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Nadzieja to przekonanie, że przyszłość 
będzie dobra. Może to oznaczać oczeki-
wanie na dobre zmiany. Poprawę. Może 
oznaczać po prostu oczekiwanie na skutki 
naszych działań, które podjęliśmy. Nadzieja 
dotycząc przyszłości, która okazuje się róż-
na, sprawdza się bądź nie. Możemy mieć na-
dzieję na coś, co się nie wydarzy. Możemy 
również nie mieć nadziei na coś, co właśnie 
nastąpi. Można by więc powiedzieć, że osta-
tecznie nie ma sensu mieć nadziei, bo i tak 
będzie, co będzie, niezależnie od naszej na-
dziei. To jednak błąd.

Dlaczego? Dlatego, że nie tylko teraźniej-
szość wchodzi w przyszłość przez zwykły 
upływ czasu, ale istnieje również ruch prze-
ciwny: przyszłość wchodzi w teraźniejszość 
przez nadzieję właśnie. „Oracz winien orać 
w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że 
będzie uczestniczył w plonach” (1Kor 9:10). 
Oracz wie, że przyszłość jest niepewna. 
Może burza zniszczyć uprawy, czy przyjść 
złodziej i ukraść wymłócone już zboże. To 
wszystko możliwe. Ale winien działać „w na-
dziei”, czyli oczekując plonów.

Nadzieja motywuje. Orząc czy młócąc, 
czynimy to przecież racjonalnie, a więc li-
cząc na to, iż ów wysiłek przyniesie nam 
zysk. Im mniej na to liczymy, tym mniej ra-
cjonalne jest owo kosztujące nas przecież 
nie czynienie czegoś innego z tymi siłami  
i czasem, dzieło.

Nadzieja jest niezbędna. Jest niezbędna 
docześnie. Niewolnik to słaby pracownik. 
Nadzieja jest niezbędna również wiecznie. 
Jeśli ten świat jest wszystkim, co mam, nie 
będę inwestował zbyt wiele w rozwój ko-
ścioła. Wiara chrześcijańska jest wiarą na-
dziei wiecznej. Obiecuje wysoki zwrot życia 
zainwestowanego w służbę Bogu. I to każ-
demu, kto jest tym zainteresowany: każdy 
może przyjść i zacząć życie dla Boga. „Ob-
racajcie nimi, aż powrócę” (Łk 19:13) – w ten 
sposób streszcza życie chrześcijańskie Chry-
stus Pan. Otrzymaliśmy miny – kapitał zdol-
ności, sił, czasu, pozycji społecznej. Mamy 
tego używać DLA NIEGO. Nie ma więc 
chrześcijańskiej wiary bez nadziei. Nadzieją 
przyszłość wchodzi w naszą teraźniejszość: 
wiara otwiera jej drzwi. Bez wiary odrzucimy 
Boże obietnice. Nie zainwestujemy naszego 
życia w Jego dzieło. Będziemy zajęci zwro-
tem tam, gdzie go faktycznie widzimy.

Siejmy, póki czas mamy. Obracajmy nimi, 
aż powróci. Żyjmy po chrześcijańsku. In-
westujmy czas we własny rozwój duchowy. 
Inwestujmy czas i wysiłki w stan duchowy 
naszej rodziny. W bliskość z małżonkiem, 

również duchową. W wychowanie dla Pana 
naszych dzieci. W miłość, a nie w tanie ga-
danie o Panu Bogu. Niech nasze słowa, jeśli 
się pojawią, będą ciężkie jakością naszego 
życia. W końcu, inwestujmy w nasze zada-
nia, które dostajemy od Pana: wszystko jest 
ważne: „cokolwiek czynicie, z duszy czyń-
cie, jako dla Pana, nie dla ludzi, wiedząc – 
co wiedząc? – że od Pana otrzymacie jako 
zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu 
służycie” (Kol 3:23-24). Wszystko jest waż-
ne. Wszystko bowiem służy Bogu. I w tym  
kontekście – służmy w Kościele. Bo on też 
jest ważny.

Módlmy się o wiarę. Wierzymy przecież 
„dzięki działaniu przemożnej siły jego – nie 
byle jakiej, bo tej – jaką okazał w Chrystu-
sie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził 
po prawicy swojej w niebie” (Ef 1:19-20).  
Abyśmy byli ludźmi nadziei. Abyśmy „wie-
dzieli, jaka jest nadzieja, do której nas po-
wołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem 
świętych w dziedzictwie jego” (Ef 1:18).

Stąd w Słowie Prawdy temat przyszło-
ści i naszego do przyszłości przygotowania 
– nadziei. Jest nadzieja na powrót do Pana! 
- o tym przypomina kazanie pastora Pawła 
Kuglera. Nadzieją wspaniałej przyszłości 
napawają również sprawozdania z chrztów  
w dwóch zborach, oraz sprawozdanie z wspa-
niałego wydarzenia globalnego chrześcijań-
stwa (Cape Town 2010), a do jej weryfikacji 
zmusza artykuł Konstantego Wiazowskiego. 
W końcu, ku nadziei również kieruje artykuł 
Anety Krzywickiej: przejdź przez kryzys! On 
ma sens! Za nim czeka lepsza przyszłość!

Nowy Rok zaczynamy kontynuując kilka 
rubryk – „Punkty widzenia” oraz „Wiadomo-
ści”. W części kobiecej w tym roku reakty-
wacja cyklu „Babskim okiem” - po kilkunastu 
latach. Zaczynamy również nowy cykl - „Py-
tanie do pastora”, który poświęcony będzie 
zagadnieniom duszpasterskim i etycznym, 
w oparciu o faktycznie zadawane pytania. 
Mamy również nadzieję na powstanie kilku 
nowych rubryk – m.in. poszerzeniu części 
młodzieżowej. I w końcu, mamy nadzieję, że 
owej nadziei nie zmąci nam poślizg pierw-
szego numeru, spowodowany chorobami 
w naszej Redakcji. Przepraszając naszych 
Czytelników, mamy nadzieję również w tym 
aspekcie na zmiany:)

Jezusie Chrystusie, nasza Nadziejo, bądź 
z nami i prowadź nas, w miłości swego Ojca 
i pocieszeniu i mocy Swego Ducha, w tym 
nowym roku!, Amen. 

        W imieniu Redakcji,
        pastor Mateusz Wichary

Przyszłość i nadzieja

podążania za Jezusem i w pewnym mo-
mencie świadomie oddalamy się od Je-
zusa, zapieramy się Go. Jezus nie działa 
zgodnie z naszymi wyobrażeniami.

Zawód sobą samym
Zastanówmy się teraz, w jakim stanie 
ducha był Piotr po tym, gdy wyparł 
się Pana. Do tego czasu między nim  
a Jezusem wszystko układało się raczej 
dobrze. Kilka razy otrzymał naganę od 
Jezusa. Na przykład, gdy powiedział 
do Jezusa: „Miej litość nad sobą, Panie! 
Nie przyjdzie to na ciebie” (Mat. 16, 
22) – po tym, jak Jezus po raz pierwszy 
zapowiedział uczniom, że będzie cier-
piał i umrze.

Mimo wszystko, po tych incydentach 
szybko życie wracało do normy. Jed-
nak tym razem Piotr sprawił bardzo 
mocny, poważny zawód. Wyparł się 
Jezusa, i to aż trzy razy, w ciągu kilku 
godzin. Ze strachu. Zaklinał się wręcz, 
że Go nie zna. I to w Jego obecności! 
To poważne, bardzo poważne rozcza-
rowanie sobą samym.

Tym bardziej, że wcześniej, jeszcze 
podczas wieczerzy, Piotr zaklinał się, 
że się Go nigdy nie wyprze. Przypo-
mnijmy jeszcze raz, że powiedział: 
„Panie, z tobą gotów jestem iść i do 
więzienia, i na śmierć” (Łuk. 22, 33).  
W Ewangelii Mateusza i Marka czyta-
my, że Piotr obiecywał Jezusowi wier-
ność, nawet jeśli wszyscy inni ucznio-
wie Go opuszczą. Czy Piotr mówił te 
słowa szczerze? Jestem przekonany, że 
tak. Wyrażały prawdziwie jego wolę. 

Podobnie może być i z nami. Był być 
może czas, gdy byliśmy pewni naszej 
miłości do Zbawiciela. Była dla nas re-
alna i żywa. Byliśmy w stanie oddać za 
Niego wszystko. Dziś jesteśmy daleko. 

Im większy zawód, tym większy wstyd. 
Wstyd, czyli lęk przed prawdą, która 
wyjdzie na jaw. Im większy wstyd, tym 
trudniej wrócić. Tym trudniej się przy-
znać. Wiele osób właśnie w tym mo-
mencie trwale odchodzi od Boga. Nie 
są w stanie przyjąć o sobie tej prawdy 
– że są prawdziwymi grzesznikami. Nie 
takimi ogólnymi, jak każdy. Ale takimi, 
którzy okropnie, całkowicie zawie-
dli Pana. Przyjście do Niego oznacza 
przyznanie się do tego. A na to nie są 
gotowi. 

Wina i oddalenie
Piotr teraz, kiedy myśli o sobie i o swo-
im postępku, zaczyna odczuwać pie-
kący ból winy. Czuje się zdrajcą. Może 
zaczyna pogardzać sobą? Wraca do 
swojego starego zajęcia, do łowienia 
ryb. Nie widzi się już u boku Jezusa. 
Zbyt nisko upadł.

Między nim a Jezusem nie jest już tak, 
jak było kiedyś. Pojawiła się wielka ba-
riera, ściana, dystans, obcość. Piotr po-
trzebuje duchowego uzdrowienia, by 
mógł dalej żyć dla Jezusa. Ale zapewne 
nie ma odwagi tego uczynić. Może na-
wet nie wie, jak się do tego zabrać.

Być może tak samo czujesz się dziś, 
w mniejszym lub większym stopniu. 
Otwarcie o tym nie powiesz. Nawet 

Jak wrócić 
do Pana?
Jak wrócić 
do Pana?

KAZANIE
Paweł Kugler

fot. stockxchng

Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł 
Jezus do Szymona Piotra: Szymo-
nie, synu Jana, miłujesz mnie wię-
cej, niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! 
Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze 
mu: paś owieczki moje. Jana 21,15

Zastanówmy się nad tym, jak powrócić 
do Boga, gdy Go zawiedliśmy. Nieste-
ty, jest to smutna rzeczywistość życia 
chrześcijańskiego. Czasem słabiej, cza-
sem poważniej. Czasem nawet bardzo 
poważnie. Między nas a Boga wkrada 
się dystans i obcość. Co wtedy zrobić? 
Co czynić, kiedy czujemy, że jesteśmy 
daleko od Niego?

Nie ma chyba w tym względzie lep-
szego przykładu w całej Biblii, niż do-
świadczenie apostoła Piotra. Piotr wy-
parł się Jezusa trzykrotnie, a powyższy 
fragment opisuje ważny moment po-
wrotu Piotra do Jezusa po czasie odda-
lenia. Zastanówmy się, jak to się stało, 
że Piotr odszedł, a potem powrócił do 
bliskiej relacji z Jezusem. 

Zmącone serce
Zastanówmy się najpierw, dlaczego 
Piotr wyparł się Jezusa?

Myślę, że przede wszystkim dlatego, iż 
plan Jezusa nie pasował do jego planu 
i wyobrażeń o przyszłości. Piotr zakli-
nał się, że się Go nie wyprze. Powie-
dział: „Panie, z tobą gotów jestem iść 
i do więzienia, i na śmierć” (Łuk. 22, 
33). Widzimy, że Piotr spodziewał się 
trudności, a nawet walki. Ale liczył też 
na to, że Jezus będzie walczył. Będzie 
wodzem, za którym  pójdzie. I wtedy 
był gotów zginąć u Jego boku. Wziął 
nawet miecz i uderzył kogoś w ucho – 
zapewne mierzył w głowę. 

Jednak poddanie się Jezusa w ręce 
oprawców całkowicie go zaskoczyło. 
Opadł z sił. Nie potrafił się odnaleźć, 
zrozumieć tego, co się dzieje. To, co się 
stało, zupełnie nie pasowało do jego 
wyobrażenia o tym, jaka będzie jego 
przyszłość z Jezusem.

Czy nie podobnie dzieje się z nami? 
Wyobrażaliśmy sobie życie z Bogiem 
w określony sposób. A rzeczywistość 
ułożyła się inaczej. To wytrąca nas  
z równowagi. Tracimy pewność wiary, 
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uśmiechasz się, modlisz i wygląda, że 
wszystko jest OK. Działasz, ale w ser-
cu czujesz, że jesteś daleko od Boga. 
Może Go zawiodłeś otwarcie, tak jak 
Piotr. Po prostu popadłeś w grzech. Nie 
byłeś lub byłaś dość cierpliwa, by cze-
kać na Boże błogosławieństwo i posta-
nowiłaś wziąć sprawy w swoje ręce?

A może nasze odejście od Boga nie 
było spowodowane żadnymi drama-
tycznymi wydarzeniami. Może po pro-
stu codzienność spowodowała wyga-
śnięcie naszej miłości do Niego. Nieko-
niecznie musiał to być grzech. Może to 
zwykła troska o byt, pragnienie różnych 
rzeczy, kariera, podróże, rodzina, co-
kolwiek. To są te rzeczy, przed którymi 
tak często ostrzegał nasz Pan. „Bacz-
cie na siebie, aby serca wasze nie były 
ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa 
oraz troski o byt i aby ów dzień was nie 
zaskoczył” (Łuk. 21, 34). Trzecia gleba 
w przypowieści o czterech glebach, to 
właśnie obraz tej przykrej rzeczywisto-
ści: „...a posiany między ciernie, to ten, 
który słucha słowa, ale umiłowanie tego 
świata i ułuda bogactwa zaduszają sło-
wo i plonu nie wydaje” (Mat. 13, 22).  
Autor Listu do Hebrajczyków pisze: 
„Przeto i my, mając około siebie tak 
wielki obłok świadków, złożywszy  
z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas 
usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, 
który jest przed nami” (Hebr. 12, 1).

Grzech – wiadomo czym jest. Ale cię-
żar? To są właśnie te różne pragnienia, 
które nas ogarniają i wysysają z nas 
duchowe życie. Powodują, że coraz 
mniej jest w naszym życiu miejsca dla 
Boga. I po jakimś czasie nie mamy już 
ochoty lub odwagi spojrzeć Jezusowi  
w oczy. Między nami a Bogiem jest 
ściana. Pierwsza miłość do Jezusa mi-
nęła. Wiesz, że zawiodłeś. Nie masz 
ochoty znów się do Niego zbliżać. 
Wolimy wrócić do swoich ryb, jak 
Piotr. Wiara staje się formalnością lub 
wyrzutem sumienia, który spychamy  
w najdalszy kąt serca. 

Wróć! „Pójdź za mną!”
Jeżeli jesteś w takim stanie i czujesz 
się nie w porządku, to historia o Pio-
trze jest dobrą nowiną. W tej historii 
bowiem czytamy, że to Jezus pierwszy 
odszukał Piotra. Co z tego wynika?

Jezus nie chce, żebyśmy pozostali  
w oddaleniu od Niego. To On szuka 
nas, jak pasterz owieczki. To On wy-
chodzi z inicjatywą. On chce pomóc 
nam tą trudną sprawę załatwić. Za-
uważmy, że Jezus rozmawia z Piotrem 
w tym samym znajomym miejscu, gdzie 
go powołał po raz pierwszy. Nawet sy-
tuacja jest ta sama -  nad jeziorem, przy 
rybach. Jezus przychodzi w swej łasce, 
jak gdyby nigdy nic, jakby nic się nie 
stało - jakby nie było Piotrowego odej-
ścia, powrotu do starego życia. Piotrowi 
przywodzi na pamięć moment pierw-
szego powołania. Jezus jeszcze raz,  
w tym samym miejscu, 
kieruje do Piotra te 
same, znajome słowa: 
„pójdź za mną!” (w. 
19). Pomimo wszyst-
kich wstydliwych do-
świadczeń, jakie 
przeszliśmy, jest 
łaska i przeba-
czenie w Jezusie, 
abyśmy wspo-
mnieli czas, gdy 
Go poznaliśmy  
i poszli za Nim!

Tak, ten Piotr,  
z którym Jezus 
rozmawia to już 
inny Piotr niż 3 
lata temu. Tamten 
był młody, nie-
doświadczony. 
Gorliwy, ale nie-
sprawdzony. Ten 
Piotr, to człowiek 
dużo bogatszy  
w doświadcze-
nia, niestety rów-
nież i te bardzo 
bolesne. A może 
właśnie bez nich 
nie byłoby w nim póź-
niej tyle dojrzałości?

Jeśli jesteś w tym sta-
nie – wiesz, że zawio-
dłeś Jezusa, to Jezus 
ma ci coś do powie-
dzenia. On ciebie spo-
tyka w tym znajomym 
miejscu, gdzie ciebie 
powołał i jeszcze raz 
tobie mówi: „pójdź za 
mną!”. 

„Czy mnie kochasz?”
Zanim jednak to powie, to najpierw - 
tak jak Piotrowi, spogląda Ci w oczy  
i zadaje jedno ważne pytanie: „czy 
mnie kochasz”? 

Co Jezus chciał osiągnąć przez to pyta-
nie? To pytanie z ust Jezusa na pewno 
głęboko poruszyło Piotra. Czy Jezus 
chciał się dowiedzieć, jakie były uczu-
cia Piotra wobec Niego? Oczywiście 
nie. Jezus doskonale wie, czy Piotr Go 
kocha, czy nie. Nawet Piotr wie o tym, 
że Jezus to wie – odpowiada: „Panie, 
ty wszystko wiesz” (w. 17). Kiedy Bóg 

zadaje nam pytania, robi to po to, żeby-
śmy my dowiedzieli się czegoś o sobie 
samych, uświadomili sobie, gdzie je-
steśmy. Sprawdzili swoje serce. Ustalili 
rzeczy ważne i oddzielili je od nieistot-
nych. Nazwali dobro i zło. Potrafili zro-
bić porządek ze swoim życiem. 

Jezus pyta Piotra, czy to, co się stało, 
jego wyparcie się Jezusa to był upadek 
i potknięcie, czy też był to wyraz fak-
tycznego buntu? Czy kochaliśmy Jezu-
sa, ale w swej gorliwości nie przygoto-
waliśmy się do swej wędrówki należy-
cie, czy też tak naprawdę nigdy Go nie 
kochaliśmy i dlatego odeszliśmy?

Jeśli jesteśmy daleko od Boga, oto 
pierwsze pytanie, które zadaje nam Je-
zus. Jezus zadał Piotrowi to pytanie trzy 
razy. Jezus chciał, żeby Piotr głęboko 
zajrzał w swoją duszę.

„Panie, ty wszystko wiesz.” To słowa 
wiary Piotra. Panie, cóż ja mogę odpo-
wiedzieć? Ale nie przestało mi zależeć 
na Tobie. Przeciwnie. Ufam, że wiesz. 
Ufam, że potrafisz przeniknąć moje 
serce lepiej, niż ja sam. Oto ono, Panie. 
„Badaj mnie, Boże i poznaj serce moje, 
doświadcz mnie i poznaj myśli moje! 
I zobacz, czy nie kroczę drogą zagła-
dy, a prowadź mnie drogą odwieczną!” 
(Ps 139:23). Jest mi wstyd – ale badaj 
mnie Panie. Zbłądziłem, zawiodłem – 
ale przyjdź, Panie, nazwij mnie Panie, 
bądź przy mnie! Ty wiesz. Ty bądź. Ty 
działaj we mnie, pragnę tego, choć je-
stem tylko taki, jaki jestem. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie Jezusa 
nie powinniśmy się śpieszyć i również 
musimy zajrzeć głęboko do naszych 
serc. A przede wszystkim zaprosić do 
tego samego Jezusa! Niech On działa  
w nas. Ostatnio pewien wierzący przy-
jaciel opowiadał mi, że ktoś go zachę-
cał do popełnienia grzechu. Ale on się 
nie zgodził i powiedział, że nie zrobi 
tego, bo kocha Jezusa. Na to ten drugi 
człowiek, lekko podchmielony, powie-
dział: „ja też kocham Jezusa!” Wielu 
ludzi jest głęboko przekonanych, że 
kocha Jezusa. Ale w życiu nie otworzy-
li się na Jego działanie. 

Kiedy Jezus pyta, czy go kochamy, to 
pyta, czy chcemy iść dalej za Nim. On 
wie, gdzie jesteśmy. Wie, co zrobiliśmy. 
Jak zawiedliśmy. On to wszystko wie. 
Ale pyta, czy – pomimo tego wszyst-

kiego – chcemy dalej żyć razem z Nim. 
Przerobiliśmy konieczną lekcję. Wiemy 
już,  jacy jesteśmy. A teraz dowiadu-
jemy się w nowy sposób, jaki jest On. 
Kiedy przychodzi i pyta, czy wciąż Go 
kochamy. Gdy z nas nie rezygnuje. 
Przeciwnie – takich właśnie, doświad-
czonych, znających siebie – chce pro-
wadzić dalej. Bo tacy tak naprawdę do-
piero potrafią prawdziwie iść za Nim. 

„Czy mnie kochasz?” „Panie, Ty wiesz.” 
Co odpowiesz Jezusowi? 

Miłość Piotra
Co dalej odpowiada Piotr? Piotr odpo-
wiada, że kocha Jezusa. Ale ciekawe, 
że nie używa tego samego słowa, któ-
rego użył Jezus. W języku greckim jest 
kilka słów na określenie miłości. Jezus 
pytał, czy Piotr kocha go miłością aga-
pe. Bezinteresowną, gotową do całko-
witego poświęcenia. Piotr odpowiada, 
że kocha go – ale używa słowa fileo 
– oznaczającego przywiązanie, szacu-
nek, więź. Czyni tak trzykrotnie.

Można nawet pójść nieco dalej. Jezus 
stopniuje natężenie miłości. Na po-
czątek pyta: czy miłujesz mnie (agape) 
więcej niż ci? Pamiętamy, że w wie-
czerniku Piotr deklarował, że kocha Je-
zusa bardziej niż wszyscy inni ucznio-
wie. Piotr odpowiada: miłuję Cię (fileo). 
W następnym pytaniu Jezus już nie po-
równuje Piotra do innych uczniów – po 
prostu pyta, czy Piotr go kocha (agape). 
Na co Piotr znowu potwierdza, że Go 
kocha (fileo). Na koniec Jezus pyta, 
czy Piotr Go kocha miłością fileo.  
W pytaniach Jezusa widoczne jest wy-
raźne „diminuendo”. Właśnie to, jak 
też powtarzanie pytań, powoduje za-
smucenie Piotra – widzi wyraźnie, że 
zawiódł Jezusa. Jednak i tym razem, 
jak poprzednio, Piotr twardo deklaruje 
miłość fileo.

Dlaczego Piotr tak mówi? Dobór słów 
jest wyraźny i istotny. Piotr poznał 
siebie i swoją słabość. Nie jest już 
tak pewny wielkości swych uczuć jak 
przedtem. To jest wspaniały przejaw 
prawdziwej pokuty. Ale z drugiej stro-
ny nie zaprzecza, że rzeczywiście jest 
przywiązany do Jezusa. Zajrzał w głąb 
swego serca, spojrzał na swoje życie, 
priorytety i motywacje, i zobaczył, że 
tak! - kocha Jezusa. To znaczy, że Je-

zus ciągle jest na pierwszym miejscu  
w jego życiu. Piotr chce żyć dla Jezusa 
i tylko dla Niego. Gdyby powiedział, że 
Go nie kocha, to by skłamał.

Jeżeli czujemy się dalecy od Boga, to 
pierwsze pytanie, na które musimy od-
powiedzieć Jezusowi brzmi: czy Go 
kocham? Nie powinniśmy się śpieszyć 
z odpowiedzią. Ale nie powinniśmy też 
z nią zwlekać, gdy już ją znamy. Po-
winniśmy zajrzeć głęboko do naszych 
serc i wyznać Jezusowi jak jest, zgodnie  
z prawdą. Jeśli widzimy, że nie kocha-
my wcale Jezusa, ale mimo to chcieliby-
śmy – to też musimy Mu to powiedzieć 
i tym bardziej zawołać o pomoc! 

Wszystko odnowione!
To trzykrotne wyznanie całkowicie na-
prawiło zepsutą relację między Piotrem 
a Jezusem. Ile razy się wyparł, tyle razy 
wyznał miłość. Ta miłość jest już teraz 
doświadczona, przez to dojrzalsza, 
głębsza, mocniejsza i rozumniejsza.

Jeśli szczerze wyznamy Jezusowi na-
szą miłość, to On przyjmuje nasze 
wyznanie i godzi nas ze sobą, nieza-
leżnie od tego, jak była wcześniej po-
psuta. On wie wszystko. I my też już 
wiemy wszystko, czego nam trzeba. 
Kochamy Go i chcemy iść za Nim. 
Wszystko inne, co nas odwiodło od 
Niego – wstyd, obawy, kariera – to bła-
hostki. Widzimy to wyraźnie. Kochamy  
i chcemy powrócić! A On jest gotów 
nas przyjąć!

Ale Jezus daje nawet więcej! Jezus nie 
tylko pyta Piotra, czy on Go kocha, ale 
też wyznacza mu praktyczne, nowe 
zadanie na resztę życia: „paś owieczki 
moje”!

Niezwykle ważne jest to, że Jezus nie 
tylko doprowadził Piotra do momentu 
pokuty i pojednania. Ale dał mu rów-
nież konkretne zadanie na przyszłość. 
Wydaje się, że to jest coś, czego nam 
często brakuje. Kiedy oddalamy się 
od Boga, to potem wracamy, pokutu-
jemy, wyznajemy miłość. Modlimy się  
i może nawet czytamy więcej Biblii. 
Ale obawiamy się, czy dalej wolno nam 
Mu służyć. Gorzka lekcja przeszłości 
rzuca na nas swój cień. Tymczasem Je-
zus pragnie czegoś więcej niż tylko de-
klaracji miłości – daje nam określone, 
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miłości” (w. 1, 3). Miłość wiąże się  
z wysiłkiem, podejmowaniem trudnych 
wyzwań, poświęceniem dla drugiego. 
Miłość nie polega na pomaganiu tylko 
tym, których lubimy. Tak kochać potrafi 
każdy, nawet celnicy. Kochać to poma-
gać nawet tym, z którymi nie jesteśmy 
zbyt blisko. Ze względu na Chrystusa. 
Czasem w miłości nie ma zbyt wiele 
piękna. Ale efekty są wspaniałe.

To właśnie ta bezinteresowna miłość 
jest czymś atrakcyjnym, pociągającym 
dla świata, bo ona nie jest naturalna. 
Ta miłość może zwrócić jego uwa-
gę. Ta miłość nie daje zbawienia, bo 
zbawienie jest przez słuchanie Słowa 
o krzyżu. Ale jest dowodem prawdzi-
wości tego Słowa. Jest również efektem 
przyjęcia tego Słowa. Jest naszą służbą 
Chrystusowi.

Jest nadzieja!
Przychodzimy do 
Chrystusa i odda-
lamy się od Niego. 
Ale znów możemy 
przyjść! „Czy mnie 
kochasz?” - „Pa-
nie. Ty wiesz”. „Paś 
owieczki moje.” Oto 
Boży plan dla nas – 
dla każdego, który 
odszedł. Oto słowa 
łaski, których nie lek-
ceważmy. 

Jezus pokazał Pio-
trowi, jak ma Go 
odtąd miłować: „paś 
owieczki moje”.  
I Piotr zabrał się 
pilnie do pracy. Po-
zostawił po sobie 
chlubne świadectwo. 
A jak jest z tobą? Gdzie jesteś w rela-
cji z Jezusem – blisko czy daleko? Je-
śli jesteś daleko – wiedz, że Jezus cię 
szuka, choćbyś był w tym samym miej-
scu, gdzie cię powołał. Zadaje ci dziś 
ważne pytanie: Czy mnie kochasz? Nie 
śpiesz się z odpowiedzią, zajrzyj głę-
boko do swego serca. Jeśli Go kochasz 
– przyjmij Jego słowa odnowy twego 
chrześcijaństwa: „paś owieczki moje.” 
Zacznij kochać. Możesz. Jest ku temu 
łaska. Niech Bóg dodaje nam wszyst-
kim sił, by tak czynić! Amen.   

miłość to dużo 
więcej niż 
uczucie. Biblia 
łączy miłość  
z praktycznym 
działaniem dla 
dobra drugiej 
osoby. Kochać 
to pomagać 
nawet tym,  
z którymi nie 
jesteśmy zbyt 
blisko. Ze 
względu na 
Chrystusa.
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nowe, konkretne zadanie, polecenie do 
wykonania!

Już sam fakt, że Jezus daje Piotrowi 
polecenie, jest dla niego niezwykle 
ważny. Przede wszystkim Piotr widzi, 
że Jezus mu ufa! To samo dotyczy każ-
dego, kto w pokorze i z wdzięcznością 
wraca do Niego. Ale jeszcze ważniej-
sza jest treść owego polecenia. W tych 
słowach: „paś owieczki moje” widać 
niezwykły związek między Kościołem, 
czyli owieczkami Jezusa, a samym 
Jezusem. Jezus mówi do Piotra: jeśli 
mnie kochasz, to „paś owieczki moje”. 
Innymi słowy, Piotr ma teraz wyrazić 
swoją miłość do Niego poprzez troskę 
o Kościół. Jezus utożsamia się tu ze 
swoim Kościołem tak samo, jak uczynił 
to mówiąc do Pawła na drodze do Da-
maszku: „Saulu, Saulu – czemu mnie 
prześladujesz?” (Dz. Ap. 9, 4) Mówiąc 
„mnie” – miał na myśli Kościół, który 
Paweł prześladował.

Czy Piotr zrealizował to zadanie?  
O tym możemy przeczytać w Dziejach 
Apostolskich. Piotr, wcześniej bywa-
jący popędliwy, tchórzliwy i chełpli-
wy, teraz całkowicie poświęca się dla 
Kościoła. Wyposażony w moc Du-
cha Świętego głosi Ewangelię setkom 
i tysiącom ludzi. Choć dalej czasami 
upada, to jednak przyjmuje chłosty, 
więzienie, ociera się o śmierć. Widzi-
my go w podróżach, w czasie których 
usługuje świętym (w Joppie, Samarii, 
Antiochii, zapewne też w Koryncie),  
w modlitwie, w podejmowaniu trud-
nych decyzji dla Kościoła. W końcu 
przed śmiercią pisze listy, które są wy-
razem jego głębokiej, ojcowskiej troski 
o los Kościoła Chrystusa: 

„Uważam zaś za rzecz słuszną, dopó-
ki jestem w tym ciele, pobudzać was 
przez przypominanie, wiedząc o tym, 
iż rychło trzeba mi będzie rozstać się  
z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Je-
zus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, 
abyście także po moim odejściu stale to 
mieli w pamięci” (2 Piotr. 1, 13-15).

Z tych listów bije głęboka miłość do 
Kościoła. W końcu – z tradycji wiemy 
– że Piotr zmarł śmiercią męczeńską. 
Piotr przyjął zadanie od Jezusa, i reali-
zował je do końca swego życia.

Kochaj Kościół Chrystusa!
Jezus powiedział „paś owieczki moje” 
Piotrowi. Ale co oznaczają te słowa dla 
nas? Dziś Bóg tak samo wyznacza nam 
zadanie polegające na okazywaniu 
praktycznej miłości Jego Kościołowi, 
zgodnie z naszym obdarowaniem. Nie 
wszyscy jesteśmy jak Piotr powołani 
do głoszenia Ewangelii i służby dusz-
pasterskiej. Ale wszyscy jesteśmy po-
wołani do troski o Kościół. W ten spo-
sób możemy okazywać miłość Jemu, 
samemu Chrystusowi. Nie tylko na 
drodze modlitwy, poznawania Słowa 
Bożego. Ale na drodze poświęcenia się 
dla drugiego brata, czy siostry w Chry-
stusie. Dla nowonawróconych, dzieci, 
oraz tych, którym Pan otwiera serce. 
Rzadko myślimy o miłowaniu Jezusa  
w tych kategoriach.

Dziś poprzez te słowa Jezus mówi, że 
mamy zacząć troszczyć się o Jego Ko-
ściół. O tych cennych ludzi, których 
On umiłował. To są najcenniejsi ludzie 
dla Jezusa i dla nas powinni być równie 
cenni. Nie ma ich zbyt wielu. Kocha-
jąc ich, kochamy samego Jezusa. Jezus 
powiedział, że właśnie po wzajemnej 
miłości świat pozna, że jesteśmy Jego 
uczniami. „Nowe przykazanie daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy 
wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 
miłość wzajemną mieć będziecie” (Jan. 
13, 34-35). 

Świat ma dziś wszystko. Ma atrakcje  
i rozrywki na najwyższym poziomie. 
W tym sensie kościół nie jest ciekawym 
miejscem dla świata. Ale świat nie ma 
jednego: nie ma miłości Bożej i Jego 
prawdy. Po obozach chrześcijańskich 
dla dzieci, ich rodzice często nas py-
tają: „co wy tutaj macie, że dzieci tak 
lubią przychodzić”? Mówią: „my też 
organizujemy obozy pełne atrakcji, ale 
wasze są inne”. Jedyne, co możemy od-
powiedzieć, to że na naszych obozach 
obecna jest Boża miłość.

Gdyby kogoś dziś zapytać, co to jest 
miłość, to zapewne byśmy usłyszeli, 
że jest to uczucie. Ale według Biblii 
miłość to dużo więcej niż uczucie. Bi-
blia łączy miłość z praktycznym działa-
niem dla dobra drugiej osoby. W Liście 
do Tesaloniczan czytamy o „trudzie 

„Może gdyby znalazł się ktoś, kto bar-
dziej by pokochał mnie, mógłbym zmie-
nić zdanie, ale przecież nikt nie kocha 
bardziej niż miłości stwórca. Gdyby ktoś 
zapewnił mi najwspanialszą przyszłość, 
piękne dni, mógłbym pójść za nim, ale 
przecież nic cudowniejszego być nie 
może od wieczności tam w Królestwie 
Bożym” – to fragment znanej pieśni „Za 
Jezusem” chóru TGD, przy której wtó-
rze rozpoczęliśmy 7 listopada 2010 
szczególne nabożeństwo, nabożeństwo 
połączone z uroczystością Chrztu Wia-
ry. Tego pięknego i radosnego dnia TAK 
dla Jezusa powiedziało 6 osób. Pięcioro 
z nich stało się członkami naszej wspól-
noty, a jedna osoba – Kościoła Zielo-
noświątkowego w Pasłęku k/ Elbląga. 

Swoją obecnością zaszczycili nas goście 
ze zborów z Olsztyna i Otwocka. Licz-
ne grono stanowiły także osoby, które 
jeszcze nie poznały Jezusa, przez co 
nabożeństwo było doskonałą okazją do 
świadczenia o tym, jak wielki jest nasz 
Bóg i o tym, jak Boża łaska przemienia 
życie człowieka i kieruje je na właściwe 
tory. Chrztu udzielał nasz pastor – Paweł 
Kugler. Pomimo chłodnej wody w bap-
tysterium, serca katechumenów i nas 
wszystkich przepełniał gorący płomień 
dziękczynienia i radości z przeżywanej 
chwili. Podczas nabożeństwa wysłucha-
liśmy także ciekawe i inspirujące kaza-
nie, które wygłosił brat Stanisław Sylwe-
strowicz z Drugiego Zboru w Gdańsku. 
Na przykładzie przemiany Pawła na 

drodze do Damaszku brat Staszek po-
kazał, jak Bóg staje na drodze każdego  
z nas i oferuje swoje przebaczenie, miłość  
i zbawienie. Droga każdego z katechu-
menów do Jezusa była różna. Do jednej 
z osób Bóg przemawiał poprzez sny, 
inną z kolei Pan dotknął podczas obo-
zu dziecięcego. Dla następnej z nich 
świadectwem Bożej mocy była nasza 
bezinteresowna pomoc podczas prostej  
i z pozoru błahej sytuacji drogowej. Każ-
da z tych historii pokazuje nam, że Bóg 
robi wszystko, by odzyskać nas dla sie-
bie. Każda z tych historii dała początek 
nowej drodze – drodze życia i zwróce-
niu się ku Niemu. Dziękujemy i modli-
my się za nasze nowe siostry i nowych 
braci. Dziękujemy za cud nowego naro-
dzenia w ich życiu, za to, że wzbudził  
z martwych to, co nie żyło i przyciągnął 
ich do siebie. Wierzymy, że to nie ko-
niec radosnych chwil i Stwórca miłości 
w niedalekiej przyszłości pozwoli nam 
świętować kolejną taką uroczystość. 
Żywimy taką nadzieję i z ufnością spo-
glądamy w Nowy Rok, który jest przed 
nami, powierzając go naszemu Panu – 
Jezusowi Chrystusowi. Oddając się pod 
Jego opiekę i prowadzenie, oczekując 
kolejnych dni błogosławieństw dla na-
szego miasta i zboru.   

Daniel Amilianowicz
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W dniu 5 grudnia odbył się w białostoc-
kim zborze Chrzest Święty. Niedzielny 
poranek był mroźny, ale nasze serca 
wypełniła gorąca wdzięczność Bogu za 
kolejne zbawione osoby. Przed zborem 
stanęło aż dziesięciu katechumenów  
w białych szatach. Pastor Marcin Gór-
nicki podzielił się krótkim rozważaniem 
na temat chrztu. Wyjaśnił słuchaczom 
jego biblijne znaczenie. Obrzęd chrztu 
osób dorosłych praktykował pierwszy 
kościół. Baptyści kontynuują biblijne 
zalecenia i chrzczą ludzi świadomie 
wierzących. 

Po krótkim rozważaniu katechume-
ni złożyli ślubowanie. Później kolejno 
wchodzili do wody, by dać się ochrzcić 
na wyznanie swojej wiary. Każdy  
z nich na pytanie: „Czy wierzysz, że 
Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zba-
wicielem?” odpowiadał: „Tak, wierzę, 
że Jezus Chrystus jest moim Panem  
i Zbawicielem”. Był to bardzo wzru-
szający moment nabożeństwa. Chór 
zborowy dziesięć razy zaśpiewał pieśń: 
„Ci, co w Jezusa chrzczeni są…”. Aktu 
chrztu dokonał pastor Marcin Górnic-
ki. Następnie młodzież poprowadziła 

WYDARZENIA

Chrzest wiary – Elbląg 7.11.2010

nas w uwielbiających pieśniach. Póź-
niej Słowem Bożym podzielił się pastor 
Wojciech Kowalewski z II zboru we 
Wrocławiu. Mówił o Dobrej Nowinie  
w świecie pełnym złych wiadomości. 

Po kazaniu nastąpiła modlitwa nad no-
woochrzczonymi. Na pamiątkę chrztu 
każdy z nich otrzymał Biblię i kwia-
tek oraz życzenia od zboru. Kolejnym 
punktem nabożeństwa była Wieczerza 
Pańska. Po raz pierwszy uczestniczyli 
w niej nowoochrzczeni. Chór zborowy 
wykonał kilka pieśni na chwałę Bogu. 
Radosną społeczność kontynuowaliśmy 
podczas obiadu przy stołach. Mogliśmy 
wspólnie się modlić, śpiewać, słuchać 
świadectw nawrócenia i deklamacji 
wierszy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za 
nowe osoby, które wstąpiły w przymie-
rze z Chrystusem. Życzymy im Bożego 
błogosławieństwa w ich dalszym życiu. 

(Galeria zdjęć z uroczystości znajduje się na 
stronie www zboru w Białymstoku)
www.baptysci.bialystok.pl  

Chrzest wiary - Białystok 5.12.2010
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W dniach 
10-13 listopa-
da w Ośrodku Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Warszawie-Radości od-
był się kolejny zjazd II edycji programu 
doskonalenia przywództwa Kościoła 
Chrześcijan Baptystów CEL (Centrum 
Edukacji Liderów). Brały w nim udział 
łącznie 24 osoby, w tym 8 opiekunów, 
11 podopiecznych i 5 wykładowców. 

Głównym elementem dwuletniego 
programu są regularne spotkania do-
świadczonych pastorów z podopiecz-
nymi, które odbywają się przynajmniej 
raz w miesiącu, zaś zjazdy wszystkich 
uczestników programu są organizowa-
ne raz na pół roku. Kilka jesiennych 
dni w Radości upłynęło uczestnikom 
na słuchaniu wykładów, dzieleniu się 
doświadczeniami towarzyszącymi co-
dziennej służbie w Zborach i na mo-
dlitwie.

Zjazd rozpoczął się w środę wspólnym 
obiadem. Po obiedzie zebrani udali się 
na pierwsze spotkanie, podczas którego 
była okazja do podzielenia się sukcesa-
mi w służbie. Okazało się, że powo-
dów do radości było wiele (np. udane 
działania misyjne, chrzty), ale nie bra-

kowało też 
trudności. 
Następnie 
pastor Da-
niel Trusie-
wicz wygło-

sił wykład pt. 
„Czy baptyści 

są charyzmaty-
kami” na temat 

darów ducho-
wych i chrztu Du-

chem Świętym. Żywa 
dyskusja po wykładzie 

pokazała, że temat ten 
budzi duże zainteresowanie  

i w przyszłości mógłby zostać po-
traktowany szerzej.

Po kolacji wysłuchaliśmy wykładu pa-
stora Roberta Miksy na temat perspek-
tywy życia i służby w cieniu krzyża 
Chrystusa. Krzyż Chrystusa wprowa-
dza wyraziste rozróżnienie w sposobie 
myślenia o tym świecie. Podczas gdy 
większość ludzi uważa, że są z natury 
dobrzy, krzyż świadczy o czymś prze-
ciwnym. Grzech nie jest złym samopo-
czuciem człowieka z powodu winy, ale 
rzeczywistym przewinieniem wobec 
świętego Boga. Ta wina domagała się 
zadośćuczynienia tak drastycznego, jak 
śmierć Syna Bożego na krzyżu Golgoty. 
W drugiej części dobrze ilustrowanego 
wykładu pastor mówił o roli krzyża  
w służbie duchowej. To krzyż Chrystu-
sa – a nie efekty służby czy pochwały 
ludzi – musi stanowić źródło bezpie-
czeństwa, poczucia wartości i spełnie-
nia sługi Bożego.

Następnego dnia poranne rozważanie 
poprowadził pastor Gustaw Cieślar.  
W historii o cudownym rozmnoże-
niu chleba (Ew. Jana 6) Jezus zapytał 
uczniów o ich opinię w kwestii nakar-
mienia tłumów, choć sam wiedział, 

co miał czynić. Filip liczy pieniądze  
a Andrzej czyni śmieszny – biorąc pod 
uwagę rozmiar tłumu – komentarz: „jest 
tutaj chłopiec, który ma pięć chlebów 
jęczmiennych i dwie ryby”. Borykając 
się z wyzwaniami towarzyszącymi służ-
bie często patrzymy na własne zasoby  
i jesteśmy nieraz zażenowani. Jednak 
historia ta pokazuje, że najważniejsze 
jest odkrycie tego, co chce uczynić Bóg. 
Jezus wystawił uczniów na próbę, „sam 
bowiem wiedział, co miał czynić”.

Poranne rozważania, które w kolejne 
dni prowadzili podopieczni, były rów-
nie inspirujące i zachęcające. Br. Marek 
Orlicki (Zbór w Krynicy) mówił na pod-
stawie Listu do Filipian 4, 4-9 o potrze-
bie wiary i pokładania ufności w Bogu, 
które są czymś więcej niż tylko wiedzą 
intelektualną. Br. Daniel Sularz (Placów-
ka w Rabce) mówił o potrzebie pełnego 
zaangażowania się w dzieło Boże.

W następnym wykładzie pastor dr 
Wojciech Kowalewski skoncentrował 
się na wyjaśnieniu znaczenia słowa 
„misja”. Jest to pojęcie dużo szersze niż 
tylko zwiastowanie ewangelii. Przykła-
dem misji w działaniu jest nawrócenie 
Zacheusza. Wywarło ono wpływ nie 
tylko na jego życie, ale na życie ludzi 
wokół niego. Miało nie tylko wieczny  
i duchowy wymiar, ale doprowadziło 
do głębokich przemian w jego ziem-
skim otoczeniu.

Kolejny wykład wygłosił pastor dr Piotr 
Zaremba, autor przekładu Pisma Świę-
tego „Nowe Przymierze”, pracujący 
obecnie nad przekładem Starego Te-
stamentu. Jego wykłady na temat „Dla-
czego warto czytać Biblię w językach 
oryginalnych?” były fascynującą podró-
żą w czasy starożytne, kiedy powsta-
wała Biblia. Wykładowca na podstawie 
konkretnych przykładów z procesu 

tłumaczenia wysunął sze-
reg interesujących wnio-
sków. Odkrycia zwojów 
z Qumran pokazały, że 
Septuaginta, czyli grec-
kie tłumaczenie Starego 
Testamentu pochodzące  
z II w. p.n.e., była bardzo 
wiernym przekładem pier-
wotnych tekstów hebraj-
skich. Dopiero w tekstach 
znacznie późniejszych 
(np. masoreckich) poja-
wia się więcej wariantów 
tekstowych, choć zmiany 
nie są wielkie. M.in. na 
tej podstawie wykładow-
ca wysunął tezę, że dla 
wierzących w okresie Sta-
rego Testamentu najistot-
niejsze było przekazanie myśli i idei 
Słowa Bożego, a nie jego dosłownej 
litery. To wskazuje na instrumentalny 
charakter Słowa, które miało doprowa-
dzić słuchaczy do spotkania z żywym 
Bogiem. Poruszone kwestie, zwłaszcza 
różne obserwacje wynikłe w procesie 
tłumaczenia, spotkały się z żywym za-
interesowaniem słuchaczy i pokazały, 
że w dziedzinie badań nad Biblią jest 
jeszcze wiele do poznania i zrobienia. 
Celem wykładowcy było zachęcenie 
słuchaczy do solidniejszej pracy z Bi-
blią podczas przygotowywania kazań.

Pastor dr Andrzej Seweryn mówił na 
temat rodziny pastora, w szczególności 
na temat wspierania służby pastorów 
przez ich małżonki. Pryscylla i Akwila 
są nowotestamentowym przykładem 
małżeństwa, które harmonijnie współ-
działało w służbie dla Pana. Jednak 
w praktyce bywa niekiedy inaczej, 
w małżeństwach pastorskich brakuje 
zgodności celu. W czasie dyskusji ze-
brani zastanawiali się nad rozwiązywa-
niem różnych problemów, które mogą 
pojawić się w tym kontekście. Andrzej 
Seweryn mówił także o autorytecie pa-
stora. Choć pewien prestiż wynika już  
z samego statusu pastora, to jednak 
musi być stale potwierdzany przez 
nienaganną służbę, moralność, cha-
rakter, duchowość, solidność, rozwój, 
gotowość do korygowania własnych 
błędów czy kulturę osobistą. W dalszej 
części wykładu była mowa o radzeniu 
sobie w sytuacjach kryzysowych. Wiele 
z nich spowodowanych jest osamotnie-

niem w służbie, stąd dobrym rozwią-
zaniem, a zarazem zabezpieczeniem 
przed kryzysem jest kontakt i dobra 
współpraca z innymi pastorami.

Temat praktycznego wymiaru przy-
wództwa kontynuował pastor dr Ri-
chard Blake z USA. Tematem piątko-
wego wykładu było podejście do służ-
by pastorskiej. Bycie sługą Bożym jest 
najszczytniejszym zawodem, ale jego 
wykonywanie polega na służeniu, a nie 
na panowaniu. Sługa Boży powinien 
koncentrować się na budowaniu ludzi, 
a nie na wykorzystywaniu ich do wła-
snych celów. Następnie pastor Blake 
mówił o stymulującej roli, jaką mają 
przeciwności w służbie, na przykładzie 
losów proroka Eliasza, uciekającego 
przed mieczem króla Achaba.

Pastor Zbigniew Sobczak zwięźle 
przedstawił różne narzędzia misyjne 
używane w Kościołach na przestrzeni 
ostatnich 50 lat. Ciekawą była obser-
wacja, że co kilka lat we wspólnotach 
ewangelikalnych pojawiają się nowe 
trendy, takie jak: rozwój kościoła przez 
grupy komórkowe, budowanie wspól-
not świadomych celu, naturalny rozwój 
kościoła, ewangelizacja przez relacje, 
itd. W dyskusji po wykładzie mówiono 
o tym, że choć każda metoda ma wiele 
zalet i wypełnia pewne braki Kościoła, 
to jednak sama metoda nie jest klu-
czem i powinna być raczej traktowana 
jako narzędzie w służbie. W kolejnym 
wykładzie na temat rozumienia dialogu 
ekumenicznego przez Kościół Rzym-
skokatolicki, wykładowca w oparciu 

o postanowienia II Soboru Watykań-
skiego i deklarację „Dominus Iesus” 
wykazał, że jakiekolwiek ustępstwa 
doktrynalne ze strony Kościoła Rzym-
skokatolickiego są wykluczone, udział 
w spotkaniach ekumenicznych ma na 
celu poznanie rodzaju duchowości 
innych wspólnot, a jedność w Koście-
le Rzymskokatolickim jest rozumiana  
raczej w sensie organizacyjnym niż du-
chowym.

Jak widać, program zjazdu był bardzo 
intensywny i urozmaicony. W prze-
rwach między wykładami był czas na 
rozmowy z innymi uczestnikami przy 
kawie i herbacie, czy też spacery po 
okolicy. Budowaniu relacji służyły 
spotkania w małych grupach, podczas 
których uczestnicy mogli dzielić się 
swoimi spostrzeżeniami i doświad-
czeniami, a także modlić się o siebie. 
Spotkania w nieformalnej atmosferze 
przyczyniły się do jeszcze większej in-
tegracji uczestników zjazdu. 

Wykłady odbywały się na terenie 
ośrodka kościelnego w Radości, gdzie 
były też serwowane posiłki, a w pią-
tek wszyscy udali się na kolację do 
restauracji. Uczestnicy zjazdu byli za-
kwaterowani w komfortowych, nowo-
wyremontowanych pokojach budynku 
seminaryjnego. Jak zwykle, uczestni-
cy zjazdu otrzymali materiały szkole-
niowe z wydrukowanymi wykładami  
i miejscem na notatki, do których będą 
modli zaglądać w przyszłości. Kolejny 
zjazd CEL został zaplanowany w dniach  
30 marca – 2 kwietnia 2011.  

Paweł Kugler

kontynuuje 
  działalność   CEL

fot. stockxchng
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Często słyszymy i sami powtarzamy: 
„mam nadzieję, że...” - skończy się 

to pomyślnie, w przyszłości będzie ktoś 
dobrym człowiekiem, będzie w niebie, 
lub, że on czy ona już patrzy na nas  
z góry. Nadzieja to oczekiwanie na coś 
dobrego. Ale na czym opieramy naszą 
nadzieję? Czy potrafimy powiedzieć, 
dlaczego się na nią powołujemy? Wie-
lu ludzi z nadzieją żyje i umiera, by  
w końcu obudzić się w piekle. Jaka jest 
twoja nadzieja?

Właściwa podstawa

Pismo Święte mówi: „A Bóg nadziei 
niech was napełni wszelką radością 
i pokojem w wierze, abyście dzię-
ki mocy Ducha Świętego obfitowali  
w nadzieję” (Rzym. 15,13) oraz „Trzy-
majmy się niewzruszenie nadziei, którą 
wyznajemy, gdyż wierny jest ten, który 
złożył obietnicę” (Hebr.10,23). Bóg jest 

Bogiem nadziei. Pragnie On, aby Jego 
wyznawcy też byli ludźmi nadziei, 
trzymali się jej, budowali na niej swoje 
życie, ponieważ jej fundamentem jest 
Boża niezawodna obietnica.

Czy nasza nadzieja opiera się na prze-
baczeniu grzechów, zawarciu pokoju  
z Bogiem i nowym życiu z Chrystu-
sem? Nie bójmy się zastanawiać się 
nad podstawami naszej nadziei, ba-
daniem tego, na czym ją opieramy. 
Nie przyniesie to nam żadnej szkody,  
a jedynie same korzyści. Dlatego pra-
gnę wskazać na pięć cech prawdziwej, 
solidnej nadziei.

Prawdziwą nadzieję  
da się uzasadnić

Pismo Święte mówi: „Bądźcie gotowi 
dać odpowiedź każdemu, kto domaga 
się od was wytłumaczenia się z nadziei 

waszej” (1 Ptr.3,15). Jeżeli nasza na-
dzieja jest prawdziwa, wtedy da się ją 
uzasadnić, wyrazić słowami, udowod-
nić. Musimy być w stanie powiedzieć, 
dlaczego i na jakiej podstawie ocze-
kujemy, że będziemy w niebie. Nie 
chodzi tu o wielką wiedzę biblijną czy 
umiejętność wymowy, a jedynie poda-
nie podstaw swojej nadziei. Wystarczy 
jednie powiedzieć, że jestem grzesz-
nikiem i wierzę w Chrystusa. Wielu 
uważa, że nie muszą tego mówić, bo 
wystarczy, że chodzą do kościoła, byli 
kiedyś ochrzczeni. Wiedza – powiada-
ją – należy do księży i pastorów. Ale 
taka ignorancja jest cechą niektórych 
kościołów, gdzie wierni robią tylko to, 
co mówią im księża. Ale tak nie może 
być w kościołach protestanckich. Ich 
wierni powinni wiedzieć, w co wierzą 
i dlaczego. 

Pragnąłbym zachęcić do zastanowienia 
się nad uzasadnieniem swojej nadziei, 

i nad stanem swojej duszy. Czy nic in-
nego nie możesz powiedzieć z wyjąt-
kiem: „Mam nadzieję, że jestem zba-
wiony”? To prawda, są różne stopnie 
łaski Bożej w każdym chrześcijaninie, 
ale każdy z nich powinien wiedzieć na 
czym stoi i na czym opiera swoją wia-
rę. Kto posiada prawdziwą nadzieję, 
zawsze będzie w stanie ją uzasadnić.

Prawdziwa nadzieja  
opiera się na Piśmie Świętym

Dawid powiedział: „Oczekuję słowa 
twojego... Pomnij na słowo do sługi 
twego, na którym kazałeś mi pole-
gać” (Ps.119,81 i 49). A Paweł apostoł 
napisał: „Cokolwiek bowiem przed-
tem napisano, dla naszego pouczenia 
napisano, abyśmy przez cierpliwość  
i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” 
(Rzym.15,4). Nasza nadzieja jest pew-
na i solidna, jeżeli opiera się na Piśmie 

Świętym. Nie wystarczy tylko dobre 
samopoczucie, ponieważ serce czło-
wieka jest „podstępne i zepsute, któż 
może je poznać?” (Jer.17,9). Możemy 
zwodzić siebie samych, twierdząc, 
że z nami wszystko jest w porządku  
i na pewno po śmierci znajdziemy się  
w niebie. Nie wystarczy też dobre zda-
nie o nas innych ludzi. Można pocie-
szać umierających ich zasługami, tym, 
że nie byli tacy źli jak inni ludzie, że 
zrobili w tym świecie wiele dobrego. 
Tacy pocieszyciele, nie sięgając do Pi-
sma Świętego, dają im truciznę zamiast 
Słowa Bożego. Pocieszając zwodzą. 
Dobre zdanie u ludzi nie da nikomu 
zbawienia.

Pewien misjonarz odwiedził skazane-
go na śmierć człowieka i przeczytał 
mu z Ewangelii Łukasza słowa Jezusa 
skierowane do jednego z przestępców: 
„Dzisiaj będziesz ze mną w raju”. Gdy 
jeszcze udało mu się zobaczyć z nim 
po raz drugi, ten zapytał: „Proszę pana, 
czy w tej książce, z której mi pan czy-
tał, jest jeszcze coś powiedziane o ta-
kich przestępcach?” Nieraz kilka słów 
ze Słowa Bożego były największą po-
ciechą umierających. Są to takie teksty 
jak „Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, 
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” 
(1 Jana 1,7). Daje to biednym i złama-
nym na duchu ludziom nadzieję. Nie-
zawodna nadzieja zawsze opiera się 
na Słowie Bożym.

Czasem nie podoba się nam, gdy je-
steśmy zachęcani do czytania Biblii. 
Ale przecież chodzi o lepsze poznanie 
Słowa Bożego i budowanie na nim na-
szej nadziei! Bez słuchania i czytania 
Słowa Bożego będziemy żyć i umierać 
bez poznania tego Słowa i bez wy-
pływającej z niego nadziei. Dlatego 
Jezus nakazuje: „Badajcie Pisma, bo... 
one składają świadectwo o mnie” (Jan 
7,39). Wystrzegajmy się takiej nadziei, 
która nie opiera się na Piśmie Świętym. 
Jest zwodnicza, fałszywa. Nie masz 
solidnej, prawdziwej nadziei na życie 
wieczne, jeżeli nie pochodzi ona ze 
Słowa Bożego. Biedni i bogaci, ucze-
ni i prości, wszyscy muszą korzystać  
z wody życia, którą jest Słowo Boże. 

Prawdziwa nadzieja opiera się 
na Jezusie Chrystusie

W swoich Listach Paweł wyraźnie 
mówi o Jezusie Chrystusie jako „na-
dziei naszej” (1Tym.1,1), jako „nadziei 
chwały” (Kol.1,27). Jedynie w Chry-
stusie grzesznik ma nadzieję na prze-
baczenie i pojednanie z Bogiem. Na-
dzieja budowana na czym innym jest 
nadzieją fałszywą. Jest to nadzieja bu-
dowana na piasku. Jest ona dobra przy 
dobrym zdrowiu i powodzeniu, ale 
zupełnie zawodzi w czasie choroby  
i w godzinie śmierci. Dlatego z całym 
przekonaniem możemy powiedzieć: 
„Fundamentu bowiem nikt nie może 
położyć innego niż ten, który jest po-
łożony, a którym jest Jezus Chrystus” 
(1 Kor. 3,11).

Przynależność do Kościoła nie może 
być fundamentem naszej nadziei. Moż-
na bowiem należeć do najlepszego 
Kościoła, ale nie należeć do Chrystusa. 
Również przyjmowanie sakramentów 
nie jest fundamentem nadziei. Może-
my być polani wodą chrztu, ale nigdy 
nie skosztować wody życia. Możemy 
co niedziela uczestniczyć w komunii, 
a nigdy nie trwać w duchowej spo-
łeczności z Chrystusem. Chrystus jest 
skałą, kamieniem węgielnym naszej 
wiary. Każdy, kto w Niego wierzy, „nie 
zawiedzie się na Nim” (1Ptr.2,6). Może 
On ponieść wszelkie nasze ciężary. 
Wszystkie ewangeliczne Kościoły, 
choć pod wieloma względami mogą 
się między sobą różnić, całkowicie się 
z tym zgadzają. Ktokolwiek zaufał Je-
zusowi, nigdy się na Nim nie zawiódł.

Prawdziwa nadzieja 
zamieszkuje w sercu człowieka

Oparta na Jezusie Chrystusie „na-
dzieja nie zawodzi, bo miłość Boża 
rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który jest nam dany” 
(Rzym. 5,5). Posiadający taką nadzieję 
człowiek jest tego świadomy. Czasem 
ma on różne stopnie tej świadomości, 
ale zawsze jest wewnętrznie spokoj-
ny, ufny, optymistyczny. Prawdziwej 
nadziei zawsze towarzyszy pewność 

TEMAT NUMERU PRZYSZŁOŚĆ

Konstanty Wiazowski
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TEMAT NUMERU PRZYSZŁOŚĆ

zbawienia, radość, pogoda ducha. Nie 
trzeba się tego wstydzić. Skoro w Je-
zusie Chrystusie przechodzimy z ciem-
ności do światła, ze smutku do radości  
i ze śmierci do życia, to naturalną rze-
czą jest nasza wewnętrzna i zewnętrz-
na radość. Takim ludziom czasem za-
rzuca się zbytni entuzjazm czy nawet 
fanatyzm, ale Pismo Święte wyraźnie 
mówi o tym, że prawdziwego  chrze-
ścijanina cechuje pokój, radość, uf-
ność, pewność. Takich uczuć nie trze-
ba się wstydzić. Nominalni chrześcija-
nie niczego nie są pewni, niczym się 
nie cieszą, ponieważ swoje zbawienie 
uzależniają od własnej dobroci, która 
niczego nie gwarantuje. 

Nowe narodzenie, przebaczenie grze-
chów i zamieszkanie w nas Ducha 
Świętego są czymś, z czego trzeba się 
cieszyć i dzielić się tą radością z inny-
mi. Wystrzegajmy się nadziei, która nie 
wnosi do naszego życia radości i chrze-
ścijaństwa, które nie wnosi do naszego 
serca uczucia pociechy i spokoju. 

Dobra nadzieja wyraża się  
w postępowaniu

„Każdy, kto tę nadzieję w nim pokła-
da, oczyszcza się, jak On jest czysty” 
(1 Jana 3,3). Nadzieja ta zmienia życie 
człowieka, jego charakter i codzien-
ne postępowanie. Będzie on dążył do 
świętości, służby innym i pomnażania 
chwały Bożej. Jeżeli w domu jest świa-
tło, to w ciemną noc będzie ono świe-

W dniach od 17 do 24 października 
odbył się w Kapsztadzie, w Re-

publice Południowej Afryki III Kongres 
Ruchu Lozańskiego na rzecz światowej 
ewangelizacji i misji. Ruch Lozański po-
wstał w 1974 w Lozannie, w Szwajca-
rii. Jego inicjatorami byli Billy Graham 
i John Stott. Owocem tego pierwszego 
spotkania stało się Przymierze Lozań-
skie, które zachęcało i wzywało kościo-
ły ewangelikalne do wspólnego wysiłku 
na rzecz światowej ewangelizacji i misji 
w oparciu o wspólne podstawy teolo-
giczne i nowe formy partnerstwa.

Kongres ten był jednym z najbardziej 
reprezentatywnych spotkań przedsta-
wicieli kościołów ewangelikalnych i or-
ganizacji misyjnych na świecie, łącząc 
ze sobą Południe i Północ, Wschód  
i Zachód, w jednym, wyjątkowym orga-
nizmie wierzących Chrystusowi ludzi. 

Dzień 1: Prawda

Oficjalne otwarcie. Dawno nie do-
świadczaliśmy tak wzniosłej, ale i dy-
namicznej i kolorowej uroczystości 
chrześcijańskiej. To otwarcie najwięk-
szego zgromadzenia ewangelikalnych 
chrześcijan z całego świata! W Kon-
gresie uczestniczy 4200 przedstawi-

cieli z każdego kontynentu, regionu,  
z prawie 200 krajów. Jest to najbardziej 
reprezentatywne zgromadzenie chrze-
ścijan na świecie. W czasie Kongresu, 
jako uczestnicy będziemy zmagać się 
z wyzwaniem, jak żyć Ewangelią obja-
wioną w Bożym Słowie i ucieleśnioną 
w Jego Ciele (Kościele) na tym świecie 
tak, aby jej odbiór był jak najszerszy  
i najbardziej owocny. 

Pierwsza sesja plenarna poświęcona 
była PRAWDZIE. Zarówno poranne 
studium 1. rozdziału Listu do Efezjan, 
jak i późniejsze dyskusje w grupach 
oraz warsztaty dotykały tego tematu. 
Żyjemy w czasach niewiarygodnego 
relatywizmu, gdzie prawda jest dla wie-
lu względna. Więcej, coraz częściej 
nie mówi się o Prawdzie, a bardziej 
jedynie o przekonaniach i opiniach. 
Prowadzi to do niebezpiecznego plura-
lizmu, braku fundamentu Prawdy. Wie-
czorem zostaliśmy poruszeni obrazem 
chrześcijaństwa w Azji. W szczególno-
ści, do łez wzruszyło nas świadectwo 
dziewczynki z Korei Północnej, która 
straciła matkę, a której ojciec z powo-
du Ewangelii, jest w wiezieniu. Mimo 
ogromnego cierpienia jej serce przepeł-
nione było pasją dla Chrystusa i goto-
wością na poświęcenie i oddanie dla 

Jego chwały. W tym świadectwie, oraz 
obrazach ukazujących prześladowany 
Kościół w Chinach, którego delega-
ci (200 osób) nie zostali wypuszczeni  
z kraju, aby wziąć udział w Kongresie, 
widzieliśmy moc Bożą, która działa 
mimo opresji i prześladowań. Na tym 
tle, jakże silnie brzmi zachęta św. Paw-
ła, aby modlić się o wolność dla zwia-
stowania Ewangelii, ale nie koniecznie  
o wolność od więzów i kajdan. Jeste-
śmy poruszeni. Bóg jest Wielki!

Dzień 2: zepsuty świat

Zepsuty świat – był to temat drugiego 
dnia Kongresu. Tylko po części w na-
szym europejskim kontekście doświad-
czamy, czym jest zepsucie świata. Cier-
pienie, które wypływa z głodu, niewol-
nictwo, wykorzystywanie ludzi – zdaje 
się być poza nami. Dla nas europej-
czyków, poruszającym obrazem było 
świadectwo Gha’i, dziewczyny z Kam-
bodży, która przez wiele lat była wyko-
rzystywana seksualnie, razem z wielo-
ma innymi dziewczętami. Proceder ten 
jest tak powszechny, że niejednokrotnie 
dochodzi do gwałcenia małych dziew-
czynek, które w ten sposób przyspo-
sabiane są do „zawodu”. Lub, obraz 
najniższej kasty w systemie kastowym 

cić przez jego okna. Tak samo nadzieja 
w sercu człowieka będzie wpływała 
na jego codzienne życie. „Ten, kto 
mówi, że trwa w Nim (w Jezusie), po-
winien postępować tak, jak On postę-
pował... Ten, kto czyni sprawiedliwość, 
jest sprawiedliwy” (1 Jana 2,6 i 3,7). 
Nadzieja, która nie czyni człowieka 
uczciwym, prawdomównym, kochają-
cym, skromnym, uprzejmym, wiernym, 
nie pochodzi z góry. Nadzieja, która 
nie podnosi moralnych standardów ży-
cia, nie ma nic wspólnego z nadzieją 
chrześcijańską. To dom budowany na 
piasku.

Są dzisiaj ludzie, którzy chełpią się 
posiadaniem religijnej wiedzy. Potra-
fią powoływać się na swoje prywatne 
objawienia, podpierają je wyrwany-
mi z kontekstu tekstami biblijnymi, 
ale nie mają w swoim sercu miłości. 
A przecież dobrze wiemy, że „choć-
bym mówił językami ludzi i aniołów... 
choćbym posiadał dar prorokowania... 
i dysponował pełnią wiary... lecz mi-
łości bym nie miał – nic bym nie osią-
gnął” (1 Kor.13,1-3). Nadzieja bez miło-
ści w ogóle nie jest nadzieją.

Jeszcze inni chlubią się tym, że zosta-
li przez Boga wybrani i dlatego nic im  
w życiu nie zagraża. Tak samo, powo-
łując się na swoje wybranie, chlubili 
się taką pewnością faryzeusze, którzy 
w końcu przyczynili się do ukrzyżo-
wania Jezusa. Mówili: naszym ojcem 
jest Abraham. Na to Jezus: I co z tego? 
Gdyby Abraham był waszym ojcem, 

nie czyhalibyście na moje życie... Wy-
branie, które nie prowadzi do uświę-
cenia życia, nie pochodzi od Boga. 
Nadzieja, która nie czyni człowieka 
świętym, w ogóle nie jest nadzieją. 
Wystrzegajmy się nadziei opartej na 
błędnych podstawach, nadziei, która 
nie ma świadectwa Ducha Świętego 
i nie prowadzi do podporządkowania 
życia Jezusowi Chrystusowi.  

Oprzyj swoją nadzieję  
na Chrystusie!
W końcu należałoby zapytać: Drogi 
przyjacielu, na czym opierasz swoją 
nadzieję? Każdy z nas zbliża się do 
wieczności, ale jaka ona będzie? Czy 
chcesz iść wraz z tłumem tych, któ-
rzy mówią: jakoś to będzie, nie jestem 
gorszy od innych? Czy twoja nadzieja 
opiera się na solidnych podstawach 
Słowa Bożego, na zaufaniu Chrystuso-
wi? Jakże wiele jest w dzisiejszym świe-
cie różnych podróbek nadziei, które 
twierdzą, że wszystkie drogi prowadzą 
do Boga, że Bóg jest miłością i dlatego 
nikogo nie skrzywdzi. Ale tak nie jest! 
Bóg posłał na świat swego Syna, który 
powiedział: „Ja jestem drogą, praw-
dą i życiem. Nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”  
(Jan 14,6).

Prawdziwa nadzieja jest w zasięgu 
każdego człowieka. To nadzieja, którą 
potrafisz uzasadnić, którą opierasz na 
fundamencie Pisma Świętego, nadzieja 
oparta na Jezusie Chrystusie, zakorze-
niona głęboko w twoim sercu i wyraża-
jąca się w codziennym życiu. Pan Jezus 
pragnie dać wodę życia każdemu pra-
gnącemu. Należy tylko pokornie po-
prosić Go o to w modlitwie, otworzyć 
przed Nim swoje serce i zawołać: „Do-
bry Boże, potrzebuję Ciebie, przywróć 
mi nadzieję zbawienia, uwolnij mnie 
od ciężaru winy i wlej w moje serce ra-
dość i pewność zbawienia. Zmień moje 
życie, aby mogło ono uwielbiać moje-
go Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystu-
sa”. Drogi przyjacielu, skorzystaj z łaski 
Bożej, by cieszyć się „nadzieją chwały 
Bożej” (Rzym. 5,2). Niech dobry Bóg ci 
w tym dopomoże.   

        

„nadzieja nie zawodzi,  
bo miłość Boża rozlana  
jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, 

który jest nam dany” 
(Rzym. 5,5)
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Indii, gdzie około 250 milionów ludzi 
oficjalnie uważanych jest za niewolni-
ków, nie posiadających żadnych praw. 
To jest zepsucie, zniszczenie ludzi, re-
lacji, które dotyka milionów, setek mi-
lionów ludzi. W takim świecie żyjemy. 
Tacy ludzie są również pośród nas,  
w Polsce – ale czy jesteśmy tego świa-
domi, czy ich zauważamy?

Bliski Wschód – misja i rozwój Kościoła 
w tym regionie, to kolejny obszar Bo-
żego działania. Z wielkim podziwem  
wdzięcznością wsłuchiwaliśmy się  

w świadectwa przedstawicieli ewange-
likalnych Kościołów z Północnej Afry-
kii Bliskiego Wschodu. Bóg jest wielki, 
przełamuje wszelkie bariery i granice. 
To, co z punktu widzenia człowieka 
było niemożliwe, staje się rzeczywi-
stością. Boże Królestwo jest obecne  
w każdym arabskim kraju. Ale również 
w każdym z tych krajów jest ono prze-
śladowane i ci, którzy noszą imię Jezusa 
w swoim sercu żyją w ciągłym napię-
ciui narażeniu życia. Widzimy wyraź-

nie, że być prześladowanym nie znaczy 
być słabym. Być prześladowanym nie 
znaczy być przegranym i pokonanym, 
ale wprost odwrotnie – wierzący, któ-
rzy tego doświadczają, utwierdzają się 
w swej wierze.  

Dzień 3: Bóg działa wśród narodów!

Tematem był działający Bóg pośród na-
rodów świata. Nauczanie Johna Pipera 
tamtego poranka ustawiło cały dzień. 
W niesamowity i typowy dla Johna spo-
sób, zostaliśmy skonfrontowani z byle-

jakością części chrześcijan i pełnym 
oddania poświęceniem innych. John 
podkreślał na podstawie 3 rozdziału 
Listu do Efezjan, że bez poświęcenia, 
oddania a nawet przelanej krwi – moc 
Ewangelii, świadectwo miłości nie bę-
dzie docierało z siłą, która może prze-
mieniać życie. Gwóźdź został wbity 
dość głęboko. Ale to, co usłyszeliśmy 
po zwiastowaniu Johna, dobiło go do 
końca. Świadectwo żony lekarza, który 
zginął śmiercią męczeńską razem z 10 
innymi w Afganistanie, niosąc pomoc 

medyczną dla potrzebujących Afgań-
czyków. Świadectwo poświęcenia, 
oddania i męczeństwa współczesnych 
chrześcijan poruszyło nas do łez. Mo-
dlitwa wstawiennicza miała taką siłę, 
że mieliśmy wrażenie, że kraty i bra-
my wszystkich więzień otwierają się  
w tym momencie, a łańcuchy spadają  
z rąk więzionych i prześladowanych 
naśladowców Chrystusa. Jakaż siła jest 
w świadectwie i modlitwie!

Wieczorem poznawaliśmy Boże dzia-
łanie w Ameryce Łacińskiej i Południo-
wej, w której bieda miesza się z przebu-
dzeniem. Tego samego wieczora słowa 
inspiracji skierował Tim Keller, zachęca-
jąc i wskazując potrzebę ewangelizacji 
w dużych miastach „Urban/Mega Cities 
Mission”. Na świecie mamy około 21 
miast, gdzie w każdym z nich mieszka 
10mln. ludzi lub więcej. Patrząc na hi-
storię Jonasza widzimy, że Bóg kocha 
ludzi w miastach i chce nieść im Dobrą 
Nowinę. Czy i my też tam pójdziemy? 

Dzień 4: Moc Słowa w misji

Fakty, fakty, fakty. Kolejny dzień Kon-
gresu rozpoczął się od przedstawienia 
ważnych faktów, dotyczących roz-
powszechniania i tłumaczenia Pisma 
Świętego na świecie. Związane było to 
z głównym tematem tego dnia: moc Sło-
wa Bożego w Misji. Fakty były wprost 
powalające i ukazywały, jak wielkie za-
danie czeka Kościół, jeśli chce dotrzeć 
ze Słowem Bożym do wszystkich grup 
językowych. Oblicza się, że na ziemi 
mamy do czynienia z 8 tys. głównych 
grup językowych. Pośród nich 3,5 mi-
liarda to społeczeństwa pod wpływem 
hinduizmu, islamu i buddyzmu. Tylko 
połowa z głównych grup językowych 
ma dostęp do Pisma Świętego lub jego 
fragmentów. Całe Pismo Święte prze-
tłumaczone zostało na 448 języków  
a 1100 grup językowych posiada jedy-
nie Nowy Testament. Przyjmuje się, że 
ŻADEN, pojedynczy nawet werset z Bi-
blii nie jest dostępny w ponad 2250 ję-
zykach. Jednym z powodów niedostęp-
ności Biblii w tych językach jest analfa-
betyzm. Nawet gdyby ją przetłumaczo-
no, i tak by jej nikt nie przeczytał. Więc 
jednym z rozwiązań jest... Ustna Biblia. 
Czyli zbiór najważniejszych, podsta-

wowych historii biblijnych ukazujących 
Drogę Zbawienia. Historie przybliżają-
ce najważniejsze prawdy biblijne. Mu-
simy pamiętać, na co zwracał uwagę 
św. Paweł podkreślając źródło, z które-
go wypływa nasza wiara – mianowicie 
Słowo Boże. Wiara jest ze słuchania, 
a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. 
Pamiętajmy w modlitwach o wszyst-
kich, którzy z poświęceniem tłumaczą 
i przybliżają Słowo Boże tym, którzy go 
nie znają. Taką organizacją w naszym 
kraju jest Biblijne Stowarzyszenie Mi-
syjne, które współpracuje z Misją Wy-
cliffe’a, wysyłając polskich misjonarzy 
w świat, aby tłumaczyli Biblię i uczyli 
czytać jej odbiorców. 

Dzień 5: Integralność, pokora, 
prostota

Integralność, pokora, prostota. To głów-
ne myśli piątego dnia Kongresu Lozań-
skiego w Kapsztadzie. Rozpoczęliśmy 
poranek od rozważania Listu do Efezjan 
4,17-6,9. Prowadzący zwrócił uwagę 
na świadectwo życia chrześcijańskie-
go, które powinno być chodzeniem  
w nowym życiu, miłości,  świetle, odda-
niu. Powinno być świadectwem mocy 
ewangelii, którą przyjęliśmy. Każda sfe-
ra naszego życia, jego wymiar osobisty, 
małżeński, rodzinny – jest miejscem 
ukazywania się owej nowości. Zosta-
liśmy wezwani do odnowienia nasze-
go życia i powołania, do radykalnego 
naśladowania Jezusa w świecie, który 
tak bardzo potrzebuje nadziei i praw-
dziwej miłości. 

Wieczorem dziękowaliśmy Bogu za 
Jego działanie i rozwój Królestwa  
w Europie i Eurazji. Wolność nie zawsze 
jest sprzyjającym czynnikiem wzrostu 
i rozwoju, czego świadkami jesteśmy 
właśnie w kontekście europejskim. 
Konsumpcjonizm, konformizm, ma-
terializm to nasze wielkie zagrożenia. 
Kościół zachodni doświadcza porażki 
właśnie z tych powodów. Tym bardziej 
aktualne staje się wezwanie do życia  
w prostocie, integralności i pokorze. 
Czy będziemy gotowi? Czy napraw-
dę zależy nam, aby dokonać takich 
zmian? Bez radykalnego odwrotu od 
konformizmu europejskich chrześci-
jan, nasz europejski Kościół będzie 
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nadal pogrążał się w stagnacji i będzie 
jedynie świadkiem tego, co Bóg czyni  
w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej. Oby 
tak się nie stało! Oby Bóg sprawił, by-
śmy potrafili stanąć na froncie moralnej  
i duchowej przemiany Europy!

Dzień 6: Co dalej?

I co DALEJ? To pytanie, te myśli towa-
rzyszyły wszystkim polskim uczestni-
kom Kongresu przez cały ostatni dzień. 
Tak wiele tutaj doświadczyliśmy. Tak 
wiele usłyszeliśmy, poznaliśmy. Tak 

bardzo bliskie stało się nam cierpienie 
chrześcijan na świecie, ich oddanie  
i poświęcenie. Było to tak silne, że za-
częliśmy się pytać – co z tym zrobimy? 
Jak przewieźć tego ducha współpracy, 
zaangażowania, jedności, doświadcza-
nia mocy Ewangelii do Polski? Jak nie 
dopuścić, aby to była tylko kolejna kon-
ferencja, z której przyjeżdżamy podeks-
cytowani, ale nadal nie gotowi, żeby co-
kolwiek zmienić? Wiele wyzwań, wiele 
nadziei... ale najważniejszym wydaje 

się imperatyw życia tak, jak nauczamy 
i mówimy. Tak, mówimy i nauczamy 
pięknie, mamy wspaniałe przesłanie, 
pełne mocy poselstwo, ale nasze życie 
tak często tego nie odzwierciedla. Nie 
mówiąc już o tym, że nieraz jest zaprze-
czeniem mocy Ewangelii.

Czy Trzeci Kongres Lozański w Kapsz-
tadzie coś zmieni? To zależy od nas. 
Od tego, jak trwałe zmiany w nas 
zaszły. Na ile potrafimy i będziemy  
w stanie przekazać wszystko, co tutaj 
przyjęliśmy. 

Kongres zakończył się podniosłym 
nabożeństwem skoncentrowanym na 
Ewangelii i wspólnocie Stołu Pańskiego. 
Wielu z nas w czasie tej społeczności 
miało nieodparte wrażenie, że oto je-
steśmy w przedsionku Nieba. Tak wła-
śnie tam będzie, gdy Ciało Chrystusa, 
złożone z ludzi z każdego narodu i ję-
zyka, będzie zgromadzone przed Jego 
Tronem, śpiewając pieśni uwielbienia i 
wdzięczności.  
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Kilka faktów dotyczących zmiany  
ze szczególnym uwzględnieniem  

rozwoju w wierze
Po pierwsze, zmiany są potrzebne i naturalne. Więcej: jeśli 
jesteśmy osobami wierzącymi Bogu, po prostu są koniecz-
ne. Bez zmian nie ma rozwoju, nie ma wzrostu w wierze,  
a wiara wymaga prób. Zmiany działają również jak lekarstwo 
przeciw stagnacji, rutynie i zobojętnieniu. Słyszymy często 
zachęty, by – dla ożywienia – zmienić fryzurę, pracę, part-
nera, przemeblować mieszkanie, udać się w podróż, zrobić 
cokolwiek nowego. Choć niektóre z tych zmian mogą nam 
pomóc (a niektóre z pewnością nie!) pamiętajmy, że tylko 
mądre, wartościowe zmiany przynoszą trwałe efekty dające 
Boże błogosławieństwo. 

Po drugie, nie ma większego znaczenia, jaki jest problem i co 
go wywołało. Dziś mamy taki problem, jutro inny. Sednem 
jest to, kim jesteśmy. Zwróćmy wagę, jak przedstawia to Salo-
mon: „choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak zno-
wu się podniesie; lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu” 

(Przyp. Sal. 24:16). Dojrzały chrześcijanin przejdzie przez 
różnorodne próby. Powstanie. Człowiek żyjący lekkomyślnie 
po prostu się załamie. Dlatego tak ważne jest gromadzenie 
życiowego doświadczenia. To nieoceniony kapitał. 

Po trzecie, pamiętajmy, że w zmianach nie jesteśmy sami. 
„Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje za-
mysły” (Przyp. Sal. 16,3). Bóg nas kocha i nie zostawia na 
pastwę przypadku. Jest z nami w najtrudniejszych chwilach, 
a nawet wszelkie zło potrafi obrócić w dobro (przeczytaj 
Rz 8:28). Odpowiada i ratuje, jeśli wołamy o pomoc, chociaż 
nie zawsze tak, jak sobie to wyobrażamy. 

Po czwarte, ufajmy! Zmiany zależą od Boga i często są przez 
Niego inspirowane. Wierząc w Boga, wierzymy w Jego pro-
wadzenie, ochronę i dobre cele dla naszego życia. „Wiele 
zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Boża” 
(Przyp. Sal. 19,21).  Bóg nie musi się zmieniać. Jest doskonały. 
To my potrzebujemy zmian i Bożej pomocy. Mamy zwycię-
żać nad grzechem i złymi nawykami. Przeciwności mogą nas 
trenować, a błędy uczyć. Wszystko po to, by stać się wy-

czyli o trwałych zmianach dla Boga

Aneta Krzywicka
Grażyna marzy, by Bóg przez nią działał, ale ostatnio 

nie czuje, żeby jej wiara się rozwijała. Trudno się dziwić. 

Praca, a potem ciągłe zajmowanie się domem, mężem  

i dziećmi. Nawet w niedzielę czas mija na przygotowywa-

niu obiadu dla gości, zamiast na chwili refleksji nad Biblią. 

Mariusz niedawno poznał ewangelię. Biblia, rozmowy  
o Bogu i kazania wypełniają jego życie, ale dłonie wciąż  
z przyzwyczajenia sięgają po papierosa. Wie, że powinien 
rzucić palenie, bo nikt w kościele nie pali, ale nie do końca 
rozumie dlaczego. Powstrzymuje się, stara się robić coraz 
dłuższe przerwy, ale to trudne. Wydaje mu się, że większą 
szkodę niż sam nałóg - przynajmniej psychiczną - robią 
próby rzucenia. Cena zmiany wydaje się za duża.

Jadzia pofolgowała sobie ostatnio z przysmakami.  I choć nigdy się nimi nie objada, to wyniki badania poziomu cholesterolu wyszły bardzo źle. Powinna schudnąć, a jednak nawet troska o zdrowie nie jest wystarczająco silną motywacją, by odmówić sobie ulubionego ciastka z kremem, czekolady i smażo-nych żeberek w aromatycznym sosie. Bez słodyczy wytrzymała najdłużej trzy dni. Modli się o siły do walki ze zgubnymi pragnieniami. 

Kasia czuje się w swojej pracy, jak nic nie warte popy-

chadło. Ukończyła nawet kurs asertywności. Niestety, 

nie jest zadowolona ze zmiany. Kiedy przeciwstawia się 

nadmiernym oczekiwaniom i niewybrednym dowcipom, 

czuje się jeszcze gorzej. Kasi nikt nigdy nie mówił, że jest 

wartościową, cenną osobą. Nie nauczyła się szanować 

samej siebie. Potrzebuje nie tylko zmiany zachowania, ale 

też uzdrowienia swojego zranionego, samotnego serca.  

A tego nie potrafią naprawić powierzchowne techniki.

Kacper jest rewelacyjnym przedstawicielem handlowym. Jak w pracy, tak samo gorliwie angażuje się w kościele. Zawsze na 100%! Jednak niedawno zdał sobie sprawę, że Bogu nie podobają się te wszystkie niegroźne kłamstewka  i kompromisy, bez których niczego by w pracy nie osią-gnął, ani nawet nie wyrwałby się na jakiekolwiek kościelne spotkanie. Wie, że będąc szczerym nie sprzeda tak dużo,  a więc straci premie, nagrody a może nawet i pracę. Ale za-czyna też rozumieć, że jeśli nie zaprzestanie tych drobnych grzeszków, straci u Boga o wiele więcej. Wniosek, do które-go doszedł, przeraził jego samego: nie potrafi zaufać Bogu, nie wierzy w Boże zaopatrzenie ani prowadzenie. Gdyby ufał, nie bałby się przecież utraty pracy!

Alicja jest piękną, zaradną kobietą a jednak ma powo-

dy sądzić, że mąż jej nie kocha tak, jak kocha swoją pracę  

i wygodę. Ich małżeństwo potrzebuje gruntownego re-

montu. Próbowali już o tym rozmawiać, zapisali się na 

kurs dla małżeństw organizowany przez zbór. Jednak mąż 

nie robi wyraźnych postępów. Całe życie Ali dalej kręci 

się tylko wokół jego potrzeb. Tymczasem pewien kolega  

z pracy zna wartość Alicji i podkreśla to przy każdej oka-

zji. Chętnie jej słucha i nie szczędzi pięknych słów ani 

czasu, by jej pomóc. I wciąż zaprasza... na kolację. Ala 

tak dobrze czuje się w jego towarzystwie. Wystarczyła-

by jedna decyzja, myśli sobie, i mogłaby się uwolnić od  

frustrujących starań o poprawę małżeństwa. 

Przykłady obok ilustrują, jak złożone i różnorodne mogą 
być problemy: zaniedbanie, grzech, choroba, pożądliwości, 
zranienia, brak wiary, oczekiwanie łatwych zmian, brak na-
dziei...  Każdy przypadek można by analizować szczegółowo 
i odnaleźć odpowiednie rozwiązania. A jednak jest coś, co 
łączy je wszystkie: potrzeba trwałych zmian. 
Pewne rzeczy możemy zmienić sami, poprzez jasne roz-
poznanie sytuacji, prostą decyzję i konsekwencję. Bywają 
i takie, które wymagają większego wysiłku, kreatywności, 
czasem poproszenia o pomoc kogoś, komu o naszych pro-
blemach wolelibyśmy nie mówić. Być może są i takie zmiany, 
o których wiemy, że powinniśmy wprowadzić, ale w głębi 
serca je lubimy i nie chcemy się z nimi rozstać. W końcu, są 
i te pozostające poza naszym zasięgiem, wymagające cudu - 
to jednak temat na zupełnie inny artykuł. Tym razem będzie  
o sprawach, które powinniśmy, chcemy i możemy zmienić.   

Noworoczne decyzje do wprowadzenia zmian najczęściej 
nie są to przypadkowe. Proste zmiany możemy wprowadzać 
od jutra albo od poniedziałku, ale gdy zbliżają się urodzi-
ny lub Nowy Rok, mobilizujemy się do większych wyzwań 
i większego poświęcenia. Wyciągamy stare i niezrealizowa-
ne w poprzednich latach postanowienia. Chcemy dać sobie 
nową szansę, na przykład: będę czytać Biblię codziennie, 
zmobilizuję się do przychodzenia na grupę domową, schud-
nę, zmienię pracę, nauczę się języka obcego, będę rady-
kalnie uczciwy, odnowię kontakty z przyjaciółmi, zadbam  
o zdrowie, będę więcej czasu poświęcać dzieciom, postaram 
się pełnić wolę Bożą, pogodzę się z... 
Pragnień i oczekiwań mamy wiele, ale praktyka pokazuje, 
że tylko nielicznym udaje się wytrwać we własnych posta-
nowieniach. Tydzień, miesiąc, kwartał, pół roku... i rezy- 
gnujemy ze swoich planów. Noworoczne postanowie-
nia rzadko kończą się sukcesem. Ba! Zbyt rzadko jakiekol-
wiek postanowienia zmiany kończą się sukcesem! Zawo-
dzi wytrwałość, konsekwencja, wiara... a wychodzi na jaw 

słabość, strach, wygodnictwo i talent do samousprawie-
dliwienia się. Jeśli zmiana jest trudna, męcząca i nie przy-
nosi szybkich rezultatów, mamy wrażenie, że kosztuje  
zbyt wiele. Łatwo wówczas stracić cel z oczu i poddać się. Po 
porażce każda kolejna zmiana wydaje się trudniejsza, ponie-
waż już wiemy, z jakim bólem i wyrzeczeniami to się wiąże.

Ale, drogi Czytelniku, nie piszę tego artykułu, aby Cię jeszcze 
bardziej zdołować. Bóg chce, abyśmy się zmieniali i przygo-
tował ku temu narzędzia! Zanim jednak je przybliżę, chcia-
łabym przedstawić typowy mechanizm zmiany, który uświa-
domi nam znaczenie kryzysu w procesie zmian.  

„Najciemniej jest zawsze przed świtem”  
(Rysunek „Noc zmiany” zaczerpnięty jest z alegorycznej historii edukacyjnej:  

„Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie” autorstwa Marka Stączka)

Krzywa ilustruje typowy przebieg zmiany, a dokładniej, jak 
postrzegamy efekty podjętego działania: początkowo jest na 
wysokim poziomie a potem się załamuje, by po pewnym cza-
sie znowu się wznosić. Załamanie linii jest związane nie tylko 
z rzeczywistymi osiągnięciami lub ich brakiem, ale również  
z naturalnym spadkiem nastroju i motywacji, będącymi reak-
cją na zmęczenie, stres przestawiania się ze starego na nowe 
i niepewność utrwalenia efektów. O kryzysie mówimy wtedy, 
kiedy kondycja spada, cel rozmywa się, trudno znaleźć siły  

i determinację, a negatywny nastrój „przekonuje”, że wszelki 
trud jest daremny. Pokusa powrotu do poprzedniego stanu 
jest tak silna, że niemal czuć w pobliżu smak przegranej.  
W tym czasie najłatwiej zrezygnować. Ale właśnie ten mo-
ment trzeba przetrzymać, żeby zobaczyć trwałe efekty!  

Kryzys daje kilka pożytecznych lekcji. Pomaga lepiej zro-
zumieć sedno problemu oraz własne możliwości i ograni-
czenia. Wskazuje na naszą rzeczywistą kondycję, ujawnia 
prawdziwe motywy działania i najsłabsze punkty charakte-
ru, które należy szybko umocnić. Dlatego nie warto chodzić 
na skróty i szukać łatwych powierzchownych rozwiązań. Im 
głębsza ma być zmiana, tym więcej pracy będzie kosztowała 
i tym więcej dowiemy się o sobie. Ale i tym większe będzie-
osiągnięcie!

Człowiek czuje potrzebę zmian w sytuacji, gdy zestawia „to, 
co jest” z tym, „co ma być”. Powoduje to w jego wnętrzu 
dysonans, który może stać się motorem do działania (moty-
wacją). Zazwyczaj te dwa odrębne światy określamy w opar-
ciu o wewnętrzne zasady, idee, cele lub poprzez zewnętrzne 
presje i oczekiwania. Ale uwaga! Jeśli zbytnio skoncentrujemy 
się na sferze „jak jest”, ten sam wewnętrzny dysonans może 
wzbudzić nie zmianę, ale depresję, poczucie beznadziejności 
i bezwartościowości. Z kolei patrzenie tylko na to, co ma być, 
może spowodować utratę kontaktu z rzeczywistością, oczeki-
wanie szybkich rezultatów i w konsekwencji zniechęcenie.

Gdy poczucie wartości i bezpieczeństwa ulega zachwianiu, 
w naturalny sposób włączają się mechanizmy obronne. Ich 
celem jest uchronienie nas przed złym samopoczuciem, do-
znaniem bólu i zawodu, ale w konsekwencji stają się poważ-
ną przeszkodą na drodze zmiany. Polega to na deformowaniu 
i kwestionowaniu faktów i ich znaczenia, zaniżaniu własnych 
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Powierzchowna świadomość problemu rodzi płytką mo-
tywację i słabe zaangażowanie, a to prowadzi najwyżej 
do powierzchownych efektów. Wtedy przyczyną upadku  
lub zaniechania zmiany może stać się błaha pokusa lub nie-
znaczny spadek nastroju. Efekt to jak wyrywanie chwastu bez 
korzenia, od którego 
roślina może odro-
snąć. Warto więc po-
znać sprawę wymaga-
jącą zmiany z całymi 
jej korzeniami. 

Problemy przypomi- 
nają zazwyczaj wierz- 
chołek góry lodowej. 
Znaczna część góry, 
i to ta bardziej nie-
bezpieczna znajduje 
się pod powierzchnią 
wody: nie widzimy 
jej, więc wydaje się, 
że sprawa dotyczy 
niewielkiej sfery. Gdy 
szczerze badamy sie- 
bie, możemy odkryć  
głębsze przyczyny 
problemu. Na przy-
kład: kiedy najchętniej 
sięgamy po przedmiot 
nałogu? Jakie rodzą 
się wtedy odczucia? 
O czym wtedy woli-
my zapomnieć? 

dla człowieka. Dlatego nie dziwmy się, że czasem problem 
nie znika, a choroba nie ustępuje. Dziwić nas powinno to -  
i wzbudzić nasz prawdziwy niepokój - jeśli nic się nie zmie-
nia na lepsze w naszym sercu i sposobie myślenia. 

Po ósme, przejście przez kryzys wzmacnia nas i przemienia. 
Aż wreszcie zaczniemy doceniać te trudności. „Poczytujcie 
sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby 
przechodzicie” (Jak. 1:2). Takie „próby” mogą pokazać, co 
naprawdę wymaga zmiany i gdzie tkwi sedno problemu. 

Po dziewiąte: nie traćmy z oczu ostatecznego celu. Zawsze i 
wszędzie jakakolwiek zmiana inspirowana przez Boga prowa-
dzi do tego, abyśmy byli bardziej przygotowani do wieczności  
z Bogiem. A jeśli królestwo Boże rozkwita już w naszym ser-
cu - abyśmy byli gotowi się nim dzielić. 

Po dziesiąte: czeka nas nagroda. Za każdy trud, ból, zma-
ganie i cierpienie z powodu decyzji, by podobać się Bogu. 
Nawet, jeśli nikt tego nie rozumie, a może nawet lekceważy  
i wyśmiewa, Bóg to widzi i zapamięta na wieki. Nie warto 

bać się straty, cierpienia, kpiny, niezrozumienia czy przeciw-
ności. O wiele gorsze będzie nasze położenie, gdy nie bę-
dziemy chcieli zmieniać się dla Boga.

Po co to wszystko? 

Chrystus przygotowuje sobie Kościół bez skazy (Ef 5:27). Jego 
największą radością jest, gdy Kościół Go kocha i z Nim prze-
bywa, a o pozostałe rzeczy On naprawdę się troszczy. Czu-
wa nad nami. W dodatku przebywanie z Bogiem wyostrza 
nasze sumienie i wrażliwość duchową. Dzięki temu widzi-
my wyraźniej, co jeszcze należy zmienić. I jeśli rozumiemy 
Bożą postawę względem nas, chcemy te zmiany wprowadzić 
z radością, aby Jemu się podobać. Bez tej okrutnej udręki, 
że trzeba, że mus, że to kolejne niedorzeczne wymagania  
i zasady, które dla przeciętnego człowieka są niemożliwe do 
wykonania, a nawet wydają się zupełnie niepotrzebne. Bo co 
dla przypadkowej osoby oznacza pełnienie woli Bożej? Takie 
stwierdzenie budzi zdziwienie, złość, śmiech albo zupełną 
obojętność, podczas gdy dla człowieka wierzącego pełnie-
nie woli Bożej staje się sednem życia.  

ćwiczonymi i wypróbowanymi uczniami Pana, gotowymi na 
każde wyzwania. 

U Boga nic nie jest bez celu. Ten sposób myślenia pomaga 
nie tylko przetrwać trudy, ale iść naprzód bez strachu przed 
przyszłością i ślepym losem. Być może potrafimy spoglądać 
tylko przez pryzmat ograniczeń i okoliczności, jednak ufność 
pomaga ocenić sytuację w szerszym kontekście – tak, jak wi-
dzi ją Bóg. Uczniowie widzieli burzę, a Jezus znał swą moc. 
Ufność Bogu pomaga nam zrozumieć, że nie możemy pole-
gać na sobie, bo zawodzimy i z łatwością czynimy to, czego 
nie chcemy...  To właśnie świadomość zależności od Boga 
pomaga nam zachować pokorę, nadzieję i trzeźwe myślenie.

Po piąte, módlmy się! Mamy prawo wołać o wsparcie, uzdro-
wienie, wybawienie i prosić o każdą inną pomoc we wszyst-
kich sprawach, nawet tych, które wydają się niemożliwe do 
zmiany. A może właśnie szczególnie w tych? 

Po szóste, Boża mądrość jest dla nas dostępna w Jego Słowie. 
Poznawajmy Boże Słowo i trzymajmy się go. Ono daje mą-

drość zarówno do nawrócenia - „ku zbawieniu przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa”  jak i do „wykrywania błędów” i „po-
prawy”, aby przygotować nas do wszelkich zadań, jakie Bóg 
nam może wyznaczyć – abyśmy byli „do wszelkiego dobrego 
dzieła przygotowani” (2Tm 3:15-17).

Po siódme, każdy zmienia się inaczej, w swoim tempie. Jeśli 
chcemy się zmieniać dla Boga, zapomnijmy o porównywaniu 
się z innymi. Nie mam na myśli arogancji i egocentryzmu, 
a nawet uważam, że liczenie się ze zdaniem innych bardzo 
się przydaje. Chodzi mi raczej o postawę pokory, która eli-
minuje zazdrość i pychę. Każdy jest inny, ma inne talenty  
i słabe punkty. Ma również inne zadania do spełnienia. Bóg 
więc będzie nas zmieniał różnie. Jednego najpierw uzdrowi, 
a potem pomoże mu zmieniać charakter i umocni w walce 
z grzechem. W innym wypadku będzie najpierw współpra-
cował z człowiekiem nad umiejętnością zwyciężania grze-
chu, a potem, np.: nad zmianą niekorzystnych okoliczności. 
Bóg nie określa sztywnych reguł ani schematów. Nie patrzy 
tylko na problem, ale patrzy przede wszystkim na swój cel 

TEMAT NUMERU PRZYSZŁOŚĆ

możliwości lub nawet wątpieniu w osiągalność celu, lub za-
sadność zmiany. Mechanizmy obronne są tym silniejsze, im 
bardziej zmiana wymuszona jest warunkami zewnętrznymi, 
na które nie mamy wpływu, i których nie rozumiemy. 

Zastanówmy się głębiej nad jakością motywacji. Zbyt często 
postanowienia zawodzą, bo wynikają z motywacji płytkich  
i niewłaściwych. Nagła fascynacja, wzruszenie, zauroczenie  
a nawet zazdrość i kompleksy w wyniku porównywania się  
do innej osoby, która osiągnęła więcej lub lepiej wygląda... Te 
wszystkie doznania, choćby w danej chwili były wyjątkowo 
silne, pozostają najmniej trwałymi pragnieniami zmiany. Gdy 
emocje mijają, mija zapał. Cena okazuje się za wysoka do 
przewidywanego zysku, albo zysk nie wydaje się dość pewny. 
Pojawia się cała gama usprawiedliwień i negatywne uczucia: 
rozczarowanie, żal i strach przed podjęciem następnej próby. 
Dochodzimy do wniosku, że nie warto się tak męczyć. 

Same pobudzone emocje nie dają wystarczająco trwałej 
siły napędowej. Można je porównać do wody, która wartko 
płynie w górach, a potem wypływając na równinę, staje się 
rozleniwioną rzeką. W tym porównaniu góry to trudności, 
nieoczekiwane bądź szczególne wydarzenia, które pobu-
dzają emocje. Jednak w sytuacji braku mobilizujących bodź-
ców, emocje wytracają tempo i cel. Widok szczuplejszej 
sylwetki koleżanki czy rozmowa z kolegą, który sprawniej 
posługuje się angielskim, albo wizyta osoby, która modli się  
i dzieją się cuda, niewątpliwie pokazuje rozbieżność między 
naszym stanem aktualnym a oczekiwanym, jednak taka mo-
tywacja jest krótkowzroczna. Zresztą, może się okazać, że nie 
potrzebny nam angielski, a zgrabniejsza sylwetka stanie się 
źródłem niepotrzebnych pokus. W końcu, że nasze zadania 
w Bożym królestwie są inne - niekoniecznie my pasujemy 

do czynienia cudów. Świat połyskuje różnymi wzorcami wy-
glądu i sukcesu, ale czy to rzeczywiście przynosi szczęście?  
A może tracimy energię na próby zmiany czegoś, co w ogóle 
nie jest nam potrzebne? Co jest naszą prawdziwą motywacją? 
Bo jeśli jest to próżność, żądza, zazdrość, namiętność lub py-
cha, nie łudźmy się, że Bóg przyłoży do tego pomocną dłoń.

Zmiany w zakresie działania, czynności, nawyków wymagają 
szczególnej determinacji, ponieważ wpłynąć na zachowanie 
jest trudniej niż na emocje. To jakby próbować zmienić kory-
to rzeki. Wymaga to zebrania wiedzy, podjęcia wysiłku oraz 
wiele pracy i czasu, a nade wszystko wytrwałości i racjonal-
nej oceny sytuacji. Tu nie można zdać się na przypadek. Nie 
warto też porywać się na zmienianie czegoś, co jest niemoż-
liwe do osiągnięcia. Przynajmniej nie wszystko naraz. Nasz 
umysł musi być zaangażowany w proces trafnego oceniania 
sił i zamiarów. Przydaje się też opracowanie racjonalnego 
planu rozłożonego w czasie i na miarę możliwości. Dzięki 
temu podzielimy pracę na mniejsze, możliwe do realizacji 
etapy i nie sforsujemy wszystkich sił już na początku drogi. 
Zastanówmy się, czy startujemy w maratonie, czy w sprin-
cie?- do każdego potrzebny jest inny rodzaj treningu. 

Czasem wydaje się, że motywacja będzie silniejsza dzię-
ki zagrożeniu kontrolą. Jeśli świadomość Bożej obecności  
i świętości nie wystarcza, szukamy kogoś, kto nas „przypil-
nuje”, „zdyscyplinuje” lub „pogoni”. Owszem, mądry trener 
lub przyjaciel potrafi uświadomić, naprowadzić i zachęcić, 
ale nic za nas nie zmieni. Potrzeba zmian musi być osobistym 
pragnieniem serca. Nie na pokaz, nie dla standardów grupy 
czy cudzych ambicji, albo żeby bliscy się nie czepiali. Czy 

potrzebujemy strażników i kontrolerów? Mobilizacja przez 
zastraszanie, zawstydzanie, przymus bądź popychanie - na-
wet w normalnym procesie wychowywania to nieskuteczne 
metody - szybciej zaprowadzi kogoś do hipokryzji i cyni-
zmu niż do głębokich zmian. Jeśli już wkraczamy na drogę 
zmian, zróbmy to dla siebie i dla Boga. To nie oznacza ko-
nieczności samotnych zmagań. Warto znaleźć osobę, która 
będzie wsparciem w procesie zmiany, pomoże nam zoba-
czyć postęp i doda otuchy. Albo poszukać ludzi życzliwych 
i chętnych do pomocy wśród tych, którzy przechodzą przez 
podobny proces. Rozmowa o wątpliwościach i problemach 
pomoże uzyskać niezbędny dystans, a obserwacja, jak inni 
sobie radzą, może stać się solidną zachętą i inspiracją. 

Duchową walkę z grzechem i pokusą można porównać do 
problemów fizycznych, tj.: rzucania palenia, odchudzania 
się, zmiany sposobu wyrażania się czy opanowania tików. 
Problemy wydają się zrozumiałe i stosunkowo łatwe do zmia-
ny. Jednak nawet przy silnej woli efekty mogą być bardzo 
niewielkie albo nietrwałe, jeśli nie pójdzie za tym zmiana na 
głębszym poziomie naszych ukształtowanych postaw życio-
wych, przekonań i nawyków. Te utarte schematy myślenia  
i postępowania działają, jak tory kolejowe. Nie można wy-
przedzić, skręcić, zawrócić, jeśli tory na to nie pozwalają. 
Auto na drodze ma już większą swobodę manewrowania. 
Ale pomyślmy teraz o samolocie... Samolot też ma swoje ogra-
niczenia, ale o ile więcej przestrzeni! A przecież „ci, którzy 
ufają Panu są jak orły”. Bóg chce nam dać dużo wolnej prze-
strzeni do rozwoju i twórczego myślenia, ale to wymaga nauki 
i doświadczenia. Dlatego śmiało zmieniajmy w myśleniu to, 
co nas ogranicza w uświęconym życiu. Zmiany wartości i na-
wyków postrzegania i analizowania rzeczywistości powodują  
niewymuszone, niemal naturalne zmiany zachowania.
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Od jedenastu lat Kościoły nurtu ewangelicznego współpra-
cujące w ramach Toruńskiego Przymierza Protestanckiego 
(Zbór Braterski, Zbór Kościoła Chrystus dla Wszystkich, 
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan), organizują wspólne obchody 
Święta Reformacji dające okazję, by przypomnieć naszemu 
środowisku, jak i pozostałym mieszkańcom naszego miasta, 
że protestantyzm nie jest tylko jedną z kart historii Toruniu, 
ale ciągle – mimo stosunkowo niewielkiej liczby wyznaw-
ców – żywym nurtem chrześcijaństwa oddziaływującym 
na aktualną rzeczywistość. Poprzez święto upamiętniają-
ce ogłoszenie 31 października 1517 przez Marcina Lutra 
95 tez  – wydarzenie, które stanowi symboliczny początek 
wielkiego ruchu reformacyjnego – protestanci ewangeliczni 
manifestują swą jedność w trwaniu przy fundamentach wia-
ry biblijnej wyrażonych w zasadach: Sola Fide (Tylko przez 
Wiarę), Sola Gratia (Tylko Łaska) Sola Scriptura (Tylko Pismo 
Święte), Solus Christus (Tylko Chrystus), Soli Deo Gloria 
(Tylko Bogu Chwała).

W roku 2010 Toruńskie Przymierze Protestanckie zdecy-
dowało się nadać nową, szerszą formułę obchodom, or-
ganizując cały cykl spotkań pod hasłem Dni Reformacji, 
zainaugurowany 9 października w kaplicy toruńskiego 
zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan konferencją 
zatytułowaną: Tożsamość chrześcijanina. Głównym mów-
cą konferencji organizowanej pod patronatem ruchu Razem 
dla Ewangelii był pastor Mark Foster z Wielkiej Brytanii.  
W poszczególnych wykładach brat Foster przywołał biblijne 
obrazy chrześcijanina. Przedstawił uczniów Chrystusa jako 
dzieci Boga, szafarzy, świadków, żołnierzy oraz świętych. 
W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób z Torunia  
i okolic. W większości byli to członkowie społeczności 
ewangelicznych. Wykłady zachęciły uczestników do re-
fleksji nad ich chrześcijańską tożsamością, oraz do skon-
frontowania jej z przedstawionymi obrazami/symbolami 
chrześcijanina w Biblii. Liczne przerwy były zaś okazją do 
wspólnych braterskich rozmów. 

W dniach 16-17 października, w siedzibie Wojewódzkiej 
Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia odbyła  
się następna konferencja – Czy Reformacja dotarła do  
twojego życia, zorganizowana przez wierzących skupio- 
nych wokół Stowarzyszenia „Świadome Chrześcijaństwo”. 
Uczestniczyło w niej ok. 50 osób należących raczej do ma-
łych społeczności z różnych części Polski, m. in. z Biłgoraja, 
Gdyni, Lublina, Malborka, Olsztyna, Warszawy, Wodzisławia 
Śląskiego i Rypina. Józef West z Kościoła Bożego w Toruniu 
podzielił się ze słuchaczami słowem na temat odpowie-
dzialności chrześcijan w głoszeniu Ewangelii. Wystąpienie 
Michała Riggsa, z tego samego Zboru dotyczyło pytania: 
„Kim jest reformator?” Maciej Kownacki ze Społeczności 
Chrześcijańskiej  usługiwał na temat: „Czy mamy spo-
łeczność z autorem Biblii?”. Marek Nowak z Wodzisławia 
Śląskiego mówił o życiu według zasad zgodnych ze Słowem 
Bożym. Karol Czarnowski ze Zboru Braterskiego w Toruniu 
poruszył kwestię filarów chrześcijańskiego życia, a Jacek 
Szajewski (także ze Zboru Braterskiego) rozwinął myśl: 
„Aby nie chybić celu Bożego powołania”. Wszystkie usłu-
gi tej konferencji łączyło kilka wspólnych idei – pojawiała 
się zachęta do pogłębiania relacji z Bogiem przez wierność 
Bożemu Słowu i trwanie w modlitwie, zachęta do odważ-
nego głoszenia Ewangelii, jak również wiele praktycznych 
rad dla wierzących do zastosowania w codziennym życiu. 

23 października z inicjatywy Zboru Kościoła Chrześcijan 
Baptystów, TPP zorganizowało w siedzibie Zboru Kościoła 
Chrystus dla Wszystkich projekcję filmu Bena Steina pt: 
„Wykluczeni – inteligencji dziękujemy” (tytuł oryginału: 
„Expelled-No Intelligence allowed”), poruszającego pro-
blem skrajnych przejawów nietolerancji wobec amerykań-
skich naukowców ośmielających się podejmować polemikę 
z teorią ewolucji, narzuconą jako jedyny „poprawny” i obo-
wiązujący obraz świata. 

Kolejną imprezą w ramach Dni Reformacji był koncert 
„Warownym Grodem jest Nasz Bóg”, Jurka Dajuka z mu-
zykami z Missio Musica, który przyciągnął w niedzielę  

TEMAT NUMERU PRZYSZŁOŚĆ

Jarosław Jankowski, Piotr Sadkowski, Jacek Szajewski

TORUŃSKIE DNI REFORMACJI 2010

Odpowiedzi mogą nas zaskoczyć. Okaże się na przykład, 
że niekoniecznie smak alkoholu sprawia przyjemność, 
lecz ulga niepamiętania o kłopotach; smak czekolady po-
ciąga silniej w sytuacjach stresu; kłamstwo nie jest atrak-
cyjne, jeśli i tak nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności,  
a nawyk narzekania kończy się, gdy doświadczamy długo-
trwałego poczucia szczęścia. Może się też okazać, że to nie 
partner nas zaniedbuje, tylko nie mamy własnych zaintere-
sowań, nie ludzie w kościele krzywo patrzą, ale mamy za-
chwiane poczucie wartości. Czy rzeczywiście należy zmienić 
wtedy okoliczności, małżonka lub kościół? Co naprawdę leży 
u podstaw sprawy wymagającej zmiany? Problem z objada-
niem się czy rozwiązłością seksualną wskazuje na brak samo-
dyscypliny i wstrzemięźliwości, słabą wolę lub niezdolność 
odmawiania sobie przyjemności. Plotkowanie, kłamstewka, 
w tym wybielanie siebie a krytykowanie innych oznaczają 
problem z pychą, wskazujący na niezadowolenie z siebie  
i omijanie szerokim łukiem Bożych rozwiązań dla naszej toż-
samości. Zmiana oznacza wtedy potrzebę leczenia zranień  
i wielu ćwiczeń duchowych, solidnego studium Biblii na temat 
człowieka i pilnowania sposobu myślenia o sobie samym.  

Popatrzmy z szerszej perspektywy na swój problem i spró-
bujmy precyzyjnie go zdefiniować. W ten sposób lepiej zro-
zumiemy sferę - „jak jest”. A jak ma być? Na co dokładnie 
chcemy zamienić stan aktualny?

Zmiana powinna czemuś służyć. I to nie czemuś błahemu. 
Potrzebny jest wyraźny, wielki cel. Najlepiej, gdy będzie to 
cel ważny, mądry i nie podlegający dyskusji. Taki cel deter-
minuje naszą wolę, a silna wola pomaga wytrwać w decyzji. 
Cele, do których dążymy to nic innego jak określenie, co jest 
dla nas ważniejsze od spraw pozostałych. Na przykład, plan 
regularnego czytania Biblii co rano sam w sobie może być 
nie dość atrakcyjny i motywujący, dopóki nie uświadomimy 
sobie, jak wiele błogosławieństw stracimy nie wprowadzając 
go w życie, oraz jak wiele zyskamy dzięki zmianie nawyku. 
O ileż wzrośnie nasza motywacja, gdy zauważymy, iż ów 
skądinąd niezbyt oszałamiający nowy nawyk to środek do 
Wielkiego Celu bycia Człowiekiem Wiary, Dojrzałym Chrze-
ścijaninem. Jak to zrobić? Przypomnijmy sobie nasze najlep-
sze okresy z Bogiem. Momenty, gdy Bóg wykorzystał naszą 
znajomość Słowa Bożego. Najwspanialsze odkrycia, odczu-
wanie obecności Bożej; błogość odkrywania prawdy w Sło-
wie, którą Duch potwierdza w naszym sercu. Wtedy nasze 
myśli przepełni niekłamane, szczere przekonanie: tak, warto! 
Warto zainwestować czas i wysiłek, by tego doświadczać!

Gdy mamy już cel, podzielmy realizację na bliższe i realniej-
sze cele pomniejsze. Bo zmiany dzieją się etapami. Czasem 
wystarczy jedna drobna zmiana, która pociągnie za sobą la-
winę innych. Np. rzucenie palenia wpłynie nie tylko na zdro-
wie, ale i na wygląd cery, zapach i lepsze samopoczucie, 
a w końcu na ogólnie pojmowaną atrakcyjność. Chodzenie 

regularne do kościoła nie tylko wpłynie na nasz sposób spę-
dzania niedzieli i brak wyrzutów sumienia, ale również na 
nasze pomysły, wartości, zaangażowanie w tygodniu, zbu-
duje relacje z nowymi osobami a w końcu uwrażliwi nas na 
Boże prowadzenie w życiu. Nastawienie budzika 10 minut 
wcześniej, aby ów czas przeznaczyć na modlitwę i przeczy-
tanie jednego rozdziału z Biblii co rano, może być począt-
kiem osobistej duchowej rewolucji. 

Gdy myślę o zmianie w swoim życiu, to już nie boję się tego, 
że pomylę się w ocenie sytuacji, pomieszam cele, oprę swoje 
działanie na fałszywej motywacji... To wszystko Bóg może 
zweryfikować. Najbardziej boję się tego, że już niczego nie 
będę chciała zmienić. Uznam, że to niepotrzebny trud, zre-
zygnuję tuż przed końcem lub zanim pojawi się szansa, i za-
cznę myśleć, że tak jak jest, to już po prostu musi być... Bo 
Bóg tego nie może zmienić? Brr, nie chcę tak myśleć. Najbar-
dziej nie chcę stracić duchowej wrażliwości i pragnienia, by 
podobać się Bogu. Dopóki to mam, wiem, że Bóg może we 
mnie zmieniać, cokolwiek chce, albo pokaże mi to, co sama 
zmienić potrafię. Dużo musi się zmienić, żebym była zdrow-
sza, pełna wolności, radości, wypróbowanej wiary i odwagi. 
Bardzo dużo! Ale nie obrażam się z tego powodu ani nie 
czuję się gorsza od innych.  

Zanik pragnienia rozwoju i podwyższania standardów mo-
ralnych to stan wskazujący na martwotę ducha. O zdrowiu 
w sferze ducha świadczy natomiast fakt, że widzimy, co  
i dlaczego mamy zmieniać. Tkwiąc w ciemności możemy się 
łudzić własną wspaniałością, ale im bliżej Bożego światła, 
tym wyraźniej widać nawet najmniejsze plamki na białej sza-
cie zbawienia. Jeśli planujemy naprawdę duże zmiany, jestem 
przekonana, że to będzie nas przerastać i będziemy rozpo-
czynali je z modlitwą o Bożą pomoc. I tak właśnie ma być! 
Przypomnijmy sobie Nehemiasza, który zaczął od modlitwy,  
a skończył szczegółowym i odważnym planem działania 
(Neh 1-2). 

Pamiętajmy, że moment kryzysu przyjdzie. Wtedy będziemy 
o krok od przekonania, że ten trud, ból i łzy nie mają sensu  
i lepiej się wycofać. Ale właśnie wtedy umocnijmy swoją 
czujność! Uzbrójmy się w cierpliwość i z tym większą despe-
racją szukajmy pomocy u Boga. Trwałe efekty zobaczymy 
wkrótce, ale dopiero po etapie kryzysu! 

Nie upadajmy w wierze, nawet jeśli okoliczności są bardzo 
niekorzystne, a nasze dusze krwawią od przebytych porażek 
i rozczarowań. Jeśli nie dajemy rady i już wiemy, że nie mo-
żemy liczyć na siebie, to kiepski moment na odchodzenie od 
wiary i pretensje do Boga. Właśnie, kiedy jesteśmy chorzy, 
potrzebujemy lekarza. Właśnie wtedy wołajmy i oczekujmy 
pomocy od Boga, jak nigdy wcześniej. A jeśli już nie mamy 
siły na modlitwę, uchwyćmy się chociaż rąbka szaty Jezusa. 
Taki „rąbek szaty” może oznaczać czytanie Biblii albo szuka-
nie pomocy u wierzących. Nigdy nie rezygnujmy z cichego 
przekonania, że Bóg może odmienić nasz los.  
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24 października do Domu Muz (miej-
skiej instytucji kultury) przy ulicy 
Poznańskiej około stuosobową pu-
bliczność. Artyści wykonywali zarów-
no tradycyjne hymny protestanckie, 
jak i pieśni negro spirituals oraz utwo-
ry z nowoczesnego repertuaru muzy-
ki chrześcijańskiej. Silnym akcentem 
koncertu było bezpośrednie, żywe 
głoszenie Dobrej Nowiny i dobitny 
przekaz prawdy o zbawieniu tylko  
z łaski i przez wiarę.  

Zwieńczeniem tegorocznych spotkań 
było wspólne Święto Reformacji ce-
lebrowane 5 listopada. W poprzed-
nich latach uroczystość odbywała 
się w dawnym zborze ewangelickim 
przy Rynku Nowomiejskim, należą-
cym obecnie do Fundacji Tumult. 
Tym razem, z powodu remontu tego 
budynku TPP zdecydowało się zor-
ganizować Święto w kaplicy Kościoła 
Ewangelicznych Chrześcijan przy ulicy 
Myśliwskiej. Na początku uroczysto-
ści przywitano przedstawicieli władz 
– Senatora RP Jana Wyrowińskiego  
i Pełnomocnika Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Grzegorza 
Kasprzyckiego. Poproszony o zabra-
nie głosu Senator Jan 
Wyrowiński podzielił 
się ze zgromadzonymi 
refleksją o roli Księgi 
Psalmów w życiu 
chrześcijan. Następnie 
odczytano listy z gratu-
lacjami i życzeniami od 
Wicemarszałka Sejmu 
RP Jerzego Wenderlicha 
i Prezydenta Miasta 
Torunia Michała Zales-
kiego. Po wspólnym 
odśpiewaniu hymnu 
„Cudowna Boża Łaska”, 

Jest kilka kwestii, z którymi powiązane 
jest to pytanie. Po pierwsze, badania na-
ukowe są rzeczą potrzebną. Chodzi jed-
nak o granice dla tych badań i metod ich 
prowadzenia. W pamięci starszego po-
kolenia kwestie tego typu jeszcze długo 
będą przywoływały na pamięć dr Men-
gele, zwanego Aniołem Śmierci, który  
w czasie II wojny światowej w imię 
badań naukowych przekroczył chy-
ba wszystkie możliwe granice, łącznie  
z prowadzeniem tych badań na organi-
zmach żyjących ludzi. 

Kluczowe znaczenie ma tutaj godność 
ciała ludzkiego i sposób jego trakto-
wania. Choć wiemy, że człowiek to 
coś więcej niż ciało, to jednak właśnie  
z ciałem go identyfikujemy. Bezczesz-
czenie ciała ludzkiego budzi w ludziach 
naturalną odrazę niezależnie od wy-
znawanego światopoglądu (pomijając 
przypadki patologiczne). Również Bi-
blia przedstawia przypadki bezczesz-
czenia ludzkiego ciała jako czegoś ha-
niebnego i to zarówno za życia, jak i po 
śmierci (zob. Rz 1, 24nn). Zauważamy, 
że kiedy dochodzi do bezczeszczenia 
zwłok, pojawia się w człowieku jakiś 
moralny hamulec, odzywa się sumienie 
wskazujące na istnienie granicy, której 
przekraczać nie należy. Z tego powodu 
traktowanie ciała ludzkiego (nawet mar-
twego) z pogardą jest świadectwem po-
gardy nie do zwłok, ale do człowieka, 
do życia ludzkiego i do jego Stwórcy. 
W przypadku dr Mengele jego grzech 
polegał nie tylko na braku szacunku do 

ciała ludzkiego, ale przede wszystkim 
na wypaczonym stosunku do człowieka 
jako takiego, szczególnie, gdy nie był on 
rasy aryjskiej. Z historii wiemy, ile złego 
przyniosła taka (nitschowska) filozofia. 

W jaki sposób będzie traktowane nasze 
ciało, jeżeli po naszej śmierci zostanie 
ono przekazane na potrzeby badań 
naukowych? O ile przekazanie orga-
nów do przeszczepu rodzi nadzieję, że 
będą one wykorzystane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, tj. umożliwią życie  
w ciele drugiej osobie, o tyle przekaza-
nie ich na badania naukowe może bu-
dzić wątpliwości, choć pośrednio tutaj 
również chodzi o ratowanie życia. Opo-
wiadania niektórych studentów medycy-
ny o ich zajęciach w prosektorium mogą 
jednak rodzić pytanie, czy rzeczywiście 
ciało ludzkie traktowane jest tam z god-
nością? 

Z drugiej strony wiemy, że uczelnie wyż-
sze robią coraz więcej, by zachęcić do 
donacji (ofiarowania swojego ciała na 
badania naukowe). Ofiarodawca może 
np. w testamencie określić okres, po 

jakim jego ciało (właściwie urna z pro-
chami) zostanie wydane rodzinie i po-
chowane. Ceremonia taka odbywa się  
z godnością i honorami w asyście władz 
uczelni i rodziny. Na uczelni w Dussel-
dorfie taki pogrzeb jest jedną z najwięk-
szych uroczystości. Obok pracowników 
akademii biorą w nich udział rodzi-
ny zmarłych. W ten sposób studenci  
widzą, że ciała, na których pracują to 
ciała prawdziwych ludzi, którzy żyli, 
kochali, zmagali się z życiem tak samo 
jak oni. Śląska Akademia Medyczna np. 
chowa urnę z prochami swoich ofia-
rodawców w kolumbarium, w Parku  
Pamięci w Kochłowicach. 

Decyzja o donacji wiąże się także  
z mieszanymi uczuciami, bądź nawet 
sprzeciwem rodziny, która chciałaby 
mieć emocjonalny komfort pochowania 
swojego bliskiego i trudno odmówić im 
do tego prawa. Również w Biblii mamy 
wiele opisów wewnętrznej potrzeby 
opłakiwania zmarłych, co wiązało się  
z możliwością ich pochowania. Nie 
można więc lekceważyć opinii rodziny, 

o ile takowa istnieje. 

Jeszcze innym proble-
mem jest sposób po-
zyskiwania organów 
ludzkich. Po aferze  
w łódzkim pogotowiu 
zaufanie do służb me-
dycznych i ich etycz-
nego postępowania  
z ludźmi, których  
można uratować zo-
stało mocno nad-
szarpnięte. Takie sytu-
acje też nie pozostają 
bez wpływu na oba-
wy o własne życie. 
Słyszy się również  
o porwaniach w celu 
pozyskiwania orga-
nów do przeszcze-
pów. Kto wie, czy 
pozyskanie ciała całej 
osoby, która formalnie 
zdeklarowała goto-
wość przekazania go 
na potrzeby nauki, nie 
stanie się łakomym 
kąskiem dla kolejnych 
„łowców skór”. 

Pytanie o wykorzy-
stywanie ciała ludz-

kiego do badań naukowych wiąże się 
jeszcze z innym problemem, tj. wy-
korzystywania embrionów ludzkich,  
z których pozyskiwane są komórki ma-
cierzyste. Są one wykorzystywane do 
„hodowania” z nich organów ludzkich 
używanych później do dokonywania 
przeszczepów. Po tym jednak embriony 
są niszczone. Należy przy tym pamię-
tać, że embrion, o którym mówimy jest  
w istocie dopiero co poczętą istotą ludz-
ką! W ten sposób, aby uratować jedno 
życie zabijane zostaje inne (co przypo-
mina praktyki dr Mengele). Co ciekawe, 
za prezydentury Georga Busha finanso-
wanie tego rodzaju „badań” z zasobów 
państwowych zostało w Stanach Zjed-
noczonych zakazane. Finansowane za 
to były badania mające na celu poszu-
kiwanie alternatywnych źródeł komórek 
macierzystych. Rezultatem tego było 
odkrycie nowego sposobu pozyskiwania 
ich ze skóry dorosłej osoby bez koniecz-
ności uśmiercania innych istot ludzkich 
(tu embrionów). Okazało się więc, że 
postawienie pewnych etycznych ograni-
czeń w badaniach naukowych otworzy- 
ło drogę do nowych odkryć rozwiązań 
pozbawionych etycznych dylematów. 
Niestety, kiedy władzę prezydencką  
w USA przejął Barack Obama, zakaz ten 
został cofnięty. 

Ostatnio mówi się (i to nie tylko w Pol-
sce) o planowanych zmianach prawa 
dotyczącego pobierania organów od 
osób, które umarły. Zgodnie z nowymi 
przepisami miałaby istnieć domniemana 
zgoda na pobranie po naszej śmierci do-
wolnego organu. Zamiast więc koniecz-
ności wyrażenia zgody, potrzebne było-
by wyrażenie sprzeciwu wobec takiego 
ich wykorzystania. Choć na pierwszy 
rzut oka takie rozwiązanie wydaje się 
bardzo praktyczne, to jednak biorąc 
pod uwagę dotychczasową praktykę, 
można mieć poważne obawy, czy nie 
obróci się to przeciwko nam. 

Podsumowując powiedziałbym, że de-
cyzja o przekazaniu swoich organów 
na badania naukowe jest czymś bardzo 
osobistym. Nie wydaje mi się, by moż-
na było z góry potępić ją jako coś zde-
cydowanie niebiblijnego, choć niektóre 
aspekty mogą budzić nasze poważne 
wątpliwości, a nawet sprzeciw. Krótko 
mówiąc, jestem za, ale też trochę prze-
ciw.    

przyszedł czas na modlitwy 
– o Polskę, o Toruń i Kościoły  
w naszym mieście – prowa-
dzone przez starszych  Zborów 
współtworzących TPP. Pierwsza 
część uroczystości została za-
mknięta wykładem wygłoszo-
nym przez Michała Prończuka, 
prezesa Biblijnego Towarzystwa 
Kreacjonistycznego, pod tytu-
łem: „Niebezpieczeństwa mi-
tologizacji Biblii”. Drugą część 
obchodów stanowiło nabożeń-
stwo z kazaniem pastora Adama 
Gutsche z Kościoła Chrześcijan 

Baptystów: „Kościół – Lud Boży”, ob-
razujące różnice między przedrefor-
macyjnym i poreformacyjnym rozu-
mieniem wspólnoty ludzi wierzących. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczysto-
ści zostali zaproszeni na poczęstunek 
wspólnie przygotowany przez cztery 
zbory. Był to także czas na zapoznanie 
się z najnowszymi publikacjami chrze-
ścijańskimi. 

W Księdze Kaznodziei Salomona czy-
tamy: „Lepiej jest dwom niż jednemu, 
mają bowiem dobrą zapłatę za swój 
trud: Bo jeżeli upadną, to jeden drugie-
go podniesie. Lecz biada samotnemu, 
gdy upadnie! Nie ma drugiego, który 
by go podniósł. (…) A jeżeli jednego 
można pokonać, to we dwóch można 
się ostać, a sznur potrójny nie tak szyb-
ko się zerwie.” (Kzn 4, 9-10 i 11). Oby 
te słowa o wzajemnym wsparciu i so-
lidarności ludzi wierzących coraz bar-
dziej zachęcały toruńskich protestan-
tów ewangelicznych do intensywnej 
współpracy i teraz, i w przyszłości, ku 
głoszeniu Dobrej Nowiny w naszym 
mieście.  

PYTANIE DO PASTORA

Czy chrześcijanie 
mogą 

przekazywać 
swoje organy 
na badania 
naukowe?

Robert Miksa

Zgodnie z nowymi przepisami 
miałaby istnieć domniemana 
zgoda na pobranie po naszej 

śmierci dowolnego organu. 
Zamiast więc konieczności 

wyrażenia zgody,  
potrzebne byłoby  

wyrażenie  
sprzeciwu...
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Pytanie o to, co było na początku, to 
pierwsze pytanie, jakie postawili filozo-
fowie. O Początek, czyli źródło wszyst-
kiego. Ale początek to także zasada. 
Początek ustala prawdziwą naturę 
wszystkiego. Początek czegoś, to tego 
pochodzenie ale i natura. Początek wy-
znacza wszystko, co będzie potem i co 
będzie na końcu. Inni jednak twierdzili, iż 
właściwie żadnych prawdziwych począt-
ków nie ma. Wszystko płynie; jest tym 
samym niezmiennie. Jak więc myśleć 
o Początku? Czy można w jakiś istot-
ny sposób coś nowego w swym życiu  
rozpocząć? Czy istnieją Początki, czy też 
są jedynie pobożną iluzją? 

Biblijne początki
W Biblii słowo początek ma istotne zna-
czenie. Dwie Księgi zaczynają się od wy-
rażenia: Na początku. Zarówno w Księdze 
Rodzaju jak i Ewangelii Jana odnoszą się 
one do powstania świata. Ale początek 
pojawia się też w innych kontekstach. 
Początkiem wszelkiego stworzenia jest 
Jezus Chrystus, pierworodny pośród 
umarłych: jest on zarówno początkiem 
pierwszego, jak i drugiego nowego stwo-
rzenia. Biblia więc początek ściśle wią-
że ze stworzeniem. Bóg stworzył świat,  
ale stwarza też nowe stworzenie. 

Stworzenie w Biblii skrywa w sobie pe-
wien paradoks. Z jednej strony stworzenie 
jest ściśle powiązane ze Stwórcą. Stwór-
ca stwarza stworzenie i ono zawdzięcza 
Mu swoje istnienie. Stwórca określa 
też jego naturę. Stworzenie jest zawsze 
odbiciem natury swojego Stwórcy. Ale  
zarazem stworzenie jest od Stwórcy 
różne. Różne dramatycznie i całkowi-
cie. Stworzenie jest bowiem śmiertelne 
i zmienne, a Stwórca nie. 

Początek poza tym, co 
powstaje

W perspektywie biblijnej Początek więc 
jest poza tym, czego jest początkiem. 
Początkiem stworzenia jest Chrystus, 
czy Słowo; ale stworzenie nie jest po 

prostu przedłużeniem  owego Początku. 
Początek jest w Biblii z innego świata, 
należy do innej rzeczywistości, niż to, 
co następuje po nim. Nasze życie, życie 
narodu, cywilizacji, całego stworzenia, 

świata, nie jest po prostu kontynuacją 
tego, co było wcześniej. Wszystko ma 
początek w Bogu, nie w sobie samym, 
ale staje się czymś od Boga odrębnym. 
W niechrześcijańskim myśleniu, które 
odrzuca ideę stworzenia to co jest, jest 
po prostu kontynuacją tego, co było 
wcześniej. Skoro pochodzi od Boga, to 
samo jest boskie. Tak myślą panteiści, 
na przykład zwolennicy ruchu new age. 
Może też być wytworem praw przyrody, 
ale też wtedy człowiek jest po prostu 
częścią przyrody. Bardziej konkretnie, to 
co robisz, w pierwszym przypadku jest 
zależne od boskiego potencjału, który 
musisz w sobie wykryć i uwolnić. To on 
jest początkiem. W materialistycznym 
rozumieniu, to co robisz ma początek  
w tobie, w twoim mózgu, genach itd. Je-
steś przez to ograniczony.

Jezus Chrystus 
początkiem w nas i dla nas
Chrześcijanin wie, że Początkiem jest Je-
zus Chrystus. To On stwarza nowe życie. 
On stwarza w nas chcenie i wykonanie. 
To nie my musimy mieć boski potencjał  
w sobie; to Bóg stwarza w nas wszystko 
to, co poprowadzi nas ku zmianom. Czy 
to musi oznaczać bierne czekanie na Bożą 
pomoc? Nie powinno; Bóg chce, byśmy  
z nim współdziałali i do Niego się modlili. 
Modlitwa jest wejściem w dialog z Bo-
giem, może być niezgodą na to, co jest 
teraz i wyrazem woli dokonania zmia-

ny. Początek jednak zmian jest w Bogu. 
Nie jesteśmy skazani na własne wysiłki  
i ograniczeni naszymi możliwościami, nie 
musimy też odkrywać w sobie boskiego 
potencjału. 

Początkiem jest Jezus Chrystus. To On 
jest początkiem każdej zmiany, która 
musi się w naszym życiu dokonać. Nie 
ma takiej rzeczy, której nie mógłby Bóg 
zmienić i zapoczątkować. Cokolwiek by 
się w twoim życiu nie działo, to cię nie 
ogranicza. Może być inaczej. Bóg może 
zapoczątkować coś nowego. Dlatego 
Bóg nas zachęca do walki o to, by tak się 
stało. Bóg jest naszym Początkiem, ale 
jako różny od nas wchodzi z nami dialog. 
Chce, by wszystko, co w nas się zaczy-
na miało początek w Nim, ale by zara-
zem byśmy go o to prosili i w tym dziele 
uczestniczyli.

Nie dotyczy to tylko naszego życia oso-
bistego, ale także życia każdej społecz-
ności, w której funkcjonujemy, zarówno 
rodzinnej, zawodowej, kościelnej jak na-
rodowej czy państwowej. Los naszego 
narodu czy państwa też zależy od Boga 
i to On jest początkiem wszystkiego, co 
się zdarza także w życiu owej wspólno-
ty. Jakbyśmy nie oceniali źle położenia 
naszego narodu, to zawsze jest nadzie-
ja, bo to Bóg jest początkiem. Ale jest 
to też wezwanie do tego, byśmy w tym 
aktywnie uczestniczyli, współpracując  
z Bogiem, jak Mu to jest miłe.

W nowym 2011 roku życzę Wszystkim 
Czytelnikom, aby Jego początek stał się 
dla Was początkiem istotnych, ducho-
wych zmian w życiu prywatnym, rodzin-
nym, kościelnym i zawodowym.   

PUNKTY WIDZENIA

Początek  
i początki 

Dr Janusz Kucharczyk

Wieloletnią tradycją biało-
stockiego zboru są jesien-
ne spotkania z Ewange-
lią, połączone z muzyką.  
W poprzednich latach or-
ganizowaliśmy je w Filhar-
monii Białostockiej. W tym 
roku postanowiliśmy zorga-
nizować dwa ewangelizacyj-
ne koncerty w naszej kaplicy 
przy ul. Kujawskiej 22. Spo-
tkania te nazwaliśmy „Z miło-
ści do Boga”.  

W sobotni wieczór wystąpił Chór 
„Trzecia Godzina Dnia” pod dyrekcją 
Piotra Nazaruka. Kaplica była wypeł-
niona do ostatniego miejsca. Zabrakło 
miejsc siedzących. Wiele osób stało 
lub siedziało na podłodze i schodach. 
Popłynęły pierwsze dźwięki. Salę wy-
pełniła cudowna muzyka chwaląca 
Boga. Wspaniałe pieśni dotykały na-
szych serc, jak również dostarczały 
wielu wrażeń artystycznych. Dodat-
kową atrakcją były efekty wizualne, 
obrazy wyświetlane na kilku ekranach 
pasujące do tekstów pieśni. W czasie 
koncertu świadectwem swojego na-
wrócenia podzielił się jeden ze śpie-
waków - raper Kola. W prostych, ale 
dobitnych słowach powiedział, jak 
Bóg zmienił jego życie, uwolnił go od 
wielu nałogów i lęków. Później słucha-

liśmy kolejnych, wspaniałych pie-
śni chóru. Pod koniec wieczoru 
poselstwem Dobrej Nowiny po-
dzielił się pastor Marcin Górnicki, 
który mówił, jak wygląda Boża 
miłość do człowieka.

W niedzielny poranek odbyło się 
drugie ewangelizacyjne nabożeń-
stwo. Również na 

nim gościliśmy sporo 
osób. Podczas tego nabożeństwa 
wystąpił z koncertem chór zboro-
wy, jak też orkiestra dęta ze zboru 
baptystów w Równym na Ukra-
inie. Orkiestra zagrała kilka utwo-
rów samodzielnie. Następnie chór 
zborowy pod dyrekcją Ligii Hnidec  
i Wiktora Radomskiego wykonał 
przygotowany program. Utwory 
wyśpiewane przez chórzystów po-
chodziły z różnych gatunków mu-
zyki, ale ich treści konfrontowały 
słuchaczy z przesłaniem Ewangelii. 
W niektórych utworach akompa-
niowała na pianinie Małgorzata 
Goroszewska. Dodatkową atrak-
cją dla słuchaczy, jak i dla muzy-
ków było wykonanie dwóch pieśni 
chóru z towarzyszeniem orkiestry. 
Biblijnym przesłaniem po raz dru-
gi podzielił się pastor Marcin Gór-
nicki. Swoje kazanie zatytułował: 
„Czy mnie miłujesz?”.

WEEKEND  
Z MUZYKĄ CHÓRALNĄ

6-7 listopada 2010

WYDARZENIA

Tegoroczne spotkania z Ewangelią za-
kończyły się, ale ewangelizacja trwa 
nadal. Mamy nadzieję, że Słowo Boże 
głoszone w naszym mieście wcześniej 
czy później przyniesie duchowe owo-
ce, zgodnie z obietnicą Boga zapisa-
ną w Biblii: „Tak jest z moim Słowem, 
które wychodzi z moich ust, nie wra-
ca do mnie puste, ale wykonuje moją 

wolę i spełnia pomyślnie to, z czym 
je wysłałem”. Ks. Izajasza 55,11.

Więcej fotografii z obu nabożeństw znajdu-
ją się na internetowej stronie zboru biało-
stockiego: www.baptysci.bialystok.pl. 

Fot. Dawid Krasnopolski
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W Wigilię podobno zwie-
rzęta przemawiają ludzkim głosem. 
Dlatego dobry gospodarz po wie-
czerzy szedł do obory, podzielić 
się radością tego wieczora (a może  
i opłatkiem) ze swoimi bydlątkami.  
W końcu, Jezus urodził się w stajence 
– grocie, prawdopodobnie w towa-
rzystwie owieczek i osiołka. 

Święty Franciszek w swojej filozofii 
życia apeluje o szacunek do „braci 
mniejszych” - zwierząt, innych ży-
jących stworzeń w naturze, w którą 
i my, ludzie jesteśmy wpisani. Tym-
czasem życie w ubóstwie i harmonii 
z naturą coraz mniej pasuje do wize-
runku współczesnego, zurbanizowa-
nego człowieka.

Czemu o tym piszę? Otóż, ostatnio 
jadąc samochodem usłyszałam apel 
w radiu o zaniechanie tzw. „adopcji 
zwierząt”. Zdziwiłam się. Czyżbyśmy 
chcieli sobie raz w roku pogadać...  
z kimś na swoim poziomie? Przepra-

szam za ten żart zwierzęta, ale to już 
Ignacy Krasicki napisał w swojej „Mo-
nachomachii” o ludziach nadużywa-
jących alkoholu, że taki „człowiekiem 
jest z pozoru, a zwierząt gatunku go-
dzien się mieścić!” 

Tak, tak, wiem, jak to sympatycznie 
wygląda, gdy nasze dzieci, a co lep-
sze znajomi i sąsiedzi dowiadują się, 
jak to wielkodusznie wzięliśmy do 
domu biedne zwierzątko ze schroni-
ska. Taki szlachetny gest, świadczący 
o naszym dobrym sercu. Tym bar-
dziej, że nic nie kosztuje a dzieci nie 
będą się czepiać, że nie chcieliśmy im 
kupić wymarzonego, rasowego zwie-
rzątka. 

Gorzej, że Święta szybko miną a po-
tem okazuje się, że utrzymanie dodat-
kowego domownika kosztuje – karma, 
weterynarz, szczepienia, poniszczone 
sprzęty, bałagan, obowiązek wypro-
wadzania na spacery, czy ogranicze-
nie wyjazdu na wakacje tylko w takie 
miejsca, gdzie możemy go ze sobą 

Czy bycie świętym jest na topie? 
Raczej słabo... Nie słyszałem nigdy, 
żeby w grupie znajomych rozmawia-
no o tym, że znalazł się sposób na 
pokonanie jakiegoś grzechu. Cią-
gle niestety rozmawia się o tym, kto  
z kim się spotyka i jak często dziew-
czyny zmieniają chłopaków i na od-
wrót. Proponuję więc nowy cykl rzu-
cający wyzwania między oczy. Jego 
słowami kluczowymi będą: fanatyzm, 
świętość, radykalizm, odnowa, hard-
korowa moralność, uświęcenie i co 
tam jeszcze chcecie. Cykl nie będzie 
dla świętych ale dla pretendentów 
do tego tytułu. Jeśli więc nie czujesz 
się zbyt dobry w swojej moralności, 
mocy wiary czy po prostu świadomie 
„masz coś za uszami”, to nie omijaj  
z lękiem tego cyklu. Jest on właśnie 
dla CIEBIE! 
Od czego zacząć? Na pewno od waż-
nej informacji: Bóg chce, żebyśmy 
byli święci bo On sam jest Święty  
(I Piotra 1,16). Zapewnia nas przez to, 
że pomoże nam w tym dążeniu i nie 
musimy starać się naszymi siłami go 
osiągnąć. To jednak nie znaczy, że 
nie musimy włożyć w to swojej pracy, 
często okupionej krwią, potem i łza-
mi. Następnie trzeba wspomnieć, że 
tak, jak z pościgiem za króliczkiem 
liczy się to, żeby go gonić a nie samo 
to, że się go złapie. Samo dążenie 
do radykalizmu jest już wartościowe 
w Bożych oczach a skutki, chociaż 
nie zawsze takie, jakbyśmy chcieli, 
to jednak chwalebne. Na ziemi raczej 

trudno będzie nam osiągnąć „sto pro-
cent”, czyli wzór, jaki dał nam Jezus. 
Niech cię to jednak nie zniechęca, 
warto się starać.
Ten ideał, do którego dążymy skła-
da się z dwóch głównych dziedzin. 
Pierwsza to nacisk na moralność, 
wykorzenianie nawet najmniejsze-
go cienia grzechu z naszego życia  
w myśl zasady, że to co nieczyste 
niech nawet nie będzie wspomina-
ne wśród nas. Druga zaś, bez której 
pierwsza nie bardzo ma rację bytu to 
rozwijanie swojej duchowości przez 
podstawowe czynności chrześcijań-
skiego życia: czytanie Biblii i modli-
twę. Obie te dziedziny zlewają się  
w jedno, bo przez przebywanie z Bo-
giem rodzi się w naszym życiu wiara 
i chęć zmiany, a wiara bez uczynków 
i dokonywania rzeczy małych i wiel-
kich z Bogiem jest martwa. Uczynki 
natomiast, zmiana naszego starego 
człowieka będą nas przybliżać do 
Boga, w związku z czym będziemy 
odczuwali jeszcze głębszą potrzebę 
przebywania z Bogiem. Czy to dzia-
ła? Podejmij wyzwanie i przekonaj 
się. Niestety nie jestem w stanie za-
gwarantować zwrotu poświęconego 
czasu modlitwy i pracy nad sobą, jed-
nak gwarantuję, że jeśli podejmiesz 
wyzwanie nie będziesz tego żądać. 
Rozpoczynając ten cykl chciałbym, 
abyśmy pamiętali o ważnych słowach 
Mesjasza: nic beze mnie uczynić nie 
możecie. Zatem do dzieła, z Nim!

Royal Rap czyli 
Królewskie rymy i bity
Royal Rap nie jest projektem nowym i 
nie składa się ze „świeżaków”. Jest na 
pewno znaczącym elementem sceny 
CHH (chrześcijańskiego hip-hopu)  
w Polsce i warto wspomnieć o nim kil-
ka słów, po prostu polecając muzykę 
miłośnikom gatunku. „Duchowa Re-
wolucja”, bo tak nazywa się pierwsza 
płyta RR zapowiada dokładnie to, co  
w nazwie. Założeniem projektu jest do-
cieranie do młodych ludzi siedzących 
w ulicznych klimatach z Ewangelią. 
Masz kumpla, koleżankę, siostrzeńca 
albo brata, który lubi hip-hop? Podaruj 
mu płytkę i zobacz czy zadziała.

Chłopaki tworzący Royal Rap to lu-
dzie od dawna działający w polskim 
CHH. Yuro to producent i raper rozpo-
znawany w środowisku. To on w dużej 
mierze odpowiada za muzyczny wize-
runek albumu. Kola (MC) to człowiek 
zaangażowany w większość projek-
tów w Polsce. Współpracował i wy-
stępował m.in. z TGD, Gospel Rain, 
Kawą czy MOC Squadem. Według 
mnie jeden z najlepszych raperow  
i freestylerów CHH w Polsce. W koń-
cu DJ El, wcześniej znany jako MałyEl 
(MC), z którym rozmowa ukazała się 
w jednym z zeszłorocznych nume-
rów „SP”. Mieszanka chłopaków jest 
taka, jaka być powinna. Każdy z nich 
wnosi w skład coś innego, co jednak 
doskonale zgrywa się ze sobą dając 
słuchaczowi to, co chłopaki nazywają 
królewskim stylem.  

„Duchowa rewolucja” ukazała się już 
dobre pół roku temu, co daje możli-
wość znalezienia albumu w większo-
ści sklepów internetowych, na stronie 
samego zespołu oraz na portalach 
aukcyjnych. Dla tych, którzy zdecydu-
ją się kupić album skład przygotował 
tłuste bity, inspiracje soulem, funkiem 
czy trip-hopem. Dodatkowo kilka fe-
aturingów w postaci ludzi znanych ze 
sceny sprawia, że album pozostawia 
niezapomniane wrażenia audio. 

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Cuda i dziwy
zabrać, bądź organizowanie opieki 
zastępczej... Po co nam ten kłopot?! 
Święta minęły, niech lepiej zwierzak 
wraca tam, skąd przyszedł. W końcu 
do następnych Świąt zostało trochę 
czasu. A w ogóle, jeśli już, to tym 
razem może zaadoptujemy sobie... 
dziecko?

Tak, brzmi to okrutnie, ale słyszałam 
o wielu wypadkach oddania dziecka 
z powrotem do Domów Dziecka, gdy 
nie spełniło oczekiwań „rodziców” - 
pełnej i szczęśliwej rodziny, czy cho-
ciażby satysfakcji z faktu, że osiągnę-
liśmy sukces wychowawczy.

I jak tu się dziwić, że nie mamy czasu, 
siły ani ochoty wierzyć w cud ciężkiej 
pracy, czy modlitwy. Dużo łatwiej 
oddać nasze problemy komuś do roz-
wiązania. A samemu... może wyje-
chać, zapomnieć. Tylko, czy uda się 
nam uciec przed odpowiedzialnością 
za nasze decyzje?
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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Izrael – stulecie ruchu baptystycznego Anglia – Nepalczycy  
przyjmują chrzest

W jednym ze zborów baptystycznych 
w Reading odbył się chrzest ośmiu 
osób pochodzenia nepalskiego. 
Wszyscy ośmioro byli Gurkami (naj-
bardziej wojownicza część ludności 
Nepalu) lub z nimi spokrewnieni. Jest 
to pięciu mężczyzn i trzy kobiety  
w różnym wieku, od 25-letniego 
Miakumara Garunga do 70-letniej 
babci Boli Sary Rai. Są oni częścią 
nepalskiej społeczności zborowej, 
która powstała trzy lata temu i regu-
larnie gromadzi 45 osób na niedziel-
nym popołudniowym nabożeństwie. 
Nepalczycy biorą też udział w nabo-
żeństwie zboru angielskiego, który 
pomaga im integrować się ze sobą 
i stara się, aby oba zbory czuły się 
jednym Kościołem. Przed chrztem 
wszyscy kandydaci stanęli przed oby-
dwoma zborami, a pastor nepalski 
Tulasi Rai zwrócił się do nich w języ-
ku nepalskim. Była to dla Nepalczy-
ków także kulturowa zmiana. Przed 
chrztem złożyli oni przyrzeczenie, 
że nie będą już oddawali czci swo-
im zmarłym przodkom i bóstwom, 
system kastowy będą uważali za nie-
ważny i jednakowo będą traktowali 
ludzi z wyższej jak i niższej kasty. 
Przyrzekli też nie pić alkoholu i nie 
palić tytoniu, unikać wszelkich poza-
małżeńskich kontaktów seksualnych. 
Boni Bahadur i Nimala Limba krótko 
podzieli się się swoim świadectwem, 
stwierdzając, że dotąd czcili swoich 
przodków i radzili się szamanów, ale 
teraz ufają tylko Jezusowi Chrystuso-
wi. Po nabożeństwie wszyscy zostali 
zaproszeni do stołów z nepalskimi 
potrawami. Był to jeden z liczniej-
szych chrztów w tym zborze (The 
Baptist Times z 10.12.2010).

Sekretarz generalny Światowego 
Związku Baptystów, Neville Callam, 
w listopadzie ub.r. odwiedził Nigerię, 
najludniejszy kraj Afryki. Na bapty-
stycznym uniwersytecie Bowdena  
w mieście Iwo mówił o kryzysie przy-
wództwa w świecie. Skuteczne przy-
wództwo wyróżnia się oddaniem, 
natchnioną wizją, prawością i poczu-
ciem odpowiedzialności przed Bo-
giem i przed ludźmi. „Jako usługujący 
i jako szafarze, liderzy rozporządzają 
nie tylko autorytetem, ale też mają 
poczucie odpowiedzialności przed 
ludźmi i przed Bogiem. Chrześcijań-
scy przywódcy, posileni mocą Ducha 
mają wielkie marzenia, są zdyscypli-
nowani, uczciwi, skromni, odważni”. 
Uniwersytet Bowdena został przejęty 
przez Nigeryjską Konwencję Bapty-
stów w 2002 roku, studiuje tam po-
nad 4.500 osób. Callam odwiedził też 
baptystyczne seminarium teologiczne 
w Ogbomoszo, gdzie studiuje ponad 
700 studentów. Obok tego miasta 
znajduje się Baptystyczny Ośrodek 
Konferencyjny, który może pomieścić 
30.000 osób. W niedzielę 7 listopada 
Callam wygłosił kazanie na dorocz-
nym nabożeństwie dziękczynnym  
w zborze baptystycznym Oritamefa  
w Ibadanie, w obecności ponad 2.500 
uczestników. Wyraził uznanie dla 
umiejętnego przywództwa tej Kon-
wencji na wszystkich szczeblach. Ni-
geryjska Konwencja Baptystów liczy 
2,5 mln członków w 9.300 zborach. 
Mniejsza Konwencja Baptystycz-
na Mambilla liczy 23.000 członków  
w 255 zborach (bwanet.org).

Afryka – społeczność chrześcijańska ewangelizuje kontynent

Baptyści korzystają z wolności w tym 
kraju. Jest ich w Rosji ponad 80.000  
w 1750 zborach. Przewodniczący Rady 
Kościoła Aleksiej Smirnow powiada: 
„Liczba zborów baptystycznych wzrasta, 
dlatego najważniejszym naszym zada-
niem jest przygotowanie liderów i umac-
nianie jedności. Szczególnie rozwija się 
praca wśród dzieci i młodzieży, co było 
zabronione w czasie komunistycznego 
reżimu”. Jego zastępca, Ruwim Woło-
szyn, odpowiedzialny za misję Kościoła 
powiedział, że na terytorium Rosji po-
wstaje obecnie 200 nowych zborów bap-
tystycznych. Jednym z nich, przy wspar-
ciu EFB jest powstający zbór w mieście 
Tuła. Pracuje tam misjonarz Stiepan, 
emerytowany żołnierz i zdolny ewange-
lista. Posiada on szczególny dar nawią-

Rosja – baptyści są w trakcie organizowania  
200 nowych zborów

zywania kontaktów z ludźmi, śpiewa  
i gra na gitarze. Daniel Trusiewicz, koor-
dynator misji odwiedził też miejscowość 
Dmitrowka w rejonie Tambowa, gdzie 
nowy zbór organizuje misjonarz Alek-
siej. Aleksiej przybył do tej miejscowości  
3 lata temu po zakończeniu szkoły biblij-
nej w Kursku. Obecnie nowy zbór liczy 
15 członków, gromadzi się we własnym 
pomieszczeniu. Pomaga mu Wala prowa-
dząca zajęcia z dziećmi, a Tania pracuje 
z młodzieżą. Aleksiej dowozi starszych 
ludzi na nabożeństwa, odwiedza domy 
ludzi zainteresowanych ewangelią. Usłu-
guje też w innym zborze, który obecnie 
nie ma pastora. Członkowie najbliższego 
zboru w Miczurinsku (25 km) często od-
wiedzają Dmitrowkę, pomagając w pracy 
młodemu misjonarzowi (ebf/IMP). 

Nigeria – wizyta  
Nevilla Callama

Sekretarz Generalny  
Światowego Związku Baptystów w Europie

W październiku ub.r. sekretarz ŚZB, Ne-
ville Callam odwiedził Bułgarię, Austrię 
i Hiszpanię. Wziął udział w uroczystości 
130-lecia zboru baptystycznego w Ruse, 
a następnie wygłosił kazanie w stołecz-
nym zborze w Sofii. Przy okazji powie-
dział, że rozwój ruchu baptystycznego 
w Bułgarii odpowiada wzrostowi liczeb-
nemu baptystów na całym świecie. I tak 
w latach 1985-2009 baptyści w Afryce 
wzrośli z 1,3 mln członków do 7,6 mln, 
w Azji w tym samym okresie z 1,8 mln 
do 5,4 mln, w Ameryce Łacińskiej z 677 
tys do 1,7 mln. Wzrost ten był również 
wynikiem powstania nowych kościołów 
baptystycznych. Nie stało się to czymś 
przypadkowym, ponieważ wielu mi-
sjonarzy baptystycznych wyruszyło do 
obcych krajów, aby zwiastować tam 
ewangelię. I tak na przykład 650 bap-
tystycznych misjonarzy koreańskich 

pracuje misyjnie w 47 krajach, a 563 
brazylijskich w 65 krajach. Baptyści 
Południowej Afryki zwiastują ewange-
lię w Zambii, Zimbabwe, Mozambiku, 
Bocwanie, Swazilandzie i Malawi. Bę-
dąc w Austrii Callam powiedział, że tyl-
ko 2,1 procent baptystów zamieszkuje  
w Europie. Najwięcej baptystów znaj-
duje się w Ameryce Północnej (57,1 
proc.), potem jest Afryka (20,2 proc.), 
Azja i Oceania (14,5 proc.), Ameryka 
Łacińska (5,3 proc.) i Karaiby (0,8 proc.). 
Dane te obejmują tylko te Kościoły bap-
tystyczne, które należą do Światowego 
Związku Baptystów. Obecnie do Związ-
ku tego należy 218 Kościołów bapty-
stycznych w 120 krajach świata. Łącz-
na liczba członków wynosi 41.196.764  
w 177.198 zborach (dane opublikowane 
już po tegorocznym Światowym Kon-
gresie (bwanet.org).Uzbekistan – kara za nabożeństwa  

we własnym budynku kościelnym

W tym roku baptyści w Izraelu będą świę-
towali 100-lecie baptystycznego świadec-
twa w swoim kraju. Pierwszy chrzest od-
był się tam 10 maja 1911 roku, gdy Szukri 
Mosa w Wadi El Laymoun ochrzcił swego 
bratanka Louisa Hannę. Stowarzyszenie 
Zborów Baptystycznych (SZB) powstało 
w latach 60-tych XX w., gdy Zbór Bapty-
styczny w Nazarecie i Zbór Baptystyczny 
w Jerozolimie, wraz Wioską Baptystycz-
ną  postanowiły wzajemnie wspierać się  
i współpracować. Obecnie Stowarzyszenie 
składa się przeważnie z arabskojęzycz-
nych chrześcijan w 20 zborach w Galilei 
i Centralnym Izraelu. Współpracuje ono z 
Ewangelicznym Seminarium Teologicznym  

w Nazarecie (otwarte w 2007 roku) i Bapty-
styczną Szkołą w Nazarecie. SZB ma bliskie 
kontakty z innymi baptystami na Bliskim 
Wschodzie, również ze zborem w Gazie. 
W 2008 roku baptyści z Gazy jako goście 
SZB odwiedzili Izrael i wspólnie święto-
wali Boże Narodzenie. Chociaż baptystów  
w Gazie dzieli od Izraela tylko kilka kilo-
metrów, ich wzajemne kontakty są trudne. 
SZB w swoim programie działania mówi  
o potrzebie „zdobywania świata dla Chry-
stusa i zwiastowania poselstwa ewangelii 
przez okazywanie miłości ludziom, stara-
nia się o to, aby być światłem i solą w kraju, 
gdzie Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał 
wśród nas” (BWA Connect,11/2010).

Społeczność Chrześcijańskich Kościołów 
w Afryce (SCKA), która od 2007 roku jest 
członkiem Światowego Związku Baptystów, 
aktywnie uczestniczy w pracy misyjnej  
w Ruandzie, Burundi, Ugandzie i Demo-
kratycznej Republice Konga. Społeczność 
ta powstała w 1989 roku, posiada pięć 
wyższych szkół (prawie 3000 studentów), 
dwie szkoły podstawowe i 28 przedszkoli 
w Ruandzie. Większość uczniów to siero-
ty, ofiary wojen i chorób. SCKA posiada 
też szkołę biblijną, 54 ośrodki kształcenia 
w zborach, jak też 24 grupy kobiece i mło-

dzieżowe, które w pięciu prowincjach Ru-
andy prowadzą program zwalczania HIV/
AIDS. W stolicy tego kraju, Kigali, znajduje 
się główna siedziba SCKA. Planuje się też 
otwarcie chrześcijańskiego uniwersytetu  
w roku 2020. Głównym celem SCKA jest 
rozpowszechnianie ewangelii Jezusa Chry-
stusa, zakładanie nowych zborów, kształ-
cenie pastorów i ewangelistów. „Pracujemy  
w jedności, w miłości i w harmonii z ciałem 
Chrystusa w Ruandzie, Afryce i na całym 
świecie” – mówi deklaracja ideowa SCKA 
(BWA Connect,10/2010).

Uzbeccy protestanci zostali ukarani wyso-
ką grzywną za to, że nie zawiadomili władz 
o zamiarze zorganizowania nabożeństwa 
we własnym budynku kościelnym. Gdy 
milicja 10 października ub.r. dokonała re-
wizji protestanckiego kościoła w mieście 
Czirczik niedaleko stolicy Uzbekistanu 
Taszkientu, zastępca pastora, Władimir 
Kim został ukarany grzywną w wysokości 
osiemdziesięciu minimalnych miesięcz-
nych zarobków, zaś pastor – czterdziestu 
zarobków miesięcznych. Kara ta została 
nałożona zgodnie z kodeksem administra-
cyjnym za „naruszenie procedury prowa-
dzenia religijnych zgromadzeń”, ponieważ 

nie zawiadomiono władz o zamiarze od-
bycia nabożeństwa w swoim, wcześniej 
zarejestrowanym budynku kościelnym. 
Dwudziestu milicjantów przerwało nabo-
żeństwo w drugim kościele protestanckim 
21 października ub.r. Prawo religijne tego 
kraju jest coraz surowsze dla chrześcijan. 
Poza regularnymi karami pieniężnymi, 
wierzący są skazywani na więzienie. Do 
uchwalonego w 1994 roku prawa religij-
nego wniesiono już ponad 60 poprawek, 
ale są one coraz surowsze. I tak coraz 
większe kary nakłada się za publikowanie 
i rozpowszechnianie literatury religijnej 
bez zezwolenia władz (credo.ru).

Z badań wynika, że najbardziej religij-
nym miejscem na Ziemi jest teren mię-
dzy pustynią Sahara a południowym 
cyplem kontynentu afrykańskiego. So-
weto, część aglomeracji Johannesbur-
ga, zamieszkanej głownie przez lud-
ność murzyńską znane jest z roli, jaką 
odegrało w walce z rasową segregacją.  
20 lat po zakończeniu polityki apar-
theidu, wewnątrz największego okręgu 
miejskiego Południowej Afryki zaczyna 
się zupełnie inny rozdział. Soweto płonie 

Afryka - najbardziej  
religijne miejsce na Ziemi

dla Boga. „Ludzie, którzy tu przychodzą 
naprawdę świadomie doświadczyli spo-
tkania z Bogiem”, mówi pastor Mosa 
Sono z kościoła Grace Bible Church  
w Soweto. Kościół, który rozpoczął swo-
ją działalność w 1983 roku z zaledwie 
garstką osób, ma obecnie ponad 15.000 
członków i 11 siostrzanych kościołów  
w całej Afryce Południowej. W ciągu 
czterech miesięcy  ankieterzy odwiedzili 
18 krajów Afryki Subsaharyjskiej. „Pod-
czas bezpośrednio przeprowadzonych 
rozmów z ponad 25 tysiącami osób  
w 60 różnych językach, przeważająca 
większość stwierdziła, że religia jest dla 

nich bardzo ważna”, podsumowuje Luis 
Lugo, dyrektor Pew Forum on Religion  
& Public Life, organizacji prowadzącej 
badania. „Większość badanych wierzy  
w jednego Boga, w niebo i piekło, a Bi-
blia jest dla nich dosłownym Słowem 
Boga. Spora liczba wierzy, że Jezus 
powróci za ich życia”. W 1900 roku 
w Afryce Subsaharyjskiej żyło 7 milio-
nów chrześcijan, obecnie to już 470 
milionów. Liczba chrześcijan stanowi 
60% populacji. Islam również znacznie 
zwiększył liczbę swoich wyznawców,  
z 11 milionów w 1900 roku do 234 mi-
lionów w 2010  (ewangelista.pl).



Cykl SKUTECZNE RODZICIELSTWO W ŚWIECIE 
PEŁNYM ZAGROŻEŃ zrewolucjonizuje twoje poglądy na temat 
rodzicielstwa. Podczas 9 sesji zawartych na 4 płytach DVD, odkryjesz 
pełne mocy zasady, które pozwolą ci być skutecznym rodzicem niezależnie 
od okoliczności. Dołączony podręcznik, zawierąjacy zestawy pytań 
do dyskusji (wariant pracy w grupie rodziców), ćwiczenia oraz zadania 
do wykonania w domu, pomoże ci podjąć praktyczne kroki, aby poznawane 
zasady przenieść bezpośrednio do twojego osobistego życia. 

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

„Przez tysiące lat, od Józefa, przez Dawida, do Marii, Bóg używał ludzi, 
by pokazać swoją nieograniczoną moc. Jest On wystarczająco mocny, 
by również twoje dziecko do Siebie pociągnąć. Pytanie brzmi: jak my, jako 
rodzice, możemy pomóc w tym procesie? Dam ci wskazówkę: nie musisz 
być ekspertem psychologii dziecięcej, ani mieć doktoratu z teologii biblijnej; 
wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte serce i kilka podstawowych zasad. 
Potem możesz obserwować, jak Bóg działa i czyni cię skutecznym 
rodzicem, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie.” 

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

Fundacja „Głos Ewangelii”, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa, 
tel/fax: (0) 22 621 28 38, E-mail: gospel@gospel.pl www.gospel.pl 

Co warto przeczytać?    Co warto przeczytać?

Wydawnictwo Uczelniane Wyższego 
Baptystycznego Seminarium Teologicz-
nego w Warszawie wraz z Wydawnic-
twem Credo z Katowic wydały wspólnie 
publikację naukową pt. „Władze Polski 
Ludowej a mniejszościowe związki wy-
znaniowe”, pod red. prof. dr. hab. Tade-
usza J. Zielińskiego. Zamieszczone w niej  
wystąpienia dziewięciu badaczy histo-
rii stosunków władz PRL z Kościołami 
w Polsce w latach 1945-1989 stanowią 
plon sympozjum naukowego pt. Między 
lojalizmem a samodzielnością. Mniejszo-
ściowe wspólnoty religijne wobec władz 
Polski Ludowej. To sympozjum, zorgani-
zowane przez WBST odbyło się trzy lata 
temu, dnia 17 października 2007 roku. 
Treść wystąpień przedstawicieli różnych 
środowisk naukowych okazała się bar-
dzo wartościowa i godna opublikowania 
w trzecim tomie z cyklu „Rozprawy i ma-
teriały WBST w Warszawie”.

O podstawowych założeniach polityki 
wyznaniowej władz PRL w stosunku do 
wyznań mniejszościowych traktuje tekst 
dr. Konrada Białeckiego z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego 
wystąpienie na sympozjum jest dobrym 
wprowadzeniem do kolejnych tekstów 
traktujących o poszczególnych Kościo-
łach mniejszościowych i ich działalności 
w powojennych realiach politycznych. 

Problemy Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego z władzami Polski Ludowej  
w latach 60. ub. wieku były tematem wy-
stąpienia dr. Jarosława Kłaczkowa z Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

zaś dr Grzegorz Bębnik z Uniwersytetu 
Śląskiego poruszył kwestię przejawów 
oporu, symbiozy a czasami współpracy 
duchownych Kościołów protestanckich 
w Polsce południowej z ówczesnymi 
władzami.

Dr Jan Mironczuk z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku zaprezentował genezę konte-
stacji Świadków Jehowy wobec władz 
PRL, natomiast prof. dr hab. Krzysztof 
Biliński z Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz mgr Magdalena Tomczyk z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed-
stawili dwa opracowania dotyczące 
trudnych uwarunkowań, w jakich dzia-
łały Kościoły starokatolickie w Polsce  
w tym okresie.

O funkcjonowaniu Kościoła baptystycz-
nego w realiach PRL traktują dwa teksty 
autorstwa dr. Henryka Ryszarda Toma-
szewskiego i dr. hab. Krzysztofa Brzech-
czyna z Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Na szczególną uwagę 
zasługuje pozytywna ocena postawy 
niektórych liderów polskiego baptyzmu 
(s. 138), którzy w bardzo trudnych uwa-
runkowaniach politycznych starali się 
budować dobre relacje międzywyzna-
niowe i realizować misję Kościoła w pol-
skim społeczeństwie.

Zwieńczeniem tych opracowań jest tekst 
autorstwa prof. Tadeusza Zielińskiego, 
który przedstawił obowiązującą w okre-
sie PRL doktrynę prawa konstytucyjnego 
i wyznaniowego, która wyznaczała kie-
runki i sposoby działania ówczesnych 
władz zarówno wobec Kościoła Rzym-

skokatolickiego jak też innych Kościołów 
i związków wyznaniowych.

Na sympozjum zabrakło opracowania 
dotyczącego drugiego co do liczebności 
Kościoła Prawosławnego i jego relacji  
z władzami komunistycznymi w Polsce, 
co z pewnością byłoby również ważnym 
przyczynkiem do poznania trudnych re-
aliów, w jakich przyszło działać również 
temu Kościołowi.

Niewątpliwym atutem omawianej pu-
blikacji są pomieszczone w niej i bar-
dzo cenne dla środowiska naukowego  
i wszystkich badaczy historii Kościołów 
w Polsce oraz relacji Państwo - Kościół 
w ogólności - aż trzy bibliografie opra-
cowane przez prof. T. Zielińskiego. Są to: 
1) Podstawowa bibliografia historii mniej-
szości religijnych w Polsce, 2) Bibliogra-
fia piśmiennictwa dotyczącego sytuacji 
prawnej mniejszości religijnych w Polsce 
za lata 1919-2009, oraz 3) Wybrana bi-
bliografia druków zwartych wyrażają-
cych politykę wyznaniową władz Polski 
Ludowej.

Nie ulega wątpliwości, że treści zawarte 
w tym tomie stanowią cenny przyczynek 
do badań nad historią mniejszościowych 
związków wyznaniowych w okresie 
PRL, które wymagają przecież dalszych 
intensywnych poszukiwań i kolejnych, 
rzetelnych opracowań naukowych.

                              Andrzej Seweryn

Władze Polski Ludowej  
a mniejszościowe związki 
wyznaniowe [pod red. Tadeusza  
J. Zielińskiego],  
Rozprawy i materiały Wyższego 
Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego w Warszawie, t. 3, 
Warszawa-Katowice 2010, s. 271.

Kościoły mniejszościowe w PRL 
- nowa publikacja naukowa WBST
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Eliza ma 11 lat i choruje na Niemann- 
Pick syndrom typ C. Jest to choroba gene-
tyczna atakująca mózg. Mózg na skutek 
tej choroby wyłącza po kolei wszystkie 
procesy życiowe. Jej starzy brat, Michał, 
też miał tę samą chorobę. Najpierw 
przestał chodzić, mówić, przełykać, 
pojawiły się problemy z oddychaniem  
i ostatecznie... Zmarł w wieku 14 lat.

U Elizki obserwujemy problemy z cho-
dzeniem, drżeniem rączek, problemy 
z mową i koncentracją uwagi. Nie jest 
jeszcze tak źle, a to wyłącznie, dlatego 
że od września 2009 r. zażywa specjal-
ne lekarstwo. Jej stan zdrowia znacznie 
się poprawił i uważamy, że ten lek na 
Elizę świetnie działa - neurolog podzie-
la naszą opinię i parametry medyczne 
też na to wskazują.

Niestety są jednak problemy. Jedyny lek, 
Zavesca, nie jest jeszcze refundowa-
ny przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
mimo że pod koniec kwietnia 2010 r. 
zostały złożone do Ministerstwa Zdro-
wia wszelkie niezbędne dokumenty. 
Obecna cena lekarstwa wynosi około 
35 500,00 zł za jedno opakowanie (star-
cza ono na 21 dni). Eliza wymaga także 
rehabilitacji, która pozwala jej być jak 
najdłużej samodzielną. Sami nie jeste-
śmy w stanie pokryć takich kosztów

Jeśli chcesz pomóc naszej Elizce w re-
habilitacji i leczeniu przekaż 1% po-
datku na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego, która podjęła się zbierania 
funduszy dla Elizy.

W tym celu wystarczy, że prawidłowo 
wypełnisz w swoim rocznym zeznaniu 
podatkowym za 2010 r. sekcję” „wnio-
sek o przekazanie 1% podatku należ-
nego na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego [OPP]”
W rubryce nazwa „OPP” wpisz:  
Fundacja „BREAD oF LIFE”
W rubryce numer KRS wpisz:     
0000268931
W rubryce informacje uzupełniające 
wpisz:  pomoc dla Elizy Banickiej 
a w pozycji „wyrażam zgodę” wstaw: x
Pamiętaj, aby wnioskowana do przeka-
zania kwota nie przekraczała 1% po-
datku należnego i była zaokrąglona do 
pełnych 10 groszy.

*
Jeśli chcesz pomóc Elizce poza 1%  
podatku możesz dokonywać wpłaty 
na konto Fundacji „BREAD of LIFE”:  
LUKAS Bank 12 1940 1076 3023 5096 
0001 0000 Z dopiskiem: pomoc dla  
Elizy Banickiej

*
Z góry dziękujemy bardzo za okazaną 
pomoc.
Daria i Dariusz Baniccy (rodzice Elizki)

PS. Jeśli przekazałeś 1% podatku lub do-
konałeś wpłaty na konto proszę daj znać 
mailowo (dariusz-banicki@o2.pl) byśmy 
mogli monitorować przelewanie pieniędzy 
przez Urząd Skarbowy i księgowanie przez 
Fundację. Pozwoli nam to także na kontakt  
z Wami w celu raportowania wykorzystywa-
nych środków.



Prenumerata „Słowa Prawdy”  
w 2011 roku

W związku z zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy  
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.  
Dalej GORĄCO ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA PRENUMERAT  

z przyjaciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają faktycznie  
do Redakcji, a nie na pocztę. Czyli: chodzi o to, aby przychodziły 

POD JEDEN ADRES, a nie kilka różnych. 

Oto warunki prenumeraty Słowa Prawdy na 2011 rok:
Prenumerata pojedyncza:  80 zł/rok (90 zł w roku 2010)
Prenumerata 2-10 egzemplarzy: 60 zł/rok każda (80 zł w roku 2010)
Prenumerata 11-20 egzemplarzy: 55 zł/rok każda 
Prenumerata powyżej 21 egzemplarzy: 50 zł/rok każda
Koszt pojedynczego numeru to 9 zł (z kosztami przesyłki)

PROMOCJA INTERNETOWEJ PRENUMERATY  
„SŁOWA PRAWDY” (PLIK PDF)

W tym roku tniemy ceny! 
Internetowa prenumerata „Słowa Prawdy”  

tylko za 19,90 zł/rok!
Po opłaceniu prenumeraty internetowej prosimy o kontakt e-mailowy na adres: 

slowo.prawdy@baptysci.pl. Można swój e-mail podać w tytule wpłaty. 
Wyślemy wówczas osobisty kod dostępu do pliku pdf ze „Słowem Prawdy”.

ZASPONSORUJ MISYJNE EGZEMPLARZE  
„SŁOWA PRAWDY”

„Słowo Prawdy” to spoiwo polskiej społeczności baptystycznej.  
 Z niego dowiadujemy się o życiu Kościoła. To ono jest platfor-
mą dla spotkania, poznania, wymiany poglądów i wzajemnego 
zbudowania. Dlatego powinno docierać do wszystkich Zborów 
naszego Kościoła. Również tych, które jeszcze nie nauczyły się 

„Słowa Prawdy” czytać, bądź jeszcze nie są świadome,  
że należą do ogólnopolskiej rodziny. 

Dodatkowo „Słowo Prawdy” dociera do osób i instytucji,  
którym chcemy dać się poznać: seminariów katolickich  
(w niektórych nasze Pismo cieszy się popularnością,  
czego mamy sygnały zwrotne), organizacji misyjnych,  

innych czasopism protestanckich, itp.

Jeśli leży Ci na sercu to dzieło misyjne, dołóż do niego ręki. 
Ofiara nawet kilkudziesięciu złotych będzie dla nas pomocna.  
A przede wszystkim, będzie dla nas zachętą! Dowodem na to,  

że chcesz, by „Słowo Prawdy” docierało 
do różnych osób i środowisk. 

Opłaty za prenumeratę prosimy kierować na konto:
Kościół Chrześcijan Baptystów 

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

W tytule wpłaty prosimy o odpowiedni dopisek, np.: 
• ofiara SP • SP prezent dla... • prenumerata internetowa SP (można tu 
podać e-mail) • prenumerata „SP” (prosimy podać ilość zamawianych 

egzemplarzy i adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres wpłacającego).

ZRÓB BLISKIM PREZENT
- ZAPRENUMERUJ IM „SŁOWO PRAWDY”

Jako Redakcja „Słowa Prawy” staramy się być we wszystkim 
wierni Bogu i Jego Słowu, a przy tym również kreatywni  

i odważni. Mamy nadzieję, że lubisz nasze Pismo. 
Pomyśl. Może jego lektura byłaby czymś cennym i inspirującym 

w wierze dla Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny? Jeśli tak  
– nic prostszego! Zrób im prezent w postaci prenumeraty!


