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Wyzwanie    śmierci i zmartwychwstania
Wielkie chwile to wyzwanie. 

Trzeba je zauważyć i właściwie na 
nie odpowiedzieć. Tragedią Żydów 
w czasach ziemskiej służby naszego 
Pana było zlekceważenie tego, co się 
wówczas działo. Słowo ciałem się 
stało. Żyło i mieszkało pośród nas. 
Świat ujrzał chwałę Jego, jaką ma 
jednorodzony Syn od Ojca. Ujrzał 
znaki, spełnianie się proroctw. Ujrzał 
śmierć, zmartwychwstanie, wniebo-
wstąpienie, wylanie Ducha, powsta-
nie Kościoła, nawrócenie pogan...  
i w tym wszystkim nie rozpoznał cza-
su nawiedzenia swego (Łk 19:44). 

Święta są podobnym czasem. 
Zmuszają nas do oderwania się od 
codzienności. Abyśmy nie byli jak 
ludzkość w czasach Noego - „jedli  
i pili, żenili się i za mąż wydawali”  
- i nie spostrzegli, że Bóg czyni coś 
niecodziennego. Zagubili się w skąd-
inąd dobrych sprawach. I nie spo-
strzegli, że nastał Potop. Mamy być 
gotowi. Syn Człowieczy przyjdzie  
o godzinie, której się nie domyśla-
my. Mamy pamiętać, że kiedyś umarł  
i zmartwychwstał. Mamy żyć ze wzglę-
du na te Boże dzieła. Nie zagubić się  
i nie zatracić. 

Dlatego ten numer Słowa Praw-
dy w wielkiej części służy temu 
właśnie zadaniu – przypomnieniu  
o wielkich Bożych dziełach. Przypo-
mnijmy sobie o Krzyżu (Boży okup). 
Przypomnijmy sobie o największym 
błogosławieństwie – oczyszczenia  
z grzechów (Wyprane szaty). Przypo-

mnijmy sobie o niebezpieczeństwie 
tylko emocjonalnego przyjęcia Je-
zusa – które  jest zagrożeniem i dla 
nas (Chwiejność Palmowej Niedzieli).  
W końcu, świętujmy Zmartwych-
wstanie! Prawdziwie. Bo On prawdzi-
wie zmartwychwstał! (Śmierć i zmar- 
twychwstanie z Jezusem, Z martwych 
wstanie). 

Polecamy również rozważanie  
o Logosie, pojęciu- moście między 
Biblią a filozofią; świadectwo ducho-
wych poszukiwań (Szukałam praw-
dziwego domu), Bożej wierności  
objawionej w istnieniu ośrodka w Na-
rewce. Dalej, kolejna część korespon-
dencji na poważne tematy sióstr Beaty 
i Edyty, druga część rozważań wokół 
spraw finansowych i ekonomicznych 
(nie dajmy się zmylić tytułowi – Cie-
laczki czy ludzie – to nie rozważanie  
z zakresu biologii!), oraz już tradycyj-
nie– dla młodzieży głównie, choć nie 
tylko – rozważanie o III przykazaniu  
i wybór wiadomości ze świata.  
W końcu, zwróćmy uwagę na ogło-
szenia – które przecież służą temu, 
by inwestować mądrze swój wolny 
czas. 

Niech nasz Pan, mocą Swego 
Ducha, w miłości Ojca, rozjaśni swe 
oblicze nad nami i da nam przeżyć 
ten czas we wdzięczności i pokoju, 
dla uwielbienia Jego łaski i sprawie-
dliwości,

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

Z wielu powodów Wielki Piątek jest 
najważniejszym świętem w roku. Zmu-
sza nas bowiem do wskazania na krzyż 
– wydarzenie, bez którego cała Biblia 
jest bez sensu. I – właśnie dlatego –  
z którym mamy, jako grzesznicy duże 
problemy. 

Służyć
Powyższe słowa nasz Pan wypowiada 
w kontekście dyskusji uczniów o tym, 
jak być wielkim. Uczniowie prezentują 
typowo ludzkie, czyli doczesne spoj-
rzenie. Wywyższenie rozumieją jako  
autorytet i pozycję w społeczeństwie. 
Wielki więc jest ten, kto jest wielki 
władzą, wpływami; kogo widzi się  
w świecie wielkim. 

Nasz Pan przedstawia inny wzorzec, 
objawiający najwyższy możliwy spo- 
sób bycia wielkim. To zdolność wyrze- 
czenia się swego autorytetu, pozycji,  
korzyści, przywilejów, zaszczytów. Dla- 
czego? Nie z jakiejś masochistycznej  
pobudki. Chrystus ani nie jest masochi-
stą ani nas do tego nie namawia. Nie 
dlatego, że dobrze jest mieć niską samo-
ocenę i pozwalać sobie jeździć po gło-
wie tym, którzy nas nie szanują i nami 
gardzą. W końcu, nie dlatego, że mamy 
być naiwni i wierzyć tym słowom, gdy 
ktoś wierzący, kto chce przejąć władzę 
w zborze albo jakiejś służbie, zarzuca-
jąc nam działanie w autorytecie przy-
wódcy, zaczyna je cytować. 

Dlaczego więc? Dlatego, że Bóg Ojciec, 
którego dzięki Synowi możemy uwa-
żać za również „naszego”, wymaga od 
nas rezygnacji z korzyści związanych 
z posiadania autorytetu. Co ciekawe, 
ten werset nie mówi o zniesieniu przez 
Pana samej funkcji przywódcy. Raczej, 
pokazuje jak nim być. Przewodząc, 
mamy służyć a nie wynosić się nad 
innych dlatego, że to Go bardziej wy-
wyższa. Jest podobne do życia Chry-
stusa, który wywyższył Ojca przez wy-
rzeczenie dla tych, którym przewodzi 
– dla Kościoła, którego jest Głową. To 
najwspanialszy sposób wywyższenia 
Ojca – i mamy iść w jego ślady. Nie ma 
większego wzorca ani lepszego mode-
lu życia dla Boga. I oczywiście, nie ma 
ostatecznie bardziej błogosławionego. 
Jak czytamy w Liście Jakuba 4:10 i śpie-
wamy w pieśni „Przed obliczem Pana 
uniżmy się” - Pan sam nas wywyższy. 
W swoim czasie. W swój sposób. Jak 
Swego Syna. A my, w międzyczasie, jak 
On mamy być posłusznymi Ojcu. Nie 
dla korzyści, jakie to ze sobą niesie – 
choć, jak widać, niesie – ale dla samej 
miłości do Ojca.

Okup
Ta miłość do Ojca poprowadziła Syna 
na krzyż. Taka była wola Ojca. Chry-
stus miał zrezygnować z siebie dla 
Ojca poprzez rezygnację z wszystkich 
zaszczytów, przy korzystaniu z któ-
rych, jak czytamy w Flp 2:6, „nie upie-

rał się zachłannie”. Dlatego będąc Bo-
giem stał się człowiekiem. Czyli sługą. 
I dlatego jako sługa stał się sługą sług. 
Przyszedł, aby dla nich oddać swoje 
życie jako okup. 

Co to znaczy? W grece złożenie okupu  
to apolutrosis (Łk 21:28; Rz 3:24, 8:23; 
1Kor 1:30, Ef 1:7, 1:14, 4:30; Kol 1:14; 
Hbr 9:15, 11:35) lub lutrosis (Łk 1:68; Łk 
2:38; Hbr 9:12). Oznacza pozyskanie 
wolności (zabezpieczenie wolności) 
kogoś poprzez zapłatę okupu (ceny). 
Także uwolnienie kogoś po wpłaceniu 
okupu (zabezpieczenia). Łączy się ze 
słowami lutron: cena za wykupienie; 
okup. Był płacony za niewolników 
bądź jeńców – to słowo użyte właśnie 
w omawianym przez nas fragmencie  
(i Mk 10:45), oraz antilutron: wymien-
nik; zastępstwo. To słowo pojawia się 
jeden raz, w 1Tm 2:6. Chrystus sam sie-
bie (dobrowolnie) złożył jako okup. 

Obraz więc jest jasny. Mamy niewol-
nika – bądź jeńca. Aby został uwol-
niony, trzeba zapłacić za niego cenę. 
Im większy dług, tym wyższa cena. 
Odkupienie to zarówno transakcja (za-
płata za wolność) jak uwolnienie osoby 
więzionej. W Biblii słowo odkupienie 
opisuje analogicznie dwa wydarzenia. 
Po pierwsze krzyż, czyli pozyskanie 
zbawienia za cenę śmierci Chrystusa. 
Po drugie, Jego powtórne przyjście – 
gdy zostaniemy całkowicie uwolnie-

okup
Mateusz Wichary

I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. 
Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono,  
lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu.
                                                                                              Mt 20:27-28

BOży

fot. stockxchng
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ni mocą zapłaty krzyża. Przykładem 
pierwszego użycia jest np. 1 Koryntian 
1:30: „Chrystus stał się dla nas odku-
pieniem”. Stąd: to Chrystus (Jego życie 
i śmierć) jest ceną naszego odkupienia, 
okupem; tym co sprawiło, że jesteśmy 
odkupieni. Przykładem drugiego, np. 
Efezjan 1:14: Duch Święty jest „rękojmią 
dziedzictwa naszego, aż nastąpi odku-
pienie własności Bożej, ku uwielbieniu 
chwały jego.” To odkupienie dopie-
ro nastąpi, a gwarancją zrealizowania 
przez Boga owego planu jest zadatek, 
czyli dany nam już teraz Duch Święty.  

Podsumowując, odkupieni są wolni 
ze względu na złożony za nich okup. 
Gwarancją (zabezpieczeniem) ich wol-
ności jest złożony za nich okup. Zada-
niem Jezusa było złożenie okupu. Tym 
okupem jest Jego bezgrzeszne życie  
i śmierć w nasze miejsce. 

O czym uczy nas ta prawda?

Zbawienie poza mną
Zbawienie przez odkupienie dowodzi, 
że moje zbawienie w niczym nie za-
leży ode mnie. Zbawiła mnie śmierć 
Chrystusa, a nie moja wiara. Moja wia-
ra tylko obejmuje to, co się stało nieza-
leżnie ode mnie. Zbawienie dokonało 
się nie we mnie, ale poza mną, przez 

Chrystusa. To, co mnie zbawia, to 
uczynki innego człowieka. To, co mnie 
zbawia, to Jego śmierć w moje miejsce. 
Ja nic nie uczyniłem; a wszystko mam 
dzięki temu, co On właśnie uczynił! 
Nawet zmiany, które obecnie we mnie 
zachodzą, zachodzą tylko dzięki temu, 
że On złożył z siebie okup. Inaczej 
przecież Duch nie zostałby nam dany! 

Czy sięgamy poza siebie, na krzyż? 
Czy może w praktyce wiążemy nadzie-
ję na życie wieczne z siłą naszej wia-
ry? Pamiętajmy, że wiara jest jedynie 
sposobem związania z Jezusem. Sama, 

bez Niego i tego, co mamy w Nim, jest 
niczym. Tylko w Chrystusie jest zba-
wienie i życie; w Chrystusie, do które-
go przychodzimy przez pełne zaufania 
poddanie Mu życia i zdanie się na jego 
Krzyż jako wystarczający za nas okup. 

Zbawienie gorszące
Okup to pojęcie nieprzyjemne. Obraźli-
we i niesmaczne. Niegrzeczne. Nie uło-
żone. Zakłóca spokój i miłą atmosferę. 
Nie chcemy (naturalnie) takiego Boga: 
nienawidzącego grzechu, karzącego 
własnego Syna biczowaniem i śmiercią. 
Chcemy Boga tolerancyjnego, który po-
błaża, przymyka oko, nie robi wielkie-
go problemu z małych grzeszków, który 

tylko przytula, przebacza... a nie Boga, 
który karze i smaga, nienawidzi i wyda-
je na okup! Chcemy Boga podobnego 
nam – zrozumiałego, przymykającego 
oko. Nie chcemy Boga świętego. 

Krzyża jednak nie zrozumiemy nie go-
dząc się na Bożą świętość. Świętość, 
która jest nam obca; którą trudno przy-
jąć. To Jego inność względem nas. Aby 
ją przyjąć, musimy zgodzić się, że to 
nie Bóg ma być skrojony na nasze po-
trzeby, ale to my mamy naginać się do 
Niego. W swoim myśleniu, postawie, 
życiu. 

Dlatego mowa o krzyżu za-
wsze jest zgorszeniem. Bóg 
święty nie jest miły i oswojo-
ny. Jest wbrew nam – nasze-
mu nieświętemu rozumieniu 
życia i miłości. Człowiek 
naturalny może zrozumieć 
krzyż jako fatalną pomył-
kę, przykre doświadczenie 
sprawiedliwego człowieka. 
Ale nie przyjmie, bo nie jest  
w stanie mentalnie i emo-
cjonalnie przyjąć prawdy, że 
Bóg jest Bogiem tak bardzo 
innym, że owa inność po-
pchnęła go do złożenia ofiary 
z samego siebie, aby okazu-
jąc łaskę grzesznym, upadłym 
ludziom, pozostać Bogiem 
sprawiedliwym! A w tym  
wszystkim ostatecznie wy-
wyższyć siebie – Ojca jako 
Dawcę Syna, Syna jako Ofiar-
nego Zbawiciela, a Ducha, 
jako objawiającego Syna i pro-
wadzącego do Ojca! 

Naturalnie, sami z siebie nie 
chcemy takiego Zbawicie-

la, który za nas cierpi. Chcemy Zba-
wiciela, który nie cierpi. Nie lubimy 
być dłużni, szczególnie długów, któ-
rych nie rozumiemy. Wolimy, żeby 
wszystkim było dobrze i wygodnie, 
i fajnie i przyjemnie. No i nie chce-
my takiego Zbawiciela naśladować.  
W jego oddaniu i posłuszeństwie Ojcu, 
z którym ciężko nam się zgodzić.   

Ale do takiego właśnie Zbawiciela, któ-
ry przyszedł, aby złożyć życie jako okup 
za wielu, prowadzi nas Biblia. I rów-
nież o takim właśnie świętym, innym 
Bogu nam mówi. I bez owego świę-
tego Boga nie spotkamy prawdziwej  
łaski i nie zrozumiemy głębi miłości 
okazanej w ofiarowaniu za nas Syna. 

Pozostaniemy w swojej zakłamanej do-
broci, tanim sentymentalizmie, huma-
nistycznej wierze w człowieka, mając 
Boga przykrojonego do naszych roz-
miarów. Nie padniemy na twarz. Nie 
porozmyślamy nad miłością, co ślad 
znaczyła mocą. Nie odkryjemy rado-
ści serafów, które wielbiąc Tego, przed 
którym muszą zakrywać twarz, jednak 
z głębi poruszonych serc wybuchają 
hymnem uwielbienia. Nie wyznamy 
wraz z Tomaszem na widok dziur po 
gwoździach: Pan mój i Bóg mój. Pozo-
staniemy nieodrodzeni przez Ewange-
lię. Nasze życie zachowywać będzie 
pozór pobożności, ale jednocześnie 
będzie zaprzeczeniem jej mocy. Bo 
społeczność ze świętym Bogiem czyni 
życie świętym. Społeczność z bogiem 
naszych wyobrażeń życia wypełnia ta-
nią religijną podnietą, która w chwilach 
prób okazuje się tym, czym jest – pustą 
formą, czczą, ludzką religią. 

Zbawienie: pocałunek łaski  
i sprawiedliwości

List do Rzymian mówi, że Bóg na krzy-
żu wyraził swoje dwie równie święte 
cechy: łaskę i sprawiedliwość. W tym 
swoim wyjątkowym dziele zbawienia 
okazuje się bowiem jednocześnie „spra-
wiedliwym i usprawiedliwiającym tego, 
który wierzy w Jezusa” (3:26). Psalm 85 
prorokuje o zbawieniu, które nadcho-
dzi w przepięknym obrazie: ono staje 
się ludziom bliskie, „aby chwała jego 
zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska  
i wierność się spotkały, a sprawiedli-
wość i pokój pocałowały” (10-11). I tak 
właśnie się stało, dzięki ofierze Syna za 
nas. Bóg pozostając sprawiedliwy, jest 
jednocześnie łaskawy. Nie przestaje 
być Bogiem, nie wyrzeka się swej świę-
tej natury. A jest łaskawy, i chwała Jego 
zamieszkała wśród nas!  

Tak więc, choć odkupienie jest naj-
mocniejszym poselstwem o miłości 
Bożej, nie jest jedynie objawieniem mi-
łości Bożej. Takie zawężenie spojrze-
nia na krzyż wypacza Ewangelię. Robi  
z niej przesłodzoną, sentymentalną 
opowiastkę. Spłaszcza i pozbawia mo- 
cy Boże ogłoszenie przebaczenia dla 
grzesznych wykolejeńców i banitów; 
opowieść o Synu Bożym, który umie-
ra, aby nas wykupić; historię o tym, jak 
święty i zagniewany Bóg, pozostający 
sprawiedliwym staje się Bogiem łaska-
wym. Miłość Boża – tak; ale również 
świętość i sprawiedliwość. 

Krzyż uczy nas, że Prawo nie jest złe. 
Gdyby było, Chrystus by go nie wypeł-
niał, ale zlekceważył. Jest dokładnie 
na odwrót: Chrystus przyszedł prawo 
wypełnić i zapewnia, że „dopóki nie 
przeminie niebo i ziemia, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie przeminie  
z zakonu (Mt 5:18). Prawo jedynie nie 
jest dla nas sposobem zbawienia – ze 
względu na nasz grzech. Dlatego nie-
zależnie od prawa Bóg dał inną drogę 
zbawienia – przez krzyż. Ale prawo jest 
święte, dobre i sprawiedliwe. Oczywi-
ście, prawo musi być ożywione auten-
tyczną miłością do Boga – inaczej na-
śladujemy faryzeuszy, podczas gdy na-
sza sprawiedliwość ma być obfitsza od 
ich sprawiedliwości (Mt 5;20). Ale jako 
Boży ludzie, jak sprawiedliwy z Psalmu 
1, mamy w nim mieć upodobanie. Tyl-
ko dzięki łasce.

Znów: nie lubimy prawa – bo jest zbyt 
jasne i zbyt niewrażliwe na naszą wy-
jątkowość. To jeden zestaw zasad dla 
wszystkich. Ale Chrystus mu się poddał 
i je wypełnił. Skoro nie było to dla Nie-
go czymś poniżającym, to nie powinno 
być i dla nas. 

Boży okup: nasze poselstwo
Krzyż jest jedyną przyczyną, dla której 
Kościół ma cokolwiek do zrobienia dla 
świata. Kościół ma służyć zbawionym – 
aby zachowali wiarę i zostali zbawieni, 
ale i służyć potępionym – aby zyskali 
wiarę i zostali zbawieni. Jak? Przez gło-
szenie pojednania przez krzyż i ewange-
lii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. 

Największe, co mamy i jedyne, co 
zbawia, to ogłaszanie krzyża Chrystu-
sa jako miejsca, gdzie Bóg świat ze 
sobą pojednał. Oczywiście w zwy-
cięstwie zmartwychwstania, bez któ-
rego moc krzyża po prostu jest fikcją.  
I zwiastowanie obietnicy, że każdy, kto 
się upamięta i powierzy Chrystusowi, 
mocą tej ofiary będzie oczyszczony  
z grzechu i przywrócony do społecz-
ności z Bogiem. 

Nie zapominajmy więc, po co tu jeste-
śmy. Chrystus zapłacił okup za grzesz-
ników. W Jego miejsce mamy upomi-
nać, prosić i nalegać: pojednajcie się  
z Bogiem mocą jego krwi!

Okup przeczy...
Na koniec zastanówmy się jeszcze, cze-
mu okup Chrystusa przeczy. Przede 
wszystkim lekkiemu podejściu do wiary. 

Wierze, która nie wymaga poświęceń: 
wizji, iż Bóg jest dla nas raczej, niż my  
dla Boga. Nic bardziej błędnego: praw-
dziwi chrześcijanie, tak jak Chrystus mu-
szą przejść przez krzyż, zanim przyjdą 
do Ojca. O TO właśnie chodzi w werse-
tach o noszeniu krzyża i cierpieniu.

Dalej, lekkiemu podejściu do uwiel-
bienia. Uwielbienie to coś łatwego, 
przyjemnego i skupionego na nas? Nic 
bardziej błędnego! Uwielbienie to skła-
danie ofiary z siebie samego. Rz 12:2 
mówi o uwielbieniu jako ofierze: to nie 
jest werset o łatwych, miłych pieśniach, 
ale o życiu pełnym poświęcenia. Tak 
więc, okup przeczy również skupione-
mu na sobie podejściu do uwielbienia. 
Uwielbienie ma być skupione na Chry-
stusie – a konkretnie: na krzyżu. JEGO 
mamy wielbić za to, że pojednał nas  
z Bogiem. Za to, że wyrzekł się siebie.

Spójrzmy również na służbę Ducha. 
Krzyż przeczy postrzeganiu Ducha 
Świętego jako poruszającego nasze 
emocje. Duch Święty przyszedł nie po 
to, abyśmy czuli w sobie miłe ciepło 
podczas śpiewania pieśni ale po to, 
abyśmy zwrócili się całym sercem ku 
Chrystusowi i patrząc na Niego widzie-
li miłość, łaskę, oddanie. Aby Chrystus 
– a nie uwielbienie samo w sobie – był 
dla nas wszystkim we wszystkim. 

W końcu, okup przeczy skupionej na 
sobie pobożności. To nie my się zba-
wiliśmy. Albo zbawimy. Sednem naszej 
wiary jest coś, co wydarzyło się nie  
w naszym życiu, ale w życiu wcielo-
nego Syna Bożego. Mamy więc żyć  
w nadziei, jaką to niesie. Nasze życie ma 
być w cieniu Jego życia, a nie Jego życie  
w cieniu naszego. Wszystko, co robimy 
– na nabożeństwie przede wszystkim, 
ale i w życiu – ma nas oderwać od siebie 
– i skupić na Nim. Wieczerza; głoszenie 
Słowa; modlitwy. Ten brak skupienia 
na sobie ma bardzo wymierne skutki  
w nas – pojawia się pokora; wdzięcz-
ność niezależna od błogosławieństw 
wynikających ze stworzenia; radość, któ- 
rej ostatecznie nic nie przezwycięży. 

Żyjmy w wolności, którą mamy  
w Chrystusie. Jesteśmy wolni od grze-
chu – niech grzech nad nami nie pa-
nuje. Patrzmy na okup, a nie na siebie. 
To daje wolność. Niech to patrzenie 
na okup krzyża rządzi całym naszym 
życiem; będzie w centrum, abyśmy 
uwielbiali Boga i Jego Syna, w Duchu, 
tak jak powinniśmy.   

fot. stockxchng
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Magowie 
     ze 
Wschodu

Parę słów, które chciałabym, byście 
przeczytali rozpocznę fragmentem 
przeboju (nie wszystkim wam znane-
go) białostockich obozów dziecięcych 
z lat dziewięćdziesiątych: „Narewko 
kochana, mieścino nam znana, koleb-
ko cnót i przeżyć wszelkich…”

Narewka, miejsce wybrane przez 
Boga, błogosławione przez Niego. Kie-
dyś miejsce spokojnej starości człon- 
ków naszego Kościoła, w otoczeniu pięk-
nej przyrody, ciszy, czystego powietrza  
i życzliwych, miejscowych ludzi.

Obecnie, od wielu lat zimą i latem 
dość duża posesja byłego Domu Star-
ców tętni radosnym śpiewem, szczerą 
dziecięcą modlitwą, zabawą na trawie 
czy śniegu. Pierwsze zimowisko pro-
wadził tutaj brat Jan Mroczek z Haj-
nówki. To on z pozostałych pojedyn-
czych łóżek zrobił piętrowe. Następni 
kierownicy byli już z całej Polski: pa-
stor Krystian Ber z Łodzi, pastor Janusz 
Zwierzchowski z Elbląga, braterstwo 
Bednarscy, pastor Marek Budziński  
z Warszawy, braterstwo Blank z Gdyni, 
siostra Anna Kuźnik z Krakowa, siostra 
Irena Kmiecik z Tarnowa, brat Anatol  
Piotrowski z Bielska Podlaskiego, bracia 
i siostry ze zboru w Poznaniu i Białym-
stoku. Dużą popularnością cieszyły 
się obozy młodzieżowe prowadzone 

przez siostrę Ewelinę Toło-
piło. Majówki i listopadówki 
do dziś gromadzą młodzież 
z całej Polski. Chór TGD wi-
tał tutaj Nowy Rok. Były też 
szczególne obozy dla dzieci 
z okolic Czernobyla i dzieci z Domu 
Opieki Społecznej. Wszystkie te spo-
tkania odbywały się początkowo w bar- 
dzo skromnych warunkach, później, 
po remoncie w znacznie lepszych.

Wielu nas z całej Polski (i nie tyl-
ko) nosi w sobie radosne przeżycia 
społeczności z Bogiem, społeczności  
z rówieśnikami, ciociami i wujkami, któ-
re były naszym udziałem na obozach  
w Narewce. W czasie tych spotkań 
wiele osób świadomie podjęło najważ-
niejszą decyzję swojego życia – pójścia 
za Panem Jezusem, wielu – wzrastało  
w Panu. Wszystkim przybywało ciałka 
i tężyzny. Zażywaliśmy kąpieli w zim-
nej wodzie rzeki Narewki wypływają-
cej z Puszczy Białowieskiej. Organizo-
waliśmy wyprawy do puszczy.

Zakochani w Panu Jezusie i w Na-
rewce, kiedy nie mogli już być uczest-
nikami obozów, stawali się ich perso-
nelem a Pan im błogosławił. Tak było  
i w tym roku. Pan Bóg obficie sypnął 
tu śniegiem i mrozem. Po zakończo-
nym zimowisku bracia prowadzący 

remonty w obiekcie powiedzieli, że 
Boża łaska była nad nami. Piec cen-
tralnego ogrzewania dotrwał do swego 
zasłużonego końca w bardzo odpo-
wiednim momencie.

Z wiarą śpiewaliśmy na zimowisku: 
„Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade 
mną Bóg, mój Bóg…” Tak było! Dziś 
wiemy, że trzeba zainstalować nowy 
piec. I to już nasze zadanie.

Drogi czytelniku, który doświad-
czałeś Bożych błogosławieństw w Na-
rewce, czy może dopiero zamierzasz 
z nich skorzystać ty, czy twoje dzie-
ci lub wnuki. Jeśli tylko chcesz przy-
łączyć się do naszej akcji i dorzucić 
swoją złotówkę na ten szczytny cel, 
podajemy numer konta, na które moż-
na przelewać pieniądze z dopiskiem 
„Narewka”:  
58-10201332-0000130201846369.

Niech Narewka nadal będzie ko-
lebką cnót i przeżyć wszelkich.

Całym sercem i zaangażowaniem 
związana z Narewką 

– Danusia Nazaruk

w Narewce
Ośrodek

Byłem przystępny dla tych, którzy  
o mnie nie pytali, dałem się znaleźć 
tym, którzy mnie nie szukali ( Iz 65,1). 
Wiem, że to Jezus mnie powołał. Nie 
zawsze szłam za Jego głosem. Wiele 
razy błądziłam. On mnie szukał, znaj-
dował i uzdrawiał. Przystąpiłam do 
chrztu wiary 14 czerwca 2009 roku po 
wielu latach poszukiwań prawdy, ale to 
Jezus mnie odnalazł. Od tej pory sta-
ram się podążać jego ścieżkami. Nie 
zawsze jest łatwo, ale teraz – gdy wiem, 
że jestem zbawiona – przeciwności ży-
cia wydają się niczym. Tej radości nic 
mi nie odbierze.

Urodziłam się w zimie 1987 roku jako 
jedyne dziecko w rzymskokatolickiej ro-
dzinie. W moim środowisku wiara była 
traktowana tylko jako tradycja, rytuał, 
który należy wypełnić, ale nie ma on 
szczególnego znaczenia. Po raz pierw-
szy zostałam ochrzczona, gdy miałam 
rok. W szkole uczęszczałam na kate-
chezę a w drugiej klasie przystąpiłam do 
Pierwszej komunii.
Miałam dobre relacje z rodzicami. Po-
święcali mi dużo czasu, ale nie zawsze 
się rozumieliśmy. Postrzegałam ich jako 
sumiennych, małomównych, wymagają-
cych. Później sytuacja rodzinna uległa 
pogorszeniu. Relacje między rodzicami 
były coraz sztywniejsze, oparte na po-
czuciu obowiązku.
Miałam około 7 lat, gdy umarła moja 
niepełnosprawna intelektualnie i rucho-
wo kuzynka. Wtedy zaczęłam się zasta-
nawiać nad życiem po śmierci i nad ce-
lem mojego doczesnego życia. Pytałam, 
dlaczego Bóg zabrał Karolinkę, a mnie 
pozostawił na ziemi.
Jako dziecko byłam łagodna i nieśmia-
ła. Wolałam towarzystwo starszych ko-
leżanek, a z rówieśnikami bawiłam się 
niechętnie. W szkole podstawowej do-
świadczyłam przemocy ze strony grupy 
rówieśniczej, co w przyszłości sprawiło, 
że stałam się rywalizującą prymuską.

Czy będę w niebie?
Byłam religijnym dzieckiem o silnym 
poczuciu obowiązku. Uczestniczyłam  
w praktykach kościelnych, odmawiałam 
różaniec i litanie. Czciłam jednak fałszy-
wy obraz Boga – mój Bóg był bogiem re-
ligii, mściwym sędzią, fatalną siłą. Dniem 

i nocą liczył moje uczynki, zsyłał po- 
rażki, by mnie upokorzyć. Będąc nieślub- 
nym dzieckiem szczególnie czułam na so- 
bie ciężar grzechu pierworodnego. Czę-
sto czułam się mała, niegodna, nie zasłu-
gująca na Niebo. Podobnie jak Marcin 
Luter od najmłodszych lat przeczuwa-
łam, że nie jestem w stanie się zbawić. 
Taka wiara – oparta na chorym lęku mo-
tywuje, ale przez krótki czas. Szybko się 
wypala. W ten sposób zeszłam na drogę 
ateizmu. Miałam wtedy 10-11 lat. Byłam 
nieśmiała i bardzo zależało mi na akcep-
tacji rówieśników. Nie chciałam ucho-
dzić za bigotkę, a jednocześnie bałam 
się śmierci. Wahałam się między agno-
stycyzmem a rygoryzmem religijnym.
Jako dwunastolatka przeżyłam pierwsze 
nawrócenie. Zaczęłam czytać Biblię,  
angażowałam się w życie parafii. Cią-
gle jednak szukałam czegoś więcej. 
Zaproszono mnie do pewnej katolickiej 
wspólnoty, którą niestety postrzegam 
jako sektę integrystyczną, choć nie uwa-
żam, że cała instytucja kościelna winna 
jest takiemu a nie innemu charakterowi 
owej wspólnoty.
Początkowo było mi w niej bardzo do-
brze. Zaproponowano mi kurs formacyj-
ny. Cieszyłam się, że mogę zdobywać 
wiedzę i przebywać z osobami, które są 
dla mnie autorytetem. Przystępowałam 
do spowiedzi co dwa tygodnie. Uważa-
łam wtedy, że idę drogą pewną i bez-
pieczną.
Z czasem coraz bardziej drażniło mnie 
nadmierne ingerowanie w moje życie  
i zaborczość członków wspólnoty. Dla-
czego ktoś, kto mnie dobrze nie zna, 
wie najlepiej, co jest dla mnie dobre, co 
mam myśleć, mówić, jak się ubierać? 
Miałam coraz więcej wątpliwości. Czy 
ktokolwiek może być moim sumieniem 
i wreszcie, czy ta uległość rzeczywiście 
pozwala mi wzrastać, czy tylko ograni-
cza moją osobowość? Zwierzałam się 
spowiednikowi z różnych rozterek. Mam 
wrażenie, że osądzał mnie, chociaż ni-
czego nie rozumiał. Nie zdawał sobie 
sprawy, jak bardzo cierpiałam z powodu 
spowiedzi. Moje problemy psychiczne  
i duchowe pogłębiły się. Po kilku latach 
wahania zerwałam kontakty z osobami 
ze wspólnoty. Nie była to łatwa decy-
zja. Nie wiedziałam, czy gdzieś znajdę 
przystań.

Jak gość na tym świecie
Jako licealistka przeżywałam liczne trud-
ności, m. in. rozwód rodziców i depresję, 
aż do myśli o samobójstwie. Przyszłość 
wydawała mi się niepewna. Wiedzia-
łam już, że mam postępującą krótko-
wzroczność i bałam się odwarstwienia 
siatkówki. Teraz  
wiem, że wyso- 
ka krótkowzrocz-
ność nie jest wy-
rokiem i niewie-
le osób z tym 
schorzeniem nic 
nie widzi. Wte-
dy jednak per-
spektywa utraty 
wzroku wyda-
wała mi się dość 
bliska.
Mimo wszystko walczyłam z myślą o sa-
mobójstwie, ilekroć wracała. Chciałam 
zostać świętą przez cierpienie i ofiaro-
wać Bogu moje zasługi w nawracaniu 
innych. Ponadto byłam wolontariuszką 
w hospicjum Caritasu. Pomaganie in-
nym sprawiało mi wiele radości – byłam 
potrzebna. Interesowałam się egzysten-
cjalizmem. W moim przekonaniu Bóg 
istniał, lecz był milczący, ukryty, niezro-
zumiały.

„Będę dominikanką”
Im bardziej czułam się obcą na tej zie-
mi, tym bardziej szukałam mistycznych 
przeżyć. Po maturze myślałam o wstą-
pieniu do dominikanek. Chciałam żyć 
w klasztorze kontemplacyjnym, by mieć 
dużo czasu na medytację i nie rywali-
zować już z nikim, tak jak wcześniej  
w szkole. Chciałam w sposób szczegól-
ny poświęcić się modlitwie wstawien-
niczej i rozważaniu tajemnicy Krzyża. 
Poza tym nie wierzyłam, że wychowu-
jąc się w takim domu,  nie mając przy-
kładu życia w małżeństwie, będę mogła 
założyć rodzinę. Celibat przyciąga nie-
stety osoby słabe i poranione, a nie ry-
cerzy wiary.
Klasztor, w którym byłam, jest zgroma-
dzeniem kontemplacyjnym o niezbyt 
ścisłej klauzurze. Oznacza to, że siostry 
utrzymują kontakt ze światem, ale nie 
podejmują zewnętrznej działalności. 
Dzięki temu mogą poświęcić na modli-
twę około 7 godzin dziennie. W celach 

Szukałam prawdziwego domu
ŚWIADECTWO

Maria, 22 lata
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zarobkowych szyją, haftują i uprawiają  
sad. Kilka dni pobytu u dominikanek  
wspominam dobrze. Potem przełożona 
wezwała mnie na rozmowę i odmówiła 
przyjęcia do klasztoru. „Ponieważ masz 
tylko 19 lat, jest za wcześnie na taką de-
cyzję”. Teraz wiem, że jej słowa były słusz- 
ne. Nie mam żalu do siostry Dominiki,  
a nawet jestem jej wdzięczna za tę opinię.

Chrzest Agnieszki
Bóg używa takich narzędzi, jakich ze-
chce. Kilka lat po skończeniu gimna-
zjum spotkałam Agnieszkę, energiczną 
koleżankę o dość rozrywkowym uspo-
sobieniu „trzpiotki”. A właśnie ona po-
wiedziała mi, że została nowo narodzo-
ną chrześcijanką. Byłam w szoku, nie 
wiedziałam, co o tym myśleć. Agnieszka 
adwentystką… Brakowało mi słów.
Wciąż szukałam swojego miejsca – po- 
czątkowo tylko w obrębie Kościoła 
rzymskokatolickiego. Interesowałam się 
na przykład drogą neokatechumenalną 
(studium dziecięctwa Bożego i odnowie-
nie chrztu) czy rekolekcjami ignacjań-
skimi. Nadal nie wykluczałam wyboru 
życia zakonnego. Czytałam Pismo Świę-
te i literaturę duchową. Miałam pewne 
wątpliwości, dotyczące konieczności 
przyjmowania sakramentów, wzywania 
świętych czy używania sakramentaliów, 
np. wody święconej. Coraz częściej za-
stanawiałam się także nad nieomylno-
ścią papieża. Tęskniłam za wiarą prostą, 
opartą na modlitwie własnymi słowami. 
Zewnętrznie, w oczach innych, byłam 
bardzo pobożna, choć może nadmiernie 
dociekliwa i ciekawska.
Moja matka zaczęła szukać pocieszenia 
w duchowości, ale duchowości tradycyj-
nej. Nie byłam w stanie zaakceptować 
jej zachowań rytualistycznych, modlenia 
się do Marii i zbierania relikwii, dener-
wowały mnie pytania: „Czy masz stałego 
spowiednika?”, „Czy chodzisz codzien-
nie na mszę?”, „Kiedy ostatnio przyjęłaś 
komunię?”. Unikałam rozmów na temat 
wiary a mama czuła, że coś się zmienia.

W Szwajcarii
Na pierwszym roku studiów wyjecha-
łam do Szwajcarii. Przebywałam z ro-
dziną w małej miejscowości niedaleko 
Zurychu. Zwiedziłam liczne zbory. Zo-
baczyłam, że kościół może wyglądać 
inaczej, bez tabernakulum, bez obra-
zów. Nie wiedziałam już, co myśleć  
o zamalowywaniu średniowiecznych fre- 
sków przez zwolenników reformacji. 
Czułam, że prostota zimnych wnętrz 
bardzo do mnie przemawia. Widziałam 

ludzi wpatrzonych w karty Biblii, za-
myślonych. Zastanawiałam się, czy ich 
wiara jest fałszywa tylko dlatego, że nie 
uznali papieża.
Na pewnym przyjęciu siedziałam przy 
stole obok pani Kasi, która pochodziła 
z Warszawy, ale od dawna mieszkała  
w Zurychu. Słyszałam, że jest konwer-
tytką. Przez wiele lat pracowała w syste-
mie opieki paliatywnej jako pielęgniarka. 
Wskutek wypadku przy pracy cierpiała 
na niedowład ręki i nie mogła już wyko-
nywać zawodu, który kochała. Sprawiała 
jednak wrażenie osoby akceptującej ży-
cie. Mówiła, że niepełnosprawny może 
więcej czasu poświęcić Bogu i że teraz 
w jej życiu zaczyna się coś nowego. Za-
chęcała mnie do rozmyślania nad Biblią. 
Powiedziała też, że uczy się greki, by 
czytać wydanie interlinearne, ponieważ 
„nic nie zastąpi oryginału”. Kiedy rozma-
wiałam z nią, zdumiewała mnie coraz 
bardziej. Imponowała mi a przecież jej 
wiara była teoretycznie fałszywa.

W szkole Lutra
Po powrocie do Polski zaczęłam poważ-
nie myśleć o konwersji, choć nie byłam 
jeszcze gotowa na żadną radykalną 
zmianę. Szukałam więc Kościoła, który 
byłby trochę podobny do rzymskiego, 
ale jednak inny. Postanowiłam oprzeć 
moją wiarę na studiowaniu Biblii i mo-
dlitwie własnymi słowami i nie zmuszać 
się do pobożności maryjnej. Przestałam 
też nosić szkaplerz. Nie brakowało mi 
wówczas niczego.
Coraz bardziej interesowałam się po-
stacią Marcina Lutra. Czytałam jego pi-
sma i życiorys. Utożsamiałam się z nim,  
z jego wątpliwościami i dążeniami, z jego  
przejściem przez duchową ciemność. Po 
doświadczeniu niemocy mogłabym się  
podpisać pod słowami reformatora „Me  
grzechy tylko łaska twa przebaczy mi 
obficie”. Ja też – jak Luter – czułam się  
tylko małym grzesznikiem, który jedynie  
w łasce może mieć pewność zbawie- 
nia. Ja też – jak on – cierpiałam z powo- 
du spowiedzi, ponieważ wątpiłam w jej  
ważność i tym samym w możliwość 
zbawienia przez sakramenty. Ja też wąt-
piłam, czy woda święcona może odpę-
dzać złe duchy. W trudnych, niedzisiej-
szych pismach Marcina Lutra odnala-
złam odpowiedzi na wiele pytań.
Miejsce lęku i frustracji zajęło nowe 
uczucie – radość z łaski, która mnie zba-
wiła, wzruszenie nią. Byłam wtedy cho-
dzącą radością. Niewiele dbałam o to, 
co powiedzą inni, chociaż wielu ludzi 
szanowało moją fascynację protestan-

tyzmem. Na pytanie, czy rodzice pogo-
dzili się z moją decyzją odpowiadałam, 
że nie mieli wyboru. Mimo to wiedzia-
łam, że sprawiam im ból. Na zarzut od-
cięcia się od korzeni odpowiadałam, że 
przecież Mikołaj Rej też był Polakiem, 
że przodkowie nie będą za mnie żyli, że 
starożytni Rzymianie też przyjęli wiarę 
teoretycznie obcą, ponieważ szukali 
prawdy i nie troszczyli się o względy 
ludzkie, itp.
Szukałam Kościoła, który byłby moim 
drugim domem. Wielu życzliwych ludzi 
mi pomogło, za co jestem im wdzięczna. 
Byłam aktywna w ewangelicko-augsbur- 
skiej parafii św. Trójcy. Pomyślałam, że 
może pietyzm byłby odpowiedzią na mój  
głód osobistej relacji z Bogiem. Może…

„Inni są gorsi”
I znów zwątpiłam. Zależało mi na rozwią-
zaniu problemów duchowych, ale prag- 
nęłam również spróbować wszystkiego  
– rozrywek uważanych za typowe dla 
młodego wieku. Gdy Bóg ukrył się przede  
mną, pomyślałam, że nie warto poświę-
cać życia komuś, kogo pewnie nigdy nie  
było i wyrzec się swoich potrzeb. Mój 
bunt trwał krótko, ale przyczynił się do  
innych grzechów. Uwikłałam się w kom- 
promisy z sumieniem, zmysłowość,  
szukanie akceptacji za zbyt wysoką cenę. 
Tłumaczyłam sobie, że nic się nie dzie-
je, że inni są gorsi, że mam ciężkie życie  
i muszę się pobawić, że jak wezmę pro-
szek, to nie pomyślę o niczym gorszym. 
Buntowałam się też przeciw hipokryzji 
mojego środowiska. Nie rozumiałam, 
jak mój ojciec, który sam nie był wcale 
święty, może mówić: „Jesteś dziewczyną 
i musisz dbać o reputację, jeśli chcesz 
wejść do dobrej rodziny”. Uważałam, że 
skoro rodzice nie dali mi dobrego przy-
kładu, nie powinni mnie pouczać.

Dylemat
Mimo różnych wątpliwości i przywiąza-
nia do grzechu, chciałam uporządkować 
moje życie duchowe i stać się członkiem 

wybranego Kościoła na stałe. Wiara  
w Boga ciągle była dla mnie ważna. Mo-
dliłam się o pokonanie kryzysu w życiu 
duchowym.
Myślałam poważnie o Kościele Ewange-
licko-Reformowanym. Z drugiej strony 
chciałam też przystąpić do chrztu wia-
ry. Nie uważałam mojego pierwszego 
chrztu za ważny, ponieważ miałam wte-
dy tylko rok i nie pamiętałam tego dnia. 
Nikt mnie nie pytał o zdanie w tej kwe-
stii, dopełniono jedynie pewnej tradycji. 
Według Kalwina i Zwingliego chrzest 
dziecka jest ważny ze względu na wia-
rę rodziców, którzy chcą je włączyć do 
przymierza. Miałam wątpliwości, czy 
rodzice ochrzcili mnie z pobożności czy 
tylko dla tradycji. Przed II wojną świato-
wą reformowani udzielali chrztu osobie 
nawróconej, jeżeli sobie tego życzyła. 
Później uznali chrzty katolickie, nawet  
w przypadku tak zwanych „ochrzczo-
nych niewierzących”.
Kiedy dowiedziałam się, że reformowa-
ni, a nawet metodyści nie chrzczą kon-
wertytów, byłam nieco rozczarowana. 
Jeżeli już miałam zamanifestować zmia-
nę w moim życiu, wolałam to zrobić 
poprzez chrzest, niż poprzez publicz-
ną recytację formułki o wstąpieniu do 
jakiegoś Kościoła. W końcu Kościół to 
tylko instytucja służąca wiernym, szkoła 
wiary, nie powinna więc wymagać ślu-
bów, należnych jedynie Bogu.

Spontaniczna decyzja
Znałam baptystów, ponieważ byłam kie-
dyś nad Jordanem i słyszałam o chrztach 
w tej rzece. Spontanicznie zgłosiłam się 
na nauki dla katechumenów w I Zborze 
Baptystów w Warszawie. Zastanawiałam 
się, czy nie czekać, ale przecież chrzest 
to nie nagroda za wzorowe sprawowa-
nie, poprawa życia zaś to łaska, która 
przychodzi, gdy wzrastamy w wierze. 
Wiedziałam, że nie znajdę motywacji, 
by zmienić się na lepsze, dopóki będę 
tylko poszukującym niedowiarkiem.
Po dwóch miesiącach przystąpiłam do 
chrztu. Przeżyłam ten dzień z radością  
i dziękczynieniem. Powtarzałam za Paw- 
łem: Jeśli z nim umarliśmy, z nim też żyć 
będziemy (2 Tym. 2,11), Żyję już nie ja, 
lecz żyje we mnie Chrystus (Gal. 2,20). 
Dziękowałam Jezusowi z całego serca 
– za łaskę wiary, za to, że jestem zba-
wiona. Nie wszyscy, których zaprosiłam 
na uroczystość przyszli. Ci, którzy byli, 
wzruszyli się głęboko i z przejęciem 
uczestniczyli w nabożeństwie. Pozytyw- 
nie ocenili kazanie i śpiewy oraz samą 
agape.

Położyłeś mnie w prochu śmierci
Im bardziej zbliżam się do światła, tym 
więcej wokół mnie cieni. Osoba nowo 
ochrzczona ma wiele entuzjazmu i na-
dzieję poprawy sytuacji oraz na to, że 
już nigdy nie upadnie. Gdy upada, jest 
to dla niej szok – przecież nie tak miało 
być. Odczuwa wtedy wyrzuty sumienia 
z powodu splamionej szaty chrztu.
Dwa miesiące po chrzcie poczułam, że 
spoczywam w „prochu śmierci” (Ps. 22, 
16). Widziałam moją grzeszność. Czu-
łam, że sąd własny wypijam zamiast 
krwi Pańskiej (I Kor 11,29). Najbardziej 
wstydziłam się zmysłowości i ograniczo-
nej kontroli nad sferą emocjonalno-sek-
sualną. Dodatkowo obżarstwo, uleganie 
chwilowym zachciankom, nadużywanie 
leków. Uzależnienie od akceptacji za 
cenę wątpliwych kompromisów. Czu-
łam, że inni są dobrzy a ja wciąż upa-
dam, że nikt nawrócony nie ożeniłby się 
ze mną. Myślałam, że Bóg mnie opuścił. 
Nie czułam nawet nienawiści do grze-
chu. Przeciwnie – tęskniłam za nim. Mo-
dliłam się o przemianę serca – i wciąż 
popełniałam te same grzechy.
Szłam przez duchową ciemność, znów 
czułam się potępiona. Bóg zakrył swo-
je oblicze. Milczał. Zastanawiałam się, 
ile razy będę musiała przejść podobną 
próbę. Groziłam Mu, że się zabiję. Po-
mogło mi kazanie o krzyku grzesznika 
z głębokości (Ps. 130). Chodzi o to, by 
nie ufać własnym siłom, nie obwiniać 
się za upadki, ale oddać sprawę Bogu, 
a On zupełnie ją zmieni. Moja modlitwa 
przestała być modlitwą pokutną. Stała 
się krzykiem grzesznika z głębokości.

Moc w słabości
Uczę się wybaczania sobie. Jestem sil-
niejsza. Myślę, że Szatan przybiera po-
stać anioła światłości i osądza mnie, 
aby wpędzić w rozpacz. Bóg nie chce 
mojej śmierci. On chce stopniowo zmie-
nić moje życie i nie rezygnuje ze mnie, 
gdy upadam. Potrzebuję czasu, aby stać 
się lepszym człowiekiem. Wydam do-
bry owoc tylko wtedy, gdy będę trwać  
w Bogu. Jeśli nawet sama z siebie dojdę 
do doskonałości, nie pokocham Boga 
bardziej i nie zdobędę pokory serca. 
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, al-
bowiem pełnia mej mocy okazuje się  
w słabości. (II Kor 12, 9).
Utożsamiam się z ubogą Samarytanką 
(J 4). Ta kobieta była świadoma swoje-
go grzechu, ale nie potrafiła zostawić 
swoich chorych przyzwyczajeń. Jezus 
widział głód tej duszy, jej niezaspoko-
jony głód miłości. Otrzymała od Niego 

Żywą Wodę i nie pragnęła już więcej. 
Spoczywała w prochu śmierci, ale Pan 
przywrócił jej życie. Wcale nie było za 
późno. On sam wybrał czas. Jezus ją 
uzdrowił. Dzięki jej świadectwu nawró-
cili się też inni Samarytanie.

Moc modlitwy
Cieszę się, że doświadczam miłości Je-
zusa. Nie mogę spędzać w kościele tyle 
czasu, ile bym chciała. Chodzę na na-
bożeństwa niedzielne, a na tygodniowe 
rzadko. Prowadzę grupkę i staram się 
dzielić z innymi, np. przez rozdawa-
nie „Gedeonitek”. Myślę jednak, że nie 
mamy się czym dzielić, póki nie mamy 
życia wewnętrznego. Od dzieciństwa ro-
zumiałam potrzebę modlitwy za innych, 
zwłaszcza niewierzących. Codziennie 
rano czytam Biblię, poza tym staram się 
modlić w ciszy około 30 minut dziennie. 
U dominikanek nauczyłam się hojności. 
Gdybym u nich została, musiałabym co-
dziennie rano wstawać po czwartej na 
jutrznię. Kiedy o tym myślę, poranna 
modlitwa przestaje być poświęceniem – 
staje się przyjemnością. Gdy rozmyślam, 
trwam przed Jezusem w milczeniu albo 
powtarzam te same wersety, przeżywa-
jąc je na nowo. Poza tym modlę się Psal-
mami i uczę się ich na pamięć – Psalmy 
były modlitwą Jezusa, także wtedy, gdy 
umierał na krzyżu.
Moje relacje z innymi ludźmi nie zmie-
niły się zbyt radykalnie. Poza nowymi 
przyjaciółmi mam też dawnych, katoli-
ków, ewangelików i innych. Nie odrzu-
cam ich, jeśli mnie szanują. Modlę się 
o przebudzenie w rodzinie, gdyż Pan 
może wszystko.

Samotność inaczej
Niektóre znajomości straciłam, ponie-
waż dawne kompromisy z sumieniem 
przestały mi się podobać. Znajomi usza-
nowali to albo nie. Widocznie nie wszy-
scy byli moimi prawdziwymi przyjaciół-
mi. W takim razie jestem wdzięczna 
Bogu za uwolnienie od nich. Pozostaje 
modlitwa o ich nawrócenie. Nie odrzu-
cam innych, ale też mam więcej odwa-
gi, by stracić coś dla Jezusa. Bóg, Żywa 
Woda, sam mnie wypełni.
Jesteście przyjaciółmi moimi (J 15,14). 
Niektórzy uważają moją postawę wo-
bec Boga za zbyt roszczeniową. Myślą, 
że kogoś tak wielkiego nie należy niepo-
koić swoimi problemami. Jezus jednak 
nazywa uczniów przyjaciółmi, a nie słu-
gami. Dlatego uważam, że mam prawo 
do osobistej relacji z Nim. Nawet jeśli 
nie zawsze Go rozumiem.  
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W Wielkim Tygodniu, zbliżając się do pamiątki wydarzeń 
związanych z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa 
Chrystusa, na stronicach Ewangelii spotykamy się z wielo-
ma osobami. Są to Judasz, Kajfasz, Barabasz, Piłat, Herod, 
czy Józef z Arymatei. Niepoślednią rolę w wydarzeniach 
tych odegrał tłum prostych ludzi. I właśnie postawie tego 
tłumu poświęcimy to nasze rozważanie.

W drodze do Jerozolimy a raczej do świątyni jerozolim-
skiej - na co wskazuje tekst Łuk.19,45 - Jezus wysyła dwóch 
swoich uczniów, aby przyprowadzili Mu osiołka, na którym 
dostojnie wjechał do tego miasta (Łuk.19,28-40). Nigdzie 
indziej nie czytamy, aby Jezus korzystał z tego środka trans-
portu. Stale podróżował pieszo, nawet tego samego dnia 
pieszo wrócił do Betanii. Ale tym razem chciał przekazać 
współczesnym szczególne poselstwo.

Choć tym razem wydawało się to nieco dziwne, bo wiele 
razy pieszo przybywał do tego miasta, świadomie wybrał 
taki demonstracyjny wjazd. Przecież to był tydzień pas-
chalny, do Jerozolimy zjechały tysiące pielgrzymów z kraju 

Niebezpieczna chwiejność ludzi

Chwiejność tych prostych ludzi nie wywołuje naszego 
uznania, a mimo to jest ona powszechna. Gdy Izraelici 
przeszli przez Morze Czerwone, jakże głośno wyznawali 
swoją wiarę w Boga, swego Wybawiciela. Ale już u stóp 
góry Synaj potrafili zrobić sobie bożka i oddawać mu boską 
cześć. Potem, przy różnych okazjach stale narzekali na 
Mojżesza. Również Jozue przy końcu swego życia miał  
z tym do czynienia. A prorok Eliasz? Gdy lud zaczął czcić 
Baala, prorok ten powiedział: „Jak długo będziecie kuleć na 
dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli 
Baal, idźcie za nim! Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa”  
(1 Król.18,21). Obojętność, odrętwienie, bezradność.

Czy nie dzieje się tak i w czasach obecnych? Oto w ja-
kimś kraju dokonuje się przewrót wojskowy, panujący do-
tąd idą do więzienia a lud pokornie oklaskuje nowych przy-
wódców. To samo nieraz dzieje się w Kościele. 

Dlaczego ci, którzy tak gorąco oklaskiwali Jezusa w Pal-
mową Niedzielę, tak szybko zmienili swoje zdanie i już  
w Wielki Piątek domagali się Jego ukrzyżowania? Czy z ich 
postępowania możemy się czegoś nauczyć?

Sam entuzjazm nie wystarczy 

Sam entuzjazm nieraz jest zwodniczy. Choć w tym przy-
padku wzrastał on aż do czwartku, ale już w piątek prze-
rodził się w nienawiść. W poniedziałek Wielkiego Tygodnia 
arcykapłani chcieli przyłapać Jezusa na słowach, pytając 
Go, kto dał Mu prawo tak postępować? Wtedy Jezus zapytał 
ich: „Skąd był chrzest Jana?” Nie mogli Mu odpowiedzieć, 
że był on z ludzi, ponieważ „bali się ludu, gdyż wszyscy 
mieli Jana za proroka” (Mat.21,26). A Łukasz twierdzi na-
wet, że gdyby powiedzieli, że chrzest Jana był od ludzi, lud 
mógłby ich ukamienować, ponieważ był „przekonany, że 
Jan jest prorokiem” (Łuk.20,6). Byli fanatycznymi zwolenni-
kami Jana Chrzciciela, ale choć mieli słuszne przekonanie 
o Janie, to jednak Jezusa potraktowali gorzej niż Herod po-
traktował Jana. 

Łatwo jest być mądrym w odniesieniu do przeszłości, ale 
nie gwarantuje to mądrego postępowania w teraźniejszo-
ści. Faryzeusze uważali, że gdyby żyli w czasach swoich 
ojców, na pewno nie uczestniczyliby w przelewaniu krwi 
proroków (Mat.23,30). A jednak kilka dni później z pomocą 
chwiejnego tłumu posłali Jezusa na krzyż. Nam też może 
się wydawać, że gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, nie po-
szlibyśmy za tym tłumem. Ale tak się nam tylko wydaje. 
Dobre rozumienie przeszłości nie gwarantuje dobrego po-
stępowania w teraźniejszości.

Gdy Jezus powiedział podobieństwo o niegodziwych 
dzierżawcach winnicy, „uczeni w Pi-
śmie i arcykapłani chcieli Go dostać  
w swoje ręce w tej właśnie godzinie, 
lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, 
że przeciwko nim skierował to podo-
bieństwo” (Łuk.20,19). Znaczenie tego 
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Chwiejność 
Palmowej Niedzieli

Konstanty Wiazowski podobieństwa zrozumieli też prości ludzie. Możemy tylko 
wyobrażać sobie, jak wtedy się cieszyli. Cały lud jeszcze 
stał po stronie Jezusa. Lud ten wiedział, jak zachłanni i ob-
łudni są ich duchowni, ale po kilku dniach mimo wszystko 
stanął po ich stronie. To tak, jak dzisiaj wielu krytykuje księ-
dza, ale gdy ten podniesie groźnie palec, wszyscy cichną  
i pokornieją. We wtorek ludzie ci śmiali się, jak to przewrot-
ni dzierżawcy zabili syna właściciela winnicy, a już w piątek 
uczynili to samo z Jezusem. Sama wiedza o tym, co jest złe 
i cieszenie się z potępienia zła nie gwarantuje nam tego, że 
nie będziemy uczestniczyć w takim samym złym postępo-
waniu.

Gdy zwierzchnicy zamierzali aresztować Jezusa, mówi-
li: „Tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między 
ludem” (Mat.26,5). Widocznie lud nie tylko był gotów do 
ukamienowania swoich przywódców, gdyby poniżyli oni 
pamięć o Janie Chrzcicielu, ale też - gdyby nastąpiło aresz-
towanie Jezusa. Taka postawa ludu hamowała zapędy wła-
dzy, ale tak się nie stało. Gotowość do rozruchów łatwo 
może być manipulowana przez chytrych przywódców. Ich 
sprytna agitacja skierowała złość tłumu z kapłanów na Je-
zusa. A jeszcze dwa dni wcześniej arcykapłani obawiali się, 
że tłum w obronie Jezusa skieruje się przeciwko nim. Goto-
wość do buntu nie gwarantuje, że zostanie on skierowany 
we właściwym kierunku.

W czasie ostatniego tygodnia ewangeliści stale powtarza-
ją, że tłumy były zachwycone nauczaniem Jezusa. „Rzesze 
zaś mówiły: To jest prorok Jezus, 
ten z Nazaretu Galilejskiego” (Mat. 
21,11). „Cały lud zdumiewał się nad 
nauką jego” (Mar.11,18). „Cały lud, 
słuchając go, garnął się do niego” 
(Łuk.19,48). „A lud, który to słyszał, 
zdumiewał się nad nauką jego” 
(Mat.22,33). „Wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało” 
(Mar.12,37). Czy Jezus był z tego zadowolony? Miał tak wielu 
zwolenników, ale bardzo mało uczniów. Nie wystarczało 
samo podziwianie nauki Jezusa,  bo już w piątek wszyscy 
wołali: Ukrzyżuj Go! Samo słuchanie Go i podziwianie Jego 
nauki nie wystarcza i dzisiaj. Jezus nie oczekuje od nas po-
dziwiania Jego nauczania, tak jak nie oczekiwał tego od słu-
chających Go tłumów, które mimo wszystko skazały Go na 
krzyż. Oni bardzo powierzchownie znali Jezusa. 

A może ci z tłumu postąpili na przekór Jezusowi, po-
nieważ nie spełnił ich oczekiwań? Obwołali Go królem,  
a On dał się aresztować i pohańbić. Okazał się niezmiernie 
słaby. Byli zawiedzeni Jego postawą, dlatego ich entuzjazm 
zamienił się w złość. My też nieraz tak postępujemy, gdy 
Bóg natychmiast nie spełnia naszych oczekiwań. W swojej 

książce „Mąż z Nazaretu” Szalom Asz mówi o nastro-
jach społecznych w tym ostatnim tygodniu. Po uroczy-
stym wjeździe do Jerozolimy wszyscy oczekiwali, że 
Jezus wkrótce wyzwoli naród izraelski z rzymskiej nie-
woli. Oczekujący na zwycięstwo Mesjasza zamawiali  
u kowali nowe miecze. Nawet Piotr i Judasz dali się  

miał wielu 
zwolenników, ale 

mało uczniów

i zagranicy, przybywał do stołecznego miasta i naocznie 
wypełniał proroctwo Zachariasza, które mówiło: „Wesel się 
bardzo, córko syjońska! Oto twój król przychodzi do ciebie, 
sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na 
oślęciu, źrebięciu oślicy” (9,9). 

Ludzie zrozumieli to poselstwo i zareagowali spontanicz-
nie. Kładli na Jego drodze swoje szaty, powiewali gałązkami 
palmowymi i wołali: „Hosanna! Błogosławiony, który przy-
chodzi w imieniu Pańskim, król Izraela” (Jan 12,13). Tak jak 
czynią to obecnie ludzie w wielu kościołach. A więc już 
obwołali Go królem! A gdy Jezus udał się na teren świątyni 
i gdy poprzewracał tam stoły w kantorach i stragany han-
dlarzy, jeszcze bardziej spodobało się to prostym ludziom. 
Tłumy po prostu wiwatowały.

Ale te same tłumy pięć dni później wołały już: „Ukrzyżuj 
Go, ukrzyżuj Go! Strać tego, a wypuść nam Barabasza!” 
Tłum tak nalegał, że Piłat ustąpił. Ci prości ludzie posłali 
Jezusa na krzyż. Bez ich pomocy nie mogłoby się to stać.

fot. stockxchng
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wiązawszy więzy śmierci” (Dz. 2,23-24). Ludzie popełnili 
zło, ale Bóg zamienił je w dobro: zaproponował błądzącym 
przebaczenie i przewodnictwo. Na pytanie, co mamy czynić  
Piotr powiedział im, aby pokutowali, przyjęli chrzest i otrzy- 
mali dar Ducha Świętego. Trzy tysiące osób usłuchało tego 
wezwania i tak powstał Kościół – zgromadzenie tych, którzy 
odtąd nie byli już chwiejni i nie dali się już sobą manipulo-
wać. Nawet na sali sądowej mówili, że muszą słuchać raczej 
Boga niż ludzi. Więzienia ani ubóstwo, cierpienia i śmierć 
nie mogły ich zastraszyć. Dlaczego? Ponieważ pozytywnie 
odpowiedzieli na miłość krzyża i całkowicie oddali się do 
dyspozycji Pana Jezusa. Znaleźli swego prawdziwego Paste-
rza a Pasterz znalazł ich. Teraz potrafili iść pod prąd, nie 
wstydzili się być mniejszością, nie kryli się za plecami tłumu. 
Byli gotowi odpowiadać na pytania odnośnie swojej wiary.

A co z nami?
Niepewni, czasem chwiejni, niezdecydowani? Rzucani 

tu i tam różnymi wiatrami nauki i powiewem uczuć? Ani 
gorący ani zimni? Kiedyś gorący, a teraz obojętni? Kiedyś 
stali, ale teraz płynący z prądem? Może należymy do 
chwiejnego tłumu, który czasem podziwiał Chrystusa a po-
tem zwrócił się przeciwko Niemu? Może podziwiamy Go, 
jako wielkiego nauczyciela i od czasu do czasu nawet entu-
zjastycznie Go popieramy, ale gdy przychodzą trudne cza-
sy, idziemy w zupełnie innym kierunku? Krzyż Chrystusa 
wyraźnie pokazuje, gdzie taka postawa może zaprowadzić. 
Chwiejny tłum krzyżuje Go na nowo w dwudziestym pierw-
szym wieku. 

W obecnych czasach powstała moda na prywatną re-
ligijność. Nawet pobożni ludzie co do Jezusa mówią 
– TAK, ale dla Kościoła mówią – NIE. Niechętnie przy-
łączają się do jakiegoś kościoła uważając, że przecież  
i w domu można poczytać Pismo Święte 
lub pomodlić się. A jeżeli już chodzić do 
jakiegoś kościoła, to najlepiej nie włączać 
się do jego życia, być słuchaczem, go-
ściem, sympatykiem, człowiekiem anoni-
mowym. Można nawet ofiarować coś na 
ten Kościół, ale trzymać się z daleka od 
jego codziennego życia. Jeżeli coś złego 
stanie się w tym zborze czy Kościele, zawsze można będzie 
powiedzieć: „To nie moja sprawa, nie mam z tym nic wspól-
nego, przecież tylko od czasu do czasu bywam tam i to 
tylko na większych uroczystościach. Nie jestem członkiem 
odpowiedzialnym za całe duchowe i materialne życie tego 
zboru. Bo to same kłopoty, trzeba tam podejmować trudne 
decyzje, można się komuś narazić itp. Ale w swoim sercu 
jestem wierzącym w Jezusa Chrystusa jako mego Zbawicie-
la, jestem jednością z Głową Kościoła i to mi wystarczy”.

Paweł w Drugim Liście do Koryntian przekonuje wierzą-
cych, że Chrystus jest Głową swego ciała, którym jest Ko-
ściół. Ale pamiętajmy o jednym: jedność z Chrystusem to 
jedność z Jego Kościołem. Nie można być w jedności  
z Chrystusem pozostając bez jedności z Jego ciałem, Ko-

może 
należymy do 
chwiejnego 

tłumu

jedność  
z Chrystusem, 

to jedność  
z Jego 

Kościołem

ściołem. Kiedyś bardzo wyraźnie przemówił do mnie 
tekst: „Grzesząc przeciwko braciom... grzeszycie prze-
ciwko Chrystusowi” (1 Kor.8,12). Nie można obrażać  
i poniżać braci i sióstr i uważać, że się jest w porządku 
z Bogiem. Być z Chrystusem, to być z braćmi  
i siostrami, stanowiącymi ciało Chrystusa, którego jest 
On Głową. 

Drogi przyjacielu, bądź zdecydowanym chrze-
ścijaninem. Wystąp do przodu, na wyznanie swojej 
wiary przyjmij chrzest i przyłącz się do wspólnoty 
ludzi wierzących, do tej czy jakiejś innej. Przecież 
wiesz, że Jezus powiedział: „Kto uwierzy i ochrzci 
się, zbawiony będzie”. Nie lekceważ chrztu, jest on 

nakazem Jezusa i dowodem twego 
posłuszeństwa. Następnie stań się 
aktywnym członkiem społeczno-
ści wierzących. Postaw wszystko 
na jedną kartę. Nie bądź obojętny 
na to, co dzieje się z twoim bra-
tem i siostrą, płacz z płaczącymi  
i wesel się z weselącymi się. Bę-

dzie to dowodem na to, że naprawdę jesteś członkiem 
ciała Chrystusowego, prawdziwym członkiem Jego 
Kościoła. Drogi przyjacielu, zadaj sobie pytanie: w ja-
kiej sprawie nadal jestem niezdecydowany? 

Chwiejność i niezdecydowanie, jak przypomina to 
nam Niedziela Palmowa, czasem może doprowadzić 
do zachwytu, ale potem do odstępstwa i wrogości. 
Chwiejna, niezdecydowana postawa jest bardzo nie-
bezpieczna. To człowiek ani zimny, ani gorący. Dzisiaj 
jest z tobą, a jutro może być przeciwko tobie. Dlate-
go, drogi przyjacielu zdecyduj się odważnie stanąć po 
stronie Chrystusa. Bo kto znalazł już Jezusa jako swego 
Dobrego Pasterza, ten całym sercem do Niego przy-
lgnął i przez przyjęcie chrztu jako publicznego ślubo-
wania wierności Jemu, stał się pełnoprawnym człon-
kiem Jego wspólnoty. Wtedy nie jest już połowicznym 
chrześcijaninem, jedynie słuchaczem, ale członkiem 
tej cierpiącej i borykającej się z różnymi problemami 
wspólnoty kościelnej. Jej radości są jego radościami, 
a jej ból jest jego bólem (patrz 1 Kor.12,26-27). Póki 
jesteśmy na ziemi, musimy radzić sobie z ziemskimi 
trudnościami i chyba to miał na uwadze Pan Jezus, 
gdy powiedział: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale 
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (Jan 16,33).

Oto nauka, jaką widzę w wydarzeniu Palmowej 
Niedzieli. Lud jerozolimski najpierw był zachwycony 
swoim królem, potem posłał Go na krzyż, aż w koń-
cu, po nawróceniu i przyjęciu Ducha Świętego stał się 
prawdziwym wyznawcą i poddanym swego prawdzi-
wego Króla, Jezusa Chrystusa. Niech dobry Bóg do-
pomoże wszystkim nam w poddawaniu swojej woli 
naszemu prawdziwemu Królowi, Jezusowi Chrystu- 
sowi.   

                                                                       

ponieść fali patriotyzmu i też je sobie nabyli. Wszyscy stale 
oczekiwali na cud, a ten stale się odwlekał. W końcu zrezy-
gnowali ze swego Mesjasza. I dzisiaj rezygnują z Niego ci, 
którym natychmiast nie przychodzi On z pomocą.

Owce bez pasterza

Jezus wiele razy patrząc na tłumy ludzi użalał się nad 
nimi, ponieważ byli podobni do owiec bez pasterza. Nikt 
im nie przewodził i ich nie bronił. Nie posiadali głębszych 
przekonań, ponieważ były one oparte na płytkich zwycza-
jach i tradycji. Byli wierzącymi 
„z urodzenia” a nie z przekona-
nia. Ci, którzy mieli być ich pa-
sterzami i przewodnikami, trosz-
czyli się raczej o siebie samych 
niż o swoje owce. Już prorok 
Izajasz narzekał, że pasterze 
ludu „chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej 
korzyści” (56,11). Dlatego lud błądził, można było nim łatwo 
manipulować i wykorzystywać dla niewłaściwych celów.

W Wieczerniku Jezus przypomniał swoim uczniom to 
proroctwo, mówiąc: „Napisano: Uderzę pasterza i będą 
rozproszone owce trzody” (Mat.26,31). Nasza chwiejność 
przyczyniła się do Jego cierpienia. Wziął nasze grzechy na 
drzewo krzyża. Zmarł, jako wiarygodny za niewiarygodnych, 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić nas 
do Boga. Ludzie byli chwiejni w swoich przekonaniach, stąd 
ich przestępstwo było straszne, ale łaska Boża odmieniła 
tę sytuację. Śmierć Syna Bożego zadośćuczyniła ich grzech  
i grzechy wszystkich ludzi na świecie. Teraz Jezus może 
stać się ich prawdziwym pasterzem i przewodnikiem.

Jakże zmienił się ten chwiejny tłum pięćdziesiąt dni po 
tych wydarzeniach! W swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiąt-
nicy Piotr tak powiedział do swoich zdezorientowanych 
słuchaczy: „Gdy według powziętego z góry Bożego posta-
nowienia i planu (Jezus) został wydany, tego wyście rękami  
bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg Go wzbudził, roz-

uderzę pasterza  
i będą rozproszone 

owce
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nie jest ograniczony jedynie do jednego narodu. Obejmuje 
każdego, kto służył Bogu tu na ziemi, kto szukał Boga. 

Czy ją masz?
Opowieść ta jednoznacznie pokazuje, iż nie każdy tam się 
znajdzie, jedynie ci, którzy mają białe szaty. Jedynym kryte-
rium przeznaczenia jest odpowiednia szata. Stawia to przed 
nami pierwsze pytanie: jaką ja mam 
szatę? Czy spełniam to kryterium? 
Czy moi krewni, którzy odeszli do 
wieczności, są ubrani w te szaty? 

Liczy się wejście
Drugim istotnym faktem jest zasada, że obecni przyszli na 
to miejsce w odpowiednich szatach, a nie otrzymali ich 
dopiero po przyjściu. Miejsce naszej wieczności zależy je-
dynie od koloru naszej szaty w momencie wejścia. Wbrew 
naszym oczekiwaniom, to śmierć jest tym momentem roz-
strzygającym. Złudną nadzieję mają ci, którzy uważają, że 
ich pieniądze i modlitwy mogą poprawić standard wieczno-
ści zmarłych. Zdobycie odpowiedniej szaty musi nastąpić 
tu, w trakcie naszego życia, potem już nic zmienić nie moż-
na. W świetle tego, jak i innych fragmentów Pisma Święte-
go, nauka o czyśćcu wydaje się fałszywą nadzieją. Ostatnie 
uderzenie naszego serca jest momentem rozstrzygającym  
o naszej wieczności. Tu tkwi najgłębsza odpowiedź na za-
dawane przez nas pytanie, gdzie są teraz nasi zmarli krewni. 
Nic nie uzasadnia naszej nadziei, że wszyscy dostąpią zba-
wienia, gdyż miłosierny Bóg nikogo nie skaże na wieczne 
potępienie. Ta teoria jest nieprawdziwa, choć miła dla na-
szego ucha. 

Jak ją zdobyć, czyli o różnych proszkach do prania
W tym momencie musimy zadać sobie pytanie: jak zdobyć 
tę białą szatę? Teologowie zdrowo namącili nam w gło-
wach, różnie ten problem definiują Kościoły i wspólnoty 
chrześcijańskie, zdarza się, że całkowicie inaczej, niż ana-
lizowany fragment. 
Jednymi z najbardziej irytujących reklam są te dotyczące 
proszku do prania. Oto ktoś idzie na przedstawienie do te-
atru z paczką proszku. Nagle, nie wiadomo dlaczego chwa-
li się swojej sąsiadce, że pewnie aktor pierze w dobrym,  
a nie złym proszku. Życie kobiety jest w tych reklamach 
sprowadzone do szczęścia, jakie daje dobrze wyprana 
odzież. 
Nasz artykuł też mówi o proszku do prania naszych ducho-
wych szat. Posługując się obrazem proszków - są dobre, 
skuteczne proszki i podróbki, fałszywe, które nic nie piorą, 
a jedynie dają złudną nadzieję bieli. Spójrzmy na ukazywa-
ne dzisiaj metody dostania się przed Boży tron. 

Potrafię!
Najbardziej popularna sprowadza się w konsekwencji do 
stwierdzenia „człowiek potrafi”. Oto ja, poprzez przeróż-
nego rodzaju zabiegi, poprzez odpowiednią dietę, zestaw 

kryterium przeznaczenia 
jest odpowiednia szata

uczynków, złożone Bogu dary, ascezę, mogę osiągnąć cel, 
jakim jest biała szata. Niestety ten fragment o tym nie mówi 
i trudno jest znaleźć jakiś inny popierający tę ideę. Nie mo-
żemy osiągnąć tej wymarzonej czystości w ten sposób. 
Nie możemy też kupić czystej szaty w momencie śmierci 
lub chwilę po niej. Nic tutaj nie pomogą nasze modlitwy za 
zmarłego ani wydane na ten cel pieniądze. Nie osiągniemy 
tej czystości chodząc do właściwego kościoła, poszcząc ani 
poprzez doskonalenie swoich czynów. 

Zdanie się na Chrystusa
Cóż więc nam pozostaje? To, co jest dla nas najtrudniej-
sze – zastosować się do Bożych oczekiwań. Zrezygnować  
z własnego pomysłu i w pokorze poddać się Bożej drodze.  
I to jest najtrudniejsze. Gdyż kochamy hasło „człowiek po-
trafi” i trudno jest się przyznać do faktu, że jednak nie po-
trafi. Trudno jest uznać, że nic robić nie musimy, a jedynie 
pozwolić, aby Bóg zrobił wszystko za nas. 
Zaraz pewnie odezwą się głosy sprzeciwu. Przecież my 
musimy to lub tamto. Powiedzą, że potrzebujemy Kościoła, 
aby dojść do celu, inni - dobrych uczynków, inni zaś, że 
pełnego oddania organizacji, albo że musimy oddać nasze 
pieniądze, jeszcze inni nauczają o drugiej próbie itd. A co 
mówi Bóg? Musimy wyprać swoje duchowe szaty we krwi 
Baranka. Tylko tyle, ale to tyle jest najtrudniejsze dla nas, bo 
przecież …
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to jest to wszystko, co 
daje nam szansę na białe szaty. To właśnie w tym momen-
cie te szaty stały się realną rzeczywistością dla całego świa-
ta. Przed Bożym tronem nie ma innej kategorii wejścia, jak 
poprzez krzyż, poprzez krew Baranka. To jest właśnie ten 
super proszek, który może nasze przyblakłe szaty duchowe 
wyprać i nadać im śnieżnobiały kolor. Tajemnica krzyża Je-
zusa otwiera nam drogę do wieczności, jeśli odkryjemy sens 
tej tajemnicy. 
Zbawiająca wiara to przyjście pod krzyż i wypranie swoich 
duchowych szat, to przyjęcie daru, jaki chce nam dać Jezus. 
To otwarcie swojego życia na Jezusa i poddanie tegoż życia 
jego Słowu. Jest to trudne, gdyż nasze stare JA ciągle upomi-
na się o swoje prawa, ale nie ma innej drogi. 

Patrząc na to zagadnienie obiektywnie należy dostrzec, że 
zbawienie jest przywilejem a nie czymś, co nam się na-
leży. Nasze życie i nasze zasługi raczej prowadzą nas na 
zewnątrz zbawienia, ale miłosierdzie Boże i dzieło krzyża 
może zmienić ten kierunek. Zbawienie jest największym 
przywilejem, jest jak wygranie losu na loterii. Smutną spra-
wą zaś jest fakt niedostrzegania tego przywileju we współ-
czesnym świecie, ale i w naszym Kościele. Jakże wielu na-
szych bliskich, zamiast stać się częścią społeczności zba-
wionych szuka swojego miejsca poza Bogiem i zborem. 
Smutną rzeczą jest, iż tak wielu wspaniałych młodych ludzi 
ulega pokusie tego świata i odchodzi z miejsca, gdzie może 
uzyskać najwięcej. 

Co dla kogo jest wspaniałe
Głos ewangelii z takim trudem przebija się do świadomości 
ludzkiej. Z takim trudem przebija się i do naszej świadomo-
ści. Wizja nieba ukazana w Księdze Objawienia jest najlep-
szą rekomendacją dla każdego z nas. Czyż nie wspaniale 
byłoby całą wieczność brać udział w nabożeństwie ku czci 
Boga? Czyż nie wspaniale byłoby służyć Bogu we dnie i no-
ce, nie mając żadnych innych zobowiązań i potrzeb? Wspa-
niała wizja, ale czy dla każdego? Przecież dzisiaj tak trudno 
nam wytrwać na nabożeństwie ponad półtorej godziny. Jak-
że często jesteśmy zniecierpliwieni przedłużającym się 
uwielbianiem, długim kazaniem. Gdy nabożeństwo się wy-
dłuża, nerwowo spoglądamy na zegarki, bo przecież jest 
jeszcze tyle ciekawych rzeczy do zrobienia w domu. Wy-
obraźmy sobie siebie w niebie, śpiewających całą wiecz-
ność, czyż dla wielu z nas nie będzie to piekłem, skoro teraz 
dwadzieścia minut uwielbienia to znacznie za dużo? 
Patrząc dalej, jak będziesz się czuł w niebie, gdy obok ciebie 
uwielbiać będą przedstawiciele niesłusznego kościoła, wro-
gich tobie narodów, znienawidzonych przez ciebie „koloro-
wych”. Ten tekst jednoznacznie mówi  o wszystkich ludach 
i narodach obecnych przed Bożym tronem. 
Słowa tej pięknej wizji stanowią dla nas wyzwanie. Musi-
my nauczyć się radości z uwielbienia, radości ze spotkania  
z każdym człowiekiem, o każdym pochodzeniu i każdej 
przynależności. Przecież nie wiemy, kto będzie stał obok 
nas na tym wiecznym uwielbieniu. Może dlatego Jezus na-
kazał miłowanie swoich wrogów, może dlatego chciał otwo-
rzyć nasze serca na każdego człowieka. 

Pocieszenie 
Słowa tej pięknej wizji są pociechą dla każdego, kto wyprał 
swoje szaty w krwi Baranka. Stanowią dla mnie nadzieję  
i radość. Tu, na ziemi doświadczam trudów służby dla Boga, 
doświadczam odrzucenia, wielu przeszkód na drodze tej 
służby. Tam w niebie pozostaną jedynie ci, którzy pragną 
służyć Bogu, już nikt i nic nam nie przeszkodzi. Te słowa 
są właśnie dla mnie pociechą i radością. W naszym ocze-
kiwaniu na wieczność nie musimy bać się przyszłości, ale  
z nadzieją patrzeć w przyszłość, gdyż Bóg otworzy przed 
nami niewyobrażalne perspektywy.    

zbawienie jest największym 
przywilejem

Niedawno odkryto, że prawie od samego początku histo-
rii człowieka zwyczaj urządzania pogrzebu zmarłym był 
obecny. Jedynie świadomość istnienia życia po śmierci uza-
sadnia uroczystości pogrzebowe. 

Biała szata
Dla mnie taką ogromną pociechą są słowa zapisane  
w Księdze Objawienia: „I odezwał się jeden ze starców,  
i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe  
i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on 
rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. 
Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy 
w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obec-
nością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie 
na nich słońce ani żaden upał, Ponieważ Baranek, który jest 
pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych 
wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.” Obj. 7:9-17
Wizja występująca w tym fragmencie ukazuje ogromny 
tłum zgromadzony w niebie naprzeciwko tronu Bożego. 
Ten tłum to lud Boga, to ci, którzy poprzez swoje życie  
i wybory tu na ziemi, stanęli po słusznej stronie. Ten tłum 

Człowiek zadaje sobie odwieczne pytanie, co jest 
po drugiej stronie życia? Co się stało z naszymi 

krewnymi, dziadkami, rodzicami, dziećmi gdy 
odeszli z tego świata? Po pogrzebie mojego ojca 
mama takie pytania zadawała bez przerwy. 

Ryszard Tyśnicki

Wyprane  
szaty
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Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma dla nas 
tak wielkie znaczenie? Wydawało się, że po śmierci Jezusa 
na krzyżu Golgoty, wszystkie Jego wypowiedzi straciły na 
znaczeniu. A jednak po trzech dniach, znowu pojawił się 
On żywy. Potem powiedział uczniom, że po swojej śmierci 
oni też, tak jak On, powstaną z martwych. I to nadało ich ży-
ciu sens. Obdarzył wszystkich swoich wyznawców nadzieją 
przyszłego życia z Bogiem – życia bez bólu i cierpienia, peł-
nego radości i szczęścia. Na pożegnanie powiedział im: „Na 
świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem 
świat” (Jan 16:33).
Ale, ktoś powie – czy to, co stało się dwa tysiące lat temu, 
ma jakieś znaczenie dla mnie tu i teraz? Czy śmierć i zmar-
twychwstanie jakiegoś człowieka dwa tysiące lat temu ma 
coś wspólnego ze mną, żyjącym w XXI wieku? Czy to, co 
zdarzyło się Jezusowi, może też przydarzyć się i dla mnie? 
Zwróćmy zatem uwagę na znaczenie zmartwychwstania 
Chrystusa w wymiarze osobistym. Przede wszystkim posta-
rajmy się zwrócić uwagę na wpływ zmartwychwstania na 
uwolnienie nas od lęku przed śmiercią. 

Wolność od lęku przed śmiercią
Lęk przed śmiercią jest zjawiskiem powszechnym. Trudno 
jest wyobrazić sobie, że przestaniemy istnieć,  
a po naszej śmierci świat nadal będzie istniał. 
Jesteśmy dla siebie samych ośrodkiem wszech-
świata. Choć wiemy, że kiedyś umrzemy, to jed-

śmierć przerywa 
osobiste nadzieje

nak jakoś odsuwamy od siebie taką myśl. Czasem nawet 
oszukujemy samych siebie. Tak jak starożytni Egipcjanie, 
którzy balsamowali zwłoki, stawiali przy nich jedzenie i nie-
zbędne w czasie życia sprzęty. A ileż pieniędzy wydają dzi-
siaj ludzie w punktach odnowy biologicznej, aby przedłużyć 
swoją młodość i życie? W szpitalach sztucznie przedłuża się 
życie przy pomocy aparatury. Choć mówi się, że bronimy 
życia od naturalnych narodzin do naturalnej śmierci, to jed-
nak oficjalnie nie uznaje się tej naturalnej śmierci, sztucznie 
przedłużając ten proces przez korzystanie z aparatury pod-
trzymującej życie. A gdy ktoś już w końcu umrze, pudrują 
go i malują, aby nawet w trumnie wyglądał jak żywy. Wielu 
po prostu nie chce myśleć o śmierci. Nawet słowo śmierć 
wymawia się dosyć rzadko zastępując je takimi określeniami 
jak: odszedł, zasnął, spoczął w Panu czy przeszedł na drugą 
stronę.
A dlaczego boimy się śmierci? Ponieważ jest ona tajemnicza 
i nieznana. Nikt stamtąd nie wrócił i nie opowiedział, jak 
tam jest. Wobec śmierci musimy stanąć samotnie, musimy  
w tę podróż udać się sami, bez swojej rodziny i przyjaciół. Po-
nadto śmierć oddziela nas od tych, których kochamy. Śmierć 
przerywa nasze osobiste nadzieje i marzenia. Nie jesteśmy 
w stanie realizować swoich planów i pragnień. Śmierć stawia 
nas w obliczu unicestwienia. Boimy się śmierci, bo to może 

być koniec wszystkiego. Nie wiemy, czy dalej 
będziemy istnieć. I w końcu śmierć jest nieunik-
niona. Mimo wszelkich wysiłków przedłużenia 

życia, wszyscy nadal umierają. Śmierć jest nieuchronna. Na-
wet najdłuższe życie kończy się śmiercią.
Czasem śmierć jest nagła, nieprzewidziana. Nawet ludzie 
wierzący wzdrygają się na myśl o swojej śmierci. Chociaż 
oczekują na niebo, to jednak choroby i cierpienia nieraz bu-
dzą smutek i rozczarowanie. Dopiero szersze spojrzenie na 
śmierć, biblijny pogląd na nią, pozwala uniknąć paraliżują-
cego strachu przed nią. To szersze, właściwe spojrzenie na 
życie i śmierć, pozwala nam przezwyciężyć wszelkie zwią-
zane z tym obawy.
To zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa gwarantuje nam to 
szersze spojrzenie. To dzięki temu zmartwychwstaniu do-
wiadujemy się, że nasze trudności i kłopoty, cierpienia i ból 
są tylko chwilowe. Mimo smutnych doświadczeń w swoim 
życiu i prześladowań śmierci, nadzieja zmartwychwstania 
obiecuje wspaniałą przyszłość. Jeżeli śmierć bliskich nam 
osób lub perspektywa własnej śmierci, prowadzą nas do 
przygnębienia, to jedynie ulegamy nastrojom emocjonal-
nym. Powinniśmy stale „przemieniać się przez odnowie-
nie swego umysłu” (Rzym.12:2) i patrzeć na życie z nie-
biańskiej perspektywy, jak czynił to Paweł, który napisał:  
„Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie 
znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” 
(Rzym.8:18). Nasze myśli mamy koncentrować na wiecz-
nych prawach, a nie na chwilowych kłopotach. Lęk przed 
śmiercią nie musi nas paraliżować. 
Oto kilka różnic między teraźniejszością a przyszłością, 
wg 2 Kor.4:14.17: teraz nasze ciała ulegają obumieraniu  
– w przyszłości będziemy mieć wieczne ciała; teraz na-
sze kłopoty są tymczasowe – w przyszłości czeka nas stan 
wiecznej radości; teraz znosimy cierpienia – w przyszłości 
czeka nas bezmiar chwały. 

Strategia stawania wobec śmierci
Jak zmartwychwstanie Jezusa może nam pomóc w zmaga-
niu z lękiem przed śmiercią? Oto trzy wypróbowane, prak-
tyczne kroki w tym kierunku. Są to: zaakceptowanie prawdy 
o życiu wiecznym, przestawienie swego życia na perspekty-
wę nieba i przywoływanie prawdziwych myśli o śmierci  
w chwilach niepokoju. Zechciejmy na chwilę zastanowić się 
nad tymi sprawami.

Zaakceptowanie prawdy o życiu wiecznyma) . Należy do-
brze przyswoić sobie dowody zmartwychwstania Jezusa, 
które zniosło barierę między ziemią a niebem i pozwoliło 
niebu wkroczyć w teraźniejszość. Nieraz nie wystarczy 
poznać fakty historyczne, są one tak nam dalekie. Prawda 
o zmartwychwstaniu przez modlitwę, medytację i spo-
łeczność z ludźmi wierzącymi, musi stać się centrum 
naszego życia. Sprawy zmartwychwstania nie należy po-
mijać, ponieważ jest ono bardzo ważne dla naszej wiary. 
Trzeba postanowić, że jest ono prawdą i podwaliną na-
szego chrześcijaństwa, dlatego musi być treścią naszych 
poglądów i działań.
Przestawienie swego myślenia na perspektywę niebab) . 
Przyjęcie właściwego założenia odnośnie przyszłości 
może wpłynąć na naszą teraźniejszość. Naszym prze-

zmartwychwstanie  
Chrystusa daje nam  
szersze spojrzenie

znaczeniem, jako ludzi wierzących, jest nowe niebo  
i nowa ziemia. Jeżeli się na tym skupimy, dopomoże to 
nam przebrnąć przez ciemność dnia dzisiejszego. Paweł 
pisał: „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na zie-
mi” (Kol.3:2). Myślcie o tym i dążcie do tego. Patrzenie 
na świat z niebiańskiej perspektywy wymaga wysiłku. Ta 
zmiana punktu widzenia dokonuje przemiany naszych 
przeżyć. Piotr zachęca prześladowanych chrześcijan, aby 
patrzyli na to z niebiańskiej perspektywy (1 Ptr.5:9-10), 
tak mamy patrzeć w chwilach niepokoju i śmierci (Mat. 
6:19-34 i 10:28). Trzeba wznieść się ponad swoje życiowe 
okoliczności. Życie może mieć sens i radość nawet wte-
dy, gdy nie wszystko układa się po naszej myśli. Możesz 
wierzyć, że Bóg przeprowadzi cię przez obecne trudno-
ści i wskrzesi do nowego życia bez bólu i śmierci.
Zastąpienie naszych lękliwych myśli myślami pozytyw-c) 
nymi. Niepokój przed śmiercią może nas paraliżować  
i nie pozwalać na radość. Paweł zachęca Filipian, aby za-
wsze się radowali i myśleli „tylko o tym, co prawdziwe, 
szlachetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwa-
lebne, co jest cnotą i jest godne pochwały” (4:6-9). Swoje 
lękliwe myśli mieli zastąpić pozytywnymi i prawdziwymi. 
Takie postępowanie jest budujące i wyzwalające. Może 
ono dopomóc nam mieć umysł Chrystusowy, a nie umysł 
tego świata, umysł pozwala-
jący nam doświadczać mocy 
zmartwychwstania w teraź- 
niejszości. Jest to proces wcie-
lania w swoje życie udoku-
mentowanej prawdy histo-
rycznej o zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. Trzeba mówić sobie: śmierć jest tylko 
krokiem do przywrócenia mojej więzi z Bogiem, On już 
pokonał śmierć. Gdy atakuje nas lęk, skoncentrujmy się 
na tym, o czym wiemy, że jest prawdą. Prawda zawsze 
wyzwala, a kłamstwa zawsze zniewalają. Prawdę o zmar-
twychwstaniu opierajmy na pewności tych prawd, któ-
rych już doświadczyliśmy w swoim życiu.

Zmartwychwstanie świadczy  
o zwycięstwie nad śmiercią

Śmierć nie była końcem życia Jezusa i nie musi też być 
końcem naszego życia. Wielkanoc każdego roku zwiastu-
je nam dobrą nowinę – Jezus pokonał śmierć. Bóg poko-
nał siły śmierci. Choć proces umierania napawa nas lękiem, 
sama śmierć nie musi budzić w nas lęku. Zmartwychwstanie 
Chrystusa mówi nam, że to Bóg, a nie śmierć decyduje o na-
szym ostatecznym przeznaczeniu. To również upewnia nas  
w tym, że wierzący w Jezusa też powstaną z martwych. Pa-
weł pisze: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zba-
wiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni 
znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego cia-
ła swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może” 
(Fil.3:20-21). Zmartwychwstanie Jezusa pozwala wierzące-
mu spojrzeć z niebiańskiej perspektywy na teraźniejszość   
i daje obietnicę życia wiecznego w przyszłości (1Ptr.1:3-4).  

Śmierć i zmartwychwstanie 

z Chrystusem

Konstanty Wiazowski
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Łagodzenie lęku przed śmiercią
Choć śmierć jest tajemnicza i nieznana, zmartwychwstanie 
Jezusa dowodzi, że nie jest ona wieczna. Teraz wiemy  
o niej nieco więcej. Chrystus przetarł szlak, uchylił drzwi 
tej tajemnicy, zostawił ślady swoich stóp, którymi mamy 
podążać. W czasie śmierci nie musimy czuć się samotnie. 
Chrystus jest z nami zawsze. Już psalmista napisał: „Choć-
bym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pasterski są mi pocie-
szeniem” (Ps.23:4). Chrystus wkroczył w tę ciemną dolinę 
śmierci i oczekuje, aby nas przez nią przeprowadzić. 
Śmierć nie oddzieli nas od bliskich, po śmierci będziemy 
razem z nimi. Jezus powiedział do skruszonego przestęp-
cy: „Dzisiaj będziesz ze mną w raju” (Łuk.23:43). Po zmar-
twychwstaniu na wieki będziemy razem z nimi. Śmierć 
tylko na krótko oddziela nas od nich. 
Zmartwychwstanie usuwa też lęk przed niemożliwością 
spełnienia naszych oczekiwań i marzeń, ponieważ jest 
odwrotnie: w niebie spełnią się wszystkie nasze nadzieje 
i oczekiwania. W naszym nowym życiu spełni się każde 
nasze pragnienie, a przede wszystkim pragnienie przeby-
wania z Bogiem i kochania Go. Kto w tym życiu rozwi-
ja i pomnaża swoje talenty – jak słudzy w przypowieści  
o talentach (Mat.25,14-30) – ten w niebie otrzyma jesz-
cze większe zadanie do wykonania. Objawienie mówi, że 
„będziemy z Nim (Bogiem) królować, a to będzie wielkie 
zadanie.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zaprzecza temu, że 
ze śmiercią wszystko się kończy. Wielu uważa – choć po-
dają się za chrześcijan – że śmierć to unicestwienie, koniec 
egzystencji, kres wszystkiego. Ale tak nie jest. Paweł pisze: 
„Albowiem JAK WIERZYMY, że Jezus umarł i zmartwych-
wstał, TAK TEŻ WIERZYMY, że Bóg przez Jezusa przy-
wiedzie z nim tych, którzy zasnęli” (1 Tes.4:14). Jak wie-
rzymy „do tyłu”, tak samo wierzymy „do przodu”. Albo:  
„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest 
pierwiastkiem tych (lub „jako pierwszy z tych”), którzy za-
snęli (lub „umarli”). Skoro bowiem przyszła przez człowie-
ka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwsta-
nie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też  
w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Kor.15:20-22). 

Zmartwychwstanie 
usuwa lęk przed 
niemożliwością 

spełnienia marzeń

Inne skutki zmartwychwstania Jezusa
Następnym skutkiem zmartwychwstania Jezusa jest pewność 
spełnienia się naszych pragnień i oczekiwań. Śmierć jest dopie-
ro początkiem, bramą do wiecznego życia. Po śmierci będzie-
my wiecznie przebywać z naszym Stwórcą! Grzeszni ludzie 
wyobrażają sobie niebo jako coś zupełnie duchowego, ode-
rwanego od prawdziwego życia. Uważają, że w niebie będzie 
wiało nudą, dlatego korzystają z przyjemności tego życia teraz, 
bo – jak mówią – w niebie tego nie będzie.
Ale to nieprawda. W niebie nie będziemy bezcielesnymi du-
chami, będziemy mieli ciała – rzeczywiste ciała, takie, jakie 
mamy teraz. Ale nie będą one poddane chorobom, proceso-
wi starzenia się czy śmierci, nie będą umierały. Paweł pisze:  
„W jednej chwili, w oka mgnieniu... umarli wzbudzeni zosta-
ną jako nie skażeni... albowiem to, co skażone, musi przyoblec 
się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się  
w nieśmiertelność” (1 Kor.15,52-53). Nasze ciała będą takie, ja-
kie mieli Adam i Ewa przed upadkiem w grzech. Ciała zdrowe, 
nie ulegające procesom starzenia się i śmierci.
Czytając powieść, mamy pokusę zajrzeć na koniec książki, aby 
dowiedzieć się o jej zakończeniu. Jako ludzie wierzący nie mu-
simy iść do wróżki czy jakiegoś proroka, aby czegoś dowie-
dzieć się o swojej przyszłości, znamy bowiem zakończenie 
powieści swego życia. Wiemy, co nas czeka 
po śmierci i dlatego z nadzieją oczekujemy 
na jej nadejście i swoje odejście do prawdzi-
wego domu. Gdy piętnastoletnia dziew-
czynka po wypadku i paraliżu jednej strony 
ciała znalazła się w szpitalu, usłyszała, jak 
lekarz szeptem powiedział jej rodzicom: 
„Biedne dziecko, najlepsze czasy ma już za sobą”. Dziewczyn-
ka ta wierzyła w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, dlatego 
głośno powiedziała: „Nie, panie doktorze, moje najlepsze czasy 
są jeszcze przede mną, gdy zobaczę w chwale mego Pana  
i Króla”. Ap. Paweł napisał bowiem: „Niewielkie zaś cierpienia, 
które chwilowo znosimy, przygotowują nam bezmiar wiecznej 
chwały” (2 Kor.4,17; Rzym.8,18 i 1 Ptr.1,4).
Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas nie tylko obietnicą 
nowego, doskonałego życia w przyszłości, ale też gwarancją 
takiego życia we wspólnocie wierzących już teraz. Już teraz 
odrodzeni przez Chrystusa żyją rzeczywistością końca historii 
zbawienia. Jesteśmy w środku naszej życiowej opowieści, ale 
już teraz znamy jej zakończenie i już teraz nią żyjemy. Wyraź-
nie widać to przy łóżku chorego chrześcijanina, na spotkaniu 
ludzi różnych ras, języków i kultury, zjednoczonych jedną my-
ślą i postawą. Jako ciało Chrystusa jesteśmy wezwani do życia 
w tej nowej rzeczywistości. Pycha ludzka w postaci wieży Ba-
bel podzieliła ludzi, a moc zmartwychwstania Jezusa znowu 
jednoczy ich ze sobą.
Wspólnota kościelna, żyjąca w mocy zmartwychwstania, jest 
wspólnotą nadziei, miłości i przebaczenia. Paweł pięćdziesiąt 
trzy razy wspomina o zmartwychwstaniu Jezusa. Jest ono nie 
tylko faktem historycznym, ale i realną rzeczywistością w ży-
ciu ludzi wierzących. Dziękujmy zatem Bogu za wzbudzenie 
z martwych Jezusa Chrystusa i danie nam nadziei na zmar-
twychwstanie i życie wieczne z naszym Stwórcą. Niech ta 
nadzieja już teraz dopomaga nam prowadzić to nowe życie  
w mocy zmartwychwstania.   

żyjemy  
rzeczywistością  

końca historii  
zbawienia

Wydarzyło się w niedzielę
Śmierć bliskiej osoby jest tragedią,  
z którą trudno się z pogodzić. Dlate-
go wracamy. Wracamy pamięcią do 
wspólnych chwil. Wracamy nad grób. 
W niedzielę „wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, przyszła Maria 
Magdalena do grobu” (Jan.20,1). Być 
może nie mogła spać. Może chciała 
być tam przed innymi, spędzić chwi-
le w samotnej refleksji przed grobem 
Jezusa, zanim dotrą tam pozostałe 
kobiety. 

To, co zastała na miejscu z pewno-
ścią ją przeraziło. Kamień zasłania-
jący wejście do grobu był odwalo-
ny. Dookoła nie było żywej duszy. 
Zniknęli gdzieś żołnierze rzymscy 
trzymający przy grobie nocną straż. 
Co tu się stało? Niedługo potem do 
grobu dotarły inne kobiety, niosąc 
wonności i maści. Właśnie wzeszło 
słońce. Umówiły się tam, aby nama-
ścić zwłoki Jezusa (Mk.16,1). Po dro-
dze martwiły się: „Któż nam odwali 
kamień od drzwi grobu?” (Mk.16,3n), 
ale ten wielki, blisko dwutonowy głaz 
leżał już odwalony. Wejście było nis- 
kie na 1,5 m. Musiały się pochylić, 
żeby dostać się do środka. Teraz mo-
gły się już wyprostować.

Były zdezorientowane. Ciało znik-
nęło. Zostały tylko płótna, w które 
było zawinięte. Nie wiedzieć skąd 
pojawili się też dwaj mężczyźni, 
w lśniących białych szatach. Były 
przerażone. Bały się patrzeć. Wtedy 
jeden z nich powiedział: „Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? 
Nie ma go tu, ale wstał z martwych. 
Wspomnijcie jak mówił wam będąc 
jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy 
musi być wydany w ręce grzesznych 
ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia 
trzeciego powstać” (Łk.24,5nn). „Ale 
idźcie i powiedzcie uczniom jego  
i Piotrowi, że was poprzedza do Gali-
lei. Tam go ujrzycie, jak wam powie-
dział” (Mk.16,7). 

Wybiegły. Z jednej stro- 
ny ze strachu całe drża- 
ły, z drugiej zaś odczu- 
wały narastające pod-

ekscytowanie. Kiedy opowiadały 
wszystko apostołom, ci uznali to za 
brednie. Tylko Piotr postanowił to 
sprawdzić. Razem z Janem poszli do 
grobu, by osobiście zobaczyć, co się 
stało. Szli tylko chwilę, potem biegli. 
Jan biegł tak szybko, że zostawił Pio-
tra daleko z tyłu i pierwszy dotarł na 

miejsce. Jednak nie wszedł 
do środka. Zajrzał tylko  
i zobaczył leżące płótna. 
W końcu przyszedł Piotr. 
Minął Jana i wszedł do gro-
bowca. Uderzył go chłód  

i mocny zapach mieszaniny mirry  
i aloesu. Nasączono nimi płótna, któ-
rymi w dniu pogrzebu zabandażowa-
no ciało Jezusa. Bandażowanie zaczy-
nano od stóp kierując się ku górze, aż 
na wysokość klatki piersiowej, pod 
pachami. Następnie ręce zmarłego 
układano wzdłuż ciała i bandażowa-
no od dłoni po szyję. Na końcu ban-
dażowano głowę. W miejscu, gdzie 
złożono ciało Mistrza, leżało płótno,  
w które zawinięto go w dniu pogrze-
bu. Oddzielnie leżała chusta, którą 
zabandażowano głowę. Wszystko: 

Z martwych 
wstanie

były  
zdezorientowane.  

Ciało zniknęło

Zmartwychwstanie usuwa lęk przed 
niemożliwością spełnienia marzeń

Marcin Górnicki

fot. stockxchng

fot. stockxchng



20 • SŁOWO PRAWDY • Numer 4 / kwiecień 2010 SŁOWO PRAWDY • Numer 4 / kwiecień 2010 • 21

TEMAT NUMERU WOKÓŁ WIELKANOCY

„(…) lekko zapadnięte i puste, jak pu-
sta powłoka poczwarki gąsiennicy.”1 
Kiedy Jan wszedł i zobaczył to, uwie-
rzył (J.20,6-8). 

Przemienieni   
zmartwychwstaniem

Nie byłem nigdy w grobie Jezusa, 
mego Pana. A nawet gdybym udał 
się tam dzisiaj, nie doświadczyłbym 
tego, co widziały tego ranka kobiety, 
czego świadkami byli Piotr z Janem. 
Całe szczęście Duch Święty natchnął 
czterech ludzi, by opisali te wydarze-
nia w tak różny sposób. Wyłaniający 
się z ich połączenia obraz jest tak  
realistyczny i bogaty w szczegóły, 
że uważnemu czytelnikowi pozwala  
w pełni przeżywać ten poranek oso-
biście.2 We mnie na przykład wy-
wołuje łzy radości i wzbudza uwiel-
bienie dla potężnego i wiernego 
Boga, który jest źródłem życia i jego 
dawcą. Przychodzą mi na myśl sło-
wa apostoła Piotra wypowiedziane 
przez niego w kazaniu, w dzień Pięć-
dziesiątnicy: „(…) Bóg go wzbudził, 
rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż 
było rzeczą niemożliwą, aby przez 
nią był pokonany” (Dz.Ap.2,24). Jan 
apostoł pisał o tym: „W nim było ży-
cie, a życie było światłością ludzi.  
A światłość świeci w ciemności, 
lecz ciemność jej nie przemogła”  
(J.1, 4-5). Uczniowie przekonali się  
o tym osobiście, gdy: „(…) po swo-
jej męce objawił się jako żyjący i dał 
liczne tego dowody, ukazując się 
im przez czterdzieści dni i mówiąc  
o Królestwie Bożym” (Dz.Ap.1,3).

Zmartwychwstały Jezus ukazał się 
Marii Magdalenie, dwóm uczniom na 
drodze do Emaus i tym za zamknięty-
mi drzwiami, z obawy przed Żydami, 
Tomaszowi niedowiarkowi i znowu 
uczniom, gdy łowili ryby nad Mo-
rzem Tyberiadzkim. Apostoł Paweł 
pisze: „(…)że ukazał się Kefasowi, 
potem dwunastu, potem ukazał się 
więcej niż pięciuset braciom naraz,  
z których większość dotychczas żyje, 

1  Josh McDowell, „Zmartwychwstanie”, Kraków 1987, str. 79. 

2  Michał Wojciechowski, „Synopsa czterech ewangelii  
    w nowym przekładzie polskim”, Warszawa 1997.

niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał 
się Jakubowi, następnie wszystkim 
apostołom, a w końcu po wszystkich 
ukazał się i mnie (…).” (1Kor.15,5-8). 

Kiedy tylko dostrzeżemy owe nie-
zwykłe natężenie spotkań zmar-
twychwstałego Jezusa ze swoimi na-
śladowcami, udzieli się nam euforia, 
jaka powoli zaczęła przepełniać ser-
ca uczniów i wypierać początkowe 
rozczarowanie i frustrację. Powoli, 
bo nadal tak wiele było wątpliwości. 
Może dlatego, że szczególnie mocno 
docierał do nich fakt, że Jezus wkrót-
ce odejdzie i zostaną sami, zdani tyl-
ko na siebie. Może dlatego ostatnie 
słowa, które Jezus kieruje do nich tuż 

przed swoim odejściem, są tak jed-
noznacznym nakazem równocześnie 
zawierającym wyjątkową obietnicę: 
„Dana mi jest wszelka moc na nie-
bie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego, ucząc je przestrzegać wszyst-
kiego, co wam przekazałem. A oto Ja 
jestem z wami po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt.28,18-20). 

Zegar powoli odmierzał czas. Minęło 
dziesięć długich dni od chwili, kiedy 
stojąc patrzyli w niebo za odchodzą-
cym Mistrzem. Nadszedł dzień Zielo-
nych Świąt: „(…)byli wszyscy razem 
na jednym  miejscu. I powstał nagle 

z nieba szum, jakby wiejącego gwał-
townego wiatru i napełnił cały dom, 
gdzie siedzieli. I ukazały się im języ-
ki jakby z ognia, które się rozdzieliły  
i usiadły na każdym z nich. I napeł-
nieni zostali wszyscy Duchem Świę-
tym i zaczęli mówić innymi języka-
mi, tak jak im Duch poddawał” (Dz.
Ap.2,1-4) W takim stanie wyszli na 
ulice pełne pielgrzymów z całego 
ówczesnego świata, którzy przybyli 
na święto do Jerozolimy i w ich ję-
zykach głosili wielkie działa Boże. 
Piotr był w stanie wytłumaczyć to 
tylko w jeden sposób: „Tego to Jezu-
sa wzbudził Bóg, czego my wszyscy 
świadkami jesteśmy. Wywyższony 
tedy prawicą Bożą i otrzymawszy 
od Ojca obietnicę Ducha Święte-
go, sprawił to, co wy teraz widzicie  
i słyszycie. Niechże tedy wie z pew-
nością cały dom Izraela, że i Panem 
i Chrystusem uczynił go Bóg, tego 
Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście” 
(Dz.Ap.2,32-33.36). Było to absolut-
nie przełomowe wydarzenie w ży- 
ciu uczniów, które pozwoliło im 
spojrzeć z właściwej perspektywy 
na służbę i życie ich Pana. Z wystra-
szonych naśladowców stali się apo-
stołami dobrej nowiny przychodzą-
cymi w imieniu Jezusa Chrystusa, co 
wkrótce stało się ich znakiem rozpo-
znawczym: „A gdy ich przywiedli, 
stawili ich przed Radą Najwyższą. 
I zapytał ich arcykapłan, mówiąc: 
Nakazaliśmy wam surowo, abyście 
w tym imieniu nie uczyli, a oto na-
pełniliście nauką waszą Jerozolimę  
i chcecie ściągnąć na nas krew tego 
człowieka. Piotr zaś i apostołowie 
odpowiadając rzekli: Trzeba bardziej 
słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców 
naszych wzbudził Jezusa, którego wy 
zgładziliście, zawiesiwszy na drze- 
wie, tego wywyższył Bóg prawicą 
swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby 
dać Izraelowi możność 
opamiętania się i od-
puszczenia grzechów” 
(Dz.Ap.5,27-31). 

Już nie mieli wątpli-
wości, że ich Pan jest 
z nimi, prowadzi ich, 

czuwa nad nimi, działa przez nich  
i tak jak obiecał, buduje Kościół, 
którego nie przemogą bramy piekieł 
(Mt.16,18). Jest przecież ich Wodzem 
i Zbawicielem. Tę rzeczywistość 
wspaniale oddają słowa: „I przebywali 
tam dłuższy czas, mówiąc odważnie  
w ufności ku Panu, który słowo łaski 
swojej potwierdzał znakami i cuda-
mi, jakich dokonywał przez ich ręce” 
(Dz.Ap.14,3).

Doznać mocy  
zmartwychwstania

Jezus zmartwychwstał, żyje, działa. 
Jest Wodzem i Zbawicielem. Apostoł 
Paweł wyznał: „Ale wszystko to, co  
mi było zyskiem, uznałem ze względu 
na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej 
jeszcze, wszystko uznaję za szkodę 
wobec doniosłości, jaką ma pozna-
nie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla 
którego poniosłem wszelkie szkody 
i wszystko uznaję za śmiecie, żeby 
zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim 
(…), żeby poznać go i doznać mocy 
zmartwychwstania jego i uczestni-
czyć w cierpieniach jego, stając się 
podobnym do niego w jego śmierci, 
aby tym sposobem dostąpić zmar-
twychwstania” (Fil.3,7nn). Nic nie  
może równać się z poznaniem Je-
zusa Chrystusa i osobistym dozna-
niem mocy jego zmartwychwstania. 
Wszystko, co stoi na drodze ku temu, 
warto usunąć ze swojego życia. 

Człowiek ma zawsze wybór. Może 
polegać na sobie, lub chlubić się  
w Chrystusie Jezusie. Może w samot-
nej walce zmagać się z własnymi sła-
bościami czy przeciwnościami losu, 
lub z wiarą oczekiwać Zbawiciela, 
który z mocą przemienia i wszyst-
ko sobie może poddać (Fil.3,20-21). 
Ananiasz z Damaszku nie był wiel-
kim apostołem, lecz jak mówi Biblia, 

był po prostu uczniem 
Chrystusa, który dał Bogu 
prawo do swojego życia  
i był posłuszny jego prowa-
dzeniu. Nie ma wspanial-
szej rzeczy od doświad-
czania Bożego działania 
we własnym życiu.  Nie da 

się porównać z niczym wydarzeń,  
w których Bóg posługuje się nami. 
Jan apostoł czerpał z tego wielką ra-
dość i dzielił się nią z Kościołem: „Co 
było od początku, co słyszeliśmy, co 
oczami naszymi widzieliśmy, na co 
patrzyliśmy i czego ręce nasze doty-
kały (…) to wam zwiastujemy, aby-
ście i wy społeczność z nami mieli.  
A społeczność nasza jest społeczno-
ścią z Ojcem i z synem jego Jezusem 
Chrystusem. A to piszemy, aby radość 
nasza była pełna” (1 J.1,1nn). 

On może iść przed Tobą
Przychodzą mi na myśl słowa Pana 
Jezusa, którymi chciałbym zakoń-
czyć swoją refleksję o zmartwych-
wstaniu: „Jeśli kto mnie miłuje, słowa 
mojego przestrzegać będzie i Ojciec 
mój umiłuje go, i do niego przyjdzie-
my, i u niego zamieszkamy” (J.14,23). 
Drogi bracie i siostro w Chrystusie, 
drogi czytelniku, czy zaglądałeś do 
grobu? Czy zaglądałeś do Biblii? Czy 
wierzysz? Czy może wątpliwości bu-
dzą się w twoim sercu? Warto na to 
pytanie odpowiedzieć sobie szcze-
rze. Od szczerej odpowiedzi zależy 
twoje życie. Bo jeżeli nie wierzysz 
w zmartwychwstanie, twoja wia-
ra jest daremna i prawdopodobnie 
jesteś jeszcze w swoich grzechach 
(1Kor.15,12nn). Jeżeli wierzysz, nie 
możesz pozostawać biernym chrze-
ścijaninem, ponieważ Jezus obiecał 
być z tymi, którzy pójdą, by dzielić 
się z otaczającym światem dobrą no-
winą o jego zmartwychwstaniu. 

To jest prawdą i dzisiaj. Zapraszam 
cię byś otworzył Biblię na historii  
o męce i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa i w modlitwie prosił go, 
by otwierał przed tobą Pisma, abyś 
mógł uwierzyć. Modlę się, byśmy 
razem wspominając, przeżywali  
Jego śmierć i zmartwychwstanie. By 
z tej refleksji zrodziła się wiara do 
codziennego chodzenia z Nim. On 
może stać się twoim Wodzem i Zba-
wicielem, poprzedzać cię wszędzie, 
dokądkolwiek pójdziesz.   

Bóg go wzbudził, 
rozwiązawszy  
więzy śmierci

zmartwychwstały 
Jezus spotyka  
się ze swoimi  

naśladowcami

fot. stockxchng



Byt i Prawda, którymi zajmowaliśmy się po-
przednio, to uniwersalne pojęcia i problemy 
filozoficzne, obecne też w Biblii. Innym takim 
pojęciem a zarazem problemem jest nie-
wątpliwie pojęcie Logosu czy też Słowa, od 

którego zaczyna swoją opowieść o Jezusie 
ewangelista Jan. Stało się ono kwestią spor-
ną między zwolennikami chrześcijańskiej or-
todoksji a zwolennikami tak czy inaczej rozu-
mianej tradycji ariańskiej czy unitariańskiej, 
dzisiaj reprezentowanej też przez świadków 
Jehowy. Sporu o właściwe rozumienie zda-
nia, że Logos będąc u Boga sam był Bogiem, 
zastanawiając się nad Logosem pominąć nie 
można, ale nie on jest najważniejszy i nie na 
nim się skupimy. Zresztą, sama analiza tego 
pojęcia pozwoli go sprawniej rozwiązać. Inne 
pytanie, to związek tego tekstu z grecką tra-
dycją filozoficzną, mianowicie czy Jan świa-
domie nawiązał do tradycji greckiej. Ale i ten 
problem nie jest najważniejszy. Ważniejsze 
od tego, co myślał Jan i co wcześniej czytał 
jest to, co faktycznie napisał.

Czym jest logos?
Zastanówmy się więc nad tym, co owo po-
jęcie oznacza. Co to jest ten Logos czy też 
Słowo? Biblia zbytnio tego nie ułatwi. Wy-
stępuje ono bowiem stosunkowo rzadko. Je-
żeli poprzestać na płaskim rozumieniu tego 
tekstu, to łatwo można dojść do wniosku, że 
„słowo” to po prostu Boże słowo, które On 
wypowiada, tak jak my wypowiadamy różne 
słowa. Biblia mówi, że Bóg stwarzał świat za 
pomocą słowa. Obiecał też mesjasza i słowa 
dotrzymał, więc słowo stało się ciałem. 

Tylko, czy ten fragment mówi jedynie o do-
trzymaniu obietnicy, wypełnianiu słowa? Nie.  
Mówi o Potężnej Sile, którą łączy się ze 
światłem i życiem, która stwarzała świat,  
i która była na początku. Boże słowo, które 
stwarzało świat, to coś dużo więcej niż na-
sze słowa, które w tym sensie niczego nie 
stwarzają. Stwarzają co najwyżej nowe sy-
tuacje, przez nadanie czemuś nazwy, zmie-
niając status czegoś, jak słowa przysięgi 
małżeńskiej, które zamieniają parę narzeczo-
nych w małżeństwo. Ale nie powstaje w ten 
sposób żaden nowy, fizyczny byt. Boże sło-
wo ma dużo większą moc. Wszystko przez 

nie powstało. Stary Testament mówi w tym 
kontekście o Bożej mądrości, którą wyraź-
nie traktuje jak realny byt. Jezus zaś mówi 
o sobie, że był u Ojca, że jest z wysokości, 
że zstąpił na ziemię. To dużo więcej niż wy-

pełnienie obietnicy. Logos bowiem to dużo 
więcej niż obietnica.

Logos: wszystko  
w jakimś porządku

Żyjemy w czasach, w których ceni się do-
słowność, nie lubi się abstrakcji i odrzuca 
metafizykę. Ale w czasach, kiedy ten tekst 
powstawał, tak Logos rozumiany nie był.  
A był istotnym pojęciem filozoficznym i teo-
logicznym. Logos to było pojęcie, które opi-
sywało cały szereg zjawisk z zakresu przy-
rodoznawstwa, psychologii, teologii, logiki, 
matematyki, gramatyki. To było dużo więcej 
niż trywialnie rozumiane słowo. Logos to 
było wszystko ułożone w jakimś porządku, 
który nie od razu musiał się rzucać w oczy, 
ale który dało się wykryć. 

Niestety, dzisiaj z powodu skojarzeń religij-
nych jest używany rzadko. A przecież, gdyby 
się chciało jednym słowem nazwać to, co łą-
czy ze sobą wszystkie dziedziny nauki, a tak-
że wiele innych dziedzin ludzkiej aktywności, 
to właśnie będzie Logos. Fizycy szukają 
logosu, który da się wykryć w zjawiskach 
fizycznych, który da się wykryć i nazwać za 
pomocą precyzyjnych matematycznie zde-
finiowanych pojęć. Biolodzy z kolei badają 
strukturę DNA, która jest cyfrowym zapisem 
struktury żywych organizmów. Logosem 
zajmują się również informatycy, czy bada-
cze języka. Swój logos mają też dzieła sztuki, 
mają swój przekaz i swoją strukturę. To, że 
świat ma swój wykrywalny rozumem porzą-
dek i regularną, przewidywalną powtarzal-
ność, jest niezwykłym fenomenem, z które- 
go zdawali sobie sprawę greccy filozofowie 
i o którym mówi współczesna nauka. Poza 
Logosem jest tylko chaos, od którego zaczy-
na się Biblia, a który Bóg porządkuje właśnie 
swym Słowem.

I to właśnie termin Logos o wiele lepiej odda-
je ów fakt, niż pojęcia takie jak racjonalność, 
porządek, informacja, czy inteligentny pro-

jekt. Słowo Logos oddaje wszystko, co trze-
ba, inne pojęcia są za wąskie lub za szerokie, 
lub nieco obok. Logos to bowiem zarazem 
porządek, słowo i rozum, czy też wykrywalny 
rozumem i przekazywalnym słowem porzą-

dek. Ale jest zarazem boski i bardziej rzeczy-
wisty niż świat fizyczny. Obejmuje wszystko 
i jest nieśmiertelny i odwieczny. Zasługuje 
na cześć. Rzucał się on w oczy Heraklitowi, 
stoikom i Filonowi, greckiemu myślicielowi  
o żydowskich korzeniach i wierze.   

Logos u Filona  
i Ojców Kościoła

Logos Filona to coś więcej niż zwykłe słowo. 
To osobowa, a zarazem kosmiczna siła, na-
dająca światu ład i strukturę. Był bogiem. Ale 
jakby drugim bogiem. Nie był Filon wyznawcą 
trynitaryzmu. Jego Logos jednak był czymś 
więcej niż tylko pierwszym stworzeniem,  
o jakim mówią na przykład świadkowie Je-
howy, czy o jakim mówili arianie. Nie poniżał 
Logosu. Był dla niego drugim bogiem, przez 
którego wyraża się pierwszy. I to on objawiał 
się Izraelitom. 

Podobnie rozumieli to pierwsi chrześcija-
nie. Dla ojców Kościoła  to właśnie Logos 
objawił się Mojżeszowi i wszystkim proro-
kom. Doktryna Trójcy właśnie nazywa ten 
fakt, Bóg objawia się w pełni przez Logos.  
„W pełni” oznacza, że jest Logos pełnym 
Bogiem. Doktryna trynitarna nazywa to by-
ciem współistotnym. W teologii wczesnych 
ojców Kościoła było to pojęcie centralne, 
które porządkowało wszystkie jej dziedziny 
od nauki o stworzeniu świata, przez naukę 
o objawieniu po Chrystologię, soteriologię  
i eschatologię. Przecież zarówno stworzenie 
jak i objawienie, życie i zbawcze dzieło Jezu-
sa, to efekt działania Logosu. Logos pozwa-
lał też na dialog z ówczesną filozofią. 

Potrzeba nam Logosu!
Dzisiaj rzadziej uprawia się refleksję nad 
Logosem. Uważam, że doktrynie Logosu na- 
leży przywrócić należne jej miejsce. Pozwa-
la połączyć ze sobą różne części teologii 
i otwiera pole do dialogu z nauką. Wszak 
historycznie koncepcja praw nauki wyrasta 
właśnie z chrześcijańskiej a także greckiej 

MOIM ZDANIEM
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nauki o Logosie. Nauka ta scala różne 
obszary rzeczywistości. Pozwala mówić 
jednym językiem zarówno o fizyce, biolo-
gii czy chemii, jak i o poezji, językoznaw-
stwie, kulturze a zarazem o teologii. Warto 
ją sobie przypomnieć i na nowo przyswo-
ić. Jest bowiem zarazem racjonalna jak  
i chrystocentryczna, mówi o stworzeniu jak 
i objawieniu, o mocy rozumu jak i znacze-
niu relacji. Logos bowiem to Słowo, które 
wypowiada do nas Bóg nadając światu tak 
poznawalny rozumem porządek, naszemu 
życiu nadając sens, a zarazem ucieleśnia-
jące się w osobie Jezusa. Zawiera w sobie 
wszystko, co ważne w naszej wierze.   

W ostatnim artykule zastanawia-
łem się nad współczesnym wy-

miarem przymusowych obciążeń finan-
sowych, czyli podatków, jakie płacimy. 
Wykazałem, że znacznie przekraczają 
pewne formy niewolnictwa znane nam 
z lekcji historii. Dzisiaj chciałbym roz-
winąć te rozważania o ograniczających 
nas przymusowych obowiązkach, wska-
zując na inne sfery naszego istnienia. 
Najpierw jednak pozwolę sobie przyto-
czyć stosowną ilustrację, która pomoże 
nam zrozumieć sedno wolności i nie-
woli, oraz różnicę między człowiekiem 
stworzonym na obraz i podobieństwo 
Boże, oraz innymi stworzeniami, które 
reprezentować będzie w mym obrazie 
cielaczek. 

O cielakach słów kilka
Cielę od człowieka różni się tym, że 
człowiek ponosi konsekwencje swoje-
go działania, natomiast cielę nie. Jeśli 
cielę wyjdzie na pole sąsiada i wejdzie  
w szkodę, na ten przykład dokona wy-
biórczej konsumpcji na zagonie kapu-
sty, to poszkodowany sąsiad uda się po 
odszkodowanie do właściciela cielęcia,  
a nie do samego cielątka. Właściciel zaś, 
aby zapobiec takim wypadkom w przy-
szłości, uwiąże cielę na mocniejszym 
powrozie.
Jeśli jednak gospodarz sam pójdzie do 
sąsiada i w stanie krótkotrwałego deli-
rium zniszczy zagon kapusty, wtedy to 
on sam za siebie będzie musiał zapłacić, 
w przeciwnym razie trafi do więzienia.
Ogólna zasada jest więc następująca: 
osoba wolna sama podejmuje decyzje  
i ponosi ich konsekwencje. Niewolnik lub 
cielątko, ponieważ nie ponosi odpowie-
dzialności, popełnioną szkodą obciąża 
swojego właściciela. Natomiast w kon- 
sekwencji tego jest uwiązane na powro-
zie, by tych szkód nie popełniać. Nie ma 

powroza – jest wolność i skutki. Jest po-
wróz – nie ma wolności i nie ma skutków 
złych decyzji. 

Cielak, czy człowiek?
Powrócę do bohatera mojego poprzed-
niego artykułu, pana Krzysztofa Kowal-
skiego z Kutna, męża jednej żony i ojca 
jednego dziecka. Nasz system niestety, 
w praktyce traktuje pana Krzysztofa ra-
czej jak cielątko, niż wolnego człowieka. 
Mianowicie, w obawie aby pan Krzysztof 
po wzięciu wypłaty nie przepił jej całej  
i aby koszty leczenia jego dzieci nie były 
ponoszone przez budżet państwa, nasz 
system przewiduje, iż pan Krzysztof ma 
obowiązek płacenia obowiązkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego. I to nawet 
nie on je płaci, to znaczy on nawet nie 
dostaje do ręki tych pieniędzy, aby po-
tem je wpłacić na odpowiednie konto 
w banku. On ich nawet nie widzi. Może 
dlatego, by nie było mu żal się z nimi 
rozstawać? By nie odczuł, jak wiele z za-
robionych środków traci? Te pieniądze są 
mu automatycznie potrącane. Podobnie 
rzecz się ma z ubezpieczeniami choro-
bowymi, emerytalnymi, rentowymi itd., 
no i oczywiście z ubezpieczeniem OC 
posiadaczy pojazdów.
Również inne obszary życia pana Krzysz-
tofa i jego rodziny są regulowane, oczy-
wiście z dobrych chęci, dla dobra samego 
zainteresowanego. Na przykład, by pan 
Krzysztof-cielątko nie wyrządził szko-
dy swoim dzieciom, uchwalono przepis  
o obowiązkowych szczepieniach tychże.

Szkoło, szkoło, jak się masz?
W czasie, gdy dziecko pana Krzysztofa 
przebywa w szkole, jest w miejscu i cza-
sie, oraz pod opieką osób, których pan 
Krzysztof może sobie nie życzyć. Ale nic 
to! Nie ma to żadnego znaczenia, ponie-
waż nie ma on prawa decydować o sposo-
bie wychowania swoich dzieci. Osobom, 

które przyzwyczaiły się do obecnego 
stanu rzeczy chciałbym przypomnieć, na 
czym polega władza rodzicielska, a raczej 
pełnia praw rodzicielskich. Otóż:

To rodzice powinni decydować,  
gdzie przebywa ich dziecko
Jest to prawo fundamentalne dla spra-
wowania władzy rodzicielskiej i nadzo-
rowania procesu wychowania swojego 
dziecka. Jeśli ktoś, pod groźbą odpowie-
dzialności karnej i interwencji policji, nie 
ma możliwości zdecydować, w jakim 
miejscu ma znajdować się jego własne 
dziecko, to praktycznie utracił nad nim 
kontrolę.

To rodzice powinni decydować,  
kto opiekuje się ich dzieckiem
A nie jest to bez znaczenia! Szczególnie 
dla małych dzieci nauczyciel jest ogrom-
nym autorytetem. Nie bez znaczenia jest 
więc, czy jest to osoba mądra i prawa, 
czy też hultaj z łapanki, który myśli tyl-
ko o tym, aby odbębnić swoje godziny  
i zająć się czymś dużo przyjemniejszym. 
Kwalifikacje moralne i predyspozycje 
takich osób są sprawą pierwszorzędną, 
jako że dzieci spędzają w szkole nawet 
6-8 godzin lekcyjnych w ciągu dnia!

To rodzice powinni decydować,  
z kim przebywa ich dziecko
Kto z kim przestaje, takim się staje – gło-
si powiedzenie. Mądre. Dlatego rodzice 
powinni zwracać szczególną uwagę na 
to, z kim zadają się ich dzieci. Z winy 
obowiązkowej edukacji szkolnej dzieci 
są narażone na przebywanie przez kilka 
godzin dziennie z wszelkiego rodzaju 
szumowinami i wyrzutkami społeczny-
mi, a nawet młodocianymi przestępcami, 
czerpią też od nich wzorce zachowań. 
Pamiętajmy, że wlanie brudnej wody do 
czystej nie sprawia, że brudna woda się 
oczyszcza, tylko sprawia, że czysta woda 
się brudzi. 

Cielaczki, czy ludzie?
Czyli rozważań o wolności i odpowiedzialności,  
w kontekście władzy rodzicielskiej część II

Przemysław Gola
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Trzecie, najważniejsze przykazanie zaczniemy 
omawiać od historyjki. Pewien człowiek, nazwijmy 

go Marek, miał problem z używaniem „przerywników”  
w swojej mowie i nie były to wbrew pozorom przekleń-
stwa, przeciwnie. Jak tylko czymś się zmartwił lub ucie-
szył, kiedy coś go zdenerwowało lub zaskoczyło, z jego 
ust zaraz padało wołanie: „O Jezuuuu”, „Boże!”. Taki świę-
ty, pobożny? Niekoniecznie. To bardzo denerwowało jego 
matulę, która przy każdej okazji zwracała mu uwagę, co 
zwykle kończyło się kłótnią. Nie mógł bowiem chłopak 
zrozumieć, że to, co mówi może Bogu przynosić ujmę.  
W końcu matka wzięła się na sposób. Krzątając się  
w kuchni podczas gotowania obiadu, podczas gdy syn od-
dawał się swojej ulubionej rozrywce, grze na konsoli, nie 
mogła znieść jego daremnego wzywania Bożego imienia. 
W końcu zawołała:  „Marku!”. Chłopak odłożył pad i przy-
szedł do matki. „Wołałaś mnie?”- zapytał? 
- „Ja? Skąd?”. Zdziwiony 
wrócił 

do swojej elektro-
nicznej rozrywki, ale za kilka minut 

sytuacja się powtórzyła kolejny raz a potem następny. 
Matka wołała go kilkakrotnie, ale za każdym razem gdy 
przychodził, wypierała się, że to robiła. W końcu roz-
złoszczony Marek podniósł głos i spytał: „o co ci chodzi? 
Wołasz mnie a potem nic ode mnie nie chcesz! Czy my-
ślisz, że nie mam nic lepszego do roboty niż łazić w tę 
i z powrotem?”. Matka ze spokojem spojrzała na niego, 
uśmiechnęła się delikatnie i powiedziała: „To jest właśnie 
to, co ty robisz z Bogiem”. „Ja? Jak to? O czym ty mó-
wisz?”, niezrozumienie coraz wyraźniej malowało się na 
twarzy Marka. „Wołasz Jezusa, wzywasz Boga a potem 
udajesz, że tego nie robiłeś, nie mówisz do Niego i nic 
od Niego nie chcesz”. Chłopaka olśniło... jedyne, co mógł 

zrobić to zagryźć zęby i nic nie mówiąc wrócić do swoich 
zajęć. Od tej chwili mocno się pilnował. To dosyć prosta 
historia, jednak pokazuje, jak Bóg może się czuć, kiedy 
Jego imię jest tylko przerywnikiem, hasełkiem, zwykłym 
słowem. 

Nie nadużywaj imienia Bożego bo Bóg ukarze tego, kto 
tego imienia nadużywa. (II Mojżeszowa 20,7)

Parafrazując, dzieciaki w szkole uczą się tego przykaza-
nia jako nie bierz imienia swojego Boga na darmo, czyli 
bezcelowo, bez należnej czci. Stary Testament zawiera 
imię Boga JHWH. Dziś ze stuprocentową pewnością nie 
możemy powiedzieć, jak to imię było wtedy wymawiane, 
bo pobożni Żydzi brali to przykazanie dosłownie, nie wy-
mawiając go wcale. Zastępowali imię JHWH czytając je 

po prostu jako „imię”. Do tego wystarczy dorzucić, że 
oryginalny tekst hebrajski ST nie zawierał samogłosek, 
więc pełnego brzmienia wyrazów należało się domy-
ślać lub dochodzić z kontekstu, o jaki wyraz chodzi. 

Na szczęście my nie musimy aż tak unikać wołania 
naszego Boga. Co więcej, imię Jezusa ma moc, bo 
w tym imieniu jest nasze zbawienie i nasz dostęp 
do Ojca. Nie chodzi o samo imię ale o osobę Jezu-
sa, do którego możemy wołać, kiedy się modlimy, 
kiedy Go potrzebujemy. Trzecie przykazanie jest 
proste, wymaga jednak trochę kontroli. Jeśli masz 
problem z tym „uświęconym przerywnikiem”  
i wypowiadasz imię Boże w sytuacjach, w któ-
rych nie powinieneś, po prostu zacznij się kon-
trolować. Pamiętaj o historii, którą zaczęliśmy  
i pomyśl, jak może czuć się Bóg, kiedy traktujesz 
Go zbyt lekko, a nie tak, jak na to zasługuje. 

Drugi aspekt to literalne, jak mówi przykaza-
nie, nadużywanie imienia Jezusa w modli-
twie. Czasem da się słyszeć modlitwę w stylu: 
„Proszę Cię Panie, żebyś Panie uzdrowił Pa-

nie, podniósł Jezu i dał Panie siłę, żeby Boże nasz 
brat Jezu mógł dalej Panie Tobie, Panie służyć”. Co? Nie 
można prościej? Pomyśl, że przychodzisz do mamy i mó-
wisz: „mamo, daj mi mamo dychę rodzicielko na wypad 
mamusiu, ze znajomymi matko na pizzę mamusiu”. Praw-
dopodobnie zmierzyłaby ci temperaturę i położyła do 
łóżka. Jeśli nie rozumiemy czegoś w relacji z Bogiem, to 
wystarczy przyjrzeć się relacjom międzyludzkim, bo one 
są odbiciem tych niebiańskich. Imię Jezusa ma moc, ale 
nie jest zaklęciem, którego powtarzanie co drugie słowo 
da nam pewność wysłuchanej modlitwy czy zwiększy jej 
moc. To sam Jezus będąc po prawicy, czyli blisko Ojca 
daje nam swoje wsparcie i wstawia się, i do Niego musimy 
kierować modlitwę - ale mądrze. Pierwsza i podstawowa 
zasada chrześcijaństwa według mnie to „masz rozum? To 
go używaj!”. ■

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

Trzecie przykazanie
Tomek BogowskiFlyleaf-  

„Memento Mori”
Nie jest już cieplutka ani świeżutka 

pozycja Flyleaf, zatytułowana „Memento 
mori”, bo wyszła 10 listopada poprzed-
niego roku. Ale biorąc pod uwagę tem-
po dochodzenia do Polski nowości zza 
oceanu, można swobodnie pisać o tym 
albumie jako o czymś, co wyszło niedaw-
no. Od pierwszego albumu jestem fanem 
tej kapeli: mocnych gitar, rzeźniczego 
basu i miękkiego a zarazem potężnego 
głosu Lacey. Poprzedni album zatytuło-
wany nazwą zespołu osłuchałem tak po-
rządnie, że płyta w pewnych momentach 
przeskakuje. To sprawiło, że z niecier-
pliwością czekałem na nową produkcję. 
Dobrym znakiem niech będzie także 
fakt, iż w USA pierwszy album, wydany 
w 2005 r. pokrył się platyną. 

Kiedy MM trafiło w moje ręce to nie 
ukrywam, że oczekiwałem odjazdu już 
od pierwszych dźwięków. Nie zawiodłem 
się, bo już pierwszy kawałek ma kopa. 
Potem było trochę gorzej, ale tylko „na 
pierwszy rzut ucha”. Po kilkukrotnym 
przesłuchaniu albumu stwierdziłem, 
że kapela obniżyła loty. Jednak swoim 
zwyczajem „męczyłem” płytę w odtwa-
rzaczu przez dobry miesiąc, po czym ze 
zdziwieniem stwierdziłem, że za każdym 
kolejnym przesłuchaniem coraz bardziej  
mi się podoba. Teraz zdecydowanie jest 
w mojej TOP10 i wracam do niej z przy-
jemnością.

Podsumowując, 3-4 kawałki z 14 są 
genialne. Reszta naprawdę równa, so-
lidna, dobrze złożona. Polecam tym, któ-
rzy Flyleaf znają z pierwszego albumu, 
ale także tym, którzy wchodzą dopiero  
w świat mocnej muzyki, która wprost 
opowiada o chrześcijańskiej rzeczywi-
stości. Przykładowo, pierwszy kawałek 
na MM jest o Oblubienicy Chrystusa, Ko-
ściele, który nie może funkcjonować bez 
współpracy poszczególnych elementów  
i członków. Solidna muzyczna robota, na 
którą warto było czekać 5 lat.   (T.B.)
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To rodzice powinni decydować,  
czego uczy się ich dziecko
Nikt tego nie konsultuje z rodzicami, czy 
dziecko będzie uczone, że świat stworzył 
Bóg, czy też, że powstał jako pozbawio-
ny sensu kosmiczny przypadek. Nikt nie 
zapyta rodzica, czy życzy sobie, aby jego 
dziecko brało udział w pogadankach or-
ganizowanych przez ruchy gejowskie lub 
feministyczne. Indoktrynacja w szkołach 
jest faktem i jednoznacznie widać, że 
dąży ona do osłabienia rodziny, autory-
tetu ojca, wytworzenia w dziecku postaw 
skrajnie indywidualistycznych, a wręcz 
buntowniczych wobec rodziców i trady-
cyjnych wartości.
Powyżej wymieniłem cztery kryteria, 
które przesądzają, czy ktoś sprawuje 
faktyczną, a nie tylko nominalną władzę 
rodzicielską nad swoimi dziećmi. Wnio-
sek jest jeden i jest on jasny jak słońce 
– dzieci pana Krzysztofa są przymusowo 
wychowywane przez większość dnia  
w taki sposób, jak chce tego państwo.

Jaki przymus?
Naturalnie, wolność absolutna w tym 
świecie nie jest możliwa. Każdy człowiek 
podlega jakimś ograniczeniom, chociaż-
by prawu grawitacji. Dla nas jednak, ludzi 
wierzących szczególne ważna jest odpo-
wiedź na pytanie, jakim ograniczeniom  
jesteśmy w stanie, czy powinniśmy się  
podporządkować - w zgodzie z naszym,  
poddanym Chrystusowi sumieniem?  
Z jakiej części wolności wolno nam zre-
zygnować? Jeślibyśmy nawet  przymknęli  
oko na podatki, nawet te zakrawające  
o grabież, to jednak odebranie rodzicom 
prawa do swobodnego decydowania  
o formie edukacji, a przede wszystkim 
treściach edukacyjnych serwowanych 
ich dzieciom, jest już poważnym wkro-
czeniem w wolność jednostki i podsta-
wowe, powtarzam, podstawowe prawa 
rodzicielskie. 
Tym bardziej zamach ten powoduje obu-
rzenie, że strona przymuszająca, w tym 
przypadku państwo, odbiera rodzicom 
przywilej wychowywania ich własnych 
dzieci, ale jednocześnie nie wzbrania 
się obciążyć ich odpowiedzialnością za 
ewentualne błędy wychowawcze. I tak, 
jeśli np. dziecko wybije szybę w oknie 
sąsiada, za szkodę płaci rodzic, a nie 
szkoła czy państwo. Brak tu konsekwen-
cji – skoro to państwo chce decydować  
o wychowaniu naszych dzieci. 
Czy będziemy więc pozwalać się trakto-
wać jak wspomniane cielątka? Czy taka 
postawa nie kłóci się z chrześcijańską 
wizją człowieka, który uzbrojony w Sło-
wo Boże i opiekę Ducha Świętego, jest 

powołany do bycia solą dla tego świata? 
Czy można faktycznie nią być, godząc się 
na każde ubezwłasnowolnienie i podpo-
rządkowując każdym, nawet najbardziej 
urągającym godności człowieka przepi-
som? A może określimy dla siebie jakiś 
„pakiet wolnościowy”. Czy jeśli ktoś po-
dejmie próbę naruszenia naszych praw 
podstawowych, gotowi jesteśmy pod-
nieść stanowczy głos sprzeciwu, bądź  
w jakiś sposób zacząć ich bronić?

Nie tylko czysto teoretyczne 
rozważania
Oczywiście, mimo wszystko czasy,  
w jakich przyszło nam żyć nie należą do 
najgorszych. Przeciwnie. Pomimo nieko-
rzystnej polityki ekonomicznej państwa 
i różnych trudności natury materialnej  
i społecznej, cieszyliśmy się przynajmniej 
błogosławieństwem nieskrępowanej ni-
czym możliwości wyznawania naszej 
religii. Póki co, w naszym życiu rzadko 
stawaliśmy przed dramatycznymi wybo-
rami, które wymagałyby od nas zdecydo-
wanej reakcji i wiązałyby się z poważny-
mi konsekwencjami, w tym groźbą utraty 
środków utrzymania, zdrowia lub życia. 
Jednak ideologia występująca do tej pory 
w życiu publicznym w formie zalążkowej 
a będąca jakąś hybrydą libertynizmu, po-
glądów socjalistycznych, wolnomyśliciel-
stwa i szafująca bezprawnie takimi warto-
ściami jak wolność, tolerancja, poszano-
wanie praw człowieka, dziś przybiera na 
znaczeniu. W wielu krajach europejskich 
zamyka się ośrodki adopcyjne, jeśli nie 
chcą one wydawać dzieci parom homo-
seksualnym. Słyszymy coraz głośniejsze 
postulaty wyparcia symboli religijnych  
(a chodzi o krzyż, bo przecież nie muzuł-
mański półksiężyc) z przestrzeni publicz-
nej. W mediach rozgorzała kolejna kam-
pania społeczna promująca tzw. bez-
stresowy sposób wychowywania dzieci, 
zarzucająca rodzicom dopuszczającym 
klapsy za nieposłuszeństwo, najgorsze 
bestialstwo i okrucieństwo.  
Jeśli więc zgodziliśmy się na grabieżcze 
opodatkowanie, w sposób znaczący 
ograniczające rozwój naszych rodzin, 
jeśli zgodziliśmy się pokornie na przymu-
sową edukację, to jakie będzie nasze po-
stępowanie w przypadku dalszego ogra-
niczania praw i wolności obywatelskiej  
w przyszłości? Innymi słowy, czy my, 
jako Kościół a także jako poszczególni 
jego członkowie, będziemy umieli okre-
ślić kanon praw podstawowych a także 
wyznaczyć cenę, jaką bylibyśmy w stanie 
zapłacić za jego obronę? To pytanie po-
zostawiam do namysłu każdemu.  ■

O PŁYCIE
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       Witam ciepło i serdecznie.

Ostatnio przeglądałam zdjęcia. Czy  
Ty wiesz, na ilu wspólnych wyjaz-
dach byłyśmy? Na dziewięciu! To są 
dla mnie dobre wspomnienia. Obozy 
z dziećmi z domów dziecka, wspólne  
koncertowanie, przedstawienia, nie-
kończące się, acz konstruktywne roz-
mowy. Kilkanaście lat temu słowa pa-
stor, zbór, Biblia były dla mnie dość 
odległe. Moim sposobem na zgłębie-
nie „tematu” było zadawanie pytań. 
Pamiętasz moje zdziwienie, gdy spyta-
łam:„To Jezus miał rodzeństwo?”. No, 
wygłosiłam kilka takich „rewolucyj-
nych” zdań…

Pisałaś o tym, że najlepiej Ci było 
w życiu, gdy byłaś bliżej Boga, że 
wiesz, że On ma dla nas swój plan, i że  
często chcemy wziąć życie w swoje 
ręce i nim pokierować. A jak się ma do  
tego wolna wola, też dana nam przez 

Boga? Nie jesteśmy zaprogramowany-
mi robotami, tylko myślącymi istotami, 
które z pewnych powodów błądzą, 
które niewłaściwie odczytują znaki 
„na niebie”. Czasem człowiek jest tak 
przekonany o słuszności swojej decy-
zji, że nie wyobraża sobie innego roz-
wiązania. Pewny swego postępowania, 
które w świetle świeckiego prawa jest 
poprawne, nawet nie pomyśli, że Bóg  
ma dla niego zupełnie inną rolę. Myślę 
tu o ludziach dotkniętych ciężką choro-
bą, kalectwem swoim lub najbliższych. 
Myślę tu także o Tobie, Beatko. Bo na 
pewno modliłaś się o zdrowe dziecko, 
co każdemu wyda się naturalne i do-
bre. A tu nasz drogi B. mówi: a ja mam 
dla Twojego dziecka inną rolę…

Dopóki nie poznałam Martyny, 
nie miałam do czynienia z osobami 
dysfunkcyjnymi. Jedyne obrazki w mo- 
jej głowie to grupa osób ze Szkoły 
Specjalnej, która wywoływała żałosne 
uśmiechy przechodniów. Miałam ta-
kie wrażenie, że nikt o nich nie dba. 

List III
Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

W ODPOWIEDZI:

Ubrani w za małe i za duże rzeczy, 
często podarte lub wygniecione. I jak 
oni mają się czuć? 

A jak zobaczyłam Martynę, to  
w ogóle nie widziałam choroby. Ile  
w niej radości i beztroski! Wiem, że 
są dni, w których gorzej się czuje, gdy  
ma ataki. Wtedy cierpi. Ale kiedy dum-
nie maszeruje bulwarem i wita mnie 
uśmiechem, to rozjaśnia mi się powód 
działań Najwyższego.

Może z wiekiem zrozumiałam, że 
kontakt z osobami chorymi uczy tole-
rancji i niszczy egoizm. Jako nastolatka 
zadawałam sobie pytanie: czemu Pan 
Bóg tak karze ludzi? Czemu dopusz-
cza, by Jego dzieci cierpiały? Oczy-
wiście zaraz w rzędzie skarg i zażaleń 
do głosu doszły pytania o sens wojen,  
o powód kataklizmów, zasadność ter-
roryzmu itd. I co mi wtedy odpowie-
działaś? Proszę napisz, bym w labiryn-
cie ziemskich spraw miała to zawsze 
pod ręką. 

                           Uściski - Edyta

Hej wolnomyślicielko zbuntowa-
na! (oczywiście nie przeciw wolnej 
myśli - hi, hi!)

Nie mogę czytać Twoich listów, 
bo za bardzo się wzruszam, właśnie 
z powodu myślenia... To wszystko, co 
napisałaś o woli człowieka to prawda. 
Już w raju Bóg stworzył drzewo pozna-
nia dobra i zła, ale zakazał człowieko-
wi z niego spożywać. Mógł przecież 
nie stwarzać zagrożenia, nie dopuścić 
do niego a przynajmniej uczynić je 
niedostępnym dla człowieka. Dla mnie 
to dowód, że pozwolił człowiekowi 
wybrać, dał mu wolność, tak jak napi-
sałaś. Tylko, że właśnie pierwsi rodzi-
ce są dowodem na to, że człowiek tę 
wolną wolę źle spożytkował. Podob-
nie jest z nami. Mamy grzeszną naturę, 
która ciągnie nas do złego... Mimo, że 
zostaliśmy wyposażeni w Pismo Święte 
– drogowskaz mądrego postępowania, 
zgodnego z wolą Bożą, nie korzystamy 
z niego. Nadal kierujemy się własną 
wolą, własnym rozumem, intuicją... 
Jesteśmy przekonani, że przecież my 
lepiej wiemy, co nam potrzebne do 
szczęścia, a Bóg... ewentualnie niech 
nam pobłogosławi.  Dlatego ewange-
liczni chrześcijanie taki nacisk kładą 
na codzienne studiowanie Pisma, na 
modlitwę, tak zwany cichy czas z Bo-
giem. Aby tą naszą wolę poddawać 
woli Boga. Jeśli tego nie nauczymy się 
na początku naszej drogi z Bogiem, 
będziemy błądzić po omacku, bo „nie 
ma nic bardziej zwodniczego niż serce 
ludzkie”.

Im bardziej jesteśmy wykształce-
ni, doświadczeni, tym większe istnie-
je niebezpieczeństwo popadnięcia  
w pychę. Wydaje nam się, że wszystko 
już wiemy, co potrzebne do „życia w 
pobożności”. „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną” - powtarzamy, posługując 
się własnym rozumem, a potem podej-
mujemy jakąś prywatną „świętą wo-
jenkę” w imię Boga, którego wcale nie 
chcemy słuchać. Bo słyszeć a słuchać 
to dwie różne sprawy. A jeszcze inna 
„być posłusznym” Bożemu Słowu. 

Faszyści na swoich pasach przy 
mundurze mieli wyryte słowa „Gott 
mit uns” wierząc święcie, że zostali 
wybrani do misji oczyszczenia świata 
z brudów i elementów wrogich ide-
owo, służby „jedynemu prawdziwe-

mu Bogu”. Z tym imieniem na ustach 
ludzie szli na wyprawy krzyżowe, 
mordowali miliony istnień ludzkich.  
I dzisiaj „święta wojna”  powoduje akty 
terroryzmu. Ale czy rzeczywiście takie 
wojny autoryzuje Bóg? On na pewno 
w tym jest obecny, dopuszcza do tego, 
że do pewnego czasu istnieje zło na 
ziemi, które to my ludzie, za podszep-
tem Złego czynimy drugiemu człowie-
kowi. Ale nie jest i nigdy nie był daw-
cą zła! Pamiętasz słowa Nałkowskiej, 
motto jej „Medalionów”? - „To ludzie 
ludziom zgotowali ten los”.

A choroby, niepełnosprawność, 
ubóstwo, głód? W mitologii tłumaczo-
no obecność zła zaistnieniem puszki 
Pandory danej przez mściwych bogów 
ludziom. Dzisiaj humaniści tłumaczą 
zło globalnym ociepleniem, mutacja-
mi genetycznymi i wirusowymi, postę-
pem technicznym i medycznym... To 
wszystko niczego nie wyjaśnia. 

A ja? Nie dociekam przyczy-
ny zaistnienia niepełnosprawności 
mojej córki (nie w sensie przyczyny 
choroby, bo był czas, gdy wierzyłam  
w możliwość znalezienia na tę przy-
czynę lekarstwa). Godzę się z nim, 
mówiąc „bądź wola Twoja”, nie moja. 
Jak wiesz, modliliśmy się, pościliśmy, 
namaszczaliśmy Martynkę, ale swoją 
własną drogą szukaliśmy medycznych 
przyczyn jej choroby i cudownego le-

karstwa, czy po prostu cudu. Mąż od-
szedł ze zboru, druga córka przeżyła 
kryzys duchowy, ja depresję, o której 
istnieniu dowiedziałam się po latach. 
Ale zawsze wierzyłam w to, że cho-
ciaż ja nie znam odpowiedzi na pyta-
nie: dlaczego, On je zna. Mało tego, 
nigdy go nie zadałam. Pytałam się ra-
czej: „dlaczego nie ja”?

Cieszę się, że postrzegasz Martyn-
kę jako osobę radosną, dumną z siebie 
– myślę, że to efekt łaski i miłości danej 
od Boga i ciężkiej pracy, rehabilitacji 
wielu ludzi. Wierzę, że Martyna jest 
Pańska, a przecież „gdyby człowiek 
cały świat miał pozyskać, nie poznaw-
szy Boga”, to na co mu cały świat? I ja 
jestem innym człowiekiem, odkąd Pan 
mi ją dał. A moja rodzina? To dla każ-
dego jej członka było i jest ciężkie wy-
zwanie dla wiary, walki, życia.  Każdy 
z nas zda sprawę ze sprawowania swo-
ich zadań na tej ziemi. I mamy jeszcze 
szansę, by w pełni powrócić do Ojca, 
cieszyć się Jego miłością i przebacze-
niem... Nie wiem, ostatnio wiele o tym 
myślę, może to nadchodzące święta 
powodują, że fakt należenia do Bożej 
rodziny napawa mnie otuchą i troską 
o to, by wszystkim umieć przebaczyć.  
A propo’s czy przebaczyłaś M.?  

Cmoki - Pani Wymądrzalska
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WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
Zapraszamy na Warsztaty  

dla Nauczycieli Szkółek Niedzielnych
Temat:

Nauczanie dzieci pojmowania 
trudnych pojęć biblijnych

Miejsce Warsztatów:
Ośrodek Konferencyjno-Kolonijny przy WBST w Warszawie Radości

Ul. Szczytnowska 35-37, 
04-812 Warszawa

Termin:

22-28 sierpień 2010 r.
Koszt warsztatów:

 Uczestnik warsztatów: 490,-  / Zaliczka: 190,-
 Dzieci do 7 r.ż. 310,- / Dziecko od 7 r.ż. 380,- / Zaliczka: 100,- 

Organizator:
Misja Pokoleń, ul. Spacerowa 16, 30-199 Kraków, Rząska

Tel. 012/6370571 lub 608311836
e-mail: biuro@misjapokolen.org

Nr rachunku w Banku PKO SA:
75124045331111000054333732

Z dopiskiem: Warsztaty

Zgłoszenia i przedpłaty do 10 lipca 2010 r.

Miejsce: 
Ośrodek Katechetyczno-Kolonijny  
KChB w Świętajnie
Ul. Kościelna 20
12-140 Świętajno (koło Szczytna)

Organizator:
Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży KChB

Kierownik: Anna Kuźnik
ul. Spacerowa 16, 30-199 Kraków, Rząska
Tel. 012/6370571 lub 608311836
e-mail: anna.kuznik@wp.pl

Nr rachunku w Banku PKO BP SA, 
Nr 31102028920000500200705863
Z dopiskiem Świętajno 2010

(przedpłata 200,-)
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowki
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Jurij Reszetnikow jest absolwentem Ukra-
ińskiej Akademii Prawniczej (1993) i 
Odeskiego Seminarium Teologicznego 
(1997), był prorektorem Chrześcijańskie-
go Uniwersytetu w Kijowie (1997-2003) i 
przewodniczącym wydziału wychowania 
w Kościele Baptystów na Ukrainie. Ostat-
nio pełnił funkcję sekretarza prezydenta 
Ukrainy, a od maja 2009 był przewodni-
czącym Komitetu ds. Narodowości i Reli-
gii. W wywiadzie dla „Międzynarodowej 
Gazety Chrześcijańskiej” powiedział on, 
że w ostatnich dziesięciu latach ilość lu-
dzi wierzących na Ukrainie wzrosła z 70 
do 85 procent. Obecnie na Ukrainie jest 
zarejestrowanych 33.351 organizacji re-
ligijnych. Tylko w ubiegłym roku liczba 
ta wzrosła o 712. Na początku stycznia 
tego roku do Kościoła Baptystów Ukra-
iny należało 2694 zborów, 31 dalsze są 
w procesie rejestracji. Ponadto działa 
prawie 300 zborów, które nie należą do 

tego Kościoła, ale także są baptystyczne. 
Jest też prawie 300 religijnych organizacji 
ewangelicznych chrześcijan bardzo bli-
skie baptystom. Na Ukrainie działa pra-
wie 18.000 prawosławnych organizacji 
religijnych, ok. 3.800 – grekokatolickich 
i prawie 1100 katolickich.  Poza tym jest 
tam prawie 1400 organizacji religijnych 
charyzmatycznego kierunku. Protestan-
ci stanowią 3 procent ludności Ukrainy. 
Zbory niezarejestrowane mogą swobod-
nie działać nie informując o tym państwo-
wych organów. Nie posiadają one jednak 
osobowości prawnej, co je ogranicza, ale 
mają prawo do zgromadzeń w pomiesz-
czeniach prywatnych czy wynajmowa-
nych. Jest tam 40 zborów baptystycznych 
i ok. 130 zborów zielonoświątkowych, 
które mają negatywny stosunek do reje-
stracji. Nie oznacza to jednak, że takie 
organizacje religijne mogą naruszać obo-
wiązujące prawa (baptist.ru).

Ukraina – wywiad z dyrektorem  
Państwowego Komitetu ds. Narodowości i Religii

Indie – baptyści  
w stanie Nagaland Bóg współdziała  

w dziele ewangelizacji
W listopadzie ubiegłego roku w stolicy 
Kolumbii, Bogocie, miało miejsce global-
ne forum na temat strategii pracy misyjnej 
wśród niezewangelizowanych grup lud-
nościowych. Forum to zostało zwołane 
przez organizację Etne to Etne (E2E) – gru-
pę przywódców reprezentujących różne 
środowiska na wszystkich kontynentach, 
oddanych pracy ewangelizacyjnej wśród 
etnicznych grup ludnościowych. Na czele 
E2E stoją bracia Kent i Stan Parksowie, sy-
nowie Keitha Parksa, który w latach 1980-
1990 był dyrektorem Międzynarodowego 
Wydziału Misyjnego Południowej Kon-
wencji Baptystów w USA. E2E stara się 
koordynować pracę różnych komitetów 
strategii misyjnej, pośredniczyć w wy-
mianie doświadczeń w tej dziedzinie itp. 
I tak grupa badająca skutki pracy ewan-
gelizacyjnej wśród muzułmanów doszła 
do wniosku, że w 40 procentach punktem 
zwrotnym w zakładaniu zborów w tym 
środowisku były katastrofy przyrodnicze. 
Tsunami na Sumatrze w 2002 roku nadal 
owocuje rozwojem chrześcijaństwa na 
Sri Lance i całej Południowo-Wschodniej 
Azji. To samo dzieje się w północnych 
Indiach po trzęsieniu ziemi w Kaszmirze. 
Zanim doszło tam do tych naturalnych 
katastrof, praca misyjna od lat nie dawała 
wyraźnych rezultatów. Inne badania do-
wodzą, że 80 procent takich katastrof jak 
trzęsienia ziemi, wojny i głód, w ostatnich 
20 latach miały miejsce między 10 a 40 
równoleżnikiem, co określa się mianem 
„okna 10/40” – jest to obszar zamiesz-
kany przez narody niezewangelizowane 
(muzułmanie, hindusi, buddyści, religie 
plemienne). Stratedzy misyjni są przeko-
nani, że nie jest to przypadek! Suwerenny 
Bóg przez te wydarzenia otwiera drzwi 
do swego Królestwa. Chrześcijanie na-
tychmiast podążają tam z materialną i du-
chową pomocą, okazują miłość Chrystu-
sa w czynie i w słowie, przez co etniczni 
mieszkańcy tych rejonów otwierają się na 
ewangelię (Mission Frontiers,1-2/10).

Pierwszy zbór baptystyczny w północno
-wschodnim stanie Nagaland w Indiach 
został założony w 1872 roku. Obecnie 
65 procent mieszkańców Nagalandu są 
chrześcijanami. 90 % rdzennych Na- 
galandczyków to chrześcijanie, w więk-
szości baptyści, stąd uzasadnione  twier-
dzenie, że Nagaland to „najbardziej 
baptystyczny stan na świecie”. Stowarzy-
szenie Baptystycznych Kościołów Naga-
landu (SBKN) zrzesza ponad 20 konwen-
cji i unii kościelnych. Misjonarze SBKN 
pracują w Bhutanie, Birmie, Kambodży, 
Chinach i na terenie całych Indii. I tak na 
przykład Rada Zborów Baptystycznych 
Chakesang, jednej z konwencji SBKN, 
założyła ponad 340 zborów w dwóch 
innych stanach Indii – Assamie i Andra 
Pradesz. Wysłała ona ponad 80 misjo-
narzy do Indii i takich krajów jak Ban-
gladesz, Kambodża, Nepal. Ponieważ 
Nagaland to teren ciągłych konfliktów  
i zatargów na tle autonomii tego regionu, 
SBKN odgrywa ważną rolę w zakresie 
obrony sprawiedliwości i praw czło-
wieka, popierania pokoju, wzajemne-
go porozumienia i partnerstwa między 
plemiennymi i wyznaniowymi grupami. 
SBKN angażuje się również w kształce-
nie młodzieży, kobiet, liderów i pasto-
rów. Ma wielki wkład w walce z HIV/
AIDS, kształci w zakresie uprawy roli  
i ekonomicznego rozwoju, promuje wie-
le projeków kościelnych. SBKN liczy po-
nad 500.000 członków w ponad 1400 
zborach (BWA Connect, 3/2010).

Prawie 60 urzędników bezpieki maro-
kańskiej w czwartek (4 lutego) niespo-
dziewanie odwiedziło dom chrześci-
janina w Amizmiz, pięknym mieście 
(10 tys. mieszkańców), zamieszkanym 
przez Berberów i położonym 56 kilo-
metrów od Marrakeszu. W domu tym 
odbywało się nabożeństwo chrześci-
jańskie. Pięciu z 18 uczestników tego 
nabożeństwa zostało zatrzymanych na  
14 godzin. Były wśród nich dzieci i dwo- 
je niemowląt. Przebieg śledztwa był 
przez władze filmowany. Przedstawicie-
le władz stanowili wielką grupę, przy-
byli 15 samochodami. „Po raz pierwszy 
w historii marokańskiego Kościoła wła-
dze tego kraju zorganizowały zastępy 
wojska do zaatakowania małego spo-
tkania chrześcijan” – powiedział lider 
chrześcijańskiej grupy. Stale powtarzali 
oni, że czynią to z osobistego nakazu 
marokańskiego ministra sprawiedliwo-
ści i najwyższego zwierzchnika żan-
darmerii. Później ministerstwo spraw 
wewnętrznych ogłosiło, że zatrzymano 

zagranicznego misjonarza, który „usi-
łował rozpowszechniać wiarę ewange-
liczną w królestwie marokańskim i re- 
krutować na swoich zwolenników. 
Areszt był skutkiem donosu o tajnym 
spotkaniu, którego celem było zachęca-
nie do chrześcijaństwa, co zachwiałoby 
wiarą muzułmanów i osłabiło religijne 
wartości królestwa”. Amerykański oby-
watel został natychmiast deportowany, 
a miejscowi chrześcijanie odwiezieni 
do swoich domów. Władze skonfisko-
wały Biblie, książki, dwa laptopy, kame-
rę cyfrową i jeden telefon komórkowy.  
W Maroku wolność religijna nie dotyczy 
zmiany przekonań religijnych, dlatego 
walka z nawróceniem na chrześcijań-
stwo nie narusza tam praw człowieka. 
Na początku grudnia ubiegłego roku 
władze marokańskie wydaliły z kraju 
pięciu zagranicznych chrześcijan z po-
wodu „uczestniczenia w zabronionym 
spotkaniu”. Prowadzili oni seminarium 
biblijne dla 17 chrześcijan na północy 
Maroka (compassdirect).

Maroko – trudna sytuacja chrześcijan

Ram Prased Mainali, 37-letni przywódca 
Nepalskiej Armii Wyzwoleńczej został 
5 września zatrzymany za podłożenie 
23 maja bomby w kościele katolickim 
w Lalitpur niedaleko Katmandu, stolicy 
kraju. Wybuch tego ładunku spowo-
dował śmierć nastolatka, nowo poślu-
bionej kobiety i ranił wielu innych. Jak 
podają źródła chrześcijańskie, będąc w 
więzieniu Mainali żałował swego po-
stępku. Powiedział: „Spowodowałem 
tragedię w kościele, aby w ten sposób 
wesprzeć Nepal jako państwo hindu-

skie. Ale nie miałem racji. Wojna religij-
na niczego nie załatwi a jedynie szko-
dzi ludziom”. Mainali jest żonaty, ma 
dwie małe córeczki i dodaje, że chciał-
by, aby wszystkie religie żyły ze sobą w 
zgodzie. Będąc zapytany, w jaki sposób 
w jego życiu zaszła ta zmiana odpo-
wiedział, że w więzieniu uczęszczał na 
spotkania chrześcijańskie. „Czytałem 
Biblię i poznawałem, co ona mówi. 
Zniszczyłem kościół a mimo to chrze-
ścijanie codziennie się ze mną spotyka-
li, natomiast hindusi odwrócili się ode 

mnie” – powiedział. Spośród 450 
więźniów prawie 150 uczęszcza 
do kościoła, który znajduje się 
na terenie więzienia. Jeevan Rai 
Majhi, przełożony tego kościoła 
potwierdza, że Mainali regular-
nie odwiedza kościół, modli się i 
czyta Biblię. 30 listopada napisał 
on do chrześcijańskiego pisma 
w Nepalu list, w którym żałuje 
swego postępku. Według spisu z 
2001 roku Nepal posiada prawie  
50 mln mieszkańców, ponad 
80 procent z nich to hinduiści,  
a chrześcijanie stanowią tylko 
pół procenta (compassdirect).

Nepal – nawrócenie terrorysty

Raport szejka Salmana Al-Odeha  
o chrześcijańskich misjach w świecie is-
lamu wykazał znaczące sukcesy chrze-
ścijańskich misjonarzy na tym polu. 
Raport jest częścią cyklu wykładów 
szejka dla muzułmańskich polityków 
i teologów. Jego celem jest organizo-
wanie oporu wobec wiary w Jezusa 
Chrystusa. Al-Odeh jest poważnie za-
niepokojony między innymi sytuacją  
w Indonezji, największym islamskim 
kraju. Muzułmanie stanowią tam 80% 
ludności, jednak chrześcijańskim misjo-
narzom udało się już osiągnąć znaczące 
sukcesy. Przykładowo 65% wszystkich 
firm handlowych w tym kraju jest w rę-
kach chrześcijan. Również większość 
indonezyjskich szkół należy do wierzą-
cych w Chrystusa. Dodajmy, że są to 
najlepsze szkoły. Chrześcijanie stano-
wią także większość wśród polityków 
Indonezji. Chrześcijanie to też 65% ofi-
cerów indonezyjskiej armii. W Indone-
zji pracuje obecnie 27324 misjonarzy, 
funkcjonuje 44 europejskich i 20 ame-
rykańskich instytucji misyjnych. Budżet 
misyjny chrześcijańskich kościołów 

w Indonezji wynosi 100 mln dolarów 
rocznie. Jest tak dlatego, że osoby, które 
przeszły na chrześcijaństwo z islamu, 
ofiarują duże sumy na głoszenie ewan-
gelii. Istnieje nawet duża indonezyj-
ska firma lotnicza, której cały dochód 
idzie na działalność misyjną. Salman 
Al-Odeh przyznaje także, że w Afryce 
prowadzona jest bardzo intensywna 
kampania na rzecz rozprzestrzeniania 
chrześcijaństwa. Na przykład w Malawi 
muzułmanie stanowili wcześniej 66% 
ludności. Teraz, 50 lat później, jest ich 
zaledwie 17%. W Somalii muzułmanie 
stanowili do niedawna 100% ludności. 
Teraz jednak wszędzie budowane są 
tam kościoły i działają misyjne stacje 
radiowe. Aktywna działalność misyjna 
w Somalii jest wspierana przez chrze-
ścijańską Etiopię oraz zachodnich wie-
rzących. Działania misyjne są również 
mocno rozpowszechnione w Maroko  
i Algierii. Szejk Al-Odeh przyznaje rów-
nież, że chrześcijaństwo mocno napie-
ra w Nigerii, a także w Sudanie wielu 
muzułmanów przechodzi na wiarę  
w Jezusa Chrystusa (ewangelista.pl).

Chrześcijańscy misjonarze odnoszą sukcesy  
w krajach islamskich

fot. stockxchng
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I Zbór Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Warszawie 

poszukuje osoby  
ewangelicznie wierzącej  

(akceptującej wyznanie wiary KCHB),  
która mogłaby zająć stanowisko  

pastora młodzieżowego.

Oczekiwania:
-  wierzący i kochający Boga,
-  powołany do pracy z młodymi ludźmi  

i nie tylko,
-  doświadczony w pracy z młodzieżą, 

szczególnie z liderami,
-  posiadający umiejętność komunikacji,
-  pomysłowy i innowatorski.

Obowiązki główne:
-  budowanie i prowadzenie grupy młodzieży,
-  zaangażowanie w działalność Zboru.

Oferujemy:
-  miejsce zamieszkania,
-  stałe wynagrodzenie,
-  pomoc sióstr i braci w Chrystusie  

w wielopokoleniowym Zborze.

Odpowiedzi na powyższe ogłoszenie (CV oraz 
list przedstawiający motywacyjny) prosimy 
kierować do dn. 31.05.2010 roku na adres 
Rady I ZKCHB w Warszawie (ul. Waliców 
25, 00-865 Warszawa) lub przesłać pocztą 
elektroniczną na adres: 1zbor@op.pl.

Zapraszamy na kolejną ogólnopolską majówkę w Radości 
pod hasłem: 

STÓJMY RAZEM
 

Będzie to czas wykładów, rozważań, dyskusji na temat jedności  
w rodzinie, we wspólnocie, kościele.  

• Na ile mamy udział w budowaniu jedności a na ile ją burzymy?
• Czy w świecie indywidualności warto robić coś razem? 
• Czy jesteśmy skazani na bycie „samotnymi wyspami”?  
• Czy nasze sposoby komunikacji muszą być takie nieskuteczne?
Na takie i inne pytania będziesz mógł szukać odpowiedzi STOJĄC RAZEM  
z innymi braćmi i siostrami, przyjaciółmi oraz bliskimi ci osobami.

Przyjedź do Radości!

czas akcji: 1-3 maja 2010 r.
miejsce: Warszawa Radość, ul. Szczytnowska 35-39 (Ośrodek Kościoła Baptystów)

odpłatność: 150 zł - przy rejestracji i przedpłaty w wysokości 50 zł do 10.04.2010  
                        oferujemy 10% zniżki.  Rodziny z dziećmi za drugie dziecko płacą 50%,  
                        a każde następne dziecko uczestniczy nieodpłatnie

Rejestracja: kancelaria@baptyści.pl 
Szczegółowy plan majówki wkrótce na stronie www.baptysci.pl

Już dziś planuj majowy weekend z nami. Zapraszamy
 
W imieniu organizatorów:
Duszpasterstwo Rodzin - Jacek i Alina Woźniak

Wczasy Seniora w Radości
10-20 czerwca 2010 r.

W programie: rozważania biblijne, czas świadectw, modlitwy i wspólnego 
śpiewu, gimnastyka, zajęcia artystyczne, wycieczka do Warszawy...  

i dużo wolnego czasu na spacery i rozmowy.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca na adres:  

Kancelaria Rady Kościoła K.Ch.B. • ul. Waliców 25 • 00-865 Warszawa
lub rejestrować się telefonicznie w Kancelarii Kościoła: tel.: 022 624 27 83

Wczasy rozpoczną się obiadem w czwartek 10 czerwca  
I zakończą śniadaniem w niedzielę 20 czerwca. 

Więcej informacji: tel.: 022 624 27 83

Harmonogram nabożeństw radiowych  
KChB na rok 2010:

• 01.05.2010, sobota, Święto Pracy  
• 06.06.2010, niedziela  
• 03.10.2010, niedziela

Program cyklu: „Pięć minut nad Biblią” - 
Sobota, godz. 7.40,  

Polskie Radio Program II 
03.04.2010 • 22.05.2010  

• 10.07.2010 • 28.08.2010  
• 16.10.2010 • 04.12.2010 • 21.01.2011

Program 10-minutowy z cyklu:  
„Kościoły w Polsce i na świecie”

Sobota, od marca 2009, godz. 22.05  
- Polskie Radio Program I  
03.04.2010  • 22.05.2010  

• 17.07.2010 • 11.09.2010  
• 06.11.2010 • 25.12.2010




