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OD REDAKCJI

Grzeszniku, kimkolwiek jesteś – męż-
czyzną czy kobietą, chłopcem czy 
dziewczyną, zwróć na to uwagę! Nie 
ma zbawienia bez narodzenia się na 
nowo! Chrystus zapewnił nam wszyst-
ko: zapłacił cenę za nasze odkupienie, 
dla nas żył i dla nas zmartwychwstał. 
Jednak nie przyniesie nam to żadnego 
pożytku, jeśli to dzieło nie dokona się 
w nas: musimy się na nowo narodzić.

KONIECZNOŚĆ NOWEGO 
NARODZENIA

Dlaczego konieczna jest przemiana 
serca? Odpowiedź jest krótka i pro-
sta. Jest to konieczne ze względu na 
wrodzony grzech, który jest częścią 
natury każdego z nas. Rodząc się, nie 
przychodzimy na świat z umysłem 
czystym i niewinnym, ale skażonym 
i grzesznym. Ukazujemy nasz pociąg 
ku złu, kiedy tylko jesteśmy w stanie 
to uczynić. Biblia zgodnie z prawdą 
mówi o tym, że „oto urodziłem się 
w przewinieniu i w grzechu poczęła 
mnie matka moja” (Ps. 51:7). Na po-
czątku było inaczej. Pierwsi rodzice, 
Adam i Ewa zostali stworzeni jako 

święci, niewinni, wolni od grzechu, 
bez skazy i winy. Kiedy Bóg siódmego 
dnia odpoczął po stworzeniu świata, 
ogłosił, że ludzie, tak jak całe Jego 
dzieło, byli bardzo dobrzy (I Mojże-
szowa 1:31). Jednak, ze szkodą dla nas 
wszystkich Adam złamał Boże przyka-
zanie i stracił bliską relację ze swoim 
Stwórcą. Zaprzepaścił to, że został 
stworzony na podobieństwo Boga  
i oddalił się od Niego. W efekcie my, 
jego potomkowie, przychodzimy na 
świat skażeni grzechem. Jesteśmy na-
znaczeni grzeszną naturą Adama. Czy 
można w to wątpić analizując naszą 
naturę?

Z natury jesteśmy ślepi, niezdolni by 
widzieć Chrystusa i rozumieć ducho-
wą rzeczywistość. Ludzie mogą być 
inteligentni i bystrzy w sprawach tego 
świata, mogą posiadać mądrość cza-
sów, w których żyją, ale jeśli chodzi 
o sprawy dotyczące chrześcijaństwa, 
wykazują się niezrozumieniem, czy 
wręcz ślepotą; ich serca zakrywa gruba 
zasłona i nie widzą nic. Tak długo, jak 
długo znajdują się w tym stanie, nie są 

w stanie 
zrozumieć 
tego, co mó-
wimy im o świę-
tości i sprawiedliwo-
ści Bożej. Nie pojmują na- 
tury Bożego duchowego prawa, Jego 
zbliżającego się sądu, swoich wła-
snych przewinień i zagrażającego im 
niebezpieczeństwa. Nie czują tego, 
nie dbają o to i nie zastanawiają się 
nad tym. Mogą wysłuchać nauczania 
na ten temat, ale nie pozostawia to  
w nich żadnego śladu i wkrótce ni-
czym nie różnią się od tych, którzy 
nigdy tej prawdy nie słyszeli. Nie są 
w stanie pojąć, jak cenna jest śmierć 
Chrystusa i Jego odkupienie, nie widzą 
doskonałości i mądrości dzieła krzy-
ża. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi 
dostarcza nam apostoł Paweł: „czło-
wiek zmysłowy nie przyjmuje tych 
rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo 
są dlań głupstwem, i nie może ich po-
znać, gdyż należy je duchowo rozsą-
dzać” (I Koryntian 2:14). Taka właśnie 
jest prawdziwa przyczyna znużenia, 
martwoty i lekceważenia, którą czę-

J.C. Ryle

KONIECZNOSC 
I NATURA  
NOWEGO  
NARODZENIA

, ,

Jedną z najistotniejszych prawd, które odnajdujemy 
w Biblii, kiedy uczciwie podchodzimy do jej tekstu, 
jest konieczność doświadczenia w trakcie naszego 
życia, gdzieś pomiędzy kołyską a grobem, duchowej 
przemiany  - przemiany serca. Innymi słowy – musimy 
się na nowo narodzić. W biblijnym tekście, który o tym 
mówi, Jezus oznajmia, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo,  
nie ujrzy Królestwa Bożego. 

Mam wrażenie, że choć pieniądze 
wywierają na nasze życie coraz więk-
szy wpływ, zdecydowanie większy niż 
w czasach komunizmu, w Kościele 
ciągle są pomijane. Pastorzy boją się 
mówić o finansach, żeby nie zostać 
posądzeni o chęć wyciągania ich od 
zborowników. Gorzej, jeśli robią to, bo 
boją się tych ostatnich stracić. A starsi 
czy inni kaznodziejowie wolą wybie-
rać mniej drażliwe tematy.  

Tymczasem jest to niebiblijne. Pie-
niądze były ulubionym tematem przy-
kładów naszego Pana. Temat podziału 
ziemi (ówczesnego podstawowego 
źródła produkcji dóbr) i sposobu jej 
wykorzystania, przydziału pastwisk, 
pożyczek i wielu innych praktycznych 
spraw związanych z majątkiem, poja-
wia się w Starym Testamencie zgodnie 
ze swą naturą – jako ważny wymiar 
życia, wymagający Bożej mądrości 
i Jemu poddania. A my? Daliśmy się 
przekonać, że finanse są sprawą pry-
watną. Czytaj: niech Bóg przez na-
uczanie w zborze się w nie nie wtrąca. 
Tylko, że to wyznaczony przez Niego 
sposób „wtrącania się” w nasze życie  
i nie mamy prawa Mu tego zabronić.

Przez niechęć do nauczania na te-
mat pieniędzy tak naprawdę krzywdzi-
my samych siebie. Bowiem pieniądze 
MAJĄ, niezależnie od naszej na ten 
temat opinii, WIELKI WPŁYW na to, 
kim jesteśmy. I kim się stajemy. Przez 
zbytnią do nich sympatię można „uwi-
kłać się w przeróżne cierpienia” (1Tm 
6:10). Czyż nie powinniśmy pragnąć 
Bożej mądrości, która by nas od tego 
uchroniła? A z drugiej strony – pienią-
dze są wielkim błogosławieństwem. 
Dają możliwość czynienia wielkich  
i wspaniałych rzeczy dla Boga; inwesto-
wania w wieczność przez wywieranie 
Bożego wpływu na życie wielu ludzi. 
W końcu, nasza ofiarność pokazuje, 
jak nam na sprawach Bożych zależy. 
Po dziesięciu latach służby pastorskiej 
widzę jedno: ludzie (w tym i chrześcija-
nie) cenią i troszczą się o to, na co pła-
cą i wybrzydzają na to, co ich nic nie 
kosztuje. Wniosek: dawanie na kościół 

to sprawa bardzo wymiernie wpływa-
jąca na atmosferę w zborze. Również 
na Twoją, Czytelniku, postawę. 

Stąd taki temat przewodni. Zachę-
cam zarówno do artykułów nauczają-
cych – o postawie do pieniędzy w ogó-
le (Portfel we właściwym miejscu, oraz 
klasyka: Niebogaty w Bogu), w kościele 
(Co robią twoje pieniądze w kościele?), 
jak i świadectwa (Bóg może więcej). 
Dalej, dwóch artykułów pokrewnych – 
o odwadze i o finansach w sferze spo-
łecznej. W całość numeru wprowadza 
solidne kazanie na temat nowego na-
rodzenia – które, mam nadzieję prze-
kona nas, że bez Bożej pomocy życie 
dla Niego nie jest możliwe i skłoni, aby   
w pokorze i szczerości szukać Jego pro-
wadzenia. Podobny wniosek nasuwa 
wywiad z pastorem Leszkiem Wakułą 
o organizowaniu obozów młodzieżo-
wych (Byle Chrystus był w centrum).

Jeśli chodzi o artykuły cykliczne, 
polecam szczególnie studium na temat 
historii (Po co nam historia?), które mnie 
osobiście przekonało, jak ważna jest 
wizja Początku dla wizji Końca. Listy 
Nienajprostsze tym razem o problemie 
przemocy i naszej wobec niej postawy, 
a Dziesięć Najważniejszych o innym, 
praktycznym wymiarze naszego życia 
-  problemie cudzołóstwa i pożądania. 
Polecamy również świadectwo siostry 
Ewy i jak zwykle wybór istotnych dla 
nas wiadomości ze świata, których ra-
czej nie znajdziemy w zwykłych serwi-
sach, dokonany przez brata Konstante-
go Wiazowskiego. 

Bóg może więcej! Również biorąc 
nasz portfel w swoje ręce. Panie, daj 
nam używać w mądrości i odwadze 
to, co nam powierzasz, aby Twoje Imię 
było uwielbione przez naszą właści-
wą postawę do bożka wielu osób! Daj 
nam w tym poddanie Tobie, wolność  
i radość, aby pieniądze były dla nas 
błogosławieństwem a nie przekleń-
stwem!

 W imieniu Redakcji,
 pastor Mateusz Wichary

Portfel dla Boga?
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sto widzimy u osób uczestniczących  
w nabożeństwach. Z tego to powodu 
obserwujemy tak ogromną obojęt-
ność na sprawy duchowe, tak pośród 
biednych jak i bogatych, a ewangelia 
wydaje się dla wielu zapieczętowa-
ną księgą. Taka obojętność pochodzi  
z serca człowieka. Niektórzy utrzymu-
ją, że przyczyną jest brak właściwego 
nauczania, brak czasu, czy też jakieś 
szczególne trudności w ich życiu, ja-
kich nie ma nikt inny na świecie. Ale 
prawda leży głębiej. Brakuje im no-
wych serc. Gdyby mieli nową natu-
rę, nie słyszelibyśmy więcej o braku 
nauczania, braku czasu, czy trudno-
ściach. Każda góra byłaby obniżona,  
a każda dolina podniesiona, aby przygo- 
tować na pustyni drogę Pań-
ską (por. Izajasza 40:3-4).

Z natury nie kochamy ducho- 
wych praw Królestwa Boże- 
go. Być może nie prze-
ciwstawiamy się otwarcie 
konieczności ich przestrzegania i ze 
złością zaatakowalibyśmy każdego, 
kto zasugerowałby ich odrzucenie, 
ale nie znajdujemy w nich prawdzi-
wej radości. Pełnienie woli Bożej nie 
jest naszym pokarmem (por. Ew. Jana 
4:34). Z natury kochamy naszą wła-
sną drogę, nasze własne pragnienia  
i to jest nasze jedyne prawo. Oddajemy 
się swoim własnym przyjemnościom  
i szukamy własnych zysków, a temu, 
który nas stworzył i odkupił poświęca-
my jedynie skrawki naszego czasu. 

Z natury nie oceniamy siebie według 
Bożych standardów. Czy ktoś sam  
z siebie może przyjąć Kazanie na  
Górze (Ew. Mateusza 5:1 – 7:49) za re-
gułę, według której będzie żył? Czy są 
tacy, którzy podziwiają ubogich w du-
chu, tych, którzy się smucą, cichych, 
tych, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, miłosiernych, ludzi czystego 
serca, pokój czyniących czy tych, któ-
rzy cierpią prześladowania z powodu 
sprawiedliwości? Takimi właśnie ludź-
mi świat pogardza. Są oni uważani za 
nic w porównaniu z radosnymi lekko-
duchami, którzy lubią się napić i gło-
śno śpiewać sprośne piosenki. A jed-
nak, to tych pogardzanych Jezus nazy-
wa błogosławionymi. Czy jest ktoś, kto 
w naturalny sposób postrzega grzech, 
tak jak naucza o nim Jezus? Jak nie-

serca zakrywa 
gruba zasłona

wielu uważa pijaństwo i cudzołóstwo 
za grzechy zasługujące na potępienie?  
A tak właśnie naucza Biblia. Niewielu 
też uzna złość bez przyczyny za rów-
nie złą jak morderstwo, a pożądliwe pa-
trzenie za równie złe jak cudzołóstwo! 
Takie jest jednak nauczanie Jezusa (Ew. 
Mateusza 5:37 – 28). Gdzie są ludzie, 
którzy pragną kochać swoich wrogów, 
błogosławią tych, którzy ich niena-
widzą i modlą się o tych, którzy ich 
prześladują? Taka jest jednak zasada 
ustanowiona przez Jezusa. Skąd więc 
taki rozdźwięk pomiędzy ludzkimi  
a Bożymi standardami? Z całą pewno-
ścią są to dwa różne światy.

Z natury nie pragniemy oddawać 
chwały Bogu. Nie sprawia nam przy-

jemności rozmowa o Nim. 
Sprawy tego świata absor- 
bują nas nieporównywalnie  
bardziej i niewiele jest osób, 
pośród których rozmowa  
o Chrystusie i niebie nie koń- 

czy się szybko zapadnięciem nie-
zręcznej ciszy! Niektórzy swoje postę-
powanie tłumaczą złym przykładem 
wyniesionym z domu, inni obwiniają 
brak wykształcenia, jednak zło zako-
rzenione jest dużo głębiej: „co się na-
rodziło z ciała, ciałem jest” (Ew. Jana 
3:6). Jedynym rozwiązaniem jest prze-
miana natury człowieka. Złe drzewo 
może rodzić tylko złe owoce, a korze-
niem zła jest nieprzemienione serce.

Z natury nie nadajemy się do prze-
bywania w chwale Królestwa Jezusa 

Chrystusa. Rodzaj życia, które prowa-
dzimy, sprawy, w które się z przyjem-
nością angażujemy, pragnienia, które 
staramy się zaspokoić, nasze poglą-
dy – wszystko to świadczy o tym, że  
z natury nie pasujemy do dziedzictwa, 
które ma być udziałem prawdziwych 
dzieci Bożych. Osoba, której natura 
nie została przemieniona, nie szu-
ka świętości we wszystkich sferach 
życia. Jak więc mogłaby znaleźć się  
w miejscu, do którego nie wejdzie „nic 
nieczystego ani nikt, kto czyni obrzy-
dliwość i kłamie” (Obj. 21:27). W jaki 
sposób mogłaby stanąć w Bożej obec-
ności? Jeśli ktoś nie znajduje przyjem-
ności w modlitwie, czy uwielbieniu 
Boga na ziemi, jak mógłby znaleźć ra-
dość w niebiańskim uwielbieniu, gdzie 
przed tronem Bożym widziane przez 
Jana postaci „nie odpoczywając ani  
w dzień, ani w nocy śpiewały: „Święty, 
święty, święty jest Pan, Bóg Wszech-
mocny, który był i który jest, i który 
ma przyjść” (Obj. 4:8)? Ludzie cieleśni 
nie uznają tego za zaszczyt, że mogą 
zbliżyć się do Boga przez Jezusa Chry-
stusa, tak aby chodzić z Nim i mieć  
z Nim bliską relację. Jak więc może 
być dla nich szczęściem to, że będą 
na zawsze przebywać z Barankiem 
w Bożej obecności? Kiedy nie idą 
śladami świętości mężczyzn i kobiet 
z poprzednich pokoleń i nie znajdu-
ją zachęty w przykładzie ich wiary  
i wytrwałości – jak mogliby dołączyć 
do grona tych świętych? Przeżywszy 
życie pełne diabelskich i ziemskich 

przyjemności, jakie powitanie mieli-
by usłyszeć z ust Abrahama, apostoła 
Pawła, czy też innych świętych, którzy 
w swoim czasie stoczyli dobry bój 
wiary? 

Niestety! Nieprzemieniony człowiek 
byłby w niebie najnieszczęśliwszą 
istotą. Nie mógłby oddychać tym nie-
biańskim powietrzem, a przebywanie 
w atmosferze radości i miłości byłoby 
dla niego nieznośne. Nie pasowałby 
do grona świętych, tak jak zwierzę nie 
pasuje do towarzystwa ludzi. Podczas 
gdy oni pragnęliby doznań duchowych, 
on byłby pełen grzesznych pragnień 
tego świata – nie mieliby ze sobą nic 
wspólnego. Wiem, że są marzyciele, 
którzy pragną wierzyć, że 
w śmierci dokona się taka 
przemiana, która sprawi, że 
umierający grzesznik zmar-
twychwstanie jako świę- 
ty, ale jest to czysta iluzja. 
Dzieło przemiany nie doko-
nuje się w grobie. Ci, którzy 
umierają jako ludzie ducho-
wi, takimi będą po zmartwychwstaniu. 
Ci, którzy umierają jako ludzie ciele-
śni, takimi pozostaną. Jeśli chcemy pa-
sować do rzeczywistości niebiańskiej, 
przemiana naszego serca musi stać się 
teraz, tu na ziemi.

Krótko mówiąc – prawda jest taka, że 
z natury wszyscy, mężczyźni i kobiety 
są martwi z powodu grzechu. Nie mają 
nadziei żyjąc na świecie bez Boga,  
w stanie potępienia. A co najgorsze, 
zupełnie nie zdają sobie z tego spra-
wy. Martwe ciało w grobie nie czuje 
pełzających po nim robaków; nie-
szczęśnik, który nieświadomie wypił 
truciznę nie wie, że już się nie obudzi. 
Tak też nienawrócony człowiek nie ro-
zumie, że czegoś bardzo potrzebuje. 
W swej naturze jest martwy, chociaż 
żyje, gdyż jego ciało, dusza i umysł 
nie pełnią swojej właściwej funkcji, 
którą jest oddanie chwały Bogu. Taki 
właśnie jest, lub był stan każdej duszy. 
Nie ma stanu pośredniego. Nie moż-
na być na wpół żywym, ani na wpół 
martwym. Albo byliśmy martwi i zo-
staliśmy wzbudzeni do życia, albo też 
jesteśmy wciąż martwi i nowe naro-
dzenie musi się jeszcze dokonać. 

Ta nauka nie odnosi się jedynie do 
złych ludzi, takich jak złodzieje czy 

mordercy, ale do wszystkich bez wy-
jątku. Dotyczy tak nisko jak i wyso-
ko urodzonych; biednych i bogatych; 
wykształconych i niewykształconych; 
starych i młodych, gdyż wszyscy z na-
tury są grzeszni. Dlatego właśnie Jezus 
powiedział, że jeśli się ktoś nie narodzi 
na nowo, nie wejdzie do nieba. Być 
może trudno nam to przyjąć, ale tak 
właśnie powiedział nasz Pan. W Sło-
wie Bożym znajdziesz potwierdzenie, 
że tak właśnie jest. 

NATURA  
NOWEGO NARODZENIA

Przedstawiwszy na podstawie Biblii 
konieczność narodzenia się na nowo 

chciałbym teraz skupić się 
na tym, co właściwie ozna-
cza to dziwne wyrażenie – 
narodzić się na nowo. 

Jest to przemiana, która po-
zwala nam odzyskać coś  
z Bożej natury, kiedy je-
steśmy odnowieni na Jego 
obraz. Jest to całkowita 

przemiana naszego wnętrza. Pełnia  
i waga tej przemiany jest ukazana  
poprzez sposób, w jaki Jezus ją okre-
śla. Nazywa ją NARODZENIEM SIĘ 
NA NOWO. Wszyscy narodziliśmy się 
raz, jako mężczyźni i kobiety, ale mu-
simy poszukiwać tego, aby narodzić 
się na nowo jako prawdziwi chrześcija-
nie. Narodziliśmy się jako potomstwo 
Adama, ale biada nam, jeśli nie naro-
dzimy się na nowo jako dzieci Boże! 
Narodziliśmy się z ciała, ale musimy 
również narodzić się z Ducha. Naro-
dziliśmy się w wymiarze ziemskim, ale 
musimy również narodzić się w nie-
biańskim. Narodziliśmy się z grzeszną 
naturą, więc musimy narodzić się do 
świętości. Nasze naturalne narodziny 
są niezbędne do życia naszego ciała. 
Nasze duchowe narodziny są niezbęd-
ne do życia naszej duszy. 

Narodzić się na nowo znaczy przy-
jąć nową formę istnienia. Oznacza to 
nowy umysł, nowe serce, nowe poglą-
dy, nowe zasady, nowe gusta, nowe 
pragnienia, nowe preferencje, nowe 
obawy, nowe radości, nowe smutki, 
nową miłość do tego, czego niegdyś 
nie lubiliśmy i nową nienawiść do 
tego, co niegdyś kochaliśmy. Nowe 
myśli o Bogu, o nas samych, o świecie 

i o życiu, które nadchodzi, jak również 
nowe myśli o tym, w jaki sposób to ży-
cie staje się naszym udziałem. Ten, kto 
doświadczył nowego narodzenia staje 
się nową osobą, nowym stworzeniem. 
Stare przeminęło, oto wszystko stało 
się nowe (por. II Koryntian 5:17). Nie 
chodzi o to, że nasze naturalne zdol-
ności i umiejętności są nam zabrane 
i zniszczone – powiedziałbym raczej, 
że otrzymują całkiem nową podstawę 
i nowy kierunek. Tak, jakby stary ka-
wałek metalu nie został wyrzucony, 
ale przetopiony i ukształtowany na 
nowo, zyskując nową pieczęć i stając 
się w efekcie nową monetą.

Nie jest to zmiana powierzchowna, jak 
postawa Heroda wobec Jana Chrzcicie- 
la (Ew. Marka 6:20), czy ukorzenie się 
Ahaba (I Królewska 21:27), które były 
tylko chwilową zmianą zachowania. 
Nie jest to jedynie przyjęcie nowej 
nazwy i nowego myślenia, ale głębo-
kie wszczepienie nowych zasad, które  
z pewnością wydadzą dobry owoc. 
To jak otwarcie oczu ślepca, czy uszu 
niesłyszącego, jak rozwiązanie języka 
niemowy, czy przywrócenie rąk i nóg 
chromemu, ponieważ ten, kto naro-
dzi się na nowo nie oddaje już swo-
ich członków grzechowi na oręż nie-
prawości, ale oddaje je Bogu na oręż 
sprawiedliwości i dopiero wtedy czyni 
z nich właściwy użytek (por. Rzymian 
6:13).

Narodzić się na nowo to stać się przez 
adopcję członkiem nowej rodziny – 
rodziny Bożej. Czujemy wtedy, że Bóg 
jest naprawdę naszym Ojcem, a my 
staliśmy się synami i córkami Najwyż-
szego. Zostaliśmy obywatelami nowe-
go państwa, odrzuciliśmy niewolę sza-
tana i jako uwolnieni żyjemy w chwa-
lebnej wolności Królestwa Chrystusa, 
okazując naszemu Królowi ogromną 
miłość i najwyższą cześć, wierząc, że 
On zachowa nas od złego.

Narodzić się na nowo to przeżyć 
duchowe zmartwychwstanie. Jest to 
tylko cień tego, co ma nastąpić, ale 
w pewien sposób wskazuje na to, co 
się stanie, gdyż nowe narodzenie jest 
przejściem ze śmierci do żywota (por. 
Ew. Jana 5:24). Jest to przejście ze sta-
nu, w którym Bóg był nam obojętny 
do prawdziwego poznania Go. Od 
strachu, jaki przed panem odczuwa-

nieprzemieniony 
człowiek byłby  

w niebie najniesz-
częśliwszą istotą
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Magowie 
     ze 
Wschodu

ją niewolnicy, do miłości, jaką dzieci 
darzą ojca; od ospałego wykonywania 
obowiązków do gorącego pragnienia 
służenia Mu; od leniwej obojętności 
względem zbawienia do palącej żar-
liwości. Jest to przejście od obcości 
względem Boga do głębokiego zaufa-
nia, od wrogości do pokoju, od życia 
światowego do życia świętego, od 
ziemskiego, zmysłowego, szukającego 
poklasku u ludzi sposobu myślenia do 
całkowitego poddania umysłu Chry-
stusowi. To właśnie oznacza narodzić 
się z Ducha.

CZY NARODZIŁEŚ SIĘ  
NA NOWO?

Pozostaje mi tylko odwołać się do 
Twojego sumienia. Gdyby doktryna  
o nowym narodzeniu była drugorzęd-
nej wagi – kiedy osoba nie 
mająca pewności narodze-
nia na nowo wciąż mo-
głaby być zbawiona, jak  
w przypadku innych dok-
tryn – nie starałbym się 
wywierać presji. Ale to, 
o czym tu mówimy, jest jednym  
z dwóch filarów ewangelii. Pierwszym 
jest zbawienie z łaski przez ofiarę 
Chrystusa, a drugim właśnie odnowie-
nie serca przez Ducha Świętego. Tak, 
jak musimy doświadczyć przebacze-
nia, tak musimy dostąpić przemiany. 
Musimy zostać odnowieni tak, jak zo-
staliśmy odkupieni.

Jest to szczególnie ważne w czasach, 
w których żyjemy. Wielu przyjmu-
je zwiastowanie o mocy i pragnieniu  
Chrystusa, by ich zbawić, jednak nadal 
żyją w grzechu. Zapominają o tym,  
że tak jak dzieło Chrystusa  musiało 
się dokonać dla nas, tak dzieło Du-
cha Świętego musi dokonać się w nas. 
Mocarz, szatan, musi zostać usunię-
ty z naszego domu, a Jezus musi go 
objąć w posiadanie. Musimy tu, na 
ziemi rozpocząć życie świętych, albo 
nigdy nie znajdziemy się w ich gronie  
w niebie. Dzieło Chrystusa jest w peł-
ni naszą przepustką do nieba, ale mu-
simy zostać przemienieni, aby w nim 
zamieszkać. 

Muszę powiedzieć, że doktryna  
o nowym narodzeniu dzieli każdy 
zbór na dwie części a linia, która po-
między nimi przebiega oddziela psze-

nicę od plew. W każdym zborze są 
ci, którzy narodzili się jedynie z ciała 
i ci, którzy narodzili się też z Ducha. 
Niewiele jest zborów, gdzie nie cisną 
się na usta te słowa: „Panie, oto wie-
lu jest powołanych, ale niewielu wy-
branych”. Królestwo Boże to nie tylko 
kwestia języka i zewnętrznych przeja-
wów pobożności. To musi pochodzić 
z wnętrza człowieka, z samego środka 
jego serca. Nie zawaham się powie-
dzieć, że wielu członków kościoła to 
ludzie martwi duchowo. Dlatego bła-
gam Cię, abyś sprawdził swoje serce 
i upewnił się, czy narodziłeś się na 
nowo? Czy istnieją solidne podstawy, 
abyś stwierdził, że zdjąłeś z siebie 
starego, miłującego grzech człowieka  
a przyoblekłeś się „w nowego czło-
wieka, który jest stworzony według 

Boga, w sprawiedliwości  
i świętości prawdy” (Efe-
zjan 4:24)? Czy Twój umysł 
został odnowiony? Czy ro-
dzisz owoce ciała, czy Du-
cha? Czy pragniesz rzeczy 
tego świata, czy Bożych? 

Jesteś człowiekiem cielesnym, czy du-
chowym? Nie byłoby dobrze, gdybym 
zataił przed Tobą prawdę o koniecz-
ności narodzenia się na nowo, nie by-
łoby też mądrze, gdybyś ją odrzucił. 

Czy narodziłeś się na nowo? Bez tego 
nie ma zbawienia. Jeśli nie narodziłeś 
się na nowo, nie możesz ujrzeć Króle-
stwa Bożego. Pomyśl, jak przerażają-
cym doświadczeniem będzie oglądać 
je z daleka i nie zostać wpuszczonym, 
tak jak stało się to w przypadku bo-
gacza z przypowieści (Ew. Łukasza 
16:19-31). Jak okropnie będzie znaleźć 
się w piekle, w pełni zadowolonym ze 
swojej kondycji duchowej, lecz nie na-
rodzonym na nowo. Wiele 
jest dróg na zatracenie, ale 
żadna nie jest tak smut-
na jak ta, którą podążają 
nominalni chrześcijanie – 
mężczyźni i kobiety, którzy 
mieli światło, poznanie, ostrzeżenia, 
środki i możliwości, a jednak idą tą 
drogą z uśmiechem, jakby kazania nie 
dotyczyły ich, piekło było łożem usła-
nym różami a Bóg był kłamcą, który 
nie dotrzymuje słowa.

Czy narodziłeś się na nowo? Nie 
chciałbym, aby ten tekst napełnił Two-

przemiana pozwala 
nam odzyskać coś 

z Bożej natury

Jezus musi nas 
objąć w posiadanie

ją głowę wiedzą na ten temat, ale aby 
poruszył Twoje serce. Nie wszyscy, 
którzy chodzą do kościoła będą zba-
wieni. Zbory i pastorzy są po to, aby 
pobudzić Cię do wejrzenia w siebie, 
abyś przebudził się i dostrzegł praw-
dziwy stan swojej duszy. Zaraz po 
tym, jak odpowiesz sobie na pytanie: 
„Czy przyjąłem Chrystusa jako swo-
jego Zbawiciela”? powinieneś zadać 
sobie inne: „Czy narodziłem się na 
nowo”?

Drogi czytelniku, jeśli kochasz życie, 
sprawdź jaka jest Twoja kondycja du-
chowa. Jeśli nie jesteś przekonany, że 
w Twoim życiu nastąpiło nowe naro-
dzenie, wiedz, że tysiąc razy lepiej 
jest przekonać się o tym teraz, kiedy 
żyjesz i możesz żyć na wieki, niż wte-
dy, kiedy będzie już za późno i czekać 
Cię będzie wieczne potępienie!

Z doświadczeniem nowego narodze-
nia wiąże się wiele cudownych obiet-
nic. Wielu chrześcijan mogłoby po-
dzielić się z Tobą historią swojego ży-
cia, które było straszliwą ciemnością, 
dopóki nie zajaśniał w nim Chrystus. 
Kościół w Koryncie składał się z wielu 
mężczyzn i kobiet, którzy niegdyś żyli 
w strasznym grzechu, jednak Apostoł 
Paweł pisze o nich: „aleście obmyci, 
uświęceni i usprawiedliwieni w imie-
niu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu 
Boga naszego” (I Koryntian 6:11). Wie-
lu chrześcijan w Efezie żyło wcześniej 
w grzechu, tak jak być może Ty dzisiaj, 
ale Bóg ich ożywił wraz z Chrystu-
sem, aby byli Jego dziełem, stworzeni  
w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynków (por. Efezjan 2:4-10). Zba-
daj więc swoje serce i przybliż się  
w modlitwie do Boga, a On zbliży 

się do Ciebie. Jeśli jednak 
nie poprosisz Go o życie 
wieczne, nie otrzymasz go. 

Ja również modlę się do 
Boga, który może wszyst-
ko uczynić nowym, aby  

w swoim Duchu dotknął Twojego ser-
ca i przekonał Cię o tej prawdzie tak, 
abyś nie zaznał odpocznienia, dopóki 
nie staniesz się nowym stworzeniem, 
kobietą lub mężczyzną, który może 
powiedzieć: „niegdyś byłem umarły, 
lecz teraz żyję; byłem ślepy, ale odzy-
skałem wzrok”.  

Pastor Leszek Wakuła jest prawdo-
podobnie najbardziej doświadczonym 
organizatorem obozów młodzieżo-
wych w naszym Kościele. Jego obozy 
cieszą się niesłabnącą popularnością 
zarówno wśród dzieci członków na-
szego Kościoła, jak i osób zupełnie 
świeżych i z chrześcijaństwem nie 
związanych. Jak je prowadzi? Co uwa-
ża za istotne, a co za drugorzędne? 

Słowo Prawdy: Leszku, Twój obóz 
to już tradycja... Jak i kiedy powstał?

Leszek Wakuła: Hm... to bardzo 
ciekawa historia. Mój pierwszy obóz 
młodzieżowy Bóg pozwolił mi zorga-
nizować w 1983r. Tak... niestety już  
27 lat minęło, jak mam zaszczyt pro-
wadzenia tej służby. Przez wiele lat 
obozy nasze były skierowane do „na-
szej” młodzieży, czyli do młodzieży 
pochodzącej ze środowiska zborów 
baptystycznych. Koszalin i możliwo-

z Kentucky, postanowiliśmy zorgani-
zować duży obóz ewangelizacyjny  
w Ustce. Kiedy mówię duży, to mam 
na myśli grupę ponad stu osobową. 
No i drugi element tej zmiany, to orga-
nizacja obozu poza terenem kościoła, 
w Ośrodku Wypoczynkowym, na wa-
runkach całkowicie komercyjnych. 

Myślałem wtedy - co ja robię? To 
było prawie jak rzucanie się z motyką 
na słońce. Niewielu liderów z tamtych 
dni podejmowało się organizacji obo-
zów w takich miejscach. Niewiele było 
również typowych obozów ewangeli-
zacyjnych, czyli w swojej treści, pro-
gramie, formie i poselstwie skierowa-
nych do młodych ludzi spoza kościoła. 
Pamiętam, jakie zaniepokojenie wpro-
wadziło w moje serce i moich współ-
pracowników zgłoszenie się „skina” na 
nasz obóz. Powiem szczerze - bałem 
się tego. Rozumiem – miła młodzież 
spoza kościoła, ale Panie Boże, dlacze-

ści, jakie tam istniały pozwalały na or-
ganizację obozów dla grup do 70-80 
osób. Kilka razy organizowałem obozy 
zarówno w Koszalinie jak i Giżycku. 
Jestem przekonany, że wielu, którzy 
może w tej chwili czytają te słowa, 
mile wspomina przeżycia tak z Ko-
szalina, jak i Giżycka. Nie ukrywam, 
że wychowałem się na dobrych przy-
kładach ludzi oddanych tej sprawie,  
a mianowicie braterstwa Bednarczy-
ków i ich „Wycieczki dla dzieci” w Ra-
dości, czy też obozów Andrzeja Sewery-
na, szczególnie tych „mega” z Giżycka,  
a także Marka Głodka. Jak się ma takie 
wzorce, to aż chce się służyć!

SP: No tak, ale jesteś znany głów-
nie z obozów ewangelizacyjnych?

LW: To prawda. Rok 2001 był prze-
łomem w mojej służbie. Wtedy po raz 
pierwszy, za inspiracją Mel’a Dough-
ty - partnera z Konwencji Baptystów 

Byle  

Chrystus  

był w centrum

Czyli rozmowa  

o obozach 

młodzieżowych  

z pastorem 

Leszkiem Wakułą
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go od razu tak ostro - skin, on rozwali 
nam cały „grzeczny” obóz! Jednocze-
śnie nie zapomnę nigdy łez moich  
i innych liderów, kiedy modliliśmy się 
razem z nim, gdyż pod koniec obozu 
postanowił zaufać Jezusowi. Wtedy 
zrozumiałem - jeśli mam nadal organi-
zować obozy dla młodzieży - to wła-
śnie dlatego i dla takich ludzi. Ludzi 
zgubionych, którzy nie potrafią się od-
naleźć zarówno w życiu, jak i kościele. 
Ludzi, za których umarł Chrystus i do 
których nas posyła. 

Ten przełom sprawił, że co roku na 
naszych obozach jest wielu niewierzą-
cych, młodych ludzi, którzy niejedno-
krotnie pod koniec pobytu podejmują 
decyzję życia z Jezusem. W tym roku 
obchodziliśmy mały jubileusz tych 
obozów, które rozpoczęły się w Ust-
ce - a mianowicie 10 lecie Obozów 
Ustka - Rowy. Rowy dlatego, że od  
4 lat jesteśmy w siostrzanym ośrodku 
w Rowach, niedaleko Ustki.

SP: Co uważasz za priorytety,  
które sprawiają, że młodzież chce  
jeździć na obóz?

LW: Dobrze przygotowany pro-
gram. Niezbędna jest oddana sprawie 
ekipa liderów/wychowawców kocha-
jących młodzież. I bezpieczna, pełna 
szacunku atmosfera, która sprawia, że 
„niewierzący” nie boją się przyjechać 
na ten obóz w obawie, że będą indok-
trynowani, a właściwie – to rodzice nie 
boją się ich wysłać nie mając obaw, że 
wypierzemy ich mózgi. Ważnym prio-
rytetem jest właśnie udział młodzieży 
spoza kościoła. To wówczas obóz ma 
sens, warto się wysilać wiedząc, że nie 
dostarczamy jedynie rozrywki naszym 
dzieciom w czasie wakacji, a bardziej 
zachęcamy ich, aby ze swoimi nie-
wierzącymi przyjaciółmi, znajomymi 
mogli przyjechać na obóz, aby poznać 
Jezusa. 

SP: No właśnie, co sprawia, że 
to obóz chrześcijański? Że można na 
nim poznać Jezusa? Jak to łączycie ze 
zwykłym życiem obozowym? 

LW: Po prostu, razem z działa-
niami obozowymi jest zwiastowana 
Ewangelia. Bóg objawia swoją chwałę, 
przyprowadzając do pokuty zgubio-
nych. Dodam, że aby w centrum stał 
Chrystus, to jest „rodzone” co roku  

w modlitwie i poście. Wiemy, że to Bóg 
musi tak naprawdę przyprowadzić od-
powiednich ludzi na ten obóz i być na 
nim obecny od początku do końca...  
i dalej! Inaczej to nie ma sensu.

 
SP: Wspomniałeś o znaczeniu 

właściwej kadry. 

LW: Rozmawiając o naszym obo-
zie, cały czas mam przed oczami tych, 
których serce jest oddane Bogu i spra-
wie Jego Królestwa, którzy z odda-
niem poświęcają swój czas, pieniądze, 
zdolności i to wszystko co mają, aby 
co roku to wydarzenie miało miejsce. 
Drodzy, kochani współpracownicy, nie 
chcę odbierać Wam chwały w niebie, 
ale nie mogę się powstrzymać, aby nie 
wymienić choć kilkorga z Was, bo bez 
Was Ustka/ Rowy Camp nie byłyby 
możliwe: pastor zboru w Gdyni Zby-
szek Niemasik wraz z żoną, Przewod-
niczący Służby Młodzieży w KChB 
Rafał Socha z żoną Zosią, wi-
kariusz zboru w Gdańsku 
Remek Neumann, starsi zbo-
ru w Gdyni - Waldek Schmidt 
i Tadeusz Grzybek, starszy 
zboru w Łodzi Mariusz Rzeź-
nik, lider uwielbienia Marek 
Grudniewski (przez pierwsze 
pięć lat Adam Mold z Gdyni), 
oraz wielu liderów, którzy wier-
nie od wielu lat służą na obozie, 
a także, choć na 
końcu, to najbliż- 
sza mojemu ser-
cu i najbardziej 
wierna towarzysz-
ka w służbie, moja 
żona Ania, bez któ- 
rej nieraz już bym 
się poddał lub zrezy-
gnował. Ona dodając 
mi zachęty, wspiera  
i pomaga krok w krok! 
Ale Panie Boże, kim 
my jesteśmy i co my moglibyśmy zro-
bić, gdyby nie Ty, nie Twoja obecność, 
Twoja Moc. To wszystko dzięki Tobie  
i dla Ciebie!

SP: Jakie organizacja obozu dla 
młodzieży stawia najważniejsze wy-
zwania?

LW: Po pierwsze wyzwaniem jest 
to, co się dzieje, lub powinno dziać 
przed obozem, a więc modlitwa i post. 

Drugie wyzwanie to odpowiedzialni, 
dojrzali liderzy, współpracownicy, wy-
chowawcy, którzy noszą w swoich ser-
cach ten obóz i właśnie w modlitwie  
i poście o niego walczą. Trzecie wy-
zwanie to pilnowanie, aby ten obóz, to 
wydarzenie nie stało się „towarzystwem 
wzajemnej adoracji”, czyli miejscem, 
do którego przyjeżdżają starzy znajo-
mi. Aby nadal było miejscem zwiasto-
wania Ewangelii, miejscem świadectwa 
o Jezusie dla nie zbawionych.

SP: Co przynosi ci największą ra-
dość? Jak postrzegasz jego owoc?

LW: Moje serce zawsze przepeł-
nia radość, kiedy w czasie wieczoru 
ewangelizacyjnego ludzie, o których 
się modliliśmy przez cały obóz, po-
stanawiają zaufać Jezusowi. To nasza 
- całego zespołu - największa radość. 
Drugą radością są moje 

dzieci, które po-
mimo spędzania co roku - od niemow-
lęcych lat - wakacji na obozie, nie tylko 
nie zniechęcili się tym, ale to oni stają 
z przodu, przejmują zadania i z odda-
niem służą na tym obozie. A trzecią 
moją radością są moi niewiarygodni, 
oddani współpracownicy. Bez nich ten 
obóz nie byłby możliwy, bez ich wier-
ności, poświęcenia i miłości do Jezusa 
i zgubionych. 

SP: Twoja recepta na udany obóz 
młodzieżowy? Od czego zacząć?

LW: Nie myślę, żeby była jakaś 
recepta na udany obóz. Każda dobra 
rzecz, ta która przynosi Bogu chwa-
łę i powiększa Jego królestwo, rodzi  
się w modlitwie i z wizją. I to chyba  
jedyna moja rada – trzeba prosić  
o wizję. Bóg daje wizję. Bóg wtedy  
też dodaje niezbędnych dla jej realiza-
cji ludzi, otwiera drzwi. Trzeba tylko 
Jemu ufać i pamiętać, czyje to dzieło 
- nie moje, ale Jego i tylko Jego!

SP: Co chciałbyś jeszcze poprawić 
w organizacji obozów, a co uważasz 
za „strzał w 10”?

LW: To ciekawe, że o to pytasz, bo 
wielu z naszych współpracowników  
i partnerów doszło właśnie do wnio-
sku, że czas na modlitwę i szukanie  
      u Boga NOWYCH 

rzeczy. Nowego 
obozu! Czas na 
NOWE NARODZI-
NY! Nie chcemy 
iść cały czas utar-
tą drogą, aby nie 
popaść w rutynę, 
a tym samym, 

nawet bardziej 
- w samozadowolenie. Chcemy 

patrzeć szerzej i dostrzec to, czego do 
tej pory może jeszcze nie robiliśmy. 
Aby dotrzeć do ludzi, do których nie 
udało się nam jeszcze dotrzeć. Czas 
na Nowy Obóz. Co to będzie, jesz-
cze nie wiemy, jaki będzie, też nie 
wiemy. Ale jeśli będzie, to pragniemy, 
aby był z Bożej woli i tylko w oparciu  
o Jego moc i Jego plan. Może to będzie  
festiwal, może coś w rodzaju „Eventu - 
Wydarzenia”, Spotkania... Modlimy się 
o świeżą wizję tego, co ma być. Nie 
mamy wątpliwości, że będzie, ale co  
i jak... to wie Bóg.  

Hawaje to archipelag składający się  
z ośmiu większych wysp. Na jednej  
z nich – trzeciej pod względem wiel-
kości znajduje się stolica, Honolulu.  
W 1959 roku Hawaje oficjalnie stały 
się jednym ze stanów USA. Jest to je-
dyny stan tego państwa, który znajduje 
się poza kontynentem amerykańskim. 
Ludność Hawajów (ok.1,3 mln) to Fi-
lipińczycy (13%), Japończycy (12%)  
i Polinezyjczycy (9%). Prawie 30% to 
chrześcijanie, natomiast ponad 51% 
nie wyznaje żadnej religii. Hawajskie 
powitanie „aloha” znaczy tyle co na-
sze „witaj” lub „cześć”.  
W czasie otwarcia Kongresu Dawid 
Coffey, dotychczasowy prezydent tej 
światowej wspólnoty wyznaniowej 
powiedział: „Słuchajmy Ducha, przyj-
mijmy Jego namaszczenie. Zbór może 
mieć wyraźny cel, być przychylny 
sympatykom, twórczy, konserwatyw-
ny, ale jeżeli nie słucha głosu Święte-
go Ducha żywego Boga, jego służba 
będzie pusta i bezowocna. Jeżeli bap-
tyści będą trzymali się swoich metod 
zamiast Bożych, przestaną być spad-
kobiercami swoich poprzedników”. 
Następnie wskazał na przykład pierw-
szych angielskich baptystów, jak Smyth 
i Thomas Helwys, na misjonarkę Lottie 
Moon, na obrońcę praw człowieka Lu-
thera Martina Kinga jun.
Kongres ten zakończył jego pięciolet-
nią kadencję (2005-2010). W czasie jej 
trwania Dawid Coffey odwiedził wiele 
krajów, reprezentował wspólnotę bap-
tystyczną na wielu ważnych między-
narodowych konferencjach, uczestni-
czył też w uroczystościach 150-lecia 
ruchu baptystycznego w Polsce, spo-
tykał się z premierami i prezydentami. 
Przewodniczył delegacji Światowego 
Związku Baptystów (ŚZB) w czasie wi-
zyty w Wietnamie, Chinach, Jordanii. 
Głosił poselstwo ewangelii w wielu 
zborach baptystycznych. 

Nowe nominacje
Nowym prezydentem Światowego 
Związku Baptystów na następne pię-
ciolecie został John Upton, przewod-
niczący Głównego Stowarzyszenia 
Baptystów Virginii, USA. Od wielu lat 
współpracował on z tą międzynaro-
dową organizacją baptystyczną. Był 
członkiem jej Rady Głównej, Wydzia-
łu Pomocy oraz przewodniczył ko-
mitetowi organizacyjnemu obecnego 
Kongresu. W latach 1986-91 był misjo-
narzem na Tajwanie, potem pastorem 
zboru baptystycznego w Urbana.
Wybrano też 12 wiceprezydentów. Zo-
stali nimi: Daniel Caro i Joel Sierra (Ar-
gentyna i Maksyk), Regina Claas i Nabil 
Costa (Niemcy i Liban), Harry Gardner 
i William Epps (Kanada i USA), Olu 
Menjay i Paul Msiza (Liberia i RPA), 
Victor Samuel Gonzales i Burchell Tay-
lor (Kuba i Jamajka) oraz Jan Kok i Ross 
Clifford (Malezja i Australia). 
Na Światowej Konferencji Kobiet po-
przedzającej Kongres, na stanowisko 
przewodniczącej Wydziału Kobiet przy  
ŚZB powołano Raguel Contreras. Jest 
ona też przewodniczącą Rady Ewan-
gelicznych Zborów Baptystycznych 
w Chile, a w latach 2005-2010 była 
jednym z wiceprezydentów ŚZB. Za-
stąpiła ona na tym stanowisku Dorothy 
Selebano z RPA.
Owen Crooks, przewodniczący Bra-
terskiej Społeczności Baptystycznej 
na Jamajce jest nowym przewodniczą-
cym Wydziału Mężczyzn przy ŚZB. 
Everton Jackson został zatwierdzony 
przez Radę Główną  na stanowisko 
sekretarza i skarbnika Karaibskiej Spo-
łeczności Baptystycznej.  

Uznanie dla Dentona Lotza
Co pięć lat ŚZB przyznaje specjalną 
nagrodę dla osoby, która w danym 
pięcioleciu najbardziej wyróżniła się 

Dwudziesty Kongres Światowego 
Związku Baptystów na Hawajach
28 lipiec – 1 sierpień 2010

W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia, w stolicy Hawajów Honolulu,  
pod hasłem „Słuchajmy Ducha” odbył się już dwudziesty z kolei  
Kongres Światowego Związku Baptystów. 

   Konstanty
 Wiazowski
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w pięty – i „czuł się wielce zakłopotany, ale CHĘTNIE słu-
chał” (Mk 6:19). W jego słowach był Bóg. Paweł modli się 
wielokrotnie o odwagę, twierdząc, że inaczej ewangelii 
głosić się nie godzi ani nie powinno: „zanoście modły... za 
mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do 
ŚMIAŁEGO zwiastowania ewangelii, dla której poselstwo 
sprawuję w więzach, abym ją mógł Z ODWAGĄ zwiasto-
wać, jak to czynić winieniem” (Ef 6:18-20). Paweł oczeku-
je, że dzięki modlitwom wstawienniczym, „...w niczym nie 
będę zawstydzony [dlaczego, Paw-
le?], lecz że przez ŚMIAŁE moje 
wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, 
uwielbiony będzie Chrystus w ciele 
moim, czy to przez życie, czy przez 
śmierć” (Flp 1:19-20). Odwaga  
w świadectwie uwielbia Chrystusa, 
i o to chodzi. Koszty - czy to będzie 
śmierć Pawła - nie mają znaczenia. 
Odwaga to wchodzenie w ryzyko 
i uzyskiwanie tego, czego w inny 
sposób uzyskać się nie da.

Musimy być odważni. To warunek 
skuteczności naszego świadectwa. 
Nie zawstydzeni. Wstyd to lęk 
przed człowiekiem. Świadectwo  
o mocy Bożej ze wstydem, to for-
ma przecząca treści. Mówienie  
o wolności w niewoli, czy uwolnieniu w kajdanach. Nie cho-
dzi o arogancję, czyli brak szacunku. Ale odwagę, śmiałość  
w mówieniu tego, czego wymaga od nas Bóg. 

Co możemy zrobić, aby stać się odważnymi? Prośmy innych 
o modlitwę za nas, jak Paweł. Bo sytuacje, w których mamy 
okazać się odważni, nas z założenia przerastają. Inaczej nie 
potrzeba by było odwagi. A więc koniecznie potrzebujemy 
pomocy z zewnątrz, by być odważni. Prośmy więc naszych 
braci i siostry o modlitwy. Po drugie, nie uciekajmy. Przed 
sytuacjami, słowami, o których wiemy, że przez nie może-
my stracić, ale wiemy również, że możemy zyskać – uwiel-
bienie Boga i szacunek do samych siebie jako tych, którzy 
okazali się wierni, konkretni, jaśni w świadectwie. Odważ-
ni. Nic tak nie dodaje skrzydeł jak złamanie swego tchórzo-
stwa. Nic tak nas nie utwierdza w wierze, jak odwaga. Bo 
jesteśmy już w innym miejscu. Które wymaga wiary. Cofnąć 
twego kroku się nie da. Żyjemy więc mniej bezpiecznie, 
ale bardziej licząc na Boga. Co nas uwalnia do dalszych 
śmiałych kroków.

Bądźmy odważni. Bez odwagi nasze życie będzie mdłe  
i zaprzeczające mocy wiary. Przyznawajmy się do własnych 
słabości, ale na tym nie kończmy. Od tego zaczynajmy. Pro-
śmy, wołajmy o pomoc i idźmy naprzód.  

Ostatnio dotarło do mnie, że odwaga jest warunkiem roz-
woju i przywództwa chrześcijanina. 

Odwaga to gotowość podjęcia ryzyka. Czyli kroku, który 
sytuację korzystną może zmienić w niekorzystną. To go-
towość podejmowania działań nowych, niepewnych, coś 
tworzących, zmieniających - potencjalnie oczywiście być 
może nie na lepsze również. Dlatego odwaga wiąże się  
z wiarą, która bardzo często jest niczym innym jak licze-
niem na Boga właśnie, w sytuacji niepewnej, czyli odwa-
gą. Dlatego również „bojaźliwi” trafią do piekła (Obj 21:8). 
Strach jest więc przeciwieństwem wiary, która w praktyce 
okazuje się być „zwycięstwem” (Obj 21:7), czyli zachowa-
niem wierności Bogu, pomimo trudności, ich naporu.

Odwaga nie jest prosta, bo wygodnie nam bez niej. I wła-
śnie wygoda, bezpieczeństwo, komfort są najważniejszymi 
wrogami odwagi. Dlatego współczesne chrześcijaństwo 
zachodnie jest tak słabe - postrzega siebie i nawet siebie 
reklamuje nie jako stan odwagi, ale właśnie utwierdzenia, 
pogłębienia owego komfortu i bezpieczeństwa. I odwaga 
znika. Z kazań i działań kościołów. Pozostaje marazm i je-
dynie jałowe spory o tradycję wykastrowanych duchowo 
chrześcijan, którzy nie mają odwagi, by się ruszyć.

Odwaga to wspólna cecha wszystkich przywódców w Bi-
blii. I wszystkich mężów Bożych. Noe musiał mieć odwagę, 
by robić z siebie idiotę przez ponad sto lat budując arkę. 
Abraham musiał wyjść i iść w nieznane. Podobnie, wbrew 
sobie, ale ostatecznie skutecznie Jakub, który nie zawahał 
się walczyć z samym Bogiem o błogosławieństwo. Podob-
nie jego syn Józef, który nie upadł na duchu pomimo strasz-
nych doświadczeń. Podobnie Mojżesz, Jozue, Samson, Da-
wid. Co ciekawe, nie Saul, który ze strachu przed tym, co 
będzie (może się stać), nie był Bogu wierny (patrz 1 Sam 
13:11-12). Podobnie Salomon, który odważnie szukał mą-
drości. I wszyscy prorocy.

Nasz Pan, Jezus Chrystus był odważny. Wcielenie i pójście 
na krzyż to nowe doświadczenie. Oczywiście, w pewnym 
sensie można przeczyć Jego odwadze, skoro wciąż pozo-
stawał Bogiem. Ale w bardzo realnym sensie był odważ-
ny, skoro większości korzyści z tym związanych się wyparł  
i „przyjął postać sługi”. I żył jak my. Apostołowie zdecy-
dowali zostawić sieci, myto, aby pójść za Jezusem. Paweł 
w swej odwadze prześladowcy stał się odważnym głosicie-
lem, od samego początku do samego końca.

Ludzie nie chcą pójść i nie pójdą za kimś bez odwagi. Nie 
chcą słuchać również kazań, w których nie ma twierdzeń 
ryzykownych, potencjalnie zadrażniających. Bóg jest w na-
szej odwadze, bo Bóg się człowieka nie boi. Dlatego ka-
zania muszą tą Bożą cechę w sobie mieć. Jan Chrzciciel 
co prawda stracił głowę, ale mówił tak, że królowi szło  

w obronie praw człowieka i jego god-
ności. Poprzednimi laureatami tego 
wyróżnienia byli: Jimmy Carter (1995), 
Saw Simon – założyciel i kierownik 
szkoły biblijnej w obozie uciekinierów 
w Tajlandii (2000) oraz Lauren Bethall 
– główny konsultant Międzynarodowej 
Służby Amerykańskich Zborów Bapty-
stycznych (2005).
Tym razem nagroda ta za obronę praw 
człowieka przypadła dla Dentona Lot-
za. Przez 19 lat (1988-2007) pełnił on 
funkcję sekretarza generalnego ŚZB,  
a w jego strukturach pracował 27 lat. 
Został on uznany za „wyjątkowego 
przywódcę baptystycznego, niezmor-
dowanego obrońcę praw człowieka”. 
To z jego inicjatywy powstał przy ŚZB 
Wydział Wolności i Sprawiedliwości, 
to przez jego zaangażowanie ŚZB stał 
się międzynarodową organizacją bap-
tystyczną, która szczególnie czuwa 
nad przestrzeganiem praw człowie-
ka w różnych krajach, wstawia się za 
krzywdzonych i prześladowanych i ko-
ordynuje swoje wysiłki z ONZ. W 1999 
roku zorganizował on w USA konferen-
cję „Baptyści przeciw rasizmowi”.

Nowi członkowie Światowego 
Związku Baptystów

Do Światowego Związku Baptystów 
przyjęto trzy nowe Kościoły baptysty-
czne. Są to: Baptystyczna Społeczność 
Zambii, Baptystyczna Wspólnota Wiet-
namu i Konwencja Baptystyczna Dys-
tryktu Columbia w USA. Te trzy ugrupo-
wania zostały przyjęte do ŚZB w czasie 
posiedzenia Rady Głównej, które zwy-
kle odbywają się przed Kongresem.
Baptystyczna Społeczność Zambii po-
wstała w 1996 roku, a w roku 2008 
należało do niej już 1500 zborów. Jej 
celem jest 2000 zborów na 2011 rok.
Baptystyczna Wspólnota Wietnamu 
otrzymała oficjalne uznanie przez pań-
stwo w 2008 roku – po wizycie przed-
stawicieli ŚZB i ich rozmowach z wła-
dzami tego kraju. Formalnie powstała 
ona w 1988 roku i obecnie liczy ponad 
30.000 członków w 509 zborach.
Do Konwencji Baptystycznej Dyskryktu 
Columbia należą zbory znajdujące się 
w Waszyngtonie – stolicy Stanów Zjed-
noczonych – oraz w stanach Virginia  
i Maryland. Powstała ona w 1877 roku. 
Do ŚZB należy już 18 (z ponad 50) kon-
wencji baptystycznych  na terenie USA. 

Obecnie Światowy Związek Baptystów 
zrzesza 219 kościołów baptystycznych 
na całym świecie o łącznej liczbie 
37.105.000 członków w 159.400 zbo-
rach. W ostatnich pięciu latach przyby-
ło 9.483 nowe zbory i 2.367.104 człon-
ków. Prócz tego jest wiele kościołów, 
które nie nadesłały aktualnych danych.  

Następny Kongres
Następny Kongres Światowego Związku 
Baptystów odbędzie się w lipcu 2015 
roku w Durbanie, Republika Południo-
wej Afryki. Paul Msiza, przewodniczą-
cy Panafrykańskiej Społeczności Bap-
tystów i sekretarz generalny Południo-
woafrykańskiej Konwencji Baptystów 
wyraził wielką radość z możliwości 
goszczenia takiego Kongresu. Zapewnił 
też, że nie będzie takich trudności, jakie 
pojawiły się obecnie z wizami, bo choć 
w Kongresie wzięło teraz udział ponad 
4000 delegatów ze 150 krajów, to jed-
nak delegaci z wielu państw Azji i Afry-
ki nie otrzymali wiz na wjazd do USA. 
Wiz nie otrzymali wszyscy (87 osób) 
delegaci z Angoli, prawie połowa z 248 
delegatów z Nigerii. Otrzymały je tylko 
2 osoby (z 27) z Sierra Leone i tylko 24 
ze 100 z Bangladeszu. Inne najbardziej 
poszkodowane kraje to Ghana, Liberia 
i Indie. Dlatego ponad 1000 delegatów, 
którzy pragnęli wziąć udział w Kongre-
sie, nie było w stanie tego uczynić.
Paul Msiza zapewnił, że Republika 
Południowej Afryki będzie bardziej 
gościnnym dla baptystów krajem niż 
USA.

Końcowe poselstwo  
Kongresu

Światowy Związek Baptystów jest 
globalnym ruchem baptystów, któ-
rzy wspólnie wyznają wiarę w Jezusa 
Chrystusa, są związani Bożą miłością 
by wspierać, dodawać odwagi i posilać 
się wzajemnie, a jednocześnie zwia-
stują i żyją ewangelią Jezusa Chrystusa  
w mocy Ducha Świętego przed oka-
leczonym i zgubionym światem. Na 
Światowy Kongres Baptystów na Ha-
wajach przybyliśmy:

aby usłyszeć, co Duch mówi do  •	
Kościoła,
doświadczyć społeczności wielkiej •	
rodziny baptystycznej,
poczuć się bezpiecznie w objęciach •	
braci i sióstr z całego świata.

Usłyszeliśmy:
„Aloha” Hawajczyków i doświad-•	
czyliśmy ducha ich gościnności,
jak ważne jest życie i służba w na-•	
maszczeniu Ducha Świętego,
że musimy pilnie zwiastować wy-•	
zwalającą ewangelię, która doko-
nuje odnowy,
świadectwa braci i sióstr, którzy do-•	
znają prześladowań, ucisku i mar-
ginalizacji, naturalnych katastrof  
i ludzkiej nieprawości,
wyzwanie do dzielenia się mocą •	
ewangelii Chrystusa, aby rato-
wać tych, którzy nie mają nadziei  
w Chrystusie.

A teraz, w mocy Ducha, który daje  
i dokonuje odkupienia życia w Jezu-
sie Chrystusie, na nowo wyznajemy, 
że wszyscy ludzie są stworzeni na 
obraz Boży i są godni przyjęcia Jego 
odkupieńczej łaski. Dlatego na nowo 
chcemy poświęcić się przekazywaniu  
w mocy Ducha Świętego prawdy Bożej 
w Jezusie Chrystusie, jako nadziei dla 
świata. Ponieważ Duch Pana jest nad 
nami, zostaliśmy namaszczeni do:

rozwijania większej znajomości na-•	
uczania Chrystusa,
kultywowania bogatego życia mo-•	
dlitewnego,
niesienia świadectwa o ewangelii •	
zbawienia przez Jezusa Chrystusa,
dawania przykładu pobożnego ży-•	
cia, odzwierciedlającego wartości 
przekazane przez Pana Kościoła,
zapobiegania plagom ubóstwa  •	
i głodu,
wspierania wysiłków powszechnej •	
edukacji,
działania na korzyść ochrony śro-•	
dowiska,
zabiegania o zdrowie dzieci i ma-•	
tek,
zwalczania HIV/AIDS, malarii i in-•	
nych chorób,
rozwijania globalnego partnerstwa.•	

Będąc posileni przez Ducha, poświęć-
my się tworzeniu środowiska, w któ-
rym Boże miłosierdzie i prawda staną 
się rzeczywistością. Świećmy światłem 
Bożej miłości wszędzie tam, gdzie jest 
ona potrzebna. 
Polskich baptystów na Dwudziestym 
Światowym Kongresie reprezentował 
prezb. Gustaw Cieślar, przewodniczą-
cy Rady Kościoła Baptystów w RP.  
                    

ODWAGA
Niezbędna

Mateusz Wichary
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Temat finansów, zarządzania pieniędzmi 
oraz poglądy na kwestie bogactwa i biedy 
wśród chrześcijan, bez wątpienia wzbudzają 
znaczne emocje. Z co najmniej dwóch 
powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że 
pieniądze są ważną częścią życia każdego 
z nas. Trudno się bez nich obejść, a ich 
niedostatek często jest źródłem smutku 
i poczucia beznadziei w życiu. Drugim 
powodem jest szybko rozprzestrzeniające się  
i zyskujące coraz większą rzeszę 
zwolenników nauczanie, zwane czasami 
teologią sukcesu. Dlatego warto przyjrzeć się 
bliżej nauce Pisma Świętego w tym tema- 
cie. Swój artykuł skonstruowałem na 
zasadzie zestawienia obiegowych opinii 
oraz fałszywych nauczań z odpowiedziami, 
jakich udziela Pismo Święte. Większość 
zacytowanych tu wypowiedzi to pytania, 
które otrzymuję pocztą od wierzących  
i niewierzących z całej Polski.

Opinia 1: 
„Zarabiając pieniądze, starając 
się o awans i gromadząc oszczędności nie tylko pragnę 
zabezpieczyć sobie godną przyszłość, ale również nie chcę być 
dla nikogo ciężarem, o czym zresztą napisał apostoł Paweł.”

Co w zasadzie przekazuje nam apostoł Paweł? 
Po pierwsze należy wyjaśnić tutaj kwestię „bycia ciężarem”. Święty Pa-
weł w Liście do Tesaloniczan pisze: „Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz 
i mozół; pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, 
głosiliśmy wam ewangelię Bożą” (1Tes 2, 9). Otóż z pewnością wypo-
wiedź ta nie jest spowodowana obawą świętego Pawła, że na starość, 
kiedy już nie będzie mógł pracować, stanie się dla innych ciężarem, i aby 
tego uniknąć, zachęca siebie/nas do gromadzenia sobie bogactw, które 
można by wtedy wykorzystywać. Wypowiedź św. Pawła ma zgoła od-
mienny sens. Mianowicie, apostoł sprzeciwia się ludziom, którzy pogrą-
żyli się w bezczynności spowodowanej lenistwem lub błędnymi nauka-
mi i podaje siebie za przykład, jako wzór pracowitości i zaangażowania  
w życie zboru. Naucza więc nas, abyśmy, o ile to możliwe, starali się za-

rabiać na własne życie sami, nie spodziewając się pomocy 
od innych członków zboru lub instytucji charytatywnych. 
Przeczy tzw. postawie roszczeniowej - „należy mi się”. Przy-
kazanie to nie obejmuje jednak przypadku osób niedołęż-
nych z powodu chorób lub podeszłego wieku. Przeciwnie, 
ci mają prawo spodziewania się pomocy od swojej rodziny 
biologicznej lub duchowej: „Jeśli kto z wiernych ma w swej 
rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był ob-
ciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowa-
mi” (1Tm 5, 16).  Z pewnością, oszczędność i pracowitość 
są cechami pożądanymi wśród chrześcijan. Przydatna jest 
również zaradność życiowa, a dążenie do podwyższania 
swoich kwalifikacji i jak najstaranniejszego wypełniania 
obowiązków zawodowych zasługuje na najwyższe uznanie. 
Wszystkie te cechy są pozytywne, ale TYLKO, o ile łączą 
się z podstawowym przymiotem każdego dziecka Bożego,  
którym jest nie pokładanie „nadziei w niepewnym bogac-
twie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego ob-
ficie udziela” (1Tm 6, 17b). 

I dlatego w pozornie rozsądnej, niewinnej, zacytowanej po-
wyżej wypowiedzi, widzę niebezpieczeństwo wymówki dla 
pobłażania namiętnościom. Usprawiedliwiania się w pokła-
daniu ufności we własnych możliwościach oraz nieodpar-
tej chęci gromadzenia zapasów „na czarną godzinę”. Pan 
Jezus  nauczał podążające za nim tłumy tymi słowy: „Nie 
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza nisz-
czą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie 
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą 
i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną” (Mt 6, 19-20). 
Zadziwiające jest, jak wiele osób w Polsce doświadczyło 
prawdziwości tej zasady na własnej skórze, a mimo to dalej 
pokładają nadzieję w bogactwie zgromadzonym „na czarną 
godzinę”. Przykładów jest bez liku. Jednym z nich są tzw. 
książeczki oszczędnościowe, popularne w czasach PRL, na 
których oszczędzano powszechnie na mieszkanie lub inne 
dobra. Władze starały się spopularyzować ideę oszczędza-
nia i zaszczepić ją nawet dzieciom, tworząc Szkolne Kasy 
Oszczędności. Jaki był efekt owego oszczędzania? Efektem 
była całkowita utrata zgromadzonych środków. Państwo do-
drukowało pieniądz bez pokrycia, co spowodowało galopu-
jącą inflację na przełomie lat 80 i 90. I tak ktoś, kto miał 
zgromadzone pieniądze, za które można było sobie kupić 
mieszkanie, mógł za nie najwyżej nabyć rower kiepskiej 
marki. Przypomnijmy sobie jeszcze raz słowa Pana Jezusa: 
„robak niszczy, a złodziej podkopuje i kradnie.”

Ale przecież ktoś może poddać myśl, bardzo popularną  
w dzisiejszych czasach: inwestujmy w nieruchomości, które 
są najpewniejszą lokatą kapitału! Całe szczęście, że dla osób 
w ten sposób myślących powstało w Warszawie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, w którym można zapoznać się 
z fotografiami prezentującymi między innymi majątek tych, 
którzy inwestowali w nieruchomości przed wojną. Każdy 
może pójść i przekonać się naocznie, że była to inwestycja 
dość ryzykowna.

Widzimy więc, że nieruchomości, ani tym bardziej papie-
rowe pieniądze, które mają jedynie umowną wartość, nie 
mogą być ostoją naszego życia i w żadnym przypadku nie 
powinniśmy postrzegać ich jako gwarancji dostatniej i spo-
kojnej starości. Jedyną ostoją, która istotnie jest pewna, jest 
Bóg wszechmogący, „który nam ku używaniu wszystkiego 
obficie udziela” (1Tm 6, 17b).

Opinia 2: Brak pieniędzy lub niewielka ich ilość,  
jest zawsze spowodowana brakiem zaufania 
człowieka do Boga.

Czy aby na pewno?
Powyższy pogląd, zwany czasami teologią sukcesu wykieł-
kował na glebie niektórych odłamów ruchu charyzmatycz-
nego. Niewątpliwie jest to pogląd wyglądający atrakcyjnie. 
Osobom majętnym daje poczucie Bożej akceptacji i samo-
zadowolenia. Natomiast ludziom biednym nadzieję, że będą 
żyć w dostatku, jeśli tylko mocniej zaufają Bogu. Nie muszę 
chyba dodawać, że nadzieja ta jest zachętą tylko przez krót-
ki czas. Kiedy bowiem, mimo próśb i różnorakich zabiegów, 
na przykład praktykowania tak zwanego pozytywnego wy-
znawania, ubogi w dalszym ciągu nie otrzymuje rzekomo 
przyobiecanego mu przez Boga bogactwa (a przynajmniej 
względnego dostatku), wtedy zaczynają się, z jednej strony 
szykany współwyznawców oskarżających ubogiego o brak 
wiary, z drugiej strony powątpiewanie samego zaintereso-
wanego. Końcem jest jego całkowite, duchowe załamanie. 

Czy jest to pogląd biblijny? Jeśliby tak się rzeczy mia-
ły, to jak należy zrozumieć poniższe dwa fragmenty Pi-
sma Świętego: „A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do 
uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają 
bogactwa, wejść do Królestwa Bożego!” (Mk 10, 23); oraz 
ten: „Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czyż to nie 
Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi  
w wierze i dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy 
go miłują?” (Jak. 2, 5).

Z powyższych fragmentów jednoznacznie wynika, że bo-
gactwo nie tylko nie zawsze jest wolą Bożą dla chrześci-
jan, ale wręcz nie zawsze jest błogosławieństwem w życiu 
człowieka w ogóle. Czasem może stać się wręcz istotną 
przeszkodą duchową. Fakt ten zdaje się potwierdzać wy-
powiedź św. Pawła: „A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają 
w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe 
pożądliwości, 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” (1Tm 6, 9-10). 

Bogactwo, a raczej jego pragnienie, jest jak narkotyk. 
Wtedy niezależnie od tego, ile posiadamy pieniędzy, na-
sze oczekiwania przekraczają nasze możliwości. Dlatego 
też,  nawet jeśli uda nam się zwiększyć przychody, to nas 

Portfel we 
właściwym 
miejscu

Przemysław Gola



SŁOWO PRAWDY • Numer 9 / wrzesień 2010 • 1514 • SŁOWO PRAWDY • Numer 9 / wrzesień 2010

TEMAT NUMERU FINANSE

nie nasyci. Prawdę tę wyraził już Salomon, kiedy napisał: 
„Podjąłem wielkie dzieła: Wybudowałem sobie domy, za-
sadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki  
i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. 
Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las 
rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem 
też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada 
wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną 
w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nad-
to skarbów królów i krajów; wystarałem się o śpiewaków 
i śpiewaczki, i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, 
mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki, i przewyższałem 
wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie; nadto po-
została mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje 
oczy, nie odmawiałem im; nie wzbraniałem mojemu sercu 
żadnego wesela, owszem, moje serce radowało się z wszel-
kiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój 
trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, 
których dokonały moje ręce, i na mój trud, który włożyłem  
w pracę. I oto: wszystko to jest marnością i gonitwą 
za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem”  
(Koh 2, 4-11). 

Bóg, będąc stwórcą człowieka, najlepiej zna jego serce. 
Wiedząc o tym, że człowiek nie osiągnie pełni szczęścia 
poprzez gromadzenie dóbr doczesnych, radzi nam poprzez 
Pismo Święte, byśmy poprzestawali w naszych dążeniach, 
jeśli mamy pokarm i odzież. Patrząc na przykład Salomona, 
który zdołał osiągnąć to, o czym marzy wielu z nas, po-
winniśmy dokonać stanowczego przewartościowania celów, 
jakie stawiamy sobie w życiu. I tak, widząc potrzebę uczci-
wej pracy, by zarobić na chleb, winniśmy unikać koncen-
trowania się na podwyższaniu standardu życiowego, a całą 
naszą energię i wszystkie wysiłki skoncentrować na tym, by 
pielęgnować w sobie sprawiedliwość, pobożność, wiarę, 
miłość, cierpliwość i łagodność (1Tm 6, 11). Pamiętajmy przy 
tym, że przykłady Pisma Świętego, w tej liczbie historia życia 
Salomona zostały nam dane, byśmy mogli się na nich uczyć  
i wyciągać wnioski, oraz byśmy nie musieli u schyłku życia 
zaznać goryczy rozczarowania z powodu faktu, że wszyst-
kie nasze poczynania życiowe są marnością i do wieczności 
nie wniesiemy żadnych o nieprzemijającej wartości.

Opinia 3: Praca zawodowa jest najistotniejszą 
częścią ludzkiego życia.

Praca zawodowa jest tematem niezwykle ważnym, ponie-
waż dla większości z nas jest ona, jeśli nie najważniejszą, to 
z pewnością najbardziej czasochłonną częścią życia. Kiedy 
jej brakuje, wielu ludzi popada w depresję i przygnębienie. 
Kiedy jest, również dla wielu staje się utrapieniem. Praca 
zawodowa jest źródłem środków utrzymania, ale czasami 
źródłem wielu problemów osobistych i rodzinnych. Dlatego 
zrównoważony, oparty na Biblii stosunek do pracy jest nie-
zwykle ważny. Powinniśmy pilnie badać, czego oczekuje od 

nas Bóg. Zastanówmy się ponownie nad słowami, które za-
pisane są w 6 rozdziale I Listu do Tymoteusza: „A ci, którzy 
chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne 
bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają lu-
dzi 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.”

Jak widzimy powyżej, praca powinna być dla nas źródłem 
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dlatego zbyt inten-
sywna lub nierozważnie wybrana, może stać się dla nas 
źródłem wielu kłopotów. Zarabianie pieniędzy, pracowitość  
i oszczędność są cechami niezwykle ważnymi, ale dążenie 
do zwiększenia swoich zarobków ponad miarę może się 
dla nas źle skończyć. Zanim więc zdecydujesz się: zmienić 
pracę na inną/ wziąć dodatkowe nadgodziny/ wyjechać do 
pracy za granicę,  zastanów się, czy: nie ucierpi na tym two-
je zdrowie fizyczne i psychiczne/ nie ucierpi na tym twoja 
rodzina/ nie ucierpi na tym twoja wiara i więź z Bogiem.

Znam wiele przypadków, kiedy ludzie w imię pełnienia 
swoich obowiązków zawodowych rezygnują z kontaktów  
z dziećmi i współmałżonkami. Często rezygnują też z lektu-
ry Biblii, a nawet wspólnych nabożeństw, jako że podjęli ja-
kieś dodatkowe zajęcie. Tu naprawdę trzeba się zastanowić: 
czy twój dodatkowy zarobek jest wart szkód, jakich dozna 
twoja rodzina, życie osobiste i wiara?

Czy wyższy poziom życia powinien być aż tak ważny dla 
ciebie, że zrezygnujesz ze studium Biblii lub nabożeństwa, 
czy społeczności z braćmi i siostrami w wierze? Pismo Świę-
te zapewnia nas, że pożądliwość tego, co oferują wystawy 
sklepowe ściąga na nas wiele niepotrzebnych cierpień, a na-
wet rozciąga w naszym życiu sidła diabelskie. Trudno zliczyć 
małżeństwa, które się rozpadły, ponieważ małżonkowie nie 
mieli dla siebie czasu. Trudno policzyć nieszczęśliwe dzieci, 
nie mające kontaktu z zapracowanymi rodzicami. Dodaj do 
tego choroby, depresje wywołane zbyt intensywnym trybem 
życia. Pan Bóg nie pochwala lenistwa, i zazwyczaj poszerza 
nasze zdolności finansowe, ale wzywa nas do racjonalnego 
gospodarowania naszymi zasobami, z których pierwszymi 
są czas i zdrowie.
 
Zapoznajmy się z kolejnym fragmentem drogocennego Sło-
wa Bożego. Zajrzyjmy do 3 rozdziału II Listu do Tesaloni-
czan: „Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa 
Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nie-
porządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. 
Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ 
nie żyliśmy między wami nieporządnie ani też u nikogo 
nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie  
i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być cię-
żarem; nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale 
dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do na-
śladowania. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto 
nie chce pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą 
nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują niepo-
rządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi 
rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez 
Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny 
chleb jedli” (2 Tes, 3, 6-12).

Chociaż Pismo Święte przestrzega nas, by chęć zysku  
i bogacenia się nie nadwyrężyła naszego życia prywatnego 
i duchowego, to jednak jest jasne jak słońce, że uczy nas 
również, byśmy zarabiali na życie pracą własnych rąk. Da-
lej Pismo daje bardzo konkretne wskazanie: „Kto nie chce 
pracować, niechaj też nie je”. Oznacza to, że powinniśmy 
tępić w sobie cechę lenistwa – niechęci do pracy – oraz 
pragnienie łatwego, często nie do końca uczciwego zysku. 
Pracowitości i sumienności mamy, zgodnie z nauką Biblii 
uczyć się od dzieciństwa. Najpierw więc sumiennie wypeł-
niajmy nasze obowiązki szkolne, co jest dobrym przygoto-
waniem do dorosłego życia. W pracy zawodowej mamy się 
wykazywać sumiennością i zaangażowaniem. Dlatego też 
w zborze nie powinno być osób, które z powodu swoich na-

wyków, dawnych nałogów liczą na utrzymanie się kosztem 
innych. Bracia czy siostry, którzy do tej pory żyli z opieki so-
cjalnej, powinni dołożyć wszelkich starań, aby wyuczyć się  
pożytecznego zawodu i własną pracą zarabiać na życie,  
o ile to tylko możliwe. Kto zaś nie chce pracować, niech też 
nie je. 

Kto zaś pragnie podjąć się pracy duchowej, ma prawo do 
wsparcia finansowego współwyznawców. Nie powinien 
jednak takiego wsparcia żądać ani oczekiwać, niezależnie 
od zakresu obowiązków, czy możliwości zboru. Św. Paweł 
pisze wyraźnie o swojej służbie między Tesaloniczanami: 
„Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponie-
waż nie żyliśmy między wami nieporządnie ani też u nikogo 
nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie  
i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być  
ciężarem”. Rzeczą naganną jest pobieranie wynagrodzenia 
z kasy zboru z tytułu li tylko ordynacji na duchownego, lub 
ukończenia biblijnego instytutu. Jeśli jednak swoją służbę 
prowadzimy sumiennie i pracowicie, powinniśmy nie wahać 
się przyjąć pomoc od braci i sióstr.  

W końcu, Biblia uczy nas tutaj, że gdyby jakiś brat, pomimo 
oczywistych możliwości zarobkowania żył na koszt pań-
stwa albo innych ludzi, trudnił się żebractwem, hazardem 
lub pozyskiwał środki w równie niegodziwy sposób, powin-
niśmy go, ku jego dobru, unikać. Nie jest dobrze odwiedzać  
takiego w domu, tym bardziej przyjmować poczęstunek. 
Brat taki winien się zawstydzić i zmienić swoje postępo-
wanie a nie utwierdzać w tym, że dobrze czyni. Przy oka-
zji dotknęliśmy trudnego tematu, jakim jest hazard. Jestem 
przekonany, że nie jest postępkiem godnym dziecka Bożego 
granie w karty na pieniądze, odwiedzanie kasyna a nawet 
uczestnictwo w różnych loteriach. Pieniądze mamy bowiem 
zarabiać, pozyskiwać swą pracą a nie liczyć na zysk bez 
pracy w grach losowych.

Właściwe rozeznanie wymaga  
czasu i zaangażowania
Gdzie nosisz swój portfel i na co przeznaczasz jego za-
wartość? Skąd ona się bierze? Właściwy pogląd na kwe-
stie finansów kształtuje przede wszystkim ciągły kontakt  
z Pismem Świętym. I tak, z jednej strony Bóg oczekuje od 
nas pracowitości i sumienności, które bez wątpienia mogą 
zaowocować zaspokojeniem naszych potrzeb życiowych.  
Z drugiej strony, Bóg z wszelką powagą przestrzega nas 
przed (1) pokładaniem naszej nadziei w bogactwie i li-
czeniu, że zapewni nam ono bezpieczną przyszłość, oraz  
(2) przed nadmiernym zaangażowaniem się w pozyskiwanie 
dóbr materialnych. Życzę wam, drodzy Czytelnicy, byście 
nie ustawali w przestrzeganiu tej prawdy i ze wszystkich sił 
starali się być wierni w dążeniu do kształtowania w sobie 
charakteru Bożego człowieka.   
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Słowo Prawdy: Ludwiku, nie zawsze 
byłeś człowiekiem majętnym. Jak to 
ciebie zmieniło?

Ludwik Woźniak: Dzisiaj, z perspek-
tywy człowieka wierzącego widzę, 
że majątek jest wspaniałym Bożym 
obdarowaniem ale i wielką odpowie-
dzialnością. Z tego względu, że mając 
wiele środków finansowych, jesteś 
odpowiedzialny nie tylko za własne 
pragnienia, własne marzenia, które do-
wolnie realizowałem jako niewierzący, 
ale również za byt ludzi wokół ciebie. 
Chodzi mi zarówno o pracowników 
zatrudnionych w mojej firmie, czy 
współpracowników, jak i o wspólnotę, 
zbór, w którym te fundusze inwestuję.

SP: Na czym to praktycznie polega?

LW: Przede wszystkim musisz wie-
dzieć, co należy do ciebie, a co należy 
do Boga. I według tej zasady Żywego 
Słowa postępować. Już nie ty jesteś 
panem. Ty zarządzasz tylko tym, co 
masz na krótki czas życia. Sukcesy  
w zdobywaniu majątku muszą prze-
kładać się na wspieranie sukcesów ko-
ścioła. W tym sensie twoja majętność 
tworzy nowy obowiązek. 

SP: Przez to, że masz większy wpływ 
na życie kościoła niż osoba, która po-
siada mniej środków?

LW: Dokładnie. To widać, że Bóg bło-
gosławiąc daje pieniądze, które mają 
wspierać lokalną społeczność, jej ak-
tywności, związane również z twoim 
życiem duchowym.

SP: A nie miałeś czasem jakichś opo-
rów? Na przykład takich, że ludzie 
patrzą na ciebie i uważają, że Ludwik 
powinien dawać więcej niż oni?

LW: Żadnych. Żadnych, bo przed Bo-
giem odpowiadam sam. Rozumiem 
istotę Bożej hojności. Ta dziesiąta 
część zawsze jest oddana Jemu. Po-
wiem nawet, że w życiu swoim mia-
łem czas próby, w której Bóg ocze-
kiwał ode mnie znacznie więcej.  
I z dużą dozą ostrożności ujmę to tak: 
zaufałem. Dzisiaj mogę powiedzieć  
z perspektywy, że za te wszystkie 
chwile, gdy dawałem wielokrotność 
dziesięciny, Bóg rozliczył mnie łaska-
wie. Nigdy nie zawiodłem się na tej 
Bożej matematyce. Niedawno moja 
księgowa rozliczając kilka ostatnich lat 
pokazała mi, że wydatki, jakie poczy-
niłem zwróciły się z naddatkiem. 

SP: Jakie wyzwania się wiążą z by-
ciem chrześcijaninem, którego mają-
tek jest większy, niż przeciętny?

LW: Wiesz, są to przede wszystkim 
wyzwania, które nosi człowiek w ser- 

cu. Obcując z ludźmi, którym się  
w życiu powiodło, dobrze gospoda-
rującymi swoimi środkami i do tego 
wierzącymi, uczę się jak to robić. I wi-
dzę, że największym wyzwaniem jest 
przekroczyć znikomość naszych pla-
nów. Umieć inicjować rzeczy wielkie, 
nie bać się tego. Oczywiście, rzeczy 
wielkie w wymiarze lokalnym wyglą-
dają inaczej z perspektywy kraju, ale 
tak czy inaczej podejmowanie takich 
projektów jest wyzwaniem, które trze-
ba się nauczyć podejmować. Patrząc 
na swoje cele jeszcze dwadzieścia lat 
temu, jako człowiek wierzący, widzę, 
jakie to jest ważne. Chcę uczestniczyć 
w tych wyzwaniach. Chcę rozumieć, 
jak używać najlepiej środków, które 
Bóg mi dał. 

Nauczyłem się, jako osoba obdarzona 
finansami, że kiedy Bóg daje majątek, 
to On wie po co. Więc, jeśli ja staram 
się Go zrozumieć, to nigdy, powta-
rzam: nigdy nie bałem się, że Bóg się 
myli. I nie wahałem się, gdy widziałem, 
że jest coś wartościowego, co realizu-
jemy w zborze, by na to zabrakło pie-
niędzy. Bóg zawsze się o mnie trosz-
czył i to w moim życiu udowadniał. 
Także chcę podejmować te wyzwania 
pomnażając Boże Królestwo. Chcę  
w wierze, z odwagą, prosić o więcej.

SP: A co byś powiedział chrześcija-
nom, którzy chcą być bogaci?

LW: Hm... Zacząłeś od pytania, czy 
zawsze byłem majętny. Nie. Pocho-
dzę z biednej rodziny. Ale z rodziny,  
w której bardzo szanowano pracę. 
Moja mama zawsze swoim życiem 
pokazywała, że żadna praca nie hań-
bi. I dziś, jako człowiek wierzący ro-
zumiem, że najważniejsze jest robić 
to, co robimy, z oddaniem, z wiarą, 
tak jakbyśmy robili to dla Pana, a On 
pomnoży to, co masz dzisiaj. 

SP: Ale Bóg pomnaża różnie - czasem 
więcej, czasem mniej. 

LW: Jest jeden sposób Bożego pomna-
żania. Najpierw musisz utracić to, co 
masz, nawet jeśli masz niewiele, aby 
uznać, że wszystko, co dostajesz, fak-
tycznie dostajesz od Pana. I to jest je-
dyna droga do podobającego się Bogu  
rozwoju finansowego. Bo tak napraw-
dę dla mnie nie ma możliwości rozwo-
ju – jako dla osoby wierzącej, oczy-
wiście – jednostronnie. Nie możesz się 
rozwijać finansowo, nie rozwijając się 
duchowo. Dlatego powtarzam: Bóg 
zawsze wie lepiej, jak nas rozwijać  
i w co nas wyposażać. To jest recepta 
na rozwijanie własnych umiejętności, 
które są narzędziami realizacji Bożego 
planu. 

SP: Powrócę jeszcze raz do tego pyta-
nia, bo nie powiedziałeś wprost – co 
byś powiedział osobie, która ma takie 
pragnienie: chcę być bogata/y. To do-
bre pragnienie, czy złe pragnienie?

LW: To całkowicie złe myślenie. Bo-
gactwo to niestety jest pokusa. Wczo-
raj na społeczności biblijnej dzieliłem 
się nawet – przy okazji omawiania 
przypowieści o owym młodym czło-
wieku, który zażądał od ojca swo-
jej części majątku, który ją dostał  
i wszystko stracił – że ja byłem właśnie 
takim człowiekiem. Kiedyś pragnąłem 
być bogaty. Wyjechałem za ocean  
i doświadczyłem, że Bóg mi daje. Tyl-
ko, że kiedy wróciłem, doświadczyłem 
też tego, że wszystko straciłem. I wtedy 

to, co mi pozostało, to była sama wia-
ra. I dopiero na niej Bóg zbudował na 
nowo moje życie. Jeśli chcesz być bo-
gaty, zostaniesz biedny, bo jesteś bez 
Boga. Jeśli masz wiarę, to na niej mo-
żesz zbudować wszystko. I dla mnie 
to jest jedyna droga, aby majątek mógł 
być prawdziwym błogosławieństwem, 
ubarwiającym twoje życie. Posiada-
nie majątku tylko dla siebie nie ma  
w ogóle sensu.

Bóg dał mi doświadczyć tego, że 
choć byłem człowiekiem zaradnym, 
w pewnym okresie mojego życia Bóg 
pozbawił mnie wszystkich argumen-
tów. Krótko mówiąc, będąc znanym 
człowiekiem interesu, nie miałem  
w ogóle wpływu na swoje życie.  
I wówczas żyłem z Bożej łaski. I to nie 
kto inny, jak osoba mi najbliższa, moja 
żona doświadczyła tego, że Bóg może 
czynić cuda wtedy, kiedy szukamy  
u Niego ratunku. To był ten czas, kie-
dy utraciłem wszystko. I to tak dalece, 
że po powrocie z Ameryki zostałem 
człowiekiem, który był na utrzyma-
niu żony, a ona była na kuroniówce. 
Wówczas doświadczyliśmy tej opieki 
i to tak, że we mnie Bóg spowodo-

wał dużo pokory, a przede wszystkim  
– nawróciła się moja żona. Gdy czy-
tałem Słowo Boże, a ona jeszcze żar-
towała sobie z tego, Bóg troszczył się  
o naszą rodzinę. Myśmy wtedy dosta-
wali pieniądze i nie wiedzieliśmy na-
wet, od kogo. Kiedyś spotkałem ludzi 
wierzących i przez to się nawróciłem. 
Ale to ich późniejsza troska i pamięć 
spowodowała, że przeżyliśmy, mając 
własnych kilka złotych i raty do spłaty. 
Życzyłbym każdemu człowiekowi, któ-
ry szuka sukcesu w swoim życiu, żeby 
tego doświadczył, że Bóg może wię-
cej. Jeśli my cokolwiek chcemy zrobić, 
to Bóg musi nam najpierw to zabrać, 
żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy zależ-
ni od Niego. Dopiero wówczas nasz 
stosunek do tego co mamy jest pra-
widłowy. Oczywiście, nie chciałbym 
mówić tylko o sobie – znam innych 
ludzi, których również Bóg przemienił 
pokazując im, że jest Panem wszyst-
kiego. I jestem szczęśliwy, że przez 
to przeszedłem. Najtrudniejsze chwile  
w moim życiu związane z finansami są 
kamieniami milowymi w mojej wierze. 
Bez nich dzisiaj byłbym nikim. Byłbym 
dorobkiewiczem, nowobogackim, któ-
ry nie wie, po co te pieniądze ma. 
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SP: Jakie dałbyś rady osobom wie-
rzącym, które prowadzą swój inte-
res, dorabiają się? Czego unikać? Jak 
działać? 

LW: Nie można zajmować się pie-
niędzmi, jeśli nie ufamy ludziom. To 
jest dla mnie jedyna zasada, która 
daje rozwój. Ja wierzę człowiekowi, 
nawet temu, który w oczach innych 
jest szubrawcem – choć wiem, że 
to brzmi naiwnie. Musisz widzieć  
w człowieku osobę, która jest uczci-
wa. Pracuję chyba w najbardziej 
finansowo niebezpiecznej branży – 
prowadzę szeroko rozumianą dystry-
bucję zarówno w kraju jak i za grani-
cą – i muszę ludziom ufać. I powiem 
tak: Bóg nigdy nie zostawił mnie 
samego z problemem. Nawet, kiedy 
doświadczałem faktycznie trudnych 
sytuacji, to Bóg zawsze znajdował 
rozwiązanie. Bóg nauczył mnie, że 
prowadzenie interesu z ludźmi musi 
być przede wszystkim pracą z ufno-
ścią. Jeśli ta ufność jest, to możesz 
stawiać następne kroki. Jeśli jej nie 
ma, nie ma możliwości rozwoju. Ta 
współpraca z ludźmi jest też okazją, 
aby ukazać swoją wiarę. Współpracu-
ję z setkami osób na co dzień. Mam 
częste okazje oprócz dzielenia się fi-
nansami, dzielić się również Słowem 
Bożym, Dobrą Nowiną i powiem, że 
wielu z tych ludzi dzisiaj jest nawró-
conych. Także pieniądz może być 
metodą, której Bóg używa, aby do-
trzeć do ludzi.

SP: Jak wiara pomaga w robieniu in-
teresu? 

LW: Jestem świadom tego, że wszyst-

ko to, co mam i wszystko co będę 
miał należy do Pana. Ja nie jestem 
właścicielem, ale tak naprawdę oso-
bą wyznaczoną do prowadzenia tego 
biznesu. Jestem odmienionym czło-
wiekiem, jestem wolny od pieniędzy, 
które w owym interesie robię, bez 
jakichś pragnień, żądz. Oczywiście, 
jestem tylko człowiekiem, słabym, 
ale nie czuję tego brzemienia odpo-
wiedzialności, to mnie nie przeraża, 
choć obroty mojej firmy są znaczne. 
Dziękuję Bogu, że w tym wszystkim 
dał mi pokój. Kiedyś prosiłem Go, 
aby wziął mój interes we własne 
ręce, abym nie czuł brzemienia od-
powiedzialności za te wielkie sumy, 
które przechodzą przez moją firmę. 
Także mogę powiedzieć, że dzięki 
temu jestem szczęśliwym człowie-
kiem.

SP: A twoje pragnienia?

LW: Oczywiście, zachowałem swo-
je pragnienia. Ale wolę zdać się na 
Bożą łaskę. I brać rzeczy, których 
nikt nie chce. Jestem pasjonatem sta-
roci. Rzeczy innym niepotrzebnych, 
które są wyrzucane, popsute. Które 
po odremontowaniu cieszą. I wtedy 
wiem, że nigdy nie przepłacam, że 
nigdy nie żyję na wyrost. A jeśli coś 
mam i może ludzie mi zazdroszczą, 
to powiem tak: ja mam to z pracy.  
I potrafię za to podziękować. Cho-
ciaż czasem dla innych jest to bez-
wartościowe. Takie również jest 
moje życie z Bogiem. Dlatego czuję 
się człowiekiem szczęśliwym. Nie je-
stem tym, co posiadam, ale to moje 
posiadanie jest od Boga, a ja jestem 
Jego własnością. 

Brat Ludwik  
Woźniak jest  
właścicielem firmy 
sprzedającej mate-
riały budowlane  
i starszym Zboru  
w Chojnicach.
 
Rozmawiał: 
Mateusz Wichary

Znana jest anegdota o tym, jak  
w pewnym zborze pastor podaje 

zborownikom dobrą wieść, że mają 
dość pieniędzy, aby wybudować ka-
plicę. Jednak złą wiadomością jest to, 
że te pieniądze są jeszcze w ich kie-
szeniach. 

A więc, gdzie powinny być i co 
robić pieniądze, które oddajesz do ko-
ścioła? Może leżą na zborowym kon-
cie czekając na lepsze czasy? Może 
ciężko pracują mądrze inwestowane  
i oddają chwałę Bogu? A może po 
prostu ich nie ma, jak w tym zborze  
z anegdoty?

Finanse Jezusa
Sakiewka Judasza była centrum opera-
cji finansowych Jezusa i jego dwunast-
ki. Była na tyle ciężka, że Judasz mógł 
bezkarnie wykradać z niej pieniądze, 
dokonywać niekoniecznie drobnych 
malwersacji. To ciekawe, że Jezus na 
skarbnika wybrał złodzieja (J. 12,6).

Jak wielu z was chciałoby mieć dom 
nad ciepłym morzem? Jezus najwy-
raźniej miał takowy, nad Morzem 
Galilejskim. Wiemy, że po uwięzie-
niu Jana Chrzciciela Jezus opuszcza 
Nazaret i zamieszkuje w Kafarnaum, 
kilkutysięcznej osadzie nad Morzem, 
czy Jeziorem Galilejskim, nieopodal 
ujścia Jordanu (Mt. 4,13). W tej miej-
scowości żyli apostołowie Piotr i jego 

brat Andrzej (Mk. 1,21 i 29). Mateusz 
podkreśla, że Kafarnaum było mia-
stem, gdzie Jezus właśnie zamieszki-
wał, co oznacza dzisiejszym językiem 
jakąś własność, majętność, która jest 
„ośrodkiem życia” danej osoby (Mt. 
9,1). Określenie: „przybył do swego 
miasta”, oznacza stały związek Jezusa 
z tym miejscem. Moim miastem są Pu-
ławy, bo tu mieszkam, a nie sąsiedni 
Kazimierz, choć jestem tam kilka razy 
w miesiącu. Możemy śmiało przypusz-
czać, że Jezus miał w Kafarnaum swój 
dom – kupiony, wynajęty lub użyczony 
(Mk. 2,1). Opisy ewangeliczne zwykle 
precyzują:  „…wszedł do domu Pio-
tra, jadł w domu celnika, był w domu  
Łazarza”, itp. Ewangelista Marek in-
formuje, że ludzie dowiedziawszy 
się o powrocie Jezusa do Kafarnaum 
dokładnie wiedzieli, że jest w tym  
i tym domu, i że nie był to „dom ko-
goś innego”. To w nim rozebrano dach, 
aby spuścić chorego do Jezusa. Opis 
Mateusza (13,1) sugeruje, że dom ten 
stał nad samym morzem, jak to w ry-
backiej wiosce. Te wskazówki Pisma 
łamią utarty stereotyp, jakoby Pan 
był włóczęgą a jego grupa wędrow-
nymi żebrakami, biegającymi boso  
w „sukienkach” po łąkach, śpiąc gdzie 
popadło i żywiąc się byle czym. Skła-
niam się raczej ku temu, że ich służba 
była racjonalnie zaplanowana przez 
Jezusa i pochłaniała konkretne zasoby 
finansowe: wyżywienie, noclegi, ubra-

nia, wsparcie pozostawionych rodzin, 
obdzielanie jałmużną, podatki itp. – 
sporo kosztują.

A skąd mieli na to pieniądze? Może 
Jezus odkładał pracując w warsztacie 
Józefa? Mało prawdopodobne. Jako ka-
waler nie posiadał własności, wszystko 
należało raczej do jego przybranego 
ojca. Mieszkał w jego domu, ubierał 
się w „jego” ubrania i jadł z jego miski. 
To dlatego „syn marnotrawny” dopu-
ścił się tak haniebnego czynu żądając 
przedwcześnie swojego dziedzictwa. 
Skąd więc? Najpewniej miał finanse 
z dowodów wdzięczności od osób 
wspierających Jego służbę. Od Łuka-
sza ewangelisty dowiadujemy się prze-
cież, że wpływowe kobiety służyły 
Panu swoimi majętnościami (Łk. 8,1-3). 
„Majętności” to nie drobne datki. Jezus 
i apostołowie żyli i prowadzili służbę 
z ofiar tych, którzy uwierzyli. To była 
samofinansująca się misja.

Finanse pierwszego Kościoła
Poznając życie pierwszych chrześcijan 
widzimy, jak nowo nawróceni swoje 
środki finansowe i majętności „składali 
do stóp apostołów” (Dz. 4,34-35). Taki 
obraz dzisiaj nazwalibyśmy w koście-
le cudem albo przebudzeniem, co na 
jedno wychodzi. Ktoś trafnie to ujął  
w stwierdzeniu, iż często niestety jako 
ostatni nawraca się nasz portfel.

W życiu pierwszego kościoła widzimy 
na pierwszym miejscu troskę o służ-
bę - zaopatrzenie misjonarzy, pracow-
ników ewangelii. Pokutuje pogląd, że 
pierwsi misjonarze, pasterze i nauczy-
ciele utrzymywali się z innej, dodat-
kowej pracy. Przytacza się przykład 
Pawła, który pracował szyjąc namioty. 
Opisane jest to tylko raz (Dz. 18) i to 
jako sytuacja trwająca kilka tygodni,  
a nie stały sposób utrzymania. Przy-
kazał on bowiem, aby czym prędzej 
przybyli do niego Sylas z Tymote-
uszem, którzy przywieźli wsparcie fi-
nansowe ze zborów w Macedonii. Od 
razu po ich przybyciu Paweł poświęcił 
się całkowicie nauczaniu. 

Z czego więc żyli apostołowie i słu-
dzy Boży? Byli uposażani przez swoje 
zbory, gdzie pracowali lub zbory, któ-
re założyli (2 Kor. 11,8-9 ; Fil. 4,10-11 
oraz 15-16). Opiekun dusz korzystał 
ze wsparcia materialnego od tych, 
którzy czerpią korzyści z jego pra-
cy. Jest to zgodne z nauką apostolską  
(2 Kor. 9, 7-14; Gal. 6,6; 1 Tym. 5,18-
19) i wolą Jezusa (Mt. 10,9-10). Dlate-
go czymś dobrym w Bożych oczach 
jest dokładać szczególnej troski  
o tworzenie dogodnych warunków ży-
cia i służby dla Bożych pracowników. 
Inaczej coraz mniej będzie ludzi go-
towych poświęcić karierę zawodową 
i życie rodzinne dla wznoszenia du-
chowej budowli – lokalnego kościoła. 
Zamiast dynamicznej kadry będziemy 
mieć „duchowe rodzynki” rozsiane tu 
i tam po kraju, jak rzadkie okazy. 

Następnie widzimy troskę o misję – 
wspieranie nowo nawróconych i nowo 
powstałych Wspólnot. Od Wielkiego 
nakazu misyjnego Jezusa posłannic-
two ewangelii zaczyna się realizować 
z mocą (Dz. 9,31). Jego końcem, czy 
tłumikiem, jest myślenie: „nie potrzeba 
więcej zborów”. Jak ktoś chce wziąć 
udział w nabożeństwie, może przecież 
przyjechać do nas. Wystarczy jeden  
w naszym mieście, powiecie czy szer-
szym regionie. Ale to, że nie wszyscy 
tu przychodzą – to nie problem ludzi 
ze świata, ale nasz! Jak to wyglądało 
w praktyce w pierwszym kościele? Na 
przykładzie zborów macedońskich  
(2 Kor. 8) widzimy, że były to skrajnie 

Paweł Krzywicki

Co robią  
twoje pieniądze  

w Kościele ?
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biedne wspólnoty. Ale otrzymały od 
zboru w Koryncie znaczącą pomoc  

w pierwszych chwi-
lach rozwoju. Następ- 
nie, wzmocnione sa- 
me zaczęły słać po- 
moc innym wierzą-
cym. Widać, że zbo-
ry zamknięte w sobie, 
nie inwestujące w za- 

kładanie nowych wspólnot kościel-
nych i pomoc istniejącym wspólnotom 
w potrzebie, niestety wykazują swój 
egoizm, niewiarę i odstępstwo od za-
sad Jezusa. 

Dopiero potem były zaspokajane po-
trzeby lokalnego zboru, jak choćby 
pokrycie kosztów codziennych spo-
tkań z posiłkami, w trakcie których 
sprawowano Wieczerzę Pańską. Wie-
my, że w pierwszych gminach chrze-
ścijańskich starano się, by nikomu 
niczego nie brakowało (Dz. 4,34-35)  
a potrzeby bytowe lokalnego kościoła 
były równie ważne jak duchowe.

Współcześnie każdy członek zboru 
powinien mieć świadomość, że stając 
się „szafarzem tajemnic Bożych”, jest 
finansowo odpowiedzialny za swój du-
chowy dom, jakim jest zbór. Kto nazy-
wa siebie domownikiem (wiary) a nie 
uczestniczy w kosztach prowadzenia 
domu, sam siebie oszukuje. Jest w nim 

jedynie gościem, a nie prawdziwym 
domownikiem. Kim jesteś Czytelniku 
w swoim Zborze? 

Na końcu, lecz bez zaniedbań, łożono 
na dobroczynność w trosce o ubogich 
– wierzących oraz spoza zboru. Ubo-
dzy, faktycznie potrzebujący pomocy, 
powinni być obiektem zainteresowa-
nia Kościoła: „Czystą i nieskalaną po-
bożnością przed Bogiem i Ojcem jest 
to: nieść pomoc sierotom i wdowom 
w ich niedoli i zachowywać siebie nie 
splamionym przez świat” (Jak. 1,27).  
Dziś również mamy takich ubogich, 
a troska o nich jest pierwszym łącz-
nikiem między dziećmi Bożymi a tym 
światem.

Skąd na to wszystko brać?

Biblia wskazuje jedną drogę: twoje 
kieszenie. A kieszenie masz dwie. 

Pierwsza kieszeń, do której mamy się-
gać to dziesięcina. Możemy wprawdzie 
traktować dziesięcinę jako relikt Zako-
nu. Ale to błąd, bo dziesięcina funk-
cjonowała przed Mojżeszem i nada- 
nym Żydom Prawem (1 Moj. 14,17-20;  
1 Moj. 28,20-22). Starotestamentowy 
król Melchisedek jest proroczym obra-
zem Jezusa (Hbr. 7). Jemu jako „księ-
ciu pokoju” Abram oddał dziesięcinę 
(por. z Iz. 9,5). Cały ten fragment Listu 

Ostatnio wiele się mówi na temat 
potrzeby zrównoważenia budże-

tu Państwa polskiego. Prawdę mówiąc 
nie tylko naszego, ale wszystkich po-
zostałych. Ekonomiści biją na alarm 
twierdząc, że deficyty budżetowe 
państw są na granicy kolejnego kryzy-
su gospodarczego. Można oczywiście 
spojrzeć na to zagadnienie od strony 
gospodarczej i politycznej, postawiłem 
kiedyś inny problem, jak ten narastają-
cy długi publiczny ma się do etyki.

Miałem kiedyś w pracy koleżankę, 
która dość często pożyczała pieniądze 
od różnych ludzi, z banków i kasy po-
życzkowej w firmie. Pewnego dnia jej 
długi stały się tak duże, że straciła moż-
liwość ich spłaty i stała się dłużniczką 

wszystkich. Od tamtej pory minęło już 
parę lat i nadal pieniądze te nie są spła-
cone. Wszyscy uważają tę kobietę za 
oszustkę i złodziejkę, i mają rację.

W przypadku państwa zadłużanie 
ponad miarę jest uważane za dobry 
program polityczny, za stymulację go-
spodarki itp. Czy jest to jednak praw-
dą? Państwo jest w lepszej sytuacji niż  
jednostka, gdyż zawsze może urucho-
mić drukarnię pieniędzy i sprawić, że 
my za to zapłacimy w postaci dużej 
inflacji i wzrostu cen. Jak to się ma do 
etyki?

Interes polityczny jest nastawiony na 
zwycięstwo w kolejnych wyborach  
i każdy polityk wie, że wyborcy wierzą 

alnych kosztów, głoszą hasła zmiany 
formy organizacyjnej, zmiany dyrekto-
ra szpitala. Czy jednak braki pieniędzy 
można zastąpić sympatyczniejszym 
dyrektorem? Czy nie jest to okłamy-
wanie społeczeństwa przez polityków? 
Czy ludzie ci nie mają krwi zmarłych 
w kolejce do lekarza na swoich rękach 
tylko dlatego, że ich interes polityczny 
okazał się ważniejszy niż moje życie?

Z naszego punktu widzenia dobry poli-
tyk to ten, który dużo obiecuje, trochę 
mniej daje, ale nic nie zabiera. Tym 
sposobem połowa polskiego budżetu 
to pusty pieniądz, którego nie ma, gdyż 
został pożyczony, czyli dodrukowany. 
Gdyby politycy zachowywali się etycz-
nie i wydawali tylko tyle, ile mają, być 
może mielibyśmy więcej dróg, lepszą 
opiekę zdrowotną, pewniejsze eme-
rytury itd. A tak, politycy przy okazji 
kolejnych wyborów ponownie dadzą 
nam iluzoryczne prezenty, budżet 
dzięki sztuczkom w księgowaniu nie 
osiągnie złowrogiego poziomu kon-
stytucyjnego a my nadal naiwni, bę-
dziemy okłamywani i okradani w imię 
iluzji. A potem będziemy narzekać na 
polityków, na drożyznę, na niskie eme-
rytury stojąc w kolejce do lekarza lub 
szpitala. Warto więc czasami spojrzeć 
na działania polityków od strony ety-
ki i nie dać się okłamać pięknie, choć 
nierealnie brzmiącymi hasłami. Nie ma 
świętego Mikołaja - lepiej i bezpiecz-
niej jest w niego nie wierzyć.

Wkrótce kolejne wybory w Polsce, 
chciałbym apelować do polityków  
o prawdę i uczciwość. Nie obiecujcie 
nam, że po raz kolejny dacie coś z pu-
stego garnka, nie okradajcie nas i na-
szych wnuków bezmyślnymi decyzja-
mi budżetowymi, ale mówicie prawdę. 
Być może trudniej będzie wygrać, ale 
za to uczciwiej.  

Budżet państwa 
a etyczne uwarunkowania

Ryszard Tyśnicki

w świętego Mikołaja, czyli w bezkar-
ne robienie prezentów społeczeństwu. 
Jednak te prezenty kosztują obdarowa-
nych z reguły więcej niż stanowi ich 
wartość. Czy uczciwe jest dawanie po-
zornych korzyści i odbieranie ich w po-
staci wzrostu inflacji, zaniżania emery-
tur, podnoszenia podatków? Czy uczci-
we jest okłamywanie społeczeństwa  
w imię swojego politycznego interesu?

Oczywiście nam, jed-
nostkom żyje się łatwiej, 
płacimy mniejsze podat-
ki, otrzymujemy takie 
lub inne odpisy od nich, 
mamy określone przywi-
leje. Jednak za parę lat to 
wszystko trzeba będzie 
spłacić a zapłacą za to 
nasze dzieci i wnuki. Gdy 
my dzisiaj żyjemy ponad 
stan to okradamy nasze 
wnuki, gdyż to one za to 
zapłacą. Czy to jest etycz-
ne?

Przykładem może być 
służba zdrowia, żyjemy iluzją jej bez-
płatności, politycy opozycji krytykują 
każdą próbę zrównoważenia budżetu 
służby zdrowia poprzez większe wpła-
ty do systemu. Każdy polityk wie, że 
decyzja o podniesieniu składki zdro-
wotnej to przegrane wybory. My zaś 
żyjemy iluzją bezpłatnej służby zdro-
wia. Gdy bowiem pojawi się problem, 
to musimy pójść prywatnie do lekarza, 
gdyż najbliższy bezpłatny termin jest 
za rok. Musimy czekać na operację 
parę miesięcy lub zapłacić łapówkę, 
aby kolejka się skróciła. Żyjemy w sa-
mookłamywaniu się, gdyż system nie 
działa, ale za to jest tani. Czy jednak  
o to chodzi? Politycy zaś zamiast bra-
nia odpowiedzialności za nasze zdro-
wie i dostosowywanie systemu do re-

do Hebrajczyków uczy, że dziesięcinę 
przynosimy ostatecznie nie kościoło-
wi, ale Jezusowi – „temu, który żyje” 
(por. z Ob. 1,17-18). Dlatego dziesię-
cina wymaga wierności (Mal. 3,8-10) 
i ujawnia mą postawę wobec „Ciała”  
i szacunek do „Głowy” – czyli samego 
Chrystusa. 

Druga kieszeń to ofiary. Ofiarność, jał-
mużna dopiero jest tym, co ty dajesz 
„od siebie”, ze swego, a nie z tego, co 
jest należne Bogu.

Pewien misjonarz, który służył wśród 
muzułmanów opowiadał, że mawia-
ją oni: wszystko w moim życiu jest 
dla Boga, ale moje pieniądze są tylko 
moje. Mam niestety wrażenie, że nie-
którym chrześcijanom jest to pogląd 
bardzo bliski. Może twoje pieniądze 
są małą sumą dla Boga, może kasa 
twojego zboru jest mała wobec wiel-
kości Boga. Ale Bóg zbiera to, co małe  
i przemienia w coś duchowo ważne-
go. Jego wola dotyczy również ciebie,  
a Jego błogosławieństwo łączy się rów-
nież z takimi szczegółami, jak twoja 
wierność w małym. To, w jaki sposób 
jako kościół pozyskujecie i wydaje-
cie w zborze pieniądze, będzie miało 
wpływ na to, jak rozwijać się będzie, 
również duchowo, wasza Wspólnota, 
a przez nią i w niej - również Ty i Two-
ja rodzina.   
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Czas jest realny, ale dopiero w kontekście 
historii. Z perspektywy fizyki łatwo uznać 
czas za niecałkiem realny. Jeśli brać pod 
uwagę całość wszechświata rządzonego 
swoimi prawami, to podział na przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, a więc prze-
mijanie, które stanowi o istocie czasu nie 

ma specjalnego sensu. Tak też jest z per-
spektywy Boga. Biblia wyraża to słowami, 
że dla Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, 
a jeden dzień jest jak tysiąc lat. Należy to 
jednak rozumieć nie dosłownie, że akurat 
jeden dzień odpowiada tysiącu lat, ale że 
po prostu z perspektywy Boga czas nie ma 
istotnego znaczenia. Równie dobrze moż-
na powiedzieć, że dla Boga jedna godzina 
jest jak sto lat, czy na odwrót, albo milion 
lat jak sekunda, czy jakkolwiek inaczej.  
Z perspektywy Boga czas nie ma większe-
go znaczenia. Czy też, że ma takiego zna-
czenia, jak dla internauty oglądającego fil-
miki na np. youtube czas trwania utworu. 
Możemy sobie pewne fragmenty odegrać, 
ile razy chcemy, inne szybko przewinąć, 
wrócić itd. Ale dla akcji filmiku z kolei nie 
ma znaczenia, czy go przyśpieszamy, sto-
pujemy, czy przewijamy do tyłu. Ma swoją 
własną logikę. Logika odtwarzania przez 
internautę i logika samego filmiku to dwie 
różne rzeczy. 

Z perspektywy treści filmu czas jego trwa-
nia ma znaczenie. Film bowiem ma swoją 
logikę i swój porządek. I podobnie jest  
z nami. Dla nas czas jest realny dlatego, 
że jesteśmy częścią naszej historii. Każdy 
odgrywa w niej jakiś epizod. I dla nas jest 
to realność zasadnicza. Ciekawe, że mimo 
iż Biblia opowiada o Bogu, to jednak jej za-
sadniczą treścią jest historia. Historia za-
czyna się w niej w ogrodzie Eden, w raju, 
a kończy w nowym niebie i ziemi. Ramy tej 
historii są zarazem ramami Biblii: Księga 

Rodzaju, która ją otwiera i Księga Objawie-
nia, która ją zamyka. Historia to wszyst-
ko to, co się zdarzyło między upadkiem  
a ostatecznym zwycięstwem dobra nad 
złem. Jest rozpięta między dwoma drze-
wami życia: tym, które rosło w ogrodzie 
Eden i tym, które będzie rosło w Nowym 

Jeruzalem, między dwoma rajami. Histo-
ria jest więc swoistą przerwą, pęknięciem 
w wieczności, pomiędzy stworzeniem 
pojednanym ze swoim Stwórcą, przed 
upadkiem i po wrzuceniu potępionych do 
jeziora ognia. Jest czymś pomiędzy. Czas 
jest przerwą w wieczności, a historia jest 
jego treścią.

Ale właściwie po co nam historia? Co jest 
jej sensem? Oczekuje się od niej jakiegoś 
powrotu do początku. Że zatoczy koło  
i powróci do tego, co było na początku.  
W religiach pogańskich owa cykliczność 
się potwierdza, natomiast w naszej cy-
wilizacji dzięki chrześcijaństwu zado-
mowiła się myśl, że jeżeli 
nawet historia zatoczy koło, 
to będzie to raczej spirala 
niż koło w ścisłym sensie. 
Będzie powrót, ale na wyż-
szym poziomie. Jednak, po- 
wrót jest powtórzeniem 
tego, co było na początku. 
W jaki wierzysz początek, 
w taki wierzysz i koniec. 
To, co było na początku, 
będzie i na  końcu. 
Jeżeli na początku 
była tylko materia  
i na końcu będzie 
tylko materia. Jeśli 
na początku był wielki 
wybuch, na koniec bę-
dzie wielkie rozproszenie. Tak właśnie 
mówi wielu fizyków. Jeżeli na początku 

był ład Rozumu, to i na końcu będzie ład 
Rozumu, a konkretnie cywilizacja, która 
ów ład zrealizuje. Tak sądził Hegel. Jego 
zdaniem ową cywilizacją na końcu było 
państwo pruskie. Jeżeli na początku była 
wspólnota pierwotna ludzi biegających po 
buszu, to na końcu pojawi się ogólnoświa-

towy system komunizmu – tak wyobrażał 
to sobie Marks. A jeżeli na początku był 
człowiek połączony relacją z Bogiem przez 
parę nagich mieszkańców ogrodu Eden, to 
na końcu będziemy pojednanymi z Bogiem 
wszystkimi narodami Ziemi, tworzącymi 
Nową Ziemię i Niebo. 

Ale dalej nie wiemy, po co ta cała historia? 
Dla wielu uczniów nauka historii jest ja-
kąś koszmarną wyliczanką królów, bitew, 
zamków, wojen, państw, zwyczajów, mód, 
narodów, z której nic nie wynika. Również 
wielu chrześcijan jest skłonna sądzić, że 
historia jest po prostu stanem grzechu, 
który zakończy się rządami Antychrysta.  

I tyle. Ale to nie-
prawda. Historia jest  
raczej stanem kieł-

PUNKTY WIDZENIA

Dr Janusz Kucharczyk

       PO CO NAM HISTORIA? 

kowania wieczności. Aby mogło wy-
rosnąć zboże, musi wpierw obumrzeć 
ziarno. To prawda również wobec całej 
ludzkości. Historia to zarazem opowieść 
o obumieraniu starego, skłóconego z Bo-
giem stworzenia, jak i wzrastaniu nowe-
go. Nowe stworzenie zostało już zasiane 
i cały czas wzrasta. Raj już się zaczął, 
choć nie przebił jeszcze osłonki ziarna 
starego świata. W historii znajdziemy 
zarówno przejawy ludzkiego zła, grze-
chu, chaosu, zniszczenia, nienawiści, 
śmierci, jak i zasianego przez Boga do-
bra, miłości, wiary, prawdy, miłosierdzia, 
poświęcenia. I tego drugiego było więcej. 
Dlatego ciągle żyjemy i mamy nadzieję, 
że kiedyś wszystko to, co zostało za-
siane przez Boga, a pielęgnowane przez 
pierwszych chrześcijan, wszystkich ludzi 
szukających Boga i prawdy, reformato-
rów, bohaterów wiary, odkrywców roz-
maitych prawd, głosicieli Bożego Słowa, 
ludzi czyniących dobro innym ludziom 
- kiedyś dojrzeje w postaci Nowej Ziemi 
i Nieba i odrzuci precz skorupę starego, 
zepsutego stworzenia.
 
We wszystkich wielkich dokonaniach 
ludzi różnych cywilizacji w różnych dzie-
dzinach możemy widzieć blask chwały 
Boga. Bywa on stłamszony starym, 
grzesznym stworzeniem, ale trwa. Te cy-
wilizacje, które temu blaskowi są wierne 
trzymając się objawionych wszystkim 
ludziom praw, te, które dobro nazywają 
dobrem, a zło złem, które potrafią sku-
tecznie czynić ziemię sobie poddaną 
nie popadając w chciwość, zawiść, kult 
śmierci i zniszczenia, a zarazem unikają 
duchowej ospałości i ulegania głupim 
modom, przetrwają. Natomiast te, które 
bardziej cenią przejściowe mody niż Boże 
prawa, zginą. Zginą, jak cywilizacja Babi-
lonu, Rzymu, jak państwo Hunów, Ma-
jów, potomków wikingów na Grenlandii, 
Prusów, 1000-letnia III Rzesza Niemiec-
ka, albo komunistyczny raj Lenina czy 
Polpota. Te cywilizacje, które pozwalają 
rządzić się Bożym Prawom, nawet jeżeli 
nie do końca świadomie - przetrwają. To, 
co zasiał Bóg, przetrwa. To, co od Niego 
odpadło, zginie. Wraz z końcem historii 
proces ten dobiegnie końca. Przetrwa 
tylko to, co zasiał Bóg, reszta zostanie 
rzucona na spalenie. 

Wtedy historia się skończy. Powróci do 
wieczności. To, co pochodzi od Boga, 
jest wieczne.    
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cz.2.

Z boską przenikliwością, Chrystus 
widzi konflikt powstający w każdym 
z nas przez miłość do pieniędzy, po-
mimo iż chodził po ziemi w czasach, 
gdy potrzeby ludzkie były prawdopo-
dobnie łatwiejsze do zaspokojenia niż 
dzisiejsze. 

Przyznajmy: czy to nam się podoba, 
czy nie, pieniądze grają wielką rolę  
w naszym życiu. Mając je, możemy się 
o siebie zatroszczyć; bez nich ciągle 
żyjemy na krawędzi i w lęku. 

Robienie pieniędzy samo w sobie nie 
jest złe. Ale choć pragnienie uwolnie-
nia się od problemów, które niesie ze 
sobą ubóstwo nie powinno być ocenia-
ne jako coś niewłaściwego, oddanie się 
w życiu gromadzeniu dóbr czyni z nas 
samolubnych niewolników. 

To, co Biblia nazywa mamoną to po 
prostu pieniądze plus szatan. Pienią-
dze to moc w ręku. Ale kiedy ta ręka 
wpływa na to, co jest w sercu, to już 
nie pieniądze na nas wpływają, ale 
mamona. Żaden z nas nie może dwóm 
panom służyć. Nie można być podda-
nym Bogu i mamonie. 

Możesz być „bogaty w Bogu” i być bo-
gaty materialnie. Słudzy Boży wiedzą, 
że pieniądze służą i nam i Bogu. Takich 
ludzi nie zwodzi złoto, czy srebro, czy 
posiadłości. Niektórzy są biedni w du-
chowych wartościach i bogaci w rze-
czach tego świata. Spędzają swe życie 
w luksusie i zadowoleniu, ale nikt nie 
zna lepiej pustki ich dusz,  niż oni sami. 
Najgorsza dola należy do tych, którzy 
są biedni zarówno duchowo, jak mate-
rialnie. Dla nich życie nie jest niczym 
więcej, jak ciągłym pasmem trosk  
i utrapień. 

Ale co to właściwie oznacza być „bo-
gatym w Bogu”?

Wyobraź sobie, że wszystko, co masz 
zmiotło tornado – wszystko, nawet 
rodzinę. Nie zostało nic. Faktycznie, 

tego właśnie każdy z nas doświadczy 
w chwili śmierci. Stojąc przed naszym 
Stwórcą, nasz prawdziwy majątek leży 
w naszych duszach, a jedyne bogac-
twa, jakie możemy wnieść, należą fak-
tycznie do Niego.

Nie oszukuj się. Zapytaj się siebie, czy 
cokolwiek w tobie jest faktycznie war-
tościowe – w twoim warsztacie,  na 
koncie bankowym, czy w zakamarkach 
serca. Wielu z nas spędza całe życie 
gromadząc mądrość, rozwijając się ar-
tystycznie, doskonaląc fach. To wszyst-
ko daje nam wielką doczesną radość, 
ale w wieczności da mały zysk. Piekło 
będzie pełne twórczych, błyskotliwych 
osób, zajmujących konwersacji – ludzi, 
którzy nie szukali bogactwa w Bogu. 

Być bogatym w Bogu, to posiadać Go 
w sobie, być Jego świątynią, nosić  
w sercu świętość i cześć dla Niego, 
gdziekolwiek się znajdujesz. Być bo-
gatym w Bogu, to być odświeżanym 
ustawicznie ze źródła dobroci, bijące-
go w naszym wnętrzu. Bogactwa, któ-
re przynosi Bóg są nieskończone, bo 
wieczne. 

To, co Biblia często nazywa „dziedzic-
twem” to dziedzictwo chwały, miejsce, 
gdzie będziemy mieszkać w pałacach 
wiecznej światłości, doskonalszych niż  
wszelkie doczesne luksusy. W tym 
wiecznym majątku nie będzie już grze-
chu ani smutku. 

Być blisko Boga znaczy rozumieć, że 
to, co naprawdę posiadamy, przychodzi 
do nas w Nim i przez Niego. Widzimy 
swój grzech, gdy uświadamiamy sobie 
jak trudno jest nam w autentyczny spo-
sób zaakceptować fakt, że nasze bo-
gactwo leży w Panu a nie w rzeczach 
tego świata – i działać zgodnie z tym 
przekonaniem.  Chrystus doskonale to 
o nas wiedział. 

Rozważanie zaczerpnięte z książki  
„Be near unto God”. Tłum. M. Wichary

Abraham Kuyper

Niebogaty w Bogu
„Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi  
dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty”. Łk 12:21
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Wychowałam się w rodzinie mariawicko - katolickiej. Od 
dzieciństwa uczono mnie, że na Bożą przychylność mu-
szę sobie zapracować dobrymi uczynkami. Prowadziłam 
bardzo religijne życie: codziennie odmawiałam różaniec  
i pacierz, uczestniczyłam we wszystkich mszach, chodzi-
łam na pielgrzymki. Bóg jednak był w moim odczuciu da-
leki, surowy i nierzadko karzący. Miałam pustkę w sercu, 
czułam się samotna, niezrozumiana i zagubiona w tym 
świecie. Do tego doszły jeszcze depresja, niskie poczucie 
własnej wartości oraz myśli samobójcze w okresie doj-
rzewania. Im bardziej zbliżałam się do Boga przez moje 
dobre uczynki oraz etyczne, religijne życie, tym bardziej 
czułam się sfrustrowana, rozczarowana i oszukana. 

Wciąż zadawałam sobie wiele pytań, na które nie mo-
głam uzyskać odpowiedzi. Po co żyję? Czy sensem 
mego życia ma być ciągłe cierpienie do końca dni? Co-
raz częściej myślałam o popełnieniu samobójstwa, ale 
bałam się, że jak to uczynię to „sprzedam diabłu moją 
duszę”. W trudnym dla mnie okresie dorastania - w li-
ceum, dobrym sposobem na radzenie sobie z cierpie-
niem okazała się poezja i pamiętnik. Przelewałam na 
papier wszystkie moje smutki, refleksje i cały ból duszy. 
Desperacko, ze łzami w oczach szukałam Boga bliskiego, 
przyjacielskiego, który by mnie zrozumiał, wysłuchał i po-
kochał taką, jaką jestem.

Poraniona emocjonalnie i duchowo, po zdaniu matury 
planowałam rozpocząć studia. Marzyłam o psychologii, 
ale nie złożyłam dokumentów na ten kierunek ze względu 
na egzamin z matematyki. Ksiądz proboszcz z mojej para-
fii zaproponował mi dalsze kształcenie na uczelni, której 
sam był studentem. Zdecydowałam się pójść na Chrześci-
jańską Akademię Teologiczną w Warszawie dlatego, że na 
kierunku pedagogicznym miałam możliwość uczenia się 
psychologii.

Na studiach spotkałam chrześcijan z różnych Kościołów. 
Zaprzyjaźniłam się z kolegą na roku, który pomagał mi 
w angielskim. Przeprowadziliśmy razem wiele rozmów 
na temat wiary, Boga i Kościoła. Marcin znał doskonale 
problemy, z którymi zmagałam się od wielu lat. Pewne-

mam z Nim osobistą relację i wydałam zbiorek wierszy 
by podziękować Mu za miłość i cuda, które dla mnie 
uczynił. Rok temu odkryłam w sobie pasję fotografo-
wania malowniczych pejzaży, kwiatów, zachodów 
słońca… Zachwycam się po prostu pięknem Bożego 
stworzenia. Pisanie i fotografowanie sprawia mi dużo 
radości, uskrzydla moją duszę!

W Jezusie mam to, czego szukałam i pragnęłam przez 
całe życie: bezwarunkową miłość, prawdziwą przyjaźń 
oraz szczęście niezależne od zdrowia, ludzkich opinii 
i okoliczności. Drogi Czytelniku, jeśli Bóg przemawia 
teraz do Twego serca, podejmij i Ty taką samą decyzję. 
Zaufaj jedynemu Zbawicielowi jeszcze dziś. Jutro może 
być za późno. Życzę Ci roztropnej decyzji i Bożego 
błogosławieństwa!

Nie wiem już nic...
Ty jesteś moją księgą. 
Czytam z niej, 
patrząc w niebo
i w swoją duszę.
To w niej dostrzegam
spontaniczną radość ptaków, 
bo Ty, Panie, jesteś
moją nadzieją,
wiarą w lepsze jutro. 
Ty, Jezu, jesteś zawsze ze mną,
ocierasz me łzy, uczysz miłości
i dajesz wskazówki,
jak szczęśliwym być człowiekiem.
Nawet gdy nie wiem już nic,
Ty wiesz więcej niż ja sama.
(11.07.1997 r.)

Tomik poezji pt.: „Odnalazłam szczęście w Tobie” można  
zakupić drogą wysyłkową kontaktując się z autorką elektronicznie: 
ewaf7@gazeta.pl oraz w sklepie - http://poezja.otwarte24.pl

go dnia powiedział wprost: „Tylko Jezus jest w stanie Ci 
pomóc. Potrzebujesz zaprosić Go do swojego życia”. 
Pierwszy raz w życiu usłyszałam coś podobnego. Tyle 
próbowałam rzeczy, by znaleźć Boga i wyjść z depre-
sji, a tymczasem rozwiązanie było takie proste. Uchwy-
ciłam się tej Dobrej Nowiny niczym ostatniej „deski ra-
tunku” i jeszcze tego samego dnia zaufałam Jezusowi!  
To był przełomowy moment w moim życiu - prosta mo-
dlitwa swoimi słowami z głębi serca stała się dla mnie bło-
gosławieństwem. Zaczęłam dostrzegać poważne zmiany. 
Ja, która całe dzieciństwo płakałam i cierpiałam, po raz 
pierwszy czułam ponadnaturalną radość, pokój i szczę-
ście. Bóg stopniowo zaczął mnie uwalniać od nienawiści 
do ludzi i siebie samej. Krok po kroku zmieniał przez swo-
je Słowo moje myślenie, a tym samym uwalniał mnie od 
depresji i potwornie niskiego poczucia własnej wartości.

Na jesieni 1998 roku przyjęłam chrzest, by oznajmić ca-
łemu światu, że narodziłam się na nowo i należę teraz 
do Jezusa. Po tym wydarzeniu przeszłam prześladowania. 
Wielu moich znajomych i członków rodziny zerwało ze 
mną kontakt. W tych trudnych dla mnie chwilach dozna-
łam troskliwej opieki Boga. Przez Zbawiciela zyskałam 
nowych przyjaciół - chrześcijan, którzy mnie wspierali.

Coraz częściej Pan Jezus ukazywał mi również moje dary 
i plan dla mojego życia. Z ogromną pasją zaczęłam pisać 
wiersze dla Niego i o tym, co dla mnie uczynił. W swojej 
ogromnej miłości Bóg pomógł mi skończyć studia, dał mi 
wspaniałego męża chrześcijanina – Rafała. Ślub wzięli-
śmy w Anglii, skąd powołał nas oboje do służby niesienia 
Ewangelii. Od końca stycznia 2008 r. byliśmy z mężem na 
placówce misyjnej Kościoła Baptystów w Końskich, teraz 
mieszkamy i służymy Bogu w Rudce. 

Z Bożą pomocą udało mi się po kilkunastu latach pisania, 
opublikować debiutancki tomik poezji chrześcijańskiej za-
tytułowany „Odnalazłam szczęście w Tobie”. Trzymając 
go w swoich rękach jestem wzruszona, bo widzę speł-
nione w moim życiu dwa największe marzenia. Po roz-
paczliwych latach poszukiwań znalazłam nareszcie Boga, 

Znaleziona
Ewa Furmańska

fot. Ewa Furmańska

fot. Ewa Furmańska

Nie wiem już nic

  

Save me from myself to tytuł za-
równo solowej płyty CD, jak  
i książki ze świadectwem Bria-
na „Head’a” Welcha. Wielbicie-
lom mocnej muzyki nie trzeba 
przedstawiać tej osoby. Head 
był przez lata gitarzystą jednego 
z najpopularniejszych zespołów 
na scenie nu metal. Był, ponieważ po 
nawróceniu nie był już w stanie grać muzyki przepełnionej tre-
ściami o śmierci, grzechu i wszystkim, co negatywne. Tą nie-
samowitą historię nawrócenia dosłownie o 180 stopni opisuje 
książka, której polska premiera odbyła się podczas koncertu  
w Warszawie 20 czerwca. Dla miłośników mocnego brzmie-
nia i naprawdę hardkorowych świadectw to dwie pozycje obo-
wiązkowe - płyta oraz książka. 

Head jest postacią nietuzinkową. Wystarczy spojrzeć na niego 
by zauważyć, że nie wygląda jak zwyczajny baptysta. Zanim 
jednak poznał Jezusa, próbował w swoim życiu wszystkiego, 
od alkoholu, przez wszystkie rodzaje prochów po seks z pro-
stytutkami. To jednak pogłębiało tylko w jego życiu poczu-
cie pustki. Kiedy pewnego wieczora spojrzał na swoją śpiącą 
córeczkę, wciągając kolejną „krechę” amfetaminy przez stu-
dolarowy banknot stwierdził, że jedyne co mu pozostało, to 
umrzeć. Pomodlił się wtedy słowami: „Boże, Ty wiesz, że chcę 
z tym skończyć, że chcę wychować córkę, że ona straciła mat-
kę przez prochy a teraz może stracić także mnie. Pomóż mi być 
dobrym człowiekiem i zmień mnie”.  Niedługi czas później 
trafił do kościoła, tam usłyszał o Jezusie i oddał Mu swoje ży-
cie. Dziś mówi, że nigdy nie czuł takiej radości, przebaczenia 
a przede wszystkim miłości. Kiedy wrócił do domu, powie-
dział do córki: „Tata kończy karierę, będę w domu, żeby się 
Tobą opiekować”. Ona podniosła swoją twarz znad zabawek  
i powiedziała tylko: „dla mnie?”. 

Od tamtej pory Head nie gra już w Korn. Realizuje swoje so-
lowe projekty, gra o wiele więcej koncertów głosząc Chrystu-
sa. Bóg uwolnił go z uzależnienia, wychowuje swoją córeczkę  
i zarabia jeszcze więcej, niż do tej pory. Pieniądze jednak już 
nie służą mu do zaspokajania swoich pragnień. Niedawno  
adoptował 212 dzieci z Indii, hojnie daje też na sierocińce  
i inne akcje, gdzie pomaga się najbardziej potrzebującym. Nie 
pozwala także swoim dzieciom słuchać muzyki Korn, gdyż nie 
chce, aby nuciły potem jego kawałki, chociażby A.D.I.D.A.S. 
(all day I dream about sex). Bóg dotyka także mocno ludzi  
z pierwszych stron gazet, muzy-
ków, aktorów, polityków. Niedłu-
go po tym Chrystusa spotkał tak-
że Fieldy - basista z Korn. Swoje 
przeżycia opisał w książce, której 
nie ma jeszcze niestety w polskim 
wydaniu: Otrzymać życie: moja 
podróż przez uzależnienie, wia-
rę, odnowę i Korn. Miłego czyta-
nia, słuchania i śledzenia nowych 
świadectw!

Tomek Bogowski

Wiara i muza

Zbaw mnie  
ode mnie samego



 

                      Moja Droga B!

Przemoc. Słowo znane mi tylko  
z telewizji i gazet. Codziennie dosta-
jemy informacje o zabitych, poległych  
w zamieszkach i atakach terrorystycz-
nych. Słysząc o tysiącach ofiar już wła-
ściwie przestaję nadążać, o którym kraju 
aktualnie mowa. Co gorsza, te wiadomo-
ści są dla mnie coraz mniej szokujące. 
Zamachy, wojny, śmierć ludzi, stają się 
wydarzeniami wplecionymi w wybory 
prezydenckie, kryzys gospodarczy czy 
nawet festiwal filmowy. Ogólnoświato-
wa znieczulica na przemoc? Całkiem 
możliwe…

Ostatnio podczas zajęć z rozwoju  
osobistego okazało się, że jeden z ucze-
stników nosi przy sobie nóż. W luźnej 
rozmowie o Chudym okazało się, że 
większość widziała, jak bawił się spręży- 
nowcem. Nawet „chwalił się” sposobem  
jego użycia. Przypomniałam sobie, że 
trzy dni wcześniej, patrząc na mnie 
oznajmił: „nie chciałbym stać za tobą, 
gdybyś była nad przepaścią”. Wiesz, jak 
to wtedy odebrałam? Że chciałby mnie 
zepchnąć…

Kolejnego dnia po rozpoczęciu za-
jęć oświadczył, że nie ręczy za siebie. 
Najchętniej zmieniłby kolor ścian na 
czerwony – moją krwią. I wyszedł. To 
chyba już była przemoc, prawda? Sły-
szało to kilkanaście dorosłych osób.  
A nikt nie zaprotestował, nikt nie wypo-
wiedział stanowczego NIE! 

Mój znajomy widział we mnie swoją 
siostrę, której nienawidził. Kojarzył mnie 
z nią, ponieważ obie skończyłyśmy stu-
dia, należymy do kobiet niezależnych, 
zaradnych a co gorsze – uśmiechnię-
tych. Wykształcenie, ubiór, własne zda-
nie – pakiet gwarantujący nienawiść.  
O mały włos nie zacisnął mi pętli na 
szyi. Mimo, że tłumaczyliśmy mu, że 
tylko widzi we mnie pewne zewnętrz-
ne podobieństwa a ja nie jestem jego 
siostrą, Chudy zrezygnował z udziału 
w zajęciach. Taka była też decyzja pro-
wadzącego. Chudy nie mógł przebywać 
blisko mnie, bo przestał sobie ufać, bo 
czuł, że może mi wyrządzić krzywdę. 

Ten sam Chudy – Jasiek, opowiadał 
nam o swojej hodowli gołębi, o tym, 
jak z nimi rozmawia, karmi i każdemu 
nadaje imię. Ze łzami w oczach wspo-
minał swoją ukochaną. Był naszym ko-
legą. Chcieliśmy okazać mu troskę i zro-
zumienie. A jednak po tym, jak nakarmi 
swoje gołąbki, wkłada do kieszeni nóż 
i z krwistym spojrzeniem tworzy smut-
ną rzeczywistość. A pozostali koledzy 
i koleżanki z grupy? Boją się. Czują się 
zagrożeni i zagubieni, co jest naturalnym 
odruchem. Choć nikt im nie groził bez-
pośrednio, i tak myślą o sobie. Nie myślą 
o mnie, bo przecież żyję. Nic się nie sta-
ło. Jeszcze nie… 

Smutny temat, wiem. A jego rdze-
niem jest to, że dzieje się na naszych 
oczach. Nawet nie wiesz, kiedy ktoś 
zaatakuje cię nożem, podłoży bombę  
w metrze. A co na to Pan Bóg? Czy może 
sprawić, by ominął mnie ten kielich? 

Czy mogę siebie 
bronić? Nie na-
raziłam się Jaśko- 
wi. Nie zaczepia-
łam, nie obrazi-
łam. A mimo to 
doznałam prze-
mocy, czułam się 
zagrożona. Czer-
pię z tego naukę  
o kruchości życia, 
o nieoczekiwa-
nym końcu, a tak-
że o docenieniu 
wszystkiego, co 
mam.

Edyta 

Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej
sami nie potrafimy się z nimi uporać.  
I dobrze, że tacy specjaliści są, a szko-
da, że tak wielu ludzi nie chce po prostu  
z tej pomocy skorzystać. Inna sprawa, że 
mogłybyśmy zacząć dyskutować o sku-
teczności niektórych terapii, ale akurat 
nie o tym chciałam napisać.

Pamiętam, że przez długi okres cza-
su budziłam się spłakana i przerażona, 
bo śniła mi się wojna (nie przeżyłam!), 
strach i uciekanie (przeżyłam). Uwie-
rzyłam w prawdziwość słów jednego 
wersetu, który mnie z wyzwolił z tego 
„lęku”. Brzmiały one:

„Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż 
może mi uczynić człowiek?”(Ps.118:6) 

I jeszcze jeden, o „wyzwoleniu  
z lęku przed śmiercią” (Hbr 2:15). Jed-
nym słowem, drugi człowiek z nożem 
w ręku może nas jedynie zabić. Głupio 
to brzmi? Wiem, wiem, jest w nas strach 
przed utratą życia, szczególnie, gdy nie 
uporządkowaliśmy jeszcze wszystkiego 
w nas. Najczęściej na śmierć nigdy nie 
jest dobry czas i nigdy w sobie nie je-
steśmy w stanie wszystkiego uporządko-
wać. Ja też się boję człowieka z nożem 

w ręku, a właściwie to nie boję się, a tyl-
ko przeraźliwie mi smutno, że mimo, że 
okazałam mu pomoc, miłość i zrozumie-
nie, i wsparcie, może mnie pchnąć. I nie  
jestem w stanie tego przewidzieć, ani 
temu zapobiec... Jeśli będzie taka wola 
Boża, żebym w ten sposób zakończyła 
swoją doczesną pielgrzymkę. Ten prze-
raźliwy smutek i pustka pojawiły się (tak, 
tak, byłam zupełnie niedawno w takiej 
sytuacji), bo do końca nie byłam pewna, 
czy jestem gotowa umrzeć dzisiaj.

Wspominałam ci o Teresie, mojej 
zmarłej na raka przyjaciółce. W wywia-
dzie radiowym powiedziała jakoś tak:  
„a co to życie, tylko tyle?”Oczywiście to 
słowa wyrwane z kontekstu, ale wydaje 
mi się, że wiem, co chciała powiedzieć.  
Oczekujemy tak wiele od życia, a ono 
nas zawodzi. Czasami jesteśmy rozcza-
rowani sobą, bliskimi, przyjaciółmi... 
Pytamy: „i to już wszystko, tylko tyle?” 
Łudzimy się, że w przyszłym roku bę-
dzie inaczej, postanawiamy, planujemy, 
przewidujemy, a powinniśmy, jak to ktoś 
mądry rzekł, pracować tak, jak byśmy 
mieli żyć wiecznie, a żyć tak, ja byśmy 
mieli umrzeć jutro.  Słowem – być przy-

gotowanym w każdej chwili do odejścia 
do tej lepszej rzeczywistości, pojednani 
z ludźmi, z Bogiem, pewni zbawienia...

Co można więc zrobić w tej sytuacji?  
Przebaczyć tym, którzy nas atakują wer-
balnie czy fizycznie. I nie być zaskoczo-
nym, że nam się to znowu może przy-
darzyć, choć żadną miarą nie prowo-
kujemy losu, ani nie jesteśmy Nick’ami 
Cruzami, ewangelizującymi na ulicach 
opanowanych przez gangi narkotyko-
we. Zawsze może nam pijany sąsiad 
narzygać na samochód czy zaatakować 
nożem i dobrze, jeśli to będzie pijany 
sąsiad... tylko.

A ja cóż, może i uporałam się z de-
monami przeszłości, może i potrafię 
przebaczyć tym, którzy aktualnie zrobili 
mi to czy tamto i beztrosko się uśmie-
chać, bo życie cudem jest, ale czy na 
pewno jestem gotowa już dziś na śmierć, 
na spotkanie ze Stwórcą? Nie oszukujmy 
się, ciągle czekam i wierzę, że tam za 
zakrętem czeka mnie jeszcze to najlep-
sze... no może nie naj, ale ciekawe, war-
tościowe, piękne... 

Mimo wszystko nadal Idealistka
Cmoki.
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Moja mała gołąbeczko pokojowo 
nastawiona do świata!!!

Zaczęłaś ten list od słów: „Przemoc, 
słowo znane mi tylko z gazet, telewizji.”  
Uświadamiam Ci, że już nie tylko... , bo 
także z autopsji, niestety!

A z drugiej strony, to Ty kobietko kupę 
szczęścia w życiu miałaś, wiesz?  Znam 
domy, w których malutkie dzieci obla-
tane są z tym tematem, że aż strach się 
bać, jak o tym mówią! Dzieci, które drżą 
wraz z matkami przed powrotem pijane-
go tatusia do domu.  Stające w obronie 
bitej każdorazowo przy okazji i bez, 
matki. Posiniaczone, chodzące w dziu-
rawych tenisówkach do szkoły w zimie, 
molestowane przez kochającego tatusia, 
uciekające po raz enty z domu... bite 
smyczą za to, że nie chcą po raz kolejny 
iść po wino do sklepu dla kochanej ma-
musi, kradnące, bo zostały wyrzucone 
na ulicę jako dorosłe i mogące zapewnić 
sobie byt w wieku lat 13-tu... Tak, tak, 
znam to nie tylko z opowiadań dzieci 
z tzw. chrześcijańskich obozów letnich 
dla dzieci z domu dziecka, chociaż tam 
też się nasłuchałam paru budzących 
grozę historii, a niektóre z powyższych 
przykładów są moimi. 

Dom czysty, dostatni, w którym jest 
para niepijących i nie wyzywających 
i nie bijących się rodziców to łaska, 
bo przecież dzieci nie wybierają sobie 
domu, w którym będą dorastać. Często, 
jako nauczyciel współczuję dzieciakom, 
patrząc na ich rodziców. Oczywiście, 
czasami współczuję wcale nie dlatego, 
że pochodzą ze skrajnie patologicznych 
środowisk. I bez alkoholu można zabi-
jać słowem codziennie, a zupa może 
być za słona. Każdy pretekst dla typa, 
który nie uporał się z widmami z prze-
szłości może stać się powodem niena-
wiści skierowanej do tych najbliższych, 
czy poznanych, a przypominających 
nam traumę dzieciństwa. Lęki, kom-
pleksy, nadmiar opiekuńczości, niedo-
syt miłości i wiele innych uwarunkowań  
z przeszłości może ciągnąć się za nami 
przez całe dorosłe życie i nie pozwa-
lać się nim cieszyć. Czasami potrzeb-
na jest terapia, pomoc specjalisty, gdy 

W ODPOWIEDZI:
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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W swojej dość popularnej  książce „Mo-
ment of Truth” (Chwila prawdy) Marc 
Nuttle pisze o bardzo ważnych i głębo-
kich obserwacjach przywódcy chińskie-
go państwa. Były korespondent gazety 
„Time”, David Aikman, w swoim wywia-
dzie w 2002 roku zapytał ówczesnego 
zwierzchnika komunistycznych Chin 
Jiang Zemina, czego życzyłby na przy-
szłość swemu krajowi. Jego odpowiedź 
zaskoczyła samego autora wywiadu, jak 
i cały świat, gdyż powiedział on: Chciał-
bym, aby Chiny stały się krajem chrześci-
jańskim. Na pytanie, dlaczego tak uważa, 
dał bardzo szczerą odpowiedź. Powie-
dział mianowicie, że grupa chińskich spe-
cjalistów w ciągu dwudziestu lat badała 
przyczyny ciągłego nienadążania Chin za 
Zachodem w dziedzinie nauki, przemy-
słu i kultury. Po dokładnym przebadaniu 
wszystkich możliwych powodów doszli 
oni do przekonania, że to właśnie chrze-

ścijańskie dziedzictwo Zachodu pozwoli-
ło mu zajść tak wysoko. Oto stwierdzenie 
tych naukowców: „Zbadaliśmy tę sprawę 
ze wszystkich punktów widzenia – histo-
rycznego, politycznego, ekonomicznego 
i kulturowego. Po dwudziestu latach do-
szliśmy do wniosku, że ośrodkiem waszej 
kultury jest religia czyli chrześcijaństwo. 
Moralny fundament chrześcijaństwa  
w społecznej i kulturalnej dziedzinie 
życia umożliwiły pojawienie się kapita-
lizmu, który obecnie zamienił się w de-
mokrację. Pod tym względem nie mamy 
żadnych wątpliwości”. Pozwalając na co-
raz większą wolność ekonomiczną, Chi-
ny zaczęły korzystać z tej ekonomicznej  
siły, którą jest obywatelska wolność. Jed-
nak, jak słusznie zauważył Jiang Zemin, 
Ameryka i Zachód wspięły się na ten po-
ziom nie tyle dzięki ekonomicznej wolno-
ści, co biblijnym przekonaniom. (baznica.
info).

Chińska Republika Ludowa – były szef partii komuni-
stycznej pragnie, aby jego kraj był chrześcijański

Rosja - 53 Zjazd Euroazja-
tyckiej Federacji Kościołów 

Baptystycznych
22 kwietnia br w budynku seminarium 
baptystycznego w Moskwie obradował 
kolejny Zjazd EAF Kościołów Bapty-
stycznych byłego Związku Radzieckie-
go. Bracia i siostry na tym terenie, choć 
tworzą już oddzielne Kościoły, utwo-
rzyli wspólną federację i regularnie spo-
tykają się na kolejnych zjazdach. Obra-
dy otworzył tekstem z Mat. 28,19-20 
W. Nesteruk (Ukraina), dotychczasowy 
przewodniczący Federacji. Jej nowym 
przewodniczącym został W. Krutko  
(Białoruś). Jego zastępcami zostali  
A. Smirnow (Rosja) i P. Pejczew (Uz-
bekistan). W Zjeździe wzięli też udział 
goście słowiańskich Kościołów bapty-
stycznych z Kanady i USA. W referacie 
poświęconym misji M. Iwanow mówił 
o rozwoju misji baptystycznej w XIX 
wieku, dzięki której ruch baptystyczny 
dotarł do Rosji. Przedstawiciele różnych 
poradzieckich państw informowali o sy-
tuacji baptystów w swoich krajach. I tak 
na Łotwie z 87 zborów baptystycznych 
16 to zbory rosyjskojęzyczne. W Kir-
gistanie w 1992 roku było 15 zborów  
i 2 grupy, teraz – 55 zborów i 80 grup. 
Ale jest tam 3000 meczetów i budu-
je się nowe. W Uzbekistanie baptyści 
gromadzą się w 50 zborach i grupach,  
21 zborów jest zarejestrowanych,  
9 pozostaje bez rejestracji, choć stale się  
o to ubiega. Władze konfiskują tam 
chrześcijańską literaturę, karają pa-
storów. Bracia postanowili, aby każdy 
miesiąc poświęcić modlitwie za braci  
i siostry w kolejnych krajach byłego 
bloku radzieckiego. Przyjęto odezwę 
do zborów baptystycznych różnych 
krajów, przypominając w niej, by mimo 
trudnosci i prześladowań,  koniecznie 
realizować Wielkie Posłannictwo Jezu-
sa Chrystusa (baptist.ru).

„Papież: Dziś największym zagroże-
niem dla Kościoła nie są jego wrogo-
wie z zewnątrz, lecz grzechy zrodzone 
we wnętrzu Kościoła. Wczoraj Be-
nedykt XVI rozpoczął czterodniową 
pielgrzymkę do Portugalii. Choć kraju 
tego nie dotknęły kościelne skandale 
pedofilskie, to papież jeszcze na pokła-
dzie samolotu mówił dziennikarzom  
o „naprawdę przerażającym skandalu”, 
który uderzył w Kościół. Tylko pozor-
nie oczywiste słowa papieża Benedyk-
ta o przyczynach kryzysu, leżących 
wewnątrz Kościoła to ważne zaprze-
czenie wieloletniej linii obrony wielu 
katolickich hierarchów, którzy winę za 
nadużycia seksualne księży zrzucali 
na zgubny wpływ świeckiego społe-
czeństwa na kler, relatywizm moralny 
i zepsucie po rewolucji seksualnej z lat 
60... Sam Benedykt XVI pisał w luto-

Watykan – przerażający skandal  
w Kościele katolickim

Stany Zjednoczone  
- zamiar ekranizacji  

Księgi Rodzaju
Wytwórnia filmowa Paramount Pic-
tures zamierza zekranizować Księgę 
Rodzaju – pierwszą księgę Pięcioksią-
gu Starego Testamentu, która traktuje 
o stworzeniu świata. Film ma być krę-
cony z wykorzystaniem najnowocze-
śniejszych stereoskopowych techno-
logii (3D). Reżyserem projektu będzie 
David Cunningham. Dzieło zostanie 
oparte na scenariuszu Johna Fusco. 
„Budżet filmu pomimo wielkich pla-
nów jest jednak dość skromny. To 
zaledwie 30 mln dolarów. Za efekty 
specjalne będzie odpowiadać studio 
Reel Fx. „Księga Rodzaju” będzie 
opowiadać o okresie od stworzenia 
świata i człowieka do śmierci Józe-
fa w Egipcie. „Księga składa się z 50 
rozdziałów” - czytamy na stronie in-
ternetowej Lenta. W ostatnim czasie  
w Hollywood wzrasta zaintereso-
wanie tematyką biblijną. Wcześniej 
wytwórnia 20th Century Fox poin-
formowała o planach zekranizowa-
nia biografii Mojżesza od momentu 
jego narodzin i adoptowania przez 
córkę faraona do wyjścia Izraelitów 
z Egiptu. Aleksandr Prokopczik, pa-
stor kościoła „Międzynarodowe Cen-
trum Chrześcijańskie” w Los Angeles 
uważa, że obecnie w Hollywood ma 
miejsce popularyzacja Biblii. „Można 
to stwierdzić po tym, jak wielu ludzi 
szuka i pragnie dziś w Hollywood 
przebudzenia. Niedawno spotkałem 
człowieka, który pracuje bezpo-
średnio z hollywoodzkimi aktorami. 
Powiedział on, że jest pewna grupa 
ludzi, która bierze aktywny udział  
w szerzeniu ewangelii. Według nich, 
ok. 5 tys. osób związanych z przemy-
słem rozrywkowym wierzy w Boga. 
Są to ludzie narodzeni na nowo, któ-
rzy chodzą do kościoła” - powiedział. 
Jak twierdzi Prokopczik, ludzie ci 
jadą do Hollywood nie po to, by zo-
stać sławną postacią a po to, by nieść 
światło ewangelii. „W tej chwili ak-
tywnie się modlą i szerzą ewangelię, 
organizując liczne imprezy, by przy-
ciągnąć aktorów” – powiedział pastor 
(ewangelista.pl).

Liderzy Południowej Konwencji Bapty-
stów (PKB) zastanawiają się nad sposo-
bem przełamania tendencji spadku ilości 
chrztów w ostatnich latach. „W czasach 
powstania Konwencji, łatwo było podzie-
lic misję na krajową i zagraniczną. Obec-
nie, po rewolucji w dziedzinie transportu 
i przemieszczania się narodów, cały świat 
przybył do Ameryki Północnej”. Teraz 
przywódcy PKB za konieczność uważają 
zwiastowanie ewangelii we wspólnotach 
tych, którzy przybyli do USA. Komitet 
Misji Wewnętrznej ma skoncentrować 
pracę misyjną w tych miejscowościach, 
gdzie dotąd było bardzo mało południo-
wych baptystów. Jednym ze sposobów 
jest zwiększenie ofiarnosci na ten cel – 

Stany Zjednoczone - spadek ilości chrztów  
w Południowej Konwencji Baptystów

Gdy zainteresowanie wszystkich było 
jeszcze skierowane na Haiti, poważne 
trzęsienie ziemi (8.8 stopnia) nawiedziło 
już 27 lutego tego roku Chile. Zniszczeniu 
uległo 250 budynków zborowych Ewan-
gelicznego Kościoła Baptystycznego, jed-
nego z dwóch Kościołów baptystycznych 
w tym kraju. Wszystkie budynki zostały 
albo poważnie uszkodzone lub całkowi-
cie zniszczone. Ich pastorzy mieszkają 
obecnie w namiotach. Dwie grupy pa-
storów odwiedziło tereny zniszczeń a to 
co zobaczyli, wyglądało „jak krajobraz 
po drugiej wojnie światowej”, powiedział 

Contreras, przewodniczący Rady Kościo-
ła i jeden z wiceprezydentów Świato-
wego Związku Baptystów. Przynajmniej 
500.000 domów zostało zniszczonych lub 
uszkodzonych, zginęło ponad 700 osób.  
Z nadchodzących wiadomości wynika, że 
natychmiast przystąpiono do odbudowy, 
zaś baptyści starają się odbudować swoje 
kościoły i domy. Wszyscy chrześcijanie 
starają się okazywać współczucie i po-
moc poszkodowanym. Wydział pomocy 
ŚZB natychmiast przekazał 50.000 dola-
rów na doraźną pomoc poszkodowanym 
(Baptist World, 2/2010). 

Chile – straty po trzęsieniu ziemi

Jej mottem były słowa: „Jeden świat, 
jedna misja”. Na każdej dorocznej kon-
ferencji Kościół Baptystów Anglii i Bapty-
styczne Towarzystwo Misyjne dokonują 
oceny swojej misji w kraju i poza jego 
granicami. Tym razem konferencja bap-
tystów angielskich w dniach 30 kwiecień 
– 3 maj, odbyła się w Plymouth i zgroma-
dziła ponad 1500 uczestników. Starano 
się spojrzeć na to, czego Bóg dokonuje  
w kraju i na całym świecie. Dawid Cof-
fey, który kończy swoją funkcję jako prze-
wodniczący Światowego Związku Bap- 
tystów, powiedział: „Łatwo jest stracić 
szeroką wizję. Zachowujmy wielką wizję, 
koncentrujmy się na wielkich sprawach”. 
Anne Wilkinson-Hayes z Australii powie- 
działa: „Jakże wiele szkód dla misji Ko-
ścioła powoduje utrata szerokiej perspe- 
ktywy”. Pozdrowienia przekazywał przed- 
stawiciel baptystów Litwy, angielski mi-
sjonarz z Francji, kraju wielkości Anglii, 
w którym jest tylko 10.000 baptystów  

Anglia – tegoroczna konferencja Kościoła
w porównaniu z 200.000 baptystów an-
gielskich. Ewangelista Chris Duffeert, no-
wy wiceprzewodniczący Rady Kościoła, 
który w 2012 roku zostanie jej przewodni-
czącym powiedział, że jego głównym za-
daniem będzie skorzystanie z możliwości 
głoszenia ewangelii na Igrzyskach Olim-
pijskich w Londynie. Przy końcu kon- 
ferencji zastanawiano się nad tym, co Bóg 
mówił do uczestników w czasie jej prze-
biegu. Mówiono o ogólnym przygnębie-
niu w zborach, inni ostrzegali przed ciem-
ną stroną tego świata – zeświecczeniem  
i trudnościami, z którymi zmagają się ma-
łe zbory. Dyrektor misji Dawid Kerrigan  
i sekretarz Rady Jonathan Edwards posta- 
wili zgromadzonym pytanie: „W jaki spo-
sób mamy dotrzeć z dobrą nowiną do każ-
dego człowieka?” Następnie Jonathan tak 
odpowiedział na to pytanie: „Angażujmy 
się w sprawy trudne, pomagajmy naszemu 
społeczeństwu, sięgnijmy głębiej i bardziej  
ryzykujmy dla sprawy Pańskiej.” (ebf.org).

wym liście do katolików w Irlandii na 
temat pedofilii w Kościele o „szybkich 
zmianach społecznych, które uderzy-
ły w przywiązanie ludzi do nauczania  
i wartości katolickich”, jako o jednym  
z głównych źródeł zła. Spotkała go 
za to ostra krytyka wielu katolickich 
publicystów apelujacych, aby Kościół 
wreszcie przyznał, że kryzys pedofilski 
jest w istocie kryzysem katolickiej hie-
rarchii. W wielu wypadkach – od pro-
boszcza po watykańskich hierarchów 
– tuszowała ona przestępstwa ze stra-
chu przed kompromitacją, który przy-
ćmiewał troskę o ukaranie i odsunięcie 
księży pedofilów od pracy duszpaster-
skiej... Watykan nadal nie nakazuje do-
nosić biskupom na księży pedofilów, 
gdy nie wymaga tego od nich prawo  
(a tak jest np. w Polsce)” (Gazeta Wy-
borcza z 12 maja br.).

obecnie wierzący przekazują na rzecz 
swojej denominacji 2,5 procent swoich 
rocznych dochodów. Jeżeli latem tego 
roku w Orlando propozycja ta zostanie 
przyjęta, PKB będzie prosiła, aby człon-
kowie zborów ofiarowali na ten cel przy-
najmniej 10 procent. Zachęca się też 
wierzących do wykorzystywania swoich 
urlopoów na wyjazdy misyjne. PKB sta-
ła się samodzielną denominacją w 1845 
roku, gdy baptystów północy i południa 
podzieliła różnica zdań na temat niewol-
nictwa. Obecnie Południowa Konwencja 
Baptystów jest największym protestanc-
kim Kościołem w USA, liczy ponad 16 
mln członków w ponad 42.000 zborów 
(baptist-ru).



Stany Zjednoczone  
- Franklin Graham:  

nie wstydzę się ewangelii
Ewangelista Franklin Graham rozpoczął 
rok 2010, oświadczając, iż nie wstydzi 
się ewangelii, a także przewiduje większe 
przeszkody dla chrześcijan pragnących 
dzielić się swoją wiarą z innymi. „Myślę, 
że szybko zbliża się czas, gdy głoszenie 
ewangelii będzie uznawane za mowę nie-
nawiści” - napisał Franklin na stronie Ewan-
gelizacyjnego Stowarzyszenia Billy Gra-
hama (BGEA). Syn wielkiego ewangelisty 
spodziewa się, że wkrótce publiczne wy-
powiedzi dotyczące tego, co Biblia mówi 
o homoseksualiźmie, aborcji i innych 
kwestiach moralnych zostaną zakazane 
przez „politycznie poprawne środowiska”, 
a kaznodzieje będą mogli trafiać do wię-
zienia za głoszenie biblijnego nauczania. 
„W niektórych krajach ma to już miejsce” 
- zauważył Graham. Szef BGEA stwier-
dził jednak: „Nie boję się i nie wstydzę 
ewangelii. Będę głosił ewangelię męczeń-
skiej śmierci Chrystusa i Jego triumfalnego 
zmartwychwstania tak długo, jak mam 
dech w piersiach”. Oświadczenie Graha-
ma zostało po części wywołane ostatnią 
konferencją klimatyczną w Kopenhadze, 
stolicy Danii. Amerykański ewangelista 
powiedział, że choć istnieje „uzasadniona 
obawa” dotycząca zarządzania bogactwa-
mi naturalnymi, niepokoi go fakt, iż obawy 
te przekształciły się w „radykalny, bezboż-
ny światopogląd, który nadaje stworzeniu 
bałwochwalcze znaczenie”. „Ludzie, któ-
rzy odrzucili Boga i to, że człowiek jest 
stworzony na Jego obraz, czczą i służą 
stworzeniu, a nie jego Stwórcy” - stwier-
dził Graham, który stoi również na czele 
organizacji humanitarnej „Samaritan’s Pur-
se”. „Czuję, że teraz nasza odpowiedzial-
ność, by głosić zbawczą ewangelię Jezusa 
Chrystusa, jest większa niż kiedykolwiek” 
- powiedział. Niedawno BGEA razem  
z portalem christianity.com rozpoczęły 
kampanię „I am a Christian” (Jestem chrze-
ścijaninem) wzywającą chrześcijan do de-
klarowania swojej wiary w Jezusa Chrystusa  
„w czasie, gdy Boża prawda jest atakowana 
ze wszystkich stron”. Graham głosił ewan-
gelię w Indiach pod koniec stycznia. Była 
to jego pierwsza krucjata ewangelizacyjna 
w 2010 roku. Inne jego festiwale ewangeli-
zacyjne, zaplanowane na ten rok, odbędą 
się: w Brazylii (27-29 maja), Kanadzie (sier-
pień), Japonii (22-24 października), Łotwie 
(5-7 listopada). (ewangelista.pl)

W dniach 23-25 marca br. odbył się 
33. Zjazd przedstawicieli Kościoła 
Baptysów Rosji. Przewodniczącym 
Rady Kościoła został wybrany Alek-
siej Wasiljewicz Smirnow. Urodził się 
on 24 maja 1955 roku w Diedowsku. 
Jest żonaty, posiada sześciu synów  
w wieku od 17 do 31 lat. W latach 
1978-1988 przewodniczył młodzieży. 
Od 1987 roku organizował nowe zbo-
ry w regionie moskiewskim.  Dotąd 
był on prezbiterem zboru baptystycz-
nego w Diedowsku, na zachodnich 
obrzeżach Moskwy, a ostatnie cztery 
lata przewodniczył wydziałowi służ-
by duszpasterskiej Kościoła Bapty-
stów. Był on jedynym kandydatem 
na to stanowisko, a ponieważ dotąd 
nie był znany delegatom, głosowanie 

Rosja – nowy przewodniczący  
Rady Kościoła Baptystycznego

W słoneczny sobotni poranek 19 
czerwca br. w wodach otwartego 
zbiornika wodnego odbyła się uroczy-
stość chrztu świętego 27 wierzących 
osób z 9 zborów baptystycznych Mo-
skwy. Było to świadectwem tego, że 
Chrystus do dzisiaj dodaje zbawionych 
do Kościoła. Wśród nowo ochrzczo-
nych byli ludzie młodzi i doświadcze-
ni życiem w starszym wieku. Wszyscy 
oni postanowili zawrzeć przymierze 
z Bogiem i stać się pełnoprawnymi 
członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Ważność chrztu polega również na 
tym, że wierzący ma wtedy możliwość 
uczestniczenia w drugim ustanowie-
niu Pana – Wieczerzy Pańskiej. Mówił  
o tym w swoim wystąpieniu Zajko 
Eduard Markowicz, jeden z prezbite-
rów stołecznych zborów. Wskazał on 

Rosja – chrzty w zborach baptystycznych

Na początku marca br.wielkie deszcze 
w rejonie Bududa, wschodnia Uganda, 
spowodowały zalania i osuwanie się 
ziemi. Zginęło ponad 100 osób, a 300 
uważa się za zaginione. Kościół Bapty-
stów na tym terenie posiada sześć zbo-
rów, dwa z nich doznały zniszczeń. 
Baptystyczne Towarzystwo Misyjne  
w Anglii (BMS) przekzało 3.850 funtów 
na rzecz poszkodowanych – kupno 100 
namiotów, kocy i innych niezbędnych 
środków. Natomiast południe i środek 
Mozambiku nawiedziła długotrwała 

susza, co groziło głodem. Stracono jed-
ną trzecią zbiorów. Pomoc państwowa 
nie była wystarczająca. Dlatego BMS 
przekazało Kościołowi Baptystyczne-
mu Mozambiku (KBM) 13.420 funtów 
angielskich na zakup żywności i ziar-
na siewnego dla 200 rodzin z okręgu 
Buzzi. Kościół Baptystyczny tego kraju 
wykorzystując swoje struktury, przez 
pastorów i członków swoich zborów 
przekazywał te środki najbardziej po-
trzebującym (engage, connecting with 
worl mission, 3/10).

Anglia – Baptystyczne Towarzystwo  
Misyjne w działaniu

poprzedziła dosyć żywa dyskusja. 
Wywodzi się on bowiem ze środowi-
ska ruchu zborów nierejestrowanych, 
który wyłonił się w 1961 roku. Jego oj-
ciec wiele lat przebywał w więzieniu. 
Ze względu na współpracę z innymi 
kościołami ewangelicznymi, 30 lat 
później jego grupa została wyłączona 
z tego ruchu. Dlatego w latach 1991-
1999 przewodniczył niezależnemu 
Stowarzyszeniu Braterskich Zborów 
Baptystycznych. W listopadzie 2006 
roku został zaproszony do organizo-
wania wydziału duszpasterstwa przy 
Kościele Baptystów. Z zawodu jest 
mechanikiem samochodowym i tak 
jak jego poprzednik na tym stanowi-
sku – Jurij Sipko – posługuje się tylko 
językiem rosyjski (baptist.ru).

na dwa widzialne znaki przynależno-
sci do Kościoła – chrzest, dokonywany 
raz w życiu i Wieczerzę Pańską – do-
konywaną wiele razy i przypominają-
cą przelaną za nas krew Zbawiciela. 
Po przyjęciu chrztu i uczestniczeniu 
w Wieczerzy Pańskiej wszyscy nowo 
ochrzczeni otrzymali po bukiecie 
kwiatów i życzenia od braci i sióstr, 
dalszych krewnych i przyjaciół. Nato-
miast 6 czerwca br. w zborze bapty-
stycznym „Arka”, w mieście Krasnodar 
ochrzczono 30 nowo nawróconych. 
W tym samym dniu w Pierwszym Zbo-
rze Baptystów w Sankt Petersburgu do 
przymierza chrztu przystąpiły 44 oso-
by. A w pierwszą sobotę lipca na pla-
ży w środku miasta baptyści Omska 
ochrzcili 63 osoby (baptist. ru).

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych SIÓDMETomek Bogowski

 Ktoś 
powiedział, 

że 99% chrześcijan 
ma problemy natury seksu-

alnej a pozostałe 1%... się do tego 
przyznaje. Bóg stworzył nas obdarza-
jąc seksualnością. To od nas zależy, co 
z nią zrobimy i czy będzie ona dla nas 
błogosławieństwem, czy będziemy się 
o nią potykać. Seks to temat w Koście-
le, którego się nie porusza, bo zaraz 
pojawiają się uśmieszki i zaczerwienio-
ne policzki. Szkoda, bo przez to dużo, 
szczególnie młodych ludzi nie wie za 
bardzo, co zrobić z tym narzędziem, 
jakim jest seksualność i w większości 
przypadków upada. Słowo Boże mówi 
krótko i na temat: 

Ja wyjaśniam: nie miej żadnych kon-
taktów seksualnych z nikim poza two-
im współmałżonkiem, czy to poza-
małżeńskich, czy przedmałżeńskich. 
Nie dopuszczaj do żadnych poza tymi 
w małżeństwie kontaktów seksual-
nych, nie fantazjuj o nich, nie oglądaj 
materiałów pornograficznych, nawet 
nie rozglądaj się na ulicy, jeśli może 
przywieść cię to do grzechu [por. 
Mt.5,28]. 

Bóg zaplanował związek małżeński,  
a jednym z jego podstawowych funk-
cji jest zaspokajanie cielesne. Co masz 
zrobić, jeśli nie jesteś w małżeństwie? 
Nic. Dopóki się nie „hajtniesz”, zapo-
mnij o seksie. To jak z bronią - nikt 
nie da ci do ręki rewolweru, dopóki 
nie otrzymasz zezwolenia. Każde nie-
legalne użycie broni sprawi, że ponie-
siesz tego konsekwencje. Zastanów 
się, zanim „wystrzelisz”.

To nie błąd Stwórcy, że faceci są 
wzrokowcami, a kobiety są bardziej 
uczuciowe. Stąd właśnie chłopaki mu-
szą uważać na to, na co i jak patrzą,  
a dziewczyny na wybiegające zbyt 
daleko rozmowy „gruchane”. Działają 

na nas inne rzeczy, ale obie prowadzą 
do tego samego. Grzech seksualny, 
czyli wszelkie czynności seksualne 
odbywane poza związkiem małżeń-
skim, są złe. Bóg nie zakazał jedynie 
stosunku płciowego ale wszystkiego, 
co powoduje nasze podniecenie, któ-
re do tego stosunku może doprowa-
dzić. Intymne pieszczoty, pocałunki, 

masturbacja, pobudzanie się obra-
zami, czy w jakikolwiek inny sposób 
- to grzech. Co więcej, jest to jeden 
z grzechów, do których ludzie często 
wracają, jeśli nie mogą we właściwy 
sposób zaspokoić swoich potrzeb. 
Jak powiedział kiedyś mój przyjaciel, 
nie mogę się modlić, żeby nie odczu-
wać seksualnej potrzeby, bo byłoby 
to tak samo bez sensu, jak modlitwa 
o to, żebym nie był głodny. Paweł pi-
sze, że jeśli nie dajesz rady, to wstąp 
w związek małżeński, bo lepiej jest 
żyć w małżeństwie niż ciągle płonąć 
i grzeszyć. 

Grzechy seksualne mają jeszcze jed-
ną cechę. Są tak wstydliwe, że nie je-
steśmy w stanie się do nich przyznać 
przed nikim. Działa to dlatego, że  
w większości przypadków wyznanie 
przed kimś takiego grzechu, po prostu 
łamie jego moc w naszym życiu. Masz 
problem z pornografią, niewłaściwy-
mi kontaktami seksualnymi, zdradą? 
Znajdź zaufaną osobę (koniecznie 
tej samej płci!), której możesz o tym 
powiedzieć i poprosić o modlitwę. 
Kiedy już zrobisz ten krok, poproś, 
by ta osoba Cię kontrolowała, abyś 
miał możliwość o każdej porze dnia  
i nocy zadzwonić do niej, kiedy 
przyjdzie pożądliwość i poprosić  
o modlitwę. Niech także ta osoba pyta 
cię, jak dajesz sobie radę. Wiedz, że 
masz kogoś, kto się troszczy ale też 
kogoś, przed kim jesteś odpowie-
dzialny. Nie walcz sam, niewiele osób  
w samotności daje sobie radę.

To Kościół jest miejscem, gdzie ma 
być kształtowana nasza seksualność. 
Jeśli potrzebujesz nauczania na ten 
temat to poproś, nawet domagaj się 
go od swojego pastora, czy lidera. 
Jeśli sam nie czuje się mocny w tej 
dziedzinie to zaproście kogoś, kto  
w tym temacie usługuje wierzącym. 
Nie zostawaj sam, a przede wszyst-
kim nie wstydź się pożądliwości, nie 
przecz jej, ale walcz. „Nie cudzołóż!” 
nie jest tylko nakazem dochowania 
wierności małżeńskiej, ale przede 
wszystkim nakazem zachowania 
czystości tak samo w trakcie małżeń-
stwa, jak i przed ślubem.  ■

Nie cudzołóż! 




