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OD REDAKCJI

Semper reformanda:
potrzebne są zmiany!

Na początku Bóg stworzył niebo  
i ziemię, i właśnie wtedy zaczyna się 
moja historia. Widziałem, jak zostały 
stworzone światłość i ciemność, od-
dzielone wody nieba i ziemi, a potem 
ziemia zaroiła się od roślin i zwierząt. 
Na koniec, szóstego dnia stworzony 
został człowiek. Był on wyjątkowym 
stworzeniem, bo uczynionym na 
Boże podobieństwo, jako mężczyzna 
i kobieta. 

Widziałem, jaką miłością obdarzył 
ich Stwórca. Codziennie przechadzał 
się z nimi po ogrodzie, który dla nich 
przygotował, a oni z wdzięczności 
oddawali Mu cześć. Widziałem rów-
nież, jak największy z aniołów zapa-
łał zazdrością i zapragnął tej czci dla 
siebie. Pewnego dnia zakradł się do 
ogrodu i skusił Ewę do zjedzenia owo-
cu poznania dobra i zła, którego spo-
żywania Bóg wcześniej zakazał Ada-
mowi. Od tej chwili wszystko na zie-
mi się zmieniło. Adam wygnany z raju 
zabrał mnie ze sobą, żeby używać 
mnie do krzesania ognia, składania 
Bogu ofiar, gdyż grzech Adama spro-
wadził na świat również i śmierć.

Przyniósł również zazdrość, niena-
wiść... i morderstwo. Bratobójstwo. 
Nigdy nie zapomnę tego dnia, gdy 
rozgniewany Kain, którego ofiary  

wygnany  
z raju zabrał 
mnie ze sobą

z roślin Bóg nie przyjął, chwycił mnie 
i cisnął mną w głowę Abla. Ten osu-
nął się na ziemię, a jego krew wsiąkła  
w nią, stając się znakiem dla przy-
szłych pokoleń.

Historia ludzkości potoczyła się la-
winowo ku złemu. Przemoc, złość, 
cudzołóstwo wylały się na ziemię  
i nie było innego sposobu na ich prze-
rwanie, jak zniszczenie człowieka. To 
właśnie zdecydował się zrobić Bóg. 
Pamiętam, jak wody potopu wylały 
się z otchłani i spadły z nieba, zale-
wając mnie ogromnym słupem. Prze-
leżałem tak wiele miesięcy, aż do 
chwili, gdy mąż imieniem Noe użył 
mnie do budowy ołtarza, na którym 
złożył Bogu ofiarę. Pojawił się promyk 
nadziei, że grzech utonął w wodach 
potopu. Jednakże czas pokazał, że 
ukrył się tylko głęboko w 
ludzkich sercach. Czekał 
jedynie na odpowiedni 
moment, żeby się ujawnić 
i na nowo ogarnąć ziemię. 
Wszystko przez pychę - 
matkę grzechów. Chociaż niewidocz-
na, zatwardza ludzkie serce na Bożą 
miłość. To właśnie pycha pchnęła 
ludzi do wybudowania wieży Babel. 
Tkwiłem w niej pomiędzy innymi ka-
mieniami do chwili, gdy skłóceni ją 
zburzyli.

Wiele lat nie miałem kontaktu z ludź-
mi. Pewnego dnia znów ktoś mnie 
chwycił i rzucił w innego człowieka. 
Widziałem, że również wiele innych 
kamieni zostało rzuconych w jego 
kierunku. Później dowiedziałem się, 
że była to kara za grzech. To Bóg 
wybrał taki rodzaj śmierci dla nie-
posłusznych potomków Abrahama, 
którzy pod przywództwem Mojżesza 
zostali uwolnieni z egipskiej niewoli. 
Od tej pory wiele razy używano mnie 
do wymierzenia tej kary na ludziach 
przyłapanych na cudzołóstwie, bluź-
nierstwie..., aż pewnego dnia wyda-
rzyło się coś wyjątkowego.

Przyłapano na cudzołóstwie pew-
ną kobietę. Tłum ludzi chwycił za 
kamienie i zaczął ciągnąć ją poza 
miasto, żeby ją ukamienować. Przy-

prowadzono ją do człowieka 
imieniem Jezus. Wiedziałem, 
że był wyjątkowy. To Jego 
rękoma świat powstał, ale ni-
gdy wcześniej nie widziałem 
Go w tej postaci. Nie zdziwi-

ło mnie więc, że inni nie rozpoznali 
w Nim swojego Stwórcy. Przyszli do 
Niego, a On nie patrząc na nich pisał 
palcem po piasku. Nie widziałem co 
pisał, ale zauważyłem, że ogarnięci 
nienawiścią do kobiety zatrzymali 
się, przypatrując zaciekawieni. „Kto  

Historia Kamienia
Mariusz Klimczak

Ecclesia reformata semper refor-
manda est. Czyli: Kościół zreformo-
wany to Kościół, który cały czas się 
reformuje. To nie jest postulat do ja-
kichkolwiek zmian. Na przykład, za-
sada Sola Scriptura – tylko Pismo jest 
rozstrzygającym, największym z do-
stępnych człowiekowi autorytetów – 
zmienić jej nie możemy. Zmiana sama 
w sobie nie jest więc żadną cnotą, 
choć dzisiaj panuje niestety takie prze-
konanie – wszelkie zmiany utożsamia 
się z postępem, czyli zmianami na lep-
sze. Bezpodstawnie. Można bowiem 
zmienić dobre na gorsze. Semper re-
formanda - to reformacyjne hasło, po-
stulat ciągłego upewniania się i spraw-
dzania, że jesteśmy sługami Chrystusa 
w najlepszy, możliwy sposób. Że nie 
odchodzimy od prawdy (a od prawdy 
odejście jest jak najbardziej możliwe). 
Że nie uświęcamy rzeczy nieistotnych 
tak, iż stają się sednem (co również 
jest możliwe, o czym świadczy choćby 
Reformacja XVI wieku). Że jesteśmy bi-
blijni w przyjętym sposobie działania.  
A jednocześnie kreatywni, a nie jedynie 
powielający pomysły sprzed stuleci. 

Opierający się na Biblii Kościół 
pielgrzymuje w czasie. Historia się 
zmienia, jak i stawiane w niej przez 
Boga wyzwania Kościołowi. Odpo-
wiedzi z Bożego Słowa muszą być 
ciągle na nowo odnajdywane i odno-
szone do nowych problemów, z jaki-
mi się stykamy. Niezmienna prawda  
musi dotknąć zmiennej rzeczywistości,  

a jest za to odpowiedzialny Kościół. 
Bądźmy więc zarówno niezmienni, jak  
i zmieniajmy się!

Że to nie jest sprzecznością, prze-
konuje Janusz Kucharczyk (Chrześci-
jaństwo: konserwa, czy postęp?). Do 
twórczych zmian w głoszeniu nie-
zmiennej Ewangelii zachęca wywiad 
z twórcami obozu rodzinnego (Obóz 
zmieniający Kościół), sprawozdanie  
z palenia heretyka w Malborku (Ewan-
gelia w obrazkach) i międzynarodowe-
go obozu młodzieżowego w Gdańsku. 
Do refleksji nad zmianą życia w kon-
tekście lenistwa zachęca studium Księ-
gi Przypowieści (Jeszcze trochę po-
spać...). W końcu, rozważania o wizji 
i narzędziach mam nadzieję, zachęcą 
Czytelników do zastanowienia się nad 
postrzeganiem swojego życia właśnie 
w kategoriach tych dwóch ważnych 
czynników. 

Polecamy również świadectwo  
i stałe rubryki - „Listy...” tym razem  
o miłości, oraz rozważanie o jednym 
z X Najważniejszych – tym razem  
o kłamstwie. W końcu, nowa porcja 
Wiadomości ze świata.

Daj nam drogi Panie, zmieniać się 
dla Ciebie. Wywyższaj się w naszym 
życiu, jako jeden Bóg Ojciec, Syn  
i Duch Święty, Amen. 

 W imieniu Redakcji,
 pastor Mateusz Wichary

fot. stockxchng
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z was jest bez grzechu, niech pierw-
szy rzuci w nią kamieniem” - za-
brzmiały słowa Jezusa. Chwilę potem 
runąłem z hukiem na bruk, potem 
wszyscy inni moi kuzyni. „Kobieto! 
Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt 
cię nie potępił? Spytał Jezus. A 
ona odpowiedziała: Nikt, Pa-
nie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię 
nie potępiam: Idź i odtąd już 
nie grzesz.” 

Jezus uratował ją od śmierci, a potem 
dał jej moc do tego, aby żyć w wol-
ności od grzechu. Ochronił ją, jak pa-
rasol chroni od żaru słońca lub opa-
dów deszczu. To On później przyjął 
na siebie karę za grzechy wszystkich 
ludzi i umarł na krzyżu. Widziałem 

również zdziwienie ludzi, którzy po 
trzech dniach przyszli do grobu Jezu-
sa. Zastali odsunięty ogromny głaz, 
który wcześniej blokował wejście  
i ujrzeli jedynie zwinięte prześciera-
dła, ponieważ Jezus zmartwychwstał. 

On żyje i ma moc przemienić 
kamienne, twarde serca ludzi. 
Serca, które odrzucają Bożą 
miłość, Boży dar zbawienia w 
Jezusie, na którego imię każde 

kolano wcześniej czy później zegnie 
się i odda Mu hołd. Ci, którzy nie 
uczynią tego tutaj na ziemi - pozostaną  
z kamiennym sercem, sercem twar-
dym jak głaz - pewnego dnia usłyszą 
wyrok: „Idźcie precz ode mnie, nigdy 
was nie znałem”. Ci, którzy przyjęli 

Boży dar zbawienia w Jezusie Chry-
stusie, którzy uwierzyli w Jego imię, 
mogą oczekiwać dnia, kiedy po nich 
przyjdzie i zabierze ich do swego 
Ojca, bo przygotował tam dla nich 
mieszkanie. A każdy z nich, każ-
dy zwycięzca, otrzyma biały kamyk  
a na kamyku tym wypisane nowe 
imię, którego nikt nie zna, jak tylko 
ten, który je otrzymuje.

Bóg pragnie więzi z każdym człowie-
kiem na ziemi, opartej na miłości, za-
ufaniu, wierze. Której nie może stwo-
rzyć żaden inny człowiek, jak tylko 
on sam.

Czy wiesz, jakie imię przeznaczył dla 
ciebie Bóg? Czy w ogóle cię to intere-
suje? A może bardziej troszczysz się 
o to, jak nazywają cię twoi koledzy 
lub koleżanki? Czy wiesz już, co mu-
sisz zrobić, żeby otrzymać od Boga 
biały kamyk świadczący o tym, że 
stałeś się niewinny jako Jego dziecko? 
Uwierz, że Jezus zmartwychwstał  
i jest Panem nieba i ziemi. Oddaj  
swe życie Jezusowi, pozwól Mu de-
cydować o tym, co masz robić, ko-
chaj innych i przebaczaj im wypeł-
niając Jego naukę.  

Tradycyjnie w okresie powakacyjnym obchodzimy 
w naszych Zborach Święto Dziękczynienia – Święto 

Żniw. Szukając biblijnego tła tego święta możemy wska-
zać na Święto Namiotów, które było obchodzone w Sta-
rym Testamencie. Trwało ono 8 dni, przy czym pierwszy 
i ostatni dzień był bardzo uroczysty. Całe święta były 
dobrym momentem do przypomnienia sobie Bożego bło-
gosławieństwa (3 Moj. 23, 34-43). Izraelici wspominali 
wędrówkę po pustyni, aby wiedzieli, że posiadany przez 
nich majątek i domy były nie tylko wynikiem ich pracy, 
ale Bożego błogosławieństwa. Była to bardzo dobra lek-
cja, gdyż człowiek z natury ma tendencję do zapominania 
o Bożej dobroci i o Bożych obietnicach. Pamięć o Bożym 

Święto Żniw 2010
„Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, 

wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, 
gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim 

nad wszystkich bogów.” (Ps. 95, 2-3)

błogosławieństwie wymaga refleksji, wejrzenia w siebie 
i modlitwy. Przykład takiej postawy odnajdujemy w Psal-
mach 92, 93 95, 96, 136 i innych. Siostry w Szczecinie 
napisały nawet własne psalmy dziękczynne, w których 
wyraziły swoją wdzięczność Bogu za okazane im łaski.

W obliczu wszystkich trudności, które ostatnio doty-
kają nasz kraj, zachętą dla nas niech będą słowa Pana, 
że „dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew i żni-
wo” (1 Moj. 8, 22). Dziękujemy wszystkim zborom, któ-
re pośpieszyły na pomoc braciom w wierze i naszym 
rodakom w tym trudnym momencie, poprzez wsparcie 
finansowe lub zorganizowanie grup pomocy na terenach 
dotkniętych powodzią. 

W okresie jesiennym już od dziesięcioleci wyrażamy 
naszą troskę o jedność Kościoła i pracę ogólnokościelną 
poprzez złożenie ofiary dziękczynnej – żniwnej, która w 
całości przekazywana jest do Kancelarii Rady Kościoła. 
Obok stałych zobowiązań finansowych, takich jak edu-
kacja, troska o emerytowanych pracowników Kościoła, 
wsparcie dla miesięcznika „Słowo Prawdy” i zapewnie-
nie właściwego funkcjonowania Kancelarii Rady Ko-
ścioła, pragniemy też część Waszej ofiary przeznaczyć 
na nowo wznoszony ośrodek misyjny w Bielsku-Białej. 
Dobrą tradycją byłoby wspieranie raz do roku planów 
inwestycyjnych jednego ze zborów naszego Kościoła.

Wysokość Waszych ofiar stanowi o możliwości reali-
zowania zadań ogólnokościelnych. Szczere i ochotne po-
dejście do złożenia ofiary pomoże w dobrym realizowaniu 
tych zadań. Naszą modlitwą jest, aby Bóg w swojej łasce 
wynagrodził Waszą troskę i zaspokoił wszelką potrzebę 
Waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Je-
zusie (Fil. 4, 19).

Przewodniczący Rady Kościoła
 Prezbiter Gustaw Cieślar

Zastępca Przewodniczącego Rady Kościoła
Prezbiter Mieczysław Piotrowski       

Izabela Karwan

Ewangelia 
w obrazkach
-->Problem
Współczesny świat pędzi przed siebie. 
A nam ludziom, coraz trudniej odna-
leźć poczucie jakiejkolwiek jego sen-
sowności. Wciąż pojawiają się pytania 
o znaczenie życia. Żyjemy w świecie,  
w którym od maleńkości jesteśmy „pro-
gramowani”, że śmierć jest elemen-
tem postępu, ewolucji naszej ludzkiej 
natury. I to wszystko? Gdzieś w środ-
ku czujemy, że przecież chcemy być 
lepsi, mądrzejsi, a jednak nie wiemy 
jak. Pracujemy po 12 godzin na dobę 
tylko po to, aby po przyjściu do domu 
znów włączyć swojego „kompa” i pod 
pretekstem dodatkowej pracy „scho-
wać” się przed ludźmi i resztą świata.  
A z drugiej strony, aby nieco lepiej po-
znać ten coraz bardziej obcy nam świat, 

próbujemy poukładać wszystko, niczym 
puzzle. Absorbujemy więc coraz więcej 
informacji w coraz krótszym czasie. 
Chłoniemy pobieżnie fakty, najchętniej 
w obrazkach, najlepiej w telegraficznym 
skrócie, no i oczywiście tylko te prze-
filtrowane dla nas jako ważne, z czo-
łówek serwisów czy nagłówków gazet 
– czyli zazwyczaj wyłącznie szokujące, 
czy tragiczne... Po co marnować czas 
na coś „normalnego”, oczywistego,  
z czym spotykamy się na co dzień! 

Jak w tych warunkach przedstawić treść 
Dobrej Nowiny? Jak dotrzeć do ludzi  
i opowiedzieć im o pięknej, doskonałej 
miłości Boga? Jak skonfrontować zagu-
bionych ludzi z prawem Bożym, aby 
zrozumieli, że są grzesznikami i aby po-
znali znaczenie ofiary Chrystusa? I to, 

że On wszystkie te braki zakrywa, aby 
mogli żyć, i w pełni? 

-->Drama
W świecie, w którym panuje tak bar-
dzo zniekształcone wyobrażenie tego 
co ważne, postanowiliśmy wykorzystać 
mechanizmy w nim panujące i zasto-
sować je, jako narzędzia w dotarciu do 
ludzi z Ewangelią. W sobotę 28 sierpnia 
2010 roku wyszliśmy do centrum Mal-
borka. Uznaliśmy, że aby efektywnie 
dotrzeć do ludzi, spróbujemy wyko-
rzystać obrazy i wykonać inscenizację, 
która w prosty sposób przedstawi kwin-
tesencję Ewangelii. Grupa młodych 
ludzi, w skład której weszli: Martyna 
Arbart, Magda Rydz, Jakub Wierciń-
ski, Maciek Kowalewski, Anna Gurska, 

runąłem 
z hukiem 
na bruk
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Magowie 
     ze 
Wschodu

Adam Łachacki, Agata Szablewska oraz 
Piotr Aleksandrowicz zaprezentowali 
dramę chrześcijańską pt. „Uwolnienie”. 
Była to historia pewnej kobiety, która po-
znając świat „wpada” w pułapkę różnych 
grzechów (m.in. alkoholu, narkotyków, 
rozwiązłości seksualnej, przemocy itp.) 
i będąc na skraju wyczerpania (kuszona 
śmiercią) pada na kolana i powierza się 
pod prowadzenie Jezusa. Ten „ściąga” 
z niej te wszystkie grzechy, daje uwol-
nienie i obwieszcza, że jest uratowana 
- zbawiona.  

Drama była bardzo wymowna i wiele 
osób, które później pytałam przyznało, 
że w prosty sposób przekazała prawdę 
o Chrystusie. Każdy grzech był nazwany, 
więc osobom ją oglądającym łatwo było 
zrozumieć, że wszystko, z czym się na 
co dzień spotykają to grzechy, i że tylko 
Jezus potrafi ludzi od nich uwolnić. 

--> Palimy reformatora\
Kolejnym etapem „uświadamiania” 
pewnych prawd o Bogu było przedsta-
wienie pt. „Spalenie reformatora”. Tak 
jak w przypadku dramy, chcieliśmy  
w obrazowy i przyciągający uwagę spo-
sób przekazać ewangelię. W związku 
z faktem, iż o ile wiem, jest to pomysł 
nowatorski, pozwolę sobie go szerzej 
opisać. Palenie zaczął spacer w kostiu-
mach mnicha ze skutym skazańcem 
po centrum Malborka i towarzyszące 
temu nawoływania: „Spalić heretyka!”, 
„Na stos z nim!”- krzyczał inkwizytor, 
wyliczając przy tym grzechy skazańca, 
wśród których były prawdy ewangelii, 
których ów nie chciał się wyprzeć: wiara 
w pojednanie z Bogiem i obietnicę życia 
wiecznego tylko i wyłącznie poprzez 
wiarę w Jezusa Chrystusa, wiara w samą 
łaskę – zbawienie jako dar Boży, na któ-
ry w żaden sposób nie możemy „zapra-
cować” czyniąc dobre rzeczy, czytanie 
samodzielne Biblii, itp. 

Spacer ten okazał się wystarczająco do-
brą reklamą, aby na miejscu zebrało się 
wielu obserwatorów. Ekipa, która zajęła 
się oprawą inscenizacji dołożyła wszel-
kich starań, aby całe to wydarzenie wy-
glądało dostatecznie realistycznie, włą-
czając w to również specjalne urządze-
nie do wytwarzania dymu, który snuł 
się pomiędzy ułożonym stosem. Nasi 
aktorzy, którymi gościnnie byli Jarosław 
Korzeniowski i Leszek Korzeniecki pod-
kreślali, że ten Boży sposób pojednania 

człowieka z Nim nie jest Ewangelią „zam- 
kniętą” w murach kościoła, czy też sy-
nonimem przynależności do jakiegoś 
wyznania. Chcieliśmy pokazać ludziom, 
że człowiek, który pragnie poznać Boga 
musi czytać Pismo Święte, bo przez zna-
jomość Słowa Bożego można uczyć  się 
o Nim, Jego prawie i łasce. 

Dodatkowo wielu „gapiów” zebranych 
przed stosem mogło nie tylko usłyszeć  
o Bożej drodze ratunku, lecz również 
„poczuć” klimat XVI-wiecznej praktyki 
palenia heretyków. Oto prości ludzie byli 
gotowi oddać swoje życie, aby wierzyć 
w Dobrą Nowinę i ją obwieszczać. Ich 
oddanie widoczne w inscenizacji, samo 
w sobie było ważnym przekazem w dzi-
siejszym obojętnym na sprawy wiary  
i Boga świecie. A chrześcijanom przy-
pomniało, jakie to błogosławieństwo, 
że mamy dzisiaj dużą wolność religijną 
i swobodny dostęp do Słowa. 

Po inscenizacji jeden z uczestników 
dramy opowiedział historię, jak poznał 
Boga, czego z Nim doświadczył i jak 
wygląda teraz jego życie. Podczas tych 
wydarzeń zainteresowani mogli też za-
kupić ciekawą literaturę chrześcijańską. 
Inscenizacja ta była jednocześnie zapro-
szeniem na pokaz filmu pt. „Boży Ba-
nita”. Jest to historia oparta na biografii 
Wiliama Tyndale’a, którego Bóg powołał 
aby przetłumaczyć Biblię na język an-
gielski. Ścigany przez króla Henryka VIII, 
Kanclerza Tomasza More’a i prywatnego 
papieskiego legata kardynała Wolsey’a, 
przemierza całą Europę w poszukiwa-
niu miejsca, w którym spokojnie mógłby 
dokończyć pracę. Za sprzeciwianie się 
siłom polityczno-religijnym i nielegalne-

mu tłumaczeniu Pisma Świętego został 
spalony na stosie.

I tak od godz. 17.00 dalszy ciąg naszej 
imprezy ewangelizacyjnej odbywał się  
w budynku zboru, przy ulicy Jagielloń-
skiej 105. Rozpoczęliśmy od wykładu 
pastora Mateusza Wicharego, który opo-
wiedział nam, jak rodził się baptyzm, 
podkreślając ofiarność pierwszych bap-
tystów dla życia w zgodzie ze swoimi  
przekonaniami, w czym mogą być dla 
nas wyzwaniem i przykładem. Po wy-
kładzie była krótka przerwa na kawę  
i ciastko, rozmowy w kuluarach i dziele-
nie się przemyśleniami. Posileni energe-
tycznie zasiedliśmy do oglądania filmu.

Był to dobry czas, gdy mogliśmy zanieść 
chorym uzdrawiającą moc Ewangelii, 
a naszemu Panu oddać cześć i uwiel-
bienie. Świadków naszej inscenizacji 
ulicznej było kilkudziesięciu,  kilka osób 
dzięki niej pojawiło się również pierwszy 
raz w zborze na wykładzie i prezentacji 
filmu. Modlimy się, aby zasiane ziarno 
wzrastało i w Bożej łasce wydało owoc 
we właściwym czasie. Dziękujemy rów-
nież wszystkim zaangażowanym za 
pomoc, służbę i modlitwy – wszystkie  
o dobrą pogodę zostały wysłuchane! 

Pośród różnych obozów rodzinnych, Języ-
kowy Obóz Rodzinny organizowany przez 
Zbór w Chojnicach wyróżnia się zarówno 
doskonałą organizacją, wieloletnią trady-
cją, jak też nieustającym zainteresowaniem 
i efektywnością w byciu narzędziem ewan-
gelizacji. Dlaczego? Rozmawiamy z jego 
organizatorami: Aliną i Jackiem Woźniaka-
mi oraz Piotrem Łozą.

Słowo Prawdy: Jak i kiedy powstał Języ-
kowy Obóz Rodzinny prowadzony przez 
wasz Zbór?
Jacek Woźniak: To jest nasz 13 obóz,  
a pierwszy odbył się 11 lat temu w Czaplin-
ku. Zostaliśmy tam zaproszeni przez Mike’a 
Chin’a, który w tym czasie był misjonarzem 
w Szczecinku. Znaliśmy go od roku – wcze-
śniej prowadził grupy biblijne w Wierzcho-
wie u Zdziśka i Wiesi Neumannów i wspie-
rał nasz powstający kościół. Pojechały na 
niego trzy rodziny – nasza, Kurowskich  
z Człuchowa i Woźniaków z Czerska. I tu 
już widać ideę obozu. Chrześcijanie zapra-
szają swoich znajomych na obóz, w którym 
czyta się Biblię w języku angielskim, uczy 
się angielskiego a wszystkiemu towarzyszą 
zabawy prowadzone  przez Amerykanów. 

SP: Jaką ewolucję przeszły te obozy przez 
tych 11 lat?
JW: Na pierwszy obóz w Czaplinku przyje-
chało 60 osób. Potem odbyły się dwa obo-
zy w Rowie, maleńkiej miejscowości koło 
Myśliborza - trochę większe. Osoby zapro-
szone na pierwszy obóz zapraszały następ-
ne. Pojawili się nowi ludzie z Człuchowa 
– znajomi Kurowskich, pojawili się znajo-
mi Woźniaków z Malborka, nasi znajomi  
z Włocławka. A czwarty obóz, w Ostró-
dzie już partnersko współorganizowaliśmy 
z International Messengers, organizacją fir-
mującą ten obóz ze strony amerykańskiej. 
Znaleźliśmy miejsce, przygotowaliśmy gru-
py, prowadziliśmy rejestrację. To był obóz 
już na 100 osób. Na którym pojawiłeś się  
i ty [czyli Mateusz Wichary z żoną].
Te obozy zaczęły się tak rozrastać, że je-
den już  nie wystarczył. Gdy w Rzucewie 

zmieniający Kościół
pojawiło się 200 osób, trzeba było go jakoś 
podzielić. I tak w następnym roku pojawił 
się drugi obóz – organizowany przez Zbór  
w Malborku, osobno. Od tego roku poja-
wiły się obozy równoległe w różnych miej-
scach – Zbór w Gdańsku, który również 
zainteresował się tą ofertą zaczął robić wła-
sne obozy,  Poznań, Gorzów Wielkopolski, 
Głogów tak, że z tego jednego Czaplinka 
zrobiło się przynajmniej pięć obozów.  
W zeszłym roku na naszym obozie, który 
od kilku lat organizujemy w Garczynie koło 
Kościerzyny, było ponad 220 osób. To za 
dużo uczestników, by zachować ideę obo-
zu. To, dla czego jest pomyślany. Dlatego  
w tym roku postanowiliśmy zrobić mniej-
szy obóz i jednocześnie Borne Sulinowo 
zrobiło swój, przez co osoby, które nie „za-
łapały się” do nas mogły wspomóc ten dru-
gi. Wniosek jest taki, iż tak się rozrastają, że 
trzeba nawet w jednym zborze jeździć dwa 
razy. I taki mamy pomysł na przyszłość. Po-
nieważ liczba uczestników jest ważna, nie 
można przekroczyć pewnej ilości, jesteśmy 
gotowi, by jako zbór zrobić dwa obozy. 

SP: Wspominałeś o „idei przewodniej” 
obozu, której zachowanie wymaga ogra-
niczonej liczby osób. Co miałeś na myśli?
JW: Zachowujemy przede wszystkim zasa-
dę, że każda rodzina przyjeżdża ze swymi 
niewierzącymi znajomymi. Zaprasza rodzi-
nę, przyjaciół, bliskich. Tak trafiały na te 
obozy nasze rodziny – Ali brat, moja siostra, 

mój kuzyn, znajomi ze studiów, sąsiedzi... 
Oczywiście, zazwyczaj z rodzinami. Więk-
szość osób w zborze chojnickim pojawiła 
się właśnie poprzez obozy. Ponad połowa 
obecnych członków zboru to nowi ludzie, 
nawróceni właśnie poprzez nasze obozy.  
I co ważne, większość  przychodzi do wia-
ry i zboru całymi rodzinami. Zresztą, zasi-
liliśmy nie tylko nasz zbór – również zbory  
w innych miastach – Wrocławiu, Toruniu, 
grupę we Włocławku. Ważne jest również 
dla nas, by nie tracić kontaktu z tymi ludź-
mi. By nasze działanie nie było tylko od 
obozu do obozu. Jest obóz, świetny czas, 
a potem długa przerwa. Dlatego już w ze-
szłym roku zorganizowaliśmy studium pro-
wadzone przez jednego z amerykańskich 
misjonarzy, który dojeżdżał do Człuchowa. 
Kobiety pojawiają się na spotkaniach ko-
biecych. I staramy się samodzielnie, jako 
rodziny utrzymywać różne kontakty. 
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SP: Co praktycznie sprawia, że wasze obo-
zy posiadają ów ewangelizacyjny charak-
ter? Że to faktycznie działa?
Piotr Łoza: Obóz skonstruowany jest tak, że 
w małych grupach uczestnicy spotykają się 
na zajęciach z Biblią w języku angielskim. 
Te spotkania są cały czas tłumaczone, aby 
wszyscy mogli w nich uczestniczyć. To 
okazja do rozmowy o Bogu, wierze, war-
tościach. Te spotkania inicjują również póź-
niejsze rozmowy w czasie wolnym czy wie-
czorami, tematykę do tzw. dodatkowego 
studium biblijnego, na które można przyjść, 
czy spotkania wieczornego, mającego na 
celu przedstawienie prawd biblijnych na 
określony temat (np. rodzina, relacje mał-
żeńskie) dla zainteresowanych. Same te 
poranne spotkania wychodzą różnie, mniej 
lub bardziej mając charakter duchowy. 
Wszystko zależy od dynamiki grupy.
JW: Należy powiedzieć o trzech rzeczach, 
które są najważniejsze w planie obozu. 
Pierwsza rzecz to jest wspólne śpiewanie 
chrześcijańskich pieśni, które jest codzien-
nie, regularnie, po polsku i po angielsku. 
Alina Woźniak: To wyjątkowy moment, 
bowiem bardzo często osoby, które cał-
kowicie odżegnują się od chrześcijaństwa, 
zaczynają te pieśni śpiewać. To dla nich 
przełom. 
JW: Dokładnie. Drugi element to wspo-
mniana regularna grupa biblijna. Różnica 
jest tylko taka, że jest dwujęzyczna, Biblia 
jest czytana i po polsku i po angielsku.  
A trzeci element, to wieczorny śpiew. Poja-
wia się wtedy też zawsze świadectwo na-
wrócenia. Zazwyczaj Amerykanów. Każdy 
dzień więc składa się z tych trzech filarów.  
AW: Warto też dodać kilka słów o wspól-
nych zabawach, które służą nawiązywaniu 
relacji. Codziennie późnym popołudniem 
organizujemy jakieś grupowe aktywności, 
często rywalizację. To scala grupy.
JW: Zarówno nieustanna styczność z języ-
kiem angielskim, jak i z kulturą amerykań-
ską jest tym, co czyni ten obóz atrakcyjnym 
w zasadzie dla wszystkich, którzy przyjeż-
dżają. 

SP: A co robicie w ciągu roku, aby obóz 
wyszedł? 
AW: Chwalimy się znajomym, że fajnie spę-
dzamy czas.
JW: Podstawowa sprawa, to cały czas  
o nim mówić. Ludzie się zastanawiają jak to 
jest, że jedni potrafią zaprosić znajomych,  
a inni nie. To nie jest skomplikowane. Jak 
ktoś zostawi zapraszanie na czerwiec czy 
lipiec, to zazwyczaj się nie udaje. Ludzie 
już mają wakacje zaplanowane, albo za 
późno na to, by przekonać ich, że to coś 
istotnego.
AW: Do niektórych znajomych trzeba było 
mówić o obozie przez lata. Ale reguła jest 
taka, że trzeba mówić, siać. 
JW: Im więcej ludzie wiedzą o tym obozie, 
tym bardziej chcą pojechać. Na przykład, 
naszym obozem tak zainteresował się dy-
rektor jednego z gimnazjów, że rok temu 
wysłał nań w nagrodę za najlepsze wyniki 
w nauce dwóch swoich uczniów. A w tym 
roku pojechała jedna osoba, która najlepiej 
skończyła szkołę. W nagrodę. A wszystko 
zaczęło się od tego, że dwa lata temu jego 
córka trafiła do nas na obóz, przez kogoś 
zaproszona. Opowiedziała ojcu, jak jej się 
podobało i stąd jego decyzja. 
Próbowaliśmy również innych form zapra-
szania – uruchomiliśmy specjalną stronę 
internetową i rozdawaliśmy ulotki. Spraw-
dziłem, ile osób pojawiło się za ich pośred-
nictwem – zero. Nie ma szans na to, by ko-
gokolwiek ściągnąć na obóz na tydzień bez 
osobistego polecenia. 
Nie chciałbym, aby to zabrzmiało jako 
oskarżanie kogokolwiek, ale jeśli ktoś nie 
przekonuje nikogo a zaprasza, to najwyraź-
niej ma jakiś problem z relacjami. Chyba, że 

AW: Bezpośredniość Amerykanów i zaba-
wy przełamują pewne obawy, uprzedze-
nia. Amerykanie bawiąc się jednocześnie 
mówią, że są na misji, to tworzy zupełnie 
nowe spojrzenie u wielu uczestników. 
JW: Warto też podkreślić, że na obozie 
nie mówimy o jakimkolwiek wyznaniu. 
Od żadnego Amerykanina nie usłyszysz,  
z jakiego jest kościoła. Ani my też tego nie 
podkreślamy. 

SP: Ale chyba informujecie, kto jest orga-
nizatorem obozu?
PŁ: Tak, to jest sprawa jasna od samego 
początku – na zgłoszeniu pojawia się infor-
macja, kto jest organizatorem. Ale w trakcie 
samego obozu nie pojawiają się jakieś pró-
by nakłonienia do zmiany Kościoła, choć 
oczywiście pojawiają się tematy kontro-
wersyjne. Ale dla wszystkich fakt istnienia 
różnic jest zrozumiały, bowiem wszyscy 
wiedzą kto jest organizatorem i te dyskusje 
przebiegają zazwyczaj w dobrej atmosfe-
rze.
AW: Warto dodać, że dla wielu katolików 
to zupełnie nowe doświadczenie. W trakcie 
grup czasem przedstawiają się również mó-
wiąc, z jakiego są kościoła i uświadamia-
ją sobie, że wcale nie są w większości, są  
w nowym środowisku. I są tym zdziwieni, 
co często skłania ich do refleksji nad swą 
wiarą. Poza tym, odkrywają bardzo często, 
że owi protestanci, wobec których uprzed-
nio byli nieufni i podejrzliwi, to wartościo-
we osoby, z którymi mają wiele wspólnego. 
To doświadczenie łamie owe polskie ba-
riery wyznaniowe. Poza tym, nawet kiedy 
relacja Polak - Polak tworzy nieufność ze 
względu na polskie stereotypy Polak- ka-
tolik, to tu poznają Amerykanów, których 
przyjmują takimi, jacy są, z ich wyznaniem 
i nie są na to zamknięci. Co zmienia rów-
nież ich postawę wobec nas. 
JW: To również łamie inne polskie stereoty-
py. Po pierwsze, że jeśli mówimy o Bogu, to 
tylko w kościele. Tu nie ma kościoła, tu jest 
obóz. Śpiewamy dla Boga w świeckiej sali. 

Grupa biblijna odbywa się gdzieś przy ka-
wiarnianym stoliku. 
AW: Dobrodziejstwem otwartości i bez-
pośredniości Amerykanów jest właśnie 
złamanie owego sztywnego podziału na 
sacrum i profanum, sferę Boga i kościoła  
i codziennego życia. 
PŁ: W pewnym sensie w ogóle połączenie 
wypoczynku, wyjazdu, obozu i poważnych 
tematów wprowadza temat wiary w co-
dzienność. Znaczenie ma i to, że dzień jest 
zorganizowany tutaj znacznie intensywniej 
niż na innych formach wypoczynku. To 
się mniej lub bardziej podoba, z początku 
zazwyczaj, ale jest wyjaśniane i przyjmo-
wane. A druga sprawa, to że na naszym 
obozie ludzie mają wyjątkową możliwość 
rozmawiania o Bogu, wierze w swobodny  
i nie napastliwy czy sformalizowany spo-
sób. Siadają do Biblii w języku angielskim, 
niby nic, a padają pytania z tekstu i pojawia 
się dla nich możliwość -często pierwszy raz 
odpowiedzieć i zastanowić się nad funda-
mentalnymi pytaniami duchowymi. Oczy-
wiście, nie ma przymusu – mogą milczeć, 
czy odpowiadać ogólnikami. Ale wiele 
osób otwiera się, angażuje w dyskusję bo 
okazuje się, że poruszane tematy wcale 
nie są od nich dalekie, czy im obojętne.  
A Słowo Boże faktycznie mówi o sprawach 
bardzo im bliskich i bliskich innym uczest-
nikom grupy. 
JW: To też jest ciekawe, że w jakiejkolwiek 
innej formie ewangelizacji jest tak, że jest 
głoszone Słowo i albo je się przyjmuje, albo 
odrzuca. Natomiast tutaj ta ewangelizacja 
jest rozciągnięta na cały tydzień. To ozna-
cza, że spotykamy się w bardzo różnych 
sytuacjach. Sportowych, konfliktowych,  
w czasie deszczu, gdy trzeba komuś ustą-
pić miejsca... Mieszkamy obok siebie. 
AW: Ludzie widzą, że to nie jest pokazówka 
jakaś. To nie jest jednorazowe wydarzenie. 
JW: Dlatego jest taki nacisk kładziony rów-
nież na to, iż jest to obóz rodzinny. Co inne-
go, jak ktoś gdzieś przyjedzie sam – może 
przez tydzień udawać. Ale jeśli przyjedzie 

z małżonkiem, dziećmi, nastolatek za-
czyna dajmy na to pyskować... to widać 
prawdziwe życie.
PŁ: Tak, i te reakcje, to widziane życie 
sprawia, że uwiarygodnia się to wszyst-
ko, o czym mówimy na grupach. Oczy-
wiście, sceptycznie można powiedzieć, 
że tydzień też można udawać. Ale mimo 
wszystko, ma to znacznie większą wy-
mowę niż jakieś spotkanie godzinne, czy 
jednodniowy wyjazd. 

AW: Wiele osób mówi o wyjątkowej  
atmosferze, inności. 
JW: Dam przykład. W naszej grupie jest 
dziewczyna z Gdańska, która po pierwszym 
studium biblijnym powiedziała, że ona pój-
dzie sobie popilnować dzieci, bo jest ateist-
ką. Wtedy odpowiedzieliśmy, że może się 
czuć swobodnie. Że nie musi odpowiadać 
na żadne pytania. Poczuła się bezpiecznie 
i oto skutek: była na wszystkich grupach, 
uczestniczy na wszystkich spotkaniach. 
AW: Ludzie czują się wolni, nieprzymusze-
ni i to ich uwalnia do refleksji, formułowa-
nia własnych myśli. To wyjątkowa forma 
ewangelizacji. Bardzo różni ludzie czują 
się na naszym obozie dobrze, akceptowani 
a jednocześnie dzieje się w to w kontek-
ście nie uciekania od rozmów o Bogu, lecz 
wręcz przeciwnie – zaangażowania w nie 
wszystkich uczestników. 
JW: Świadectwem wartości tej formy dzie-
lenia się świadectwem wiary jest na przy-
kład to, że już w maju mieliśmy zamknię-
tą listę uczestników i musieliśmy później  
z przykrością odmawiać zainteresowanym. 
Mimo, że nie zrobiliśmy żadnej reklamy, 
żadnych ulotek i nawet nikogo specjalnie 
nie zachęcaliśmy. Wygląda na to, że popu-
larność takiej formy obozu jest ogromna. 
Mimo, że w tym roku obóz jest droższy. Ta 
forma najwyraźniej nie traci na atrakcyjno-
ści ani aktualności. Choć zachowujemy co 
roku dokładnie ten sam schemat. On się 
nam nie nudzi. Niektórzy przyjeżdżają 12, 
11, 10 raz. Normą są osoby będące 5 czy 
6 raz i to wcale nie osoby nawrócone. Te 
same studia biblijne wciąż wywołują auten-
tyczne, żywe dyskusje. To po prostu działa. 
AW: Warto też powiedzieć, że teraz już to 
wcale nie my zapraszamy tych wszystkich 
ludzi. My, wierzący. Mamy przykład pani, 
która była dwa razy i zaprosiła tutaj dwie 
inne rodziny. 
JW: Rok temu pojawiła się tutaj pewna ro-
dzina. W tym roku ich średni syn zaprosił 
trzy nowe rodziny. Na swojej lekcji angiel-
skiego powiedział, że zna świetny sposób 

uczenia się angielskiego na obozie chrze-
ścijańskim. Czyli zaprosił 14 osób. I to, że tu 
można się nauczyć angielskiego, to szczera 
prawda. Mamy przykład chłopaka, który 
dzięki naszym obozom zdał jakiś istotny 
egzamin językowy. 
AW: Warto dodać, że codziennie odbywają 
się dwie godziny angielskiego z podziałem 
na poziom zaawansowania i wiek. Także 
widać rok po roku postęp – i to u osób, któ-
rych nauka angielskiego ogranicza się do 
uczestnictwa w obozie. 
PŁ: Warto też dodać kilka słów o dostoso-
wywaniu zajęć do wieku, bo skupiliśmy się 
głównie na dorosłych uczestnikach. Mamy 
zajęcia dla dzieci, aby rodzice w grupach 
i lekcjach mogli spokojnie uczestniczyć. 
Mamy również oddzielny program dla na-
stolatków i studentów. Bardzo wielu z nich 
to dzieci rodziców, którzynawrócili się na 
tym obozie. Wielu z nich przechodzi coś, 
co nazwałbym „syndromem drugiego po-
kolenia” - obeznanie z wiedzą biblijną, ale 
wciąż niekoniecznie ich stosowanie w ży-
ciu. Dla nich mamy oddzielny program.
JW: Inny ważny aspekt, to iż w zasadzie dla 
każdej osoby w zborze obóz jest okazją, 
aby się w coś zaangażować. 

SP: No właśnie – a jak to wygląda ze stro-
ny amerykańskiej? I jaki jest podział obo-
wiązków?
JW: Współpracujemy w zasadzie z dwoma 
zborami i to jak na amerykańskie warunki 
małymi – jednym w Ogallalla w Nebra-
sce i drugim w Keyport, w Washington. Te 
zbory, pomimo obecnych problemów cały 
czas przysyłają ludzi. Program, prowadze-
nie zajęć, aktywności na obozie to zawsze 
obowiązki Amerykanów. Natomiast my ro-
bimy całą oprawę – przygotowujemy miej-
sce, rejestrację, tłumaczy, oprawę 
muzyczną a przede wszyst-
kim mamy zapraszać 
uczestników i być  
z uczestnikami. 
Poznać się, być 
dla innych, 
nie tylko dla 
siebie. 
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tylko mówi, że zaprasza, a faktycznie tego 
nie robi. Tak, że tu nie ma żadnych tricków 
ani udawania. Ludzie chętnie przyjeżdżają, 
bo są autentycznie zachęceni do tego, by 
pojechać. 

Tu pojawia się pytanie, czym dla nas jest 
obóz. Jeśli my się go nie wstydzimy i jest 
dla nas czymś wartościowym, to będziemy 
na niego zapraszać. Nie musimy się zmu-
szać, by opowiadać, jak na nim jest fajnie. 
Mówimy, że jest fajny, no bo jest fajny. Na-
tomiast jeśli ktoś jedzie z musu, nie podoba 
mu się takie spędzanie urlopu, cóż, kogo on 
przekona? 

SP: Czy gdyby jakiś zbór był chętny, aby 
zorganizować taki obóz, Amerykanie z In-
ternational Messengers mogliby pomóc?

PŁ: Prawdopodobnie tak. Tak się zresztą 
dzieje – trafiają do nas członkowie różnych 
zborów, którzy dochodzą do wniosku, że 
im również by się taki obóz przydał. Tak po 
kilku latach stało się ze zborem gdańskim, 
który widząc pozytywny wpływ obozów 
na zbór chojnicki uznał, że chce podjąć 
wysiłek zorganizowania go samemu. Ale 
warto dodać, że to trzeba czuć – są zbo-
ry, które owszem, posyłają swoich człon-
ków, ale jakoś w swojej wizji pracy nie 
widzą takiego akurat narzędzia. Ponadto, 
uczestniczyłem w ciągu ostatnich 10 lat  
w obozach organizowanych przez zbór 
chojnicki i inne, w oparciu o tę samą formułę,  
i widzę zasadniczą różnicę. Obozy, które są 
zbieraniną osób z różnych miejsc, na które 
zjeżdżają się chrześcijanie i niechrześcija-
nie zaproszeni anonimowo, bez osobistego 

zaangażowania chrześcijan, po prostu nie 
mają tego ewangelizacyjnego charakteru. 
Są może fajnym czasem, pożytecznym, na-
uką angielskiego, ale nie zmieniają ducho-
wo. Poza tym mają charakter jednorazowy. 
W obozach zboru chojnickiego to osobiste 
zaangażowanie procentuje bardzo. Ludzie 

przychodzą do Boga, a jeśli nie, to i tak 
czują się z obozem związani i chcą przyjeż-
dżać co roku. Ludzie widzą i współuczest-
niczą z nami w czasie tych obozów właśnie 
przez bliskie więzi w naszym chrześcijań-
stwie: w spotkaniach, w relacjach między 
małżeństwami, rodzinami. Widzą, że to jest 
dla każdego dostępne, codzienne, rodzin-
ne. Wbrew polskiemu stereotypowi, że Pan 
Bóg Panem Bogiem, a życie życiem. Zaczy-
nają czuć, o co chodzi. I słowa na spotka-
niach nabierają żywego sensu.  

AW: Uczestnicy obozu już pytają: „ale nie 
skończy się nasza znajomość na tym tygo-
dniu? Czy wy macie jakieś spotkania?” Są 
chętni, spragnieni nawet jakiegoś ciągu dal-
szego. I nie można ich zostawić. 

Ten obóz jest również obozem wzrosto-
wym dla chrześcijan – spotykamy się, roz-
mawiamy, zachęcamy, ale to wartość doda-
na. Nie zapominamy, że ma to być przede 
wszystkim obóz ewangelizacyjny.

PŁ: Wzrost chrześcijan odbywa się również 
przez odpowiedzialność, zaangażowanie 
w pomoc swoim znajomym. Nic tak nie 
rozwija, jak bycie używanym przez Boga 
do zmiany życia kogoś obok nas. A swoją 
drogą, inna „wartość dodana” to również 
zmiana życia Amerykanów. Dla nich to 
często rewolucja życiowa. Zbierają pie-
niądze, poświęcają urlopy, przygotowują 
się, często wyjeżdżają z USA pierwszy raz  
w życiu właśnie na nasz obóz. Wiem od 
pastorów, że stają się bardziej zaangażowa-
ni, wrażliwi na służbę, potrzeby misyjne. To 
zmienia również kościoły po tamtej stronie 
oceanu. 

SP: Jak chcielibyście zakończyć tę rozmo-
wę o obozach, które zmieniają kościoły?
JW: Może podkreślę jeszcze jedno: czasa-
mi ludzie z kościoła traktują takie obozy po 
prostu jako tanie wczasy. Nie twierdzę, że 
nie mamy prawa do tanich wczasów. Ale 

„Being Human. My life is my passion” 
to kolejny projekt zrealizowany dzięki 
wsparciu finansowym Komisji Europej-
skiej w ramach Programu „Młodzież  
w Działaniu”. Spiritus movens tej inicja-
tywy była grupa młodzieżowa działają-
ca przy Kościele Chrześcijan Baptystów  
w Zielonej Górze. 

Po doświadczeniach sprzed dwóch lat  
w postaci projektu „Ees Wide Open” z 
północnoirlandzką grupą wspieraną przez 
Polski Kościół Misyjny - PMC1, przygoto-
wanie wspólnego projektu było dużo ła-
twiejsze. Tym razem do wzięcia udziału 
w projekcie zaprosiliśmy kilka grup mło-
dzieżowych z Europy – pozytywnie od-
powiedziały trzy: wspomniana wcześniej 
grupa irlandzka, w dużej części złożona z 
Polaków mieszkających w Irlandii (PMC), 
grupa portugalska (IES2) oraz grupa z Re-
publiki Irlandii (ECM3). Warto dodać, iż 
każda z powyższych ekip jest prowadzo-
na przez pastorów, liderów młodzieży 
czy misjonarzy, co ułatwiło współpracę i 
ukierunkowanie projektu.

W czasie przygotowań mogliśmy spotkać 
się w Zielonej Górze i omówić szcze-
góły wymiany. Po dwóch dniach plano-
wania, dyskusji i wspólnych uzgodnień 
czuliśmy, że wiemy co chcemy osiągnąć 
z młodzieżą z naszych grup. Same dzia-
1  PMC - Polish Mission Church w Lisburn (którego jeden 
    z liderów pochodzi z Zielonej Góry)
2  Igreja Evangilical de Seixal (Kościół Ewangeliczny w Seixal)
3  European Christian Mission 
    (Europejska Misja Chrześcijańska)  

łania (wymiana młodzieży) miały miejsce  
w dniach 15-24 lipca w Gdańsku. Pierw-
sze dni upłynęły pod znakiem warszta-
tów. Uczestnicy wybierali określone zaję-
cia, między innymi warsztaty muzyczne, 
plastyczne, historyczne, czy informacyj-
ne. Każdy kolejny dzień miał osobną te-
matykę a każda z grup otrzymała jeden 
dzień na przedstawienie swojego pań-
stwa, kultury, potraw, swojej działalności 
itp. Stałymi elementami dnia były progra-
my poranne oraz wieczorne. Na szcze-
gólną uwagę zasługują te drugie, gdyż był 
to czas wykładów i dyskusji o naszych 
wartościach i możliwościach.

Tematy były dobrane w taki sposób, aby 
pokazać, że jesteśmy stworzeni przez 
Boga w cudowny sposób, a każdy z nas 
jest inny, wartościowy i ma swoje pra-
gnienia i marzenia. Chcieliśmy przez to 
pokazać piękno i sens naszego życia, 
oraz możliwości twórczego działania, 
jakie drzemią w każdym z nas a które 
wielu wykorzystuje w niewłaściwym kie-
runku. Początkowo poruszaliśmy tematy 
dotyczące oczekiwań i potrzeb, a w mia-
rę upływu dni tematy dotyczące grzechu, 
oddzielenia człowieka od Boga, żeby 
zakończyć na prezentacji dobrej nowi-
ny. Ten wieczór i jego przesłanie mocno 
zapadnie w pamięci niektórych uczestni-
ków, którzy wtedy podjęli decyzję życia  
z Bogiem. Co ciekawe jedną z takich osób 
był syn pastora z Portugalii - Silas. Obaj w 
tych dniach zostali mocno doświadczeni, 

trudno jest coś osiągnąć, zmienić życie 
ludzi, kiedy zapominamy dla kogo tu je-
steśmy. Jesteśmy, aby służyć tym ludziom, 
których zaprosiliśmy. Amerykanie robią, co 
mogą, ale to my mamy pamiętać, że ideą 
nie jest zorganizowanie obozu wypoczyn-
kowego. Chodzi o zmianę życia naszych 
znajomych i bliskich dla Boga. 

Krótko zza oceanu
Rozmowa z Chuckiem Flamingiem, 
organizatorem z ramienia 
International Messengers

SP: Chuck, przyjeżdżasz na te obozy od 
samego początku. Dlaczego? Czym te 
obozy są dla ciebie?

Chuck Flaming: Te obozy uczą mnie całko-
wicie polegać na Bogu. Mamy swoje przy-
gotowania, ale co roku nie wiem, co się 
będzie dziać. Z naszej perspektywy udział  
w tym obozie to krótki wyjazd misyjny. I po-
wiem bez wyolbrzymiania, że każdy z nas, 
który uczestniczy w takim obozie, wraca 
zmieniony. Twoje serce zapala się dla mi-
sji. Uświadamiasz sobie, że Boże Królestwo 
jest większe niż Ogallala w Nebrasce. Że 
ono jest wszędzie. Dzięki temu uzyskujesz 
zupełnie nową perspektywę na życie. 

Wiele radości daje mi patrzenie na wasze 
dorastające dzieci. Widziałem je jako ma-
luchy. Teraz niektóre z nich mają już swo-
ich mężów i żony, a nawet własne dzieci.  
I są wierne Bogu. Czuję się zaszczycony, że 

mogłem mieć w tym udział – przez nasze 
obozy, które zmieniły ich rodziców, które 
wpływały co roku na nie same. Pamiętam, 
kilka lat temu mieliśmy tutaj grupę muzycz-
ną złożoną z dorosłych. W tym roku mamy 
grupę muzyczną złożoną z ich dzieci. To 
wspaniałe, że one przejmują od nich pa-
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łeczkę. Że zajmują miejsce rodziców i się 
angażują. 

Dla mnie to zawsze zaszczyt, że mogę 
powrócić. Ci stali bywalcy obozów są 
dla mnie jak druga rodzina – znam ich 
od tak dawna. Moi drodzy bracia i siostry  
w Chrystusie. Za każdym razem, gdy wy-
jeżdżam z Polski zostawiam część serca 
tutaj. Modlę się o was w Ameryce. Co-
dziennie. O osoby w mojej grupie biblij-
nej – o ich nawrócenia, o wierzących, aby 
trwali przy Chrystusie.  

Jest jeszcze coś, czego Amerykanie nie 
rozumieją, a te obozy ci to uświadamia-
ją. Mamy chrześcijańskie radio, chrześci-
jańską telewizję, programy. Mamy blisko 
kościół otwarty dla nas w niedzielę i kilka 
razy w tygodniu. To jest wspaniałe bło-
gosławieństwo, że to wszystko mamy. 
Przyjeżdżam do Polski – tu wiele osób 
nie ma ewangelicznego zboru w swojej 
miejscowości. Czasem mają naprawdę 
daleko. I taki obóz jest dla nich silnym 
naładowaniem duchowych baterii. Te 
własne błogosławieństwa uświadamiasz 
sobie dopiero tutaj. 

SP: Jak to się stało, że zdecydowałeś się 
na wyjazd na obóz do Polski? 
Chuck: Widzisz, ja nawróciłem się na 
obozie. Pojechałem tam dla dziewczyn 
– ale się nawróciłem! Na obozie również 
Bóg wskazał mi misję, jako moje zadanie. 
Zadanie, które zlekceważyłem. Ale kiedy 
pastor powiedział w kościele, że organi-
zujemy obóz w Polsce, zrozumiałem, że 
Bóg dał mi drugą szansę. Bo Bóg jest Bo-

giem drugich szans. I bar-
dzo Mu za to dziękuję – 
że mogę tu być i służyć.  
Zresztą nie czuję, żebym 
miał coś wielkiego do 
zaoferowania – ja raczej 
czuję, że bardzo wiele 
tu zyskuję. Mój ulubio-
ny punkt programu to 
studium biblijne. Wiem, 
że nie jestem tutaj po to, 
by uczyć angielskiego, 
ale aby ci ludzie zyska-
li Chrystusa – osobistą 

więź z Nim, jako Panem i Zbawicielem. 
To daje mi wielką radość. 

SP: Dziękuję za rozmowę. 

Wykorzystując 

czas 
i możliwości
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Ostatnio doszedłem do wniosku, że aby cokolwiek po-
wstało, konieczne są dwie składowe: wizja i narzędzia.

Wizja
Wizja to projekcja myślowa tego, co ma powstać; pomysł. 
Często go ludziom brakuje. Choć czują, że coś jest nie tak, 
że coś trzeba zmienić, równie często nie mają na to pomy-
słu - jak. Niedawno słuchałem „Murów” Kaczmarskiego. To 
ciekawa piosenka, która ma dwa refreny. Pierwszy - „mury 
runą” - przeszedł do historii, bo ludzie „Solidarności” chcie-
li wierzyć, że faktycznie runą, więc go śpiewali. Drugi – po 

ostatniej zwrotce - „mury rosły” - jest większości nieznany. 
Tymczasem jest to piosenka o NIEUDANEJ rewolucji. Mury 
stare co prawda runęły, ale rosną nowe. Dlaczego? Osta-
tecznie „mury rosną” w ostatniej zwrotce, choć wcześniej 
„runęły” właśnie dlatego, że choć „runęły”, nie ma pomysłu 
na to, by postawić je inaczej. Albo - jak żyć bez nich. 

Kiedy nie ma dobrych pomysłów, czyli wizji zmian, powta-
rzamy te stare i nieskuteczne łudząc się, że tym razem bę-
dzie inaczej. A to nieprawda. Nie wystarczy mury zburzyć. 
Nie wystarczy zła zniszczyć. Obalić dyktatora. Trzeba mieć 
wizję, aby coś właściwego zbudować. Wizje dobra; nowej 
struktury władzy. Aby nowe mury nie rosły, trzeba mieć na 
to pomysł, jak bez nich żyć. A niestety tłumy, które mury 
niszczą, zazwyczaj jej nie mają. I uważają, że owo znisz-
czenie samo załatwia problem. Nieprawda. 

nie wystarczy 
zburzyć mury 

Wizja. Ostatecznie wszelki 
wysiłek i ofiary mas bez 
wsparcia ze strony inteli-
gentnego przywództwa, 
które potrafi wymyślić 
nowy porządek, jest próż-
ny. Bez wizji zmian rewolucje 
nie mają sensu. To tylko krwawe 
zmiany warty – zamiany jednego de-
spoty na drugiego.

Wizja i reformacja
Czemu Reformacja zmieniła oblicze chrześcijaństwa? Bo była 
NOWYM pomysłem na Kościół. To nie była zmiana warty – 
zastąpienie jednego papieża drugim. Podobnie zresztą papie-
stwo swego czasu również było nowym pomysłem na Kościół 
– z hierarchią feudalną raczej, niż z – jak we wcześniejszym 
historycznie - równouprawnieniem większych ośrodków, 
które przetrwało do dziś w prawosławiu. Podobnie anabapty-
ści, którzy ostatecznie w protestantyzmie zwyciężyli ze swą 
koncepcją Kościoła gromadzącego się, będącego alternaty-
wą dla Kościoła obejmującego ogół społeczeństwa, w tym 
również dla religii panującej. Zwyciężyli – bo protestanckie 
wyznania w XVI wieku i później promujące Kościoły pań-
stwowe (kopiując katolicką wizję) – luteranizm, anglikanizm 
i prezbiterianizm [reformowani] – obecnie istnieją i rozwijają 
się tylko w swej „anabaptystycznej” formie – czyli tam, gdzie 
narodowe być przestały. Trend ten rozpoczął się od sukcesu 
purytańskich independentów w Wielkiej Brytanii – ruchu na 
wskroś protestanckiego, pochodzącego z łona anglikanizmu, 
o kalwińskich przekonaniach – z którego pochodzą baptyści 
i większość współczesnych prezbiterian. Powielony później 
został przez metodyzm, a przez rozwój baptyzmu i metody-
zmu dał początek wielu innym współczesnym protestanckim 
wyznaniom, w tym i ruchowi zielonoświątkowemu i chary-
zmatycznemu, który choć lubi hierarchię, wyznaniem naro-
dowym jeszcze nigdzie, o ile wiem, się nie stał. 

A więc reformacja była nową wizją Kościoła, z której po-
wstała skuteczna rewolucja – nowy Kościół. Stare rozwiąza-
nia doktrynalne i praktyczne zastąpiono nowymi, w świetle 
nowej metody – stawiania Pisma Świętego, jako ostatecznego 
autorytetu. Bez wizji owa rewolucja nie byłaby niczym istot-
nym. Wizja jest więc niezbędna. Ale, żeby wizja została zre-
alizowana, potrzeba narzędzi. Dopóki ich nie będzie, pozo-
staje wielka i w ogóle, ale nic z niej praktycznie nie wynika. 

Narzędzia
Wizję wprowadza się w życie poprzez określone narzędzia. 
Najogólniej mówiąc, są nimi powoływane dla ich realizacji 
instytucje, czyli grupy ludzi poświęcających swój potencjał 
(czas, zdolności, fundusze) dla tego celu. Instytucje, które dzia- 
łając tworzą coś nowego, zgodnie z wizją, w którą wierzą.

Przykładem człowieka, który miał wizję i stworzył narzędzia 
dla jej realizacji jest Abraham Kuyper, teolog, pastor i po-
lityk holenderski przełomu wieków XIX i XX. I dlatego jest 
wielki. To człowiek, który miał wizję wpływu na swój kraj 
dla Chrystusa, co samo w sobie było wielkim wysiłkiem, bo-
wiem większość chrześcijan przed wyzwaniami ówczesnych 
problemów (powstająca klasa robotnicza i socjalizm; zmiany  
w Europie po rewolucji francuskiej) - uciekało.

Ale to również człowiek, który stworzył – sam  –  kilka wy-
jątkowo trudnych do stworzenia narzędzi dla realizacji owej  
wizji. Były nimi: (I) Dziennik De Herault, przez który wpływał 
na opinię publiczną. (II) Partia polityczna: Anty-Rewolucyjna 
Partia. Partii tej przewodził prawie do śmierci i pod prze-
wodnictwem Kuypera zdobyła ona władzę (w porozumieniu  
z partią katolicką) i dzierżyła ją w Holandii przez kilkadzie-
siąt lat. (III) Uniwersytet o znamiennej nazwie „Wolny” (Vrije 
Universitat). (IV) Wyznanie – pod przywództwem Kuype-
ra, które przejęło ok. 10% członków narodowego Kościoła  
Reformowanego wychodząc zeń ze względu 
na ogarniający go liberalizm. 

Stworzenie jednego z tych narzędzi to nie 
lada wyczyn. Stworzenie czterech, które 
dodatkowo kilkadziesiąt lat realizowały cele 
zadane im przez Kuypera, to naprawdę bardzo dużo. A więc, 
wizja bez narzędzi jest martwa. Mówi o tym polskie przy-
słowie, iż „piekło wybrukowane jest dobrymi chęciami”. Po-
trzebna jest wizja zmian i pomysł na to, jak je wprowadzić. 

Boża wizja i Boże narzędzia
Jaka jest Twoja wizja? Jakie pragnienia rosną w Tobie, gdy 
się modlisz, gdy czytasz Boże Słowo? Aby działać dla Boga 
potrzebujemy zarazić się Jego wizją i nie bać się tworzyć na-
rzędzi dla jej realizacji.

Ta wizja jest objawiona. Zawarta jest w Nowym Testamen-
cie i do powrotu naszego Pana wciąż nas obowiązuje (Mt. 
28:20). Podobnie Boże narzędzie – zostało wybrane jedno, 

gdyż najmłodszy syn pastora miał być operowany a jego ojciec 
i brat byli z nami, daleko od domu. Co więcej, pastor nie mógł 
wrócić, bo był opiekunem całej grupy, stąd jego rozdarcie było 
tym większe. Razem z nimi w modlitwie podziwialiśmy, jak Bóg 
w sobie tylko znany sposób ingeruje w ludzkie życie i zmienia 
nas. Silas musiał wyjechać ze swojego kraju, żeby przeżyć swoje 
spotkanie z Nim. Program wieczorny kończyły grupy dyskusyj-
ne, które niejednokrotnie trwały do późnych godzin nocnych. 
Oprócz tematyki biblijnej, poruszaliśmy także tematy związane 
z tolerancją, wzajemnym szacunkiem i współczuciem.

Oczywiście poza twórczym działaniem i realizowaniem pasji  
i swoich talentów w czasie warsztatów, gier i zabaw, w Gdańsku 
musiał być też czas na spojrzenie na naszą historię, tą sprzed 
kilkudziesięciu i sprzed kilkuset lat. Wycieczki do miejsc pa-
mięci, takich jak Westerplatte i Malbork pokazały, jak niszczą-
ce mogą być ludzkie działania, o czym jako młode pokolenie  
z jednej strony powinniśmy pamiętać a z drugiej nigdy do po-
dobnych nie dopuścić. 

Wymiana młodzieży była dla wszystkich ciekawym przeży-
ciem. Poprzez warsztaty, wykłady i dyskusje, doświadczenie 
obcej kultury i historii, wycieczki, mogliśmy pokazać, że we 
wspólnym działaniu nie ma barier kulturowych, religijnych 
ani społecznych a razem możemy dużo więcej osiągnąć niż 
osobno. Fascynujące też jest, jak wiele możemy się od siebie 
nauczyć, kiedy będziemy we wzajemnym poszanowaniu i zro-
zumieniu dzielić tym, czym zostaliśmy obdarowani przez Boga, 
nie patrząc na siebie jako na rywali, ale jako na partnerów do 
wspólnych działań. 

Wymianę z pewnością można uznać za udaną. Jednym z trwa-
łych osiągnięć projektu jest strona internetowa z tym, co udało 
nam się wypracować - www.beinghuman.prv.pl. Rozjeżdżali-
śmy się już planując następne spotkanie, tym razem w Portuga-
lii. Ale czy dojdzie do skutku? – zobaczymy za rok. 

Zrealizowany przez naszą grupę projekt po raz kolejny pokazu-
je, że Program „Młodzież w działaniu” jest doskonałym narzę-
dziem w pracy młodzieżowej w Kościele. Patrząc na aktywność 
i inwencję twórczą młodzieży chciałbym tym opisem zachęcić 
liderów i grupy młodzieżowe do korzystania z możliwości, ja-
kie są wokół nas dostępne i życzyć powodzenia przy realizacji 
misyjnych inicjatyw, tych lokalnych i tych międzynarodowych. 

Pastor Mariusz Socha 
„Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora 
a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania 

zawartych w niej informacji.”

Mateusz Wichary

wizja bez 
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konkretne i wyjątkowe. Ale lokalnie może się różnie rozwijać 
i różnie poszerzać. Czym jest owa wizja i czym owo narzę-
dzie? Zacznijmy od narzędzia, a następnie przejdziemy do 
wizji. Czym więc jest Boże narzędzie? To

Kościół!!!
Bożą instytucją, narzędziem, które Bóg założył dla realizacji 
swoich obecnych celów na ziemi jest przede wszystkim Jego 
Kościół. Ów Kościół jest instytucją unikalną, mającą wielką 
godność, wielkie możliwości i wspaniałe zadanie. To wcale 
nie Izrael, jak niestety błędnie niektórzy chrześcijanie dzisiaj 
sądzą, ale Kościół właśnie, jest obecnie ośrodkiem Bożego 
zainteresowania! To Kościół sam Chrystus będzie budował  
i moce piekła nie będą w stanie go powstrzymać (Mt. 16:18). 
To Kościół jest JEGO ciałem (Kol 1:24); to Kościoła głową jest 
Chrystus, królujący w niebie ponad wszelką władzą ziem-
ską i nadziemską, przeszłą, obecną i teraźniejszą (Ef. 1:20-
23). To z Kościołem będzie Chrystus po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata; i to Kościół, a nie cokolwiek innego 
jest wyposażony i posłany, aby czynić uczniami wszystkie 
narody (Mt. 28:18-20). 

Również to Kościoła sługą został Paweł (Kol. 1:25), wbrew 
sobie budując go z pogan (Rz. 11;13). To Kościół jest wypo-
sażony w bogactwo Chrystusowe do realizacji woli swego 
Pana (Ef. 4:12); to Kościół otrzymuje Ducha Świętego  
(J. 16:13-15; Łk. 24:49), spełniając tym obietnice starotesta-
mentowe (Dz. 2:16)! To w Kościele, złożonym z wierzących 
Chrystusowi Żydów i nawróconych spośród narodów, 
uobecnia się teraz spełnione przymierze z Abrahamem (Rz. 
4:11), nie w li tylko etnicznym Izraelu (Gal. 4:24-26). To dla 
dobra członków Kościoła napisano Pisma Starego Przymie-
rza, aby mieli nadzieję przez pociechę z nich płynącą  
(Rz. 15:4). To Kościół jest nową świątynią, w której mieszka 
Bóg, i którą buduje sobie z żywych kamieni na fundamencie 
apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest 
sam Bóg i Zbawiciel (Ef. 2:11-22)! To Kościół jest tajemnicą 
Bożą, którą jest Chrystus w nas (Kol. 1:24-26)! To Kościół jest 
ośrodkiem zainteresowania światów anielskich (Ef. 3:10); to 
Kościół jest domem Bożym, z którym Bóg żywy się utożsa-
mia, filarem i podwaliną prawdy (1Tm. 3:15)! To Kościół  
w końcu Chrystus wybrał i umiłował, jako swą oblubienicę 
(Ef. 5:25); tajemnica to wielka, ale Paweł ją odnosi właśnie 
do Chrystusa i Kościoła (Ef. 5;32)! To Kościół jest „Boży” 
(1Tm. 3:5); jako dom duchowy, kapłaństwo święte, ród wy-
brany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, nie-
gdyś nie lud, teraz lud Boży (1P. 2:5-10). To Kościół i tylko 
Kościół! Bóg ma swoje cele względem tego świata i dla reali-
zacji tych celów stworzył wyjątkową instytucję – wyjątkowy 
duchowy organizm – którym jest Jego lud, lud Chrystusowy, 
ekklesia, zgromadzenie wywołanych, czyli mówiąc współ-
czesnym językiem polskim – Kościół. Albo: zbory, które ów 
Kościół kolektywnie stanowią. My!

Ów kościół lokalnie to zbory. Takie jak Twój i mój. W okre-
ślonych miejscach, z określonym potencjałem sił, zdolności, 
umiejętności, osób, finansów, wpływów, oddziaływania, 

Bóg stworzył 
w y j ą t k o w y 
d u c h o w y 
organizm

historii. Każdy trochę inny. Z innym 
przywództwem i innymi członkami. 

Każdy z nich rozwija się (a czasem  
i zwija) trochę inaczej. Dotykają go inne problemy. Prze-
chodzi różne doświadczenia, często podobne, ale jednak 
zawsze jakoś odmienne od reszty. W skrócie, owa wielka bi-
blijna wizja realizuje się lokalnie, w każdym zborze troszkę 
inaczej. Kościół jest trochę jak śnieg – wszyscy wiemy, czym 
jest. Zbory jak jego płatki – choć wszystkie są płatkami, to nie 
ma dwóch dokładnie takich samych.

Co to w praktyce oznacza? Że powinniśmy wszyscy się na-
wzajem o siebie troszczyć. Powinniśmy sobie nawzajem po-
magać, bo działamy w tej samej drużynie; mamy tego samego 
Boga i Ojca, Pana i Oblubieńca i Wodza, oraz Pocieszyciela. 
Jednocześnie być świadomi, że każdy z nas jest trochę inny, 
i słusznie. Tak ma być. Każdy z nas służy w innym miejscu, 
innym potencjałem, ale w zgodzie z tymi samymi zasada-
mi Bożego Słowa i dla tego samego celu – uwielbienia Boga 
przez posłuszeństwo naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. 

Cel istnienia Kościoła:  
realizacja Bożej wizji

Ale jaką Bóg realizuje przez Kościół wizję? Biblia używa róż-
nych pojęć, aby nam to wyjaśnić. W Liście do Efezjan 1:4 
czytamy: „w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego”. 
Ów plan w tym wersecie to Boża inicjatywa (On nas wy-
brał), łączy się z Chrystusem („w Nim”), odwieczna („przed 
założeniem świata”), a celem jest „świętość i nienaganność 
przed jego obliczem” tych, którzy w ów plan są zaangażo-
wani. Zwróćmy uwagę, że zbawienie człowieka nie jest tutaj 
Bożym najwyższym celem, ale jedynie środkiem ku niemu. 
Zostajemy zbawieni z łaski przez wiarę, ABY być święci  
i nienaganni. 

Bogu nie chodzi więc tylko o nasze zbawienie. 
Ono spełnia ważniejszy cel, którym jest nasza 
świętość i nienaganność. Jesteśmy zbawieni 
nie przez świętość i nienaganność, ale do świę-
tości i nienaganności. Aby być tacy właśnie,  
a w tym podobać się Bogu i przynosić Mu 
chwałę tak, jak Jemu się ona należy. Przyno-
szenie Jemu chwały przez nasze zmienione 
życie – docześnie i wiecznie – we wspólno-
cie z naszym łaskawym i kochającym Bogiem 
(„przed jego obliczem”) jest ostatecznym ce-
lem naszego zbawienia!

W Ewangelii Mateusza 28 tym celem jest czy-
nienie uczniami wszystkich narodów i jest to 
cel jak najbardziej dosłowny. Jeśli popatrzymy 
na List do Rzymian 1:5, to widać, że Paweł 
traktuje to jako osobiste powołanie - apostoła  
i misjonarza: „przez którego otrzymaliśmy ła-
skę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego 
przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie 

narody”. To spełnienie przymierza z Abraha-
mem – bycie błogosławieństwem dla wszystkich narodów,  
w zgodzie z Księgą Rodzaju (Rdz 12:2-3).  Paweł w Liście do 
Galacjan 3:16 mówi o tym, że Bóg uczynił to poprzez Jezusa, 
a do Rzymian 4:12 o tym, iż wszyscy wierzący w Chrystusa 
są synami Abrahamowymi dzięki wierze w Niego.  

Myślę, że można ów wątek wizji podsumować następująco: 
Bóg Ojciec chce, aby ludzie ze wszystkich narodów, poprzez 
Chrystusa, którego wywyższają jako swego Pana i Zbawicie-
la, wiedli przemienione przez łaskę i miłość Bożą życie, dla 
Jego chwały, w Duchu i według jego Słowa, które objawia 
przyszłą chwałę pełni owej rzeczywistości, która przyjdzie 
wraz z Jego powrotem. 

Bóg ma wizję przemienionych przez Chrystusa i dla Chry-
stusa grzeszników. Dla tej wizji przygotowywał świat na 
przyjście Jezusa Chrystusa. Dla jej realizacji nasz Pan stał się 
jednym z nas. Dla jej realizacji poszedł na krzyż. Dla jej re-
alizacji Duch Święty zstąpił z nieba i – dzięki dziełu krzyża 
– stworzył Kościół. 

Stąd nasze zadanie, to głosić Ewangelię o przebaczeniu grze-
chów i nowym życiu dzięki Chrystusowi i wraz z Chrystu-
sem. Ta nowość ma również zmieniać świat - być solą, mia-
stem na górze – ucząc (swym przykładem przede wszystkim) 
narody wszystkiego, co Jezus przykazał. Przez posłuszeń-
stwo uczniów narody stają się uczniami Chrystusa; częścią 
Kościoła. A wszystko to wywyższa autora tego planu – Boga 
Ojca, Syna, i Ducha, w którego imieniu Kościół ma chrzcić 
wszystkich, którzy wierzą. 

Uwielbiajmy Boga przez świętość – 
zmienione życie!

Tak więc, Kościół jest zarówno narzędziem przemiany osób 
nie chwalących Boga w Chrystusie na chwalących i zmie-

Kościół jest 
narzędziem 
przemiany

nionych, jak i miejscem, w którym owa przemiana postępu-
je aż do chwili, w której Pan powróci lub powoła danego 
chrześcijanina do siebie. Naszą wizją, celem dla Kościoła  
i nas samych, oraz naszych miast, otoczenia, ma być świę-
tość: inność, przemiana wewnętrzna – bycie świętym i niena-
gannym wg Listu do Efezjan 1, czy bycie uczniem wg ewange-
lii Mateusza 28. Owa wizja scala zarówno nasz cel doczesny 
i wieczny; tak uczniostwo, jak i ewangelizację. To świętość 
sprawia, że jesteśmy uzdolnieni, aby być Jego ludem, a On 
by był naszym Bogiem, co jest ostatecznym celem przymie-
rza Boga z nami w Chrystusie: „i będzie mieszkał z nimi,  
a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi” (Obj 21:3). 

Poprzez Kościół Bóg błogosławi wszystkie narody. Znany 
teolog John Piper ujął to następująco: „misja istnieje, bo nie 
istnieje uwielbienie”. Innymi słowy, celem misji jest przemia-
na osób nie oddających Bogu chwały przemienionym ży-
ciem – w osoby, które to czynią. Skutkiem jest  nowe życie w 
Chrystusie i – jednocześnie – uwielbienie Boga, bo jedno bez 
drugiego nie istnieje.  

Twoja wizja i twoje narzędzia
Co to wszystko ma wspólnego z praktyką naszego życia? To 
samo, co ma Twój zbór wspólnego z Bożym planem i Bo-
żym Kościołem w ogóle. Czyli, owe wielkie biblijne zasady 
realizują się lokalnie w naszych zborach przez naszą lokalną 
świętość. Twoje i moje uświęcenie. Twoje i moje świadec-
two. To nasze lokalne obdarowanie prowadzi do lokalnej 
wizji świadectwa i przemiany. Nie każdy kościół prowadzi  
i powinien prowadzić te same służby. Coś, co wspaniale 
działa w jednym miejscu, gdzie indziej może 
się w ogóle nie sprawdzić. Albo, po kilku mo-
dyfikacjach, wspaniale się przyjąć. 

Każdy z nas potrzebuje widzieć Bożą wizję 
globalną i zrozumieć lokalne jej  urzeczywist-
nienie. Czy widzisz, jak ważny dla Boga jest Twój zbór? Czy 
widzisz, po co istnieje na świecie? To Boże wybrane narzę-
dzie! W jaki więc konkretnie sposób zmienia świat dla Chry-
stusa? W jaki sposób sprawia, że grzesznicy nawracają się  
i stają się święci i nienaganni? Jaka jest wizja Boga dla was? 

Miej wizję i twórz narzędzia dla jej spełnienia! To może być 
służba młodzieżowa, to może być radio chrześcijańskie, klub 
seniora,  grupa małżeńska, świetlica dla dzieci z osiedla, 
obóz rodzinny, szkoła językowa. To może być chrześcijań-
skie przedszkole, szkoła, czy – za kilka lat – szkoła średnia 
bądź wyższa. To mogą być warsztaty plastyczne, punkt kon-
sultacyjny dla osób z problemami, grupa dla uzależnionych. 
To może być cokolwiek, co prowadzi ludzi do nawrócenia  
i świętości. To może być klubokawiarnia - mam nadzieję rów-
nież, bo właśnie w naszym zborze staramy się ją otworzyć.

Miejmy wizje i twórzmy narzędzia dla ich realizacji. Nie żyj-
my dniem wczorajszym. Żyjmy dziś, dla Boga, w zgodzie 
z Jego wizją i wartościami, realizując w zgodzie z naszym 
lokalnym charakterem Jego niezmienne, święte plany, a On 
sam będzie z nami.  
 

każdy z nas potrzebuje 
widzieć Bożą wizję
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czyli o wpływie lenistwa na życie, finanse i duchowy rozwój

nia, a te z kolei na następne. Dobre decyzje przyniosą dobre re-
zultaty, a złe decyzje...  Niektóre kostki nigdy się nie przewrócą, 
ponieważ zostały zbyt słabo popchnięte. I tak, pewne rzeczy w 
naszym życiu nie ruszą, zanim nie nadamy im odpowiedniego 
biegu. Wystarczy! Wiemy to! 

EFEKTY LENISTWA
Księga Przypowieści Salomona rzuca wyraźne światło na kwe-
stię lenistwa. Ukazuje zjawisko od strony społecznej i finanso-
wej, ale także naświetla z pozoru niewidoczne efekty duchowe. 
Udowadnia, że lenistwo niszczy wszelkie dziedziny funkcjo-
nowania człowieka. Zwróćmy uwagę na najważniejsze lekcje, 
sprawdzając, czy nasze myślenie nie jest już zainfekowane. 

Głęboki sen
„Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi 
głód”. (Przyp. 19,15)

Stan głębokiego snu jest bardzo ważny dla zdrowia, ale nie  
w nadmiarze! Aby w taki sen zapaść, potrzebne jest albo wy-
jątkowe zmęczenie, albo poczucie bezpieczeństwa i wygody. 
Sen wyłącza z wszelkiej aktywności. Mózg funkcjonuje inaczej.  
Z kolei gnuśność to spowolnione reakcje, skłonność do odwle-
kania na później. Ma to wyraźnie odbicie również w sferze du-
chowej człowieka. Człowiek w duchowym „śnie” nie rozwija 
się, nie wykonuje podstawowych czynności dla zachowania 
więzi z Bogiem, nie widzi spraw w odpowiednim świetle, popa-
da w marazm i odrętwienie. W dzisiejszych czasach często sły-
szymy, że Kościół śpi. Jeśli śpi, to czy dlatego, że tak bardzo się 
zmęczył? Niestety, nie łudźmy się. Kościół, który musi się bronić 
lub ten,  który ma dużo pracy, nie śpi głębokim snem – nie może 
sobie na to pozwolić.

Ubóstwo i niedostatek
„Leniwcze! Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze 
snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze tro-
chę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo 
jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny.” (Przyp. 6, 9-11)

Gdy trudno podnieść się z duchowego snu, na rezultaty nie trze-
ba długo czekać. Zapasy się kończą, a nowych zasobów nie ma. 
Majątek niepomnażany topnieje. Zaniedbane zdrowie zanika. 
Pojawia się bieda, ciągle jest czegoś za mało. Podobnie zanika 
duchowa kondycja. Nie stać nas na dobre słowo lub gest wobec 
bliźniego, nie dodajemy komuś otuchy, bo nam samym wiele 
brakuje. Sił starcza ledwo na przetrzymanie.
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wego postępowania, jeśli wartości Biblii nie będziemy widzieć, 
słyszeć i akceptować w swoich umysłach.

Co mamy w zamian? Ludzki umysł nie znosi próżni. Zewsząd 
dociera do nas: „pozwól sobie na odrobinę luksusu”, „zrelaksuj 
się”, „co jeszcze możemy dla ciebie zrobić?”. I to słodkie niewin-
ne zaproszenie: „Zostańcie, Państwo, z nami dłużej przed telewi-
zorami.” Te i podobne hasła reklamowe próbują nam wmówić, 
że naszym przeznaczeniem jest wygoda i luksus, a przynajmniej 
odpoczynek. Szczęście podobno zyskamy, gdy tylko spełnimy 
własne zachcianki... Nie musimy akceptować tego stylu myśle-
nia i skutecznie się przed nim obronić. Jednak reklama i cała 
kultura masowa bazują na najbardziej prymitywnych ludzkich 
schematach myślowych, stwarzają sztuczne potrzeby i lukrują 
rzeczywistość, utwierdzając w przekonaniu, że dobre jest to, co 
jest wygodne dla mnie. Kultura masowa mami i oszukuje, a jed-
nak trafia do ludzi, bo mówi im to, co chcą usłyszeć. Ma solidny 
punkt zaczepienia w naturze człowieka: egoizm.

NIE TAKIE ZNÓW NIEWINNE
Lenistwo to błędne schematy myślenia i postępowania, powta-
rzanie złych nawyków. Tu zaniedbanie, tam odłożenie na póź-
niej, tu brak pomysłu, tam kawał zmarnowanego czasu. Te „dro-
biazgi” z biegiem czasu gromadzą się i narastają, nawet do rangi 
życiowego i społecznego problemu. Powodują, że życie osoby 
lub kraju trwale się odkształca, czasem bezpowrotnie. Jedno za-
niedbanie rodzi kolejne, a to następne i tak w kółko. 

Lenistwo jak wirus, atakuje zdrowe myślenie całościowo lub  
w pewnych dziedzinach. Zakłóca rozsądek i zniekształca punkt 
odniesienia. Z perspektywy „kanapy” wszystko wydaje się inne, 
ocena rzeczywistości jest błędna. Wokół wiele pracy, zadań  
i obowiązków, a zainfekowany człowiek relaksuje się! Wszystko 
jest w porządku... nic nie muszę... pora odpocząć... Gubi kontakt 
z rzeczywistością. Traci mądrość, poczucie odpowiedzialności 

i jakikolwiek wpływ na swoje życie.  Ale wciąż myśli, że wlasna 
wygoda, brak obowiązków i słodkie nic nie robienie nikogo nie 
krzywdzą. Gorzej, gdy z tej „kanapy” trzeba się podnieść. Wtedy 
dopiero się okazuje, że efektem lenistwa nie jest odpoczynek  
i wzmocnie, a coś całkiem przeciwnego - zupełne zmęczenie  
i niemożność powrotu do sprawnego działania. 

Prawdziwe oblicze lenistwa jest brutalne. Brak dyscypliny  
i wyzwań, nagminne uleganie pokusom. Brak dynamiki i zmian, 
znudzenie, apatia. Brak celu, wizji i pomysłów na dalszy ciąg 
życia. I już nie wiadomo, co jest przyczyną a co skutkiem takie-
go myślenia. 

PRZYCZYNA I SKUTEK
Zrozumienie zasady, iż określone działania (bądź ich zaniecha-
nie) mają swój skutek, to podstawowy krok w nauce odpowie-
dzialności, zaradności, organizacji i motywacji. Na przykład, 
jeśli nie zjemy śniadania, odczujemy w środku dnia głód, co 
może zepsuć nam dzień, lub narazić na większe koszty jedze-
nia „na mieście.” Gdy dziecko dostaje karę, rozumie, że bicie 
młodszego brata nie spodobało się rodzicom i kto wie, może na-
stępnym razem powstrzyma swą potrzebę dominacji ze strachu 
przed owym niemiłym skutkiem. Podobną zasadę odnajdujemy  
w uprawie roślin: jeśli rolnik chce zebrać plon w czasie żniw, 
musi ziarna posiać odpowiednio wcześniej.

Do zasady przyczyna - skutek nawiązuje Jezus w swym naucza-
niu. Oto dwa z wielu przykładów: „Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Mt. 7,7). 
„Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam 
przed Ojcem moim, który jest w niebie; Ale tego, kto by się mnie 
zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest 
w niebie” (Mt 10,32-33). W nauczaniu apostolskim odnajdziemy 
najbardziej obrazowe przedstawienie zasady przyczyny i skut-
ku – to prawo siania i zbierania: „Nie błądźcie, Bóg nie da się  
z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć bę-
dzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, 
a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny.” 
(Gal. 6, 7-8).  Rozumiemy bez przeszkód, że jeśli zainwestuje-
my w rozwój wiary i zaufania do Boga, możemy się spodziewać 
wzrostu duchowego. A jeśli będziemy sobie pobłażać, efektem 
będzie zniechęcenie, marazm, a w rezultacie może nawet cał-
kowita utrata wiary. Zasada ta jest rozwinięta w innym miejscu,  
przekonując nas, że nie wystarczy tylko siać, ale warto jeszcze 
siać dobrze: „Kto sieje skąpo, skąpo i żąć będzie, a kto sieje obfi-
cie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w ser-
cu, nie z żalem ani z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg mi-
łuje.” (II Kor. 9, 6-7). Środki inwestowane przekładają się na wiel-
kość skutku. Mały zasiew zazwyczaj oznacza 
mały plon; duży zasiew, to plon obfity. 

Wzajemną zależność przyczyn i skutków  
w naszym życiu można również zilustrować 
kostkami domina ułożonymi w rządek. Wy-
starczy pchnąć jedną kostkę, a ta upadnie  
i przewróci następną, ta następną, i tak da-
lej, aż upadną wszystkie. Wyobraźmy sobie, 
że te kostki domina to wydarzenia w naszym 
życiu, a odległości między nimi, to czas. Zja-
wiska, których doświadczamy na początku 
danej drogi mają wpływ na kolejne wydarze-
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Współczesny leń nie przesiaduje całymi dniami na kanapie, 
ale odpoczywa. Nie zwala pracy na innych, ale daje im szansę 
się wykazać. Nie myśli o niebieskich migdałach, ale... rozwa-
ża.  Jego potencjał nie marnuje się, a czasu nie traci, ponieważ 
czeka na najlepszą okazję. Nie przyjmuje obowiązków, bo byle 
jaka praca jest poniżej jego godności, a przy tym nie popełnia 
błędów jak ci naiwni pracusie. Absolutnie nie jest egoistą – on 
po prostu jest wyjątkowy. Współczesnemu leniowi trudno udo-
wodnić, że jest leniem – bo przecież korzysta tylko z wygody  
i przyjemności życia. To mu się należy. I naprawdę nie rozumie, 
dlaczego inni krzywo na niego patrzą, przecież też mogli się 
„ustawić” w życiu...

I sedno nie w sprycie, szczerym poczuciu wartości bądź w re-
fleksyjnej osobowości, ale... uparcie nachodzi mnie pytanie: czy 
w czasach, kiedy każde zło ma swoją nową piękną i przyswa-
jalną nazwę, można jeszcze grzech lenistwa rozpoznać i zwal-
czyć? Czy mamy szansę pokonać tę swoistą epidemię nierób-
stwa przynajmniej w naszych kościołach?

SŁODKI ZEW (STAREJ) NATURY
To naturalne, że nie lubimy się męczyć, gdy można ułatwiać so-
bie życie. Jednak dobrobyt, rozmaite wynalazki, udogodnienia 
i profity, chociaż bardzo sprzyjają wygodnictwu i folgowaniu 
sobie, to nie zawsze prowadzą do ospałości i lenistwa. Przecież 
dla wielu dobrodziejstwa cywilizacji są tylko pomocą w uwol-
nieniu czasu dla bardziej wartościowych spraw! 

Za kształtowanie złych wzorców nie można bezpośrednio winić 
rozwoju gospodarczego czy opieki społecznej, bo lenistwo roz-
przestrzenia się wśród ludzi bogatych i biednych, wykształco-
nych i niewykształconych, wierzących i niewierzących. Posta-
wy rodzą się z przekonań. A przekonania... z tego co słyszymy, 
widzimy i zaakceptujemy w swoim umyśle. Biblijne przekonania 
nie zdominują naszego systemu wartości i nie zrodzą wzoro-
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Nienasycenie
„Leniwy wiele pożąda, a jednak nie ma, lecz dusza pilnych 
jest obficie nagradzana.” (Przyp. 13,4)

Pożądać i nie mieć, to stan nienasycenia, ciągłych niespełnio-
nych pragnień, bezproduktywnych marzeń, niewysłuchanych 
modlitw (tzw. pobożnych życzeń), to rozmyślania typu: „gdyby 
tylko...”. Świadomość niezaspokojonych pragnień prowadzi do 
jeszcze większego zniechęcenia i frustracji. Porównywanie się  
z innymi przynosi tylko zawiść wobec tych, którzy mają.  

Braki
„Leniwi nie mają zasobów, lecz pracowici zdobywają bo-
gactwa.” (Przyp. 12,16b)

Odczucie braku zasobów, jakichkolwiek środków i potencjału 
sprawia, że nawet jeśli pojawia się okazja, by zadziałać, leniwy 
nie ma czego zainwestować. Wychodzi na jaw brak kondycji  
i doświadczenia, działanie jest zbyt trudne i zniechęcające.  
A zaopatrzenie i bogactwo, także to duchowe, przechodzą obok.

Trudna droga
„Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka praco-
witych jest wyrównana.” (Przyp. 15,19)

„Płot kolczasty” to symbol drogi pełnej przeciwności i kłopo-
tów. Drogi zarośniętej, zaniedbanej. Leniwemu wszystko wy-
daje się za trudne i nie do pokonania, a wysiłek jawi się jako 
coś niewyobrażalnie wielkiego. Tymczasem pracowici widząc 
te same trudności, wiedzą, że MOŻNA je pokonać. Nie boją się, 
potrafią sami wyrównać swoje ścieżki, bo wiedzą, że ta praca 
to tylko kolejne ciekawe wyzwanie. Leniwy widzi i doświadcza 
tylko płotu kolczastego. Pracowity wyrównując swą drogę do-
świadcza pracy, która daje mu zadowolenie. 

Zależność i niewola
„Ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśna musi 
odrabiać pańszczyznę.” (Przyp. 12,24)

Leniwemu brakuje sił i motywacji, by przewodzić innym. Mimo, 
że marzy, by wydawać rozkazy, to w rzeczywistości nie potrafi 
nikim zarządzać, nawet samym sobą. W końcu poddaje się pod 
rządy kogoś, kto za niego pomyśli, zdecyduje i weźmie odpo-
wiedzialność. Tak jest łatwiej. Ale czy to najlepsze rozwiązanie, 

skoro korzyści spływają dla tego, który rządzi? Wysiłek za marne 
wynagrodzenie to kolejny powód do frustracji, żalu i pretensji.

Nieużyteczność
„Czym jest ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym jest leniwy 
dla tych, którzy go posyłają.” (Przyp. 10,26)

Gdy sługa nie robi tego, co się mu każe, staje się nieużytecz-
ny. Leniwy zawala terminy, spóźnia się, nie pracuje tak, jak 
należy. Zamiast tego dopomina się o prawo do odpoczynku  
i specjalne względy, bo jest zmęczony, bo „to mu się prze-
cież należy”. Wkłada dużo wysiłku, by prawda nie wyszła na 
wierzch, kombinuje i manipuluje innymi. W kościele nietrud-
no oszukać ufnych braci, sprawiając wrażenie nieprzeciętnego 
uduchowienia i wymawiając się stale brakiem czasu. Nikt nie 
wyliczy czasu zmarnowanego przed telewizorem... Ale nie na 
długo. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Czy jesteśmy dla Boga 
jak dym dla oczu? Użyteczność nie oznacza jednak, że trzeba 
rzucić się w wir dodatkowych zajęć, szukać kolejnego etatu czy 
kolejnej służby. Prawdziwą satysfakcję przynosi wypełnianie Bo-
żej woli, o ile dołożymy starań, by ją poznać.

Życie w kłamstwie
„Leniwy mówi: lew jest na podwórzu, mogę być rozszarpany 
na środku ulicy.” (Przyp. 22,13, por.: Przyp. 26,13)

To coś niewiarygodnie smutnego, jeśli człowiek wykorzystuje 
wyobraźnię i kreatywność nie do działania, a do tłumaczenia się. 
Leniwy zaś potrafi bardzo twórczo racjonalizować swą niechęć 
do pracy. Tak bardzo, że może sam uwierzyć w realność swych 
wydumanych powodów dla nic nie robienia. Powyższa przypo-
wieść mogłaby dzisiaj brzmieć: „Leniwy mówi: świat jest pełny 
nietrzeźwych kierowców, mogę być rozjechany na środku ulicy.” 
Wychodzenie z domu jawi się jako igranie ze śmiercią. Bezpiecz-
niej siedzieć i nic nie robić – czyż to nie jest logiczne? Skutek: 
nie wychodzi nigdzie, bo przecież za drzwiami czyhają niebez-
pieczeństwa. Niestety, leniwego bardzo trudno przekonać, że 
nie ma racji. Podobnie w sprawach duchowych – leniwi potrafią 
usprawiedliwić swą nieobecność w kościele i na grupach; dosko-
nale tłumaczą brak zaangażowania w pracę służb kościelnych. 

Głód
„Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi.” 
(Przyp. 19,24, por.: Przyp 26,15)

Jedzenie jest przygotowane i podstawione, ale leniwemu nawet 
z tego nie chce się skorzystać. Przymiera z głodu obok jedzenia! 
Jak bardzo przypomina mi to wielu uczestników nabożeństw  
i słuchaczy kazań. Duchowy pokarm jest na wyciągnięcie ręki, 
ale nie potrafią z niego skorzystać, bo koncentracja to za duży 
wysiłek. Biblia leży obok, ale nie chcą po nią sięgnąć. Gdy przy-
chodzą problemy, nie chce im się zadzwonić po radę lub prosić 
o modlitwę. Wiele nauk i mądrości po prostu ich omija. Efektem 
głodu jest osłabienie, a w konsekwencji śmierć. Efektem ducho-
wego niedożywienia jest duchowa śmierć.

Puste gadanie 
„Leniwy ma się za mądrzejszego niż siedmiu odpowiadają-
cych rozsądnie.” (Przyp. 26,16)

Co więc zostaje leniwemu, jeśli nic nie robi? Mówienie. To 
wydaje się łatwiejsze niż myślenie lub robienie. Skoro wysiłek 
intelektualny męczy, a wcześniej nie było wartościowych do-
świadczeń, nie będzie to wartościowe mówienie. Skąd ma być 
w jego słowach mądrość, skoro jej nie zdobył? Nie ma jej. Są 
za to słowa: puste, niemądre, powierzchowne. Powtarzanie 
sloganów i cudzych myśli, życie plotkami o bliskich, sąsiadach  
i wielkich tego świata oraz interesowanie się mało ważnymi 
niepraktycznymi sprawami, na które pracowici najzwyczajniej 
nie mają czasu. Przemowy i poglądy leniwych nie mają treści 
ani siły oddziaływania. Pozostaje więc wymądrzanie się, bez-
podstawne pouczanie, nierozsądne rady i głupie pomysły. Ale 
leniwy ma dobre mniemanie o sobie, uważa się za mistrza w nie 
popełnianiu błędów - no bo rzeczywiście, jak głosi popularne 
powiedzenie, nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. 
Błędy uczą, mobilizują do poprawy, a odwaga jest cnotą. Od 
leniwego jednak usłyszymy: „ja nie muszę nic poprawiać”.

Brak zapobiegliwości
„Idź od mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, 
abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, ani władzy, 
a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgro-
madza swoją żywność.” (Przyp. 6, 6-8)

Człowiek leniwy nie uczy się na przeszłości, nie planuje przy-
szłości, więc zanika u niego umiejętność przewidywania. Nie 
myśli o tym, żeby gromadzić cokolwiek na gorsze dni, a jeśli 
zbiera zapasy, to w nieprzemyślany sposób, np.: zamiast tego, 
co potrzebnem zbiera to, co mu się podoba. W konsekwencji 
przechodzi trudniej przez problemy, niż gdyby był zapobiegliwy. 
Przypomnę tu przypowieść o 10 pannach – 5 z nich miało zapas 
oliwy, a 5 nie. Kiedy pan młody opóźniał przyjście na wesele, 
wszystkie panny zasnęły, a w tym czasie 5 lamp zgasło. Gdy 
wreszcie przyszedł, tylko panny, które miały zapas oliwy, mogły 
pójść za nim. Panny głupie nie myślały o tym, że okoliczności się 
zmienią i zaniedbały sprawę zapasów. Oliwa to nie tylko symbol 
Ducha Świętego, przede wszystkim to symbol zapobiegliwości  
i przygotowania.

      Bezproduktywność
„Leń nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie 
ma.” (Przyp. 20,4)

Rolnik nie musi cały czas siać i orać. Jego praca polega na ro-
bieniu rzeczy w odpowiednim czasie. Pracowitość nie oznacza 
ciągłych czynności, ale raczej mądrość w organizowaniu sobie 
czasu. Nie wpadajmy z jednej skrajności w drugą. Tak jak pra-
ca, tak potrzebny jest i odpoczynek. Aby jednak doczekać się 
efektów, nie wolno odpoczywać wtedy, kiedy trzeba coś zrobić. 
Plonów w żniwa można się spodziewać tylko wtedy, gdy w od-
powiednim czasie zasieje się zboże. Jeśli więc leniwy zaniedbał 
wykształcenie i nie zdobył odpowiednich umiejętności, nie po-
radzi sobie w ambitnej pracy. Jeśli nie sieje życzliwości, potem 
jej nie otrzyma od innych. Nikt z jego bliskich się nie nawróci, 
bo ewangelia nie jest głoszona. W rezultacie zaniedbań nie wi-
dać efektów, zbiorów w żniwa nie będzie. Biblia nie pozostawia 
nam w tym temacie złudzeń i domysłów. 

PODSUmOWANIE
Po analizie fragmentów z Przypowieści Salomona widzę, że 
lenistwo przez wieki nie zmieniło się, jest może tylko sprytniej 
ukrywane. Jest to niewątpliwie problem społeczny, finansowy  
i zdrowotny, ale przede wszystkim - duchowy, ponieważ lenistwo 
wyrywa nas z Bożej woli, nie pozwala na służbę i rozwój wiary. 
Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do chodzenia w dobrych 
uczynkach, do rozwoju, do wiary, do uczenia się i zmian, do gło-
szenia ewangelii i czynienia innych uczniami Jezusa Chrystusa,  
a jednak mamy wyraźne tendencje do zatrzymywania się, sta-
gnacji, rutyny i braku dobrych efektów naszego działania. Dla-
czego? Czy Boże obietnice zawodzą? Nie! Czy gnębią nas prze-
śladowania i trudności? Nie. Zbyt często gnębi nas wewnętrzny 
wróg – lenistwo. Ono potrafi skutecznie zabić wiarę i miłość, 
zgasić światło ewangelii. Nie bądźmy leniwi! Wstańmy, nie leż-
my dłużej, nie czekajmy aż samo się zrobi. Siejmy, aby kiedyś 
zebrać źniwo. Jest tyle duchowych prawd do odkrycia i zastoso-
wania! Bóg ma jeszcze tyle ciekawych zadań! Nie przesypiajmy 
kolejnego dnia zbawienia. Nie odpoczywajmy, gdy trzeba coś 
zrobić lub kogoś ostrzec. 

Na zasadzie przeciwieństwa można wywnioskować, że czło-
wiek pracowity nie potrzebuje ciągłej zachęty i popychania na 
drodze wiary. Nie trzeba mu podstawiać jedzenia i błagać, by 
z niego skorzystał. Robi odpowiednie rzeczy w odpowiednim 
czasie i nawet kiedy zasłużenie odpoczywa po ciężkiej pracy, 
doświadcza duchowego błogosławieństwa. Nie dość, że chce 
i potrafi zadbać o siebie, to jeszcze jest użyteczny dla innych, 
produktywny i chętny do pomocy. Widać efekty jego pracy  
i z radością z nich korzysta. Docenia to, co wypracował i rozu-
mie osiągnięcia innych. Nie potrzebuje się z nikim porównywać. 
Nawet, jeśli popełni błędy, wykorzystuje je do nauki i rozwo-
ju. Potrafi rozwiązywać problemy. Nie boi się wysiłku, cięż-
kiej pracy ani wyzwań, bo trzymają go one w dobrej kondycji.  
W zamian ma wiele dla siebie i jeszcze dużo więcej, by z chę-
cią obdarowywać innych. Pracowitość (nie: pracoholizm), zapał, 
pasja, zaangażowanie są więc wartościami nie tylko samymi  
w sobie, ale przynoszą bardzo konkretne i znaczące korzyści.

Niech dobry Bóg nam pomoże, niech odnowi nasz zapał i zaan-
gażowanie. Tylko On nie musi się zmieniać.
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Kochani, jak większość z was pochodzę 
z rodziny katolickiej, jednak temat Boga 
był u nas delikatnie pomijany. Nato-
miast moje dwie babcie były wierzące 
i prowadziły przykładny tryb życia, ale 
bardzo się od siebie różniły. 

Babcia Franciszka, prosta kobieta, za-
dbała o to, abym posiadła podstawowe 
wiadomości na temat życia i śmierci 
Pana Jezusa Chrystusa na lekcjach reli-
gii. Po tej edukacji przyjęłam pierwszą 
komunię, nie bardzo wiedząc o jakie-
go Baranka Bożego chodzi i jaka jest 
ta Dobra Nowina. Wyjaśnienia księży 
były niestety mętne i zupełnie niedosto-
sowane do wieku dzieci. Po tej uroczy-
stości dostałam wrotki i parę złotych,  
a licznie przybyła rodzina wcale się 
mną nie interesowała. Czułam się zagu-
biona, bo nie wiedziałam, jaka właści-
wie zmiana miała się we mnie dokonać, 
ale się nie dokonała. Żadne duchowe 
doświadczenie nie miało bowiem miej-
sca. Kościół nie zapewniał już dalszej 
nauki. Zostały mi tylko niedzielne msze, 
w których nic się nie kleiło. Stopniowo 
zaczęłam oddalać się od tego kościoła. 

Odpowiedzi na pytania: kim jest Bóg? 
Jaki jest? Jak mogę się do Niego zbliżyć? 
- zaczęłam szukać w książkach, już 
jako dorosła kobieta. Przeczytałam ich 
ponad 500 z różnych dziedzin i czu-
łam się coraz bardziej rozczarowana. 
Sury, Wedy, Talmud, Mahomet, Budda, 
Mojżesz, Konfucjusz – wszystko mi się 
mieszało. W moich poszukiwaniach na-
trafiłam na książkę jezuity Antonego De 
Mello pt. „Minuta mądrości”. Pisał: „Są 
cuda i cuda. W twojej ojczyźnie uwa-
ża się za cud, jeśli Bóg wypełni czyjąś 
wolę. W mojej uważa się za cud, jeśli 
ktoś pełni wolę Bożą.”

To dało mi do myślenia. Jak powinna 
wyglądać ta relacja Bóg - człowiek? 
Czy to ma być tylko wznoszenie próśb i 
oczekiwanie? A jakie jest moje zadanie? 
Pytania: skąd jestem? Co tu robię? Do-

czułam się 
zagubiona, 

zmiana się nie 
dokonała

kąd zmierzam? Jak sobie radzić 
w tym pędzącym świecie? Jak 
dokonywać trudnych wyborów? 
Do kogo się zwrócić w ciężkich 
chwilach? Czy jest gdzieś auto-
rytet, który może mi służyć za 
wzór? - nie dawały mi spokoju. 
Chociaż byłam lubiana i uważana 
za osobę pogodną i towarzyską, 
miałam wrażenie, że nigdzie nie 
pasuję. Zapraszano mnie na licz-
ne imprezy, bywałam w ciekawych 
miastach, spotykałam się z pełnymi 
życia ludźmi, jednak czegoś mi bra-
kowało. Było we mnie jakby puste 
miejsce, którego nie mogłam niczym 
zapełnić. 

Jedyną osobą, z którą mogłam 
porozmawiać na dręczące 
mnie tematy, była moja druga 
babcia, Zofia. Była to kobieta 
wykształcona, swego czasu 
uczęszczająca również do gimnazjum 
prowadzonego przez zakonnice. Edu-
kację w zakonie wspominała jako pa-
smo intryg, strachu i kar za najdrobniej-
sze przewinienie. Taka atmosfera nie 
sprzyjała zbliżeniu się do Boga. Jednak 
z tej niechęci do kleru, przy pomocy 
rodziny zrodziła się prawdziwa wia-
ra. Mogłyśmy godzinami rozmawiać. 
Wytłumaczyła mi, że strojenie choinki  
i malowanie jajek nie ma nic wspólne-
go z Bogiem. Była również przekonana, 
że czym więcej dba się o całą otocz-
kę wiary, tym bardziej sama właściwa 
wiara zanika. To tak, jakby dbać tylko  
o opakowanie, a o wnętrzu zapomnieć. 

Mając 26 lat wyjechałam z kraju do Ber-
lina, wtedy jeszcze Zachodniego, gdzie 
przebywałam ponad 2 lata. Nocne ży-
cie miasta poznałam od podszewki. To, 
co z początku było nowe, miłe i wesołe 
nagle straciło swój blask i zaczęło się 
jawić jako obraz zepsucia i beznadziei. 
Tysiące młodych, zagubionych ludzi  
z różnych krajów; bezrobocie, alkoho-
lizm, narkomania. Młody człowiek leży 

na ulicy, przechodnie idą 
dalej. Nikt się nie przejmu-
je, ot, „nie dał rady”. 

Pytałam sama siebie: co 
ja tu robię? Czy to jest 

miejsce dla mnie? Po kolejnej imprezie  
i strzelaninie w środku nocy, postanowi-
łam wrócić do kraju. Pełna nowych na-
dziei jechałam do rodzinnego Sopotu, 
próbowałam się w nim znów odnaleźć. 
Mur berliński upadł, ale z pracą było 
coraz gorzej. Wreszcie spokój, nowa 
praca, znów przesypiane noce i czas 
na zastanowienie się nad sobą. Miałam 
nadzieję, że przecież gdzieś muszą być 
ludzie tacy jak ja, którzy chcą żyć ina-
czej, pragną poznać Boga, a jeżeli są, 
to gdzie? Dawne towarzystwo przestało 
mi odpowiadać. Bełkotliwe rozmowy  
o niczym nudziły mnie a plotki drażniły. 
To, co kiedyś wydawało mi się śmiesz-
ne, teraz jawiło się jako beznadziejnie 
głupie. Coraz szczęśliwsza czułam się 
sama ze sobą. Zorganizowałam sobie 
czas. Do kościoła wstępowałam, ale 
tylko wtedy, gdy był pusty. Sama atmos-
fera miejsca, cisza, skłaniały do refleksji. 
Ale co ja mogłam Bogu powiedzieć? Że 
widzę, jak moi znajomi sami się zabija-
ją, a niektórzy już nie żyją? Izolowałam 
się dalej, uprawiałam sport, rzuciłam 

palenie, czytałam książki, odwiedza-
łam galerie, wystawy, chodziłam na od-
czyty... I to okazało się dla mnie dobre, 
bo poznałam wielu ciekawych ludzi  
z różnymi zainteresowaniami, o różnym 
spojrzeniu na świat a nawet wszech-
świat. Jak miło było spotkać się z kimś, 
kto jeździ rowerem, maluje obrazy czy 
pisze książki. 

Pracowałam już wtedy w małym sklepi-
ku i mimo licznych obowiązków znaj-
dowałam czas na moje ukochane książ-
ki. Któregoś dnia przeszedł do mnie 
stary, zaniedbany człowiek. Właściwie 
nie widziałam twarzy, była zarośnięta  
a oczy jakby wtopione, niewidoczne. 
Podszedł do mnie i skinął ręką. Okaza-
ło się, że ma do sprzedania książkę, sta-
rą, piękną i mądrą, jak twierdził.  
W związku z różnorodnością ofert ta-
kich sprzedaży, na które się napotyka-
łam każdego dnia (niektóre były zupeł-
nie idiotyczne), nie miałam nawet ocho-
ty go słuchać. Zobaczyłam, jak się gar-
bił, głowa mu opadła, jakby z rezygna-
cją, ale stał dalej. Odczekując na do-
godną chwilę pokazał mi książkę i po-
wiedział, że jak jej nie kupię, to on wy-
rzuci ją do śmietnika. Ze względu na 
moją słabość do książek ku-
piłam – 5 złotych nie mają-
tek. I oto trzymałam w ręku 
starą Biblię. Nie miałam cza-
su dłużej jej przeglądać i 
odłożyłam na półkę, gdzie 
przeleżała długie miesiące.  

jak jej nie 
kupię, to on 

wyrzuci ją do 
śmietnika

Przy grudniowym sprzątaniu sklepu, 
wśród rzeczy zostawionych, niepo-
trzebnych i zepsutych znalazłam ją  
i zaniosłam do domu. Któregoś dnia, 
nie mogąc zasnąć szukałam czegoś 
do czytania i oczy moje natrafiły na 
zapomnianą księgę. Zaczęłam czytać 
i od tego momentu zaczęły się dziać 
dziwne rzeczy. Miałam wyjątkowy 
sen. Słyszałam w nim, jakby ktoś do 
mnie mówił i pokazywał mi świat. 
Widziałam dziwne miejsca, kraje,  
o których nie wiem nawet, gdzie leżą, 
ludzi, których nie znałam. Wszystko 
miłe, ładne, kolorowe. Wodospady, 
łąki, lasy, morze czy ocean z wystają-
cymi jasnymi skałami, na których były 
schody, po których wchodzili ludzie.  
A potem śniłam o wielkim zniszczeniu. 
Widziałam błoto, krew, całe góry po-
łamanej stali i gałęzi, zamiast śpiewu 
ptaków straszny ryk. Obudziłam się. 
Pamiętam ten sen w najdrobniejszych 
szczegółach do dzisiaj. Tłumaczyłam 
go sobie tym, że czytałam o stworze-
niu świata, a potem o Noe i potopie. 
Jednak sen ten był tak realny! Wiem, że 
zadziałał przez niego Bóg – obudziłam 
się z poczuciem, że staję się cząstką 

jakiejś całości, tylko jeszcze 
nie wiedziałam, czego. 

W pracy z niecierpliwością 
czekałam, aż znajdę się  
w domu i będę mogła czy-
tać, ale literki były takie małe,  
a słownictwo archaiczne. 

Postanowiłam kupić większą Biblię. 
W tym celu oczekiwałam już godzinę 
przed otwarciem sklepu. Sprzedawczy-
ni była zdziwiona, pamięta mnie do 
dzisiaj. Po uchyleniu się drzwi sklepu 
wpadłam do środka, żądając dużej Bi-
blii, natychmiast. Kupiłam tzw. „Tysiąc-
latkę”, dużą, grubą i drogą.    

Teraz mogłam już bez przeszkód cały 
wolny czas przeznaczyć na zgłębia-
nie Pisma Świętego, póki oczy mi się 
same nie zamknęły i nie zasnęłam. 
Mimo to budziłam się wypoczęta. Nie 
wiadomo dlaczego, rano nogi niosły 
mnie inną trasą. Zamyślona znalazłam 
się na plaży, jakieś 200 metrów od 
miejsca mojej pracy. Miałam jeszcze 
trochę czasu. Ranek był rześki po po-
rannym deszczu. Nagle zobaczyłam 
tęczę i przypomniałam sobie słowa 
z Biblii, które pojawiły się jakby obok 
mnie: „Łuk mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między Mną a zie-
mią. Gdy rozciągnę obłoki nad ziemią  
i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, 
wtedy wspomnę na przymierze, któ-
re zawarłem z wami i z wszelką isto-
tą żywą, z każdym człowiekiem, i nie 
będzie już wód potopu na zniszczenie 
żadnego istnienia.”. Potem zobaczyłam, 
jakby resztki ogniska z kamieni i paty-
ków i znów coś sobie przypomniałam, 
choć nie wiem już dziś nawet skąd: 
„Rozszczep drewno, a będę tam; pod-
nieś kamień, a znajdziesz mnie”. I wte-
dy stało się coś jeszcze. Jak już wspo-
mniałam, nie mogłam sobie poradzić  
z moimi kłopotami, nie wiedziałam, ja-
kie mam zająć stanowisko w ważnych 
dla mnie sprawach. Miałam wrażenie, 
że coś mnie niszczy, zżera od środka,  
a jednocześnie to puste miejsce w środ-
ku wciąż tam jest. I tu znowu przypo-
mniały mi się słowa de Mella: „Oto, 
co niszczy rodzaj ludzki: polityka bez 
zasad, postęp bez współczucia, bogac-
two bez pracy, wiedza bez milczenia, 
religia bez odwagi, kult bez świadomo-
ści”. Myślałam o tym, co ja właściwie 
robię, w jakiego Boga wierzę i zdałam 
sobie sprawę, że wyobrażałam sobie 
Boga jako kogoś, kto stworzył świat  
i nas, a potem wszystko zostawił i odle-
ciał w nieznane. Jakoś znów usłyszałam 
poznane słowa z Ewangelii Mateusza: 
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 

Świadectwo Ani Lemiesz

ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA



22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 10 / październik 2010

Z problemem znaczenia historii łączy się 
kwestia podobna, mianowicie, czy chrze-
ścijaństwo ma być siłą raczej konserwa-
tywną, czy postępową. Usłyszymy na to 
pytanie różne odpowiedzi, często skrajne. 
Pojawią się też odpowiedzi dwuznaczne, 
paradoksalne, czasami też wskazujące 
na swego rodzaju ironię losu. Trudno dać 

na to pytanie bowiem jednoznaczną od-
powiedź a żadną odpowiedzią będzie też 
wskazanie, że prawda leży pośrodku, bo 
to nic nie znaczy.
 
Zanim jednak na to pytanie odpowiemy, 
warto przypomnieć, co to właściwie zna-
czy być konserwatystą czy postępow-
cem w sensie ogólnym. Po pierwsze, nie 
należy tego pytania mieszać z kwestiami 
dotyczącymi wolności jednostki, czy 
znaczenia państwa, czy wspólnoty, bo 
to inna kwestia. Zarówno praw jednostki, 
czy roli państwa można bronić zarów-
no  w imię konserwatyzmu jak i wiary  
w postęp. Inną kwestią też jest stosunek 
do religii. Można być religijnym postę-
powcem i konserwatywnym ateistą. Nie  
w tym rzecz. Podstawowa różnica doty-
czy czegoś innego.

Postępowcem jest ktoś, kto wierzy, że  
w społeczeństwie jest wiele niepotrzeb-
nego zła, że siłą woli można się go pozbyć, 
tylko trzeba chcieć; wystarczy wprowa-
dzić odpowiednią ustawę, ewentualnie  
w skrajnym wypadku kogoś zabić: to zna-
czy tych, którzy bronią status quo i utrwa-
lają ciemnotę w społeczeństwie, broniąc 
za wszelką cenę zastanych tradycji. Tych 
trzeba się pozbyć, a wtedy naprawdę  
będzie lepiej. „Yes, we can” - i wtedy 
będzie dobrze. Bo zasadniczo ludzie są 
dobrzy. Wystarczy tylko wyzwolić ich 
energię, którą niepotrzebnie tłumi kultu-
ra. Kultura mówi, że ma być tak i tak, bo  
tak zawsze było i tak wypada i tak jest 
normalnie. Ona degeneruje społeczeń-
stwo przez nadmiernie restrykcyjne za-

sady. Wystarczy tylko dziecku pozwolić 
się rozwinąć, a rozwinie się jak pąk róży. 
W postępowej perspektywie przestępca 
to ktoś, kto został zepsuty przez społe-
czeństwo. Trzeba go wyleczyć, zresocja-
lizować tak, by stał się dobry, bo w głębi 
serca jest dobry, tylko został w dzieciń-
stwie zraniony. To nie on jest winien: to 

zbyt restrykcyjne społeczeństwo, które 
mówi co wypada a co nie, i narzuca to 
siłą. 

Postępowiec myśli: a właściwie dlaczego 
tak wypada? I dlaczego ma być tak, jak 
zawsze było, i co to właściwie znaczy, 
że coś jest normalnie? W innej kulturze 
co innego jest normalne, dlaczego nie 
spróbować inaczej? Sprawmy, by za nor-
malne uznać coś, co normalne do tej pory 
nie było. Dlatego należy ograniczyć zbyt 
sztywne zasady kultury i tradycji. Gdy 
każdy wyzwoli siebie, samozrealizuje się, 
będzie ok. Zasady niepotrzebnie ranią lu-
dzi, zmieńmy je! Wtedy uda się rozwiązać 
wiele rzeczy, których się do tej pory nie 
udawało. Tylko trzeba spróbować. Rusz-
my z posad bryłę świata. Zróbmy zupeł-
nie inaczej niż było do tej pory. I wtedy 
będzie lepiej. Bo może być lepiej, nic nie 
musi być, wszystko można zmienić. 

Konserwatysta to ktoś, kto w to nie wie-
rzy. Też widzi w społeczeństwie wiele zła, 
ale  uważa, że ono jest, bo ludzie są źli. 
Nieuniknienie. Dlatego jest za surowym 

prawem, by karać przestępców, zbo-
czeńców, degeneratów, odszczepieńców 
i zakały społeczeństwa. Nie wierzy za 
bardzo w ich resocjalizację; woli, żeby ich 
wyłapać i nie wypuszczać, a tych najgor-
szych zabić. Bo wiadomo, że tacy nigdy 
się nie zmienią. Drży na myśl, że mogą 
się samo- zrealizować... Dlatego popiera 

kulturę, która ogranicza ludzką skłonność 
do samorealizacji. Nie wierzy w możli-
wość gruntownej zmiany społeczeństwa. 
Nie sądzi zresztą, by to było konieczne. 
Nasi przodkowie byli mądrzy, wiedzieli 
jak żyć i tego trzeba się trzymać, a nie 
wydziwiać. Nie należy łamać norm, które 
przyjęli, bo nie wszystko należy zmieniać, 
pewne sprawy powinny pozostać takie, 
jak są. Uważa więc, że państwo zamiast 
reformować społeczeństwo powinno ła-
pać bandytów, a dać spokój normalnym 
ludziom. Nie należy poprawiać tego, co 
się sprawdzało i mieszać ludziom w gło-
wach. W imię czego? Ludzie sami wiedzą 
jak mają żyć, żyją normalnie i tak ma po-
zostać. Nie będzie im mędrek z miasta 
mówił, że można inaczej. „Nikt nam nie 
powie, że białe nie jest białe, a czarne nie 
jest czarne”. Nie należy zamazywać za-
sad, które się sprawdzają. Owszem, nale-
ży poprawiać pewne rzeczy, wprowadzać 
nowe wynalazki i sposoby na ulepszenie 
życia, ale nie należy ludziom wywracać  
w głowach i stawiać wszystkiego do góry 
nogami. Tych zaś, co mieszają, należy 
usuwać, choćby siłą.
 

PUNKTY WIDZENIA

Dr Janusz Kucharczyk

Chrześcijaństwo:  
konserwa czy postęp? 

A chrześcijaństwo – po czyjej jest stronie? Wyzwo-
licieli w imię lepszego jutra, czy broniących tego, co 
normalne i co było zawsze? Zapytajmy więc, a jaki 
był Pan Jezus? Czy trzymał się norm, które uznawa-
no za święte i nienaruszalne w jego czasach? Nie,  
z rozmysłem i konsekwentnie je łamał. Robił w szabat 
takie rzeczy, których porządny Żyd nie powinien był 
robić. Nie mył kubków ani rąk, jak się myć powinno, 
o przodkach wypowiadał się źle, ich tradycji nie sza-
nował. A zarazem nikogo nie skreślał, a szczególnie 
ludzi uznanych za odszczepieńców, degeneratów. 
Otaczał się prostytutkami, celnikami, upadłymi kobie-
tami i różnymi mętami, wierzył w ich poprawę i bronił 
ich przed społeczeństwem. Był więc prawdziwym  
i konsekwentnym postępowcem? Tak, ale...

Ale była rzecz, której nigdy nie podważał. Nigdy nie 
podważał Pism. Choć z pogardą wypowiadał się  
o tradycji przodków, to zawsze z szacunkiem i czcią 
o Prawie Bożym i innych świętych pismach. Czuł się 
ich kontynuatorem. Całe swoje przeznaczenie i sens 
życia budował na Pismach właśnie. Chciał być i był 
wierny wszystkiemu, czego nauczały. I nie znajdował 
słów usprawiedliwienia dla tych, którzy je odrzuca-
li i nie pokutowali. Wiedział również, że ludzie są źli  
i potrzebują pokuty. Nie nauczał, że mają siebie zre-
alizować i się otworzyć na własne potrzeby, i że to 
im właśnie pomoże. Przeciwnie: uważał, że muszą 
umrzeć dla siebie, wziąć krzyż i Go naśladować.   
A Bóg niekoniecznie będzie wyrozumiały, jeśli tego 
nie zrobią, choć jest Bogiem łaski, bo to owszem ła-
ska, ale ku zmianie. 

A więc Jezus był pośrodku: trochę taki, a trochę taki. 
Albo, był skrajnym postępowcem i konserwatystą na-
raz. Dla niego zmiana, w którą wierzą postępowcy, 
była tym samym, co podporządkowanie się zasadom, 
o których mówią konserwatyści: była poddaniem się 
jedynej tradycji, którą szanował, poddaniem się mocy 
Bożego Słowa. Niechęć do tradycji, którą przejawia-
ją postępowcy była u niego tym samym, co niechęć 
do innowacji, do ludzkich innowacji, które stały się 
uświęconym tradycjami, choć na to nie zasługiwa-
ły, bo nie były od Boga. Sąd Boży, który skaże tych,  
którzy czcili fałszywą tradycję, będzie zarazem są-
dem na tych, którzy odrzucali Boże zasady, bo to je-
dyna tradycja, którą w pełni należy zachowywać. Inne 
można stosować, ale nie można ich uświęcać. 

Bóg jest odwieczny i niezmienny i żaden postęp Go 
nie zmieni. Ale żadne stworzenie nie jest Bogiem  
i zmieniać się musi nieustannie, właśnie po to, by 
zachowywać wolę niezmiennego Boga. On jest świę-
ty i wzywa nas, byśmy się do Niego upodabniali,  
co oznacza konieczną zmianę, nieustanne zmiany  
w imię niezmiennego Boga i Jego niezmiennej woli  
i natury. To, co pochodzi od Boga, jest wieczne.   
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jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weź-
cie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem ci-
chy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie”. 

W tym momencie jakby kamień spadł mi z serca. Zaczęłam się 
modlić tak, jak potrafiłam, a pamiętałam w całości tylko „Ojcze 
nasz”. Mimo, że znałam tą modlitwę od dziecka, dopiero teraz ją 
zrozumiałam. Stałam tak, jak zaczarowana a w mojej głowie 
wszystko wróciło na swoje miejsce. Można to porównać do dwóch 
przezroczystych zegarów, gdzie na jednym 
jest właściwa godzina a na drugim zła. Na-
gle wskazówki na obu pokrywają się  
i wszystko staje się jasne. 

Moje kłopoty nie do pokonania stały się 
nagle malutkie, a rozwiązanie takie proste. 
Zwaliło mnie z nóg, uklękłam na plaży, poczułam łzy – tak dawno 
nie płakałam. Puste miejsce w moim wnętrzu zaczęło się kurczyć, 
system wartości zmienił się, to co było kiedyś ważne stało się 
nieważne i odwrotnie. Wszystko, co przeżyłam, czego się dowie-
działam, co przeczytałam dopiero teraz ma jakąś wartość, kiedy 
wiem, jak z tego mądrze korzystać. Odkryłam, że mój gniew na 
innych często płynie z oczekiwania, że będą inni; że łatwiej mi 
będzie założyć na nogi sandały, niż pokryć świat dywanem; że  
z przeszłością należy się pożegnać nie dlatego, że była dobra czy 
zła, tylko dlatego, że jest martwa; że mam możliwość stać się no-
wym człowiekiem, dzieckiem Bożym. Póki co, przestałam zmie-
niać świat a zaczęłam siebie. Wiedziałam już, skąd jestem, co tu 
robię, dokąd idę. Zaczynałam odkrywać, kim jest Jezus Chrystus, 
co dla nas zrobił, że dobra nowina jest o Nim, o tym, że Bóg nas 
nie zostawił a Duch Święty działa i potrafi zmieniać nasze serca. 
Oddałam swoje życie naszemu Panu. 

Szukałam możliwości, żeby się z kimś tym podzielić, jeszcze cze-
goś dowiedzieć, ale jedyne, co mnie spotkało, to kręcenie głową, 
wytrzeszcz oczu i pytanie, co się ze mną dzieje. Żadnego dialogu. 
Tylko moja babcia Zofia traktowała to poważnie, ale przez telefon 
trudno mówić o takich sprawach. Siadałam na ławeczce przed ko-
ściołem i modliłam się – czy to jest moje miejsce, wśród staruszek 
klepiących „zdrowaśki”? Po jakimś czasie do sklepu zaczęła przy-
chodzić Kasia Osiecka z dziećmi. Obiło mi się o uszy, że jest żoną 
pastora. Pomyślałam, że może tędy droga, może oni coś wiedzą  
i zaczęłam delikatnie rozwijać temat, co nie jest takie łatwe stojąc 
za ladą, w otoczeniu buraków i kapusty. 

Przyszedł pastor Krzysztof. Zaprosili mnie do siebie na rozmo-
wę, czego nigdy nie zrobił żaden ksiądz, a kilku znałam – to było 
zaskoczenie. Jestem głęboko wdzięczna rodzinie Osieckich za 
wyrozumiałość, cierpliwość i czas, który mi wtedy poświęcili,  
za wspólne modlitwy i wyjazdy. To wszystko sprawiło, że 12 listo-
pada 2006 roku ochrzciłam się w gdańskim zborze. 

Bóg cały czas działa w moim życiu. Odzyskałam spokój, mam no-
wych przyjaciół. Pojawiły się dobre relacje z córką, z którą wcze-
śniej żyłam w długotrwałym konflikcie. Udało mi się zrealizować 
większość marzeń. Chcę podziękować mojemu Panu, Jezusowi 
Chrystusowi za to, co zrobił dla mnie na krzyżu i co teraz robi  
w moim życiu. 

wszystko  
wróciło na 

swoje miejsce



Widziałem kiedyś fajny filmik. Sonda prze-
prowadzona w jakimś markecie miała za zadanie 

pokazać ludziom, jak bardzo błędny obraz siebie samego 
posiadają. Pierwsze pytanie brzmiało: czy jesteś dobrym czło-
wiekiem? Większość uczestników odpowiadało, że raczej tak. 
Kolejne pytanie to: czy uważasz, że po śmierci pójdziesz do nie-
ba czy do piekła? Tutaj również najczęściej padała odpowiedź 
pierwsza. Za chwilę jednak pytający rozpoczynał temat dziesię-
ciu przykazań a pierwszym przy-
toczonym było: 

Nie kradnij! Ja dodaję: nie po-
siadaj na własność, nie sprzeda-
waj/oddawaj, nie używaj cze-
goś, co nie jest twoje. Coś nie 
jest twoje, jeśli ma jakąś wartość  
a nie kupiłeś tego ani nie dostałeś.  
[II Mojżeszowa 20,15]

Brzmi to bardzo teoretycznie ale jest mocno praktyczne. Może 
nikt z nas nie idzie do sklepu, nie bierze towaru z półki i nie 
wychodzi bez płacenia. Ale czy nie podobnym jest ściągnięcie 
nowej płyty czy książki z nielegalnego źródła? Ktoś coś stworzył, 
natrudził się, chce na tym zarobić i ma do tego prawo. Ty to ścią-
gasz, cieszysz się tym a twórca nie ma z tego nic. Okradasz go. 
Podobnie z oprogramowaniem czy własnością intelektualną. Nie 
ma wytłumaczenia, że na coś mnie nie stać, że drogo kosztuje  
a zarabiają na tym pośrednicy. Jeśli nie stać mnie na luksuso-
wy samochód to jeżdżę autobusem a nie biorę sobie jakiegoś z 
parkingu, bo nie warto kupować i nabijać kiesy dilerowi. Rzuć 
okiem na swoje płyty, zawartość dysku twardego czy kolekcję 
filmów. Czy wszystko to kupiłeś, bądź ktoś tobie kupił?

Podobnie jest z wymienioną własnością intelektualną, której 
wartości nie doceniamy i być może dlatego traktujemy dosyć 
lekko. Kopiowanie części lub całości jakiejś pracy, czy jest to 
praca naukowa, czy chociaż zwykłe wypracowanie, to kradzież. 
Podobnie jak wcześniej - ktoś coś stworzył, napracował się  
a ktoś inny bierze to, być może lekko przerabia i podpisuje swo-
im nazwiskiem, jako swój pomysł i pracę. Kradzież! Natura czło-
wieka potrafi usprawiedliwić wszystko, co złe. Tak nam łatwiej, 
wygodniej, szybciej i taniej. Boże standardy są wysokie, nie za-
niżajmy ich!

PS: Dawno temu, kiedy już kilka lat chodziłem z Bogiem, podją-
łem radykalną decyzję, że będę słuchał jedynie chrześcijańskiej 
muzyki. Ściągnąłem specjalny program udostępniający jedynie 
muzykę z serwerów z chrześcijańskimi treściami. Jakiś czas póź-
niej Bóg bardzo wyraźnie pokazał mi ten śmieszny „radykalizm” 
w moim postępowaniu. Chyba nawet w tym samym dniu zebra-
łem wszystkie moje nielegalne płyty z programami, całą kolekcję 
muzyki na płytach oraz na dysku. Dane pokasowałem a płyty 
oblałem benzyną i podpaliłem. Poczułem niesamowitą wolność 
od grzechu i chęci posiadania, od kradzieży. Zdecydowałem, że 
od teraz będę pracował na legalnym oprogramowaniu a na pły-
ty będę oszczędzał, ażeby je kupować. Dziś mam ponad 200  
albumów, legalne oprogramowanie i filmy. Bóg uhonorował moją 
decyzję i pobłogosławił mi. Ja dziś już nie kradnę, a Ty?  ■

z cyklu:

dziesięć

najważniejszych

ÓSME
Tomek Bogowski
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Wiarą i muzą... 
ale czy jeszcze muzą?

To już nie jest muzyka - powiedział ktoś, kto usły-
szał kilka kawałków na koncercie. Traf chciał, że 
akurat szukali nazwy. No Longer Music to kape-
la, która nie ma sobie równej nie tylko dlatego, 
że grając raczej „średnio” zjeździli już cały świat. 
Nie znam podobnego zespołu, który tak mocno 
szokuje przesłaniem o Chrystusie, pokazując Go 
jednak w sposób całkiem zrozumiały dla dzisiej-
szych odbiorców. Warto napisać o nich kilka słów, 
gdyż właśnie skończyli kolejną trasę koncertową 
po Polsce.

Już prawie trzydzieści lat temu w Amsterdamie, 
mieście gdzie prostytucja, narkotyki i ogólna demo-
ralizacja była na początku dziennym, David Pierce 
ze swoją żoną mocno poczuli, że Bóg kocha ludzi, 
których inni dawno skreślili. Efektem tego było zor-
ganizowanie kilku koncertów ewangelizacyjnych 
na ulicach oraz studium biblijnego dla punków  
i anarchistów. Pierwsze spotkania odbywały się 
na starej barce zacumowanej w centrum miasta.  
Właśnie tam pierwsi młodzi ludzie, którzy bunto-
wali się przeciwko otaczającej ich rzeczywistości, 
przychodzili do Chrystusa. W niedługim czasie po-
wstał zespół ewangelizacyjny, który grał namiast-
kę punk rocka na instrumentach, które dało się 
nabyć za grosze. Jednym z najśmieszniejszych 
wspomnień Davida z początków zespołu jest per-
kusista, który nie miał statywu na blachy. Musiał 
je więc zawiesić na 
sznurku pod sufitem, 
co skutkowało bu-
janiem się ich przy 
każdym uderzeniu. 
To musiał być ge-
nialny widok! Takie 
przeciwności nie po-
wstrzymały jednak 
ekipy przed opowia-
daniem o Tym, który 
ich uratował.

W ciągu tych  
lat zespół zagrał  
w większości krajów 
świata, włączając  
w to miejsca, gdzie 

od setek lat nikt nie przybył z posel-
stwem o Chrystusie. Gościły ich festi-
wale punkowe, chociażby polski Jaro-
cin, imprezy chrześcijańskie i kościoły. 
Jednak nie te miejsca są ich głównym 
celem. Przez te lata grali koncerty w klu-
bach satanistycznych, spotkaniach grup 
new age, melinach terrorystów z IRA, 
jamajskich osiedlach tylko dla czarno-
skórych, więzieniach i innych wyklętych 
punktach na mapie miast całego świata. 
To tam, gdzie inni boją się iść z obawy  
o własne życie, gra ekipa NLM. Skład 
zespołu nieustannie zmienia się, ale od 
lat pozostaje ten sam lider, okrzyknięty 
już dawno temu rockowym kapłanem.

W tym roku po raz kolejny zespół od-
wiedził Polskę. Zagrali 9 koncertów, 
na których Ewangelię usłyszało kilka 
tysięcy, głównie młodych ludzi. David 
zawsze wspominał, że nasz kraj moc-
no leży mu na sercu, dlatego tak bardzo 
lubi tu wracać i często gra koncerty w tej 
części Europy. Dziś Steiger (po holen-
dersku „barka”) jako organizacja skupia 
w sobie 35 różnych służb i partnerów  
w 9 krajach. Jednym z polskich przy-
jaciół misji jest Slot Art Festiwal. Mi-
sjonarze ze Steiger prowadzą pracę  
w różnych krajach, opowiadają Ewange-
lię i robiąc bardzo praktyczne i potrzeb-
ne rzeczy. Niedawno misja otworzyła 
szkołę biblijną przygotowującą swoich 
pracowników do służby za naszą za-
chodnią granicą, w Krogis. Wszyscy, 
którzy czują temat pracy z młodymi 
ludźmi i chcą się zaangażować w służ-
bę, są zapraszani do współpracy.

Polska trasa koncertowa już się skoń-
czyła, ale w planach jest listopadowy 
speaking-tour rockowego kapłana. Ma 
on na celu zachęcenie wierzących do 
zaangażowania się w zwiastowanie 
Królestwa Bożego. Wszystkie informa-
cje na ten temat będą na pewno do-
stępne w Internecie. Dobrze wiedzieć, 
że Bóg troszczy się o wszystkich ludzi  
i posyła swoich „agentów” także do tych, 
których inni już odrzucili i skreślili. Warto 
zaangażować się w tą, czy inną służbę. 
Może Steiger jest właśnie dla ciebie? ■

Rozpoczął się kolejny rok akademic-
ki w Wyższym Baptystycznym Semi-
narium Teologicznym w Warszawie. 
Swoje zajęcia rozpoczęli studenci 
teologii a także Instytutu Katechetycz-
nego. W październiku rozpocznie się 
również drugi semestr zajęć w Instytu-
cie Studiów Żydowskich.

Nasze seminarium zamierza urucho-
mić w tym roku akademickim nową 
ofertę edukacyjną pod nazwą Roczny 
Instytut Biblijny (RIB). Od kilku lat do-
cierają do nas sygnały od chrześcijan, 
którzy pragną pogłębić swoją wiedzę 
biblijną, zainwestować w swoje po-
znanie Boga, ale albo nie mają czasu, 
albo determinacji lub odwagi, aby zde-
cydować się na rozpoczęcie studiów 
czteroletnich. Roczny Instytut Biblijny 
jest dla nich. Może również dla Ciebie, 
drogi Czytelniku?

Program zajęć Rocznego Instytutu Bi-
blijnego obejmowałby podstawowe 
zagadnienia wiedzy biblijnej i teolo-
gicznej w oparciu o część wykładów 
dla studiów licencjackich, takich jak: 
Wstęp do teologii – poznanie imion 
Boga i Jego atrybutów, Teologia NT 
(Ewangelie), Wstęp do teologii prote-
stanckiej, Teologia ST (Pięcioksiąg), 
Ewangelizacja i misja, Etyka biblijna, 
Charakter przywódcy, Historia Kościo-
ła (Reformacja - współczesność), Her-
meneutyka, Metody studiowania Biblii, 
Wzrost Kościoła na przykładzie Dzie-
jów Apostolskich, czy Życie Jezusa.

Dla rozpoczęcia studiów w Instytucie 
nie wymagamy matury. Jednocześnie 
liczymy na to, że wielu uczestników 
RIB-u zachęci się do dalszego konty-

nuowania nauki i dlatego traktujemy 
ów Instytut jako pomost do regular-
nego programu studiów licencjackich. 
Instytut kończyć się będzie w czerw-
cu 2011 roku uzyskaniem dyplomu,  
z oceną ogólną będącą średnią wszyst-
kich uzyskanych ocen. Dla osób, które 
ukończą go z oceną powyżej 4,00 ofe-
rujemy możliwość kontynuowania stu-
diów na studiach czteroletnich, wraz  
z zaliczeniem i wpisaniem ukończo-
nych w RIB-ie przedmiotów do indek-
su, o ile ocena z tych przedmiotów 
wyniesie co najmniej 3,50 (dostateczny  
z plusem).

Zajęcia będą odbywać się w tym sa-
mym czasie, co studentów niestacjo-
narnych oraz Instytutu Katechetycz-
nego. Oznacza to, że studenci RIB-u 
będą zaangażowani w życie studenc-
kie tak samo jak wszyscy pozostali. 
Każdy zjazd będzie rozpoczynał się 
w piątek o 19.00 i trwał do niedzieli 
do godz. 14.30. Czesne wynosi 250 zł 
za każdy zjazd, obejmuje zakwatero-
wanie oraz pełne wyżywienie i koszta 
nauki. Rozpoczęcie zajęć przewidzia-
ne jest w czasie zjazdu w dniach  8-10 
października 2010 r.

Każdego, kto pragnie rozpocząć studia 
w Rocznym Instytucie Biblijnym, pro-
simy o wypełnienie zgłoszenia wraz  
z rekomendacją pastora lub Rady 
Zborowej (wzory tych dokumentów są 
zamieszczone na stronie internetowej 
www.wbst.edu.pl) i przywiezienie ich 
ze sobą na pierwszy zjazd!

Serdecznie zapraszamy do WBST!                                                          
Rektor  dr Andrzej Seweryn

WIEŚCI Z WBST

RUSZA ROCZNY INSTYTUT 
BIBLIJNY (RIB) przy WBST!
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                      Droga Beatko,

czy znasz może ten wiersz? Zacy-
towałam Ciebie, bo oddaje mój stan  
ducha:

„Chcę przytulić policzek
do twoich zroszonych pleców.
Ogrzać dłonie dotykiem
twojego zmęczonego oddechu.

Pod powiekami ledwo otwartymi,
razem ze świtem widzieć,
budzące się pożądanie.

Z nastaniem nocy czuć zapach
i słodki ciężar i szept
w naszej sypialni.

I smutek bolesny odchodząc
po raz kolejny w samotność.”

Lato w pełni. Słońce kusi do wło-
żenia sukienki, ciepły wiatr rozwiewa 
kwiaty we włosach. Długie dni, zachód 
słońca późnym wieczorem. A ja chęt-
nie bym się przytuliła... Gdy widzę za-
kochanych idących brzegiem morza, to 
tym bardziej doskwiera mi samotność. 
Brakuje mi opiekuńczych ramion, czu-
łych dłoni… Owszem są koleżanki, jest 
rodzina, ale oni nie wypełnią tej pustki. 
Nie o takiej miłości piszę.

Pewnie zaraz powiesz – „Bóg jest 
miłością, Bóg Cię kocha…”. Nie zaprze-
czam. Tylko, że ja chcę iść z „miłością” 
do kina, na spacer, chcę z nim tańczyć  
i robić zakupy. Skąd we mnie to chcenie, 
nie poparte wykonaniem? Czemu tak 
odczuwam potrzebę dzielenia z kimś 
życia, kiedy na drodze nie ma współto-
warzysza podróży?

Na domiar bezkresnej pustki i po-
czucia osamotnienia, dobiło mnie jesz-
cze prawo, o którym mówi Biblia. Po 
pierwsze należy poślubić osobę wie-
rzącą. A na rynku – deficyt. Fragment  
o rozstaniu jest wielkoduszny i przyjmu-
ję go w całości. Natomiast zakaz ponow-
nego wchodzenia w związek małżeński 
bardzo mnie zasmucił. Jeśli to mój mąż 
odszedłby ode mnie, bo tak postanowi, 
to mi pozostanie tylko samotność, tak? 
Mam ponosić konsekwencje jego grze-

chu mimo, że przebaczyłam, kocham 
nadal i chcę z nim być?  

Kolejna sprawa – żona ma słuchać 
męża i to mąż podejmuje ostateczną 
decyzję. Zaraz, zaraz! A gdzie równo-
uprawnienie, gdzie partnerstwo? Prze-
cież oboje możemy mieć różne poglądy, 
a małżeństwo to nie układ pan – sługa, 
przynajmniej w moim rozumieniu. Po-
pieram wymianę zdań, przekonywanie 
do swoich racji i uważam dialog za 
podstawę jakichkolwiek relacji. Dlatego 
to jedno zdanie z Biblii ostatnio stało 
się dla mnie „solą w oku”. Nie umiem 
tego zaakceptować, nie mieści mi się to  
w moich pokładach tolerancji.

 Przejdźmy dalej. W małżeństwie 
osób wierzących, żyjących „po Bożemu” 
jedna ze stron wyłamuje się, odwraca od 
Boga. Jaka ma być wtedy postawa dru-
giej? Zakładam, że podejmie próbę ra-
towania, będzie się modlić, prosić Boga  
o pomoc. Jak wtedy wytrzymać, jak się 
w ogóle porozumieć i na jaką jakość 
życia wtedy trzeba przystać? Mam w to 
świadomie wdepnąć? 

Mam sporo dwudziestokilkulet-
nich koleżanek po rozwodach lub  
w separacji. Małżeństwa roczne, dwulet-
nie to dzisiaj standard. Najpierw wielki 
ślub a za chwilę głośne łup. Dziewczy-
ny już nie marzą o dozgonnej miłości, 

Edyty Taube, Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej

fot. Tawizz Kollr

zdecydowanie doceniają swój spokój  
 nie chcą niczego „tworzyć”. Czują się 
skrzywdzone i zawiedzione, cieszą się, 
że całego życia sobie nie zepsuły, że  
„w porę okazało się, kim był szanowny 
małżonek”. Potrzeba bycia z kimś oczy-
wiście pojawia się, ale szybko znika. Nie 
dziwi mnie, że po takim oparzeniu mają 
bolesne wspomnienia i chcą czegoś in-
nego, to naturalny odruch. Nie dziwię 
się też tym, które długo szukają spoiwa 
dla przerwanych więzi. Trudno pogo-
dzić się z końcem miłości, dlatego wiele 
osób nawet nie nazywa wprost swojej 
sytuacji. Wolą żyć w „bajce”, karmić się 
przeszłością i łudzić się, że to się jeszcze 
odrodzi. 

Myśląc o miłości, wspólnym życiu, 
biorę pod uwagę współczesne podej-
ście do małżeństwa i dokładam moje 
osobiste przeżycia, złamane serce, stra-
cone zaufanie. Tego nie da się oddzie-
lić. Dawno już wyrosłam z kojarzenia 
miłości z „rycerzem na białym koniu”  
i wiem, że związek to radość i trudności 
idące w parze. No i nie oszukujmy się, 
nawet małżeństwo osób wierzących nie 
jest dziś gwarantem dozgonnej miłości... 
Więc co pozostaje?

Życzę wiele ciepłych dni w ramio-
nach ukochanego (męża oczywiście!)

- Edyta

W ODPOWIEDZI:
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List VIII KOCHANA EDYTKO!
Lato, czy jesień a temat miłości jest 

zawsze aktualny, moja droga. Zapewne 
szczególnie aktualny dla osób samot-
nych, jak Ty. O pardon, teraz mówi się 
singli, taka moda, to nawet cool! No cóż, 
lubię myśleć o miłości, chociaż singielką 
nie jestem.

Pewnie Ci opowiadałam, jak to wy-
szłam za mąż po miesiącu znajomości 
kandydata, że tak nazwę, swojego obec-
nego i jedynego, z nastawieniem, że 
„tego jeszcze nie próbowałam w życiu, 
a jak mi się znudzi, to zawsze się można 
rozwieść”.  I to, że gdy nawróciłam się 
osiem miesięcy później, byłam przera-
żona swoją decyzją.  Powtarzałam sobie:  
„i ja mam być z tym facetem już do koń-
ca życia?!”. Bo tak naprawdę, dopiero 
wtedy uświadomiłam sobie, jaka to od-
powiedzialność „wyjść za mąż”. Kiedyś 
młodzi ludzie nie mieli tego problemu: 
rodzice w trosce o dobro dziecka wybie-
rali mu partnera życiowego, w niektó-
rych kulturach tak jest do dzisiaj, młodzi 
nawet nie widują się przed ślubem. Mój 
mąż też mnie uspakajał, mówiąc: „po-
znamy się po ślubie”. I tak jest. Choć 
dzisiaj młodzi ludzie pragnąc ustrzec się 
błędów, pomieszkują ze sobą przed ślu-
bem, „testują materiał” w ten, czy inny 
sposób... A i tak nie są w stanie przewi-
dzieć końcowego efektu, czyli tego, czy 
ich związek przetrwa próbę czasu.  

Pismo Święte i w tym względzie 
daje wytyczne człowiekowi wierzące-
mu. Nie będę tu przytaczać poszcze-
gólnych fragmentów, bo są znane, raczej 
spróbuję zastanowić się, czy warto przy-
jąć Boże standardy życia. Z pewnością 
są niepopularne wśród młodych ludzi: 
„nic z tych rzeczy przed ślubem” i „tylko 
z wierzącym?!” No i: „A gdzie go zna-
leźć?” – masz rację, męskiego towaru, 
na dokładkę wierzącego, straszny defi-
cyt. Czy więc lepiej może „przymknąć 
oko” i machnąć się za sympatycznego 
niewierzącego licząc, że może „nawróci 
się” po ślubie?! Czy też czekać i modlić 
się, niczym w operetkowych szlagierach 
słowami: „Panie daj męża, daj męża”? 
A w ogóle, po co zaraz męża? Ha, bo 
taka nasza natura, że przemy do pro-
kreacji w bezpieczeństwie, a poza tym 
wychowane zostałyśmy na romantycz-
nych lekturach, kończących się happy 
endem, czyli… ślubem.  A co z tymi, 
co żyli owszem, nawet ze sobą długo, 
ale… nieszczęśliwie? Oj, marzycielki, 
marzycielki... Ostatnio zupełnie młody 

pastor zaskoczył mnie podsumowując 
jakąś tam dyskusję o „prawie do szczę-
ścia jednostki” prostym stwierdzeniem –  
„a kto powiedział, że nam się wszystko 
ma układać?”. 

Czy więc nie możemy być tak zwy-
czajnie szczęśliwi, znaleźć odpowied-
niego partnera życiowego, mieć udane 
dzieci, wnuki, pracę, ładne mieszkanie 
albo domek… i być szczerze oddanym 
Bogu? Ależ oczywiście, że możemy, 
ale… nie musimy. I nawet nieraz nie 
znajdziemy odpowiedzi, dlaczego nie 
możemy… Poza słowami, skierowanymi 
do apostoła Pawła - „Dosyć masz, kiedy 
masz łaskę moją”.

I wiesz co, kiedy tu siedzę na wsi 
kaszubskiej, na hipoterapii z moim 
dzieckiem, patrzę na pagórki pokryte 

szumiącym zielonym owsem, słyszę 
śpiew ptaków a wieczorem świerszcze, 
rżenie koni o poranku, wdycham zapach 
świeżego siana, to jestem zachwycona! 
Tak, brakuje mi w życiu paru rzeczy do 
szczęścia. Ale ta chwila jest cudowna  
i uzmysławia mi, jak piękny jest świat... 
Chciałabym na dłużej zatrzymać jego 
obraz, takiego zwykłego letniego poran-
ka, czy zmierzchu z wszystkimi zapacha-
mi, dźwiękami w pamięci na zawsze…  
i wiem, że to niemożliwe i pocieszam się 
jedynie, że w Niebie to dopiero zobaczę 
piękno natury! Miłości też! Bo chociaż  
tu na ziemi oczekujemy od naszego  
Ojca dobrych rzeczy, dostajemy dopiero 
namiastkę tego, co przygotował nam tam.  
I ze wzdychaniem oczekuję, a Ty?

-  jesiennie pozytywna B.
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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Chrześcijanie prowadzący cichą służbę 
na Bliskim Wschodzie twierdzą, że pomi-
mo intensywnych prześladowań wobec 
osób porzucających islam, muzułmanie 
przychodzą do Chrystusa tak szybko jak 
nigdy dotąd. - Prawdopodobnie w ciągu 
ostatnich 10 lat do wiary w Chrystusa 
przyszło więcej muzułmanów niż w cią-
gu ostatnich 15 wieków – powiedział Tom 
Doyle, szef agencji misyjnej „e3 Partners”. 
Doyle, który jest byłym pastorem, był na 
Bliskim Wschodzie już około 80 razy. W 
ubiegłym tygodniu wrócił do USA z Jero-
zolimy, gdzie widział nawrócenia zarówno 
muzułmanów, jak i Żydów. Na początku 
sierpnia ponad 200 byłych muzułmanów 

zostało ochrzczonych w Europie podczas 
konferencji prowadzonej przez urodzo-
nego w Iranie ewangelistę Lazarusa Yegh-
nazara. Brenda Ajamian, była misjonarka 
na Bliski Wschód wspomagająca służbę 
Yeghnazara powiedziała, że konferencja 
ta była niepodobna do czegokolwiek, co 
miała okazję widzieć w ciągu ostatnich 
lat swej posługi w Egipcie, Libanie i Jor-
danii. To, że tyle muzułmanów przyszło 
do Chrystusa w jednym miejscu, wprost 
nie mieściło mi się w głowie, misjonarze 
pracowali w świecie arabskim od lat i nie 
widzieli zbyt wielu owoców. Bóg pracuje 
wśród muzułmanów – stwierdziła (ewan-
gelista.pl).

Muzułmanie przychodzą do Chrystusa Chiny - gwałtowny  
rozwój Kościoła

Kościół w Chinach, jak nigdy wcze-
śniej w historii, przeżywa fantastyczny 
rozwój,  informuje World Council of 
Churches (WCC – Światowa Rada Ko-
ściołów). „Często odwiedzałem Chiny  
w ciagu ostatnich 15 lat. Jestem zdumio-
ny niezwykłym rozwojem tamtejszego 
Kościoła”, mówi Mathews George Chu-
nakara, dyrektor WCC d/s międzynaro-
dowych. „Kościoły są przepełnione.  
I nie tylko biedni garną się do Kościoła. 
Również bogaci i wykształceni przyj-
mują chrześcijaństwo. Pekin i Szanghaj 
są tego najlepszym  przykładem”. Sy-
tuacja w kraju „bardzo się poprawiła” 
w porównaniu do tej jeszcze sprzed 10 
lat. Obecnie rząd zaczął nawet „sprzy-
jać” osobom religijnym. We wcze-
snych latach 70-tych w Chinach żyło 
około 3 miliony chrześcijan. Obecnie 
liczba ta może sięgać nawet 130 milio-
nów. Jednakże rząd bacznie obserwu-
je wszelkie poczynania władz kościel-
nych, sporadycznie również dochodzi 
do prześladowań chrześcijan należą-
cych do kościoła domowego. „Chiński 
rząd nie zaatakuje, dopóki nie zostanie 
do tego sprowokowany. Obecnie jako 
jedno z  najszybciej rozwijających się 
gospodarczo państw świata,  dosko-
nale zdaje sobie sprawę, jak ważna  
w tej sytuacji jest harmonia panująca  
w społeczeństwie. By ją zapewnić, 
musiał on nadać religii szczególną rolę. 
Nikt nie mógł przewidzieć takiego ob-
rotu sprawy. Nie tylko w Chinach, ale  
w wielu azjatyckich krajach Kościół ro-
śnie. Coraz więcej ludzi przychodzi do 
Boga. Co więcej, wśród nich jest coraz 
więcej młodych ludzi, co jest zupełnie 
niezwykłe w porównaniu do sytuacji 
na Zachodzie” - podkreśla Chunakara 
(za ccm.pl)

W Salechardzie, administracyjnym 
ośrodku Jamalsko-nienieckiego Au-
tonomicznego Okręgu, odbyła się 
pierwsza chrześcijańska konferencja 
narodów Chanty. Przybyło na nią 43 
delegatów z takich miejscowości jak 
Salechard, Chanty-Mansijsk, Sankt 
Petersburg, Twer, Mużi, Abhort, 
Azowy, Szuryszkary, Aksarka, Wy-
łposł, Charsaim. Jej celem było zbli-
żenie wierzących wywodzących się 
z narodów Chanty, by skuteczniej 
zwiastować ewangelię wśród swo-
ich współplemieńców. Pomysł zor-
ganizowania tej konferencji zrodził 
się kilka lat temu. Przewodniczyli 
jej Ludmiła i Jewgienij Grapin, któ-
rzy dokonali jej otwarcia w języku 
Chanty. Modlono się i śpiewano 
pieśni w tym języku. O początku 
chrześcijaństwa w tym narodzie 
opowiedział w swoim języku Borys 
Raskałamow. Mówiono o potrzebie 
przetłumaczenia Ewangelii na ten 
język, o misyjnej strategii i organizo-
waniu narodowych zborów bez na-
ruszania tutejszej kultury. W zborze 
„Błagaja wieśt” delegaci dziękowali 
Bogu za jedność w różnorodności. 
Przedstawiciele niektórych zborów 
opowiadali o tym, jak Bóg błogosła-
wi ich regiony. W czasie końcowej 
modlitwy wielu nie mogło wstrzy-
mać łez radości, gdyż zdobyli wielu 
nowych przyjaciół i zostali zachę-
ceni do dalszej pracy. W następ-
nym roku odbędzie się druga tego 
rodzaju konferencja. Już w tym roku  
w tutejszym zborze miały miej-
sce dwa seminaria tzw. „Szkoły 
bez ścian” na temat: ewangelizacja  
i uczniostwo oraz biblijny wzorzec 
rodziny. Odbyła się też misyjna eks-
pedycja młodzieży ukraińskiej do 
różnych miejscowości tego regionu. 
Ci młodzi ludzie w ostatnich latach 
służyli w Chanty Mansijskim regionie,  
a w tym roku przybyli na półwysep 
Jamał. Towarzyszyła im grupa mu-
zyczna „Tabor”. Celem tej ekspedy-
cji była ewangelizacja i umocnienie 
lokalnych zborów i grup w wierze 
(baptist.ru).

Rosja – pierwsza 
chrześcijańska konferencja 

narodów Chanty

Boża misja w tym podupadłym ekono-
micznie kraju rozwija się pomyślnie. 
Baptyści armeńscy przodują pod tym 
względem. Armenia szczyci się tym, że 
jest najstarszym chrześcijańskim krajem 
– od 301 roku. Większość jej mieszkań-
ców (ok. 3 mln) należy do Ormiańskiego 
Kościoła Apostolskiego. Pierwsze zbory 
baptystyczne pojawiły się tam na po-
czątku XVIII wieku. Narodowe ludobój-
stwo wraz z reżimem komunistycznym 
były mocnym uderzeniem w armeńskie 
chrześcijaństwo. Gdy w roku 1991 roku 
upadł system ateistyczny, wielu wró-
ciło do wiary w Boga. W 1990 roku  
w Armenii były tylko 4 zbory bapty-
styczne liczące wspólnie 350 członków. 
Pięć lat później ich liczba podwoiła się. 
W 1998 roku było już 1100 baptystów, 
a w roku 2002 – prawie 2500 w pra-
wie 100 zborach. Obecnie działa tam 
150 zborów liczących 4.500 członków. 
Armeńscy baptyści są bardzo misyjni. 

Chrześcijańscy wolontariusze i zastęp-
czy rodzice w marokańskim sierociń-
cu zostali zmuszeni do natychmiasto-
wego opuszczenia 33 sierot i będąc 
oskarżeni o nawracanie muzułmanów, 
wyrzuceni z kraju. Sierociniec ten zo-
stał oficjalnie zarejestrowany w 2002 
roku przez władze marokańskie jako 
organizacja chrześcijańska. Wielu in-
nym chrześcijańskim specjalistom i ich  
rodzinom, którzy od lat mieszkali w Ma- 
roku, nakazano opuszczenie tego kra-
ju w ciągu jednego dnia. Wszyscy 

Maroko – wyrzucenie chrześcijan z kraju

W styczniu tego roku fiński oddział 
TWR rozpoczął wspieranie programu 
radiowego w dwóch nowych językach: 
w języku karia w Indiach i kmerskiego 
w Kambodży. Grupa ludnościowa karia 
mieszka w Jharkhandzie, w Indiach. Pro-
gramy w tym języku przygotowuje Ko-
ściół Luterański. Chociaż fiński oddział 
TWR wspiera nadawanie programów 
już w 16 językach, Indie są jego priory-
tetem. Językiem kmerskim posługuje się 
13 milionów mieszkańców Kambodży. 
Program radiowy „Kobiety nadziei” to 
najlepszy sposób dotarcia do kobiet tego 
kraju. Większość słuchaczy, posługują-
cych się językami  karia i kmerów jest 

analfabetami, dlatego programy radiowe 
są dla nich tak ważne. TWR wspiera też 
duchowo liderów zborów domowych 
w Chinach. Wysłało ono już 101.500 
radiowych kompletów, zawierających 
Biblię, chrześcijańską literaturę i przeno-
śne radio na krótkie fale. Według danych 
TWR, 57 procent Chińczyków mieszka 
na terenach wiejskich. Komplety TWR 
przede wszystkim są kierowane do tych 
wierzących, którzy nie mają dostępu 
do dalszego kształcenia. Ze względu na 
wzrost tamtejszego Kościoła, takie ma-
teriały są potrzebne do budowania bi-
blijnej prawdy na solidnych podstawach 
(infoServ, wiosna 2010).

Trans World Radio rozszerza swoją działalność

W dniach 14-18 kwietnia br. w San Jose, 
stolicy tego kraju odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Kościołow baptystycz-
nych z 25 krajów Centralnej i Południo-
wej Ameryki. Jego celem była ocena sytu-
acji baptystów w tym regionie w ostatniej 
dekadzie i nakreślenie strategicznych 
planów rozwoju Kościoła w następnych 
dziesięciu latach. I tak w latach 2000-
2010 liczba zborów baptystycznych  
w Ameryce Łacińskiej wzrosła z 10200 do 
ponad 16000, a członków tych zborów  
z 1.4 mln do ponad 2.3mln. Wzrost li-
czebny był cztery razy większy od przy-

Kostaryka – spotkanie baptystów Ameryki Łacińskiej
rostu naturalnego w Ameryce Łacińskiej w 
tym okresie. Raquel Contreras, była prze-
wodnicząca Unii Baptystycznej Ameryki 
Łacińskiej, jednego z sześciu regionów 
światowej wspólnoty baptystycznej, po-
informowała zgromadzonych o stratach 
po tragicznym trzęsieniu ziemi o sile  
8.8 stopnia, jakie nawiedziło ten kraj  
w lutym tego roku. Ivan Martinez, obec-
ny przewodniczący tej Unii, określił 
Amerykę Łacińską jako region cierpienia 
i nadziei, co daje baptystom możliwość 
okazywania służby miłosierdzia (Baptist 
World, 3/2010).

odpierają zarzuty, że zajmowali się 
prozelityzmem. Prawie 70 procent lu-
dzi na świecie żyje w krajach o bardzo 
restrykcyjnych zasadach religijnych. 
Niektóre restrykcje są narzucane przez 
władze państwowe, inne przez wrogo 
usposobione jednostki, organizacje czy 
grupy społeczne. Mniejszości religij-
ne napotykają na wrogość, ponieważ 
są uważane za zagrożenie dla kultury, 
czy większości religijnej danego kraju  
(engage, connecting with world mis-
sion, 3/10). 

Baptystyczna wspólnota w tym kraju 
została powołana w 1919 roku przez 
misjonarzy z Australii i Nowej Zelandii. 
W kwietniu tego roku w ośrodku kon-
ferencyjnym, oddalonym o 50 km od 
Dhaki, stolicy kraju, odbyła się tam mi-
syjna konferencja. Wzięło w niej udział 
prawie 500 delegatów z 472 zborów.  
W czasie jej przebiegu ordynowano 
dziesięciu nowych pastorów, w wśród 
nich jedną kobietę – Aroti Chowdhury. 
To druga kobieta, która w tym kościele 
będzie pastorem. W sprawozdaniu po-

Bangladesz – konferencja misyjna
dano, że między kwietniem a sierpniem 
2009 roku powstało tam 28 nowych 
zborów. Wśród buddyjskiego plemienia 
chakma, liczącego 600000 osób w ostat-
nich pięciu latach ochrzczono prawie 
3000 osób. Dirbadon Chakma, jeden  
z nowo ordynowanych pastorów pochodzi 
właśnie z tego plemienia. Pod przewod- 
nictwem Tapana Chowdhur’ego, biznes-
mena i członka Rady Głównej ŚZB, od-
była się uroczysta modlitwa nad nowo 
wybraną Radą Kościoła Baptystycznego 
tego kraju (Baptist World, 3/2010). 

Armenia – rozwój misji baptystycznej
Tamtejszy Kościół Baptystów od 1998 
roku posiada swoje seminarium w Je-
rewaniu, gdzie studia ukończyło już  
i pracuje misyjnie ponad 70 osób. Roz-
wija się też służba wśród dzieci i sierot. 
Daniel Trusiewicz pisze: „Razem z Asa-
turem odwiedziłem kilku naszych mi-
sjonarzy. Aram pracuje w Jerwaniu, sto-
licy kraju. Nabożeństwa odbywają się 
tam codziennie o 20.00 w wynajętym 
pomieszczeniu. Gdy odwiedziliśmy go, 
tego wieczoru na nabożeństwie było 
prawie 20 obecnych. Pod opieką Ara-
ma jest około 100 sób. Modlą się oni 
o własne miejsce do nabożeństw. Po-
tem udaliśmy się do miejscowości Cha-
rantsawan, 50 km od Jerewania, gdzie 
pracuje Suren. Jego zbór składa się  
z 17 członków, którzy spotykają się 
trzy razy w tygodniu. Prawie 30 osób 
odwiedza spotkania wieczorne. Swo-
ją pracę misyjną rozpoczął on w 2005 
roku” (IMP, 7/2010). 



Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne oraz Wydawnictwo „Słowo Prawdy”

uruchamia subskrypcję na książkę Millarda J. Ericksona, 

Christian Theology („Teologia Chrześcijańska”), 
której publikację Wydawnictwo planuje na początek roku 2011. Tłumaczenia dokonał Piotra Zaremba w oparciu  
o drugie wydanie „Christian Theology”. Książka liczy ponad 1300 stron.

Pierwsze wydanie Teologii chrześcijańskiej stworzyło swojego rodzaju standard dla ewangelicznej nauki 
biblijnej. Drugie wydanie zostało uzupełnione o komentarze dotyczące najnowszych kierunków nie tylko  
w świecie teologicznym, lecz także intelektualnym, politycznym, ekonomicznym i społecznym. Dodano kilka 
rozdziałów, w tym m.in. rozdział dotyczący postmodernizmu.

Millard J. Erickson jest profesorem teologii w Baylor University’s Truett Seminary oraz w Western Semi-
nary, Portland. Jest czołowym ewangelicznym mówcą i autorem wielu znakomitych pozycji książkowych.

„Teologia chrześcijańska to jedna z tych książek, która koniecznie powinna znaleźć się w biblioteczce każdego 
pastora i wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć otaczający ich świat.”

– Andrzej Seweryn, Rektor WBST

 Osoby wykupujące subskrypcję otrzymają książkę w promocyjnej cenie: 49,00 zł.
 

Zainteresowanych prosimy o przelanie kwoty 49,00 zł na konto WBST  
bądź przesłanie jej na adres WBST za pomocą przekazu pocztowego z dopiskiem 

SUBSKRYPCJA oraz podanie adresu kontaktowego (najlepiej email).
 

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
04-812 Warszawa • ul. Szczytnowska 35-39 • tel. (22) 615 50 33 

Bank DnB Nord III oddział w Warszawie • Nr konta: 04 1370 1037 0000 1701 4436 0401
SWIFT CODE: MHBFPLPW

Wykaz programów telewizyjnych 
i radiowych Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w 2011 i 2012 roku
TV2 poniedziałki godz. 6.55  

(w tym samym dniu w TV POLONA  
w godz. popołudniowych) 

w dniach: 06.02, 15.04, 13.06, 4.09, 26.12.

Polskie Radio Program II godz. 7.40 program 
„Pięć minut nad Biblią” 

w dniach: 11.01, 05.03, 23.04, 11.06, 
30.07, 17.09, 05.11, 24.12.

Polskie Radio Program I godz. 22.05 
program „Kościoły w Polsce i na świecie”
w dniach: 19.02, 09.04, 04.06, 23.07, 

17.09, 12.11, 07.01.2012.

Nabożeństwa Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w dniach:   

06.02, 15.04, 13.06, 04.09, 26.12.




