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Kim jesteśmy, jako chrześcija-
nie dla niechrześcijan? I kim oni 
są dla nas? 

Te pytania towarzyszą Kościołowi 
od początku. Ten temat jest również 
poruszany w przypowieściach nasze-
go Pana. Znamy obraz soli, miasta na 
górze, kwasu, który przenika ciasto, 
drzewa, które wzrosło z najmniejsze-
go nasionka, pszenicy i kąkolu, które 
mają razem rosnąć do żniwa (przyjścia 
Pana), kamienia, który wypełnia całą 
ziemię (to z księgi Daniela). W końcu, 
znane słowa naszego Pana, by nie być 
ze świata a w świecie, wykład tego te-
matu przez apostoła Pawła w Liście do 
rzymian 14 rozdziale i wizje Babilonu...  
w Objawieniu. Materiału jest sporo. 
I chyba dlatego nie ma wśród chrze-
ścijan jednej wizji właściwej relacji, 
postawy, jaką chrześcijanin i Kościół 
powinien przyjąć wobec zewnętrzne-
go świata. Propozycje są bardzo różne. 
Od cichości po rewolucje; od uległo-
ści po zdobywanie; od obojętności po 
współczucie; od izolacji do zaangażo-
wania. A temat to ważny, skoro mamy 
na tym świecie uwielbić Boga: iść i czy-
nić uczniami wszystkie narody. Ucząc 
je, czyli docierając do nich. Czyniąc 
uczniami, czyli zmieniając. Chrzcząc. 
I w tym właśnie (jak warunkuje „oto”  
z Ewangelii Mateusza 28:20) towarzy-
szyć chce Kościołowi Jezus aż do skoń-
czenia świata. To obietnica obecności 
w realizacji powierzonego zadania. 

Odpowiedzi na te pytania staramy 
się przybliżyć w tym numerze Sło-
wa Prawdy. Po pierwsze, kazanie Stół 
celnika – które każe zastanowić się 
nad naszą postawą wobec „celników” 
wokół nas. I nad tym, jaki Pan zosta-
wia nam wzór. Podobnie, rozważanie 
Światłość świata. Następnie dwa świa-
dectwa chrześcijan, którzy już wybrali 
– zaczęli działać (Polski dla zaawanso-

wanych i Radny - chrześcijanin). Świato-
poglądy wokół nas – to lekcja języków 
obcych, która nam się może przydać, 
gdy rozmawiamy z ludźmi opisującymi 
świat inaczej niż my. Ale również lek-
cja ucząca wspólnego języka, podo-
bieństw, które możemy wykorzystać, 
i których warto być świadomymi. Ko-
lejny odcinek Punktów widzenia uczy 
o balansie między rozumieniem siebie 
w oderwaniu od innych, i jako części 
czegoś większego, co znów kieruje nas 
w stronę społeczeństwa, czy społe-
czeństw. Teksty Mariusza Sochy i Jaro-
sława Korzeniowskiego to dwie lekcje 
na temat Kościoła – jedna współczesna  
a druga z historii o tym, jak w owym 
świecie funkcjonować. W końcu, choć 
tego nie planowaliśmy, współgra z te-
matem głównym wspomnienie o Ani-
ce Kufeld Lindell, będące wspaniałym 
świadectwem o osobie, która potrafiła 
dawać siebie innym. 

Dodatkowo polecamy rzucający wy-
zwanie plan czytania Biblii (Niezawod-
ny system...) oraz tekst o uświęceniu 
(Modlitwa i uświęcenie), kolejne roz-
ważanie „babskim okiem” (tym razem 
miłość na tapecie), oraz wspomnienie  
o wybitnym polskim i polonijnym pasto-
rze Zdzisławie Pawliku. Całość zamyka 
kolejne Pytanie do pastora (tym razem 
trudny tekst), wybór wiadomości ze 
świata i zachęta do praktycznego oka- 
zania pomocy zborowi w Malborku.

Drogi Panie, prowadź nas. Do świata  
i w świecie, ale w Twoim Duchu,  
z Twoim Słowem, w Twojej prawdzie, 
abyśmy mogli być przez Ciebie uży-
wani w czynieniu uczniów dla Ciebie 
i przyprowadzaniu kolejnych grzesz-
ników do Twego wspaniałego Ojca, 
Amen. 

         W imieniu Redakcji,
        pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

gryzanie potraw słodką, czerwoną ce-
bulą maczaną w soli. Pycha. W tym 
czasie przyjezdni z Zachodu raczyli 
się wspaniałościami McDonalda. Jaki 
to wysyła sygnał? McDonald jest OK; 
rumuńskie specjały nie zasługują na 
uwagę. Czy to prawda? 

Stół jest ważny. Jedzenie tego, co przed 
nami postawią, jest ważne. Siedzenie 
przy jednym stole jest nawet bardzo 
ważne. Zaproszenie kogoś na posiłek 
jest przecież wielokulturowym zna-
kiem przychylności i zaufania, nawet 
jeśli na kredyt. To zaproszenie w we-
wnętrzny krąg rodziny, bądź bliskich. 
Usługiwanie komuś przy stole oznacza 
szacunek, bo jest to forma uniżenia. 
Pamiętamy faryzeusza, który próbował 
ugościć Jezusa, jednocześnie odma-

wiając mu szacunku – jedno wyklucza 
drugie; nie da się tego zrobić neutral-
nie; to obraźliwe (Łk 7:44-46).  Podob-
nie odmawianie jedzenia będąc w go-
ściach (poza umiarkowaniem, które jest 
wskazane) – to potwarz dla gospodyni. 
Jedzenie ma głęboki, teologiczny sens, 
który wzmacnia jeszcze Stół Pański. 
To najgłębsza forma wspólnoty, bycia 
jednym, poza prawdopodobnie aktem 
współżycia między mężem i żoną. 

Co więc zrobił Jezus siadając do jed-
nego stołu z celnikami? Przyjmując 
zaproszenie od Mateusza, by zasiąść 
przy jego stole?  
Jezus przyznał się do nich. Nie odrzu-
cił ich, ale się z nimi zbratał. A to nie 
był ugrzeczniony stół z oranżadą. To 
była impreza u celnika. Dużo jedzenia, 

Stół celnika
Mateusz Wichary

A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie 
dla niego w domu swoim. I była 

liczna rzesza celników oraz innych, 
którzy zasiedli wraz z nimi do stołu.

Łk 5:29

Jezus przy stole celnika. Obraz znany 
i przez to spłaszczony. Wydaje nam 
się, że nas nie dziwi. Wszystko w nim 
rozumiemy. Typowa interpretacja tego 
tekstu mówi o miłości Bożej: o tym, 
że nasz Pan nie boi się wejść pośród 
grzeszników. Słusznie, bo o tym wła-
śnie ów tekst mówi. Tylko, czy my fak-
tycznie go rozumiemy? Czy faktycznie 
potrafimy zastosować? Czy nasza po-
stawa odzwierciedla postawę naszego 
Pana? 

Chciałbym, byśmy spojrzeli na ten tekst 
z perspektywy kilku tematów, które 
porusza: wspólnoty z grzesznikami, 
odwagi i świętości. Mam nadzieję, że 
ów stół celnika stanie się dla nas wy-
zwaniem i zachętą.

Wspólnota z grzesznikami
Niedawno słyszałem o pewnym za-
chodnioeuropejskim misjonarzu w Af- 
ryce. Służył ofiarnie w ekstremalnych 
warunkach wśród nieuleczalnie cho-
rych. Mieszkańcy byli mu bardzo zo-
bowiązani. W dowód wdzięczności 
zaprosili go na uroczystość, przez którą 
stałby się jednym z nich. Odmówił. 

Jak pewnie wielu członków prote-
stanckich kościołów w Polsce, często 
obserwuję misjonarzy przybyłych do 
Polski z innych krajów. Nie dziwi i nie 
gorszy nas zachowywanie przez nich 
pewnych zwyczajów, które przywieźli 
ze swych krajów ojczystych. Każdy ma 
do tego prawo. Ale są sytuacje, w któ-
rych odczuwam(y) przykry dystans. Na 
przykład, niechęć do spróbowania dań 
naszej kuchni. Oczywiście, nie każdy 
musi lubić flaki, czy wątróbkę. Ale pie-
rogi, czy bigos można chyba spróbo-
wać? Niby nic, ale lekceważenie cze-
goś, co jest przecież dla nas ważne, co 
wyraża zarówno serce gospodyń jak  
i dorobek kulturowy narodu, rani. Kie-
dyś byłem w Rumunii. Razem z przyja-
ciółmi z Polski eksperymentowaliśmy  
z lokalną kuchnią. Nie wszystko mi 
smakowało, ale do dziś pamiętam za-
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picia (w. 30), pewnie niewybrednego 
słownictwa, zwyczajów celników, na-
wet jeśli ze względu na Specjalnego 
Gościa się nieco hamowali. Oczywi-
ście, zapewne Jezus ów stół w jakiś 
sposób swą obecnością przemienił. 
Ale to nie był jego stół. Na jego warun-
kach zastawiony. To był stół celnika. 
I choć Lewi zdecydował się właśnie, 
by pójść za Jezusem, to impreza była 
wciąż imprezą celników. Werset 29 
mówi o „wielkim” przyjęciu. O „licz-
nej” rzeszy gości – gości Lewiego,  
i tych po fachu i z fachów pokrewnych, 
równie niechlubnych (w. 30: „celników 
i grzeszników”). 

Jak to możliwe, postaram się odpowie-
dzieć za moment. Teraz ograniczę się 
tylko do refleksji, że zachowalibyśmy 
się dzisiaj inaczej. Poinstruowalibyśmy 
Lewiego: teraz, kiedy zostałeś chrześci-
janinem, zostaw to wszystko za sobą. 
Nie rób więcej imprez. My oczywi-
ście, broń Boże, się na nich nie pojawi-
my. To szeroka droga, droga celników  
i grzeszników. My na nią nie wchodzi-
my. Ty też z niej zejdź. Z takimi ludź-
mi nie warto się widywać. Nie warto 
z nimi się spotykać. A nawet, dobry 
chrześcijanin tego robić nie powinien. 
Zostaw to wszystko za sobą. Chodź  
z nami, do naszego stołu. Tam jest 
miło, aseptycznie i właściwie. 

No, ale Jezus tak nie powiedział. Za-
proszenie przyjął. Czy więc był może 
jak ten misjonarz wśród Afrykańczy-
ków? Siedział, nadęty, zniesmaczony, 
wewnętrznie nieobecny, ponad tym 
wszystkim, co się wokół Niego dzie-
je, każdym gestem, ruchem pokazu-
jąc, jak to wszystko Go mierzi i jak to 
wszystko jest obok, i jak niewidzialna 
bariera wokół Niego działa idealnie, 
tak ściśle przylegając, że nie ma nic 
z tym wszystkim, co dzieje się wokół 
Niego wspólnego ani na chwileczkę? 
Jak bardzo się poświęca i jest cierpięt-
nikiem Bożym, ale cóż, pokaże, jak oto 
jest otwarty, i w ogóle? Niektórzy z nas 
zapewne w ten sposób rozumieją by-
cie na różnych imprezach, nie naszych, 
„dla świadectwa.” Cóż więc, czy o to 
właśnie chodzi? 

Trochę się zdradziłem powyżej, pisząc 
o byciu „nadętym”. Tak, uważam, że nie 
o to chodzi. Uważam, że gdyby Jezus  

w ten sposób się zachował, to by oszu-
kał Lewiego. Przyjąłby zaproszenie, któ-
re tak naprawdę swym zachowaniem 
później by odrzucił. A Jezus NAPRAW-
DĘ przyjął to zaproszenie. I naprawdę 
miał społeczność z grzesznikami. 
Jak to więc możliwe? Czy człowiek 
oddany Bogu może mieć społeczność  
z grzesznikami? Czy jedno nie wyklu-
cza drugiego? W odpowiedzi pomoże 
nam refleksja nad odwagą. 

Odwaga
Nasz Pan spotyka Mateusza w jego 
grzechu i nie boi się go zaprosić do 
bliskiej społeczności: „Pójdź za mną”  
(w. 27). On się przyznaje do Lewiego; 
nie wstydzi go. Chce z nim być. Z takim, 
jaki jest. Oczywiście, Pan go przemieni, 
ale to jest jeszcze przyszłość. Teraz jest 
tym, kim jest. Nikim więcej. Pan się go 
nie boi, ani nie wstydzi. Nie boi się, że 
się nim skala. Raczej, jest przekonany, 
że owo skalanie potrafi oczyścić, cho-
robę uleczyć, zło przemienić (w. 32). 

Pan wie, że łaska jest większa od grze-
chu; dobro zwycięża zło (Rz 5:15; 
12:21). Nie boi się więc w grzech wejść. 
To grzech ma bać się Pana, a nie Pan 
grzechu. Gdyby Pan zła nie zwyciężał, 
to Zły by się Go nie bał. Ale się bał  
i boi, właśnie dlatego, że Pan wkracza 
w jego terytorium i zdobywa ludzi, 
których Zły uważa za swą bezpieczną 
własność. 

A to błąd. Bo choć ludzie żyjący w jaw-
nym, publicznie napiętnowanym grze-
chu faktycznie są weń uwikłani bardziej 
niż osoby żyjące moralnie, jednocze-
śnie doświadczają silniej jego niewoli. 
Gdzie grzech się rozmnaża, tam i łaska 
bardziej obfituje (Rz 5:20) – zarówno  
w swym bogactwie, gdy ludzie się na-
wracają, jak i w poprzedzającym je zro-
zumieniu potrzeby uwolnienia; tęskno-
ty za zmianą. Oczywiście, nie zawsze; 
bez Ducha człowiek tak czy siak tłumi 
prawdę i zaprzecza swemu upadkowi 
nawet, gdy jest na dnie. Ale przychodzi 
mu to znacznie ciężej. 

Nasz Pan więc grzechu się nie boi. 
Wie, że łaska jest wspanialsza i moc-
niejsza. A my? My dziś potrzebujemy 
murów. Cóż z tego, że niewidzialnych? 

Mur, to mur. A tego muru właśnie  
u Pana nie widzę. Nie widzę go zresztą 
nie tylko w tym fragmencie. Nie wi-
dzę go przede wszystkim we wciele-
niu: w staniu się takim, jak my (J 1:18).  
W przejściu przez cierpienia i próby 
(Hbr 2:18). Chrystus, choć bezgrzeszny, 
utożsamił się przecież z ludzkością i to 
nie tą doskonałą, czystą, ale właśnie tą 
zepsutą. Wszedł w nią odważnie. My  
z tym mamy problem. Dlaczego? Myślę, 
że nie wierzymy w dobro. Wierzymy  
w zło. Jakoś w praktyce ciężko nam 
ufać, że większy jest Ten, który miesz-
ka w nas niż ten, który jest na świecie. 
Dlatego izolujemy się. Tworzymy „lep-
szy” świat w oddzieleniu. Czy święty? 
Oto pytanie. Na pewien sposób na 
pewno. Ale na pewien sposób również 
tworzymy nieuchronnie faryzeizm; 
udawanie. Bo model ów, jakkolwiek 
w treści inny, ostatecznie opiera się na 
tym samym rozwiązaniu, które przyjęli 
faryzeusze: odcięcie się od grzeszni-
ków. Model, który święty, namasz-
czony Pan, Bóg i doskonały człowiek  
w jednej Osobie odrzuca, zasiadając 
do stołu celnika. 

Świętość
Czym więc jest świętość, skoro nie od-
dzieleniem? Przecież święty oznacza 
właśnie to: odcięcie (od codzienności; 
zwyczajności – w języku hebrajskim) 
bądź inność, odmienność (w grece). 
Jak można być świętym, nie będąc od-
dzielonym? Pozwolę sobie odpowie-
dzieć, najpierw posługując się analo-
gią Wcielenia. Jak można być Bogiem, 
będąc człowiekiem? Czy jedno wyklu-
cza drugie? Wiemy, że nie wyklucza. 
Że to fałszywa alternatywa: albo czło-
wiek, albo Bóg. Nasz Zbawiciel jest 
zarówno odwiecznym Słowem, które 
było Bogiem i u Boga, jak i człowie-
kiem, który przyszedł na świat, i jako 
człowiek zaczął istnieć około 2000 lat 
temu. Jego przymioty boskie i ludz-
kie harmonijnie współistniały między 
sobą; nie był schizofrenikiem (w teolo-
gicznym żargonie to communio idio-
matum). Dwie natury nie kłóciły się ze 
sobą, ale łączyły w jednej Osobie (tą 
prawdę dogmatyka wyraża mówiąc  
o unii hipostatycznej, czyli wspólnocie 
dwóch natur w jednej Osobie Pana). 

Skoro to możliwe u Pana, to możliwe 
również u Jego naśladowców. Twier-
dzę, widząc przed sobą Pana przy stole 
celnika, że świętość nie polega na od-
mawianiu bądź udawaniu wspólnoty 
z ludźmi, ale na wspólnocie z ludźmi 
PLUS wewnętrznej odmienności. Nasz 
Pan siedząc przy tym stole zarówno 
miał z nimi społeczność, jak i czuł się 
od nich inny. Owo zarówno jest sed-
nem. Jedno nie wyklucza drugiego.  
A kiedy wyklucza, coś wyjątkowego, 
coś Bożego i świętego bezpowrotnie  
i nieodwracalnie w nas umiera. 

Brak wspólnoty
Po pierwsze, kiedy brakuje autentycz-
nej społeczności, stajemy się nadętymi 
bubkami; współczesnymi faryzeusza-
mi, którzy nikogo swą postawą nie za-
chwycą ani nie przyciągną, chyba że 
podobnych sobie obłudników. Brakuje 
w nas łaski Bożej, która była w Chry-
stusie (J 1:14). Zwróćmy uwagę, że wła-
śnie owej niezasłużonej społeczno-
ści, czyli po prostu łaski doświadczył 
Lewi ze strony Jezusa. I musiało to być 
prawdziwe, całkowite i autentyczne. 
Inaczej Lewi nigdy by nie wpadł na 
pomysł, że Pan może przyjść na ucztę 
do niego. Więcej: Lewi założył, że Pan 
TAK SAMO nie będzie się wzbraniał 
mieć społeczność z jego kolegami.  
I DLATEGO nie boi się Go zaprosić  
a nawet sądzi, że jak zmienił jego, tak 
może zmienić i ich! Ta wewnętrzna 
odmienność nie odpycha, ale przycią-
ga grzeszników.

Czy nie jest to w ogóle sednem miło-
ści Bożej? Czy nie zadziwia nas wła-
śnie fakt, że święty Bóg chce mieć  
z nami, czyli światem, grzeszną i upa-
dłą ludzkością społeczność? I czy o tej 
miłości nie mówi właśnie znany nam 
wszystkim fragment z Ewangelii Jana 
(3:16)? W końcu, czy właśnie ta prawda 
o miłości Bożej nie jest sednem Stołu 
Pańskiego? Owszem, to stół przemie-
nionych grzeszników. Ale przemienio-
nych przez łaskę, a nie własne zasługi, 
czy siły. Poza tym, owo przemienienie 
nie zmienia tego Stołu Łaski w Stół Za-
płaty. Wciąż siedzenie przy nim, to, że 
jego gospodarzem jest sam Boży Syn, 
a my możemy do niego zasiąść, jakby-
śmy przemienieni nie byli, nam się NIE 

należy. W gruncie rzeczy, różnica mię-
dzy celnikami a nami jest ostatecznie 
– poza Bożą łaską – kompletnie nie-
istotna. Czyli nasz Pan zasiada pośród 
nich i nas wciąż na tej samej zasadzie. 
Przyznaje się tak do nas jak i do nich 
i tak ich jak i nas nie odrzuca, z łaski, 
dzięki swojej własnej ofierze. Przyczy-
na w obu przypadkach jest poza nami, 
choć oczywiście różni nas (mam na-
dzieję) pozytywna odpowiedź na we-
zwanie do nawrócenia. Pan Jezus jest 
z nami naprawdę, pomimo naszych 
grzechów. One Go nie powstrzymu-
ją, by zastawiać przed nami Stół. By 
do niego nas zapraszać. Nie na niby. 
Nie po to, by nam udowadniać, jacy 
jesteśmy do niczego. Nie dla pozorów. 
I nie dlatego, że jesteśmy tak wspania-
li. Ale dlatego, że chce być z nami, jak  
z celnikami przy stole Lewiego. Oba te 
stoły to stoły łaski.  

Przypomnijmy sobie również Kaza-
nie na Górze: „Miłujcie  nieprzyjaciół 
waszych i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują, abyście byli synami 
Ojca waszego w niebie, bo słońce 
jego wschodzi nad złymi i dobrymi  
i deszcz pada na sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych” (Mt 5:44-45). Niech 
nasz deszcz pada równo. Niech nasze 
słońce nie wybiera. Czy to nie na tym 
właśnie polega świętość? Naśladowa-
nie Ojca w niebie? Wygląda na to, że 
tak. A zresztą, „gdybyście miłowali tyl-
ko tych, którzy was miłują, jakąż macie 
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czy-
nią? A jeślibyście pozdrawiali tylko bra-
ci waszych, cóż osobliwego czynicie?” 
(Mt 5:46). Najwyraźniej nic osobliwe-
go. „Czyż i poganie tego nie czynią?”. 
Ano czynią. Tylko mają inne normy, 
granice, definicje bycia „w” i „poza”. 
Gdzie w tym świętość? Nie ma. Te gra-
nice to nic świętego. To najwyraźniej 
czyste pogaństwo. „Bądźcie wy tedy 
doskonali, jak Ojciec wasz niebieski 
doskonały jest” (w. 48). Czyli jacy?  
Pamiętajmy o deszczu i słońcu.

Podsumowując: prawdziwa świętość 
nie wyklucza społeczności z grzeszni-
kami. Przeciwnie. Ona nawet jej wy-
maga. Bez niej nasza sprawiedliwość 
nie będzie większa niż sprawiedliwość 
faryzeuszy i uczonych w Piśmie, a taka 
właśnie ma być (Mt 5:20). 

Brak inności
Oczywiście, jest również i druga 
ewentualność. Możemy mieć pełną  
i niczym nie uświęconą społeczność  
z grzesznikami. Innymi słowy, zarówno 
niknie, bo nie ma już niczego więcej. 
Żadnej wewnętrznej twardości, lojal-
ności względem Pana; wdzięczności 
w sercu, samokontroli w działaniu, 
pragnienia wywyższania Ojca, życia 
w radości zbawienia i w pokoju, który 
ze względu na ufność do Boga strze-
że naszych serc. Pozostaje wspólnota  
z ludźmi wokół, niezmącona żadną  
innością. Nasze bycie „nie z tego świa-
ta” umiera. Pozostaje może chodzenie 
do innego kościoła niż większość roda-
ków, ale z wewnętrznym dystansem do 
tego, co w nim się dzieje; towarzyszyć 
nam może punktowanie tych, którzy  
w ową inność poszli za daleko, jak to 
powyżej opisałem. Tylko, czy faktycz-
nie jesteśmy uczciwi? Czy nie przycho-
dzi nam zbyt łatwo rozgrzeszanie się  
z lekceważenia wersetu „Jeśli kto mi-
łuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”  
(1J 2:15)? Może przychodzi, skoro za-
zwyczaj Biblii zbyt często również już 
nie czytamy. Trwamy jednak. Zbyt wie-
le w życiu się pozmieniało, społecznie, 
w rodzinie, byśmy teraz się wycofy-
wali. Idziemy więc. Jesteśmy ludźmi 
odpowiedzialnymi i poważnymi. Nie 
zmieniamy się pochopnie. Trwamy. Ale 
to również oszustwo - wobec samego 
siebie. A przede wszystkim niewiara. 
Czyli nie naśladowanie Chrystusa. Tak, 
widzimy faryzeizm tych, którzy przez 
brak miłości nigdy do stołu celników 
nie zasiądą. Ale czy mamy w sercu 
owo zarówno, gdy sami do niego za-
siadamy? Czy mamy w sobie świętość? 
Oddanie Ojcu, jak Jezus? Gorliwość? 
Upór w życiu dla Pana? Pragnienie bli-
skości i oddania? 

Konieczne zarówno!
Świętość więc to zarówno miłość i ła-
ska dla grzeszników, jak wewnętrzna 
inność. Obie są dla prawdziwej święto-
ści niezbędne. Obie i tylko obie. Żad-
nej zabraknąć nie może. O tym mówi 
nam stół celnika i siedzący przy nim 
nasz Pan. Niech Ojciec w Duchu da 
nam moc, by Go w tym naśladować, 
Amen.   
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WYDARZENIA

Ewangelie: Mateusza, Marka,  
Łukasza, Jana

89 DNI

Księgi: Rodzaju, Wyjścia, 
Kapłańska, Liczb,  

Powtórzonego Prawa

187 DNI

Listy do: Rzymian,  
Koryntian 1 i 2, Galacjan, 

Efezjan, Kolosan, Hebrajczyków 

78 DNI

Listy do: Tesaloniczan 1 i 2, 
Tymoteusza 1 i 2, Tytusa, 

Filemona oraz Listy Jakuba 1-3,   
Piotra 1 i 2, Judy; Apokalipsa

65 DNI

Księgi: Hioba, Koholeta 
(Kaznodziei Salomona), Pieśni 

Salomona (Pieśń nad Pieśniami)

62 DNI

Psalmy

150 DNI

Księgi: Jozuego, Sędziów, Rut,  
Samuela 1 i 2, Królewska 1 i 2,  

Kronik 1 i 2, Ezdrasza, 
Nehemiasza, Estery 

249 DNI

Księga Przysłów  
(Przypowieści Salomona)

31 DNI

Księgi: Izajasza, Jeremiasza, 
Treny, Ezechiela, Daniela, 

Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, 
Jonasza, Micheasza, Nahuma, 

Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, 
Zachariasza, Malachiasza 

250 DNI

Dzieje Apostolskie

28 DNI

Ireneusz Skoczeń 

Niezawodny System 
przynoszący zmiany w życiu

Każdego roku zachęcam osoby uczestniczące 
w nabożeństwach naszej wspólnoty do przeczyta-
nia całej Biblii w następnych 12 miesiącach. Pod ko-
niec 2010 roku sam zacząłem poszukiwać systemu, 
który uchroni mnie przed „rutyną” i pomoże bym 
jak gąbka wodą nasycał się Słowem Bożym.

Gdy już przygotowałem kalendarz, który zapew-
ni chronologiczne czytanie ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu zobaczyłem link do strony z napisem: 
System czytania Biblii profesora Granta Horner’a.

Strona rozpoczyna się fragmentem Psalmu: 
„Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie 
uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.”  
Ps. 119,99. Świadectwo Granta zachęciło mnie do 
skorzystania z jego systemu. Poniżej zamieszczam, 
kilka zdań, które mogą zainspirować również Ciebie 
do czytania Biblii w taki sposób.

„Zapytano profesora Horner’a jak to jest możli-
we, że precyzyjnie zna wszystko w swojej Biblii. Od-
powiedź brzmiała: Zasługą jest to, że posiadam Sys-
tem. Zachęcając do przyjęcia i posługiwania się jego 
systemem opowiada: „Rozpocząłem w 1983 roku 
jako nowo nawrócony i w okresie 3 lat bardzo dobrze 
poznałem treść Biblii. 25 lat później treść słowa Bo-
żego jest zapisana w moim umyśle i sercu. Nauczam 
tego systemu w wielu Kościołach. Uczestniczyłem  
w pytaniach biblijnych zadawanych mi przy 1200 
osobowej grupie obserwatorów. Nie mam wykształ-
cenia seminaryjnego. To nie jest system szybkiego 
czytania, ani studiowania Biblii. System, który pole-

cam polega na czytaniu fragmentów 
Biblii rozdziałami jednocześnie czy-
tając w różnych miejscach. Wypróbuj 
ten system przez miesiąc i sprawdź co 
się stanie. Potrzebujemy uczestniczyć 
w czymś systematycznie przez okres 
30 dni tj. jednego miesiąca, aby coś co 
czynimy stało się naszym nawykiem. 
Czy wiesz, że istnieją podobieństwa 
pomiędzy księgą Kaznodziei Salomo-
na a 2 Listem do Koryntian? Czytając 
według tego systemu poznasz jaki jest 
związek pomiędzy Księgą Powtórzo-
nego Prawa a Ewangelią Mateusza. Nie 
ma innego systemu, który daje taką 
różnorodność poznawanych treści.”

Na czym polega System ? Każde-
go dnia przeczytaj jeden rozdział z 10 
zakładek. Tak, 10 rozdziałów dzien-
nie! Zakładki mają służyć pomocą  
w łatwym odnajdywaniu miejsca  
w którym skończyłeś czytać po-
przedniego dnia. Pierwszego dnia za-
czniesz czytać: Mateusza 1; Rodzaju 
1; Rzymian 1 i następne. Drugiego 
dnia: Mateusza 2; Rodzaju 2; Rzy-
mian 2. Gdy dojdziesz do 29 dnia za-
czniesz od Marka 1  (w 1 liście zakła-
dek do Ewangelii) Ponieważ zakładki 
podzielone zostały na dni nigdy nie 
będziesz czytać tego samego zestawu 
fragmentów Biblii, tak jak za pierw-
szym razem. Korzystając z tego sys-
temu każdego roku 4 razy przeczy-
tasz wszystkie Ewangelie, dwukrot-
nie Pięcioksiąg, 4-5 razy listy Pawła 
i około 6 razy księgi mądrościowe 
Starego Testamentu. Księgę Przysłów 
i Dzieje Apostolskie przeczytasz 12 
razy. W miarę czytania, dzięki zna-
jomości treści, zobaczysz jak skraca 
się czas czytania rozdziałów. Nawet 
powtórnie czytając, staraj się skupić 
na tekście zamiast poszukiwaniu po-
równań z innymi fragmentami. Zwy-
kle potrzebujemy od 5 do 6 minut 
na przeczytanie jednego rozdziału. 
Dla wielu czytających wystarcza w 
sumie 35 – 40 minut.  Jeśli zajmuje 
ci to więcej czasu to znaczy, że źle 
czytasz! Celem tego systemu nie jest 
studiowanie analityczne, lecz pozna-
wanie treści. Pamiętaj, że Twoja Biblia  
jest jedyną rzeczą, która ulegając zu-
życiu sprawi, że będziesz lepiej wy-
glądać;)

Prezbiter dr Zdzisław PAWLIK 
(1928-2010)

Dnia 12 listopada 2010 roku w stolicy Czech Pradze zmarł dr Zdzisław 
Pawlik. Urodzony 13 września 1928 roku w Nowym Sączu, w lipcu 1944 
roku ochrzczony na wyznanie swojej wiary. Absolwent pierwszego po-
wojennego kursu Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Malbor-
ku (1948-1949), następnie Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Teolo-
gii Ewangelickiej (1949-1953). W latach 1953-1955 był kaznodzieją zboru  
w Chorzowie, zaś w latach 1955-1960 w Łodzi. Dnia 30 listopada 1958 
roku został ordynowany na urząd prezbitera zboru łódzkiego.

W latach 1960-1978 był dyrektorem i wykładowcą Baptystycznego 
Seminarium Teologicznego w Warszawie. W latach 1962-1980 zasiadał 
w Naczelnej Radzie Kościoła, której był sekretarzem (1965-1975) a potem 
wiceprezesem (1975-1980).

Był tłumaczem z angielskiego i niemieckiego na język polski kilku-
nastu chrześcijańskich książek i komentarzy biblijnych wydanych przez 
Wydawnictwo „Słowo Prawdy”. Od 1961 roku związał się z Polską Radą 
Ekumeniczną (PRE), obejmując stanowisko dyrektora biura. W czerwcu 
1970 roku został powołany na pełnoetatowego sekretarza Zarządu PRE, 
zaś w 1971 roku został mianowany dyrektorem Akcji Pomocy PRE. W la-
tach 1976-1986 był stałym przedstawicielem polskiej ekumenii w Komisji 
Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W latach 70-tych 
ub. wieku reprezentował również PKChB na licznych konferencjach oraz 
kongresach Europejskiej Federacji Baptystycznej i Światowego Związku 
Baptystycznego. Był również tłumaczem znanego ewangelisty amerykań-
skiego, dr. Billy Grahama w czasie jego kampanii ewangelizacyjnej w Pol-
sce w październiku 1978 roku, oraz w czasie drugiej wizyty w styczniu 
1981 roku, w czasie której ewangelista otrzymał tytuł doktora honoris 
causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 
1980-1986 był przewodniczącym Komisji Koordynacji Pomocy PRE. 

W 1984 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa uczelni amerykań-
skiej Whitworth College w Spokane, w stanie Washington (USA). W maju 
1985 roku poprosił o skreślenie z listy duchownych PKChB. W 1990 roku 
został powołany na stanowisko dyrektora specjalnego programu pomocy 
dla Europy Centralnej i Wschodniej organizacji Christian Children’s Fund. 
Po przejściu na emeryturę wyjechał z Polski do Czech. Przeżył 82 lata. 
Został pochowany w Pradze.                                                                                                                       

Andrzej Seweryn
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- Gdyby ktoś 10 lat temu powiedział 
mi, że będę posłem na Sejm, stuknął-
bym się głowę. 
Z Johnem spotykam się w łódzkim Tech-
noparku. Jako główny specjalista zajmu-
je pokój z główną księgową, Magdaleną 
Walicką-Bąk. Pani księgowa już oswoiła 
się z najazdem dziennikarzy: 
- Jeśli chce mnie pan spytać czy zrobiło 
mi się nieswojo, gdy przyprowadzono 
mi do pokoju czarnoskórego kolegę, to 
z całą pewnością nie. Ja już wcześniej 
głosowałam na Johna w wyborach sa-
morządowych, więc teraz ucieszyłam 
się, że wreszcie osobiście go poznam. 

Godson, słucham

I w ciągu dwóch lat wspólnej pracy tro-
chę poznała: 
- To przeuroczy człowiek, pracowi-
ty, dbający o rodzinę i oddany misji 
w samorządzie. Brzmi jak laurka? No 
może, ale inaczej naprawdę się nie da. 
W ciągu dwóch lat tylko raz widzia- 
łam go naprawdę zdenerwowanego. 
Ale nawet wtedy nie był niegrzeczny, 
za to bardzo stanowczy. 
Ta ostatnia cecha utkwiła w pamię-
ci Maciejowi Glińskiemu, pastorowi 
ewangelikalnego Kościoła Bożego  
w Choszcznie: 
- Nawróciłem się dzięki Johnowi. Ni-
gdy wcześniej nie spotkałem człowie-
ka, który o swojej wierze mówiłby  
z taka pasją. John jest urodzonym lide-
rem – konsekwentny, uparty i nie lubią-
cy owijać w bawełnę. No właśnie, nie 
wiem jak sobie z tym poradzi w poli-
tyce, bo dla mnie był zaprzeczeniem 
dyplomaty. Mówił wprost, nawet jeśli 
bolało. Nie wszystkim się to podobało, 
ale taki już jest. 

Łodzianom się podobało. Godson bił 
rekordy popularności wśród mieszkań-
ców. Numer jego prywatnego telefonu 
komórkowego dostępny jest w interne-

Polski dla zaawansowanych
cie. Ludzie spodziewali się głosu sekre-
tarki a witało ich uprzejme „Godson, 
słucham”. A gdy nie odbierał, zawsze 
oddzwaniał. 

Czarny yaris

Do technoparku John przyjeżdża yari-
sem w kolorze czarnym (ciekawe, dla-
czego akurat taki kolor sobie wybrał – 
śmieje się Walicka), a tuż za nim skoda 
z dziennikarzami TVN. Filmują jeden 
dzień z życia czarnoskórego posła. 
- Czy mnie to denerwuje? Nie, przy- 
zwyczaiłem się, znam obowiązki dzien-
nikarzy – mówi świeżo upieczony poseł 
z uprzejmym uśmiechem.
Właśnie wraca z Warszawy, a kalen-
darz na dzisiejszy dzień ma jeszcze 
pełny. Zaraz po pracy w Technoparku 
pojedzie na dyżur radnego, który prze-
dłuży się pewnie do późnego wieczora. 
W międzyczasie porozmawia z kilko-
ma dziennikarzami. Naszą rozmowę 
co chwilę przerywa telefon. John spo-
gląda do kalendarza i umawia kolej-
ne spotkania: BBC, NDR, Newsweek, 
TVN24... Jeśli znajdzie trochę czasu  
w nocy, popracuje nad którymś z dok-
toratów, bo pisze aktualnie dwa, z róż-
nych dziedzin, kończy też dwa inne 
kierunki studiów. Przyjaciele twierdzą, 
ze sprzyja mu biologia – wystarczają 
mu 3-4 godziny snu na dobę. 

Zbyt dobry chłopak

W przemysłowym mieście Abia w Ni-
gerii wychowywał się w zacnej meto-
dystycznej rodzinie, w której dzień roz-
poczynała wspólna modlitwa o piątej 
rano. Rodzice byli dyrektorami szkół, 
ludźmi przykładającymi dużą wagę 
do edukacji dzieci. W domu mówiło 
się tylko po angielsku. John należał do 
prymusów. Ale przyszedł czas buntu. 
Zaczął palić jako jedenastolatek, zada-
wać się z podejrzanym towarzystwem, 
uciekać z domu.

Wszystko zmieniło się wskutek 
lektury Biblii 

Dokładnie za sprawą fragmentu Ewan-
gelii Jana: „...aby każdy kto w niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne” - precyzuje Godson. 
- Dalej był fragment o tym, że zbawie-
nie to dar. Miałem z tym fragmentem 
problem, bo nauczony byłem, że na 
wszystko trzeba sobie w życiu zapra-
cować, nawet na kieszonkowe. Słowo 
„dar” było abstrakcją. To było w maju 
1987 roku - klęknąłem w pokoju, za-
cząłem się modlić, oddałem życie 
Bogu. Paradoksalnie okazało się, że 
dla moich rodziców to było zbyt dużo 
i zbyt radykalnie. Chcieli, żebym był 
dobrym chłopakiem, ale nie aż tak – 
śmieje się John.

Być jak Iwan

Na drugim roku studiów trafił na kon-
ferencję chrześcijańską, na której padło 
pytanie „po co żyję”. 
- Bardzo mnie to poruszyło, powiedzia-
łem, że chcę aby moje życie miało sens. 
Nie chcę po prostu przespacerować się 
przez życie. 

Na tej konferencji złapał kontakt z pa-
storem z Rumunii. Ten podarował mu 
czasopismo o prześladowaniach chrze-
ścijan we wschodniej Europie. Było 
tam między innymi zdjęcie człowieka 
o imieniu Iwan – zwłoki zmasakrowa-
ne przez KGB. John był wstrząśnięty - 
Powiedziałem: „Panie Boże, chciałbym 
zastąpić Iwana”. Zebrał grupę 25 stu-
dentów. Modlili się wspólnie o Europę 
Wschodnią. Gdy w 1989 roku żelazna 
kurtyna opadła, był już pewny, że po-
jedzie do Europy. Zgłosił się do chrze-
ścijańskiej organizacji misyjnej. Ta dała 
mu do wyboru Polskę, Rosję i Węgry. 
Ze względu na Iwana chciał wybrać 
Rosję, ale w tym samym czasie dostał 
listy od Szkota pracującego w Chrześci-
jańskim Stowarzyszeniu Akademickim 

w Polsce. Jimmy Grant zaprosił go do 
pracy w Polsce. 
- Nie miałem pojęcia o Polsce. Dopiero 
gdy zacząłem czytać, dowiedziałem się 
o Lechu Wałęsie, „Solidarności”.

Gorsze niż rasizm

Trafił do Choszczna. Tę nazwę opano-
wał szybko, gorzej szło mu wymawia-
nie słowa „Szczecin”. W Szczecinie 
przeżył twarde lądowanie w polskiej 
rzeczywistości - 23 grudnia w 1993 
roku, gdy wychodził ze sklepu po raz 
pierwszy został pobity. Zaczepiło go 
trzech młodych ludzi. Spytali, co tutaj 
robi. Na takie zaczepki John miał już 
gotową odpowiedź: „Nie rozumiem”. 
Jeden próbował zgasić papierosa na 
oku Johna, drugi splunął, trzeci uderzył. 
Drugie pobicie przyjął spokojniej: 
- Za pierwszym razem nie miałem po-
jęcia, że takie rzeczy się zdarzają, więc 
byłem zupełnie zszokowany. Potem już 
byłem przygotowany, rozumiałem sło-
wo „czarnuch”. Ale znacznie trudniej-
sze niż czarny kolor skóry było dla mnie 
to, że nie byłem katolikiem. Nietoleran-
cja religijna to według mnie poważniej-
szy problem w Polsce niż rasizm. 
W Choszcznie, do którego trafił, założył 
zbór i szkołę języków obcych. 

- Byliśmy tam jedyną wspólnotą pro-
testancką, więc któregoś dnia ksiądz 
z ambony nazwał nas sektą i ostrzegł 
przed nauką w mojej szkole – wspomi-
na Godson. 
- Z dnia na dzień straciłem 120 uczniów 
i popadłem w spore tarapaty.

Pożegnanie z Onyekwere

- Dlaczego Łódź? Bo z Łodzi wszędzie 
jest blisko, co jest ważne, gdy często 
przyjeżdżają goście z zagranicy. Przede 
wszystkim jednak miałem wewnętrzne 
przekonanie, że w Łodzi jest nasze miej-
sce. Żona bardzo to przeżyła, bo jest 
przywiązana do Szczecina, w którym 
żyliśmy w domu z dużym ogrodem, sto 
metrów od jeziora.
- I nagle znalazł się pan w brzydkiej jak 
noc Łodzi. 
- Łódź nie jest brzydka – odpowiada  
z przekonaniem John - Łódź to diament, 
który wymaga jeszcze odpowiedniego 
szlifu. 
Polityka – to też było wewnętrzne prze-
konanie. Utwierdzili mnie w tym przyja-
ciele, którzy twierdzili, że powinienem 
kandydować, chociaż znajomi pastorzy 
ostrzegali, że polityka to jedno wielkie 
szambo. 
Jak zwykle działał prostolinijnie.  
W 2004 roku poszedł do powiatowego 
biura Platformy, żeby zapisać się do par-
tii. Gdy przedstawił szczegółowo swój 
program, powiatowy szef PO zapropo-
nował mu miejsce na liście radnych. 
Awansował błyskawicznie – został sze-
fem zespołu do spraw etyki w łódzkiej 
Platformie i radnym z najlepszym wyni-
kiem. Dwa lata temu podjęli z żoną de-
cyzję o zmianie nazwiska. Bo Godson 
to właściwie drugie imię Johna. 
- I tak wszyscy mówili na nas Godso-
nowie, bo Onyekwere trudno zapamię-
tać.

Modlimy się za niego

Godson zapewnia, że nie da się łatwo 
zaszufladkować: 
- Będą mieli ze mną problem. Wiem, 
że SLD podobałby się poseł-Murzyn, 
ale niestety ten Murzyn jest przeciwko 
aborcji. W PiS-ie pewnie podobałby się 

poseł, który wprost deklaruje chrześci-
jańskie poglądy, tylko szkoda, że Mu-
rzyn. Dla mnie ważny będzie zawsze 
człowiek – wiem, że zarówno w PiS jak 
i w SLD można znaleźć ludzi, w który-
mi chciałbym się porozumieć. 
Pastor z Choszczna: 
- Nie wiem, czy jesteśmy bardziej ucie-
szeni tym wyborem czy zatroskani. 
John pokazał w radzie miasta, że moż-
na uprawiać politykę bez kłamstw. Ale 
czy w Sejmie też mu się to uda? W każ-
dym razie modlimy się za niego. 

Nie jestem Obamą

Na pytanie o wady, Godson bez namy-
słu rzuca hasło: autopromocja. 
- Wychowałem się w kulturze anglosa-
skiej, więc mam problem z tą charakte-
rystyczną słowiańską skromnością. Jeśli 
coś zrobiłem, mówię o tym otwarcie, 
nie widzę powodu, żeby to ukrywać. 
Ale wiem, że nie zawsze jest to dobrze 
przyjmowane. 
Dziennikarze już przyklejają Johnowi 
metki: „polski Obama”, albo „polski Lu-
ther King”. 
- Nie jestem ani Obamą ani Lutherem 
Kingiem. Jestem polskim Godsonem.
- A jak w pana uszach brzmi „premier 
Godson” czy „prezydent Godson”?
- W tej chwili jak żart. Ale gdyby ktoś 10 
lat temu powiedział mi, że będę posłem 
na Sejm, uznałbym go za szaleńca.  
Bardziej mi zależy, żeby zapamiętano 
mnie jako człowieka, który wspiera 
innych, który przyłożył się do moder-
nizacji kraju, a przede wszystkim do 
powszechnego, bezpłatnego dostępu 
do internetu. Chciałbym, żeby Polska 
otworzyła się na inwestycje w Afryce  
i miała tam swoje złoża surowców, tak 
jak każde poważne państwo. Chciał-
bym, żeby Polska nie miała kompleksów 
wobec Niemiec, Rosji czy Chin. Pod 
koniec życia chciałbym osiągnąć tyle, 
ile Władysław Bartoszewski. „Prezydent 
Godson”? Tak daleko nie sięgam, bo nie 
urodziłem się w Polsce. Ale w polityce 
nie powinno się używać słowa „nigdy”. 
Takie rzeczy leżą w rękach Boga. Oraz 
wyborców.  

Adam Willma
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Nikt z nas nie jest obiektywny. Każdy 
z nas jest bardziej wrażliwy na ja-

kiś aspekt rzeczywistości, a mniej zwra-
ca uwagi na inny. Dotyczy to zarówno 
ludzi wierzących jak i niewierzących. 
W efekcie powstają światopoglądy, 
czyli wyrywkowe, mniej lub bardziej 
stronnicze formy patrzenia na świat. 
Ale czy nie można patrzeć na świat w 
sposób obiektywny, by zobaczyć go 
takim, jakim jest w istocie? Można, ale 
wtedy trzeba byłoby stać się wszech-
wiedzącym i wszechobecnym. Trzeba 
by objąć swą myślą wszystko. Jednym 
słowem, trzeba byłoby stać się Bogiem. 
To jednak jest raczej trudne… Tylko 
jeden człowiek w historii był Bogiem, 
Bogiem wcielonym. To Jezus Chrystus. 
I w Nim zawarta była pełnia mądrości. 
On nie posiadał światopoglądu. On był 
Prawdą, Słowem, które stworzyło świat. 
To nie on próbował odwzorować świat, 
to raczej świat odbija jego naturę. 

Masz swój światopogląd
Tak więc ty i ja, i każdy inny człowiek 
jesteśmy skazani na posiadanie świato-
poglądów. I musimy być tego świadomi. 
Jako chrześcijanie dążymy do Prawdy – 
tak, ale nią nie jesteśmy i zawsze ją tro-
chę zniekształcamy, w tym czy innym 
kierunku. Należy i można to zniekształ-
cenie pomniejszać, ale nigdy nie zni-
welujemy go całkowicie. Nie głoszę tu  
relatywizmu, czyli poglądu, który mówi, 
że nie ma prawdy absolutnej. Jest taka. 
Ale twierdzę, że my nie jesteśmy ab-
solutami, lecz omylnymi ludźmi. A to 
powoduje, że nigdy w pełni tej prawdy 
nie przyswoimy. Tak więc, choć można 
ją przyswoić lepiej lub gorzej, to nigdy 
w stu procentach. Samo w sobie to nie 
musi być złe, pod warunkiem jednak, że 
nie absolutyzujemy tego, co cząstkowe. 
Innymi słowy, gdy jesteśmy świadomi 
swej omylności a przy tym  żyjemy w cie- 
le Chrystusa, w którym różne wrażliwo-
ści się wzajemnie uzupełniają, ale też 
korygują, możemy przeżyć życie blisko 
Boga w Jego prawdzie – pomimo swej 
niedoskonałości. I niedoskonałości na-
szego poznania. Nie chodzi mi o tolero- 
wanie błędów, ale raczej o uznanie po-
trzeby wzajemnego uczenia się. W ta-
kim ujęciu różne światopoglądy, nawet 
w Kościele, w pewnych ramach oczywi-
ście, mogą być czymś pozytywnym. 

Światopoglądy    wokół nas
Nic nowego pod słońcem
W historii ludzkiej myśli pojawiają się 
różne pomysły na to, jak zrozumieć 
świat. Pewne wątki powtarzają się 
przez całą historię, jak muzyczne waria-
cje na jeden temat albo refren piosenki, 
śpiewany w nieco innych wersjach, ale 
zasadniczo oparty na jednym pomyśle. 
W artykule tym zastosujemy podział 
na 5 takich poglądów. Oczywiście, jest 
to arbitralne. Ktoś może się uprzeć, że 
zasadniczo są dwa takie poglądy, albo 
trzy, albo siedem. Pamiętajmy więc, że 
ów podział to tylko narzędzie. Pięć wy-
daje się liczbą na tyle dużą, że podział 
nie będzie wrzucał zbyt wielu idei do 
jednego worka, a zarazem na tyle małą, 
że tworzącą w miarę prosty schemat. 
Wyróżnimy mianowicie materializm, 
relatywizm, spirytualizm, realizm i du-
alizm. Przyjrzyjmy się im bliżej, zwra-
cając uwagę na ich odniesienie do Boga 
i Jego słowa. Mam nadzieję, że ich zro-
zumienie pomoże nam łatwiej poruszać 
się wśród współczesnych idei, a wska-
zanie ich punktów stycznych i różnic  
z chrześcijaństwem pomoże nam w ja-
sny i pełen mocy sposób przekazywać 
Boże orędzie naszym bliźnim. 
 
  Materializm
To pogląd nazywany czasem świato-
poglądem naukowym, a nawet wprost 
nauką. W istocie jest bardzo starym 
poglądem na świat i utożsamianie go 
z nauką jako taką, jest nadużyciem. 
Obecny był już w najdawniejszej filo-
zofii rozwijającej się w Grecji, Indiach 
czy Chinach. Na gruncie filozofii jest 
chyba najstarszy. W jednych epokach 
był mocniej reprezentowany, w innych 
słabiej, nigdy jednak nie znikał na dłu-
go. W swej skrajnej i czystej postaci 
jest światopoglądem areligijnym i nie-
możliwym do pogodzenia z chrześci-
jaństwem. Prowadzi bowiem na ogół 
do ateizmu, negacji życia wiecznego  
i redukuje człowieka do zjawiska przy-
rodniczego, zamazując różnicę między 

człowiekiem a zwierzęciem, a nawet 
maszyną. Podstawową myślą tego sta-
nowiska jest stwierdzenie, że wszystko 
co istnieje, jest materialne. To znaczy, 
że wszystko da się ostatecznie rozbić 
na najdrobniejsze cząstki materii, jak by 
ich tam nie określać, i że poza nimi nie 
ma już absolutnie niczego. Są tylko one 
i nic więcej. A cała reszta to tylko mniej 
lub bardziej złożone z nich konstrukcje. 
Wartości dają się więc sprowadzić do 
tego, co ludzie mają w mózgach, ge-
nach, hormonach, a te znów do czą-
steczek chemicznych a ostatecznie 
najmniejszych drobin materii. Na jaką-
kolwiek rzeczywistość duchową czy 
nadprzyrodzoną, a tym samym Boga 
w tym ujęciu miejsca nie ma. Dzisiaj 
najpełniejszymi przedstawicielami tego 
poglądu są skrajni darwiniści i ateiści  
w rodzaju Richarda Dawkinsa. Ich 
wpływ jest w tej chwili duży. Są me-
dialni i ekspansywni.

Oprócz oczywistych negatywnych ate-
istycznych aspektów ma ów światopo-
gląd i pewne właściwości pozytywne. 
Materialiści wierzą na ogół w istnienie 
obiektywnej prawdy. Redukując czło-
wieka do zwierząt, są świadomi tym 
samym jego słabości. Nie głoszą tezy, 
że człowiek z natury jest dobry, a psuje 
go dopiero kultura. Wiedzą wszak, że 
natura potrafi być okrutna. Nie podwa-
żają też realności różnic między płcia-
mi. Wiedzą, że ma ona ugruntowanie 
w biologii.  W formie umiarkowanej, 
zmieszanej w jakimś stopniu z innymi 
stanowiskami materializm może istnieć i 
w chrześcijaństwie. Wtedy jednak musi 
uznać, że Bóg jest w jakimś sensie ma-
terialny, a tym samym duch jest pewną 
formą materii. W coś takiego wierzył na 
przykład Tertulian, wybitny apologeta 
chrześcijaństwa z przełomu II i III wie-
ku naszej ery. Chrześcijanin materialista 
będzie podkreślał te aspekty chrześci-
jaństwa, które dotyczą rzeczywisto-
ści namacanej, konkretnej, widzialnej,  
fizycznej a zarazem logicznej i zrozu-
miałej. Będzie mówił raczej o tysiąclet-

nim królestwie niż niebie, Armagedonie 
niż piekle, zmartwychwstaniu niż duszy, 
kościele raczej jako zborze niż jakimś 
niewidzialnym, powszechnym ciele 
Chrystusa; Jezusie, raczej jako królu niż 
Bogu, mniej o Duchu Świętym, cudach 
i świecie duchowym. Może to prowa-
dzić do pewnego schłodzenia, zracjo-
nalizowania, „odduchowienia” ewan- 
gelii, czego skrajną formą są heretyc-
kie poglądy sekty świadków Jehowy na 
temat raju na ziemi, negacji boskości 
Chrystusa, czy adwentyści z ich obsesją 
na punkcie święcenia sabatu i zdrowego 
żywienia. Obie te grupy odrzucają też 
duszę i piekło. W życiu osobistym ktoś 
taki będzie koncentrował się na mecha-
nizmach, logice, działaniu, technice,  
a mniej będzie czuły na potrzeby serca, 
czy głębsze przeżycia duchowe. Może 
być oschły, dogmatyczny i patrzeć na 
świat w zbyt prostych, czarno-białych 
schematach.
 

  Relatywizm
To pogląd równie mało religijny co po-
przedni. Też dość stary, choć na ogół 
młodszy, bo bazuje na krytyce raczej, 
niż pozytywnym przesłaniu. Pierw-
szymi relatywistami byli sofiści, którzy 
uczyli, jak przegrane sprawy uczynić 
wygranymi. Byli prekursorami specja-
listów od public relations, marketingu, 
reklamy i psychomanipulacji. Prawdę  
i dobro zastąpili skutecznością. Rzeczy-
wistość sprowadzili do subiektywnych 
wrażeń. Jest tak, jak się komu zdaje. 
Każdy ma taką prawdę, jaką chce. Nie 
ma lepszych i gorszych poglądów.
 
Dzisiaj pogląd ten występuje w formie 
postmodernizmu i prądów mu pokrew-
nych, jak dekonstrukcjonizm, relaty-
wizm kulturowy, pewne formy femini-
zmu i ruchu walki o prawa homoseksu-
alistów. Pogląd ten sprowadza wszystko 
do kulturowych konwencji i wytworów 
społeczeństwa. W tym kontekście do-

szedł do absurdu, traktując nawet płeć 
jako konstrukt społeczny. Jego wyrazem 
na gruncie polityki jest tak zwana poli-
tyczna poprawność, również sprowa-
dzona do absurdu tolerancja rozumiana 
jako zakaz wyrażania sprzeciwu wobec 
czegokolwiek. Relatywizm nie jest już 
krzykiem mody, przestał być rewelacją  
i akademicką nowinką, ale mocno siedzi 
w kulturze popularnej i przeorał świado-
mość zwłaszcza młodego pokolenia. 
Także w kościołach. Nieodwracalnie 
zmienił nasze patrzenie na świat. Np. 
prawda nie jest już dla nas tak ważna.

Jego pozytywną stroną jest nacisk na 
kulturę, relacje, sceptycyzm wobec 
nauki, wrażliwość na szacunek wobec 
różnych kultur. Jest bardziej wrażliwy 
na to co ludzkie, nie miesza tak jak 
materializm człowieka ze zwierzęta-
mi. Głosi, że jesteśmy czymś więcej. 
W wersji możliwej do zaakceptowania 
przez chrześcijanina kładzie nacisk na 
wiarę, nie na dowody, na życie chrze-
ścijańskie, nie teologię, na relację z Bo-
giem a nie znajomość dogmatów. To 
może być do pewnego stopnia dobre. 
Ale nacisk na relacje i osobistą wia-
rę może prowadzić do zaniku teologii 
(która jest przecież niczym innym jak 
głęboką refleksją nad Bogiem i świa-
tem), do sprowadzenia Pana Boga do 
roli osobistego pomocnika, który robi 
mi dobrze. Zasady moralne zastąpi sku-
tecznością, ocenianą jedynie z ludzkiej, 
chwilowej, subiektywnej perspektywy. 
W skrajnej postaci może to prowadzić 
do zupełnego rozwodnienia ewangelii 
i sprowadzenia jej do religijnych uczuć 
i skuteczności, bez związku z Pismem 
Świętym. W życiu osobistym może pro-
wadzić do koncentracji się na własnych 
doznaniach, uczuciach i przeżyciach, 
do folgowania sobie, lekceważenia 
obiektywnych prawd i zasad.

  Spirytualizm 
Spirytualizm pod pewnymi względa-
mi może przypominać relatywizm. 
Tak samo odrywa się od obiektywnej 
rzeczywistości. Ale nie w imię subiek-
tywnego umysłu, ale raczej umysłu uni-
wersalnego; ducha, który przenika całą 
rzeczywistość. Ma więc już charakter 
zdecydowanie religijny. Ale w konse-
kwentnej formie jest to inna religia niż 
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chrześcijańska. Bliższa jest raczej re-
ligiom wschodu. Prowadzi do utożsa-
mienia Boga z przyrodą, umysłu ludz-
kiego z umysłem Boga, materii i ducha. 
Wszystko staje się jednym, duchowym  
i wykraczającym poza rozum. To już 
pogląd bardziej wysublimowany, doj-
ście do niego wymaga pewnego rozwo-
ju. Pojawiał się parę razy, w starożytno-
ści na trwale pojawił się dopiero pod jej 
koniec jako neoplatonizm. Pojawiał się 
też w epoce odrodzenia i romantyzmu. 

Nie jest do końca klarowny, głosi bo-
wiem zarazem jedność rzeczywisto-
ści, jak i jej rozdzielenie. Dzieli ją na 
tę prawdziwą i na złudzenie. Widzimy 
bowiem raczej wielość rzeczy, niż ja-
kąś jedność. Zwolennicy jednak tej 
koncepcji dostrzegają jedność kryjącą 
się za wielością. I ma ona charakter 
mniej lub bardziej duchowy. Jest to po-
dobnie jak materializm pogląd, który 
różne rzeczy sprowadza do general-
nie jednej rzeczywistości. Tyle, że o ile 
materializm wszystko sprowadzał do 
rzeczywistości najbardziej podstawo-
wej, elementarnej, z której wszystko się 
składa, to tu na odwrót: wszystko zlewa  
się w rzeczywistość najwyższą, stapia 
się w Bogu/ umyśle, który obejmuje 
wszystko. Człowiek definiowany jest tu 
przez ducha. Często spirytualizm łączy 
się z wiarą w reinkarnację. Śmierć jest 
nierealna, a duch jest wieczny. Celem 
duszy jest połączenie się z rzeczywisto-
ścią ostateczną, z Bogiem. 

Dzisiaj spirytualizm najpełniej obecny 
jest w ideologii ruchu new age. Łączy 
się tam z okultyzmem, głosi jedność 
wszelkich religii mieszając ze sobą róż-
ne tradycje religijne od taoizmu, buddy-
zmu, hinduizmu przez sufizm, kabałę, 
ewangelię, chrześcijański mistycyzm, 
gnozę po religię dawnych Celtów, pół-
nocnoamerykańskich Indian, dawnych 
Słowian, czy starożytnych Egipcjan.  
W wersji pełnej jest w oczywisty sposób 
sprzeczny z chrześcijaństwem. Chrze-
ścijaństwo głosi wiarę w zmartwych-
wstanie a nie reinkarnację, nie utożsa-
mia też Boga ze światem. I wyłączność 
Chrystusa jako Zbawiciela. Człowiek 
jest upadły, a nie boski. Jednak jego 
pozytywną stroną jest podkreślanie du-
chowej natury człowieka, możliwość 
doświadczenia Boga i odkrywanie Jego 

obecności w przyrodzie. Jest otwarty 
na to, co nadprzyrodzone i cudowne. 
Przypomina o realności świata ducho-
wego. W chrześcijaństwie może być 
obecny w umiarkowanej formie. Wte-
dy nie utożsamia świata z Bogiem, ale 
podkreśla silnie obecność Boga w świe-
cie. Może przyjmować formę chrześci-
jańskiego mistycyzmu, czyli głoszenie 
możliwości doświadczenia jedności  
z Bogiem. Silnie obecny jest w trady-
cji prawosławnej, bywał też obecny  
w katolicyzmie i protestantyzmie. Dzi-
siaj w chrześcijaństwie ewangelicznym 
przejawia się w formie ruchu charyzma-
tycznego, szczególnie trzeciej fali, która 
czasem mocno przypomina ruch new 
age. Spirytualizm może prowadzić do 
przerostu emocji nad rozsądkiem, do 
stawiania wyżej własnych religijnych 
doświadczeń od nauki Pisma Świętego, 
może też otwierać na kontakt ze świa-
tem demonicznym, jeżeli doświadcza-
nie przeżyć duchowych stanie się ce-
lem samym w sobie.
 
  Realizm
To pogląd uznający istnienie Boga. Ma 
charakter teologiczny, zdroworozsąd-
kowy i umiarkowany. Jest próbą opi-
sania świata w całej jego złożoności.  
W tradycji europejskiej łączy się z na-
zwiskiem Arystotelesa. Jest to teoria 
Boga, relacji Boga do świata, nauka  
o celowości i ładzie świata. Ale trudno 
w nim mówić o religii w sensie przeży-
wania relacji z Bogiem. Bóg jest tutaj 
daleki i zamknięty w swoim własnym 
świecie. Bliższy niż chrześcijańskiemu 
trynitaryzmowi realizm jest raczej tra-
dycji unitarnej oraz deistycznej. Jego 
bliskość chrześcijaństwu jest pozorna. 
Jakkolwiek światopoglądowo jest mu bli-
ska, podkreśla bowiem boski porządek 
panujący w świecie, jest to zwodnicze. 
Kładzie bowiem nacisk na pojmowanie 
prawdy jako zespołu twierdzeń, a nie 
trwanie w Jezusie. Trudno go pogodzić 
z nauką o łasce, odrodzeniu, przyjęciu 
Ducha Świętego. To częsty światopo-
gląd ludzi uważających się za chrześci-
jan, ale nieodrodzonych. W Polsce jest 
bardzo częsty w katolicyzmie, ale może 
pojawić się też u chrześcijan ewange-
licznych, którzy wyrośli w wierzących 
rodzinach, dla których wiara jest je-

dynie wizją uporządkowanego świata  
z Panem Bogiem na samym szczycie. 

Oczywiście, ma swoje pozytywne stro-
ny. Chrześcijanie się do niego odwołują. 
Wiele idei popularnych wśród chrześci-
jan pochodzi z tej tradycji. Dowody na 
istnienie Boga podawane przez chrze-
ścijan są w istocie arystotelesowskie. 
Taka jest również idea szukania celowo-
ści w przyrodzie. Z tej tradycji wywodzi 
się staranne oddzielanie różnych rodza-
jów stworzeń. Można z niej korzystać, 
ale należy być świadomym źródeł tych 
pomysłów. Najmocniej realizm zapisał 
się w rzymskim katolicyzmie. Próbą po-
godzenia chrześcijaństwa z tą tradycją 
była teologia Tomasza z Akwinu. Jest 
ona chrześcijańska, ale jej porównanie 
z tradycją protestancką wskazuje na 
wpływ Arystotelesa, który pomniejsza 
rolę relacji z Bogiem, zepsucia natury 
ludzkiej, i zwiększa autonomię ludzkie-
go umysłu. Kładzie nacisk na intelektu-
alny aspekt wiary, na treść, nie na akt 
zaufania Bogu i życia z Nim. Wszedł 
też do protestantyzmu za sprawą Fili-
pa Melanchtona, a wbrew Marcinowi 
Lutrowi, który twierdził, że Tomasz łą-
czył ewangelię z Arystotelesem, bo nie 
zrozumiał ani jednego ani drugiego. Po 
śmierci Lutra Melanchton wprowadził 
ponownie Arystotelesa do seminariów 
protestanckich. 

Oczywiście odrodzony i autentycznie 
wierzący chrześcijanin może być bliski 
temu patrzeniu na świat. Wtedy będzie 
akcentował teologię, nie przeżycia, ra-
czej tradycję rodzinną, niż przełom 
nawrócenia. Wizja wiary będzie pozba-
wiona dramatyzmu, emocjonalizmu. 
Będzie to wiara stonowana, umiarko-
wana, zdyscyplinowana, podkreślają-
ca rolę zasad i wartości. To wszystko 
wspaniałe. W wersji skrajnej jednak 
może oznaczać faktycznie brak rzeczy-
wistego nawrócenia, wiarę opartą na 
kulcie tradycji, przywiązania do kon-
serwatywnych wartości, a nie spotkaniu  
z żywym Chrystusem. Wtedy jest nie-
bezpieczny.

  Dualizm
Omawiam go na końcu, chociaż pojawia 
się w kulturze europejskiej na pewno 
wcześniej niż arystotelizm. Reprezentu-

je go Sokrates i wczesna twórczość Platona, który stopnio-
wo zbliża się w późniejszej twórczości do spirytualizmu. 
Bywa też obecny w innych kulturach. Na dualizmie oparta 
jest na przykład klasyczna joga. Skrajną formą dualizmu 
był gnostycyzm, szczególnie manicheizm. A ten już jest 
antychrześcijański. Omawiam go na końcu, bo zawiera 
elementy wszystkich pozostałych światopoglądów. Wy-
chodzi od kwestionowania wszelkich pewnych prawd, jak 
relatywizm. Przyrodę rozumie podobnie jak materializm, 
zawiera elementy mistycyzmu jak spirytualizm, koncepcja 
Boga jest podobna jak w realizmie. Może więc zdawać się, 
że jest najbliżej prawdy. Ale tak nie jest. To wizja rzeczy-
wistości rozbitej. To wizja świata koncentrująca się na jaź-
ni, na umyśle, który staje się centrum refleksji nad całym 
światem, który mu przeciwstawia. To wizja świata w stylu:  
ja a reszta świata, moja dusza a świat, święta dusza  
a grzeszne ciało. Szuka prawdy we własnej refleksji. Tu  
w centrum jest nawrócenie, nawet w wersjach świeckich. To 
zwrot ku sobie i odnalezienie prawdy niepowątpiewalnej  
w sobie. Dualista w duszy szuka drogi do doskonałości. 
Dzisiaj reprezentuje go egzystencjalizm i fenomenolo-
gia. Przenika też całą kulturę, która dzieli świat na huma-
nistyczny i przyrodniczy, duchowy i materialny, naukę  
i wiarę. 

Dla chrześcijanina jednak Bóg obejmuje wszystko, nie  
w stylu new age oczywiście, ale w tym sensie, że kontro-
luje i interesuje się całością rzeczywistości, przełamując 
wszystkie podziały. Dualizm ma pozytywne strony, rzecz 
jasna. Akcentuje konieczność nawrócenia. Wskazuje za-
równo duchową stronę człowieka jak i jego upadłą natu-
rę. Pod wieloma względami lepiej oddaje naturę ludzką 
niż wszystkie inne poglądy. Dlatego w chrześcijaństwie 
jest częsty. Na pewno dualistą był Augustyn, był też Lu-
ter. Byli nimi Pascal i Kierkiegaard. Chrześcijanin dualista 
rozdziela ducha od ciała, rozum od wiary, łaskę od uświę-
cenia, Kościół od państwa. Przebija się przez niego jakiś 
dramatyzm, konflikt, nieusuwalna dwuznaczność. Jednak 
w wersji skrajnej może prowadzić do egocentryzmu, do 
skupiania się na swoim cierpieniu, na własnej walce we-
wnętrznej, własnych przeżyciach, słowem – na sobie a nie 
na Jezusie Chrystusie. Nawrócenie może być ważniejsze 
od Boga, ale wtedy nie jest to już nawrócenie do Boga. To 
nieustanne grzebanie w sobie, szukanie nowych doznań, 
bez nadziei i bez odpocznienia w krzyżu Chrystusa. 

  Podsumowanie
Jaki jest Twój światopogląd? Zastanów się, na czym się 
skupiasz - na tym co przyziemne i racjonalne, na uczu-
ciach i skuteczności, na doświadczeniu ducha, dogma-
tach, czy sobie i walce wewnętrznej? Twój światopogląd 
opisuje twoją wewnętrzną strukturę. Określoną umysło-
wość. Bądź jej świadomy, aby nie przechodzić w skraj-
ności. Również po to, by w myśleniu twoich bliskich  
i przyjaciół móc wskazać to, czego im brakuje. A w koń-
cu, iż żaden światopogląd nie jest ostateczny, bowiem 
prawda jest w Jezusie. 

 
 

W myśli chrześcijańskiej jest zawarty paradoks trudny do 
pogodzenia. Z jednej strony Nowy Testament jednoznacz-
nie naucza, że my, chrześcijanie nie jesteśmy w świecie. 
Nawrócenie i wiara to wyjście ze świata. Z drugiej strony 
mamy być światłością świata, mamy być w nim obecni  
i składać świadectwo swojej wiary wobec świata i w świe-
cie. Ta sprzeczność prowadzi do dwóch różnorodnych 
postaw obecnych w Kościele, upodobnienia do świata  
i przemieniania świata. Wolą Boga jest ten drugi proces. 
Jako chrześcijanie mamy narzucać etyczne i moralne wzor-
ce światu, a nie odwrotnie. 

Napięcie, jakie wypływa z tego zestawienia ma wpływ 
destrukcyjny lub budujący dla Kościoła. Destrukcyjny, gdy 
kompetencje obu mieszają się: Kościół absorbuje elementy 
świata do swojej praktyki. Pozytywny, gdy potrafi wartości 
płynące z wiary przekazać światu, gdy staje się światłem 
rozświetlającym jego mroki. Jest to trudne i odpowiedzialne 
zadanie, gdyż na styku obu wartości może dojść do pomie-
szania woli Boga i zasad świata. Trudność ta narasta, gdyż 
nasza natura wciąż pozostaje skażona, również ze względu 
na to, iż chrześcijanin przenosi w nowe życie sporo ze ska-
żonych zasad starego życia. Często nawet nieświadomie. 
Jakże łatwo nam jest ulec pokusie! Dobrze tę ideę oddaje 
Piotr w swoim liście: 

13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi 
ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu  

Światłość 
świata

Ryszard Tyśnicki
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władcy, 14. Czy to namiestnikom, jako przezeń wysyła-
nym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, 
którzy dobrze czynią. 15. Albowiem taka jest wola Boża, 
abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi 
głupich. 16. Jako wolni, a nie, jako ci, którzy wolności uży-
wają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. 17. Wszystkich 
szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.  
1 Piotr. 2:13-17

Z jednej strony, jako wierzący mamy być poddani ludzkiemu 
porządkowi, a jednocześnie mamy czynić dobrze i poprzez 
to głosić idee Chrystusowe w świecie. W tej wypowiedzi za-
warty jest potencjalny konflikt sumienia, gdy dla władzy do-
bro stanie się złem, a wierzącemu trudno będzie poddać się 
takiemu porządkowi. Już w Dziejach Apostolskich młody 
kościół stał przed dylematem wyboru: posłuszeństwo wła-
dzy a posłuszeństwo Bogu. W późniejszym okresie czasu 
wybór łączył się z utratą lub zatrzymaniem życia. 

W tym obrazie Kościół ma wiele do zaoferowania światu. 
Wrażliwość na los drugiego człowieka jest tym, czego bar-
dzo często brakuje w świecie zdominowanym bezduszną 
ekonomią. To tu właśnie Kościół może mówić i czynić. 
Może rozwijać działalność społeczną i socjalną niosąc 
ludziom ukojenie w ich trudach. Nie przez przypadek  
w historii świata działalność socjalna Kościoła jest łatwo 
rozpoznawalna. W wielu naszych zborach działalność tego 
typu jest prowadzona. W jednych jest to praca z dziećmi 
dysfunkcyjnymi, w innych z ludźmi uzależnionymi, praca  
z więźniami. W tych dziedzinach Kościół patrzący na dru-
giego człowieka z miłością, o wiele skuteczniej niesie po-
moc niż instytucje zbudowane na przestrzeganiu budżetu, 
przetargach i pracy najemnej. Jakże często słyszymy o bez-
duszności urzędników pomocy społecznej, dla których pro-
blem człowieka to jedynie pozycja na jakiejś liście. 

Drugą ważną sferą Kościoła może i powinien być głos 
etycznego upomnienia. Jakże bardzo ważne dzisiaj jest 
uświadamianie ludziom zasad etyki społecznej Chrystusa. 
Mocny fundament etyczny wierzących jest dobrym punk-
tem odniesienia dla świata, który zbudowany jest na etyce 
egocentrycznej i niejednoznacznej, gdyż opartej na autory-
tecie grzesznego człowieka. Niestety, ta sfera oddziaływa-
nia Kościoła jest najbardziej zagrożona wpływami świata. 
Obserwując nasz Kościół łatwo dostrzec przemianę postaw 
nas samych. Jakże wiele czynów, które jeszcze nie tak daw-
no były podstawą do wyłączenia ze zboru, dzisiaj nie stano-
wi problemu. Musimy, jako Kościół z jednej strony chronić 
etos etyki chrześcijańskiej, wytworzyć odporność na wpły-
wy świata a z drugiej strony, jako Kościół musimy o wiele 
głośniej mówić o grzechu, jaki w tym świecie panuje. 

Piotr w swoim liście napisał, że czyniąc dobrze zamkniemy 
usta ludziom nam nieprzychylnym, jednak, aby tak się stało 
nasz przekaz musi być radykalny, różny od wartości oferowa-
nych przez świat. Czy jednak tak się dzieje? Przecież współ-
cześnie dość dużo mówi się o etyce Kościoła, albo raczej  

o jej braku. Niestety, w ostatnich czasach Kościół jest obec-
ny w mediach z powodów etycznych, takich jak afery pedo-
filskie, czy finansowe z ludźmi Kościoła w rolach głównych. 
Takie działania i brak szybkiej reakcji władz kościelnych pro-
wadzi do nadwyrężenia nie tylko opinii o danym wyznaniu, 
ale rzuca cień na cały Kościół i jego świadectwo. 

Czy nasze zbory dają dobre świadectwo ludziom na ze-
wnątrz? Jaki przekaz etyczny niesiemy w świat? Pewnie 
słuszną odpowiedzią jest stwierdzenie – różny; czy jed-
nak taka powinna być nasza oferta dla świata? Jakże czę-
sto przyjmujemy model postępowania taki sam jak ludzie 
niewierzący, chociażby w etyce rodziny i małżeństwa. Być 
może nie da się tego uniknąć, ale liderzy kościołów powin-
ni zrobić wszystko, aby minimalizować tego rodzaju zja-
wiska, odważnie stosować dyscyplinę zborową. Z drugiej 
zaś strony, jako Kościół musimy zająć radykalne stanowisko  
w tych i innych dziedzinach tak, aby nasz głos był słyszalny 
poza murami zborów. Takich tematów wymagających na-
szego radykalnego stanowiska jest coraz więcej, wymienić 
tu można: rozwody, aborcję, małżeństwa jednopłciowe, in 
vitro, eutanazję, uczciwość w ekonomii i wiele innych. 

Celem wierzącego, jak i zboru jest niesienie światła światu. 
To przemiana świata. W świecie toczy się obecnie dysku-
sja dotycząca etyki, za tą dyskusją idą odpowiednie ustawy. 
Nasz głos jest tutaj konieczny i potrzebny! Musimy mówić: 
to jest grzechem, złem, tak nie można działać, a w związku 
z tym ta a ta ustawa nie powinna powstać. Tego oczekuje 
od nas Bóg, gdyż jedynie w ten sposób możemy głosić świa-
tło w ciemności.   
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Gdy tylko rozpocząłem pracę jako 
pastor w Zielonej Górze w roku 2000, 
usłyszałem o pomysłach powołania 
chrześcijańskiego przedszkola lub 
szkoły. Ta wizja, którą Bóg włożył 
w serca kilku ludzi przyniosła owoc 
cztery lata temu. Chrześcijańska Szko-
ła Podstawowa „Salomon” rozpoczę-
ła swoją działalność 1 września 2007 
roku, tworząc  klasy 0-4, w których 
łącznie uczyło się 31 dzieci. Obec-
nie działają już klasy 5 i 6, razem 
uczy się w nich 45 dzieci. W szkole 
realizowane są programy nauczania 
oparte na podstawie programowej 
ustalonej przez MEN a dyrekcja trosz-
czy się, żeby kształcenie było na jak 
najwyższym poziomie. W artykule 
tym chciałbym przede wszystkim 
wskazać wspaniałe narzędzie, jakim 
jest wolontariat. Rozpocznę jednak 
od wskazania sensu edukacji chrze-
ścijańskiej jako takiej. 

Co daje szkoła?

Zasadniczą różnicą między szkołą 
publiczną a „Salomonem” jest system 
wychowawczy oparty na wartościach 
Pisma Świętego. Najważniejsze chy-
ba w tym przedsięwzięciu jest to, 
że szkoła połączyła różne środowi-
ska ewangeliczne. Powstawała przy 
poparciu pastorów zielonogórskich 
kościołów protestanckich, a obecnie 
uczą się w niej nasze dzieci z wszyst-
kich ewangelicznych kościołów  
w Zielonej Górze, oraz z Kościoła 
rzymsko-katolickiego. Z jednej strony 
jest placówką, która kształci dzieci  
w oparciu o biblijne standardy, a z dru-
giej platformą, która służy budowaniu 
dobrych relacji oraz służeniu lokalne-

mu środowisku. Działania, jakie mają 
miejsce na terenie szkoły doskonale 
wpisują się w misje kształtowania 
młodego pokolenia, wrażliwego na 
potrzeby innych. 

Na wolontariat!

Na początku roku 2010 wspólnie  
z dyrekcją i kilkoma pełnymi pasji 
nauczycielami, rozpoczęliśmy po-
szukiwanie środków dla poszerzenia 
oferty szkoły i możliwości pozyska-
nia zagranicznych wolontariuszy. 
Normalne w naszych kościołach jest 
poszukiwanie za oceanem. Okazało 
się jednak, że możliwości są o wiele 
bliżej. Z pomocą przyszedł nam pro-
gram Komisji Europejskiej „Młodzież 
w Działaniu” – w którym w tym sa-
mym czasie aplikowałem z ramienia 
Zboru o środki na wymianę młodzie-
ży. Jedną z pod-akcji tego programu 

jest właśnie wolontariat. Po kilku mie-
siącach przygotowywania projektu 
– stowarzyszenie prowadzące szkołę 
otrzymało akredytację do przyjmo-
wania zagranicznych wolontariuszy. 
W tym momencie trafiliśmy do bazy 
organizacji akredytowanych i zaczęło 
się… W ciągu miesiąca otrzymaliśmy 
około 30 CV i listów motywacyjnych 
od młodych Europejczyków chętnych 
na przyjazd do Zielonej Góry. Wybra-
liśmy Evę z Węgier i Christianę z Nie-
miec – które deklarowały znajomość 
języka polskiego, co na początku tej 
przygody było dla nas ważne. Fundu-
sze na przyjazd i pobyt wolontariuszy 
oraz działanie w projekcie otrzymali-
śmy z Komisji Europejskiej (razem ok. 
12 tys Euro). Projekt rozpoczął się we 
wrześniu 2010 a zakończy w sierpniu 
2011 i mam nadzieję, że w kolejnych 
latach będzie kontynuowany. 

Mariusz Socha

Kopalnie Króla Salomona 
– szlifujemy Diamenty...

fot. www.chsp.pl
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Korzyści
Technicznie wygląda to tak, że za-
daniem wolontariuszek jest pomoc 
w zajęciach pozalekcyjnych lub pro-
wadzenie tych zajęć, oraz zajęcia  
z dziećmi w świetlicy. Dziewczyny są 
zaangażowane w szkole całe popołu-
dnie, prowadząc różne warsztaty i po-
magając nauczycielom. Jednak efekty 
tego przedsięwzięcia to nie tylko ich 
„praca”, ale również poznawanie na-
szej kultury, życia w polskiej rodzinie, 
przełamywanie barier swoich i dzieci, 
i może najważniejsze – poświęce-
nie swojego życia na rzecz drugie-
go człowieka. Dzieci są zakochane  
w „pani z Węgier” i „pani z Niemiec” 
i chociaż rozmawiają po polsku, 
to widzą, jak ważne jest znać obcy 
język, a niektóre z nich już myślą  
o wyjeździe na wolontariat na Węgry 
- „jak dorosnę”.

Imprezujmy!
Dodatkowo, w ciągu roku w szkole 
przygotowywane są specjalne wy-
darzenia, takie jak: Święto Dzięk-
czynienia, Jasełka, Bal Karnawałowy, 
Półkolonie w czasie ferii zimowych, 
Dzień rodziny, Dzień wolontariu-
sza, oraz Wakacyjny obóz dla dzieci  
w Kołobrzegu tuż po zakończeniu 
roku szkolnego. Te wydarzenia są 
ciekawą formą wychodzenia „na ze-
wnątrz” i prezentowania rodzicom  
i zaproszonym gościom tego wszyst-
kiego, co dzieci przygotowują na 
warsztatach. Jasełka były doskona-
łym przykładem tego, jak twórcze 
potrafią być nasze dzieci – przedsta-
wienie ewangelicznego przesłania we 
współczesnym języku i współczesnej 
formie było jedną z rewelacji tego-
rocznych jasełek! (nawiasem: jedną  
z ciekawszych ewangelizacji, w jakich 
uczestniczyłem a prowadzoną przez 

Słowo Prawdy: Co było Pana moty-
wacją by zostać radnym? 

Marcin Korowaj: Głębokie pragnienie 
wywierania pozytywnego wpływu na 
otaczający mnie świat. Jestem świado-
my, z jakimi problemami boryka się 
moja dzielnica i nie chciałem już dłu-
żej obojętnie przechodzić obok tych 
spraw. Postanowiłem wspólnie z przy-
jaciółmi podkasać rękawy i zabrać się 
do pracy, czego wypadkową był mój 
start w wyborach samorządowych.

SP: Jak rozumie Pan sprawowanie 
mandatu Radnego? 

MK: Jako służbę ludziom. Radny zo-
stał „zatrudniony tymczasowo” przez 
określoną grupę ludzi do reprezen-
towania ich interesu, światopoglądu. 
Tym ludziom należy się rzetelna rela-
cja z postępów nad realizacją naszej 
umowy - mojego programu. Dlatego 
dużą wagę w sprawowaniu swojego 
mandatu przywiązuję do dyspozycyj-
ności, kontaktu osobistego z mieszkań-

cami, pracy w terenie. W ramach moż-
liwości umieszczam na bieżąco relacje  
z tego, co robię na mojej stronie inter-
netowej: www.MarcinKorowaj.pl.

SP: Czy polityka jest brudna? Czy 
chrześcijanin nie powinien trzymać 
się od niej z dala? 

MK: Nie ma brudnej lub czystej polity-
ki, tak jak nie ma dobrej i złej partii, bo 
czym jest polityka i czym jest partia? 
Zarówno za polityką, jak i partią sto-
ją konkretni ludzie, a ludzie są różni. 
To oni kształtują te dziedziny, wywie-
rają na nie wpływ: pozytywny bądź 
negatywny. Polityka w naszym kraju, 
zarówno na szczeblu lokalnym, jaki  
i ogólnopolskim miałaby inne oblicze, 
gdyby byli w nią zaangażowani ludzie 
prezentujący pozytywne wartości.  
Politycy w dojrzałych demokracjach są 
odbiciem społeczeństwa. Dlatego tak 
ważnym zadaniem jest czynny i świa-
domy udział w wyborach. Myślę, że 
środowiska ewangelikalne w naszym 
kraju prezentują wiele szlachetnych 
wartości, których nie warto chować 
pod korcem, lecz trzeba się nimi dzie-
lić, również w życiu publicznym.

SP: Jak ta funkcja wpływa na Pana  
życie chrześcijańskie?

MK: Służba publiczna jest w pewnym 
sensie dopełnieniem mojej służby  
w kościele. Wspólną płaszczyzną dla 
tych dwóch bytów są przecież ludzie 
i ich problemy, które powinniśmy 
starać się rozwiązywać. Bycie funk-
cjonariuszem publicznym uczy mnie 
pokory i odpowiedzialności za sło-
wa, nierzadko ufności do Boga, gdyż  
wiele spraw jest złożonych i nie  
wszystkie decyzje leżą w moich kom-
petencjach.  

dzieci! - zainteresowanych odsyłam 
na stronę szkoły www.chsp.pl, gdzie 
można obejrzeć inscenizację a po-
mysł „ukraść” i zastosować u siebie). 
Do tego kolędy zaśpiewane w trzech 
obcych językach: niemieckim, angiel-
skim i węgierskim sprawiły, że wszy-
scy przeżywaliśmy w nowy sposób 
Pamiątkę Narodzin Jezusa. W czasie 
przygotowań takiego ewangeliczne-
go przesłania dzieci nie tylko nie nu-
dziły się i nie narzekały, że „znowu 
to samo”, ale miały nie lada frajdę  
a rodzice nie tylko byli dumni ze  
swoich pociech, ale z zainteresowa-
niem obejrzeli do końca… 

Nie bój się wolontariatu!
Projekt „Kopalnie Salomona - Szlifuje-
my Diamenty” to działanie, z którego 
wszyscy czerpiemy satysfakcję, ale 
też wymierne korzyści. Każdy inne. 
Wolontariuszki podnoszą swoje kom-
petencje w zakresie pracy w szkole,  
a dzieci mają zapewnioną ciekawą 
formę prowadzenia zajęć przez obco-
krajowców, co w szkole nie zdarza się 
nagminnie. Wolontariat to działanie 
bardzo naturalne w naszym środo-
wisku. Większość służb, jakie mamy  
w kościele /jeśli nie wszystkie/ dzia-
łają w oparciu o wolontariuszy, ludzi 
oddanych w różnym wieku, którzy nie 
tylko nie otrzymują wynagrodzenia 
za to co robią, ale często poświęcają 

swoje środki. W przypadku wolon-
tariatu europejskiego poświęcenie 
polega na wyjeździe ze swojego śro-
dowiska i zaangażowaniu się w in-
nym kraju. Służba nie jest chwilowa, 
z doskoku i w czasie wolnym, ale 
„pełnoetatowa”, wymagająca wie-
lu wyrzeczeń i poświęceń, często 
nowych wyzwań. Na roczny pobyt  
w innym kraju nie wyjeżdża się 
spontanicznie. To wymaga zaplano-
wania i przygotowania. Takie przy-
gotowanie oferują min. Narodowe 
Agencje, które zapewniają wolon-
tariuszom po przyjeździe dwa tygo-
dniowe szkolenia w ciągu roku. Wo-
lontariat Europejski to jedno z cie-
kawszych narzędzi, na jakie trafiłem 
w swojej służbie i warto, żebyśmy 
mu się przyjrzeli bliżej. Nie tylko bo-
wiem wolontariusze z innego kraju 
mogą do nas przyjechać i pomagać 
w naszych kościołach, świetlicach, 
klubach, ale nasza młodzież rów-
nież może wyjechać i doświadczyć 
przygody w służbie międzynarodo-
wej. Wolontariat ma wiele aspek-
tów pozytywnych, między innymi 
możliwość spotkania się z nową, 
inną niż nasza kulturą, naukę języka 
wpisaną w plan zajęć, podnoszenie 
kompetencji w określonych dziedzi-
nach oraz… kieszonkowe. 

W naszych kościołach realizujemy 
wspaniałe projekty i mamy wielu 
oddanych młodych ludzi działają-
cych z pasją i oddaniem. Rok 2011 
jest Europejskim Rokiem Wolonta-
riatu mającym na celu uczczenie 
i wyróżnienie wolontariuszy i ich 
wkładu w społeczeństwo. Marzy 
mi się, żeby to byli „nasi” młodzi 
ludzie, ludzie z naszych kościołów 
pełni pasji, przodujący w służbie  
i będący świadkami Chrystusa i Jego 
miłości „aż po krańce ziemi”.

„Projekt jest realizowany przy 
wsparciu finansowym Komisji Euro-
pejskiej. Ta publikacja odzwiercie-
dla jedynie stanowisko jej autora,  
a Komisja nie ponosi odpowie-
dzialności za sposób wykorzystania  
zawartych w niej informacji”.  

Radny-chrześcijanin
Wywiad z Marcinem Korowajem,  

Radnym Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

European Voluntary Service – EVS –  Akcja finansowana przez Komisje 
Europejską umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy pod-
jęcie pracy społecznej w organizacji w innym europejskim kraju. EVS po-
wstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętno-
ści wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia 
związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może 
uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szcze-
gólnych sytuacjach 16 - 17 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od  
2 do 12 miesięcy.
Szczegóły na temat EVS: www.mlodziez.org.pl. 

fot. www.chsp.plfot. www.chsp.pl
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Wołyniu. Baptyści najprężniej rozwijali 
się wśród mniejszości niemieckiej, jed-
nak Kościół Luterański okazywał wzglę-
dem nich dużą wrogość, a i Kościół 
Prawosławny nie szczędził względem 
mniejszości baptystycznej prześlado-
wań. Najczęściej oskarżano baptystów 
o prowadzenie niemoralnego życia  
i działalność antypaństwową. Władze 
rządowe wykorzystywały często dono-
sy, co nasilało różnego rodzaju represje 
względem wierzących. Znamienne jest, 
iż „Władze nie stosowały się do wybra-
nych przez siebie ustaw, które dokładnie 
określały prawa i obowiązki obywateli 
Królestwa Polskiego. Wolność wyznania 
religijnego gwarantuje się w zupełnej 
mocy każdemu, w szczególności pod 
protekcją rządu pozwala się na wolność 
sprawowania religijnych obrządków pu-
blicznie i bez żadnej przeszkody, a róż-
nica w nauczaniu rozmaitych wyznań 
chrześcijańskich nie może być powodem 
do wyłączenia kogokolwiek od praw  
i przywilejów wszystkim mieszkańcom 
Królestwa nadanych. Osoby duchowne 
wszelkich wyznań, zostają w równym 
stopniu pod protekcją i dozorem władzy 
przez prawo ustanowionych.” 1

Z wyżej przytoczonej ustawy jasno 
wynika, że władze miały obowiązek 
zapewnić równe prawa wszystkim wy-
znaniom chrześcijańskim, co w dużej 
mierze było tylko zapisem, gdyż prakty-
ka często wskazywała na coś zupełnie 
innego. Często zdarzało się, że władze 
rosyjskie nie przestrzegały zatwierdzo-
nych przez siebie ustaw wobec róż-
nych wyznań uznanych przez państwo,  
a co dopiero wobec baptystów – ruchu, 
który dopiero rozwijał się na ziemiach 
polskich. Baptyści byli szczególnie prze-
śladowani pod zaborem rosyjskim za-
równo przez państwo jak i duchowień-

1  „Baptyści w Polsce w latach 1858 – 1918”, Ofi-
cyna Wydawnicza  Słowo i Życie, Warszawa 1993  

stwo prawosławne i trwało to do około 
1870 r. 

Uporczywa praca
Centrum baptystycznym w tamtym cza-
sie była Łódź. Początek działalności bap-
tystów w Łodzi datuje się na rok 1868. 
We wrześniu tegoż roku odbyły się tam 
pierwsze chrzty, (m. in. ochrzczony zo-
stał Albert Johann Gutsche - późniejszy 
pastor zboru) i zawiązała się placówka 
Zboru kicińskiego. Usamodzielniła się 
ona 10.03.1878r. Zbór liczył w tym cza-
sie 252 członków. Kościół rósł szybko  
i równie szybko musiał rozbudowywać 
kaplicę: w 1882 roku na 700 miejsc 
(pastorem w latach 1877- 87 był Karol  
Ondra) oraz w 1897r. na 1500 miejsc 
(pastorem w latach 1888-1904 był 
A. Gutsche). W 1900 roku szkół-
ka niedzielna gromadziła 800 dzieci.  
W 1904 roku zbór liczył 1935 członków.  
W sąsiedztwie Łodzi powstało wiele 
placówek, które w krótkim czasie stały 
się samodzielnymi zborami. 

Do wybuchu I wojny Światowej powsta-
ło w ten sposób na ziemiach polskich 
36 zborów baptystycznych. W trakcie 
pierwszej wojny światowej zbór łódzki 
zorganizował i prowadził w swej kaplicy 
szpital, w którym najczęściej przebywali 
żołnierze rosyjscy. Nie przeszkodziło to 
władzom deportować w 1915r. większo-
ści baptystów w głąb Rosji.

Wysokie wymagania
Od nowo nawróconych oczekiwano 
wysokiej moralności i stosowania się do 
dyscypliny zborowej, wielu przyjmowa-
no do zboru, ale też wielu wykluczano 
za niemoralne życie, picie wódki, brak 
zaangażowania, grzechy niemoralności 
seksualnej. Od członka zboru oczeki-
wano samodyscypliny, zaangażowania 
w życie kościoła, uczęszczania na nabo-
żeństwa oraz aprobaty nauki biblijnej. 

Te wysokie zasady moralne i dyscyplina 
bardzo pozytywnie wpływały na rozwój 
społeczności oraz na poziom zaangażo-
wania poszczególnych członków. Wzra-
stała także świadomość przynależenia 
do społeczności: „J. Spangler zaobser-
wowała, że współczesne badania socjo-
logiczne wskazują, iż wiara z wysokimi 
teologicznymi i moralnymi standardami 
skuteczniej przyciąga potencjalnych kon-
wertytów. Potwierdza to jej studium nad 
pierwszymi baptystami w Wirginii.” 2

„Co cię nie zabije,  
to cię wzmocni”

Dyscyplina zborowa, działalność misyjna 
a nawet prześladowania, to wszystko po-
zytywnie wpływało na rozwój Kościoła 
na ziemiach zaboru rosyjskiego. Powsta-
ły zbory w takich miejscowościach jak 
Łódź, Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, 
Piotrków Trybunalski, Zelów, Zduńska 
Wola, Kalisz, Dębie nad Nerem, Warsza-
wa, Żyrardów, Kondrajec, Tomaszewo, 
Kicin, Zezulin,  Radawczyk, Luszowice, 
Chełm Lubelski.  Bardzo ważną częścią 
działalności była misja. Baptyści dzielili 
się chętnie Słowem Bożym oraz swoim 
doświadczeniem, a prostota ich wiary 
i moc Ducha Świętego przekonywała 
wielu do przyjęcia zbawiciela. 

Mimo tak ciężkich represji Kościół pręż-
nie się rozwijał. „Czytając listy i pamięt-
niki Alfa można odkryć, że baptystyczne 
nabożeństwa były prowadzone w prze-
budzeniowej, zielonoświątkowej atmos-
ferze. W jednej wiosce w 1868 roku, 
kiedy Alf przemawiał do grupy osób 
składającej się z różnych klas, będących  
w różnym wieku, napisał: „…było drże-
nie, które poruszało suche kości, ludzie 
płakali nad swoimi grzechami i poszuki-
wali zbawiciela od grzechów. Starzy lu-
dzie z siwymi włosami siedzieli ze spusz-
czonymi głowami płacząc i rozpaczając 
nad swoimi grzechami, że łzy opadały na 
ich zapadnięte policzki. Och! Jak rado-
sne były to sceny” 3. Po pewnym kazaniu 
Alf napisał: „Kilku z nich było tak poru-
szonych przez Ducha i Słowo, że głośno 
płakało, jedną z nich była dama z towa-
rzystwa, która przyszła pierwszy raz; zo-

2 Przegląd baptystyczny Warszawa 2002 tom 1 
st. 49
3  Przegląd baptystyczny Warszawa 2002 tom 
1 st. 48

stała nie tylko poruszona do łez, ale 
wyrażała swoje szczęście z obecnymi  
i obiecała przyjść raz jeszcze.”4 

Rozproszenie 
Wybuch pierwszej wojny światowej 
w znacznym stopniu ograniczył roz-
wój Kościoła. Wielu członków zbo-
rów zostało wywiezionych w głąb 
Rosji do ciężkiej pracy i obozów. 
Gdyby nie pierwsza, a potem druga 
wojna światowa, Kościół Baptystycz-
ny miałby więcej członków. Jednak  
z drugiej strony wielu z tych, którzy 
zostali wywiezieni, lub musieli uciekać 
dzieliło się Słowem na całym świecie. 
Z perspektywy lokalnej wyglądało to 
na znaczne osłabienie. Pamiętajmy 
jednak, że podobnie sytuacja mogła 
wyglądać w Jerozolimie, gdy nastąpiło 
rozproszenie wierzących przez prze-
śladowania a wiemy, że był to Boży 
plan dla rozprzestrzenienia ewange-
lii.  Być może zdziwimy się w niebie 
dowiadując się, dla jak wielu krajów 
obecnie doświadczających Bożego bło-
gosławieństwa, owo rozproszenie było 
początkiem Bożego działania.

Otwartość na 
społeczeństwo

Warto zwrócić uwagę na społeczny 
i – w biblijnym sensie – ekumeniczny 
wymiar działań baptystów: „Ruch bap-
tystyczny w Polsce nie był ezoterycz-
ną sektą. Posiadał on szereg związków  
z otaczającym go społeczeństwem. Wy-
znawał trynitarną doktrynę i uznawał, że 
jest w zgodzie z zasadami protestanckiej 
reformacji. Baptyści nie wymagali no-
szenia odrębnego stroju. Nie postrzegali 
obmywania nóg jako obrzędu kościelne-
go, ani nie byli pacyfistami jak menonici. 
Nie wprowadzali też wspólnej własno-
ści jak huterianie. Obie wymienione gru-
py wykazywały tendencje do zamykania 
się w samoizolujące wyspy etniczności  
i z wyjątkiem menonitów, miały niewie-
le, jeżeli w ogóle, związek z szerszym 
społeczeństwem. Baptyści stworzyli po-
czucie wspólnoty i praktykowali pomoc 
wzajemną okazywaną swoim człon-
kom. Ich solidarne zbory były egalitarne 
(rządziły się zasadą równości członków), 

4  Jak wyżej

praktykowały chrzest przez zanurzenie, 
bliską społeczność i ścisłą dyscyplinę. 
Członkowie szanowali się wzajemnie, 
używając wobec siebie zwrotów: bracie 
i siostro. Zbory baptystyczne stwarzały 
szeregowym wierzącym możliwości do 
słuchania świadectw, modlenia się, na-
uczania i śpiewania pieśni.” 5 Baptyzm 
zachował więc łączność ze społeczeń-
stwem, przez nie wprowadzanie sztucz-
nych barier, niepotrzebnych przeszkód 
obyczajowych oraz posługiwanie się 
zrozumiałym językiem i nawiązywa-
nie do wspólnych teologicznie wątków.  
Z drugiej strony, przemieniał owe „wspól-
ne dobro” przez swój biblijny akcent, ro-
dzinny, społecznościowy charakter zbo-
rów i chrystocentryczną pobożność. 

Wnioski
Baptyzm charakteryzował się więc od-
danym przywództwem, uporczywą pra-
cą, wysokimi wymaganiami, ale również 
autentycznym przeżywaniem wiary, 
zrozumiałym dla społeczeństwa. Pomi-
mo niechęci, a czasem nawet wrogo-
ści otoczenia potrafił się rozwijać. Oby 
Bóg prowadził nas dzisiaj w podobny  
sposób.  

5  Przegląd baptystyczny Warszawa 2002 tom 1 
st. 49

Królestwo Polskie było trudnym miej-
scem dla rozwoju Kościoła. A jednak, 
okazało się miejscem, gdzie Kościół 
baptystyczny rozwinął się tak prężnie, 
iż można by sytuację tę określić mianem 
sukcesu. Niech ten krótki artykuł będzie 
dla nas zachętą do modlitwy, działania  
i żywego świadectwa na chwałę nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, a może Bóg 
sprawi, że nasze pokolenie doświadczy  
podobnego przebudzenia.

Oddany przywódca
Po powstaniu styczniowym Królestwo 
straciło swoją nazwę i administracyj-
ną odrębność. Zostało włączone w ten 
sposób w rosyjski system administra-
cyjny. Baptyzm trafił na podatny grunt 
wśród niemieckich osadników. Głów-
nym pionierem ruchu baptystyczne-
go na ziemiach polskich był wówczas 
Gotfryd Alf, luterański nauczyciel religii. 
Przygotowanie młodzieży do konfirma-
cji wymagało lektury Biblii, co pomogło 
mu uświadomić sobie, że potrzebuje 
osobistego odrodzenia. Doświadczył 
więc łaski Bożej przez uświadomie-
nie sobie Bożego usprawiedliwienia 
przez wiarę. Szybko też zaczął dzielić 
się tym, jak doświadczył społeczności 
z Chrystusem i jak to zmienia jego ży-
cie. Wiele osób przyjmowało Chrystusa 
jako swojego Zbawiciela i Pana. Niezro-
zumiany i wydrwiony w swym Koście-
le, traci pracę. W takiej chwili w życiu 
spotyka baptystów, którzy okazują się 
mieć identyczne zrozumienie nawróce-
nia i potrzeby wiary. Postanawia przy-
łączyć się do nich, przyjmując chrzest 
przez zanurzenie na wyznanie wiary  
w 1858 roku.
 
Niechętne społeczeństwo

Przed śmiercią Alfa rosyjski spis ludności 
z 1897 zanotował około 4 tys. baptystów 
w Królestwie Kongresowym i 10.400 na 

Jarosław Korzeniowski

Rozwój Kościoła Baptystycznego  
pod zaborem rosyjskim
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Dlaczego w Ewangelii wg 
Łukasza (16,1-8) Jezus daje za 
przykład sędziego, który „Boga 
się nie bał i z ludźmi się nie 
liczył”, oraz pana, który chwali 
nieuczciwego zarządcę?

Jest takie powiedzenie, że mądry 
człowiek nawet z kiepskiej sztuki po-
trafi wyciągnąć dobre wnioski, a zły 
nie znajdzie ich nawet w dobrej. Cza-
sem mam wrażenie, że Jezus opowia-
dając niektóre historie dobiera je wła-
śnie w taki sposób, by głupcy nadal po-
zostali głupcami a ci, którzy szczerze 
szukają prawdy, mogli poznać Boga. 
Takich fragmentów, które z tego powo-
du mogą wprawiać nas w zakłopota-
nie jest w Ewangeliach kilka, m.in. ten 
o nieuczciwym zarządcy.

Zarówno w Biblii Warszawskiej 
(tzw. brytyjce), w Nowym Przymierzu, 
jak i Biblii Tysiąclecia przypowieść ta w 
druku wydzielona została jako osobny 
fragment (wersety 1 do 8). Choć więk-
szość czytelników Biblii wie, że po-
działów takich nie ma w oryginalnych 
tekstach, zastosowanie ich w naszych 
wydaniach może sprawiać wrażenie, 
że na tym wypowiedź Jezusa się koń-
czy. W ten sposób umyka nam kon-
tekst tej wypowiedzi. Jeżeli przyjrzymy 
się dalszym wersetom zobaczymy, że 
szczególnie w tym przypadku kontekst 
ma ogromne znaczenie. Jezus zdawał 
sobie sprawę, że słuchają Go dwie gru-
py ludzi. Pierwsza, to Jego uczniowie 
(w. 1). Zasadniczo Jezus zwraca się do 
nich. Ale wszystkiemu przysłuchuje się 
jeszcze jedna grupa ludzi. Są to fary-
zeusze, o których dowiadujemy się, że 
„byli chciwi i naśmiewali się niego” (tj. 
z Jezusa - w. 14). W wersetach 9-13 Je-
zus zwraca się do uczniów i mówi: „I ja 
wam powiadam: Zyskujcie sobie przy-
jaciół mamoną niesprawiedliwości”.  
W ten sposób mówi im wprost, jaki  
z tej historii powinni wyciągnąć wnio-
sek, tj. wykorzystywać dane przez Boga 
środki, by być błogosławieństwem dla 

innych, co ma też wieczne skutki, bo 
„gdzie jest skarb twój, tam będzie  
i serce twoje” (w. 9). Jednocześnie pod-
kreśla, że bez właściwego stosunku do 
pieniędzy będziemy ludźmi niegod-
nymi zaufania (w. 11 - podobnie, jak 
nie powierza się narkomanowi pilno-
wania apteki). Co więcej, bez postawy 
służenia swoim majątkiem zostaniemy 
uznani za bałwochwalców, którzy słu-
żą (tj. oddają cześć) pieniądzom, za-
miast Bogu (w. 14).

Od samego początku temu wszyst-
kiemu przysłuchują się faryzeusze, 
do których Jezus w końcu zwraca się 
wprost, mówiąc: „Wy jesteście tymi, 
którzy chcą uchodzić w oczach lu-
dzi za sprawiedliwych”. Innymi słowy 
mówi im tak: Kiedy opowiadałem o nie-
uczciwym zarządcy, to właśnie o was 
mówiłem. To wy jesteście podobni do 
niego. Oszukujecie, jesteście dwulico-
wi i wystarcza wam, by ludzie dobrze 
o was mówili i uważali was za zarad-
nych. W oczach Bożych jest to jednak 
obrzydliwością (w.15). W ten sposób 
pokazujecie, że waszym bogiem jest 
mamona. To wy jesteście tymi, którzy 
gwałtem wdzierają się do Królestwa 
Bożego” (w. 16), tzn. wbrew warun-
kom ustanowionym przez Boga chce-
cie znaleźć się w nim, ale po swojemu 
spalając Panu Bogu świeczkę i diabłu 
ogarek (tu: ludziom). Co więcej, „cały 
czas wydaje się wam, że nikt nie dowie 
się o tym, co jest w waszych sercach” 
(w.15). Dlatego właśnie w wersecie  
18 Jezus przyrównuje ich do niewier-
nego małżonka, który opuszcza swo-
ją żonę i pojmuje inną, tj. cudzołoży. 
Werset 18 nie jest osobną wypowie-
dzią Jezusa, jest metaforą opisującą ich 
duchowe cudzołóstwo. 

W całym tym fragmencie ludzie, 
którym zarządca chce się przypodobać 
reprezentują osoby, na których dwu-
licowi faryzeusze chcą zrobić dobre 
wrażenie. Chcą być uważani za bar-
dzo pobożnych, ale jednocześnie nie 
chcą, by ta ich religijność była dla nich 
zbyt uciążliwa (w przenośni: nie chcą 

kopać rowów). Faktycznie więc są re-
ligijni, ale tylko zewnętrznie (dla oka). 
W ten sposób tworzą fatalny wzorzec 
dla reszty społeczeństwa, które oma-
mione ich wypaczoną zaradnością 
chwali ich za to, że przebiegle postę-
pują. Właściciel zaś reprezentuje tu nie 
tyle Boga, co prymitywne wyobrażenie 
faryzeuszy na Jego temat. Najwyraźniej 
faryzeusze nawet o Bogu myśleli tak 
samo, jak o bezmyślnym tłumie, który 
można kupić kilkoma widowiskowymi 
chwytami, którego można oszukiwać, 
jak ten nierozumny tłum. 

Pan Jezus uczy więc, by zamiast 
kochać pieniądze, szczerze służyć 
Bogu, a pieniądze mądrze rozdawać. 
Ale też nie po to, by zrobić wrażenie 
na ludziach. Gdy dajemy w taki spo-
sób, że „nie wie lewica, co czyni pra-
wica”, wie o tym nasz Ojciec, który jest  
w niebie i nam to wynagrodzi (Mt 

Robert Miksa

6,3-4). Ostatecznie Jezus ilustruje tę 
faryzejską postawę historią o bogaczu 
i Łazarzu. Bogacz, który cieszył się 
wielkim poważaniem i wszystkiego 
miał pod dostatkiem, pod względem 
chciwości podobny był właśnie do fa-
ryzeuszy (w. 14). Jezus ostrzega ich, że 
pomimo dobrego wrażenia, jakie robią 
na ludziach bez wiary (w tej historii 
reprezentuje ich rodzina bogacza -  
w. 31), ich „pobożność” jest bezuży-
teczna, a koniec ich będzie równie tra-
giczny jak tego bogacza. 

„A ci, którzy chcą być bogaci, wpa-
dają w pokuszenie i w sidła, i w licz- 
ne bezsensowne i szkodliwe pożądli-
wości, które pogrążają ludzi w zgubę 
i zatracenie. Albowiem korzeniem 
wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; 
niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi 
wiary i uwikłali się sami w przeróżne 
cierpienia” (1Tym 6,9-10).   

Nasze atrakcje to: stoki narciarskie, 
Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych, 

wiele szlaków turystycznych,  
kolejka gondolowa na Jaworzynę, kino 3D,  

malownicza okolica, spokój i cisza. 

Oferujemy:
pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 

2 pokoje zbiorowe 
(w przypadku większych wycieczek),  

sala wykładowa, stołówka, kuchnia. 
Ceny do negocjacji, zależnie 

od wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój

tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Do zobaczenia w Krynicy!

Zapraszamy do Krynicy!

DUŻA BAZA
TURYSTYCZNA

przez cały rok!

STOKI
NARCIARSKIE

fo
t. 

st
oc

kx
ch

ng

Pytania do  pastoraPytania do  pastora



22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2011 SŁOWO PRAWDY • Numer 2 / luty 2011 • 23

Na pytanie: „Kim jesteś?”, zadane na 
przykład w Stanach Zjednoczonych lub  
w Europie Zachodniej, otrzymamy innego 
rodzaju odpowiedzi niż wśród Chińczy-
ków, lub na przykład tubylczej ludności 
Afryki czy Ameryki Południowej. Czło-
wiek zapytany o to na Zachodzie odpowie 

na przykład: „Jestem Susan, interesuję 
się muzyką i chcę zostać wokalistką, 
jestem przebojowa i kreatywna, lubię lu-
dzi”, albo „Jestem Jean, interesuję się in-
formatyką, lubię grać w szachy, lubię być 
sam lub w gronie najlepszych przyjaciół, 
czasem chodzę w góry. Jestem raczej 
spokojny”. Lub „Jestem Stefan, gram  
w piłkę, lubię sport, jestem pełen energii 
i czuję zapał do sportowej walki. Lubię 
piwo”. Na dalekim wschodzie jednak 
otrzymamy nieco inne odpowiedzi: „Je-
stem Ling, jestem najstarszym synem 
mojego ojca, pomagam ojcu w pracy”; 
„Jestem Kim, jestem mężem, ojcem  
i sprawuję ważną funkcję w naszej firmie, 
robię wszystko, by dobrze prosperowa-
ła”. Natomiast nad Kongo czy Amazonką, 
możemy usłyszeć odpowiedzi: „Jestem 
Janumani. My Janumani mieszkamy tu 
od tysiącleci”. „Jestem Baka. My Baka 
polujemy od zawsze na małpy i leśne 
antylopy”. 

Na Zachodzie definiujemy się przez opi-
sanie cech indywidualnych. W innych 
kulturach ludzie opisują się albo przez 
opis swojej funkcji w rodzinie i społe-
czeństwie albo w przypadku małych 
plemion, o słabo rozwiniętej strukturze 
społecznej, po prostu przez identyfikację 
z plemieniem. Za tym też idą różne defi-
nicje tego, co jest dobre i złe. W kulturze 
indywidualistycznej dobro i zło definiuje 

indywidualne sumienie w kategoriach 
poczucia winy lub samozadowolenia.  
W kulturach bardziej kolektywistycz-
nych dobro i zło definiuje poczucie 
wstydu, czyli strach przed oceną innych 
członków społeczeństwa. W kulturach 
najprostszych dobro i zło definiuje strach 

przed przemocą fizyczną lub działaniem 
duchów, mocy duchowych i bóstw.
 
Nie jest więc wbrew pozorom czczym, 
wyłącznie teoretycznym wymysłem filo-
zofów czy socjologów roztrząsanie tego, 
czy człowiek to tylko część społeczeń-
stwa, czy też społeczeństwo jest zbio-
rem ludzi? Innymi słowy, czy ostatecz-
nie mniej istotna jednostka służy grupie, 
która jest prawdziwie ważna, czy też 
grupa jest po prostu nieistotnym zbiorem 
jednostek, które są prawdziwie ważne? 
W różnych kulturach bowiem otrzymamy 
na to pytanie różne odpowiedzi. Można 
na społeczeństwa patrzeć przez pryzmat 
znaczenia jednostki. Tak na społeczeń-
stwo patrzy ekonomia. Społeczeństwo 
jest wtedy zbiorem jednostek. Można też 
patrzeć od strony struktur społecznych, 
powiązań między ludźmi. Społeczeństwo 
jest wtedy siecią powiązań, systemem. 
Tak na społeczeństwo patrzy socjologia. 
Można też patrzeć od strony zbiorowo-
ści, kultur, narodów. Tak na społeczeń-
stwo patrzy antropologia kulturowa.
 
W filozofii odpowiadają temu różne 
spojrzenia na człowieka. Można patrzeć 
na człowieka jako na jednostkę. Zbiór 
jednostek tworzy społeczeństwo. Taka 
jest zazwyczaj tradycja liberalna. Tu 
każdy ma troszczyć się o siebie i tylko 
o siebie. Można też patrzeć na człowieka  

w kategoriach struktury społeczeństwa. 
Tu społeczeństwo jest systemem, a jed-
nostka jest tylko jego częścią. To, co 
robi, jest konsekwencją tego, jaką peł-
ni funkcję w społeczeństwie. Takie jest 
spojrzenie tradycji lewicowej. Całe spo-
łeczeństwo powinno się więc troszczyć 
o każda jednostkę, bo ona nie odpowia-
da za to, co robi. Można tez patrzeć na 
społeczeństwo z perspektywy narodów 
czy cywilizacji, różnych kultur. Tu prymat 
nad jednostką ma zbiorowość i przez nią 
definiowana jest jednostka. Tak na spo-
łeczeństwa patrzy klasyczny konserwa-
tyzm. Jednostka powinna myśleć w ka-
tegoriach interesu narodu, nie własnego 
indywidualnego sukcesu.

Jak na to zagadnienie patrzy Biblia? Stary 
Testament patrzy na człowieka głównie  
z perspektywy narodu. Decydujące zna-
czenie ma to, czy jesteś, czy nie człon-
kiem narodu wybranego. Choć oczy-
wiście nie tylko. Nowy Testament za to 
przedstawia chyba wizję bardzo zbalan-
sowaną. To, czy jesteś członkiem Ludu 
Bożego, zależy od twojego indywidual-
nego postępowania, decyzji, wyborów. 
Ale nie tylko to cię definiuje. Będąc czę-
ścią Kościoła jesteś powiązany z innymi 
ludźmi. W Kościele pełnisz jakąś funkcję 
i ona cię określa. Kościół, jak i to, co Bi-
blia nazywa „światem” jest pewnym sys-
temem naczyń połączonych i nigdy nie 
pozostajemy niezależni od innych jego 
elementów. Nie ma tu jednostek, lecz 
jest skomplikowany system wzajemnych 
powiązań. Ale dla Boga istnieją również 
narody. Narody mają własną podmioto-
wość, historię i Bóg każdym z nich zaj-
muje się tak samo jak jednostkami. 

Bóg patrzy więc na ciebie, jak na indy-
widualnego człowieka. Jesteś dla niego 
Markiem, Joanną, Stefanem, Julią, Ta-
deuszem, Marią, Zuzią, Krystyną itd. Ma 
dla niego znaczenie to, kiedy się nawró-
ciłeś, jak żyjesz z Nim, czy pokutujesz 
ze swoich grzechów, jak ścisłą masz  
z Nim relację. Troszczy się o to, jak ży-
jesz, czy cierpisz i jakie plany w swoim 
życiu realizujesz. Czy jesteś szczęśliwy.  
I to jest raczej bezdyskusyjne. Chodzi 

PUNKTY WIDZENIA Dr Janusz Kucharczyk

jednak o to, że to nie jest jedyny sposób patrzenia na 
ciebie przez Boga. 

Bóg patrzy na ciebie również pod kątem tego, czy je-
steś częścią Jego Kościoła, czy raczej „świata”. Jaką 
funkcję pełnisz w Kościele i społeczności,  w której 
jesteś. Jak wpływają na ciebie inni członkowie Kościo-
ła i jak ty wpływasz na nich. Jak wpływa na ciebie 
„świat” i jak ty wpływasz na „świat”. Takie spojrze-
nie jest równie istotne. Jeżeli chcesz zrozumieć swoje 
losy i swój rozwój duchowy, musisz brać pod uwagę 
też swoje miejsce w Kościele. Dla Boga nie jesteś tylko 
jednostką, ale i członkiem określonej społeczności. 

Ale Bóg patrzy na nas także przez pryzmat narodów, 
do których należymy. Tutaj nasza indywidualność 
rozmywa się w charakterze całego narodu. Dla Boga 
ma znaczenie, czy jesteś Polakiem, Czechem, Niem-
cem, Arabem, czy Yanumani albo Khosa. Oczywiście 
nie w tym sensie, że to przesądza o twoim zbawieniu, 
czy tworzy bariery w Ciele Chrystusa. W tym sensie 
dla Boga narodów nie ma. Jednak same narody też 
są przedmiotem zainteresowania Boga i Bóg również 
kieruje ich losem, a w tej mierze również twoim losem, 
jako częścią tego, czy innego narodu. I w tym znacze-
niu narody są nie mniej realne niż jednostki, a ich los 
wpływa też na los jednostek.  

Jesienią ubiegłego roku odeszła do swojego Pana Anika Kufeld 
Lindell, córka pastora Henryka Kufelda i Maryli Kufeld. Poniżej 
przedstawiamy fragmenty wspomnień o naszej siostrze, które  
w formie świadectw utrwalili jej znajomi i przyjaciele.

Kiedy myślę o Anice, widzę przykład osoby, która zwycięsko żyła, 
ale i zwycięsko umierała - śmierć otworzyła dla niej drzwi wiecz-
ności, gdzie każdy kolejny rozdział jest lepszy od poprzedniego.  
I choć medycyna jest bezradna w tym, by sprawić, byśmy zawsze 
wygrywali ze śmiercią, o tyle Boże Słowo ma dla nas doskonałą re-
ceptę na zwycięskie umieranie. Gdy naszym życiem jest Pan Jezus 
Chrystus, to śmierć staje się dla nas zyskiem. Chciałbym, abyśmy 
się dzisiaj zastanowili, czy jesteśmy gotowi na to, co wiemy, że 
nadejdzie? Pastor Tomasz Krążek, Borne  Sulinowo.

Kiedy mój mąż Craig i ja odbyliśmy pierwszą podróż do Polski jesie-
nią 2001r., znaleźliśmy się na konferencji młodzieży odbywającej 
się w kościele baptystycznym w Katowicach. Wtedy nie mówiliśmy 
jeszcze po polsku, a nasza dwójka małych dzieci była niestrudzo-
na w psotach. W ławce przed nami siedziała młoda kobieta, która 
zaczęła zabawiać nasze dzieci uśmiechając się do nich i zajmując 
je różnymi cichymi zabawami. Po zakończeniu usługi przedstawi-
łam się jej dziękując za okazanie nam uprzejmości. Tą młodą ko-
bietą, pierwszą osobą poznaną w Polsce, była Anika Kufeld. Kiedy 
przeprowadziliśmy się do Lublina, Anika została opiekunką na-
szych dzieci i prawdziwym przyjacielem rodziny. Podziwialiśmy 
jej ochoczego i szczodrego ducha. Energia i zapał Aniki do służby 
udzielały się nam i stanowiły dla nas ciągłą zachętę. Kiedy mieli-
śmy odwiedziny grupy młodzieży z USA, często mówiono o tym, 
że postawa Aniki wyzwalała w nich większą wiarę i inspirowała do 
służenia Panu! Pamiętam jeden szczególny dzień. Anika przyszła 
do mojego domu trzęsąc się ze zdenerwowania. Ktoś ją obraził  
a ona odpowiedziała gniewem. Gdy o tym  opowiedziała, klapnęła 
na sofę i powiedziała: „Ona nie miała racji i jestem taka zdenerwo-
wana, ale to co ja zrobiłam, też było niewłaściwe”. Miała powód do 
gniewu i zachowania w swym sercu urazy do tej osoby, ale jej re-
lacja z Panem była w tej chwili ważniejsza. Taką osobą była Anika. 
Wspaniałą, dzielną młodą kobietą, którą miałam zaszczyt nazywać 
moją przyjaciółką. Nie usiłuję zrozumieć, dlaczego jej życie było 
takie krótkie. Wiem jednak, że zobaczę ją znowu. Wiem, że te-
raz jest uzdrowiona, pełna sił i chwali swego Zbawiciela. Przeżyła  

WSPOMNIENIE

Wspomnienie o Anice 
Kufeld Lindell 

(01.12.1984 – 23.10.2010)

W niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe 
wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie 
Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. 
Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.  
A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, 
co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę 
rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej... 

List do Filipian 1:20b-23

społeczeństwo
Jednostka
Bóg
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Najbardziej ujmującą i charakterystyczną rzeczą, która przycho-
dzi mi na myśl wspominając Anikę, była jej śmiałość w przyzna-
waniu się do Jezusa i głoszeniu ewangelii. Owocem jej postawy 
była obecność jej koleżanek i kolegów z liceum na niejednym 
spotkaniu młodzieżowym. Ponadto Anika miała otwarte serce do 
tego, by trwać w modlitwie. Nieraz na spotkaniu młodzieżowym 
była tą osobą, która rozpoczynała wspólną modlitwę i zachęcała 
do szukania Pana, gdy dyskusja zmierzała w stronę bardziej przy-
ziemnych rzeczy. Można powiedzieć, że Anika jak nikt inny była 
naszą siostrą w Chrystusie w najpełniejszym tego słowa znacze-
niu. Adam Michalak, Lublin.

Anika Lindell, z domu Kufeld, była bez wątpienia wojownikiem 
w Bożym Królestwie. Nawet trudno jest opisać to, jak znaczący 
wpływ miało jej życie na innych ludzi i ich wiarę. Faktem jest, 
że wszystko, co Anika robiła, czyniła z myślą, jak może przez to 
uwielbić Tego, którego kochała ponad własne życie. Była zawsze 
zadowolona i znosiła próby z uśmiechem, jako wyzwanie do roz-
siewania miłości. Pewnego dnia siedziała w kościele rozmawiając 
z kilkoma młodymi osobami. W połowie rozmowy wyglądała na 
zmartwioną i zapytała rozmówców: „Jak dużo czytacie Biblii?”.  
Z pewną  niechęcią młodzi ludzie odpowiedzieli, że nie czytają 
Biblii zbyt często. Wtedy Anika stwierdziła: „Myślę, że jesteście 
złymi chrześcijanami”. Ta wypowiedź może wydawać się zbyt 
szorstka, ale wywołała skutek – kilkoro młodych osób zostało do-
tkniętych przez Słowo Pana i zmieniło swoje nawyki. „Z obfitości 
serca twego mówią twoje usta” - to była prawda w odniesieniu 
do Aniki. Zawsze mówiła o Jezusie. Lubiła ładnie wyglądać, ale 
nigdy nie było wątpliwości odnośnie tego, czego pragnie w swoim  
życiu. Ile razy pomagała komuś w kwestii stroju czy makijażu, 
zawsze też mówiła mu o Jezusie. Zawsze była zainteresowana 
życiem innych, szczególnie młodzieży. Wykorzystywała każdą 
okazję, by pokazać, że chodzenie z Chrystusem jest nie tylko 
możliwym, ale także najlepszym sposobem na życie. Czyniła to 
najczęściej w radosny sposób, np. grając rolę klauna w przedsta-
wieniu kościelnym, czy przez śpiewanie w chórze. To, jak wielu 
przyjaciół ze szkoły zapraszała do domu na obiad było ewident-
nym dowodem na to, że promieniała wewnętrzną radością, któ-
ra może pochodzić tylko od Boga. Przyjaciele z  kościoła Aniki,  
Lundhagskyrkan w Hovsta, Örebro, Szwecja.

swoje życie stawiając sobie za cel wieczność i ta per-
spektywa kształtowała jej decyzje życiowe. Nie mogę 
się doczekać tego dnia, kiedy wszyscy będziemy zebrani  
w niebie, przed tronem Jezusa, nasze łzy będą otarte 
i nigdy, przez całą wieczność, nie będziemy musieli 
powiedzieć „Żegnaj”. Carol Lynn Rucin, Szczecinek.

Przybyła do naszego zboru wraz z rodzicami w wie-
ku 6-ciu lat. Mogliśmy obserwować jej rozwój fi-
zyczny i duchowy. Już jako mała dziewczynka była 
radosna, pełna entuzjazmu i chętna do współpracy 
z innymi dziećmi. Przejawiała zdolności aktorskie 
i jako nastolatka brała udział w dramach i pantomi-
mach. Kochała Boga i całą sobą wielbiła Go. Miała 
ogromne wyczucie piękna i estetyki, dlatego zawsze 
z okazji uroczystości zborowych zajmowała się wy-
strojem sali i stołów. Przejawiała wiele radości i cie-
pła w kontaktach z innymi ludźmi. Pamiętam, jak 
serdecznie witała starsze osoby, które ze względu 
na wiek rzadko pojawiały się w zborze. Była doj-
rzała duchowo i często zaskakiwała nas, dorosłych, 
swoim oddaniem dla Boga. Kiedyś podeszła do mnie  
i oświadczyła, że chce oddawać dziesięcinę ze swo-
jego kieszonkowego. Później, gdy wróciła z pracy  
w Szwecji, Anika pierwsze co zrobiła, to zapytała, co 
może ofiarować dla zboru. Z zarobionych oszczęd-
ności zakupiła kuchenkę gazową, która służy nam do 
dnia dzisiejszego. Anika z wielką odwagą głosiła też 
ewangelię wszystkim osobom, które Bóg stawiał na 
jej drodze. Kiedyś będąc w jej domu i widząc obcą 
osobę zapytałam, czy to szkolna koleżanka. Anika 
opowiedziała mi, że to Holenderka, którą poznała 
wracając z jakiejś podróży samolotem i zaprosiła ją 
do Lublina, aby poświęcić jej więcej czasu i głosić 
ewangelię. W jej krótkim ziemskim życiu widziałam 
wiele owoców Ducha Świętego. Pokazała nam, jak 
kochać Boga i ludzi. Dziękujemy Bogu za jej odda-
nie, uśmiech, wdzięk, ciepło i za to, że będąc z nami 
ubogaciła tym nasze życie. Taka zostanie w naszej pa-
mięci. Ewa Michalak, Lublin.

Płomień to światło, ciepło, energia. Dla mnie Anika 
była właśnie jak płomień – ciepła, serdeczna, otwarta, 
pełna energii i kochająca Boga swoją ufną, dziewczę-
cą miłością. Poznałam ją podczas obozów dla rodzin 
z niepełnosprawnymi dziećmi. Te obozy towarzyszyły 
jej dorastaniu. Artystyczne zdolności i spontaniczność 
Aniki były nieocenione w uatrakcyjnianiu czasu naszym 
podopiecznym. Ale to, co ją wyróżniało, to zdolność na-
wiązywania relacji ze wszystkimi – z dziećmi, młodzie-
żą, z dorosłymi i starszymi. Potrafiła słuchać, skupiając 
całą uwagę na swoim rozmówcy niezależnie od tego, 
kto nim był. Zawsze zadziwiała mnie umiejętnością do-
cierania do rodziców uczestniczących w obozach. Choć 
tak młoda, potrafiła spędzać długie wieczorne godziny 
na rozmowach z nimi, opowiadając o Bogu. Choć „pło-
mień często krótko żyje”, trudno go nie zauważyć, bo 
ma duży wpływ na otoczenie. Taką właśnie zapamiętam 
Anikę. Agnieszka Górecka, Żyrardów.

Anika i Daniel Lindell

Nauczycielem człowiek staje się przede wszystkim dzięki uczniom, 
których spotyka. Ja spotkałam Anikę i trudno powiedzieć, kto tu 
kogo wychował, choć to ja byłam jej wychowawczynią. Nie mia-
łam wtedy żadnego doświadczenia i grupa nastolatków irytowała 
mnie i trochę peszyła, bo sama niedawno wyszłam z etapu bun-
tu przeciw szkole i czułam się niewiarygodna. Moja klasa była 
normalna – nie chcieli się uczyć, kombinowali. Nietypowa była 
reakcja Aniki: „Ja nie kłamię i nie zmienię swoich zasad dla kla-
sy”. Konsternacja. Klasy i moja. Rola wychowawcy nakazywała 
opowiedzieć się za prawdą, świadomość siły grupy podpowia-
dała jednak, że będą kłopoty. Bałam się, że klasa odrzuci Anikę. 
Obserwowałam, co będzie dziać się dalej. Jednak klasa szybko 
zaakceptowała Anikę, imponowała innym swoją postawą – była 
zasadnicza, ale serdeczna, ciepła i pomocna. Kiedy mówiliśmy  
o Biblii, potrafiła mi zwrócić uwagę, bym nie używała pojęć typo-
wych dla religii katolickiej, lecz szerszych, chrześcijańskich. Ota-
czała opieką każdego, kto miał kłopoty, ale nie było to „głaskanie 
po głowie” a realne rozwiązywanie problemów, silne wsparcie. 
Z podziwem patrzyłam, jak ta młoda dziewczyna rozwiązanie 
wszystkiego znajdowała w Chrystusowej Prawdzie. Zazdrościłam 
jej tego wsparcia w wierze, wspólnocie i rodzinie. Klasa wybrała ją 
gospodarzem. Widziałam prawdziwy autorytet, jaki ma i tego też 
jej zazdrościłam. Zrozumiałam wtedy, jak ważne jest, by młodym 
ludziom pokazać porządek świata oparty na wartościach. Anika 
mnie tego nauczyła. Kiedy rozmawialiśmy o problemach ludzi 
chorych i mówiłam, jak trudny jest dla mnie kontakt z ludźmi cho-
rymi psychicznie, Anika tylko uśmiechnęła się i powiedziała, że da 
się to naprawić. Na klasową wigilię przyszła ze swoją siostrą Tama-
rą, chorą na zespół Downa i zobaczyłam wtedy, jakie to naturalne 
i wspaniałe. Do dziś mam piękny kubek wykonany przez Tamarę. 
Ślub Aniki i Daniela – wzruszyło mnie już samo zaproszenie, a wi-
dok dwojga bardzo młodych ludzi, którzy nie potrafili i nie próbo-
wali nawet ukryć swego szczęścia, był wspaniały. Kazanie pastora 
o miłości erotycznej pamiętam do dziś – znów lekcja tego, czym 
powinna być miłość i małżeństwo. Cieszę się, że Anika przeżyła 
to, co najlepsze w zgodzie ze sobą i wartościami, których zawsze 
umiała bronić. Kochała i była kochana. Ksenia Duńska, Lublin.

Śmierć Aniki to wiadomość, która rozdziera serce. Nie 
wiem jeszcze wiele o Bogu i mam prawdopodobnie 
wizję Boga bardziej przyziemną niż większość chrze-
ścijan, ale wierzę całym swym jestestwem, że Anika 
stanęła tamtego weekendu twarzą w twarz z Jezusem 
i usłyszała: „dobra robota”. Jesteśmy lepszymi ludźmi 
i wierzącymi z powodu kilku krótkich tygodni spę-
dzonych z nią. Widzieć tak niesamowitą wiarę w tak 
młodym wieku i oglądać, jak nastolatka będąc poza 
krajem troszczy się o rodzinę w Polsce – bardziej niż 
robi to większość dorosłych – było czymś po prostu 
cudownym. Nasze serca płaczą i chciałabym móc zna-
leźć słowa pocieszenia. Taka jest smutna część miłości 
do człowieka. Anika już nie cierpi, a jej uśmiech jest 
znowu promienny i zgaduję, że chodzi w podskokach. 
Sandy Stone Ruff, USA.

Kiedy myślę o Anice, to mam w pamięci obraz uśmiech-
niętej, młodej dziewczyny, która gdy tylko mnie zoba-
czyła, mówiła „cześć wujek!”. Pod koniec maja 2010r. 
odwiedziłem wraz moją żoną i starszą córką rodzinę 
Kufeldów w Szczecinku. Spotkaliśmy też Anikę i jej 
męża Daniela. Mogłem zobaczyć tam, jak młody męż-
czyzna opiekował się swoją młodą żoną, która przecież 
była poważnie chora. Byli małżeństwem zaledwie kilku-
letnim, a musieli zmierzyć się z poważnym problemem, 
jakim jest śmiertelna choroba już na samym starcie swo-
jego małżeństwa. Osobiście dla mnie nadzwyczajność 
waszego małżeństwa polegała na tym, że ty Danielu nie 
opuściłeś swojej żony, aż do śmierci. Nie rozwiązałeś 
Bożego węzła, którym On wiąże małżonków, aż śmierć 
ich nie rozdzieli. Ogromne wrażenie robi twoja postawa 
Danielu, szczególnie w czasach, kiedy małżeństwa nie 
wytrzymują próby czasu. Gdy z powodu „niedopaso-
wania się” małżonkowie rozstają się raniąc siebie i naj-
bliższych. Anika była wyjątkową osobą, dlatego Pan Bóg 
dał jej wyjątkowego męża. Adam Fediura, Koszalin.

Muza: 
Wiosna Gospel

Słysząc słowo „Gospel” powinniśmy 
mieć dwa skojarzenia. Dla mówiących 
po angielsku jest to po prostu Dobra 
Nowina (od słów God - Bóg i Spell - 
mówić, wypowiadać). Dla fanów mu-
zyki jest to kolejny styl muzyki nie-
odłącznie kojarzącej się z Jezusem 
Chrystusem i chórami. Czarnoskórzy 
wykonawcy w XIX w. wytworzyli spe-
cyficzny styl muzyki sakralnej, który 
ciągle ewoluuje, i który dziś określa-
ny jest właśnie jako gospel. Jeśli ktoś 
był w kościele z chórem złożonym  
z czarnoskórych wyznawców, zdecy-
dowanie wie o co chodzi. 

Mamy w Polsce kilka naprawdę  
dobrych chórów gospel. Muzyka ta 
już ponad dekadę temu zagościła  
w naszym kraju, co spowodowało roz-
wój przeróżnych imprez, warsztatów  
i festiwali gospel. Jeden z nich  roz-
pocznie się już wkrótce, na dobre roz-
poczęcie wiosny, czyli po prostu Wio-
sna Gospel. Tegoroczna edycja to już  
9 takie wydarzenie. Impreza ta ma 
już swoich wiernych i stałych bywal-
ców, jednakże stale przyciąga no-
wych uczestników, a to ze względu 
na ciągle rosnącą popularność tejże 
muzyki. Termin imprezy to 12-13 mar-
ca, czyli cały weekend dobrej muzyki,  
śpiewu, radości i przebywania z Bo-
giem. Poza warsztatami chóralnymi, 
odbędą się także zajęcia z human 
video i warsztaty dla solistów. Tego-

rocznymi instruktorami będą Brian 
Fentress oraz dobrze znany już  
w Polsce Peter Francis. Koszt impre-
zy to w zależności od opcji od 60 do 
80 zł za osobę. W cenę włączony jest 
naprawdę solidny „power” płynący  
z uwielbienia, masa nowych zna-
jomości i pokłady pasji, którą prze-
kazują sobie nawzajem uczestnicy  
i instruktorzy. 

Jeśli jesteś fanem „czarnej” muzyki, 
śpiewasz lub dopiero chcesz zacząć, 
może myślisz o założeniu chóru albo 
prowadzisz już taki i chcesz podnieść 
umiejętności swoich ludzi, te warszta-
ty są właśnie dla ciebie! Tutaj możesz 
przekonać się, jak wiara i muza idą  
ze sobą w parze. Więcej informacji na: 
www.wiosnagospel.pl W
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Zadziwiające, jak trudno jest „wbić się” 
w pewien rytm modlitwy i codzienne-
go czasu z Bogiem. Kiedy się to już 
zrobi, staje się to dla nas naturalne, 
jak chociażby jedzenie czy kąpiel. 
Ciekawe też, jak łatwo „wypaść” z ryt-
mu i czasem niestety zagalopować się 
w robieniu głupich rzeczy. Modlitwa 
jest bronią i to o wielkiej sile. Dlatego 
tak komuś zależy, żebyśmy nie potra-
fili się nią posługiwać. Podobnie jest 
z czytaniem Biblii, ponieważ powinno 
ono być nieodłączne przy modlitwie. 
To jak kontakt z Bogiem w obie stro-
ny: najpierw mówisz, potem słuchasz. 
Pytasz - dostajesz odpowiedź. Pro-
sisz - otrzymujesz. Nic prostszego!
Nie sposób zacząć rozważań na te-
mat świętości i radykalnego życia  
z Bogiem bez spędzania czasu  
z Nim. To z przebywania z Ojcem 
czerpiemy siłę i chęć do życia po-
zbawionego grzechu. Tylko patrząc 
na ideał chrześcijanina narysowany  
w Biblii, jesteśmy w stanie dowiedzieć 
się, czego od nas oczekuje Bóg. Czy 
jednak potrafisz słuchać? Czy bie-
rzesz na poważnie i literalnie słowa 
zapisane w Piśmie Świętym? Czy 
uważasz je za ponadczasowy wzór 
do naśladowania, czy tylko za prze-
starzałe mądrości, które nijak nie 
przystają do dzisiejszych czasów? To 
pytanie jest ważne i należy sobie je 
zadać na początku drogi z Bogiem, 
lub też w jej trakcie, jeśli nigdy go so-
bie nie zadałeś. Czy traktujesz Boga 
serio a przez to także uznajesz war-
tość Jego Słowa i korzyści płynących 
z przestrzegania go?
Podejmij wyzwanie. Jeśli nie masz 
nawyku porannego spędzania cza-
su z Bogiem a zaraz po przebudze-
niu po prostu ubierasz się, wycho-
dzisz z domu i budzisz wewnętrznie 
jakieś dwie godziny później, zmień 
to. Wstań pół godziny wcześniej, niż 
zwykle. Zrób sobie kawę, herbatę, ka-
kao, przemyj twarz (zimną wodą, jeśli 
ciepła nie działa!) i skup się na Bogu. 

Pogadaj z Nim, oddaj Mu cały dzień 
i przeczytaj krótki fragment Bożego 
Słowa. Potem staraj się przez cały 
dzień mieć ten fragment w głowie my-
śląc, jakie ma odniesienie do twojego 
życia dziś. Następnie, jeśli masz na 
to przestrzeń w ciągu dnia (a powinie-
neś o to zadbać!), spędź kilkadziesiąt 
minut w samotności, z Biblią w ręku, 
studiując ten sam fragment, który czy-
tałeś rano. Przeczytaj go w szerszym 
kontekście i zobacz, czy myślenie  
o nim przez cały dzień zmieniło twój 
sposób postrzegania go? To samo 
zrób wieczorem a jeśli jesteś „nie do 
życia” w późnych godzinach, to skróć 
ten czas, ale zadbaj, by go mieć. To 
jak branie witamin, po tygodniu, mie-
siącu, roku zobaczysz zmiany, jakich 
się nie spodziewasz. Jeden jest tylko 
warunek: bycie konsekwentnym.
Bóg jest blisko i chce być jeszcze bli-
żej ciebie. Być może słuchając świa-
dectw innych ludzi myślisz sobie: „ja 
nie wiem o czym oni mówią, bo dla 
mnie Bóg nigdy nie zrobił nic takiego”. 
Zobaczysz, że szukając Go będziesz 
zbliżać się do Niego jeszcze bardziej, 
a przez to On będzie prowadził cie-
bie i działał w twoim życiu. Podejmij 
wyzwanie. Jeśli nie masz własnej 
Biblii, pogadaj z kimś ze zboru, na 
pewno coś dla ciebie znajdzie. Miej 
swoją ulubioną, pomazaną i zapisaną 
Biblię, która będzie „żyć”. Miej ją za-
wsze przy sobie i żyj nią. Satysfakcja 
gwarantowana!

 

Beata Jaskuła-Tuchanowska

 Tak więc są: wiara, nadzieja, miłość. Z tych 

największa jest miłość

Tomek Bogowski

Ostatnio zastanawia-
łam się nad tymi słowami, nie po 

raz pierwszy. Może setny. Zdałam 
sobie sprawę, że często w życiu my-
liłam inne uczucia z miłością. Ocza-
rowanie, niespełnienie, namiętność, 
ambicję i parę innych. Osobno lub 
w dowolnych konfiguracjach.  Teraz 
zdałam sobie sprawę, że moja miłość 
jest kaleka, niedoskonała, utyka i po-
tyka się o przeciwności.

„Serce me pała i goreje” - ten poetyc-
ki cytat pokazuje, co czujemy, gdy 
naprawdę kochamy, przez moment, 
krótki, jakieś chwile trzech lat życia 
związku. Jesteśmy zazdrośni o siebie, 
o każde spojrzenie, o czas poświęco-
ny nie nam, nie razem spędzony...

Ale jak utrzymać ten stan, jak zatrzy-
mać miłość? „Nie da się” - mówią 
znawcy. A zainteresowani rzucają 
się w wir poszukiwań nowej miłości, 
która tym razem na pewno okaże 
się tą jedyną, na wieki. Inni próbują 
zatrzymać uczucie poprzez zmianę 
jej wyobrażenia, nazwy, oczekiwań. 
Twierdzą: „miłość to akt woli”. Czasa-
mi nazywają ją przyjaźnią. W końcu 
fileo bliskie jest eros i agape.

A jednak tęsknota pozostaje, za ideal-
nym uczuciem, idealną osobą. Czego 
byśmy nie zrobili, by taką spotkać...

Zaraz, zaraz... spotkaliśmy. Zawar-
liśmy z Nią nawet pakt, podpisany 
świadomym chrztem.  Ale czy ją ko-
chamy? „Miłujesz mnie Piotrze?” - za-
pytał Jezus. „Ty przecież wiesz” - od-
powiedział uczeń.  Bo mimo deklara-
cji słownych wiedział, że nie sprostał 
oczekiwaniom. Nie wytrwał, zaparł 
się Chrystusa, nie czuwał...

Ten obraz bardzo nas przypomina. 
Mnie przypomina. Mimo deklaracji 

na forum i bez, zastanawiam się, czy 
moja miłość do Pana jest równie go-
rąca jak na początku? Czy moje ser-
ce drży i płacze? Czy tęsknię za Jego 
obecnością we dnie i w nocy, jak nie 
przymierzając oblubienica za swoim 
Oblubieńcem? A może pogrążyłam 
się w wygodnych standardach, ruty-
nie, kościelnictwie i szlachetnym dzia-
łalnictwie?

A w ogóle o co tyle krzyku, i czy 
to wypada tak obnażać się, mówić  
o uczuciach, a jeszcze na dokładkę nie 
do jakiegoś przystojnia-
ka, bo do męża też ja-
koś tak niezręcznie po 
trzydziestu latach, ale 
do Boga?!

„Miłość jest jak kwiat, 
który należy pielę-
gnować” - twierdził 
mój tata. A ja znam te 
wszystkie możliwości 
dbania i okazywania 
uczuć ukochanemu, 
ale często mi się nie 
chce, po prostu.

Czy i tak jest z mi-
łością do Jezusa, nie 
chce mi się? Nie rajcu-
je już mnie codzienne 
czytanie Jego słów, nie 
tęsknię za tymi, którzy 
chcą z Nim i o Nim 
rozmawiać, nie po-
święcam Mu wystar-
czającej ilości czasu, 
by zadzierzgnęła się 
między nami prawdzi-
wie bliska więź?

Czemu więc tęsknimy 
za miłością, wyduma-
ną przez poetów i li-

modlitwa i uświęcenie

w niedzielny poranek 

MARTA
Moje życie na sznurku
rozwieszone suszę
z brudnych plam wybielam
od mokrych chronię

Te bardziej intymne sztuki
wieszam z tyłu
chowając dla siebie.
Ewentualnie te ładniejsze
pokażę mojemu mężczyźnie,
by rozpalić jego wyobraźnię
przed nadchodzącą nocą.

Z przodu powieszę
garsonki i spódnice
takie przyzwoite, do kościoła
i na oficjalne wyjścia
razem z delikatną maską
obowiązku i godnego reprezentowania.

Pośrodku schowam
te babskie fatałaszki
z falbankami, z dużym dekoltem,
zbyt krótkie
na grube lata,
ale to te, o których ciągle 
lubię myśleć po przebudzeniu.

I jeszcze fartuchy,
ścierki i szmatki
do przecierania luster
i kurzu niepamięci,
do gotowania
pożywnej zupy codziennych wydarzeń.

Na końcu powieszę
wypraną z treści recenzję
ze zdjęciem przeszłości
i banknot zaplątany
w kieszeni dżinsów,
który i tak by nie starczył
na koniecznie potrzebne wydatki.

A gdy zbiorę do kupy
cały ten bałagan,
wyciągnę żelazko
i wyprasuję
uśmiech pobłażania
i dystansu
do tych błahych spraw,
które chociaż w istocie takie są
jakoś tak dziwnie
tkwią w Centrum uwagi Marty.

* Marta i Maria - dwie kobiety w jednej  
z historii Biblii. Pierwsza organizowała 
dom, druga słuchała Jezusa. 

teratów, zamiast nasycać się miłością, 
która jedynie potrafi zaspokoić nasze 
oczekiwania?

Jezus to wiedział, gdy trzykrotnie zada-
wał pytania Piotrowi. Bo tacy jesteśmy: 
słabi, rozdwojeni w sobie, nieszczęśni, 
robiący nie to co chcemy, a to, czego 
nienawidzimy - twierdził apostoł Pa-
weł w Liście do Rzymian.

„Któż wyrwie mnie z tego ciała  
śmierci?”  A na to pytanie też znam 
odpowiedź, a Ty?
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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Rosja – priorytety w pracy rosyjskich baptystów Azja – baptyści niosą 
pomoc ofiarom klęsk 

żywiołowych
Baptyści gromadzą środki, by pomóc 
ofiarom wielkich klęsk żywiołowych 
w trzech krajach azjatyckich – na 
Filipinach, w Birmie i Indonezji. Taj-
fun Megi, wiejący z prędkością 300 
km/godz. 18 października ub.r. po-
zbawił życia przynajmniej 28 osób  
i zniszczył prawie 200.000 domów. 
„Nasi bracia baptyści zmagają się  
z jego skutkami” – powiedział 
przedstawiciel Konwencji Bapty-
stycznej na wyspie Luzon. Rolnicy 
stracili wszystkie swoje plony. Cho-
dzi teraz o to, jak mają przeżyć bez 
nich. A cyklon Giri 22 października 
zaatakował zachodnie wybrzeże Bir-
my, wiatr wiał z prędkością 250 km/
godz. Zniszczone zostały domy, mo-
sty, drogi. Zginęło 150 osób, a ponad 
70.000 straciło swoje domy. Fale 
wody miały trzy metry wysokości. 
Birmańska Konwencja Baptystów 
mówi o zniszczeniach w ponad 100 
wioskach i głównym mieście regio-
nu Kyaukpyu. Pilnie potrzebne były: 
żywność, woda, namioty i środki 
medyczne. 25 października trzęsie-
nie ziemi o sile 7,7 stopnia nawiedzi-
ło południowo-zachodnie wybrzeże 
Zachodniej Sumatry w Indonezji. 
Fale morskie miały sześć metrów 
wysokości. Ucierpiało ponad 20.000 
osób, zniszczonych zostało prawie 
4000 domów. Zginęło ponad 430 
osób, a 100 uważa się za zaginio-
ne. Wybudowana przez baptystów 
szkoła po tsunami w 2004 roku też 
została zniszczona. Na początku li-
stopada miała miejsce erupcja wul-
kanu na górze Merapi na Centralnej 
Jawie. Zginęło tam przynajmniej 122 
osób. Wydział Pomocy Światowego 
Związku Baptystów we współpra-
cy z baptystami tych trzech krajów 
stara się nieść pomoc ofiarom tych 
kataklizmów (bwanet.org).

Ochrona środowiska ważniejsza niż 
tradycja: od 12 stycznia 2011 roku nie 
będzie można łowić ryb w Jeziorze 
Genezaret, znanym też jako Jezioro 
Galilejskie. Decyzję w tej sprawie pod-
jęło w marcu ub.r. izraelskie Minister-
stwo Rolnictwa. Uzasadniając tę de-
cyzję władze przypomniały, że bogate 
niegdyś zasoby ryb w jeziorze syste-
matycznie się zmniejszały, ale drama-
tycznie zmalały w ostatnich latach. 
Według miejscowych mediów rybacy 
przekraczali swoje uprawnienia i sto-
sując częściowo nielegalne sposoby 
„wytrzebili” rybne zasoby tego zbior-
nika wodnego. Nie przestrzegali oni 
ani wyznaczonych pór połowów, ani 
limitów, a ponadto używali zbyt gę-
stych sieci, czasem nawet posługiwali 
się trucizną. Do zmniejszenia się ilości 
ryb przyczynił się także utrzymujący 
się od lat, krytycznie niski poziom wód 
jeziora. Czasowy zakaz połowu ryb 
jest potrzebny, aby zachować równo-
wagę ekologiczną jeziora i umożliwić 
rybakom pracę w przyszłości – po-
dała gazeta, powołując się na wypo-
wiedź rzeczniczki ministerstwa Dafny  
Yuristy. Poinformowała ona również, 
że resort pracuje nad pakietem pomo-
cy dla tych rybaków, którzy udowod-
nią, że tracą dochód na skutek zakazu 
połowów. Na ten cel przeznaczono 
ok. 1,13 mln euro. Tymczasem rybacy 
sprzeciwiają się tej decyzji i już zapo-
wiedzieli, że za wszelką cenę chcą na-
dal łowić ryby. Ich zdaniem zakaz ten 
szkodzi nie tylko im, ale całej branży 
turystycznej. Nie każdy turysta pogo-
dzi się z faktem, że płynąc „śladami 
Jezusa” łodzią po jeziorze nie będzie 
mógł skosztować tradycyjnej „ryby 
św. Piotra” (ccm.pl).

Po terrorystycznym ataku na kościół ka-
tolicki w Bagdadzie 31 października ub.r. 
Europejska Federacja Baptystów wezwa-
ła wszystkich chrześcijan do modlitwy  
o ten kraj. Grupa uzbrojonych terrory-
stów w czasie wieczornego nabożeństwa 
wtargnęła do kościoła, strzelając i rzuca-
jąc ładunki wybuchowe. Zginęło 58 osób 
wraz z księdzem, a 75 zostało poważnie 
rannych. „Módlmy się za całą wspólnotę 
chrześcijańską w Iraku, aby w czasie wy-
dawania świadectwa o Chrystusie była 
ona pod ochroną Księcia Pokoju w tych 
pełnych przemocy i przelewu krwi dniach 
w Bagdadzie” – powiedział Tony Peck  
w rozmowie telefonicznej z pastorem 
baptystycznym w tym mieście. Grupa is-

Irak – potrzeba modlitwy za chrześcijan w tym kraju
lamska, powiązana z Alkaidą zapowiada 
dalsze ataki na chrześcijan. Chrześcijań-
ska społeczność w Iraku obawia się te-
raz o swoje bezpieczeństwo. Niektórzy 
baptyści zastanawiają się nad  wyjazdem  
z Bagdadu na północ kraju, lub do Jorda-
nii czy Syrii. Swoje nabożeństwa mają oni 
odbywać już nie w niedziele, lecz w piąt-
ki, gdy nabożeństwa odprawiają też mu-
zułmanie. W ostatnich dziesięciu latach 
liczba chrześcijan w Iraku zmniejszyła 
się o 50%, z 1,2 mln do prawie 550.000. 
Obecnie stanowią oni 1,6% zaludnienia 
kraju. Politycy i przywódcy chrześcijań-
scy na całym świecie potępili ten atak na 
chrześcijan w Bagdadzie i wezwali do 
zaprzestania przemocy (bwanet.org).

Zakaz połowu ryb  
w Jeziorze Genezaret

Łotwa – festiwal nadziei z udziałem Franklina Grahama
W dniach 5-7 listopada ub. r. w hali Arena 
Rygi, odbył się Festiwal nadziei z udziałem 
Franklina Grahama. Wzięło w nim udział 
38.150 osób. W przedsięwzięciu tym 
uczestniczyło 560 zborów i 4000 wolon-
tariuszy. Ponad 17.000 osób przybyło do 
Rygi 420 autobusami z oddalonych miast 
i osiedli. Wielu gości przybyło z Estonii 
i Litwy. Latem tego roku 264 dzieciom  
z ubogich rodzin umożliwiono skorzysta-
nie z obozów, ponadto w 2010 roku dzie-
ci otrzymały 60.000 prezentów, zgroma-
dzonych przez „Samarytańską sakiewkę” 
Franklina Grahama. Prawie 5000 miesz-
kańcom Łotwy umożliwiono bezpłatny 
udział w kursach i seminariach, których 
celem było ugruntowanie chrześcijań-
skich wartości w społeczeństwie. Celem 

festiwalu było - mimo kryzysowej sytuacji 
– podzielenie się nadzieją, opartą o chrze-
ścijańskie wartości. W pierwszym dniu 
festiwalu Arena nie była w stanie pomie-
ścić wszystkich obecnych. Festiwal został 
23 października poprzedzony dziecię-
cym festiwalem, który odwiedziło ponad  
6000 osób. A wiosną w tamtym roku dzie-
ci w wieku od 6 do 12 lat wzięły udział  
w konkursie pt. „Pomaluj nadzieję”. Na 
adres festiwalu przysyłały one swoje opo-
wiadania, wiersze i rysunki. Każdego wie-
czoru Franklin mówił o źródłach nadziei. 
W czasie wizyty w tym kraju spotkał się 
on z prezydentem Republiki Łotwy, me-
tropolitą cerkwi prawosławnej i zwierzch-
nikami innych wyznań (baptist.ru).

Urugwaj – ewangelizacja Willa Grahama

13 listopada ub.r. przewodniczący Rady 
Kościoła Baptystycznego w Rosji, Alek-
siej Smirnow, spotkał się z pastorami bap-
tystycznymi krasnojarskiego kraju. Przed-
stawił tam swoją wizję pracy w Kościele. 
Zwrócił uwagę na pięć priorytetów swo-
jej służby. Po pierwsze, rozwój zborów. 
Po drugie, rozwój pracy misyjnej. Przy 
Radzie Kościoła powstała grupa misyjna, 
na której czele stoi Jurij Sipko i Borys Bie-
reżnoj. Są oni gotowi odwiedzać zbory  
w celach ewangelizacyjnych. Wiele cza-
su poświęcono też na rozmowę o ewan-
gelizacji indywidualnej. Po trzecie, to 
praca wśród młodzieży. Młodzieżą trze-
ba zaopiekować się już dzisiaj, a nie ju-
tro. Bez właściwego wychowania dzieci 
i młodzieży Kościół nie ma przyszłości. 

Należy przygotować młodzież do służby. 
Po czwarte, edukacja i wychowanie. Do-
tychczasowy sposób kształcenia nie jest 
wystarczający. Większość absolwentów 
seminarium ma iść do służby. Chodzi  
o różne służby w Kościele. Po piąte, 
środki masowej informacji. Stają się one 
coraz ważniejsze w ewangelizacji i edu-
kacji. Trzeba coraz więcej pisać i mówić 
o swojej wierze, umieszczać w internecie 
informację o zborach. Zbór w Krasnoda-
rze szeroko korzysta ze środków masowej 
informacji. W dodatku miejscowej gazety 
znalazł się artykuł informujący o tamtej-
szym zborze baptystycznym „Arka”. Ten 
centralny zbór posiada 800 członków, 
odwiedzają go wciąż nowi ludzie (bap-
tist.ru). 

Coraz większy dostęp do Słowa Bożego
Listopad ub.r. okazał się kolejnym waż-
nym krokiem milowym w dostępie do 
nowych tłumaczeń Biblii w postaci au-
dio: Słowo Boże na kasetach jest już 
dostępne w 500 językach. „Oznacza to, 
że około 4,6 miliarda ludzi na świecie, 
niezależnie od tego czy umieją czytać 
czy nie, może słuchać Pisma Świętego  
w swoim własnym języku” mówi Bill Lohr 
z organizacji misyjnej Faith Comes by 
Hearing  (Wiara rodzi się ze słuchania), 
zajmującej się tłumaczeniem i nagry-
waniem Pisma Świętego. „Audio Biblie  
w 500 różnych językach - to ważny etap 
zbliżający nas do zrealizowania pełne-
go planu  jakim jest nagranie w 2000 
języków do roku 2016.  Dobra Nowina 
będzie wtedy dostępna dla 97% miesz-
kańców naszej planety”- cieszy się Lohr. 
Wśród ostatniej grupy z 500 nagranych 

języków  znalazł się taki, którym posłu-
guje się około miliona osób z terenów 
Indii oraz taki, którym mówi zaledwie 
1800 mieszkańców Paragwaju. Organi-
zacja ta obecnie dysponuje 50 zespoła-
mi nagrywającymi  w 27 krajach, którzy 
pracują nad nowymi tłumaczeniami, by 
w 2016 roku osiągnąć założony cel. Pra-
cownicy tej misji przy-
wołują setki historii 
o tym, jak lokalni 
mieszkańcy uwierzyli 
w Chrystusa słucha-
jąc Pisma Świętego  
w swoim własnym ję-
zyku. Słowo Boże to 
najskuteczniejsze na-
rzędzie w powoływa-
niu ludzi dla Chrystusa  
(ewangelista.pl).

W dniach 22-24 października ub.r. w Las 
Piedras, jednym z większych miast tego 
kraju (100.000 mieszkańców) odbyła 
się ewangelizacja Willa Grahama, syna 
Franklina. Wzięło w niej udział ponad 
14.000 osób, z których 1233 wyszło do 
przodu, aby zademonstrować swoje od-
danie Chrystusowi. Ewangelizacja pod 
hasłem „Świętowanie nadziei” obywała 

się na miejskim stadionie. Przewodni-
czący komitetu organizacyjnego, Aldo 
Fernandez, powiedział: „Nasz kraj do-
znał błogosławieństwa trzech pokoleń: 
Billy Graham zwiastował w Urugwaju  
w 1962 roku, Franklin Graham miał Festiwal  
Nadziei w Montevideo w ubiegłym 
roku, a teraz gościmy Willa Grahama”  
(Decision,12/2010).

Kościół Baptystów na Ukrainie jest jed-
nym z większych w Europie. Składa się on 
z ponad 2400 zborów i ponad 130.000 
członków. Powstał on w 1994 roku po 
rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 
roku. Posiada dwa uniwersytety, trzy se-
minaria teologiczne i 15 szkół biblijnych, 
w których studiuje prawie 20.000 osób. 
Każdy zbór i każde regionalne stowarzy-
szenie (okręg) posiada przewodniczące-
go do spraw ewangelizacji. Spotykają się 
oni ze sobą na płaszczyźnie regionalnej 
i ogólnokrajowej. Ich postanowienia 
są realizowane przez wszystkie zbory. 
Największy rozwój Kościoła przypada 
na lata 1990-te i początek nowego stu-
lecia, gdy powstawało od 50 do 100 
zborów rocznie. Misjonarze ukraińscy 

Ukraina – misyjne zaangażowanie tamtejszych baptystów
pracują w Mołdawii, Rumunii, Białorusi 
i Armenii oraz w Australii, Afganistanie, 
Izraelu, Portugalii i Kanadzie. W samej 
Rosji pracuje prawie 450 ukraińskich 
misjonarzy. Ponadto Kościół prowadzi 
ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, 
sierocińce, troszczy się o więźniów, roz-
daje bezpłatne posiłki, udziela praw-
nych i duchowych porad dla marynarzy, 
umożliwia bezpłatne usługi medyczne, 
rozprowadza wózki inwalidzkie dla nie-
pełnosprawnych, prowadzi misję wśród 
niewidomych. „Kościół jest oddzielony 
od państwa, ale nie od społeczeństwa. 
Chrześcijanie nie mogą być obojętni na 
potrzeby społeczeństwa, którego sami są 
członkami” – powiedział jeden z liderów 
Kościoła (BWA Connect,1/2011).
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Prenumerata „Słowa Prawdy” w 2011 roku
W związku ze zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy  
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.  

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 adres e-mail podać także w tytule wpłaty. 
Wyślemy wówczas osobisty kod dostępu do pliku pdf.

ZASPONSORUJ MISYJNE  
EGZEMPLARZE „SŁOWA PRAWDY”

Jeśli leży Ci na sercu to dzieło  
misyjne, dołóż do niego ręki.  

Każda ofiara będzie pomocna,  
aby  „Słowo Prawdy” docierało  
do różnych osób i środowisk. 

Opłaty za prenumeratę prosimy kierować na konto: ING Bank Śląski - 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905 
Kościół Chrześcijan Baptystów,  Słowo Prawdy, ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa,

W tytule wpłaty prosimy o odpowiedni dopisek, np.: • ofiara „SP” • prenumerata internetowa SP (można  
tu podać e-mail) • „SP” prezent dla... • prenumerata „SP” (prosimy podać ilość zamawianych egzemplarzy  
i adres wysyłki, jeśli jest inny niż adres wpłacającego).

ZACHĘCAMY! ZRÓB BLISKIM PREZENT
- ZAPRENUMERUJ IM „SŁOWO PRAWDY”

BÓG CIĄGLE UZDRAWIA

Książka trafnie ujmuje sprawę zdrowia, choroby i uz- 
drowienia z punktu widzenia Biblii. Przebija z niej skrom-
ność osób, które się w niej wypowia-
dają. Daje też o sobie znać ich gorące 
pragnienie, by stawiając siebie do dyspo-
zycji Bogu, doświadczyć Jego obecności 
i uzdrawiającej  mocy w sytuacjach bez-
nadziejnych. Książka niesie z sobą wiele 
zachęty. Poważnie chorych, którym nie 
ma już nic do zaoferowania współczesna 
medycyna, zachęca do skutecznego po-
szukiwania ratunku u Boga. Tych, którzy 
nie wierzą w cuda, zachęca do przemyśle-
nia swej postawy. Wszystkich zaś, którzy 
już ufają Panu Jezusowi, zachęca do po-
głębiania lub budowania wiary poprzez 
modlitwę i bliski kontakt z Jego Słowem. 

Piotr Zaremba,  
pastor, tłumacz Pisma Świętego. 

Drodzy bracia i siostry
Gdy ostatni raz pisałam artykuł do Słowa Prawdy, dzieli-

łam się z Wami radościami związanymi z wakacyjną ewan-
gelizacją w Malborku. Bóg we wspaniały sposób pobłogo-
sławił to wydarzenie i oprócz naszej młodzieży, w wydarze-
niu tym uczestniczyli także bracia z innych zborów. Dzięki 
Bożej łasce mogliśmy dzielić się ewangelią w centrum mia-
sta...  

Pierwsi baptyści przyjechali do Malborka w 1897r. i już 
po trzech latach został zarejestrowany Zbór, a po 12 latach 
oddano do użytku przepiękną kaplicę w stylu neogotyckim. 
Budynek ten przez cały okres swojej historii należał do bap-
tystów, służył nie tylko lokalnemu zborowi, ale także zborom 
okolicznym (tutaj odbywały się chrzty wierzących z Okrę-
gu Gdańskiego) oraz całemu Kościołowi baptystycznemu.  
W latach 1947-1951 odbywały się tu zajęcia Wyższego  
Seminarium Teologicznego pod kierownictwem rektora  
Alfreda Kurzawy, a później, w latach 1985 – 1988 pod kie-
rownictwem Krystiana Bera. Dzięki pracy Seminarium Ko-
ściół Baptystów zyskał wielu pracowników przygotowanych 
do duchowej posługi w innych zborach. Absolwentami se-
minarium byli m.in.: Stefan Łępa, Stefan Rogaczewski, Mi-
chał Stankiewicz, Jan Żółtko, Mikołaj Stebelski, Piotr Daj-
ludzionek, Adam Piasecki, Bolesław Kołodziej, Jan Sierla,  
Stanisław Leszczyński, J. Szachiewicz, Andrzej Mróz, Wie-
sław Grzywiński oraz wielu innych).

W trudnych czasach PRL-u, gdzie często konfiskowano 
mienie prywatne (szczególnie kościołom), Bóg szczegól-

nie troszczył się o swój lud i dom modlitwy, posługując się 
wspaniałymi braćmi i siostrami, którzy dbali o powierzone 
im dobro. I chociaż nadal pragniemy wiernie wypełniać na-
sze zadania powierzone przez Boga, służąc społeczności 
lokalnej i miastu, to jednak z powodu stanu technicznego 
naszej kaplicy jest to coraz trudniejsze. 

Już od kilkunastu lat ubiegamy się o jakiekolwiek dofi-
nansowanie (z różnych projektów) na wykonanie remontu 
dachu (pokrycia dachowego, więźby dachowej, ocieplenia 

oraz kominów). Kilka lat temu podczas burzy zawalił się ko-
min, uszkadzając część dachu, i chociaż koszty naprawy tej 
usterki pokryło ubezpieczenie, to jednak stan dachu wciąż 
jest krytyczny. Zimą, gdy przychodzi odwilż, wraz z topnie-
jącym śniegiem spadają niekiedy również dachówki. Dach 
jest nieszczelny i mimo naszych starań - podstawiania misek 
i układania folii zdarza się, że deszcz czy topniejący śnieg 
przecieka tworząc zacieki na suficie w części mieszkalnej. 
Ze względu na to, że kaplica jest budynkiem zabytkowym 
(wpisanym do rejestru zabytków) musimy przestrzegać 
wszystkich szczegółowych uwarunkowań konserwatorskich. 
Dach w kaplicy pokryty jest dachówką ceramiczną karpiów-
ką podwójnie na łatach bez odeskowania i ocieplenia! Przez 
to zimą dach „przepuszcza” dużo zimna, a latem także nie 
stanowi żadnej izolacji (więc wewnątrz jest zazwyczaj oko-
ło +35 stopni).

W tym roku chcemy złożyć wniosek w ramach projektu 
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego z MKiDN. Obowiązkiem 
wnioskodawcy jest przedstawienie własnego wkładu finan-
sowego. Nasz budżet zborowy nie jest w stanie „udźwignąć” 
kwoty takiego wkładu, dlatego zwracamy się z pokorną 
prośbą, abyście (w miarę własnych możliwości) wsparli nas 
w tym „brzemieniu.” Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek 
pomoc z Waszej strony. Prosimy Was także o modlitwę, 
aby nasz Pan przydawał nam mądrości i wiedzy do realizo-
wania Jego dzieła, wlewając w nasze serca pokój, którego  
w tej trosce tak bardzo potrzebujemy. Życzymy Wam drodzy 
bracia i siostry Bożego błogosławieństwa wierząc, że błogo-

sławieństwo finansowe w naszych portfelach jest wyrazem 
Jego troski o nas. Ufamy, że  „praktyczne” dzielenie się tym 
hojnym błogosławieństwem przyniesie Jemu chwałę, cześć  
uwielbienie, którego jest godzien na wieki.          

Dane kontaktowe:
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Jagiellońska 105, 82-200 Malbork
Nr konta bankowego: 49 1160 2202 0000 0000 5154 7080

Co warto przeczytać?  Co warto przeczytać?  Co warto przeczytać? 

„...Wychowani w tzw. zachodniej cywilizacji, mamy 
tendencję do dzielenia rzeczywistości na naturalną i po-
nadnaturalną. Ta ponadnaturalna rzeczywistość, w której 
umieszczamy Boga, świat duchowy i duchowy wymiar ży-

cia człowieka staje się tak odległa od tego, 
co naturalne, że staje się mało ważna, 
bez większego znaczenia w codziennym  
życiu.

Nie ma w tym nic niewłaściwego – 
problem w tym, że odsuwamy Boga i Jego 
obietnice od tej sfery naszego życia; dzia-
łanie Boga ograniczamy głównie do tzw. 
sfery duchowej. Ufam, że zaproponowana 
pozycja pomoże nam w zmianie naszego 
myślenia odnośnie naszego ciała, zdrowia, 
choroby w kontekście tego, co Bóg może  
i chce dla nas czynić w tej sferze...” 

Ze Wstępu, 
Henryk Dedo, prezes fundacji Głos 

Ewangelii 

Leszek Korzeniecki i Izabela Jachimiak, Bóg ciągle uzdrawia, Szczecin 2010. 
Książka dostępna na stronie www.baptysci.pl, zakładka „Księgarnia”
Cena: 13 zł.



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.” 
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