% a 80% wynagrodze- 
nia, które przymusowo ze swych do-
chodów musi oddawać pan Krzysztof. 

Jakie konsekwencje ponosi rodzina 
pana Krzysztofa? Przede wszystkim ta-

kie, że pana Krzysztofa stać na jedno 
dziecko, zamiast sześciorga, że w cza-
sach swojej późnej starości będzie mu-
siał domagać się jałmużny od instytucji 
państwowej, zamiast polegać na pomo-
cy swoich sześciorga dzieci i dwadzie-
ściorga wnucząt. W końcu to, że dziec-
ko pana Krzysztofa biega z kluczem na 
szyi po mieście, a nie jest wychowy-
wane przez swoją matkę, pracującą  
w tym czasie w pobliskim urzędzie. 
Nie trzeba być geniuszem, aby odkryć, 
że wynagrodzenie żony pana Krzyszto-
fa jest wypłacane właśnie z tych danin, 
których konieczność składania została 
na pana Krzysztofa nałożona. 

Wolnymi będąc
Zanim więc zaczniemy użalać się 

nad losem niewolników starożytnych 
bądź innych ludzi, których dotykało 
częściowe niewolnictwo, na przykład 
chłopów pańszczyźnianych, spójrzmy 
na nasz własny los i czasy, w których 
przyszło nam żyć. Czy można z prze-
konaniem powiedzieć, że osoba, której 
pod przymusem odmawia się prawa 
dysponowania większością zarobio-
nych przez nią ciężką pracą pieniędzy, 
w istocie jest jednostką wolną? 

Naturalnie, wolność absolutna w tym 
świecie nie jest możliwa. Podatki są od 
Boga (Rzymian 13:6-7). Ale należy się 
zastanowić, czy „dajemy odpowied-
nie rzeczy słowo”. Czy przymusowe 
oddawanie większości wynagrodzenia 
jest wciąż biblijnym podatkiem, który 
mamy płacić, czy może staje się już 
formą niewoli, która Bogu się nie po-
doba? 

Co cesarskie mamy oddawać cesa-
rzowi, a co boskie, Bogu (Mt 22:21). 
To prawda. Ale pamiętajmy, że bałwo-
chwalstwem jest oddawanie cesarzowi 
tego, co boskie. A Bóg chce, byśmy 
odpowiedzialnie zarządzali otrzyma-
nymi przez Niego środkami: łożąc na 
Jego dzieło, inwestując w podobający 
się Jemu sposób w przyszłość naszych 
rodzin. Bierne uleganie eskalacji rosz-
czeń, w tym finansowych ze strony 
władzy, nie jest więc postawą chrze-
ścijańską. Być może jako chrześcijanie 
powinniśmy poważnie zastanowić się 
nad tym, czy nasze godzenie się na tak 
wysokie opodatkowanie podoba się 
Bogu.  

pozostałe mu 1956,72 zł, to zapłaci 
352,85 zł podatku VAT.

Podsumowując, pan Krzysztof za-
rabiając faktycznie 3 554,40 zł, płaci  
w sposób jawny 1 870,53 zł wszelakich 
danin, co stanowi 53% jego przycho-
dów.

To jeszcze nie koniec
Napisałem, że w sposób jawny. Są 

bowiem koszty ukryte, na pierwszy 
rzut oka trudno dostrzegalne, ale dra-
stycznie obciążające kieszeń pana 
Krzysztofa. Implementacja wielu prze-
pisów, rozporządzeń, nadmierne opo-
datkowanie przedsiębiorców odbija 
się przecież na cenie towarów i usług 
kupowanych przez konsumentów. Ten 
artykuł z oczywistych względów nie 
wskaże wszystkich przypadków, bo 
omówienie całego prawodawstwa po-
chłonęłoby całe tomy. Ale przypatrzmy 
się dwóm kazusom, z którymi ma kon-
takt większość z nas.  

Pierwszy z nich, to zakup mleka  
w sklepie. Jak myślisz, drogi Czytelni-
ku, co składa się na cenę jednego litra, 
dajmy na to mleka tłustego? Z pewno-
ścią jest to marża sklepu, wszak musi 
on z czegoś wyżyć. Dalej koszty jakie 
ponosi mleczarnia, a więc koszt opa-
kowania, rozlania mleka, przechowy-
wania go w higieniczny sposób. Aż 
wreszcie dochodzimy do producenta 
mleka, który musi nakarmić krowę, 
utrzymać oborę, itd. Oczywiście każdy 
z nich płaci podatki: sklep i mleczarnia 
podatek dochodowy oraz VAT, rolnik 
przede wszystkim podatek rolny. Na 
te ich wszystkie podatki musimy się 
oczywiście złożyć, kupując mleko. Ale 
to nie wszystko. Czy słyszałeś kiedyś  
o tzw. kwocie mlecznej?

Gdyby głupota miała skrzydła…
Otóż kwota mleczna to limit mleka, 

jaki można wyprodukować. Chodzi  
o to, aby w Unii Europejskiej nie produ-
kować zbyt dużo żywności, bo dzięki 
temu ceny nieprzetworzonych produk-
tów rolnych w skupie utrzymują się na 
poziomie gwarantującym rentowność 
takiej produkcji. Mówiąc wprost, za-
mierzeniem unijnych ekspertów było 
zapewnienie rolnikom rynku zbytu po-
przez ograniczenie ilości produktu na 
rynku. 

TEMAT NUMERU SPOŁECZEŃSTWO



Jezus jest prawdą. Na tym skończyliśmy 
ostatnio. Ale co to właściwie znaczy? Tak 
naprawdę to nadal nie wiemy. Jaka jest więc 
prawda o tej prawdzie? W jakim sensie Jezus 
jest prawdą? Czy jego ciało było prawdą? To 
co robił, jak wyglądał, co mówił? I w jakim 
sensie ma to znaczenie dla nas? Wbrew pozo-
rom jest to pytanie bardzo istotne. Dlatego ten 
problem warto jeszcze kontynuować. Myślę 
bowiem, że mamy z tym kłopot. 

Jezus jest prawdą. Ale te słowa często rozu-
mie się tak, iż przez nie unieważnia się samo 
pojęcie prawdy: „Nieważna jest prawda,  

ważny jest Jezus”. Czyli co w Nim, o Nim jest 
ważne i prawdziwe? A może tak naprawdę 
słowa: „ważny jest Jezus” to elegancki spo-
sób, by powiedzieć: „nic nie jest ważne. Nic 
nie jest prawdą”? Prawda jest tym, co odkry-
wa rzeczywistość. Mówi o tym co jest, a cze-
go nie ma. I jakie jest to, co jest. Prawda ma 
treść. I prawdą jest coś, a coś innego praw-
dą stanowczo nie jest. Nie wszystkie punkty 
widzenia są słuszne. To wiodący temat tego 
cyklu. Warto więc tej myśli przypatrzyć się 
bliżej. To, że Jezus jest prawdą nie unieważnia 
tego, że prawda istnieje i że samo pojęcie coś 
oznacza. Ale właśnie co oznacza? 

Prawda, Jezus i klasyczna definicja
Prawdę można rozumieć różnie. Klasyczna 
definicja prawdy wiązana z nazwiskami Ary-
stotelesa i Tomasza z Akwinu powiada, że 
prawda to zdanie zgodne z rzeczywistością, 
czyli takie, które mówi, że jest to, co faktycz-
nie jest, a nie ma tego, czego faktycznie nie 
ma. Ale jak to należy rozumieć w odniesieniu 
do tego, że Jezus jest prawdą? Czy Jezus jest 
zdaniem? Czy ważne są te zdania, które wy-
powiadał Jezus? Czy też wszystkie zdania Pi-
sma świętego? Ale czy to oznacza, że mamy 
nauczyć się całej Biblii na pamięć? 

Byłoby to raczej bez sensu. Może więc chodzi 
o zespół zdań dogmatyki? Przez wieki tak to 
rozumiano. Było to powodem wielu konflik-
tów. Toczono zaciekłe boje często o jedno 
słowo, czy frazę. Tak było ze sporem z aria-
nizmem o to, czy Jezus jest homoios czy ho-
mousios względem Boga, to znaczy podobny, 
czy współistotny Ojcu. Czy też o to, czy Duch 
święty jest z Ojca i Syna czy też z Ojca przez 

Syna, co dzieli chrześcijan Wschodu i Zacho-
du. W czasach reformacji Luter z Zwinglim 
toczyli konflikt o to, co znaczy, że chleb jest 
ciałem Chrystusa.  

Dzisiaj takie rozumienie prawdy jest rzadkie. 
Może obecne jest jeszcze u Świadków Je-
howy. Ale za to w formie karykaturalnej. Kto 
nie podziela wszystkich poglądów Towarzy-
stwa Strażnicy, jest poza prawdą. Prawda  
u Świadków to zespół poglądów, które należy 
przyjąć w najdrobniejszym szczególe. Nie-
którzy chrześcijanie też czasem tak rozumieją 
prawdę.

 
I do pewnego stopnia jest to stanowisko 
słuszne. To znaczy, że prawdą są wszystkie 
zdania o Jezusie zawarte w Biblii i wszystkie 
zdania, które wypowiada Jezus. To znaczy, że 
chrześcijanin musi wierzyć, że sprawy mają 
się tak, jak owe zdania mówią, że rzeczywi-
stość jest dokładnie taka. 

Prawda, Jezus i egzystencjalizm
Ale to jeszcze za mało. Wśród zdań o Jezusie 
są bardzo różne – istotne, mówiące o tym, że 
jest wcielonym Słowem, że zmartwychwstał 
(bez tego, jak uczy Paweł, wiara jest darem-
na) i że jest zbawicielem – jak i mniej istotne, 
mówiące np. co jadł, co pił i gdzie siedział przy  
różnych okazjach. Gdyby należało po prostu 
wyłącznie wierzyć we wszystko, co Biblia mó-
wi o Jezusie, to nie byłoby między tymi dwoma 
grupami zdań różnicy – a przecież czujemy, że 
jest. Więc ciągle to jednak za mało, by należy-
cie zrozumieć, że to Jezus jest prawdą. Gdyby 
skończyć na klasycznym rozumieniu prawdy, 
stwierdzenie, że Jezus jest Prawdą jest nieja-
sne i jakby trochę na wyrost. Z tego, że ktoś 
mówi prawdę i że o nim mówi się prawdę,  
nie wynika jeszcze, że sam jest Prawdą po 
prostu. Potrzebujemy więc widzieć więcej.
 
Jezus jest prawdą. To znaczy również: żyjmy 
jak Jezus, albo: przyjmijmy Jezusa do serca. 
Jezus jest prawdą w tym sensie, że prawdą 
nie mogą być same o Nim zdania, ale i Jego 
styl życia. Zdania to tylko słowa, pojęcia.  
Rzeczywistość jednak to nie tylko pojęcia. 
Trzeba jakoś powiązać pojęcia z życiem.  
Jeżeli mąż mówi żonie, że ją kocha, to ocze-
kujemy od niego też jakichś czynów, inaczej 
te słowa będą puste, będą nieprawdą. 

Takie podejście nazywa się egzystencjalnym 
rozumieniem prawdy. Wiąże się z nazwiskiem 
Soerena Kierkegaarda, który podkreślał, że 
prawda musi być sprawą życia, nie wyuczo-
nych poglądów. Święte słowa. Kierkegaard 
wiedział, co mówi. On wiedział, ale nieko-
niecznie ci, którzy się dzisiaj się na niego po- 
wołują. O co bowiem by nie chodziło Kierke-
gaardowi, to na pewno nie było to rozmięk-
czenie prawdy, zamazanie przesłania ewan-
gelii, relatywizm i zgoda na lekceważenie 
prawdy. Raczej o coś wręcz przeciwnego. Ta-
kie rozumienie prawdy ma usankcjonowanie  

zwłaszcza w Starym Testamencie, do pewne-
go stopnia też w Nowym. Hebrajskie rozumie-
nie prawdy kładzie nacisk na jej stosowalność 
w życiu. Prawdziwe jest coś, na czym może-
my się oprzeć. To mądrość, sposób życia. 

Problemy z egzystencjalizmem
Jeżeli jednak skupiamy się tylko na tym aspek- 
cie, to można odnieść wrażenie, że daje on 
przyzwolenie na beztreściowość wiary w Je-
zusa. Wierzymy w coś, ale im jest to bardziej 
rozmazane, tym lepiej.  Samo życie Jezusa jak 
i nasze życie z nim, to więc ciągle za mało. 
 
Przede wszystkim, łatwo w ten sposób rozbić  
Biblię na szereg niepowiązanych ze sobą opi-
sów. Tak często się obecnie Biblię traktuje.  
Częste jest teraz atakowanie idei systemu,  
spójności treści tej Bożej Księgi. Prawda,  
mówi się, to nie system ale różne, nawet 
sprzeczne tezy, wykluczające się opisy,  
stanowiska. Zwróćmy jednak uwagę, iż sam 
Jezus jednak podkreślał, że spełnił to, co 
mówił o nim Stary Testament. Z kolei Paweł  
z faktu zmartwychwstania Chrystusa wycią-
ga szereg konsekwencji. Biblia nie jest więc  
zbiorem luźnych historii, ale tworzy pewien 
spójny system, którego różne systemy po-
szczególnych teologów są lepszym lub gor-
szym przybliżeniem. 

Prawda, Jezus i matematyka
Prawda bowiem to również to, co spójne  
i logicznie powiązane. Tak prawdę rozumie się  
w logice i matematyce. Prawdą jest tam to, co 
wynika z przyjętych założeń, a fałszem to, co 
jest z nimi sprzeczne. Takie podejście też jest 
konieczne, choć też nie wystarczające. Jest 
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- co to znaczy?

potrzebny jeszcze kontakt z rzeczywistością. 
Matematyk bowiem nie mówi nic o świecie, 
dopiero fizyka czy inne jej zastosowania.  
Ale te wymagają już odkrywania realnego 
świata, nie tylko spójności zdań. 

Jezus i aletheia
Po grecku prawda to aletheia. To tyle co 
nieskrytość. To znaczenie przypomniał nam 
Martin Heidegger. Prawda to otwieranie się 
na rzeczywistość. Słowa to tylko słowa – by 
dotknęły rzeczywistości, muszą się wyrazić 
w życiu. Ale w życiu musi się coś wyrazić. 
Jakaś treść. Określona. Jezus odkrywa, 
jaki jest Bóg, pozwala nam Go bliżej odsło-
nić. Tłumaczy niewidzialnego i niepojętego 

             Beata!

Dziękuję, że tak szybko odpisałaś. 
Szczerze mówiąc wiedziałam, że mnie 
zrozumiesz…Nie potępisz za moje ak-
tualne bezrobocie, ale wierz mi, ja już 
tam nie mogłam wytrzymać. Oprócz 
problemów z szefem, był jeszcze je-
den…Nie mówiłam Ci tego wcześniej, 
ale rozstałam się z Mikołajem…

Po kolei wszystko mi się waliło na 
głowę a ja musiałam być twarda, sil-
na i zaradna. Byłam z dala od domu, 
bez najbliższych, w obcym miejscu. 
Jako kierownik nie mogłam pokazać, 
że mam spadek formy, że moja wy-
dajność spada. Żeby nie zwariować  
w pustym mieszkaniu, mogłabym rzu-

cić się w wir pracy. Problem w tym, że 
w pracy był Mikołaj…i jego obecna.

Oj mówię Ci, co za życie!
Jakiś czas temu rozmawiałyśmy  

o tym, że życie to kwestia wyboru. Że 
albo się z kimś jest i akceptuje jego 
wady, albo należy odejść i szukać 
szczęścia gdzie indziej. Albo umie się 
przebaczyć i zacząć nowe życie, albo 
wpada się w „singlowanie”. Od zawsze 
byłam głodna ciepła i miłości, z wie-
kiem doszła również potrzeba bezpie-
czeństwa i partnerstwa. Już myślałam, 
że to mam, że znalazłam skarb. A po-
tem został mi w spadku… gorzki smak 
rozczarowania. Próbowałam przeba-
czyć, nie chciałam dołączyć do grona 
samotnych. Godziłam się na wiele, tłu-
maczyłam każde jego zachowanie. Żal 
było wspólnych lat, podróży, mieszka-

List II
Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

W ODPOWIEDZI:

nia. Za wszelką cenę walczyłam o nas. 
I wpadł mi w ręce taki oto wiersz:

„To tylko małe ziarenko,
cichutko sobie kiełkuje,
zarodek buntu zaledwie,
Tak czuję.
Niezgoda na kompromisy,
to „aby pomału do przodu”,
Bo potrzebuję do życia
POWODU
Nie chcę samotnie, w cierpieniu
i „oby jakoś to było”!
Spragniona miłości o jakiej
tylko się śniło.”

Ciekawe. Moje słowa, w Twoim 
wierszu! 

Jego obojętność była nie do znie-
sienia. Czułam się mało ważna, po-
lecenia służbowe zawsze były dla 
Miko na pierwszym miejscu. Nadszedł 
dzień, w którym dokonałam wyboru. 
Odeszłam. A na koniec usłyszałam tyl-
ko: „tak będzie lepiej dla Ciebie”.

Lepiej to mi tylko będzie u Pana 
B., no nie?

                Pozdrawiam ciepło,
                Edyta

Oj, oj... Edytko, kochana!

Głupio mi, że ja to napisałam... Ja 
Ci tu radzę kompromisy, zadowalanie 
się tym, co jest... a tu rozstanie?! 

 No cóż, jak sobie przypominam, 
to zawsze marzyłam dla Was, rówie-
śniczek mojej córki (i oczywiście dla 
niej też), żebyście miały mniej skom-
plikowaną sytuację uczuciową, niż ja 
swojego czasu. Jak wiesz, nawróciłam 
się, gdy byłam mężatką od ośmiu mie-
sięcy. Wprawdzie mój mąż ochrzcił się 
razem ze mną, ale brak korzeni – czyli 
ewangelicznego wychowania, mocno 
skomplikował nam życie.  

Dlatego sądziłam, że bycie wierzą-
cą osobą, oddaną Bogu już w młodym 
wieku, daje pewne profity. Chociaż-
by wejście w dorosłość z czystą kartą 
i możliwość wyboru partnera, który 
ma takie same wyobrażenie przyszło-
ści, wychowania dzieci, itp. w świetle 
Słowa Bożego. Niestety, nie wszyscy 

Czyli ciąg dalszy rozważań o prawdzie

Boga. Sprawia, że zakryty do tej pory Bóg, 
stał się dla nas odkryty (J 1,18). Wszyst-
ko co Jezus robił, co mówił, jak żył, wraz  
z tymi tekstami Startego Testamentu, na 
które się powoływał i to co o nim napisali 
apostołowie, składa się na to Odkrycie. Jego 
zaś dopełnieniem musi być nasze życie.  
W nim również musi się wyrazić Boża natu-
ra. Do tego są niezbędne wszystkie aspekty 
prawdy, o których wspominaliśmy. Zgod- 
ność z faktami, nacisk na odpowiedni styl 
życia, wzajemna spójność i odkrywanie  
w swoim życiu tego, jaki jest Bóg. Tak jak 
Jezus dawać świadectwo prawdzie. Dopie-
ro to wszystko razem daje nam poznać bo-
gactwo prawdy, że Jezus jest prawdą.   
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z czasów tworzenia się Układu Słonecznego. Żywotność komet to za-
ledwie 10.000 lat. Za każdym razem, gdy zbliżają się one do Słońca 
tracą od 5 do 10% swej materii i w końcu rozpadają się. Pojawiła się 
teoria, że komety pochodzą z tzw „Pasa Küpera”, gdzie jest sporo 
lodowych obiektów, które od czasu do czasu wciągane są w Układ 
Słoneczny i stają się kometami. Teoria ta jednak nie jest ani niczym 
poparta, ani też tych obiektów nie jest dostatecznie wiele, by przez 
miliardy mogły zasilać Układ Słoneczny kometami. Wątpliwości do-
starcza też badanie oceanów. Jest w nich za mało osadów wypłuka-
nych z lądów i zbyt mało soli. Przeciętna grubość osadów na dnie to 
400 metrów i starczyłoby zaledwie 12 milionów lat, by się warstwa ta 
nagromadziła, nawet uwzględniając, że część osadów znika w wyniku 
ruchu płyt tektonicznych. Zasolenie zaś wskazuje, że oceany mogą 
mieć co najwyżej 40 milionów lat! A przecież trzeba jeszcze uwzględ-
nić fakt, że był potop, kiedy to procesy te z pewnością bardzo się 
nasiliły! Ostatnim przykładem, na jaki się powołał jest populacja ludz-
kości. Aby osiągnąć jej obecny poziom starczyłoby zaledwie... 4000 
lat, jeśli wszystko zaczęło się od pary ludzi. A więc ludzi nie jest zbyt 
wiele, jeśli przyjąć, że świat istnieje 6000 lat, ale... zbyt mało!

Czyje to kości?
No a co z odnajdywanymi niekiedy szczątkami praludzi i „małpolu-
dów”, przedstawianych nam jako nasi przodkowie? Temat ten dwu-
krotnie podczas tej konferencji przedstawił dr Geoff Bernard. Pierw-
szy wykład przedstawił 20 października w Pruszczu Gdańskim, gdzie 
w zborze zielonoświątkowym wysłuchało go ok. 100 osób, a drugi 
następnego dnia na Uniwersytecie Gdańskim, wobec równie licznej 
grupy słuchaczy. Różniło je to, że pierwszy ujęty był w kontekście 
religijnym, drugi zaś czysto naukowym.

W Pruszczu naukowiec zaczął swą opowieść „zabierając” słucha-
czy do doliny Neander koło Dueseldorfu, gdzie w roku 1856 od-
kryto szczątki praczłowieka, którego nazwano neandertalczykiem. 
Sporo uwagi poświęcił rzekomym „praprzodkom” ludzi, zwanych 
australopitekami. Dowodził, że odnalezione szczątki, którymi dum-
nie podpierają się ewolucjoniści określając je jako dowody na ewo-
lucję ludzi, są w istocie szczątkami małp, lub mieszaniną kości mał-
pich i ludzkich. Wykazał, że zwłaszcza czaszki naszych rzekomych 
„przodków” są niemal identyczne z czaszkami współczesnych gory-
li i szympansów. Zwrócił też uwagę, że w tych samych warstwach,  
w tych samych miejscach odnajdywane są także szczątki (skamieliny) 
ludzkie – homo sapiens – jednak nie są one klasyfikowane w sposób 
zgodny z logiką, gdyż przeczyłoby to założeniom. Temat ten rozwi-
nął podczas wykładu zatytułowanego „Lucy i jej dzieci”, wygłoszo-
nego na UG, prezentując znacznie więcej dowodów na niedoróbki 
(lub fałszerstwa) ewolucjonistów.

„Biblia mówi, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga 
(...), jako mężczyzna i jako kobieta. Wierzę, że kiedy człowiek został 
stworzony, w jego ciele była równowaga biochemiczna, w związku  
z czym cieszył się idealnym zdrowiem.(...) Mając idealną równowagę 
biochemiczną można żyć wiecznie” – mówił w Pruszczu dr Bernard. 
Zwrócił uwagę na fakt, że gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, ludzkość zaczę-
ła umierać genetycznie i od tej chwili aż do naszych czasów ludzka 
genetyka wciąż ulega zepsuciu. To właśnie powód, że my dziś żyje-
my po 80 lat, a nasi przodkowie opisywani w pierwszych księgach 
Biblii żyli po kilkaset lat. Zdaniem badacza to właśnie szczątki ludzi 
żyjących po kilkaset lat, po odkryciu ich, nazwaliśmy „neandertal-
czykami”. Masywność kości „neandertalczyków” i przede wszystkim 
wielkość łuków brwiowych wskazują na to, że mogli być to wiekowi 
ludzie! Zdaniem naukowca, gdy w przyszłości wszyscy zmartwych-
wstaną, zbawieni ludzie otrzymają odnowione ciała, doskonałe ge-
netycznie, o doskonałej równowadze biochemicznej, które będą nam 
służyć wiecznie.

Pod takim hasłem w dniach 16-21 paź-
dziernika odbyła się kolejna popularno- 
naukowa konferencja kreacjonistyczna 
zorganizowana przez Biblijne Towarzy-
stwo Kreacjonistyczne. Prezentujemy 
dzisiaj główne myśli kolejnych wykła-
dów.

Nowy kreacjonizm 
W ostatnich latach kreacjonizm uległ 
wielkim zmianom i wręcz zaczyna się 
mówić o nowym kreacjonizmie, o zupeł-
nie nowej jakości w obrębie tej dziedziny 
nauki. O tym, czym jest nowy kreacjo-
nizm Paul Garner mówił drugiego dnia 
konferencji podczas spotkania w auli 
szkoły muzycznej, gdzie zgromadziło się 
około 60 osób.

Na początku rozprawił się z błędnym 
mniemaniem o kreacjonizmie: „Jest wiele 
popularnych nieporozumień dotyczących 
tego, czym jest kreacjonizm. W internecie 
znalazłem taką ciekawą definicję, gdzie 
napisano, że jest on zaprzeczeniem teorii 
ewolucji o pochodzeniu gatunków. (...) 
Ta definicja określa kreacjonizm przede 
wszystkim przez to, czym on nie jest. (...) 
Kreacjonizm nie jest tym samym, co an-
tyewolucjonizm. Może są w nim pewne 
antyewolucyjne ‘nuty’, które zaprzeczają 
ewolucjonistycznej wizji pochodzenia 
gatunków, ale nie jest tożsamy z anty-
ewolucjonizmem. (...) Kreacjonizm to jest 
przekonanie, że Bóg jest Stwórcą porząd-
ku całego tego świata.”

Czym w takim razie jest ów nowy kre-
acjonizm i czym różni się od starego? 
Prelegent zdefiniował go następująco: 
„Nowy kreacjonizm to jest nowe podej-
ście (..), które kładzie nacisk na bardziej 
pozytywne aspekty kreacjonizmu. (...) 
Zbyt często dotąd byliśmy bardzo skupie-
ni na argumentowaniu przeciwko ewolu-
cji. (...) Nowy kreacjonizm jest inny. Nie 
zadowala się krytykowaniem ewolucjoni-
zmu, a nawet nie jest głównie tym zain-
teresowany. Raczej skupieni jesteśmy na 
budowaniu pozytywnych teorii w świecie 
nauki. Teorii, które są testowalne, które 
mam nadzieję, że wyjaśnią dane nauko-
we. Może nawet lepiej niż konwencjo-
nalne, ewolucyjne teorie.”

poważnymi argumentami biblijnymi i na-
ukowymi.

Biblia dostarcza nam informacji potrzeb-
nych do oszacowania wieku świata. Są to 
bardzo precyzyjne genealogie. Choć jest 
możliwe, że gdzieś zgubiono kilka poko-
leń, to jednak te braki są nieliczne. Zna-
my także wiek wielu biblijnych postaci. 
I dzięki temu możemy robić obliczenia. 
Od „narodzin” Adama do czasów Abra-
hama minęło około 2000 lat. Od cza-
sów Abrahama do pojawienia się Jezusa 
Chrystusa kolejnych 2000 lat. Wreszcie 
od czasów Chrystusa do chwili obecnej 
również około 2000 lat. A więc świat ma 
6000 lat, może nieco więcej, co zgadza 
się z kalendarzem żydowskim, w którym 
lata liczy się od założenia świata. 

Ale nie tylko Biblia wskazuje wyraźnie, 
że nasz świat jest bardzo młody. Także 
procesy w nim zachodzące, które może-
my obserwować i analizować naukowo! 
Według ewolucjonistów Wszechświat ma  
ok. 13,7 mld lat, natomiast Ziemia 6,5 
mld. Ale faktem jest, że ponad 90% pro-
cesów zachodzących w świecie wska-
zuje na znacznie młodszy wiek! Paul 
Garner wspomniał tylko o pięciu przy-
kładowych, zaznaczając, że podawane 
przez niego okresy dla poszczególnych 
procesów określają górną granicę wieku 
ziemi, nie dolną. 

Opowiedział najpierw o galaktykach spi-
ralnych. „O galaktykach wiemy, że gwiaz-
dy w nich nie obracają się jako ‘sztywne 
ciała’. Gwiazdy bliższe centrum galaktyki 
obracają się szybciej, niż te, które są na 
brzegach. Z czasem ich ramiona zaczy-
nają się zaginać. (...) Skutkiem tego po 
200 milionach lat ta spiralna struktura 
by się już zupełnie zatraciła i byłby to 
zwykły ‘zlepek gwiazd’.” Wspomniał też  
o kometach, które zdaniem naukow-
ców są resztkami „śmiecia” pozostałego  

Czego nie wiedział  

Marcin Woźniak

Obecnie kreacjoniści podejmują badania 
w nowych dziedzinach, tworzą nowe la-
boratoria, prowadzą eksperymenty, któ-
rych nikt wcześniej się nie podjął, tworzą 
się nowe, prężne grupy naukowe skupio-
ne na badaniach, dyskusjach i ekspery-
mentach. Zaostrza się reguły prezentowa-
nia nowych hipotez i osiągnięć badaczy. 
Kreacjoniści nawet surowiej obecnie 
oceniają własne prace (na zasadzie  
„przeglądu partnerskiego”, co jest me-
todą powszechnie stosowaną w świecie  
naukowym) niż krytycy z zewnątrz. 
Współczesny kreacjonizm, który od po-
czątku był naukowym, staje się obecnie 
jeszcze bardziej profesjonalnym i coraz 
częściej jest to dostrzegane także przez 
oponentów, a osiągnięcia naukowe kre-
acjonistów coraz częściej doceniane są 
także przez resztę świata nauki.

„Mamy nowe podejście, ale mamy też 
nowych ludzi. Mamy coraz więcej mło-
dych, zaangażowanych naukowców, któ-
rzy są naprawdę profesjonalnie przygoto-
wani do pracy w swoich dziedzinach (...) 
i pracują w zespołach interdyscyplinar-
nych. (...) Jest to ważne, ponieważ jeśli  
chcemy mieć naprawdę dojrzałe rozu-
mienie historii ziemi, musimy mieć wielu 
ekspertów z wielu dziedzin wiedzy, któ-
rzy będą ze sobą współpracowali” – wy-
jaśnił Paul Garner.

Młoda Ziemia  
i młody Wszechświat
Na omówieniu nowego kreacjonizmu 
program spotkania się nie wyczerpał. 
Paul Garner natychmiast przeszedł bo-
wiem do kolejnego wykładu, w któ-
rym dowodził, że ziemia i wszechświat 
nie są tak stare, jak twierdzą naukowcy  
z „głównego nurtu”.

„Biblia pokazuje nam, że świat jest młody 
i ma tysiące, a nie miliardy lat” – stwier-
dził naukowiec. Przyznał, że wierzy, że 
wszystko zostało stworzone w sześć dni 
i dowiódł, że w przypadku opisu stwo-
rzenia świata słowo „dzień” należy trak-
tować bardzo dosłownie, z czym zga-
dzają się znawcy języka hebrajskiego. 
Uważa też, że stało się to mniej więcej 
przed 6000 lat, a twierdzenie to poparł 

część IIDarwin?

młodzi ludzie szukają swojego życiowego 
partnera, szukając najpierw Bożej woli w tej 
kwestii. Często sądzą, że miłość pozwoli „zba-
wić” partnera. Mam tu na myśli nawrócenie 
partnera wybranego przez nas, gdy znajdzie 
się pod naszym wpływem. Niestety, jesteśmy 
tylko nieudolnymi naśladowcami Pana i jeśli 
Duch Święty nie zadziała, marne szanse na 
nawrócenie pod wpływem nawet najlepszego 
człowieka.  Wiem, wiem, można się modlić  
o niego, ale... ostateczny efekt jest taki, że  
„kogo Pan chce...”

Tak więc, gdy znalazłaś swoją miłość, cie-
szyłam się, chociaż ubolewałam, że były spra-
wy, które oddaliły Cię od zboru i od Bożego 
planu dla Twojego życia.  

Tylko, co ja na ten temat wiem, sama by-
łam na zakręcie... i na pewno nieodpowied-
nią osobą, by w tym momencie kogokolwiek 
napominać, czy w ogóle mentorzyć. I teraz 
nie czuję się na siłach. Sama powracam, jak 
Ty Edytko, do Domu w różnym tego słowa 
znaczeniu... I jak ten syn marnotrawny mogę 
się jedynie cieszyć, że Ojciec na mnie czekał  
i wyciągał ramiona, że mi wybaczył moje za-
błądzenie w świecie.

Tak więc i mnie zdarzały się kompromisy, 
których teraz się wstydzę. Dlatego nie mam 
prawa nikogo krytykować ani pouczać. Jedynie 
mogę Cię zapewnić, że to, co nam Pan przygo-
tował, na pewno jest o niebo lepsze od tego, co 
myśmy sobie wymyślili dla naszego życia!

Przypomniały mi się słowa jednego z bra-
ci, żegnającego na cmentarzu zewnętrzną po-
włokę mojej przyjaciółki Teresy, która przez 
wiele lat walczyła z rakiem. Powiedział, że to 
tak, jak byśmy czekali w ciemnym przedpoko-
ju przed wejściem do jasno oświetlonego sa-
lonu. Oczywiście trudno to sobie wyobrazić!  
Ale wierzę, że tu i teraz warto żyć tak, by Panu 
się podobać, nawet nie ze względu na tę nie-
biańską przyszłość, ale na możliwość życia 
w pełni wewnętrznej harmonii z Nim. Jestem 
tego pewna, że w moim życiu byłam w pełni 
szczęśliwa tylko wtedy, gdy żyłam w posłu-
szeństwie i bliskości Boga. Chciałabym do tej 
pełni powrócić!  

A partner życiowy? Może P. B., który ko-
cha Cię bardziej niż możemy to sobie wyobra-
zić, ma dla Ciebie kogoś specjalnego? Mam 
taką nadzieję... 

Wiem też, że niełatwo żyć tym, którzy nie 
godzą się na kompromisy, ale wcale nie jestem 
przekonana, że do nich należę. Dlatego po-
dwójnie mi głupio z powodu własnego wier-
sza... bo miłość, o jakiej się nie śniło - jestem 
przekonana, że to ta z Hymnu o miłości św. 
Pawła. Pamiętasz go jeszcze z lekcji języka 
polskiego?  

                     Pozdrawiam – Konformistka



Drugie nie znaczy mniej ważne. Każde przy-
kazanie Boże jest tak samo istotne. Dla Boga nie 

ma różnicy, które przykazanie złamiesz, zapłatą za każdy 
grzech jest śmierć a ratunek jest tylko w Chrystusie. Weźmy 
więc dajmy na to drugie przykazanie, które może nam się 
wydawać nie dla nas, no chyba, że jesteśmy rzeźbiarzami! 
Nie nie, już tłumaczę. Drugie przykazanie dane ludziom 
przez Boga, mogłoby dziś brzmieć tak:

Nie miej przy sobie, w domu czy gdziekolwiek indziej nic, 
co byłoby przedmiotem twojej czci, czy to obraz czy figur-
ka człowieka, zwierzęcia, ryby czy czegokolwiek innego. 
Nie możesz mieć rzeźby, obrazka, amuletu czy innej rzeczy 
„na szczęście”, która pełniłaby funkcję taką, jak Bóg, bo to 
Bóg daje ludziom błogosławieństwo i to On jest podmiotem  
i jedyną Osobą godną czci. (porównaj z 2 Mojżeszową 20,4, 
tam jest jeszcze parę zdań więcej).

Czytasz fragment: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej...  
i myślisz – o nie, no przecież ja nie rzeźbię a rzeźb - folk-
loru i paździerza nie znoszę. W ten sposób przeskakujesz 
werset i możesz być spokojny, że cię nie dotyczy. Nie cho-
dzi jednak tylko i wyłącznie o literalną rzeźbę, posążek, bó-
stwo, świątka czy podobny przedmiot ale o zasadę. Więc 
o co chodzi? Ano o to, że jako ludzie mamy tendencję do 
„uświęcania” rzeczy, przedmiotów, czasem miejsc. Nawet 
jeśli nie są one przedmiotem naszej czci, tak jak Bóg, to mają 
dla nas wielkie znaczenie. Może to być miś na szczęście na 
maturze, podkowa nad drzwiami domu, breloczek do kluczy 
z jakimś dziwnym symbolem, który niby ma nam zapewnić 
powodzenie, moneta, znaczek, obrazek etc. Może to być 
wszystko, za czym kryje się, naszym zdaniem jedynie, jakaś 
moc. A jaka moc może nas dotyczyć, poza mocą Bożą? Jest 
albo czerń, albo biel, nic więcej, stąd jeśli coś nie pochodzi 
od Boga i nie oddaje Bogu czci, to ciągnie do tego drugiego. 
Nie polecam!
Niestety kłamca, Belzebub znaczy, ten, którego część z nas 
niestety już poznała za „dawnego” życia w różnych jego 
złych aspektach, podchodzi wierzących szczególnie w bar-
dzo subtelny sposób. Powiedziałbym, że robi to metodą 
„gotowania żaby”. Wrzuć żabę do wrzątku, to wyskoczy jak 
oparzona (ciekawe dlaczego), ale włóż ją do zimnej wody 
i powoli podgrzewaj, to jeszcze ci podziękuje za ciepłą 
kąpiel. Tak czy inaczej, jej koniec będzie marny. To samo 
z podgrzewaniem chrześcijan. Nikt nie będzie nosił przy 
kluczach pentagramu, bo wszyscy wiedzą, że to jest znak 
szatana ale już symbol słońca, kabalistyczne znaki czy inne 
tego typu wisiorki czy breloczki, owszem. Gorzej, jak za-
czynamy wierzyć w to, że rzeczywiście te przedmioty mają 
moc nam pomóc w codziennym życiu i traktujemy je jak 
relikty, przedmioty kultu. Co gorsza, potrafimy też pozor-
nie dobre znaki uczynić takimi amuletami. Co z krzyżem, 
który wielu chrześcijan nosi na szyi? Sam w sobie nie jest 
zły, bo przecież pusty krzyż przypomina nam zwycięstwo 
Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Czasem jednak nawet 

krzyżyk na szyi czy rybka przy kluczach może stać się takim 
„chrześcijańskim amuletem”, a to jest niebezpieczne. Chodzi  
o nasze podejście do tej rzeczy bardziej niż o to, co to jest. 
Przychodzi ci do głowy coś z twojego życia? Pomyśl...
Dalej, bo to nie koniec. To przykazanie jest rozwinięciem 
poprzedniego, które mówiło, że nic innego i nikt inny obok 
naszego Boga nie może być przedmiotem oddawania chwa-
ły, adoracji, kultu, czci (zobacz poprzedni numer). Teraz 
chodzi tylko o przedmiot, rzecz, coś bez życia. Może cho-
dzi o nowego iphona? Komputer, rower, skuter, samochód, 
motor, gitarę, … <--- (tu wstaw swój typ). Wiesz już, o co 
chodzi? 

Nie bę-
dziesz się im 
kłaniał i nie 
będziesz im 
służył, gdyż 
Ja, Pan, Bóg 
twój, jestem 
Bogiem za-
zdrosnym …

Tak to brzmi 
dalej. Miałem  
kiedyś kum-
pla, który w 
czasach, gdy  
niewiele rzeczy było jeszcze w sklepach, dostał od cioci  
z Kanady skórzaną piłkę do nogi. Wszyscy mu jej zazdrościli, 
była bialutka, nowiutka, naprawdę piękna! Zamiast grać nią 
z chłopakami, codziennie wieczorem smarował ją kremem, 
kładł koło poduszki i szedł z nią spać. Ona dla niego była bo-
giem, takim trochę innym niż pojmowany duchowo, ale był 
dla niej gotów zrobić wiele. Rozumiesz? Chodzi o zasadę. 
Coś zajmuje miejsce Boga w twoim sercu, czy to jakiś gadżet, 
czy inny sprzęt. Pastujesz, czyścisz, doglądasz, spędzasz go-
dziny nad tym a Bóg czeka i woła „hallo, tu jestem!”.
Teraz rozwiązanie. Jeśli masz coś takiego, amulet, znaczek 
na szczęście itp., wyrzuć to. Nic nie stracisz a na pewno 
zyskasz. Nawet nie myśl o tym, żeby to zamienić na coś 
innego, przetopić itd. - nie warto. Jeśli to coś z przedmiotów 
użytkowych, nie musisz tego wyrzucać. Po prostu zmień 
swój stosunek do tego. Ja cieszę się i każdego dnia dziękuję 
Bogu za to, że mam samochód, komputer, komórkę, ale są 
to tylko narzędzia. Wiem też, że tak naprawdę to wszystko 
należy do niego i to Jemu chwałę oddaję za to, że dał mi to 
abym mógł swobodnie używać tych rzeczy, jak chcę. Moja 
chwała, którą te przedmioty powodują jest oddawana Bogu, 
na tym to polega. Nie warto mieć bożków, cokolwiek to jest 
i jak potężne w działaniu i możliwościach się wydaje. Nie-
jednego już zawiodły rzeczy, w których pokładał nadzieję 
– pieniądze, władza, znajomości. Żywy Bóg jednak nikogo 
nie zawiódł, to jak myślisz, komu lepiej zaufać?  
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Tomek 

Bogowski
Drugie przykazanie

Tomek Bogowski

Jesteś zainteresowany koncer-
tem Oxów w swoim mieście? 
Chcesz posłuchać ich muzy? 
Zajrzyj: www.oxband.com

Daniela poznałem dobrych kilka lat temu. Jakoś tak od 
razu się zrozumieliśmy i skumplowaliśmy. Mimo, że miesz-
kamy od siebie jakieś kilkaset kilometrów, nie przeszkadza 
nam to cieszyć się razem zbawieniem. Daniel jest basistą  
i „wokalistą” (cudzysłów celowo dodałem) toruńskiej kapeli 
OX. Chłopaki grają muzykę niesztampową, mocną, mrocz-
ną, w której jednak mocno widać drogę do Światła. Prze-
słanie bez owijania w produkt jedwabnikopochodny. To co 
sprawiło, że dobrze zaczęliśmy się dogadywać, to ciekawe 

i niestandardowe podejście Daniela do chrześcijaństwa. 
Bez jakiejś kościelnej gadaniny, niedzielnych garnitur-
ków. To chrześcijaństwo, jakie podkreśla zawsze Daniel 
mówiąc o Stwórcy na koncertach Oxów to raczej krew, 
błoto, łzy i mnóstwo roboty. Założyłem, że wywiad  
z Danielem nie byłby dobrym pomysłem do SP, bo  
z pewnością wyszedłby wywiad- rzeka. Zaproponowa-
łem mu więc, żeby sam napisał parę zdań, jak spotkał 
Mesjasza. Cóż dodać, oto i one:

Zazwyczaj gdy ludzie opowiadają o swoim spotkaniu  
z Najwyższym, zaczynają opowiadać o tym, co było 
przed. Bardzo często nie były to wspaniałe i pełne chwa-
ły momenty. Nie ma się czemu dziwić. Przecież szukamy 
pomocy wtedy, gdy jej potrzebujemy. (Nazwijmy to) du-
chowej pomocy szukamy wtedy, gdy duchowo czujemy 
się styrani i zniszczeni. Stąd niestety /-stety często dra-
styczne momenty pchają nas w ramiona Najwyższego.
No... ale często nie znaczy zawsze. W moim przypadku 
właśnie było trochę inaczej.
Przed tym momentem ani nie piłem, ani nie wciągałem 
tony dragów, nie prowadziłem domu publicznego, nie 
łamałem ludziom kości i nie wyłudzałem odszkodowań. 
Nie zabiłem też matki... Miałem 15 lat - byłem młodziut-
ki jak młode ziemniaczki w supermarkecie. W pierw-
szej klasie liceum mieliśmy do przerobienia książkę  
o nie znanym nikomu tytule Quo Vadis – napisał ją jakiś 
Sienkiewicz czy ktoś taki:) I gdy czytałem, jak biednych 
chrześcijan przerabiają na pochodnie, a oni się z tego 
cieszą i wszystkim dookoła przebaczają, wtedy stwier-
dziłem i poczułem, bardziej niż zderzenie z Tirem, że to 
jest dopiero COŚ!!!
W najgłębszych zakamarkach mojej młodej duszy 
stwierdziłem, że też tak chcę. Wtedy zacząłem szukać... 
Trochę w konspiracji sprawę wyłożyłem mojemu zna-
jomemu z klasy. I co się okazało...? A mianowicie oka-
zało się, że był on liderem jednej z grup we wspólnocie 
chrześcijańskiej (nazwy nie wspomnę).
Wyłożył mi wiec jak się sprawy mają. Od tego momen-
tu, a minęło już ponad 19 lat, żyję z Najwyższym. Za 
żadne piwa świata nie oddał bym nawet jednego dnia 
z Nim. Świadomość, kim jest Stwórca, co lubi a czego 
nie, jak postrzega świat, jest niesamowita. Wolę jeździć 
Autosanem niż Lamborgini, ale znać osobiście Stwórcę. 
Wole grać i zdzierać gardło krzycząc o Jego Potędze dla 
5 osobowej widowni niż śpiewać o silikonowych laskach 
dla milionów... Kto poznał Stwórcę wie o co mi chodzi.
Wracając do grania i zdzierania gardła...
Z chwilą, gdy Najwyższy poustawiał inaczej w moim 
serduchu, czymś naturalnym było, że jeśli będę cokol-
wiek robił (w tym grał) to chciałbym to robić z myślą 
o Najwyższym. Zresztą to chyba naturalne. Można to 
przyrównać do relacji z niewiastą o wielkiej urodzie. 
Gdy ją poznajemy i zakochujemy się w niej – wtedy 
chcemy tylko z nią przebywać i całe życie ustawiamy 
pod jej oczekiwania. Nie dzieje się to z przymusu, ale  
z nieodpartej wewnętrznej chęci. Czyli w graniu było 
podobnie. Oczywistym było, że nie chcę tworzyć dla 
kasy i samochodów, ale po to, by inni zobczyli to co ja.
Oczywiście, zespół zawsze tworzy się ludźmi. Czyli trze-
ba ich zlokalizować. Ludzi o takich samych sercach i ce-
lach. To chyba najtrudniejsza rzecz. Nie będę tu opo-

wiadał szczegółów tylko powiem, jak to szukanie się 
zakończyło. Bóg pozwolił mi odnaleźć ludzi, z którymi 
od ponad 10 lat gram i tworzę zespół OX. Dzięki Bożej 
przychylności udało się nam wiele przeżyć. Doznali-
śmy wielu wspaniałych chwil a wierzę, że to dopiero 
początek. Zaznaliśmy Bożej pomocy w ekstremalnych 
momentach. Czuliśmy niejednokrotnie jak aniołowie 
ustawiają przed nami pole bitwy. Nie raz wiedziele-
śmy, że jesteśmy w środku walki. Czuliśmy oddech 
Lucka lub jego kumpli. Stąd widać, że granie w zespo-
le dla Stwórcy to nie tylko muza, ale przede wszyst-
kim duchowe życie. Generalnie polecam.
Przez te 10 lat nazbierało się opowieści, którymi moż-
na by wypełnić niejeden wieczór.
Jedno z ciekawszych wydarzeń miało miejsce w Stoli-
cy, gdzie graliśmy w nielegalnym klubie. Akustykiem 
był – jak później się okazało – czystej krwi satani-
sta. Facet dobrze zbudowany. Czarne długie włosy. 
Dużo tatuaży. Duma biła od niego jak od gościa, który 
wie, że jest ponad resztą. Po koncercie podszedł do 
nas i powiedział, że nie wie co się z nim działo, że 
nie zgadza się z tekstami, ale przechodziły go ciarki. 
Na co odparłem, że to nie nasza zasługa. (Tak, tak,  
z Bogiem nie wygrasz.) Tak to już jest, że gdy grasz 
dla Najwyższego wiesz, że chociaż lekko nie jest, to 
grasz właśnie dla NAJ- NAJ- NAJWYŻSZEGO!

<ox><
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Najwięcej chrześcijan  mieszka w Naza-
recie. Najnowsze dane na temat obec-
ności wyznawców Chrystusa przynosi 
raport izraelskiego urzędu statystyczne-
go. Nie obejmuje on jednak chrześcijan 
na terytorium Autonomii Palestyńskiej  
i uwzględnia w badaniach tylko te osoby, 
które posiadają obywatelstwo Izraela. 
W 2009 r. mieszkało w Izraelu 154 tys. 
chrześcijan, czyli 2,1 proc. tamtejszej 
populacji. Większość z nich (81 proc.) 
to chrześcijanie języka arabskiego, resz-
ta to głównie emigranci z krajów byłego 
Związku Radzieckiego oraz niewielka 
liczba wiernych języka hebrajskiego, 

Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki
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W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia tego 
roku w stolicy Hawajów Honolulu, obę-
dzie się kolejny, już dwudziesty Światowy 
Kongres Światowego Związku Baptystów. 
Rick Lazor, pastor zboru baptystycznego 
w Honolulu i przewodniczący komite-
tu organizacyjnego uważa, że będzie to 
wspaniałe spotkanie baptystów całego 
świata z wielokulturowym społeczeń-
stwem Hawajów, zamieszkałych przez 
1.3mln ludzi. Na plenarnych sesjach będą 
występować ważne postaci z różnych 
części świata: Dawid Coffey (Anglia), 
Karl Johnston (Jamajka), Paul Msiza (Po-
łudniowa Afryka), Alongla Aier (Indie), 
Lance Watson (USA). Będzie możliwość 
zapoznania się z polinezyjską kulturą na 
Hawajach. Hasłem Kongresu będą słowa: 
„Słuchajcie Ducha”, zaczerpnięte z tekstu 
Obj. 2,11: „Kto ma uszy, niechaj słucha, 

co Duch mówi do zborów”. Starożytna 
religia Hawajczyków wiele mówi o mana 
lub duchowej mocy. Jest ona podobna 
do wiary panteistycznej, według której 
Bóg znajduje się w każdej rzeczy. Należy 
powiedzieć tym ludziom, że prawdziwy 
Duch znajduje się w osobie Jezusa Chry-
stusa – mówi Lazor. Ponadto baptyści  
z całego świata będą gośćmi baptystów 
hawajskich, liczących prawie 15.000 
członków. Mocnym akcentem Kongresu 
będzie misja. Lazor spodziewa się, że na 
Kongres przybędzie około 10.000 bapty-
stów, którzy na ulicach Honolulu będą 
błogosławić temu miastu. Będzie wie-
le możliwości dzielenia się swoją wiarą  
i służenie ludziom w tym stanie (Hawaje 
to jeden ze stanów USA), z których tylko 
10 procent uczęszcza do Kościoła (Baptist 
World 4/09).  

Światowy Związek Baptystów  
– Dwudziesty Kongres na Hawajach Haiti – kraj i ludzie

Izrael - liczba chrześcijan w tym kraju
zgromadzona w czterech wspólnotach. 
86 proc. wyznawców Chrystusa mieszka 
w dużych miastach, z czego większość 
w Galilei. Najbardziej chrześcijańskie 
miasta to: Nazaret (20 tys. wiernych), 
Hajfa (14 tys.), Jerozolima (ok.13 tys.)  
i Shefaram (9 tys.). Do tych wiernych 
trzeba dodać tysiące pracujących  
w Izraelu emigrantów z Filipin, Afry-
ki, czy Rumunii, którzy wyznają wiarę  
w Chrystusa, ale ponieważ nie mają 
izraelskiego obywatelstwa, nie są brani 
pod uwagę w raporcie izraelskiego urzę-
du statystycznego (ewangelista.pl).

Jedenastego stycznia tego roku gru-
pa misyjna wyjechała z Moskwy  
i w ciągu tygodnia odwiedziła wię-
zienia oraz instytucje charytatywne 
w Brześciu, Pińsku, Kobryniu, Barano-
wiczach i ich okolicach. W Brześciu 
odbyło się spotkanie z charytatywną 
organizacją „Matki przeciwko narkoty-
kom”. Kobiety były bardzo zbudowane 
świadectwem braci. W Pińsku bracia 
zwiastowali Słowo Boże ponad 40 nar-
komanom w przychodni antynarkoty-
kowej, rozmawiali z chorymi, z których 
wielu wyrażało pragnienie rozpoczęcia 
nowego życia. Potem odwiedzili szpital 
gruźliczy. Wszystkim wręczano Pismo 
Święte. W Brześciu grupa miała spotka-
nie z braćmi z Trans World Radio, a na-
stępnie odwiedziła dwa misyjne ośrod-

ki rehabilitacyjne w Baranowiczach, 
gdzie opowiadano o cudownych na-
wróceniach pacjentów. W niedzielę  
17 stycznia bracia odwiedzili więzienie 
skazanych kobiet. Ponad 100 więźnia-
rek z uwagą słuchało zwiastowania 
ewangelii, śpiewu i chrześcijańskiej 
muzyki. Wieczorami bracia odwiedzali 
wiejskie zbory, służyli Słowem i śpie-
wem. Odwiedziny te były wielkim zbu-
dowaniem szczególnie dla młodzieży, 
gdyż zachęcały ją do służby. Druga 
grupa misjonarzy więziennych w tym 
samym czasie udała się na Ukrainę.  
W Kijowie odwiedziła więzienie, gdzie 
wydawała świadectwo o nowym życiu 
w Chrystusie. Administracja więzienia 
była wdzięczna i zachwycona tą wizy-
tą (baptist-ru).

Białoruś – odwiedziny grupy misyjnej „Jest nadzieja” 

Haiti – baptyści ofiarami 
kataklizmu

Znany pastor baptystyczny, Biene 
L’Amerique zginął w czasie trzęsienia 
ziemi, które nawiedziło stolicę Haiti 
wieczorem 12 stycznia. Gedeon Eu-
gene, zastępca przewodniczącego 
Baptystycznej Konwencji Haiti poin-
formował, że L’Amerique nadal jest 
pod gruzami. W kataklizmie tym zgi-
nęło wielu baptystów. Wielu pastorów 
i członków zborów baptystycznych 
uważa się za zaginionych, wielu jest 
bezdomnych. Koczują oni na ulicach 
i przymierają głodem. Baptystyczna 
Konwencja Haiti, członek Światowego 
Związku Baptystów (ŚZB) zaczęła or-
ganizować pomoc wszystkim poszko-
dowanym, dostarczając im żywność, 
wodę i środki medyczne. Wydział 
Pomocy ŚZB natychmiast przystąpił 
do organizowania grup ratowniczych  
i zbierania środków na pomoc ofia-
rom tego kataklizmu. Bienne L’Ameri-
que miał 46 lat, był pastorem zboru 
liczącego 600 członków, który prowa-
dził przedszkole, szkołę podstawową 
i dziecięcy klub sportowy. Osierocił 
troje dzieci: dwóch synów – Bethil 
(16) i George (13) oraz córkę Bioutelle 
(11). Bioutelle powiedziała: „W swoim 
pokoju na górze czytałam książkę, 
gdy nagle w środku domu pojawiła 
się wielka dziura i nasz dom wpadł 
w nią. Mama rozmawiała z tatą na 
parterze, tata stał przy drzwiach wyj-
ściowych, gdy nagle sufit upadł mu 
na głowę. Mama też upadła na pod-
łogę, a potem wpełzła pod stół. Nie 
wiem, co się ze mną działo. Pamiętam 
tylko, że mój starszy brat wyciągnął 
mnie spod gruzów. Moja noga bardzo 
krwawiła, ale nie została złamana”. Jej 
starszy brat powiedział: „Oglądałem 
telewizor, gdy nagle usłyszałem trzask  
i upadek naszego domu. Nie zostałem 
ranny, dlatego mogłem wyciągnąć sio-
strę spod gruzów. Mój młodszy brat 
był wtedy u babci. Usłyszałem krzyk 
mamy, znaleźliśmy ją pod gruzowi-
skiem. Nie mogła się poruszyć. Wraz 
z siostrą staraliśmy się stamtąd ją wy-
ciągnąć. Nie wiem, jak to się nam 
udało. A tata był głęboko przywalo-
ny gruzem. Nie mógł już mówić i nie 
poruszał się. Mama mówi, że chyba 
zmarł natychmiast, gdy sufit zwalił się 
na jego głowę. Ciężko nam jest, nasze 
serca są pełne bólu” (bwanet.org).

Republika Haiti zajmuje część wy-
spy Haiti, drugiej co do wielkości wy-
spy w archipelagu Wielkich Antyli. 
Powierzchnia tego państwa wynosi 
27.750 km. kw. Liczba mieszkańców 
5.300.000. Wyspa Haiti, odkryta przez 
Krzysztofa Kolumba w 1492 r. była naj-
starszą kolonią hiszpańską w Ameryce 
Łacińskiej. W 1665 roku zachodnia 
część wyspy popadła w zależność od 
Francji. W 1804 roku proklamowano 
niepodległość. Haiti to kraj posiadają-
cy bohaterską przeszłość – walkę o nie-
podległość z Francją, Anglią i Hiszpa-
nią. To pierwszy kraj na świecie, gdzie 
zostało obalone niewolnictwo. Religia 
jest integralną częścią haitańskiego ży-
cia i kultury. Dwa główne wyznania 
to katolicyzm (80%) i voodoo, mie-
szanka afrykańskiego animizmu (wiary  
w duchy i siły natury) i chrześcijaństwa. 
Wielu Haitańczyków praktykuje obie te 
religie w tym samym czasie. Na wyspie 
zamieszkuje też grupa protestantów 
(20%). Haitański rząd nie narzuca żad-
nych restrykcji na sprawy wyznania. 
Haiti  to również jeden z karaibskich 
krajów o największej liczbie baptystów 
– ponad 87 tysięcy w 450 zborach. 
Według danych z 26 stycznia br. liczba 
ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło 
12 stycznia stolicę tego kraju Port-au-
Prince (750.000 mieszkańców), szacuje 
się na 200.000. Zniszczonych zostało 
między 60 a 80 procent budynków. 
Tysiące mieszkańców stolicy udało się 
na prowincję do swoich krewnych, 
część do sąsiedniej Dominikany. Świa-
towy Związek Baptystów nadal apelu-
je o pomoc do wszystkich baptystów 
na świecie. Do 25 stycznia baptyści 
Korei Południowej, Tajwanu, Malezji, 
Indii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Repu-
bliki Czeskiej, Belgii, Afryki Południo-
wej, Kanady i USA zebrali już ponad 
150.000 dolarów pierwszej pomocy 
dla poszkodowanych (bwanet.org).

W styczniu pod przewodnictwem Davi- 
da Coffey’a, prezydenta ŚZB, delegacja 
baptystów odwiedziła Chiny. Była go-
ściem Chińskiej Rady Chrześcijańskiej 
(Christian China Council), organizacji 
stojącej na czele wszystkich protestanc-
kich kościołów w Chinach. Kontakty 
między ŚZB i ChRCh trwają już od 30 
lat. Delegacja baptystów odwiedziła 
Amity Printing Company, która w tym 
roku będzie obchodziła 25-lecie swojej 
pracy i jest jedną z największych dru-
karń Biblii na świecie. Każdego mie-
siąca drukuje się tam prawie półtora 
miliona egzemplarzy Biblii, a ponadto 
publikuje się inną chrześcijańską litera-
turę i książki dla dzieci. Wydawnictwo 
to ponad 20 milionów egzemplarzy Bi-
blii wysłało do ponad 70 krajów w 75 
różnych językach. Delegacja była też 
zainteresowana sytuacją nie rejestro-
wanych kościołów w Chinach. Chiń-
ska Rada Chrześcijańska podała, że 
zarejestrowane kościoły liczą łącznie 

16 milionów chrześcijan, ale delegacja 
baptystyczna dowiedziała się, że w tym 
najludniejszym kraju świata znajduje 
się ponad 80 milionów chrześcijan. 
„Prosiliśmy naszych gospodarzy o moż-
liwość spotkania się z przedstawiciela-
mi nie rejestrowanych kościołów, ale 
nam tego odmówiono. Musimy na to 
poczekać. Chociaż Kościół w Chinach 
nie jest zupełnie wolny, abyśmy mogli 
zweryfikować te dane, to jednak w ra-
mach istniejącego prawa, które stale 
się zmienia, może on dynamicznie się 
rozwijać,” – powiedział Dawid Coffey. 
Delegacja spotkała się też z przedsta-
wicielami Potrójnego Ruchu Patriotycz-
nego, który z ChRCh stanowią uzna-
wany przez państwo i zarejestrowany 
Kościół Protestancki w Chinach. Odby-
ło się też spotkanie ze studentami Se-
minarium Teologicznego w Nankinie, 
przedstawicielami ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i dyrektorem do spraw 
religijnych (bwanet.org).

Chińska Republika Ludowa – wizyta przedstawicieli  
Światowego Związku Baptystów (ŚZB)

Indie – ewangelizacja Franklina Grahama
W ewangelizacyjnym festiwalu Frankli-
na Grahama w Madrasie na południu 
Indii, w dniach 21-24 stycznia tego 
roku wzięło udział ponad 85.000 osób.  
W ostatni wieczór festiwalu pt. „Na-
dzieja dla Madrasu”, ponad 1600 osób 
wyszło do przodu, aby zaświadczyć  
o przyjęciu Chrystusa jako swego Zba-
wiciela. Franklin mówił o Jezusie Chry-
stusie, który jest w stanie wypełnić 
pustkę w sercu syna marnotrawnego. 
Na pierwszym nabożeństwie, w obec-
ności prawie 23.000 osób tematem 
jego kazania był Zacheusz. „Jestem pe-
wien, że Zacheusz czuł się winnym. Ty 
też może czujesz się teraz winny. Może 
pytasz, czy jest możliwość przebacze-
nia. Tak, dzisiaj możesz otrzymać prze-
baczenie. Bóg kocha ciebie tak bardzo, 

że oddał swego jednorodzonego Syna, 
który umarł za twoje grzechy” – mówił 
ewangelista. Prawie 900 osób oddało 
wtedy swoje życie Chrystusowi. Poza 
nabożeństwami w sobotę odbył się 
dziecięcy festiwal, w którym wzięło 
udział ponad 10.000 dzieci. W ramach 
programu „Bożenarodzeniowe dziec-
ko” Ewangelizacyjne Stowarzyszenie 
Billy Grahama rozdało w Indiach ponad 
6,6 miliona prezentów dla dzieci. „Jeste-
śmy wdzięczni Franklinowi Grahamowi 
za tak pozytywną reakcję na społecz-
ne potrzeby w naszym kraju. Indie to 
wielkie, gotowe do żniwa pole misyjne. 
Modlimy się o to, aby w tym tygodniu 
miliony dusz zostało dodanych do Kró-
lestwa Bożego” – powiedział dyrektor 
tego festiwalu (cln news). 






