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Współczesność wprowadziła nowe 
znaczenie w Nicejsko-Konstantyno-
politańskie Kredo. Wyznaje ono Boga 
Stwórcą „nieba i ziemi, wszystkich 
rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. 
Otóż i rzecz niewidzialna i widzialna 
zarazem – internet. Co o niej myśleć? 
Jak do niej podchodzić? Uciekać, czy 
oswoić? 

Mam wrażenie, że dla wielu z nas 
jest to rzeczywistość znana i oczy-
wista, bez której nie potrafimy sobie  
wyobrazić normalnego funkcjonowa-
nia. A zarazem, mimo wszystko, wy-
mykająca się ocenie w świetle naszej 
wiary; rzeczywistość przyjmowana  
w dużej mierze bezwiednie i intuicyj-
nie raczej, niż w oparciu o solidną, 
biblijną refleksję.  Ja przynajmniej nie 
spotkałem się jeszcze z żadnym opra-
cowaniem „Biblia a internet”. 

Stąd taki a nie inny numer Słowa 
Prawdy. Staramy się w nim ów ważny 
wymiar naszego życia  przybliżyć, bi-
blijnie opisać. Zwraca-
my uwagę zarówno na 
jego wielkie możliwości 
(artykuły o obecności 
Kościoła w internecie, 
projekcie szukającBoga.
pl, forach dyskusyjnych 
i innych możliwościach), 
jak i największe zagroże-
nie – artykuł o pornogra-
fii. Do tematu internetu 
nawiązuje również filo-
zoficznie Janusz Kuchar-
czyk i „babskim okiem” 
(i wierszem) Beata Jasku-
ła-Tuchanowska.

Poza tym, w naszym 
numerze kilka zachę-
cających informacji  
z Kościoła (tym razem 
o poezji i młodzieży), 
wezwanie do zatrzy-
mania się i kazanie po-
święcone znaczeniu „ła-
mania chleba”. Pytanie 
do pastora, tym razem  
o trudny, ale za-

pewne ciekawy dla wielu problem 
– dlaczego Bóg stworzył Lucyfe-
ra? Poza tym polecamy zawsze in-
spirujący wybór wiadomości ze  
świata, recenzję nowej płyty TGD i re-
fleksję nad znaczeniem relacji. W koń-
cu, nie zapomnijmy zerknąć na tylną 
stronę okładki – i skorzystajmy z za-
wartego tam zaproszenia na kościelną 
majówkę!

Panie, który widzisz w ukryciu; 
Boże rzeczy widzialnych i niewidzial-
nych; Ty, z którego, przez którego i dla  
którego istnieje wszystko, miej nad 
nami łaskę i prowadź nas w realnym 
i wirtualnym świecie! Jezu Chryste,  
z woli Ojca i w Swoim Duchu, tylko Ty 
masz nad nim kontrolę; daj nam zdo-
bywać go dla Ciebie i nie zejść na bez-
droża,  

  Amen. 

         W imieniu Redakcji,
        pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

W Starym Testamencie spotykamy 
się z wieloma proroctwami i obraza-
mi odnoszącymi się do szczególnego 
daru Bożego dla świata – Jezusa Chry-
stusa. Jednym z nich jest chleb z nieba  
w postaci manny, który Izraelici zbie-
rali każdego rana, ale wystarczał on 
im tylko na jeden dzień. Pan Jezus  
w rozmowie z Żydami nawiązuje do 
tego wydarzenia przekonując ich, że 
On jest chlebem z nieba, ale nie ma-
terialnym, lecz duchowym. Manna, 
choć miała nadprzyrodzone pocho-
dzenie, była posiłkiem fizycznym, 
materialnym, utrzymywała przy życiu 
fizycznym. Natomiast to, czym On 
obdarza swoich wiernych, posiada 
wymiar wieczny i gwarantuje wieczne 
życie z Nim.

Pan Jezus wiele razy łamał chleb 
i karmił nim głodnych i zmęczo-

nych. Wszyscy synoptyczni ewan-
geliści (Mat.26,26-28; Mar.14,22-24  
i Łuk.22,19-20) wspominają Jego ostat-
nią wieczerzę z uczniami, gdy łamał 
chleb i podawał kielich z winem, za-
powiadając swoją rychłą śmierć. Jego 
krew została przelana za wielu tych, 
którzy w pokucie i wierze całą swoją 
nadzieję pokładają w Nim, jako swoim 
Zbawicielu i Panu. 

W Pierwszym Liście do Koryntian św. 
Paweł podaje najstarszą i najbliższą 
prawdzie interpretację tego wydarzenia 
(11,23-26). Różne nurty chrześcijańskie 
przez wieki tworzyły swoje własne poj-
mowanie tego ostatniego przed męką 
krzyżową spotkania Pana ze swoimi 
uczniami przy stole. Dlatego nazywa 
się je Wieczerzą Pańską, Eucharystią, 
Łamaniem Chleba, Komunią, czy Pa-
miątką. Każde określenie ma swoje 

uzasadnienie w tekście biblijnym i każ-
de ma swoje wielkie znaczenie. 

Wieczerza Pańska mówi o tym, że rze-
czywiście jest On Panem i Gospoda-
rzem tego przyjęcia. Mówiąc o Wie-
czerzy, ap. Paweł nazywa ją Stołem 
Pana (1 Kor.10,21). To On zaprasza nas 
do tego posiłku i rozdaje chleb i wino. 
Zanim jednak rozdał chleb, wziął go  
w swoje ręce i wzniósł dziękczyn-
ną modlitwę, podziękował Ojcu za 
wysłanie na ten świat, może nawet 
dziękował za siedzących przy stole 
uczniów. Eucharystia to greckie sło-
wo, które znaczy podziękowanie czy 
dziękczynienie. Jezus „wziął chleb, 
złożył dziękczynienie...” (1 Kor.11,24). 
Kiedykolwiek łamiemy chleb, zawsze 
powinniśmy Bogu dziękować. W swo-
jej modlitwie psalmista powiada: „To-
bie złożę ofiarę dziękczynną i będę 
wzywał imienia Pana” (116,17). 

Po wzniesieniu podziękowania Pan 
Jezus łamał ten chleb wyjaśniając, że 
tak za nich będzie łamane Jego ciało. 
W czasie Jego dziękczynnej modli-
twy chleb nadal pozostawał chlebem. 
Święty Paweł nie widział w tym nicze-
go nadprzyrodzonego, nie było cudu 
przemiany materii chleba w ludzkie 
ciało, choć Jezus powiedział, że jest to 
Jego ciało. Siedział obok nich we wła-
snym ciele, a oni wiedzieli, jak często 
posługiwał się mową obrazową mó-
wiąc: jestem drogą, drzwiami, krze-
wem winnym, dobrym pasterzem. 

Łamał ten chleb i dawał go im 
do jedzenia. Św. Paweł podaje, 
że uczestnicy Wieczerzy Pań-
skiej brali z rąk Jezusa i spoży-
wali ten chleb. Dlatego w kon-
tekście eucharystii napisał: „Ile 
razy bowiem spożywacie ten 
chleb... kto spożywa chleb... 
niech człowiek bada samego 
siebie i wtedy spożywa z tego 

Konstanty Wiazowski

 Łamanie chleba w nadziei
Homilia przygotowana na tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan  
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ani do chleba ani do wina. Skoro ten 
pierwszy był pijany (1 Kor. 11,21), to 
znaczy pił prawdziwe wino, ponieważ 
krew nie zawiera alkoholu.    

Łamanie chleba przy Stole Pańskim 
jednoczyło i nadal jednoczy wierzą-
cych nie tylko z Chrystusem, ale też 
i ze sobą nawzajem. To dlatego św. 
Paweł napisał do Koryntian o niegod-
nym przystępowaniu do Wieczerzy 
Pańskiej, ponieważ „kto spożywa  
i pije nie zważając na ciało, spożywa  
i pije własne potępienie” (1 Kor. 11,29). 
A w szerszym kontekście wyjaśnia, 
że ochrzczeni w jednym Duchu sta-
nowią „jedno ciało, czy to Żydzi czy 
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni”  
(1 Kor. 12,13). „Ponieważ jeden jest 
chleb, my, liczni, jesteśmy jednym cia-
łem” (1Kor.10,17). Wspólnota wyznaw-
ców Chrystusa stanowi jedno ciało, jest 
to ciało Chrystusa. „Wy zaś jesteście 
ciałem Chrystusa, a z osobna członka-
mi” (1 Kor. 12,27). Wieczerza tworzy 
komunię, prawdziwą wspólnotę zbu-
dowaną na fundamencie pokuty i wiary  
w Chrystusa.

Łamanie chleba we wspólnocie wy-
znawców Jezusa jest również pamiąt-
ką. „To czyńcie na moją pamiątkę” 
– powiedział Jezus rozdając połama-
ny przez siebie chleb. „To czyńcie, ile 
razy będziecie pić, na moją pamiątkę” 
(1 Kor. 11,24-25). Jest to wspominanie  
i przeżywanie tego, co wydarzyło się 
na Golgocie. Wieczerza Pańska jest pa-
miątką, a nie ofiarą. Jezus nie trzymał 
swego ciała w ręku, a jedynie może 
wskazywał na siebie, mówiąc: to jest 
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chleba” (1 Kor.11,26-28). „Chleb, który 
łamiemy, czy nie jest wspólnotą Ciała 
Chrystusa?” (1Kor.10,16). Chleb pozo-
stał chlebem, ale jakże ważne było 
jego łamanie i rozdawanie uczniom 
przez samego Pana Jezusa.

Niestety, w niektórych Kościołach nie 
używa się już chleba w czasie Wie-
czerzy Pańskiej czy Eucharystii. Za-
miast chleba korzysta się ze specjalnie 
przygotowanych okrągłych wafelków, 
zwanych komunikantami. Nie są one 
łamane, a po włożeniu do ust nie są 
spożywane tak jak chleb. Natomiast 
tekst biblijny mówi o chlebie, jego ła-
maniu i jedzeniu, czyli spożywaniu 
tego chleba jako pokarmu.

W winie też nie następowała przemia-
na. Po wzniesieniu nad nim dziękczy-
nienia nadal pozostawało ono winem. 
Zachowało kolor i smak wina. Po 
Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział: 
„Nie będę pił odtąd z tego owocu wi-
norośli aż do owego dnia, gdy go będę 
pił z wami w Królestwie Ojca mego” 
(Mat. 26,29). A zatem, wraz z uczniami 
pił „owoc winorośli” czyli prawdziwe 
wino. Jego konsystencja i smak pozosta-
ły bez zmian. Gdy w Kanie Galilejskiej 
Jezus zamienił wodę w wino, wtedy 
nawet niewierzący przyznali, że mają 
do czynienia nie z wodą, lecz praw-
dziwym winem (Jan 2,10), natomiast 
w Eucharystii wino nadal zachowuje 
kolor i smak wina. Nieprawidłowość 
w sprawowaniu Wieczerzy Pańskiej  
w zborze korynckim polegała na tym, 
że jeden najadał się do syta i był pijany, 
a  drugi – ten ubogi – nie miał dostępu 

ciało moje. Nigdzie w Nowym Testa-
mencie nie mówi się o Wieczerzy Pań-
skiej jako o ofierze, dlatego Stół Pański 
nigdy nie jest już nazywany ołtarzem,  
a przewodniczący tej uroczystości 
nigdy nie pełni już funkcji kapłana. 
Jedna ofiara Chrystusa na krzyżu jest 
wystarczającym zadośćuczynieniem 
za grzechy wszystkich powołanych do 
zbawienia. Prawdziwe ciało Chrystusa 
znajduje się w niebie, a każde spotka-
nie Jego wyznawców wokół Jego Stołu 
jest jedynie pamiątką Jego zbawczej 
ofiary. 

Łamanie chleba to nie powtarzanie 
Golgoty, ponieważ złożona tam ofiara 
jest jedyna i niepowtarzalna. Chrystus 
już „nie składa wielokrotnie samego 
siebie w ofierze... ponieważ musiał-
by wielokrotnie cierpieć” (Hebr. 9,25-
26; patrz też: 10,10-14).  Powracający 
znad morza przywożą ze sobą muszel-
ki, wracający z gór – kamyki. Każdy  
z nas posiada albumy pełne fotografii. 
Są to pamiątki świadczące o tym, że 
gdzieś tam byliśmy, że spotkaliśmy się 
ze swoimi znajomymi czy krewnymi. 
Tak samo każde łamanie i spożywa-
nie chleba i wina we wspólnocie wie-
rzących jest spojrzeniem wstecz na 
to zbawcze wydarzenie na Golgocie  
i w pokucie i wierze przeżywaniem go 
na nowo. 

I wreszcie, łamanie chleba wiąże się  
z nadzieją. „Ile razy bowiem spo-
żywacie ten chleb i pijecie kielich, 
śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie”  
(1 Kor. 11,26). Zwiastowanie śmierci 
Pana bezpośrednio wiąże się z Jego 
zmartwychwstaniem i chwalebnym 
wniebowstąpieniem, a także z obiet-
nicą Jego tryumfalnego powrotu (Mat. 
25,31-46; Dz. 1,9-11). Zadaniem Ko-
ścioła jest pobudzenie wiernych do 
czujności i gotowości na spotkanie ze 
swoim Panem. Każda Wieczerza Pań-
ska ma przypominać nam o rychłym 
powrocie Pana Jezusa, ale będzie to 
Jego powrót już w mocy i chwale.  
Łamanie chleba w nadziei na spotkanie 
się ze swoim Panem i Zbawicielem jest 
wielką radością Jego wiernych naśla-
dowców. Jest to jednocześnie spojrze-
nie zarówno wstecz, jak i przed siebie, 
co ma budować ich teraźniejszą jed-
ność ze sobą.     

W dniu 14 listopada odbył się w białostockim Zborze wieczór 
poezji brata Mikołaja Hajdukiewicza. Przy akompaniamencie 
utworów Fryderyka Chopina kilka osób czytało wiersze po-
ety. Tematyka utworów była bardzo różnorodna. Dotyczyła 
problemów i spraw, które nurtują każdego człowieka. Słu-
chaczom najbardziej spodobał się wiersz pt. „Ręce Mistrza”. 
Utwór opowiadał o zapomnianych i zakurzonych skrzypcach. 
Miały małą wartość, ale gdy wziął je do ręki mistrz i zaczął 
na nich grać, ich cena wzrosła wielokrotnie. Tak jest z naszym 
życiem. Bez Boga jest ono tak naprawdę niewiele warte. Bóg 
dotykając naszego życia zmienia je i nadaje mu nowy sens. 
Staje się ono wtedy wielką wartością. 

Po prezentacji utworów, pastor zboru Marcin Górnicki prze-
prowadził krótki wywiad z poetą. Dowiedzieliśmy się, że 
pierwszy wiersz powstał w roku 1989, gdy brat Mikołaj prze-
bywał za granicą. Nie mógł dodzwonić się do żony, by złożyć 
jej życzenia urodzinowe. Wtedy napisał wiersz. Nie dał go 
jednak żonie. Utwór przeleżał spokojnie siedem lat i dopiero 
wtedy znalazła go adresatka. Zachęciła męża, by pisał. Do 
chwili obecnej powstało ok. 600 wierszy. Brat Mikołaj pisze 
utwory o tematyce biblijnej, ale też o codziennych sprawach, 
często z humorem. Są też wiersze bardzo osobiste i napisane 
na konkretne okazje. Dzieci ze Szkółki Niedzielnej deklamują 
też wiersze brata w programach świątecznych. 

Na zakończenie wieczoru, brat Mikołaj otrzymał dyplom 
uznania od zboru, który wręczył mu pastor Marcin Górnic-
ki. Wieczór poezji zorganizowała siostra Dorota Artysiewicz 
przy współudziale Klubu Seniora.

RĘCE MISTRZA

W kurzu leżały, gdzieś zapomniane,
Skrzypce co grały melodie cudne,
Dziś rozstrojone i odrapane,
Komu potrzebne te skrzypce brudne?
 Mistrz Stradivarius sam je wykonał,
 Choć nie zostawił znaku żadnego.
 Jak ta wiadomość ma być sprawdzona,
 Że to są skrzypce mistrza wielkiego?
Nikt w to nie wierzył, wszyscy się śmiali,
Ktoś chciał je kupić za pięć gwinei.
Tylko sprzedawca jeden je chwalił, 
Bo chciał je sprzedać swej klienteli.
 Zapłacić więcej nie było chętnych,
 Aż wszedł z ulicy ktoś nieznajomy

I wziął te skrzypce do swojej ręki,
Oglądał długo je z każdej strony.

I delikatnie wytarł je z kurzu,
Nastroił z gracją, jak mistrz to czyni,
I to co zagrał, nikt nie powtórzy, 
Bo grał mistrz wielki, sam Paganini.
 A cena skrzypiec wzrosła natychmiast,
 I wszyscy teraz je kupić chcieli,
 Bo gdy dotknęła je ręka mistrza,
 O ich wartości się dowiedzieli.
A później koncert był tak wspaniały,
Gdzie mistrz na skrzypcach grał zapomnianych.
Tam długo tłumy wiwatowały,
Wciąż chciały słuchać melodii granych.
 Tak bywa często z duszą człowieka,
 Gdy żyje w grzechu, gdzieś zapomniana.
 I rozstrojona na Mistrza czeka,
 By zagrać koncert dla swego Pana.
Gdy Mistrz ją bierze do swojej ręki,
Oczyszcza z brudu i znów nastraja,
To dusza cudne wydaje dźwięki
Jej życie z Mistrzem się wtedy spaja.
 Bezwartościowa dla tego świata,

Bezcenna w rękach Mistrza się staje.
W orkiestrze Bożej wtedy zasiada
I chwałę Bogu życiem oddaje.

                                  Mikołaj Hajdukiewicz

Z ŻYCIA ZBORÓW

Wieczór poezji   
                    fot. stockxchng
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Nasza grupa
Nasz zbór swoją samodzielność  
i osobowość prawną posiada od 6 lat.  
W tym czasie przez grupę młodzieżo-
wą przewinęło się ponad pięćdziesiąt 
osób. Na obecną chwilę mamy jede-
nastu studentów w różnych miastach, 
czternastu licealistów i siedmiu gimna-
zjalistów. Ponadto, są w naszym gronie 
osoby, które już pracują zawodowo, ale 
nadal są częścią naszej grupy w liczbie 
ośmiu osób. Nietrudno zauważyć, że 
jest to duża część całego kościoła. Pra-
wie od początku istnienia zboru mamy 
zarejestrowany międzyszkolny punkt 
katechetyczny. Dzięki temu mamy 
wystawiane oceny na świadectwach 
szkolnych z lekcji religii. W ramach 
punktu mamy też możliwości udzia-

łów w konkursach organizowanych  
w szkołach publicznych, np. biblijnych. 
To nas mobilizuje do regularnego spo-
tykania się co piątek o godz. 17.30 na 
spotkaniach młodzieżowych, gdzie 
zazwyczaj jest nas około dwudziestu 
osób. Jest to spowodowane tym, że na-
sza młodzież jest rozproszona po wie-
lu okolicznych miastach. Najliczniej- 
sza grupa spotyka się w budynku zbo-
ru w Chojnicach, są to osoby z Choj-
nic, Człuchowa i Czerska. Młodzież  
z Nakła ma swoje cotygodniowe spo-
tkanie w swoim gronie. Są też tacy, któ-
rzy nie mają możliwości regularnych 
spotkań z powodu dużych odległo-
ści (70 km). Dbamy o częsty wspólny 
kontakt w naszych domach i budynku 
kościelnym, razem bawimy się, odpo-

czywamy, pracujemy lub usługujemy. 
To buduje zdrowe i mocne relacje mię-
dzy nami. Niektórzy z nas utrzymują 
także bliskie przyjaźnie z młodzieżą ze 
zborów w Bornem Sulinowie i I Zborze 
w Gdańsku. 

Nasza grupa składa się głównie z dru-
giego pokolenia osób wierzących. Na 
naszych terenach pierwszymi ewan-
gelikalnie wierzącymi są nasi rodzice. 
Dzięki prężnej działalności młodzieży, 
w naszej grupie jest duży procent ludzi 
nawróconych wywodzących się spoza 
zboru. Szybki rozwój naszej młodzie-
żówki jest spowodowany między inny-
mi wielkim wsparciem ze strony rodzi-
ców, Pastora i Rady Zboru. 

Nasza służba
Regularnie w cyklu rocznym an-
gażujemy się w oprawę muzyczną 
nabożeństw, pomoc w prowadze-
niu zajęć szkółki niedzielnej, w or-
ganizowanie konferencji i obozów 
rodzinnych, młodzieżowych, kon-
certów oraz w akcje charytatywne. 
W ramach jednej z nich utrzymuje-
my dwoje dzieci w Afryce w formie 
adopcji na odległość. Od ponad 
dwóch lat nasz zbór 
opiekuje się dwojgiem 
sierot z Ugandy. Jedną 
z nich jest Edith, dwu-
nastoletnia dziewczyn-
ka, która po śmierci 
swoich rodziców zo-
stała przekazana pod 
opiekę babci. Jednak 
pani ta nie ma pra-
wie żadnych środków 
na utrzymanie swojej 
wnuczki. Drugą osobą 
jest Henry, chłopiec w 
wieku czternastu lat, 
wychowuje się z dziad-
kami, którzy prowa-
dzą swój mały biznes. Jednak nie 
przynosi on im wystarczająco dużo 
zysków, tak by Henry mógł uczęsz-
czać do szkoły (która tam jest płat-
na). Miesięczny koszt utrzymania 
obejmuje wyżywienie,  szkołę oraz 
opiekę medyczną, a jest to tylko 90 
zł za osobę. Pieniądze pozyskujemy  
w ramach służby wykonywanej 
przez młodzież. Polega ona na pie-
czeniu ciasta, które po nabożeń-
stwach zborownicy kupują za sym-
boliczną złotówkę. W ten sposób 
udaje nam się uzbierać jednorazo-
wo od 40 do 70 złotych. Cztery nie-
dziele w miesiącu dają nam kwotę 
potrzebną na utrzymanie tych 
osób. Wspaniałe jest to, że za tak 
niewiele wysiłku można całkowicie 
odmienić życie poszczególnych lu-
dzi. Jest to duża odpowiedzialność, 
ale z drugiej strony mamy pewność, 
że wykonujemy w ten sposób Bożą 
wolę. Jest to budujące dla całe-
go zboru. Główną motywacją jest 
poczucie, że jako wierzący ludzie 
mamy służyć Bogu. 

Świadectwo  
nawrócenia

Mam na imię Kamil i mam 24 lata. Na 
co dzień zaocznie studiuję już piąty rok 
historię, a od niedawna pracuję przy 
składaniu domków z drewna. Interesu-
ję się historią XX-go wieku, szermier-
ką, jazdą konną oraz strzelectwem.  

W chojnickim zbo-
rze jestem od lis-
topada 2010 roku. 
Chciałbym opo-
wiedzieć wam, jak 
się tam znalazłem 
oraz podzielić się 
z wami moimi 
pierwszymi prze-
życiami. 

We wrześniu 2008  
roku, po 13 latach 
walki z białaczką 
zmarł mój tata. 
Moja mama nie 
zamierzała się  
z nikim wiązać po 

śmierci ojca, ale w wakacje 2010 roku 
zmieniła zdanie. Poznała wtedy przez 
znajomych mężczyznę, który też był 
wdowcem. Po bliższym poznaniu oka-
zało się, że przez ostatnie 20 lat mieszkał 
w Atenach w Grecji. Tam jego żona oraz 
dzieci się nawróciły i przyjęły chrzest  
w Zborze Baptystów. On sam nie jest na-
wrócony, ale często z nimi uczestniczył 
w nabożeństwach i zaproponował mojej 
mamie, żeby się raz z nim wybrała na 
takie nabożeństwo w Chojnicach. Mama 
się zgodziła i po jednym z nabożeństw 
zaprosiła pastora Henryka Skrzypkow-
skiego do nas do domu. Wtedy ja mia-
łem też okazję poznać jego osobę. Po 
krótkim czasie przyszedł do nas ponow-
nie, żeby zaprosić nas wszystkich na se-
ans filmu „Luter”. Z mojej rodziny tylko 
ja zdecydowałem się pójść i osobiście 
uważam, że było warto. Po seansie zosta-
łem zaproszony przez pastora na kawę, 
z czego też skorzystałem. W listopadzie 
2010 roku, z okazji Święta Niepodle-
głości Kościół Chrześcijan Baptystów 
wraz z jednym z chojnickich gimnazjów  
i MOPS’em zorganizował koncert chary-
tatywno- patriotyczny, podczas którego 

były zbierane pieniądze na rzecz dzie-
ci z autyzmem. Pastor Skrzypkowski 
poprosił mnie, abym pomógł w przy-
gotowaniach do tego koncertu. By-
łem odpowiedzialny za nagłośnienie. 
Przedsięwzięcie spełniło oczekiwania 
wszystkich i koncert został pozytywnie 
odebrany przez mieszkańców Chojnic. 
W pierwszą niedzielę po owym wy-
darzeniu postanowiłem wybrać się na 
nabożeństwo do chojnickiego zboru. 
Bardzo mnie zastanawiało, jak takie 
spotkanie wygląda, bo nigdy wcześniej 
nie miałem do czynienia z protestanta-
mi, a całe życie byłem wychowywany 
w tradycji rzymskokatolickiej. 

Już po wejściu do kaplicy przeżyłem 
szok (w pozytywnym znaczeniu tego 
słowa), bo osoby, które pierwszy raz 
widziałem na oczy podchodziły do 
mnie i zaczęły się ze mną witać. Było 
to dla mnie zupełnie nowe „kościelne” 
doświadczenie. Usiadłem sobie na 
krześle i czekałem cały zestresowany 
na rozpoczęcie nabożeństwa. Czym 
bliżej zegar pokazywał godzinę 11.00, 
tym bardziej rosła we mnie trema, ale 
w trakcie trwania nabożeństwa mój 
stres ustępował. W skupieniu mogłem 
uczestniczyć w uwielbieniu Pana Boga 
zarówno modlitwą, jak i pieśnią. Po-
czułem wtedy inną relację między mną 
a Panem Bogiem. Cały czas uważałem 
się za osobę wierzącą, ale w Kościele 
katolickim nie mogłem nawiązać takiej 
relacji przez całe moje życie, jak pod-
czas tego jednego nabożeństwa. Po nim 
odbyłem szereg rozmów z członkami 
zboru, które utwierdziły mnie w moim 
przekonaniu, że tu mogę się zbliżyć do 
Boga i zmienić swoje dotychczasowe 
życie. Przeżyłem nawrócenie. 

Po tym nabożeństwie zacząłem 
uczestniczyć w spotkaniach grupy 
biblijnej, podczas której rozważamy 
treść 1 Księgi Samuela, w spotkaniach 
grupy młodzieżowej oraz regularnie  
w nabożeństwach. W ferie zimowe  
pojechałem razem ze zborem w cha-
rakterze opiekuna grupy na zimo-
wisko dla dzieci w wieku szkolnym,  
a w czerwcu tego roku chcę przyjąć 
chrzest na wyznanie mojej wiary.

Takie są moje początki w Zborze bap-
tystów w Chojnicach.  
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Kiedy powstawał Internet, był projek-
tem badawczym, którego celem było 
sprawdzenie możliwości komunikacji 
pomiędzy odległymi ośrodkami i kom-
puterami. Twórcy nie przypuszczali, 
jakie znaczenie ma to odkrycie. Począt-
kowo było to narzędzie dla wybranych, 
dostęp był ograniczony i aby skorzystać 
z Internetu należało mieć dużą wiedzę 
informatyczną. Z czasem jednak Inter-
net trafił pod strzechy, a miniaturyzacja 
i rozwój technik komputerowych spra-
wiły, że stał się jednym z najpopular-
niejszych mediów. Gdy zaczynałem 
pracę na uczelni w laboratorium kom-
puterowym, ustawiały się kolejki do 
stanowisk z Internetem. Dzisiaj prawie 
każdy student przychodzi na uczelnię 
z własnym komputerem wyposażonym 
w mobilny Internet. Na naszych oczach 
dokonała się rewolucja informatyczna. 
Stawia to też przed nami wyzwania, ja-
kich jeszcze parę lat temu nie było. In-

ternet stał się źródłem informacji praw-
dziwie wolnym, bardzo trudno jest go 
ocenzurować i nad nim zapanować, 
stał się miejscem wolnej i swobodnej 
wypowiedzi i z pewnością przemienił 
nasze społeczeństwa, zarówno w do-
brym jak i złym kierunku. 

Dość szybko Internet stał się nie tylko 
ułatwieniem, ale i drogą do działalności 
przestępczej. Dając pozory anonimo-
wości zniósł bariery etyczne i komuni-
kacyjne. Dzisiaj pod zmyślonym imie-
niem można powiedzieć w Internecie 
wszystko, pozostając nierozpoznanym 
dla innych. Dzisiaj można w Internecie 
trafić na treści, których nigdy byśmy nie 
oglądali przy swoich bliskich, a pew-
nie też nie kupilibyśmy tego typu treści  
w księgarni, ze względu na wstyd i za-
grożenie dekonspiracji. 

Wielu zadaje sobie pytanie: czy Internet 
jest naszym wrogiem, czy przyjacielem? 

Internet daje dostęp do wiedzy dobrej 
i złej. Pełen jest wulgaryzmów, porno-
grafii, przemocy, pomówień, kłamstw  
i nieprawdy. Tu czyha na nas niebezpie-
czeństwo, że zostaniemy wprowadzeni 
w błąd. Utarło się całkowicie niesłuszne 
przekonanie, że coś, co jest w Interne-
cie musi być prawdą. Z tego też powo-
du tak łatwo ulegamy pokusie łatwej 
wiedzy i żyjemy w kłamstwie. Nasza 
wygoda sprawia, że nie chce się nam 
sprawdzić i uwiarygodnić treści wyczy-
tanych na stronach WWW, a szkoda. 

Internet jest też powodem kłopotów, 
gdy po drugiej stronie natrafimy na 
przestępcę, którego celem jest wyrzą-
dzenie nam krzywdy. Niby bezinte-
resowna korespondencja z przyjacie-
lem internetowym staje się w takim 
przypadku źródłem wiedzy pomocnej  
w dokonaniu przestępstwa. Chwalimy 
się swoim majątkiem, swoimi pogląda-
mi, zdjęciami – czasami kompromitują-
cymi, podajemy swoje dane personal-
ne, stan swojego konta w przekonaniu, 
że po drugiej stronie kabla siedzi nasz 
przyjaciel, podczas gdy tam jest drań, 
którego celem jest wykorzystanie. 

Szczególnie narażone na takie działania 
są ludzie młodzi i starzy, jedni i drudzy 
obdarzają zbyt dużym zaufaniem oso-
by wypowiadające przyjacielskie uwa-
gi. Sławne są już zagrożenie pedofilią, 
czy pozorne wyznania miłości i odda-
nia prowadzące do realnych kłopotów 
osób, które im zaufają. 

Warto też tutaj powiedzieć o proble-
mach natury finansowej. Internet uła-
twia zakupy, można kupić tu bilety, 
zarezerwować hotel, wakacje. Kupić 
poszukiwany towar, prowadzić swoje 
konto w Internecie. Te, wydawać by się 
mogło słuszne i pożyteczne elementy 
otwierają drogę do przestępstwa, gdyż 
informacja umieszczona w sieci pozo-
staje tam na zawsze i ktoś może ją wy-
korzystać do okradzenia nas. Internet 
stawia przed nami wysoko poprzeczkę 
odpowiedzialnego działania i świado-
mego klikania tak, aby uniknąć tego ro-
dzaju kłopotów. 

Raduje dostrzeżenie tych możliwo-
ści przez Kościół, wiele naszych zbo-
rów ma swoje strony, być może wiele 
osób dzięki temu dowiedziało się o nas  
i odszukało społeczność wierzących. 
Znam osobiście takie osoby u nas, we 
wrocławskim kościele. Internet daje 
możliwość wymiany poglądów i dia-
logu pokonującego barierę odległości, 
daje szansę na dzielenie się miłością 
Chrystusową. Jest to najważniejszy ele-
ment działalności, jaki Bóg poprzez to 
medium nam umożliwił. Uczmy się go 
wykorzystywać. 

Internet daje nam też wiele innych 
korzyści i możliwości. Ułatwia życie, 
pozwala zarządzać swoimi finansami 
poprzez konto internetowe, pozwala 
sprzedawać i kupować potrzebne rze-
czy, otwiera przed nami bazy wiedzy i to 
bez wychodzenia z pokoju. To wszystko 
jest szansą dla każdego z nas a jedyna 
umiejętność, jaka jest przy tym wyma-
gana to zdolność obsługi komputera, 
dzisiaj już prawie powszechna. Coraz 
doskonalsze narzędzia automatycznych 
tłumaczy być może wkrótce otworzą 
dla nas wiedzę niedostępną przez barie-
ry językowe. Internet sprawił, że świat 
jest na wyciągnięcie ręki bez potrzeby 
wstawania ze swojego fotela. 

Podsumowując nasze rozważania, war-
to zwrócić uwagę na jeden ważny fakt: 
jest to wynalazek jak każdy inny, nie ma 
wymiaru etycznego, ten wymiar nada-
jemy my – użytkownicy tego medium. 
To od naszych zainteresowań i poszuki-
wań zależą treści, jakie wnikają do nas 
przez ekran komputera. Internet może 
być dla nas szansą na dotarcie tam, 
gdzie inną drogą nie dotrzemy, może 
być ułatwieniem naszego codziennego 
życia, ale też może stanowić poważne 
zagrożenie i to zarówno etyczne, jak  
i bytowe. 

Musimy uczyć się odpowiedzialnego 
korzystania z tego środka komunikacji, 
musimy nabrać odporności na pokusy, 
jakie on daje, ucząc się jednocześnie 
dobrego i optymalnego wykorzystania 
tegoż medium w naszym praktycznym 
i codziennym życiu.  

Ryszard Tyśnicki

InternetInternetInternetInternetInternet

wróg, czy przyjaciel?wróg, czy przyjaciel?wróg, czy przyjaciel?wróg, czy przyjaciel?wróg, czy przyjaciel?
I w zasadzie na tak postawione pytanie 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Spójrzmy na to zjawisko zarówno od 
strony pozytywnej, jak i negatywnej. 

Zagrożenia
Internet stwarza zagrożenia dla nas i dla 
naszego społeczeństwa. Istnieje teoria, 
że każda informacja, jaką zamieścimy  
w Internecie nigdy już z niego nie znik-
nie. To tam są nasze kompromitujące 
zdjęcia, dane osobowe, numery na-
szych kart bankomatowych. To wszyst-
ko zaś jest pożywką dla różnego rodza-
ju oszustów i złodziei. Niejeden po-
niósł z tego powodu straty. Bezmyślnie 
umieszczone dane osobowe są źródłem 
kłopotów i przykrości już nie w świecie 
wirtualnym, ale całkiem realnym. Wielu 
zostało okradzionych w tym środowisku  
z całkiem realnych wartości. 

Na koniec omawiania zagrożeń należy 
spojrzeć na to zagadnienie od strony 
etyki chrześcijańskiej. Anonimowość 
sprzyja składaniu fałszywego świadec-
twa. Do podawania nieprawdziwych 
informacji w celu wyłudzenia jakichś 
dóbr. Internet pełen jest stron prowa-
dzących do grzechu pożądliwości a na-
wet ułatwiających cudzołóstwo. Może 
wprowadzić nas w świat narkotyków, 
przemocy, pedofilii, seksu, nienawiści 
i nieprawdy. Chrześcijan musi mieć 
świadomość tych zagrożeń i próbować 
im się przeciwstawić. Internet, jak każ-
de dobro stworzone przez człowieka 
nie ma etycznego uwarunkowania, ale 
może być wykorzystany dobrze, jak  
i źle. Tu zaś stoimy przed naszą osobi-
stą duchową odpowiedzialnością przed 
Bogiem. 

Szanse
Internet daje nam nowe możliwości 
poznawcze i funkcjonalne. Szczególnie  
w kategorii ewangelizacyjnej i głosze-
nia Chrystusa. W tej dziedzinie mam 
dobre osobiste doświadczenie. Kiedyś 
w celach ewangelizacyjnych założy-
łem swoją osobistą stronę. Ze statystyk 
udostępnionych przez operatora serwe-
ra wynika, że gości na niej od 7 do 30 
osób dziennie. Jest to szansa nawiąza-
nia dialogu, której nie mam w realnym 
świecie, kilkanaście osób czyta i intere-
suje się tym, co napisałem, a to dużo. 
Internet otwiera drzwi, przez które ni-
gdy bym nie dał rady przeniknąć. Wiem 
też o paru osobach, które do mnie napi-
sały, i których życie zostało przemienio-
ne, dla których treści strony okazały się 
pomocne w ich poszukiwaniu prawdy. 

Szansą Internetu jest otwarcie możli-
wości dotarcia do ludzi, do których 
inną drogą dotrzeć się nie da. Tam, 
gdzie są szczelne granice państw lub 
prywatności, Internet dociera poprzez 
kabel podłączony do komputera. Je-
dyną przeszkodą są bariery językowe, 
niestety moja strona jest wyłącznie po 
polsku i to jest jedyne ograniczenie dla 
poselstwa. 
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Jak to się rozpoczęło?
Era Internetu to zaledwie 15-18 lat, ale 
już spróbuję wspomnieć, od czego się 
zaczęło. Może dzięki temu będziemy 
mogli zapamiętać, jak powstał portal 
Kościoła Baptystów w RP i ta historia 
nie umknie naszej uwadze.

Jak wielu członków naszego Kościoła 
postanowiłem założyć stronę zboro-
wą, bo jak inaczej się bez niej obyć. Po-
stanowiliśmy, że trzeba być obecnym  
w sieci, aby mogli nas znaleźć poten-
cjalni goście, czy osoby poszukujące. 
Po prostu postanowiliśmy, aby „posta-
wić w Internecie nasz szyld”. A był to 
rok 1999. Wtedy powstała strona zbo-
ru w Szczecinie.

Szybko okazało się, że publikacja 
wartościowych materiałów, a wśród 
współpracowników znalazł się Robert 
Merecz – obecnie wykładowca m.in. 
na WBST w Warszawie, uczyniła ze 
strony miejsce odwiedzane przez lu-
dzi spoza Szczecina, którzy nawet nie 
myśleli, żeby odszukać lokalizację 
zboru, ale po prostu zainteresowani 
byli „naszym contentem”, czyli opu-
blikowanymi artykułami.

Tak w roku 2003 powstała idea por-
talu chrześcijańskiego, który byłby 
miejscem ogólnopolskim, a nawet 
działającym ponad granicami, ale 
działającym wśród osób posługują-
cych się językiem polskim. Już wtedy 
zebrała się grupa osób – przyjaciół, 
którzy publikowali swoje świadec-
twa i inne artykuły. Wśród nich zna-
leźli się: Krzysztof Perłakowski, Olek 
Pietnoczka, Tomek Jacewicz i Robert  

Merecz oraz Marzena Tokarska ze swo-
im marzeniem działu Boża Kobieta.

Po okresie kontaktów jedynie interneto-
wych, w roku 2004 postanowiliśmy się 
spotkać „w realu”. Najlepszym miejscem 
okazała się Radość i gościnne podwoje 
WBST. Dnia 28 sierpnia 2004 roku spo-
tkaliśmy się w pięciu: Andrzej Jakoniuk, 
Krzysiek Perłakowski, Olek Pietnoczka, 
Tomek Jacewicz i Wojtek Mikulski. Po-
stanowiliśmy zmienić techniczną stronę 
naszej internetowej działalności i oprzeć 
się o system zarządzania treścią, który po-
zwoliłby łatwiej zarządzać publikacjami, 
zorganizować redakcję, otworzyć nowe, 
oczekiwane przez odwiedzających miej-
sca portalu, takie jak: forum dyskusyjne 
czy galerie zdjęć. Co najważniejsze, pod-
jęliśmy decyzję o migracji artykułów do 
nowego rozwiązania. Architektem jego 
został Krzysiek Perłakowski.

To spotkanie było możliwe dzięki zrozu-
mieniu Brata Andrzeja Seweryna, który 
jako ówczesny Przewodniczący Rady 
Kościoła wsparł nas w tym działaniu  
i zgodził się podpisać list o współpracy  
z naszą inicjatywą. Nazwijmy to… zaląż-
kiem portalu kościelnego. Wtedy jeszcze 
serwisu nieoficjalnego.

Dwa miesiące przenosiliśmy artykuły, 
ze strony statycznej do nowego CMSu. 
Chcieliśmy zachować dorobek i udało się, 
przenieśliśmy ponad 500 artykułów.

Był to czas dynamicznych przeobrażeń, 
rozpoczęliśmy wieloletnią współpra-
cę z redakcją Słowa Prawdy. Włodek  
Tasak – ówczesny redaktor naczelny 
Słowa Prawdy – stał się również naszym  
współpracownikiem, podobnie jak Da-
niel Trusiewicz. To dało znaczący impuls 

jakościowy. W portalu pojawił się na-
prawdę dobry jakościowo materiał. To 
był czas, kiedy zacząłem dostrzegać, że 
mamy – jako społeczność ludzi wierzą-
cych – naprawdę duży potencjał oraz, 
że sieć Internet staje się dostępnym me-
dium do kształtowania wizerunku Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów. Ta myśl 
już mnie od tego czasu prześladuje.

W tym czasie dokonaliśmy rozdziału 
organizacyjnego strony zboru w Szcze-
cinie i portal uchwałą Rady Zboru stał 
się „organizacją” ogólnokościelną. Faj-
nie było uczestniczyć w posiedzeniu, 
na którym postanowiliśmy „wypuścić” 
nasze dziecko z organizacji lokalnego 
kościoła.

W sierpniu 2005 roku również w Rado-
ści zorganizowaliśmy z Robertem Me- 
reczem drugie warsztaty dlaJezusa.pl. 
Spotkało się wtedy kilkanaście osób. 
O tym wydarzeniu można przeczytać  
i zobaczyć zdjęcia w dziale Bibliote-
ka / Relacje z życia Kościoła, najlepiej 
wybierając słowo „warsztaty” w wyszu-
kiwaniu w zawartości portalu. Wtedy 
postanowiliśmy nazwać nasz projekt 
Baptystycznym Serwisem Informacyj-
nym dlaJezusa.pl. Marzyliśmy o platfor-
mie (mimo różnych preferencji politycz-
nych) wymiany informacji dla Kościoła  
i o Kościele. Taką formułę wtedy wypra-
cowaliśmy. A spotkanie, jak na warszta-
ty przystało miało na celu przeszkole-
nie szerszej grupy współpracowników  
 sympatyków. 

Naszą ideą było, aby każdy współpra-
cownik samodzielnie publikował arty-
kuły w miejscu, do którego został prze-
szkolony i uprawniony. Wiedzieliśmy, 
że nie mogą tego robić informatycy, 

gdyż oni nie są ośrodkiem tworzącym 
treść i mogą stać się jedynie „wąskim 
gardłem”. Uznaliśmy, że to tak, jak  
z powszechnym kapłaństwem, wszyscy 
jesteśmy użytkownikami świadomymi  
i uprawnionymi. 

A później, to już kolejne publikacje, 
publikacje i… publikacje. A wszystko  
się indeksuje i indeksuje… ku Wasze-
mu pożytkowi.

Co się udało, a co przed nami?
Niewątpliwie najważniejszym dorob-
kiem służby internetowej Kościoła 
Chrześcijan Baptystów jest zespół ludzi, 
którzy od 8 lat razem pracują. Serdecz-
ne podziękowania i modlitwa za Was, 
za zrozumienie wizji, poświęcenie  
i współdziałanie!

Sukcesem było utworzenie grupy tech-
nicznej, której filarem był i jest do dzi-
siaj Krzysiek Perłakowski. Wzmocnił 
nas w roku 2008 Paweł Kugler. Dzięki 
jego pracy i jego współpracowników 
możemy oglądać portal baptysci.pl  
w jego obecnym, dojrzałym wizerunku.

Ważne okazało się zrozumienie Rady 
Kościoła i Przewodniczącego Gusta-

wa Cieślara dla tej formy działalności. 
Na bazie tej grupy i jej doświadczeń  
powstaje szersza służba Komisja Komu-
nikacji, Promocji i Rozwoju. 

O sukcesach świadczą liczby:

Utworzenie bazy 1500 artykułów1. 

Ośmioletnia historia pracy interne-2. 
towego zespołu

Koncepcja dwóch portali: oficjal-3. 
nej strony Kościoła Baptystów – 
baptysci.pl oraz otwartego portalu 
społeczności baptystycznej – 
dlaJezusa.pl

Przed nami dalsze wyzwania. Jest nimi 
niewątpliwie rozszerzanie zespołu 
współpracowników, dotarcie do ludzi 
o potencjale dziennikarskim, którzy zo-
staną przeszkoleni i będą zdolni samo-
dzielnie publikować treści w portalach 
Kościoła. Wierzę, że znajdziemy rów-
nież współpracowników technicznych, 
których potencjał pozwoli realizować 
nowe projekty technologiczne.

Idzie nowe!
Przed nami jest nowa era, gdy przy-
wódcy Kościoła rozumieją Internet, 

W jakim kierunku powinna się rozwijać 
strona internetowa Kościoła Chrześci-
jan Baptystów, www.baptysci.pl? Na 
ten temat prowadzono wiele dyskusji, 
m.in. na ostatniej Krajowej Konferencji 
Kościoła (grupa dyskusyjna Wizerunek 
Zboru i Kościoła), a także w innych 
gremiach kościelnych. W wyniku tych 
rozmów zaczęły wyłaniać się bardzo 
wyraźne cele. Do najważniejszych na-
leży świadome kreowa-
nie właściwego wize-
runku naszego Kościoła 
w społeczeństwie oraz 
dostarczenie rzetelnej in-
formacji o tym, co dzieje 
się w Kościele.

sami tworzą zawartość, publikują na 
blogach, rozumieją, jak nasycić go sło-
wami kluczowymi.

Wtedy będziemy mogli uruchomić pro-
jekty ewangelizacyjne.

Pierwszy z nich, to będzie wydzielony 
portal społecznościowy dlaJezusa.pl,  
w którym znajdzie się forum dyskusyj-
ne, miejsce na publikacje historii na-
wrócenia i życia chrześcijan otwarte dla 
wszystkich ludzi wierzących.

W nadziei na kolejne 10 lat 

   Wojtek Mikulski 
                            (WojM@dlaJezua.pl)

Wszystko o portalu Kościoła

Prace nad realizacją tych celów zostały 
powierzone Komisji Komunikacji, Pro-
mocji i Rozwoju przy Radzie Kościoła. 
Latem 2010 r. na czele tej komisji sta-
nął pastor Mateusz Wichary, a ja zosta-
łem powołany na kierownika Zespołu 
Internetowego, z racji mojego trwają-
cego już od dwóch lat zaangażowania 
w prace przy kościelnej stronie interne-
towej i w Kancelarii Kościoła. 

W wyniku rozmów pro-
wadzonych wewnątrz 
Zespołu, powoli stawało 
się jasne, że trudno bę-
dzie świadomie kreo- 
wać wizerunek Kościoła 

w oparciu o zaangażowanie na zasa-
dzie amatorskiej, gdzie osoby logujące 
się na stronę samodzielnie publikują 
materiały. A właśnie na tej zasadzie 
do tej pory funkcjonowała kościelna 
strona internetowa. Zaczęła się ryso-
wać potrzeba stworzenia silnej grupy 
redakcyjnej, która będzie odpowie-
dzialna za publikowane treści. Chodzi 
zarówno o ich celowe i systematycz-
ne pozyskiwanie, jak też dbanie o ich 
jakość, a w szczególności zgodność 
z naszą tożsamością i wyznawanymi 
przez nas zasadami wiary.

Należy tu przypomnieć, że w 2007 
r. została podjęta decyzja o integracji  

Paweł Kugler

Przyszłość strony internetowej kościoła www.baptysci.pl
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Jest marcowy ranek 2010 roku, w szko-
le chrześcijańskiej im. Króla Dawida  
w Poznaniu. Siedzę i rozmawiam z moim 
dobrym przyjacielem Jarkiem Pietrza-
kiem, dyrektorem szkoły. Z początku 
rozmowa dotyczyła planów konferencji 
kreacjonistycznych planowanych przez 
BTK (Biblijne Towarzystwo Kreacjoni-
styczne), które reprezentuję. 

W pewnym momencie mój rozmówca 
zapala się i z błyskiem w oku mówi mi, 
że jest taka strona w Internecie, gdzie 
średnio 25 osób dziennie powierza 
swoje życie Jezusowi. Przypomnia-
łem sobie, że ktoś wcześniej mi coś  
o tym mówił, ale nie przywiązałem do 
tego zbyt dużej wagi. Mój przyjaciel  
w dużym skrócie nakreślił mi, na czym 
to wszystko polega i dlaczego warto 
się zaangażować w ten projekt. Pro-
jekt ten można znaleźć pod adresem  
www.szukajacboga.pl.

O co w tym wszystkim chodzi? Możesz 
pomyśleć czytelniku, że to kolejny po-
mysł na ewangelizację, sam przecież 
znasz ich tak wiele a ludzie i tak nie 
chcą się nawracać. Ja też tak myślałem, 
dopóki sam nie sprawdziłem danych, 
które stoją za tym projektem. Oto kilka 
z nich:
- portal działa niecałe 3 lata,
- miał ponad milion (1 264 000) odwie-
dzin z Polski z prawie miliona kompute-
rów (co sugeruje, że prawie za każdym 
razem była to inna osoba),
- 156 tysięcy kliknięć na tak dla powie-
rzenia życia Jezusowi,
- ponad 17 000 osób podjęło chęć 
uczestniczenia w kursie „Dlaczego Je-
zus”,
- ponad 2000 osób trafiło do wspólnot 
„w realu”.

Czy znasz skuteczniejszy sposób ewan-
gelizacji? Tym py-
taniem mój przy-
jaciel zakończył 
swoją prezentację 
projektu. Czy ty, 
drogi bracie lub 
siostro w Chrystusie 
znasz wydajniejszy 
i łatwiejszy sposób 
głoszenia ewange-
lii? Przyznałem, że 
ja o lepszym spo-
sobie w naszym 
kraju nawet nie 
słyszałem. Dosze-
dłem do wniosku, 
że nie można tego 
tak zostawić, nale-
ży propagować ten 
sposób w naszych 
zborach. Dzisiaj 
Internet jest już w 
ponad 60% do-
mów, dla większo-
ści ludzi to bardzo 

bezpieczny, bo anonimowy sposób 
szukania rozwiązań swoich proble-
mów. Portal szukajacboga ma wykupio-
ne pewne słowa, jak Bóg, nadzieja itp. 
w systemie Google, przez co osobom 
poszukującym łatwiej trafić w odpo-
wiednie miejsce.

W maju 2010 r. będąc w węgierskim 
Eger na EuroLeadershipForum (konfe-
rencja dla liderów chrześcijańskich), 
spotkałem Henryka Króla, szefa De-
oRecordings, który jak się okazało, jest 
także koordynatorem tegoż projektu  
w Polsce (projekt jest międzynarodo-
wy). Henryk Król także bardzo wyraź-
nie podkreślił, że ten sposób głoszenia 
Dobrej Nowiny jest najskuteczniejszym, 
jaki zna. Bardzo wyraźnie odczułem, że 
zarówno jedno jak i drugie spotkanie 
nie jest przypadkowe i Bóg wyraźnie 
daje mi znaki, by coś z tym zrobić.

W sierpniu 2010 r. zamieszkałem  
w Toruniu. Kilka razy wspomniałem  
o tym projekcie w lokalnym zborze  
baptystów, w rezultacie czego 25 
września grupą 8 osób pojechaliśmy 
do Poznania na spotkanie szkolenio-
we szukajacboga, zorganizowane przy 
współudziale Zboru baptystycznego 
5N. Kilka osób z tej grupy, w tym i ja 
zaangażowaliśmy się w szkolenie przy-
gotowujące do bycia tzw. e-trenerem, 
czyli osobą prowadzącą osoby poszu-
kujące. 

Oto jedno ze świadectw osób, które  
w ten sposób poznały Osobę Jezusa:

„Trafiłem na stronę www.szukajacboga.
pl i kolejno później na www.dlaczego-
jezus.pl, gdzie przeszedłem 5 stopnio-
wy kurs krótko po tym, jak Bóg zaczął 
stawać się realny w moim życiu. Do-
świadczenie obecności i mocy Bożej  
w skomplikowanym momencie życio-
wym było pięknym, ale i trudnym prze-
życiem dla mnie – osoby niewierzącej. 

kościelnej strony internetowej bap-
tysci.pl z serwisem baptystycznym 
dlajezusa.pl, rozwijanym dotąd przez 
zespół br. Wojciecha Mikulskiego.  
W przededniu integracji strona bapty-
sci.pl była bardzo statyczna i zawierała 
niewiele informacji. Portal dlajezusa.pl 
był dynamiczny i dosyć obfity w zaso-
by. Jedną z naczelnych zasad portalu 
dlajezusa.pl było promowanie modelu 
samodzielnego i niezależnego publi- 
kowania treści przez szeroką grupę 
osób związanych z naszym Kościołem. 
Po dokonaniu integracji ta zasada pub- 
likacji została przejęta przez stronę ko-
ścielną. Dzięki temu na stronie mogło 
przybywać treści o zróżnicowanym cha- 
rakterze, które w pewnym stopniu od-
zwierciedlały życie naszego Kościoła.

Zespół Internetowy, zastanawiając się 
nad przyszłością strony baptysci.pl sta-
nął więc przed niełatwym pytaniem. 
Z jednej strony bezdyskusyjnie należy 
ciężko pracować na rzecz świadome-
go i wyważonego tworzenia wizerun-
ku Kościoła, zapewnienia rzetelnej  
i aktualnej informacji o wydarzeniach, 
dostarczania skutecznych narzędzi do 
rozwoju Kościoła, itp. Z drugiej strony 
warto też posiadać forum, na którym 
członkowie Kościoła mogą samodziel-
nie publikować materiały, swobodnie 
dzielić się wiarą, dyskutować, wyrażać 
swoje przekonania i prowadzić działa-
nia ewangelizacyjne. Taką platformę 
stanowiła zawsze strona dlajezusa.pl. 

Ostatecznie została podjęta decyzja 
o rozdzieleniu serwisów baptysci.pl 
i dlajezusa.pl. Planujemy, aby strona 
dlajezusa.pl stała się portalem społecz-
nościowo-ewangelizacyjnym o cha- 
rakterze baptystycznym, natomiast 
strona baptysci.pl pozostanie oficjalną 
stroną naszego Kościoła. Obecnie po 
wpisaniu w przeglądarce internetowej 
adresu www.baptysci.pl użytkownik 
jest automatycznie kierowany na adres 
www.dlajezusa.pl. Jednak po rozdzie-
leniu serwisów w Internecie pojawią 
się dwie niezależne strony, mające 
inne cele i zawierające inne treści, 
choć obydwie będą podlegały Komisji 

KPiR przy Radzie Kościoła i będą wza-
jemnie się uzupełniały.

Jakie są plany rozwoju strony baptysci.
pl? Zawartość treściowa strony nie ule-
gnie zasadniczej zmianie w porówna-
niu z tym, co jest dziś. Jedynie forum 
dyskusyjne zostanie przeniesione na 
stronę dlajezusa.pl. Zostaną tam też 
skopiowane (nie przeniesione) kazania 
ewangelizacyjne i świadectwa. Reszta 
treści pozostanie, przy czym przewidy-
wana jest zmiana wyglądu i struktury 
strony, aby ułatwić poruszanie się po 
niej i odnajdywanie informacji. 

Do niektórych planowanych zadań na-
leży: wyeksponowanie treści istotnych 
z punktu widzenia wizerunku Kościo-
ła, ułatwienie dostępu do działów 
związanych z poszczególnymi służ-
bami Kościoła, ułatwienie wyszukiwa- 
nia Zborów, wyeksponowanie naj-
ważniejszych wydarzeń Kościelnych, 
opublikowanie „sztandarowych” ka-
zań radiowych i telewizyjnych, jak też 
ogłaszanie z należytym wyprzedze-
niem, kiedy będą emitowane audy-
cje radiowe i telewizyjne. Planujemy  
też regularne rozsy- 
łanie elektronicz-
nego „Newslettera”  
z wykazem nowo-
ści. Na stronie nadal 
będzie publikowa-
ne Słowo Prawdy  
i działać będzie 
księgarnia interne-
towa.

Naszym celem i mo-
dlitwą jest to, żeby 
strona jak najlepiej 
służyła Kościołowi. 
Chcemy, aby „żyła” 
i odzwierciedlała to,  
co dzieje się w Zbo-
rach. Wszystkie na-
desłane materiały 
zostaną opublikowa-
ne, o ile spełnią od-
powiednie kryteria, 
przede wszystkim 
będą pozostawać  

w zgodzie z naszą tożsamością. Na-
szym celem jest potwierdzenie odbio-
ru nadesłanych do redakcji materiałów  
w ciągu 24 godzin i opublikowanie 
ich, o ile nie wymagają poprawek. 
Wszystkie materiały przeznaczone do 
publikacji można już dziś przesyłać na 
adres:redakcja@baptysci.pl, do czego 
gorąco zachęcam.

Nie zamierzamy jednak ograniczać się 
jedynie do publikowania nadesłanych 
treści. Chcemy aktywnie i systema-
tycznie je pozyskiwać. Kluczowym za-
daniem jest dobra współpraca z Okrę-
gami i ich „korespondentami”, przeka-
zującymi systematycznie wieści o tym, 
co dzieje się w Zborach (planowane 
wydarzenia, relacje, artykuły, kaza-
nia, wiersze, zdjęcia, itp.). W związku  
z tym serdecznie proszę o kontakt  
osoby, które chciałyby współpracować 
z redakcją z ramienia Zborów, Służb 
czy Okręgów. 

Plany Zespołu są dosyć ambitne. Oby 
Bóg pozwolił nam jak najlepiej wy-
korzystać możliwości, które daje nam 
dziś Internet!   

Michał Prończuk

fot. stockxchng
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Dzięki kursowi dowiedziałem się, jak 
się do Boga zbliżyć i jak przyjąć dar 
miłości, którą nas obdarzył. Cały czas 
jestem zaskoczony i zachwycony tym, 
jak Bóg jest realny i bliski. Nie jest, jak 
to wcześniej widziałem, efemeryczny 
i niedostrzegalny. Kurs okazał się tylko 
początkiem nauki budowania tej relacji. 
Dzięki portalowi i mojemu e-doradcy, 
dalej odkrywam Bożą rzeczywistość  
i poznaję ludzi, którzy myślą podobnie 
i pomagają, ale to już w „realu”. Mogę 
śmiało powiedzieć, że nic lepszego nie 
mogło mnie spotkać. Jest tak, jak prze-
czytałem na początku gdzieś na stronie 
w komentarzu innego uczestnika kursu, 
że zaskakujące jest jak, dużo dobrego 
można zdziałać za pośrednictwem stro-
ny internetowej. Jak mówi  mój przyja-
ciel: to jest Boży projekt :-)”

Tylko od nas zależy, czy zechcemy się 
zaangażować w ten projekt. Nie wy-
maga on pieniędzy, dyplomów, czaso-
chłonnych szkoleń. Potrzeba tylko chę-

ci, komputera z dostępem do Internetu 
oraz min. 3 godzin w tygodniu. By Was 
jeszcze bardziej zainteresować projek-
tem, zamieszczam wypowiedź moje-
go przyjaciela Darka Kowalewskiego, 
który od jakiegoś czasu jest e-trenerem  
w projekcie SzukającBoga:

„To, co jest niezmienne to Dobra No-
wina. Natomiast prawie wszystko wo-
kół nas się zmienia. Internet stał się po-
wszechnie używanym i akceptowanym 
narzędziem w tym świecie. Czy może 
służyć także Bogu? Moim zdaniem tak. 
Osobiście zaangażowałem się w ten 
projekt i doświadczam wielkiego bło-
gosławieństwa z tego powodu. Czyż 
nie jest to cudowne, że ludzie sami do 
ciebie się zgłaszają, żeby porozmawiać 
o Bogu, o swoich wątpliwościach, pro-
blemach. Gdy piszą, nie mają masek, 
które noszą każdego dnia. 

Na początku mojej przygody z projek-
tem wprowadziłem w wyszukiwarce 
Google hasło Bóg. I jaki uzyskałem re-

zultat? Na pierwszych dwóch pozycjach 
znalazłem dwie strony. Szukając Boga  
i stronę propagującą ateizm Racjonali-
sta.pl. Jeżeli nas, wierzących nie będzie 
tam, gdzie powszechnie są ludzie zgu-
bieni, tam będzie tylko nasz wróg. 

Z czasem zobaczyłem kolejne mocne 
strony projektu. Kiedyś, ktoś do mnie 
powiedział: „Chciałbym świadczyć  
o Chrystusie, ale nie mam odwagi”.  
W Kościołach jest wielu ludzi, którzy 
kochają Boga, ale z różnych przyczyn 
nie angażują się, pozostając na ubo-
czu. Projekt jest miejscem, gdzie takie  
osoby mają szanse rozkwitnąć, poczuć 
się potrzebne i użyteczne w budowaniu 
Królestwa Bożego. Przed monitorem 
komputera, poprzez modlitwę można 
naprawdę doświadczyć mocy Ducha 
Świętego”.

Ze swojej strony zachęcam do modlitwy 
o ten projekt, i być może kiedyś spotka-
my się na konferencji dla e-trenerów. 

„Hej, mam na imię Mateusz, je-
stem nominalnym katolikiem, chociaż 
wolę o sobie mówić, jako o chrześci-
janinie... Od pewnego czasu interesu-
ję się jednak protestantyzmem, mam 
nadzieję, że mnie nie wyśmiejecie  
i nie wyrzucicie z forum!...”

Tak bardzo często wygląda pierw-
szy wpis ludzi, którzy zapisują się 
na różne fora albo listy dyskusyjne.  
W ich wypowiedziach wyraźnie 
daje się wyczuć sporą niepewność 
czy wręcz strach, kiedy zwracają się 
do chrześcijan z innych Kościołów!  
W ich sercach bardzo często jest wy-
malowany obraz protestanta, jako he-
retyka i zwodziciela, dlatego obawiają 
się, co ich spotka! Bardzo często jedy-
ną rzeczą, którą wiedzą – albo lepiej 
mówiąc – czują jest to, że w Koście-
le, do którego uczęszczają zrobiło się  
im za ciasno! I właśnie to pragnienie, 
aby poznać Boga, o którym słyszeli, 
ale nie odczuwają Go w swoim ży-
ciu przyprowadza ich w Internecie do 
miejsc, w których spodziewają się spo-
tkać Dzieci Boże. Czasami spotkają  
w realnym świecie jakiegoś protestan-
ta i potem kierują się do Internetu, aby 
dowiedzieć się więcej! 

Taką osobą była „Niente”. Poja-
wiała się na forum, gdyż została za-
interesowana protestantyzmem po 
rozmowach z kolegą, który jest pro-
testantem. Zraz po jej wpisaniu się 
jeden z braci, który tłumaczy kaza-
nia znanych mówców i kaznodziei  
z angielskiego polecił jej nauczanie 
na Youtube. Nauczanie dotyczyło 
bezkompromisowego przyjęcia Ewan-
gelii i pójścia za Jezusem.  W między-
czasie jeden z użytkowników forum 
zachęcał wszystkich, aby modlić się  
o zbawienie dla Niente. Po kilku 
dniach otrzymaliśmy od niej wiado-
mość, że po wysłuchaniu tego kazania 
i kilku innych oddała życie Chrystuso-

wi! Bóg jest wierny i łaskawy, i wysłu-
chuje modlitw oraz zbawia ludzi! 

Przyprowadzanie ludzi do Jezu-
sa jest dobrym dziełem! Jednak nie 
na tym kończy się cała praca. Chry-
stus przyszedł, aby w Kościele Dzieci 
Boże doznawały wzrostu i opieki oraz 

miłości! W nim ma być nauczana peł-
nia łaski. Dlatego problematyczna sta-
je się pomoc osobie po drugiej stro-
nie monitora w znalezieniu Kościoła! 
O ile w większych miastach jest to  
w miarę łatwe, to w wielu przypad-
kach musimy zdać się na łaskawość 
Boga i zaufanie do braci z innych  
Kościołów! 

 

Starzy przyjaciele i nowi bracia! 
Wraz ze wzrostem znaczenia In-

ternetu zmienia się patrzenie na przy-

należność konfesyjną. Uczęszczając 
do lokalnego zboru mamy ograniczo-
ne możliwości nawiązywania zna-
jomości i wymiany poglądów. Czas 
przy „Ciastku i herbacie” po nabożeń-
stwie wystarcza często do zwyczajo-
wej wymiany uprzejmości i raczej nie 

sprzyja dyskusjom! W grupach domo-
wych istnieje możliwość wymiany po-
glądów i zrozumienia Biblii w gronie 
najwyżej kilkunastu osób. 

Różnego rodzaju portale interne-
towe powodują, że chrześcijanin spo-
tyka się nagle z całą rzeszą ludzi. Są to 
dosłownie setki a nawet tysiące osób, 
które mają bardzo zróżnicowane po-
glądy. Wszyscy wyznają, że wierzą  
w Jezusa Chrystusa i uznają tylko Bi-
blię za źródło wiary. Często stykają 
się z tematami, które w ich kościele 
nie pojawiały się od lat. Takie wy-
stawienie się na mnogość poglądów 

„Tylko mnie nie wyrzućcie!”
czyli o chrześcijańskich forach internetowych

autor: LASH
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Temat pornografii wśród chrześcijan 
jest szczególnie wstydliwy. Mam 

wrażenie, że jako środowisko mamy 
trudność z przyznaniem się do grzesz-
ności w tym obszarze. Niestety, nic do-
brego z tego nie wynika, bowiem uda-
wanie, że problemu nie ma nie sprawia, 
że on znika. Badania w USA dowodzą, 
że 75% pośród braci w Chrystusie ma 
z tym problem.1 Śmiem wątpić, że pol-
skie statystyki znacząco, jeśli w ogóle 
się różnią. Inne materiały dowodzą, 
że problem ów nie dotyczy wyłącznie 
mężczyzn, ale również kobiet.2 Po pro-
stu pornografia jest problemem wszę-
dzie tam, gdzie obecny jest Internet.  

Uczeni (słusznie) od szkółek niedziel-
nych, że grzechem jest nawet raz spoj-
rzeć na kobietę pożądliwie (Mt 5:28), 
nie czujemy się zbyt komfortowo nazy-
wając wprost grzech oglądania godzi-

1 Zob. http://www.allaboutlifechallenges.org/christian-por-
nography-addiction-faq.htm. Badania zostały przeprowa-
dzone pośród mężczyzn należących do ruchu The Promise 
Keepers, czyli braci którym faktycznie zależy na relacji z 
Chrystusem i  autentycznym chrześcijaństwie. 

2 Zob. www.sexualrecovery.com/resources/selftests/wsast.php

nami ostrych scen seksu na Internecie, 
któremu towarzyszy masturbacja. Tak, 
nawet pisanie o tym wprost może wy-
wołać szok, chęć ucieczki, mechanizm 
wyparcia. Nauczani, że łaska zwycięża 
grzech, najwyraźniej czujemy się bez-
radni i sparaliżowani doświadczając 
pokusy, która nas przerasta i wydaje 
się tej prawdzie przeczyć. Czyżby Boża 
obietnica dania wyjścia, aby znieść po-
kuszenie, zawodziła (1Kor 10:13)? Jestem 
przekonany, że nie. Ale być może owo 
wyjście łączy się z kosztem, którego nie 
chcemy ponieść – kosztem przyznania 
się, że problem istnieje, wyjścia z ukry-
cia, pokuty i solidnej pracy nad sobą. 

Jednego możemy być pewni: pornogra-
fia to potężny wróg, którego nie zwy-
ciężymy przez udawanie, że go nie 
ma. Jest. Poprzez wynalazek Internetu, 
stała się powszechnie i łatwo dostęp-
na. A jednocześnie działa w ukryciu 
co sprawia, że hamujący nas w innych 
sytuacjach wstyd, tutaj tego nie robi. Pa-
miętajmy jednak, że Bóg ma swą odpo-

wiedź na wszystko (2Tm 3:17), również  
i na to pokuszenie. Zanim jednak przed-
stawię Boże rozwiązanie, poznajmy 
problem. Na wstępie dodam, że więk-
szość źródeł, na których się opierałem 
to materiały świeckie. Dowodzi to, że 
szkodliwość masturbacji – i powiązane-
go z nią cyberseksu – jest rozpoznawa-
na niezależnie od przyjmowania okre-
ślonych prawd wiary. To fakt opisywany  
i badany przez lekarzy i psychologów.3  

To uzależnia!4

Internet gruntownie zmienia naszą kul-
turę i świat, w skali podobnej do wy-
nalazku telefonu 100 lat temu. Będąc 
wyjątkowym źródłem informacji oraz 
kontaktów, organizowania się ludzi dla 
szczytnych celów (np. bez Internetu 
nie zorganizowałyby się siły przeciw-
ne reżimowi w Egipcie), jest również 
3  Co ciekawe, wszystkie największe religie świata  
– chrześcijaństwo, islam, buddyzm – również są zgodne  
w potępieniu masturbacji. 
4   Niniejszy akapit (i omówienie skutków w następnym) 
oparłem na artykule Understanding Addictive Cybersex,  
J. P. Schneider, R. Weiss, www.sexualrecovery.com. 

Mateusz Wichary
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powoduje, że światopogląd i teologia 
ulegają przyśpieszonym zmianom, 
często bardzo pożądanym. Czasami 
powodują także, że można spotkać 
w „Necie” brata z ławy kościelnej  
i z nim podyskutować. 

Z „Adamem” chodziliśmy do jed-
nego zboru. Czasami dyskutowaliśmy 
o mniej lub bardziej nietypowych 
tematach, byliśmy członkami jed-
nej grupy domowej. Spotkaliśmy się  
w Internecie na forum o tematyce 
teologicznej. I wtedy nasza przyjaźń 
została wystawiona na próbę. Poglądy 
wyznawane przez brata w niektórych 
dziedzinach teologii i życia okazały 
się dla mnie trudne do zaakceptowa-
nia. Słowa, które padały z obu stron 
monitora czasami były bolesne! Nie-
doskonałość w formułowaniu myśli 
oraz przekazywaniu tego, w co wie-
rzymy powodowały często nieporo-
zumienia. Taki jednak jest Internet  
i komunikacja w nim – niedoskona-
ły. Jednak świadomość tego, że Bóg 
powołał nas do swojego Królestwa,  
które jest jedno oraz zachęta Pisma do 
jedności pomimo naszego odmienne-
go zrozumienia pewnych zagadnień 
teologicznych spowodowały, że rozu-
miemy się lepiej i kochamy bardziej! 

Podobnie jest braćmi i siostrami 
z innych konfesji. Często wymienia-
jąc poglądy na różne tematy można 
dojść do wniosku, że nie ma podzia-
łu na konfesje albo podziały te mają 
mniejsze znaczenie niż w życiu co-
dziennym! W polskim protestanty-
zmie wszystkie większe konfesje pro-
pagują znaczną autonomię lokalnych 
zborów. Dlatego ludzie z tych samych 
konfesji mają bardzo zróżnicowane 
rozumienie Ewangelii i jej praktycz-
nego stosowania. Często okazuje się, 
że jeden zbór ma bardziej podob-
ną teologię względem innego zboru  
z innej  konfesji niż braterskiego zboru  
z tej samej konfesji. To uwidacznia się 
na forach. Bardzo często okazuje się, 
że bracia i siostry z Kościołów Zielo-
noświątkowych czy Wolnych myślą 
identycznie jak Baptyści, natomiast 
między braćmi z tego samego Kościo-
ła dochodzi do sprzeczek! To sprzyja 

zdrowej jedności Kościoła jako ponad 
kościelnej społeczności Dzieci Boga. 

Dlatego często jedynym rozsąd-
nym wyjściem, jakie można znaleźć 
jest zalecanie nowonarodzonej oso-
bie, aby poszła do innej konfesji pro-
testanckiej niż nasza i tam była bu-
dowana. Jest to lepsze rozwiązanie 
niż, pozostawienie jej samej sobie lub 
namawianie do pokonywania kilku-
dziesięciu kilometrów, co tydzień do 
„naszego” zboru. Wymaga to jednak 
znacznego zaufania do braci z innych 
konfesji oraz znajomości nauk tam 
głoszonych, wymaga także uznania, 
że nasz Kościół jest częścią większe-
go Ciała zbawionych w Chrystusie! 
Wiem, że zachęcanie nowonarodzo-
nej osoby do chodzenia do zboru in-
nej konfesji może wydawać się dziw-
ne albo nawet kontrowersyjne, ale jest 
podyktowane dobrem tej osoby. Naj-
lepsze miejsce do wzrostu, to kościół 
trwający w Chrystusie. To właśnie tu 
może być budowany charakter Boży. 
Długoterminowe pozostawienie poza 
zborem przynosi szkody.    

Praca u podstaw! 
Posłanie kogoś nowonarodzonego 

do innej konfesji nie oznacza, że traci-
my z nim kontakt. Internet daje moż-
liwości stałego kontaktu na odległość 
i to na różnych płaszczyznach. Oczy-
wiście, taki kontakt nie zastąpi fizycz-
nego chodzenia do zboru i osobistej 
relacji. Ciągle istnieje jednak możli-
wość wpływu i pomocy tej osobie. 

Wieloletnie uczestnictwo na fo-
rach internetowych oraz listach dys-
kusyjnych pokazało mi, że polski pro-
testantyzm potrzebuje ponownej re-
formy i pracy u podstaw. Praca ta jest 
kompleksowa i obejmuje dwa główne 
obszary:

Teologiczny, w którym nie chodzi 
o zmianę doktryn i prawd wiary, ale 
o pokazanie ludziom, skąd te prawdy 
wiary wynikają i dlaczego posiadamy 
ostatecznie takie wnioski! Biblijna eg-
zegeza, właściwe podejście do poezji 
biblijnej, rozumienie proroctw to stale 

mało rozumiane w niektórych kręgach 
protestanckich zagadnienia. Dlatego 
stale należy ludziom przypominać  
o tym, w jaki sposób należy studiować 
Słowo Boże aby prawdy, które z nie-
go wyłonimy były prawdami z Biblii, 
a nie tylko podejściem „życzeniowo 
– oczywistym”, w którym często pra-
gnienia tego, co chcemy, aby Pismo 
mówiło, albo nasze oczywistości de-
terminują nasze zrozumienie Biblii. 

„Essarts” pojawił się na forum jako 
człowiek, który nie uznawał Trójcy 
Świętej. Jego dotychczasowe do-
świadczenia oraz spotkanie z nietry-
nitarnym poglądem wskazywały mu, 
że Bóg jest Jeden, a Jezus nie jest Bo-
giem. Napisał nawet swoiste wyznanie 
wiary, w co wierzy a co odrzuca. Po 
ukazaniu mu prawdy Ewangelii oraz 
tekstów Biblii w kontekście tego za-
gadnienia uznał jednak, że Trójca jest 
najlepszym opisem prawdy o naszym 
Bogu i przyjął tę prawdę jako swoją. 
Oczywiście, taka zmiana myślenia 
jest pracą Ducha Świętego w sercu 
tego człowieka, ale też i współpracą 
wielu braci cierpliwie wyjaśniających 
prawdy Boże.

Drugi obszar, w którym trzeba do-
słownie szlifować chrześcijan, to pra-
ca nad charakterem. Całkiem spora 
rzesza chrześcijan z różnych konfesji 
musi być nauczana podstaw kultury 
osobistej, czy też zasad komunika-
cji oraz miłości braterskiej. Sieć daje 
niektórym ludziom dziwne poczucie 
bezkarności i braku odpowiedzial-
ności za swoje słowa. W sieci moż-
na więc często usłyszeć niechciane 
słowa albo słowa przykre! Z żalem 
muszę stwierdzić, że słowa te często 
wypowiadają nierozważni, młodzi  
i bardzo gorliwi chrześcijanie, którym 
brakuje jeszcze wrażliwości na drugie-
go człowieka. To być może zaniedba-
ny obszar pracy duszpasterskiej, który 
wymaga doinformowania szczególnie 
młodzieży, że: Internet jest miejscem, 
w którym z drugiej strony kabla jest 
człowiek, za którego Chrystus umarł  
i któremu mamy objawiać owoc Du-
cha Świętego, nie mniej niż bratu  
z ławy kościelnej.  
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towe i wymagające naprawy wielu 
dziedzin życia. 

Można być uzależnionym od cyber-
seksu nie prowadząc w ogóle życia 
seksualnego. Niektóre osoby go nie 
podejmują, obawiając się wykrycia  
w realnym świecie, zakażenia choro-
bami wenerycznymi, czy po prostu 
odrzucenia. Zastępowanie go mastur-
bacją prowadzi do samotności, smutku. 
Osoby takie mogą często nie rozumieć, 
co powstrzymuje je od nawiązywania 
intymnych, głębokich kontaktów i bli-
skich relacji z innymi. Wiele osób, dla 
których masturbacja jest podstawowym 
sposobem zaspokojenia potrzeb seksu-
alnych wypiera myśl, że ich zwyczaje 
seksualnych zachowań są czymś nie-
właściwym. Dla niektórych to codzien-
na rutyna, rano i wieczorem, tak samo 
oczywista jak śniadanie, czy kolacja. 
Niektórzy w końcu oddają się mastur-
bacji godzinami, doprowadzając się na-
wet do poważnych zranień. 

Podsumowując, choć każda masturba-
cja jest grzechem, nie każda jest uzależ-
nieniem. Prawdopodobieństwo upadku 

chrześcijanina ze względu na obecność 
pornografii w Internecie jest bardzo 
duże. Natomiast uzależnienie pojawia 
się, gdy pornografia staje się receptą na 
rozładowanie stresów życia. Mówiąc 
obrazowo, dziś bardziej niż kiedykol-
wiek „u drzwi czyha grzech. Kusi cię, 
lecz ty masz nad nim panować” (Rdz 
4:7). Jeśli masturbacja jest czymś więcej 
niż rzadkim upadkiem; jeśli jest raczej 
normą, której nie potrafisz powstrzy-
mać, twoim problemem jest nie tylko 
uleganie pokusie, ale uzależnienie. To 
trwanie w grzechu, zatwardziałość,  
a nie okazjonalny upadek. Oznacza 
to, że wysiłek potrzebny do zerwania 
z tym grzechem będzie większy i bar-
dziej kosztowny. Oznacza to również, 
jakkolwiek to nie będzie trudne, że 
będziesz potrzebował pomocy innych 
osób, a więc będziesz musiał komuś 
ujawnić swój problem. 

Rozwiązanie
Rozwiązaniem jest czystość.7 W przy-
padku zarówno problemów z upadka-
mi, jak uzależnieniem recepta jest ta 
sama, choć wysiłek stosowania się do 
niej jest znacznie większy. Dla wielu 
zerwanie z pornografią wydaje się za-
daniem ponad siły. Było już tyle prób, 
i wszystkie nieudane... Im dłużej w tym 
tkwisz, tym większy wysiłek będzie po-
trzebny, niemniej droga wyjścia istnieje 
i wiele osób osiągnęło na niej zwycię-
stwo. Obecnie w USA w bardzo wie-
lu zborach przełamano owe milczenie 
bezradności. Przestał to być temat tabu. 
Pojawiają się zborowe grupy wsparcia. 
Pastorzy wprost nazywają ów grzech 
w kazaniach nie udając, iż go wśród 
chrześcijan nie ma. Skutkiem jest za-
chęta do wyjścia z ukrycia, atmosfe-
ra pozwalająca odnaleźć pomoc, co  
w tym przypadku jest szczególnie istot-
ne, gdyż walka w pojedynkę, szcze-
gólnie w sytuacji wieloletniego uza-
leżnienia jest nierealna. Chrześcijanie 
doświadczają uwolnienia, zamiast cier-
pieć w milczeniu i samotności. 

7 Niniejszy akapit w oparciu o: Breaking pornography  
addiction, a getting started guide, www.throughthe flame.org.

Jeśli przyznałeś się Bogu do grzechu  
i pragniesz zmiany, oto praktyczne 
kroki, które należy podjąć, najlepiej 
wszystkie:

1. Pozbądź się pornografii. Skasuj filmy, 
zdjęcia z twardego dysku; wyrzuć ka-
sety VHS, DVD, gazety. Nie zapomnij 
również o pornografii miękkiej, która 
pojawia się w magazynach dla męż-
czyzn, motoryzacyjnych, itp. Pozbądź 
się wszystkiego. Jeśli jesteś szczery, 
wiesz co trzeba wyrzucić. 

2. Zrób listę chwil/sytuacji słabości. 
Kiedy odczuwasz największą pokusę, 
aby zrobić sobie „sesję”? Jakie to chwi-
le dnia? Jakie sytuacje? Jakie emocje 
wyzwalają potrzebę „odreagowania”  
w taki sposób? 

3. Zrób plan kontroli nad tymi sytu-
acjami. Zastanów się, co możesz zro-
bić, aby osłabić ich wpływ; aby nie 
wyzwoliły owej niszczącej reakcji. Po-
myśl o swoich zwyczajach, planie dnia; 
zrób rewolucję. Zmień wszystko tak, by 
owych okazji wyzwalających podnie-
cenie nie było. Wypełnij swój czas tak, 
by prawdopodobieństwo ich zajścia 
było jak najmniejsze. 

5. Wyłączaj komputer, kiedy tylko mo-
żesz. Dla wielu samo odejście od kom-
putera może być wielkim uwolnieniem. 
Odnalezienie na nowo satysfakcji poza 
jego ekranem; zmuszenie się do nawią-
zania relacji, czy odnowienia czerpania 
zadowolenia z więzi i czynności poza 
nim. 

6. Upublicznij swój komputer. Nie 
bądź przy nim sam. Nie zamykaj drzwi 
do gabinetu; przenieś komputer do 
miejsca w domu, w którym jesteś dla 
domowników dostępny. Nie wchodź  
w sieć, gdy jesteś sam(a) w domu. Idź 
spać z małżonkiem; pracuj przy kom-
puterze, gdy wciąż jest na nogach. 

7. „Bądź bardziej duchową osobą” -  
to rada ze świeckiej listy pomocy.  
Pornografia wydrenowała cię z war- 
tości i właściwych wzorców myślenia  

największym źródłem pornografii. Cy-
berseks to pojęcie opisujące wszelkie 
formy seksualnych treści dostępnych 
poprzez sieć. To również wiodąca dzie-
dzina internetowego przemysłu. Około 
połowa wszystkich wejść do Internetu 
łączy się z cyberseksem. Oznacza on 
nie tylko zdjęcia i filmy pornograficz-
ne, ale również czytanie i tworzenie 
listów i opowieści, nawiązywanie kon-
taktów, często online, przy użyciu ka-
mer, organizowanie spotkań, wizyty na 
sex-chatach, itp. Ocenia się, że około 
10% osób mających z nim styczność 
doświadcza poważnych problemów 
życiowych. 

Skutki
Problemy te można z grubsza podzielić 
na dwie kategorie. Pierwsza, to nega-
tywne skutki wielogodzinnych sesji in-
ternetowych:

- życie staje się bardzo ograniczone 
i samotne. Wiele godzin spędzanych 
samotnie przed komputerem, angażo-
wanie się w fantazje seksualne działa 
niekorzystnie na przyjaźnie i relacje  
w rzeczywistości;

- jeśli osoba taka znajduje się w związ-
ku małżeńskim, partner staje się osa-
motniony, lekceważony, nieistotny czy 
wściekły, ponieważ osoba zaangażowa-
na w cyberseks woli komputer od mał-
żeńskich więzi, również seksualnych;

- ma to również wpływ na dzieci. Scho-
dzą na drugi plan; stają się zawadą  
w osiągnięciu upragnionego celu (sesje 
komputerowe), przestają być zadbane  
i kochane. 

Druga grupa problemów jest bezpo-
średnio związana z treściami ogląda-
nymi w Internecie:

- cyberseks często popycha do seksu 
„w realu.” Oznacza wtedy wszelkie za-
grożenia z nim związane – zakażeniem 
wirusem HIV i chorobami weneryczny-
mi; 

- ściąganie treści pornograficznych 
na komputer w pracy oznaczać może  
ryzyko utraty pracy. Coraz większa 

ilość pracodawców monitoruje aktyw-
ność pracowników w sieci, również  
o tym nie informując;

- ściąganie treści pornograficznych  
z osobami niepełnoletnimi jest prze-
stępstwem (pedofilią), które jest ścigane 
i karane;

- dla wielu osób oznacza to życie w cią-
głym kłamstwie, które wpływa na ich 
małżeństwa. Zakłamanie, udawanie ma 
również wpływ na jakość naszego świa-
dectwa. Tracimy odwagę, zdecydowa-
nie. Jesteśmy jak zmącone źródło, które 
nie zaspokoi niczyjego pragnienia;

- niszczący wpływ emocjonalny zawie-
ranych związków w sieci przez więk-
szość osób porównywany jest do zdra-
dy fizycznej. Poczucie własnej wartości 
spada. Pojawiają się silne uczucia zra-
nienia, zdrady, pogardy, wstydu, odrzu-
cenia, samotności, upokorzenia, wstrętu 
do siebie samego, zbrukania, szczegól-
nie, gdy zaangażowanie to ma miejsce 
w domu i dzieje się kosztem czasu dla 
rodziny. 

- życie seksualne par niszczeje, nie 
tylko przez nieobecność jednej strony  
w małżeńskim łożu, ale również przez 
porównywanie swego małżonka do 
„partnerów” z sieci. Pojawia się nieza-
dowolenie, rozczarowanie i często utra-
ta chęci do współżycia. Wiele par skut-
kiem tego nie współżyje ze sobą przez 
miesiące, a nawet lata. 

- tworzy to poczucie odrzucenia, któ-
re sprzyja szukaniu zdrady również  
w świecie rzeczywistym. 

- istnienie pornografii na domowym 
komputerze stwarza ryzyko kontaktu  
z nią dzieci, co może wpłynąć na two-
rzenie się w nich niezdrowych wzor-
ców relacji.    

- częsta masturbacja stymuluje ponad 
miarę receptory nerwowe, co powoduje 
nadprodukcję hormonów i neuroprze-
kaźników, takich jak dopamina i seroto-
nina. Obfita produkcja tych hormonów 
i neuroprzekaźników zmienia gospo-
darkę nimi w mózgu. Powodują one, 
poza potrzebą dostarczania większych 

bodźców dla osiągnięcia podniecenia, 
problemy z koncentracją i pamięcią.5

Jak poznać uzależnienie od 
pornografii w Internecie? 

6

Jeśli twoje nawyki wywołują negatyw-
ne skutki dla twojego małżeństwa, pra-
cy zawodowej, życia emocjonalnego, 
wywołują wstyd; jeśli poświęcasz na 
to wiele czasu i energii kosztem spraw, 
które wcześniej były dla ciebie ważne; 
jeśli dzieje się to wbrew twoim naj-
głębszym przekonaniom i wartościom, 
a jednak nie jesteś w stanie z nimi ze-
rwać, to najwyraźniej masz problem. 
Uzależnienie od pornografii pokrywa 
się tutaj z wzorem innych uzależnień. 
Warto dodać, że uzależnia nie sam akt 
masturbacji, ale wydzielanie się adrena-
liny wywołane fantazjami na ten temat. 

Czy skoro uzależnienie związane jest 
z chemiczną gospodarką organizmu, 
rozwiązaniem nie jest leczenie farma-
kologiczne? Nie. Leki antydepresyjne  
i hormonalne mogą obniżyć popęd sek-
sualny i osłabić czynniki uzależniające, 
ale same lekarstwa nie rozwiążą proble-
mu. Problemy wywołane traktowaniem 
masturbacji, jako środka zaradczego na 
stres, czy zastępstwa współżycia z ży-
ciowym partnerem są znacznie szersze. 
Uzależnienie od (cyber)seksu to nie po 
prostu problem bycia „ostro napalo-
nym”, czy dużych potrzeb seksualnych. 
To zaburzenie polegające na trakto-
waniu masturbacji (bądź innej formy 
bez-relacyjnego seksu, np. korzystanie  
z prostytucji), jako środka zaradczego 
dla braku wsparcia i bliskości, której 
każdy potrzebuje. Jednocześnie nie 
daje satysfakcji i spełnienia, trwałego 
zadowolenia, które jest skutkiem uda-
nego życia seksualnego z małżonkiem. 
Nawet otoczeni rodziną i przyjaciółmi, 
uzależnieni seksualnie będą żyć w izo-
lacji, szukając spełnienia w samozaspo-
kojeniu raczej niż w relacjach, które ich 
otaczają.  Rozwiązanie jest wieloaspek-

5  W tym ostatnim akapicie opieram się na: R. Weiss,  
Understanding Compulsive Masturbation,  
www.sexualrecovery.com. 

6  Na podstawie: R. Weiss, Frequently Asked Questions 
about Sexual Addiction, www.sexualrecovery.com. fo
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wbrew własnym uczuciom; widzenia 
drugiej osoby przez szerszy pryzmat niż 
własna korzyść czy cierpienie.

Nadzieja. Wspólne przezwyciężanie 
problemów, przechodzenie cyklów 
złości i przebaczenia, wejście na nowo  
w zaangażowanie zborowe, odnowie-
nie wspólnych modlitw, czy w ogóle 
intymnych rozmów, większe zaangażo-
wanie we wspólne wychowanie dzie-
ci – to wszystko  prowadzi do nowej 
postawy – nadziei. Nadzieja ta nie jest 
wymówką w nic nie robieniu, tanim 
liczeniem na cud, ale perspektywą 
wykutą we wspólnej walce przed Bo-
giem z grzechem. To wspólne doświad-
czenie zwycięskiej mocy Bożej łaski, 
które może być nowym początkiem 
w naszym wspólnym życiu i wierze. 
Pamiętajmy, że „Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 
go miłują” (Rz 8:28). Najtrudniejsze 
chwile okazują się często najcenniejsze 
i najwięcej wnoszące. 

Poczucie własnej wartości. Wyznanie 
grzechu i uwolnienie od jego mocy, 
szczególnie wstydu i upokorzenia 
daje nowe zrozumienie własnej war-
tości, użyteczności dla Boga i bliźnich  
(Tyt 3:14). Osoba, która wcześniej oba-
wiała się jakiegokolwiek działania, te-
raz wierzy, że może być użyteczna dla 
Boga i zaczyna Mu służyć w nowy spo-
sób, doświadczając błogosławieństwa 
Jego obecności i skuteczności w świa-
dectwie. 

Intymność pojawia się czasem po wie-
lu latach nieistnienia, jako realizowana 
chęć dzielenia się życiem, komunikacji 
na najgłębszym poziomie zaufania. 

Smutek. Uzależniony doświadcza 
smutku odejścia jego najbliższego przy-
jaciela – pornografii. Podobnie jego 
małżonek może doświadczyć smutku 
odejścia dawnego wyobrażenia mał-
żonka, które miał, zanim ów przyznał 
się do winy. Jest to realnie doświadcza-
na strata, którą trzeba przejść.  

Powrót do normalnego życia seksu-
alnego. Abstynencja, podwójne życie, 
czy wyobrażenia o tym, jak ono po-
winno wyglądać – wszystko to wymaga 

wspólnego, czasochłonnego przepra-
cowania, aby życie seksualne mogło 
wrócić do normy. Wymaga to sporego 
zaangażowania i szczerości, ale przede 
wszystkim rezygnacji z „prawa” kształ-
towania przez pornografię i fantazje 
sposobu pożycia. Paradoksalnie, owo 
zyskane bezpieczeństwo może (choć 
nie musi) uwolnić partnera do – już nie 
pod presją sprostania nierealnym wy-
maganiom – większej śmiałości i spon-
taniczności.

Powrót do zaangażowania w życie 
Kościoła. Uwolnienie od podwójnego  
życia uwalnia do życia z Bogiem. 

Wolność, czy niewola?
Żyjemy w czasach niemal całkowitego 
przyzwolenia na zachowania seksualne 
potępiane przez Słowo Boże i dawne 
społeczeństwa. Nie chcę pochwalać 
wszystkich sposobów podejścia do sek-
sualności w przeszłości, bo na szczę-
ście nie musimy tego robić. Natomiast 
nie wchodząc szczegółowo w analizę, 
można powiedzieć jedno: nasza współ-

czesna wolność w sferze seksualnej 
okazuje się naszą największą niewolą. 
Przyczyną rozpadu wielu małżeństw, 
a co najmniej problemów. Człowiek 
pozostawiony bez ram, norm, gubi się, 
szczególnie wobec bardzo silnego po-
pędu. Gubi, i jest nieszczęśliwy twier-
dząc, że właśnie osiąga spełnienie. Do-
świadczamy czasu opisanego w Liście 
do Rzymian (1:26): „wydał ich Bóg na 
łup sromotnych namiętności”. „Wydać 
na łup” oznacza zostawić bezbronnym 
wobec silniejszego przeciwnika. Tak 
właśnie jest. Człowiek, odrzucając Boże 
zasady pozostaje bezbronny wobec sił  
i pragnień, które nosi w sobie, stając się 
ich niewolnikiem. 

Bądźmy mądrzy. Nie tylko wyznając 
ustami poddanie Bogu, czy rozumo-
wo zgadzając się, że dobro jest dobre,  
a zło złe, lecz również podejmując swój 
bój wiary o czystość. Nie wstydźmy się 
porażek. Dopóki walczymy, również 
powstajemy. Bóg jest po naszej stronie. 
Nie udawajmy, że problemu nie ma, 
ale raczej widząc wroga uznajmy swą 
słabość i szukajmy pomocy u naszego 
Pana i Boga. On zwyciężył świat.  

i działania. Potrzebujesz Kościoła; ludzi 
mających wartości. Potrzebujesz spo-
tkań, kontaktów, które wprowadzają  
w twoje życie Boże treści. Z nimi będzie 
ci trudniej popłynąć w stare nawyki. 
 
8. Wprowadzaj porządek we wszyst-
kie sfery swego życia; wykształcaj 
zdolność samokontroli i dyscypliny. 
Wprowadź nowe zwyczaje; powróć 
do starych i sprawdzonych. Porządek, 
podobnie jak chaos ma tendencję się 
rozszerzać. To dobry trening, „ćwicze-
nie się w pobożności” (1Tm 4:7), które 
sprawi, że będziesz silniejszy w chwili 
próby.

9. Dbaj o relacje „w realu.” Inwestuj 
w nie czas, staraj się poznawać inne 
osoby. Naucz się odnajdywać radość 
we wspólnym zaangażowaniu w różne 
działania; czerpać satysfakcję z bycia 
razem i poznawania innych ludzi. 

10. Znajdź grupę wsparcia. Powiedz 
komuś o swym grzechu. Wyjdź z samot-
ności i ukrycia, które wywołują wstyd. 
Wyznanie grzechu bratu czy siostrze 
jest Bożym narzędziem do złamania 
mocy oskarżeń i związania, do uzdro-
wienia (Jak 5:16). Modlitwa innych (ko-
goś) o Ciebie, o twój konkretny problem 
daje siłę, której nie masz sam. Obecnie 
w wielu kościołach powstają grupy bra-
ci, w których wyznają sobie wzajem-
nie grzechy i przyznają się do swych 
upadków. Jeszcze nie zaobserwowałem 
innej reakcji, jak wdzięczność. Może to 
być również jeden przyjaciel, z którym 
jesteś szczery, który jest Twoim powier-
nikiem. Życie jawne jest Boże (1J 1:5); 
życie w ciemności jest od Złego i rodzi 
grzech. 

Zmiany w rodzinie8

Jak już wspomniałem, pornografia  
(i masturbacja) niszczy więzi. Wyjście  
z tego uzależnienia zazwyczaj łączy się 
z przyznaniem wobec współmałżon-
ka do problemu; czasem dzieje się to 
oczywiście w sposób niekontrolowany 

8  Ten paragraf oparty na: Couples Recovering from Sexual 
Addiction, www.sexualrecovery.com. 

(przez przyłapanie). Proces uzdrowienia 
powinien być więc również procesem 
zachodzącym w więzi. Odpowiedzial-
ność za pokutę leży bezdyskusyjnie 
na barkach osoby mającej problem, 
ale chęć pomocy małżonka i wspól-
na świadomość problemu wspomaga 
uwolnienie. Oddanie małżonka, zaan-
gażowanie w proces walki, wspólne 
spędzanie czasu jest silnym czynnikiem 
wspierającym zwycięstwo. 

Niemniej, pierwsze 3 do 6 miesięcy 
odnowy są zazwyczaj najbardziej stre-
sogenne. Oboje małżonkowie doświad-
czają bardzo różnorodnych emocji. 
Pojawiają się problemy z komunikacją, 
zaufaniem, życiem seksualnym, wspól-
notą duchową, relacjami wobec dzieci, 
przypominaniem przeszłych zranień,  
a czasem i finansowe. Choć to wszystko 
perspektywa bardzo nieciekawa, ujaw-
nienie problemu, pokorne przyznanie 
się do grzechu wobec małżonka i przej-
ście owego trudnego procesu wspólnie 
– ostatecznie rodzi głębszą zażyłość  
i więź. Ponadto, okazuje się ona być 
najsilniejszym narzędziem prewencji 
powrotu w cyberseks. Warto zapoznać 
się z najczęściej występującymi myśla-
mi i uczuciami, których można się spo-
dziewać, aby być na nie przygotowany-
mi i widzieć perspektywę poza nimi: 

Uwolnienie. Uzależniony doświadcza 
wielkiej ulgi po przyznaniu się do swe-
go grzechu. Koniec podwójnego życia  
i wstydu może jednak przynieść przed-
wczesne poczucie mocy. „Kto stoi, nie-
chaj baczy, aby nie upadł” (1Kor 10:12). 
Uwolnienie jest zwycięstwem, które na-
leży wspomóc i utrzymywać przez od-
powiedni styl życia. Owa ulga jest też 
często udziałem małżonka, dla którego 
zrozumienie przyczyny wcześniejszych 
problemów, oraz zmiana postawy mał-
żonka uwalnia go od  wątpliwości i nie-
jasności. 

Złość. Oboje małżonków może spo-
dziewać się doświadczania złości. 
Uświadomienie sobie problemów mał-
żonka może wywoływać uzasadnione 
poczucie zdrady i zranienia, które wy-
wołują złość, nawet gdy zdecydowali-
śmy się przebaczyć i mu pomóc. Osoba 
uzależniona może złościć się w sytuacji 
pokusy, gdyż przyznanie się do winy  
i ujawnienie problemu stało się barierą, 
aby ulżyć sobie w stary, „sprawdzony” 
sposób. Wywołuje to rozdrażnienie  
a nawet frustrację, gdyż nowe sposoby 
radzenia sobie ze stresem zazwyczaj 
jeszcze nie zostały wykształcone. Obie 
osoby mogą widzieć winę w drugiej. 
Czas ten wymaga wiele wzajemnej 
mądrości, cierpliwości, wyrozumiałości  
i łaski. Okazywania sobie miłości fo
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Dlaczego 
Bóg stworzył 
Lucyfera?

Warto rozpocząć od uwagi pobocz-
nej, choć istotnej. Mianowicie, Lucyfer 
nie jest biblijnym imieniem szatana. 
Lucyfer to łacińskie tłumaczenie sło-
wa tylko raz występującego w Biblii,  
w Księdze Izajasza (14,12): „O jakże 
spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu 
jutrzenki”. W Wulgacie zwrot „gwiaz-
do jasna” przetłumaczony został za 
pomocą słowa „lucyfer”, a ponieważ 
ten fragment mówi o szatanie, zaczęto 
traktować to określenie jako jego imię,  
i tak zostało do dzisiaj. 

Co do stworzenia Lucyfera, to wie-
my na pewno, że „Bóg jest światłością 
i nie ma w nim żadnej ciemności” (1J 
1,50, por: Jak 1,17). Już samo to zda-
nie podpowiada nam, że kiedy Bóg 
tworzył m.in. Lucyfera, nie było w nim 
niczego złego. Bóg uczynił Lucyfera 
cudownym aniołem, „(…) odbiciem 
doskonałości, pełnym mądrości i skoń-
czonego piękna” (Ez 28,12). Ponadto 
zarówno aniołów, jak i człowieka Bóg 
obdarzył wolnością. Ale wolność bez 
polegania na łasce Bożej prowadzi do 
buntu i upadku. W którymś momencie 
Lucyfer przeciwstawił się Bogu. Dlate-
go Bóg mówi o nim: „Serce wciąż mia-
łeś przepełnione pychą z powodu twe-
go niezwykłego piękna. Zmarnowałeś 
również całą twoją mądrość z powodu 
blasku, który cię otaczał.” (Ez 28,17 – 
tłum. Biblii Warszawsko-Praskiej).

Oczywiście Bóg mógł wtedy zabić 
Lucyfera i resztę aniołów, którzy ule-
gli jego wpływowi, ale tego nie zro-
bił. Dlaczego? Tego możemy się tylko 
domyślać. Z pewnością jednak to, co 
się wydarzyło nie było przypadkiem. 
Wiemy przecież, że ofiara Jezusa była 
przygotowana już przed założeniem 

świata (1P 1:20). Nie jest więc tak, że 
upadek człowieka i poprzedzający go 
bunt Lucyfera i innych aniołów był dla 
Boga zaskoczeniem, i dopiero wtedy, 
naprędce wymyślał On plan awaryjny. 
Wiemy też, że w pewnym momencie 
diabeł zostanie ostatecznie potępiony  
i na wieki wrzucony do „jeziora z ognia 
i siarki” (Obj 20,10), ale to kwestia przy-
szłości. 

Rozumiem, że pytanie o powód 
stworzenia Lucyfera wiąże się z tym, 
że widzimy tak wiele zła wynikającego 
z jego działania. Mówiąc tak, musimy 
pamiętać, by nie zrzucać całej odpo-
wiedzialności za zło na szatana. Kiedy 
człowiek grzeszy, grzeszy z własnej 
woli. Nikt nie robi tego za niego. Jakub 
pisze, że „każdy bywa kuszony przez 
własne pożądliwości, które go pociąga-
ją i nęcą” (Jak 1,14). To nie jest więc tak, 
że gdyby szatana nie było, nie byłoby 
zła na ziemi. 

Apostoł Paweł napisał, że „Bóg 
współdziała ku dobremu z tymi, któ-
rzy Boga miłują…” (Rz 8,28). Z pew-
nością zdanie to dotyczy także wy-
darzeń w naszym życiu, które są złe 
i nieprzyjemne. Choć może nam się 
wydawać, że lepiej byłoby bez nich, 
to jednak musimy przyjąć, że nawet w 
takich doświadczeniach Bóg ma swój 
cel. To, co spotkało Jego Syna, Jezusa, 
z pewnością było straszne, a jednak 
Bóg pozwolił na to ze względu na coś 
większego, tj. by ratować nas przed 
wiecznym potępieniem. Co więcej, jak 
już podkreślaliśmy, Bóg przeznaczył do 
tego swojego Syna jeszcze przed zało-
żeniem świata, a jednym z najbardziej 
zaangażowanych wykonawców Boże-
go planu był… szatan. Oczywiście jego 
nadzieje związane z zabiciem Syna 
Bożego były zupełnie inne, jednak Bóg 
uczynił z tego – po ludzku mówiąc - 
„militarny majstersztyk”. Nie tylko Jego 
Syn nie został pokonany przez śmierć 
(ponieważ był bez grzechu, śmierć nie 
miała nad nim mocy), ale dodatkowo 
umierając w zastępstwie za człowieka 

sprawił, że szatan został pozbawiony 
wszystkich argumentów, jakie mógł 
wytoczyć przeciwko człowiekowi (Kol 
2,13-15). Każdy, kto uwierzył w to, co 
Bóg powiedział o swoim Synu, jako  
o Baranku, który gładzi grzechy świa-
ta jest wolny od śmiertelnych oskarżeń 
diabła.

Był sobie pewien mały chłopczyk, 
który nie lubił patrzeć, jak ktoś się mę-
czy. Pewnego dnia zobaczył motyla  
z trudem próbującego rozerwać kokon, 
w którym był uwięziony. Ponieważ wy-
dawało mu się, że motyl nigdy się nie 
wydostanie z tego „więzienia”, chłopiec 
postanowił mu pomóc. Delikatnie zdjął 
kokon i uwolnił motyla. Jakież było 
jego rozczarowanie, kiedy okazało się, 
że motyl ten nigdy nie nauczył się latać  
i wkrótce zdechł. To mordercze ćwicze-
nie, polegające na rozbijaniu kokonu  
i wychodzeniu z niego było absolutnie 
niezbędnym ćwiczeniem jego mięśni. 
Dzięki temu później mógłby rozprosto-
wać swoje skrzydła i latać. Ponieważ 
jego mięśnie nigdy nie wzmocniły się 
wystarczająco, motyl nie tylko nigdy 
nie rozwinął skrzydeł i nie nauczył się 
latać, ale też bardzo szybko zginął. 

Dopóki jesteśmy w ciele z powo-
dów, które znane są tylko Bogu, jeste-
śmy poddani znikomości (Rz 8,20-23) 
– podobnie, jak ten motyl. Ale pamię-
tamy też, że plan Boży jeszcze się nie 
wypełnił. Jego dzieło zostanie uwień-
czone dopiero wtedy, kiedy diabeł  

Robert Miksa

i wszelkie zło zostaną ostatecznie po-
tępione, a my będziemy cieszyć się no-
wym niebem i nową ziemią, gdzie „…
śmierci już nie będzie; ani smutku, ani 
krzyku, ani mozołu już nie będzie; al-
bowiem pierwsze rzeczy przeminęły” 
(Obj 21,4).

Pytanie o to, dlaczego Bóg stwo-
rzył diabła podobne jest w istocie do 
pytania o to, dlaczego Bóg stworzył 
człowieka albo dlaczego stworzył co-
kolwiek? Czyż nie mógł tak po prostu 
sobie istnieć? Jako istota doskonała nie 
potrzebował nikogo, ani niczego. Nie 
miał żadnych braków, a jednak stworzył 
ten świat, a w nim człowieka, ale także 
i diabła. Z całą pewnością stworzenie 
diabła nie było wypadkiem przy pra-
cy nad czymś bardziej wartościowym, 
ani też nie było to zaskoczeniem dla 
Boga. Bóg stworzył diabła, podobnie 
jak wszystko inne, dla swoich celów. 
Prawdopodobnie najlepszym wersetem  
z Biblii podsumowującym powody, dla 
których Bóg nie tylko go stworzył, ale 
ciągle jeszcze pozwala mu działać są 
słowa, jakie Bóg wypowiada o faraonie: 
„Na to cię wzbudziłem, aby okazać 
moc swoją na tobie i aby rozsławiono 
imię moje po całej ziemi” (Rz 9,17).

„O głębokości bogactwa i mądro-
ści, i poznania Boga! Jakże niezbada-
ne są wyroki jego i nie wyśledzone 
drogi jego! Bo któż poznał myśl Pana?  
Albo któż był doradcą jego?” (Rz 11, 
33-34).  

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

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

malownicza okolica, spokój i cisza. 

Oferujemy:
pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 

2 pokoje zbiorowe 
(w przypadku większych wycieczek),  

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

od wielkości grupy i czasu pobytu.

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

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

Do zobaczenia w Krynicy!

Zapraszamy do Krynicy!

DUŻA BAZA
TURYSTYCZNA

przez cały rok!

STOKI
NARCIARSKIE
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Rozwój informatyki zmienił nieodwra-
calnie nasz sposób myślenia o rze- 
czywistości. Zmiana z pozoru niewiel-
ka, dotycząca rzeczywistości tech-
nicznej, zmienia jednak nasz sposób 
myślenia o rzeczywistości w ogóle. 
Mówimy dziś: coś zrobiłem w realu,  
a coś w internecie, poznaliśmy się w sie-

ci, ale spotkaliśmy się już w realu. Samo 
określenie „w realu” zresztą odsyła nas 
do filmu „Matrix”, opartego na dawnych 
koncepcjach mistycznych zalegających 
głęboko w różnych kulturach, a zarazem 
dobrze wpisującego się w naszą dzisiej-
sza rzeczywistość. Jest dla nas teraz 
rzeczą jasną, że istnieją różne stopnie 
realności. 

Czy internet jest nierealny? Czy nam się 
zdaje, czy jest iluzją? Nie w tym sensie, 
że nie dzieją się w nim prawdziwe rzeczy, 
dzieją jak najbardziej, ludzie w internecie 
zakochują się, zdobywają prace, toczą 
długie dyskusje, nawracają się lub tracą 
wiarę, zawierają przyjaźnie, zdobywają 
popularność, zdobywają wiedzę, żyją, 
poruszają się, istnieją. A przecież nikt nie 
ma wątpliwości, że internet jest w jakiś 
sensie mniej realny niż świat ten, który 
nazywamy na co dzień, a który nazywa-
my realem; że jest tylko zasłoną, w pew-
nym sensie nie jest prawdziwy. 

Oto ktoś o nicku bleble23 toczy dyskusję 
z kimś o nicku farabubu67. W normal-
nym świecie nigdy by tej dyskusji nie to-

czyli. Jeden z nich jest bowiem uznanym 
specjalistą w tej dziedzinie, drugi właśnie 
przeczytał coś o tym w wikipedii, dzieli 
ich różnica 45 lat, wykształcenie, miej-
sce zamieszkania, poglądy polityczne, 
a jednak mogą prowadzić dyskusję jak 
równy z równym, ukrywając swoją praw-
dziwą tożsamość. Podobnie mogą prze-

biegać rozmowy towarzyskie: kuku123, 
szukający kogoś do niezobowiązujących 
spotkań,  może być w realu tą samą oso-
bą co emmanuel11, piszący wzniosłe 
moralizujące teksty na portalu o zupełnie 
innej tematyce. Możemy kreować własną 
tożsamość dodając lub ujmując sobie 
lat, wykształcenia, doświadczenia, tych 
czy innych cech osobowości. A jednak 
przecież wiemy, że poza tą rzeczywisto-
ścią jest zupełnie inna, realna. 

Ta rzeczywistość realna wchłania nieja-
ko wszystkie rzeczywistości wirtualne. 
bleble23 wraz z jankowalski@inter-inter.
pl oraz jasioo86 składają się na jednego 
Jana Kowalskiego, który jest po trosze 
każdym z tych nicków, ale czymś dale-
ce więcej. Kuku123 i emmanuel11 wraz 
z zbigniewl.@suu.pl i stephanos24, au-
tor strony www.stephanosforever są tą 
samą osobą. Na konto tej osoby  prze-
cież wchodzi wszystko co robi, pod któ-
rymkolwiek z nicków. 

Internet wskazuje nam, że można funk-
cjonować na kilku różnych poziomach,  
w kilku różnych rzeczywistościach,  

a realność może być stopniowalna. To, 
co się dzieje wszak w internecie, nie jest 
złudzeniem, ale jednak jest mniej realne 
niż to co się dzieje w realu, który wchła-
nia wszelką rzeczywistość wirtualną. 

Internet na nowo pozwala zrozumieć in-
tuicję tkwiącą w różnych kulturach, że to 
co widzimy, świat w którym żyjemy na co 
dzień, nie jest  w pełni rzeczywisty. I nie-
koniecznie jest to absurd, czy trywialne 
wywody o tym, że nie ma czegoś, jak się 
na to nie patrzy, czy też, że tylko zdaje mi 
się, że coś jest, a tego nie ma. Ten świat 
na pewno jest światem realnym, w nim 
ludzie zakochują się, zdobywają prace, 
toczą długie dyskusje, nawracają się lub 
tracą wiarę, zawierają przyjaźnie, zdo-
bywają popularność, zdobywają wiedzę, 
żyją, poruszają się, istnieją. Ale czy na 
pewno jest rzeczywistością ostateczną? 
Czy też istnieje świat, który różni się od 
niego tak jak real od świata wirtualnego? 
W wielu tradycjach – buddyjskich, hin-
duistycznych, platońskich, gnostyckich, 
mistycznych, ale też chrześcijańskich, 
także protestanckich, również  w pew-
nych interpretacjach nauki (fizyki czy 
neurobiologii) pojawia się myśl, że ten 
świat jest właśnie taki: że jest światem 
wirtualnym w stosunku do tak czy ina-
czej definiowanego prawdziwego świata, 
świata ostatecznej rzeczywistości. 

Jezus miał silne poczucie innego świa-
ta. Powiadał, że jest z innego świata,  
i że do niego wróci; że jest z Wysoko-
ści. Jezus, który przyszedł na ziemię, nie 
jest tym  ostatecznym; jest tylko jego 
nickiem. Oczywiście, nie w sensie gno-
styckim - nie był tylko zjawą, miał ciało 
z krwi i kości - ale chyba bardziej realny 
był wtedy, kiedy widzimy Go w wizji Jana 
w pierwszym rozdziale Apokalipsy, do-
prowadzając go do śmiertelnego niemal 
przerażenia. Każdy z nas będzie musiał 
kiedyś wyjść Tam właśnie, z rzeczywi-
stości wirtualnej,  w której tkwimy na co 
dzień, do tego ostatecznego realu. Mamy 
na to bardzo niewiele czasu, nie więcej 
niż kilkadziesiąt lat. Nie można wiecznie 
siedzieć w internecie, nawet jeżeli znany 
jest jak real.   

PUNKTY WIDZENIA      Janusz Kucharczyk

Świat realny, 
świat wirtualny, 
rzeczywistość 

ostateczna

Tuż przed namaszczeniem Saula na 
króla, Samuel spotkał się z nim i dał 
mu konieczne wskazówki. Żadna 
z nich nie była przypadkowa, żad-
na nieprzemyślana. Ostatnia z nich, 
niezwykle prosta, czy wręcz banalna 
zwróciła moją szczególną uwagę:

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ, a ja ci 
wyjawię Słowo Boże.  (ISam 9:27)

Zatrzymaj się. Hebrajskie słowo, któ-
rego użył Samuel oznacza tutaj: stań, 
pozostań, podejmij jedno stanowisko. 
3 tysiące lat temu kapłan powiedział 
tak do kogoś niezwykle ważnego, do 
przyszłego króla Izraela. Więc czy  
i my, niedorównujący Saulowi w ran-
dze, nieustannie spieszący się w tym 
świecie zupek instant, wakacji last 
minute, superszybkich pociągów, nie 
powinniśmy zatrzymać się, by zro-
zumieć Słowo Boże? Jeśli przyszły 
władca musiał pozwolić wyprzedzić 
się swojemu słudze, a samemu za-
trzymać się w miejscu, by usłyszeć 
Słowo od Pana, to o ile bardziej my 
powinniśmy na chwilę stanąć. Nie 
po to, żeby się lenić, nawet nie po 
to, żeby odpocząć. Zatrzymać się, 
by usłyszeć Boga. Nie mam na myśli 
nadprzyrodzonego objawienia, nie 
mam na myśli tego, co wielu z nas 
zwykło nazywać cudem. Mam raczej 
na myśli przystanięcie w miejscu, aby 
dać możliwość Bogu, by przemawiał 
do nas przez Biblię, przez Kościół, 
przez modlitwę, przez okoliczności. 

Aby toczyć dobry bój wiary, koniecz-
ne jest zatrzymanie się. Regularnie, 
stale, nie tylko w sytuacjach, gdy je-
steśmy na totalnym dnie duchowym, 
lub gdy musimy podjąć ważną de-
cyzję życiową. Przestudiuj głębiej 
temat sabatu. Kiedy ostatnio wypo-
czywałeś z Panem? Zapisz w swoim 
kalendarzu godzinę, podczas której 

każdego dnia będziesz spędzał czas 
na rozmowie z Panem i lekturą Jego 
Słowa. I obiecaj, że będziesz to ro-
bił przez najbliższy tydzień... a może 
miesiąc? Znajdź zaufaną wierzącą 
osobę, która w każdej chwili będzie 
mogła zapytać ciebie: „Kiedy ostatni 
raz się zatrzymałeś?”.

Oddalenie spraw tego świata, chwila 
samotności, poświęcenie czasu dla 
Chrystusa jest tym, czego potrzebu-

„Tak wiele mam dziś do zrobienia, 
że będę musiał spędzić jeszcze jedną 
godzinę na modlitwie.” 

                      Marcin Luter

jemy. Tym, co świadczy o naszym 
posłuszeństwie wiary, i co zaowocu-
je większą znajomością Bożego cha-
rakteru, Bożych planów. Tymczasem 
okazuje się, że wielu z nas biegnie 
tak szybko, że często dobre rzeczy 
(jak służba, związek, nauka) stają 
się ważniejsze niż rzecz najlepsza – 
skupienie się na Słowie Bożym. Oby 
owego zatrzymania nam nigdy nie 
zabrakło, abyśmy przez nieuwagę nie 
zeszli z wąskiej drogi!

Zatrzymaj się
Agata Fryś

Świat realny, 
świat wirtualny, 
rzeczywistość 

ostateczna
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Czas naszego życia tak naprawdę jest 
krótki, nawet jeśli żyjemy osiemdziesiąt 
czy dziewięćdziesiąt lat. Zapytaj swoje-
go dziadka albo babcię, czy ich życie się 
wlekło. Każdy z pewnością odpowie, że 
za mało go było, by zrobić wszystko, co 
można było zrobić. Tym bardziej powinni-
śmy czas naszego życia spędzać z ludźmi 
wartościowymi. 
Dzisiaj krótko o relacjach z innymi ludźmi. 
Zacznę jak zwykle od pytania: Kim się 
otaczasz? Z kim spędzasz swoje wolne 
chwile i jaki wpływ, dobry czy zły mają na 
ciebie te osoby? Z kim rozmawiasz i ra-
dzisz się podejmując ważne, życiowe de-
cyzje? Czy ci ludzie są pełni bojaźni Bożej 
i mądrości Ducha Świętego?
To ważne, żeby mieć dobrych doradców. 
Kiedy masz problem, musisz mieć kogoś, 
kto powie ci, że zawsze chętnie pomodli 
się za ciebie i zrobi to natychmiast. Czy 
twoi przyjaciele, chłopak, dziewczyna, 
znajomi są ludźmi idącymi za Chrystu-
sem? To naprawdę super ważne pytania, 
które musi sobie zadać każdy, kto rady-
kalnie chce iść za Jezusem. Czasem nie 
chcemy pójść za Bogiem na sto procent bo 
wiemy, że będzie to znaczyło pewne na-
piętnowanie, utratę przyja-
ciół czy partnera. Czasem 
jednak trzeba odciąć to, 
co zgniłe i niezdrowe, aby  
w tym miejscu mogło po-
jawić się coś silnego. Jeśli 
twoi znajomi szanują cię 
dlatego, że śmiejesz się  
z ich sprośnych dowcipów, 
to nie są to wartościowi 
znajomi. Z kolei zastanów 
się, dlaczego ty zadajesz 
się z takimi ludźmi i jak 
mocno, jeśli w ogóle buduje 
to twoją relację z Bogiem?
Działa to też w drugą stro-
nę, mianowicie ty też jesteś 
potrzebny innym. Wiem 
dobrze, że dobieramy so-
bie znajomych według wła-
snych kryteriów. Czasem, 
szczególnie jeśli mamy 

osobowość lidera, innych ludzi ciągnie do 
nas. Warto to w porę zauważyć i wykorzy-
stać w dobry sposób aby ktoś, z kim może 
nie poszliśmy na kawę, nie poczuł się odrzu-
cony. Funkcjonujemy w społeczności, którą 
jest Kościół i potrzebujemy siebie nawzajem. 
To nie znaczy, że zawsze będziemy się do-
brze dogadywać i czuć w swoim towarzy-
stwie. To znaczy, że Bóg zaplanował nas 
kształtować przez innych ludzi i jeśli nie do-
puścimy ich do siebie, to ten proces będzie 
zaburzony. Musimy dbać o dobre relacje, nie 
tracąc czasu na związki, które nic nie wno-
szą do naszego duchowego życia lub nawet 
wprost prowadzą do grzechu. Czasem trze-
ba spędzić z kimś pół dnia sprzątając jego 
piwnicę, aby w końcu otworzyć się albo usły-
szeć o jego lub jej najgłębszych zmartwie-
niach. To jednak jest planem Bożym, byśmy 
byli dla siebie nawzajem dostępni, modlili się 
razem, poznawali i byli mocni wspierając się 
wzajemnie. Dlatego, jeśli chcesz radykalnie 
iść za Bogiem, znajdź radykalną wspólnotę, 
albo bardziej zainwestuj w relacje, które już 
są w twojej wspólnocie. Korzystaj z nich, ale 
też bądź użyteczny i pomocny innym, bo 
Bóg działa przede wszystkim przez ludzi. 
Przez ciebie też!

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Po feriach
Tomek Bogowski

I niestety po feriach... góry pięknie 
ośnieżone zostały za nami, tak jak  
i nieprzedeptane ścieżki, szlaki, nie-
zdobyte szczyty i niepokonane trasy... 
Obiecujemy sobie – za rok spotkamy 
się, za rok pojedziemy tu albo tam, 
spotkamy tego i owego. Spędzimy 
lepiej czas wolny. Ale za rok może... 
nas nie być. Czy więc warto odkładać 
coś do powtórki? Czy lepiej powta-
rzać starą zasadę i żyć chwilą najle-
piej, jak się da? Ba! Żeby tak można  
o tym pamiętać w chwilach, gdy de-
nerwują nas ludzie i sprawy, na które 
nie zawsze mamy wpływ.

Może więc udawać, że wszystko jest 
ok., jak to wymyślili bracia zza oce-
anu i wyszczerzać swój keep smailing 
do wszystkich, bo tworzymy przecież 
wizerunek siebie: człowieka sukcesu – 
lub nieudacznika, gdy kurczowo trzy-
mamy się polskiej specjalności: opo-
wieści ze szczegółami, jak to zdechł 
nam pies, teściowa zjechała a współ-
towarzysz nie trzeźwieje od tygodnia. 
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Trzecia Godzina Dnia to chór, któ-
rego pewnie większości z nas nie 
trzeba przedstawiać. Ma on już na 
koncie kilka płyt, których brzmienia 
są nam dobrze znane chociażby 
z naszych kościelnych uwielbień. 
Tym razem jednak, w sklepach po-
jawił się album zatytułowany „Liczy 
się każdy dzień”. Niestety, nie jest 
to nic nowego, ale „the best of” TGD 
z lat 2000-2010. Zdecydowanie coś 
dla miłośników tego zespołu.

Nowe wydanie to tak naprawdę 
pack zawierający CD z muzyką, 
krótką książkę ze świadectwami  
i opisem kawałków oraz DVD z za-
pisem koncertu. Płyta zawiera tylko 
kilka nowych utworów, zaś więk-
szość z piętnastu tracków, jakie 
znalazły się w tym wydawnictwie to 
odnowione, bardzo dobrze znane 
kawałki. Na płycie usłyszymy bar-
dzo dobrze znane i od lat kojarzone 
z chórem postacie chrześcijańskiej 
sceny muzycznej, m.in. Natalię Nie-
men, Mate.O, Mietka Szcześniaka, 
Piotra Nazaruka, Mirka „Kolę” Kol-
czyka, czy Pawła Zareckiego. Nie 
sposób wymienić wszystkich oso-
bistości zaangażowanych w nagra-
nie tej płyty, gdyż cały koncert był 
ogromnym przedsięwzięciem multi-
medialno- muzycznym. 

Podsumowując, ci którzy spodzie-
wali się kolejnej mocnej płyty TGD, 
jak chociażby ostatnie Psalmy, 
mogą się nieco rozczarować. Jed-
nakże dla długoletnich fanów chóru 
płyta będzie na pewno klejnotem  
w kolekcji, który warto nabyć za na-
prawdę niewielką, porównując do 
wartości, cenę.

Strategia
W nocy żyję w wirtualnym świecie.
Zdobywam miasta, przegrywam bitwy.
Zasadzam winnice, buduję mosty
Nad spienionymi rzekami,
Drogi prowadzące w nieznane krainy.
Odkrywam lądy, gonię jednorożca.
Przy okrągłym stole
Deklaruję pokój, wypowiadam wojny.

W dzień – wyciągam rękę,
Nadstawiam drugi policzek,
Przebaczam jak gdyby nigdy nic,
uśmiecham się miło,
Nastawiam pozytywnie na rozwiązywanie
Nie swoich problemów.
Tłumaczę I łagodzę.

Zawieszona pomiędzy jawą a snem,
W nocy bywam królową
A dniem...
pragnę doścignąć marzenie,
zostać jedną z tych
owioniętych dymem kadzidlanym.

Rozdwojona w bezśnie.
Zawieszona w nierealnym.
Dążąca do nieosiągalnego.
Walcząca ze Smokiem.

Bezsenność

Zegar wystukuje
Bezsenne godziny.

Byle dotrwać do rana.
Otrząsnąć się z resztek 

niespełnionych snów.
Podnieść wysoko głowę.

Być dzielną I silną.

Schowam do kieszeni zranienia
I niedopowiedziane zdania.

Zacznę OD dzisiaj
zupełnie nowy dzień.

Zapomnę o wczorajszych marzeniach.
Wyznaczę sobie szczytne cele.

Żyć będę chwilą,
ciesząc się jak dziecko

każdą rozmową I spojrzeniem.
Porzucę ciągłe oczekiwania

Na coś miłego
Co czeka mnie za następnym zakrętem.

Twardo oprę się na Twoim ramieniu
wdrażając Słowo w codzienność.

Tylko naucz mnie tego,
OD poranku do zmierzchu

I bezsenną nocą.
Ucisz I ukój, napełnij!

TGD

Warto zalecać dostrzeganie dobrych 
stron każdej sytuacji, według zasady: 
pogoda nie dopisała, ale za to... czyli 
klasyczny przykład szklanki do połowy 
pełnej. Na pewno nie warto porów-
nywać się z tymi, którzy mają więcej  
i lepiej – stajemy się wówczas zawistni-
kami... ani do tych, którzy mają gorzej 
– upodabniamy się do okrutników.

A więc złoty środek – umówmy się, że 
jest dobrze. Albo, że zawsze może być 
gorzej – staje się naszą życiową sen-
tencją. Chciałabym szczerze móc po-
wiedzieć: „kielich mój przelewa się”,  
a pod koniec swojego życia, że jestem 
„syta swoich dni”. Więc, chociaż ferie 
miałam niezwykle udane, bo i pogo-
da dopisała i towarzystwo, i nawet 
bardzo duchowo było, to ciągle dążę 
do biblijnego wzoru pełni wewnętrz-
nej harmonii, wbrew okolicznościom 
ewentualnie niesprzyjającym.

relacje
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Wiadomości ze świata
Opracował: Konstanty Wiazowski
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Świat – poważny wzrost liczby chrześcijan Rosja – chrzty w dniu 
święta chrztu  

19 stycznia br. – w dniu pamiąt-
ki chrztu Jezusa w Jordanie (który  
w prawosławiu przypada właśnie na 
ten dzień) w wielu rosyjskich zbo-
rach baptystycznych odbywały się 
chrzty tych, którzy uwierzyli w Je-
zusa Chrystusa. I tak w Centralnym 
Zborze Baptystycznym w Moskwie 
w tym dniu odbył się chrzest 85 osób 
– 23 z miejscowego zboru, a resz-
ta z innych zborów baptystycznych 
Moskwy. Chrztu dokonywali starszy 
prezbiter tego zboru Siergiej Zołota-
riewskij i pastor zboru „Przemienie-
nie w Chrystusie” Siergiej Rebrow. 
Katechumeni w białych szatach 
weszli do wody, wyznając Jezusa 
Chrystusa swoim Panem i Zbawicie-
lem, i wyszli z niej jako nowi ludzie 
w Chrystusie. Po chrzcie budujące 
kazanie wygłosił Piotr Mickiewicz, 
rektor Moskiewskiego Seminarium 
Teologicznego. Nowo ochrzczeni po 
raz pierwszy wzięli udział w Wie-
czerzy Pańskiej. Modlitwy pastorów 
stołecznych zborów były końcowym 
akcentem tej uroczystości. Jeden  
z nowo ochrzczonych, szesnastolet-
ni Władimir Markiewicz powiedział: 
„Dla mnie jest to bardzo ważny 
dzień, ponieważ dokonała się bardzo 
ważna decyzja w moim życiu. Bo 
cóż może być ważniejszego? Ślub, 
wybór zawodu – są to sprawy ziem-
skie. Ale zawarcie przymierza z Pa-
nem – to sprawa wieczności. To wy-
bór przyszłego życia. Dwa lata temu 
zamierzałem przyjąć chrzest, ale 
moje grzeszne skłonności nie dopu-
ściły do tego. Latem ubiegłego roku 
uczestniczyłem w wielu obozach 
chrześcijańskich i zrozumiałem, że 
nie powinienem zwlekać, ponieważ 
Pan  mnie znalazł i umarł za mnie, 
abym otrzymał życie wieczne. Dla-
tego postanowiłem zawrzeć z Nim 
wieczne przymierze”. (baptist.ru) 

Ludność Słowacji liczy 5 mln, w tym 10% 
stanowi mniejszość węgierska. Baptyści 
słowaccy są duchowymi spadkobier-
cami radykalnej Reformacji. Pierwszy 
zbór baptystyczny powstał w 1888 roku  
w Kezmaroku. Obecnie Kościół ten skła-
da się z 24 zborów i prawie 20 placó-
wek misyjnych. Przewodniczący Rady 
Kościoła, dr Jan Szolos przyznaje, że  
w ostatnim dziesięcioleciu Kościół rea-
lizuje wizję zakładania nowych zborów. 
I tak, misjonarz Pal pracuje w Nowych 
Zamkach. Odbywają się tam dwa na-
bożeństwa: w języku węgierskim i sło-
wackim. W czasie obydwu nabożeństw 
dzieci mają oddzielne zajęcia. Latem 
nawróciła się jedna kobieta, która od 

Słowacja – zakładanie dwóch nowych zborów
miesięcy uczęszczała na nabożeństwa.  
W lipcu zorganizowano dwutygodnio-
wy kurs języka angielskiego. Odbywa-
ją się różne zajęcia, które budują spo-
łeczność wierzących. W kwietniu minie  
pięć lat od rozpoczęcia pracy misyjnej  
w Nowych Zamkach. Drugą stacją mi-
syjną jest Zvolen. W kwietniu ub.r. roz-
począł tam pracę brat Martin. We wrze-
śniu rozpoczęły się niedzielne spotkania 
małej grupy domowej, której trzonem 
są trzy małżeństwa ze zboru w Ban-
skiej Bystricy. Są nawiązywane kontakty  
i powstają nowe więzi. Młodzi misjo-
narze proszą wszystkich o modlitwę  
w intencji ich misyjnej pracy. (IMP, sty-
czeń 2011)

Ukraina – nowy zbór baptystyczny w Kijowie
To zbór „Łaska”, powstał on siedem lat 
temu w „sypialnej” części tego miasta. 
Obecnie liczy ponad 100 członków, za-
łożył już trzy inne zbory (dwa w Kijowie 
i trzeci we wsi Skripczin) i dwa ośrodki 
rehabilitacyjne. Chrzty odbywają się tam 
dwa lub trzy razy do roku. „Uratowani, 
aby ratować” – oto hasło przewodnie tego 
zboru. Prezbiter Wołodimir Omelczuk na 
pytanie, czy zgadza się z tym, że jaki pa-
stor taki jego zbór, powiedział: „Tak, za-
sada ta jest prosta i prawdziwa, od tego 
nie da się uciec. Inteligentny pastor, to in-
teligentny zbór. Wiele lat zajmowałem się 
sportem i może dlatego w naszym zborze 

jest wielu sportowców, a służba wśród 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
jest naszym priorytetem. W naszym zbo-
rze jest wiele młodych rodzin, a rodzina 
to stabilizacja. Staramy się umożliwiać 
budowanie społeczności i nawiązywania 
przyjaźni. Na nabożeństwa nasi członko-
wie zawsze przychodzą z Bibliami, mło-
dzież udając się na letnie obozy też bierze  
z sobą Biblię, tak samo jak przybory do go-
lenia”. Na pytanie, od czego zależy wzrost 
liczbowy jego zboru, odpowiedział: „Ilość 
dodawanych do zboru członków zależy 
od tego, na ile zbór jest w stanie ich przy-
jąć i nimi się zaopiekować”. (Jewanhelśka 
Niwa, 3-4/2010)

Angola – stulecie misji baptystów angolskich

Jeszcze kilka lat temu nie wierzylibyśmy, 
jak bardzo wzrośnie liczba chrześcijan w 
krajach, gdzie Jezus był jeszcze nieznany. 
Tereny tego wzrostu to południowa pół-
kula włącznie z oknem 10/40 – Afryka, 
część Azji, Środkowy Wschód, Pacy-
fik i Ameryka Południowa. W ostatnich 
dziewięciu latach przez ewangelizacyj-
ne Festiwale i telewizyjny program Moja 
nadzieja, w regionach tych 9,8 mln osób 
powierzyło swoje życie Jezusowi. Mia-
ło to miejsce w 50 krajach, przy udziale 
280.000 zborów i 4,4 mln wierzących. 
Ten niezwykły wzrost liczby chrześcijan 
trwa już od 40 do 50 lat. I tak, w 1975 
roku w Afryce było 120 mln chrześcijan, 
a obecnie od 390 do 500 mln. W wielu 

krajach Ameryki Południowej w latach 
1960-tych ewangelikalni chrześcijanie 
stanowili tylko 2 lub 3 procenty miesz-
kańców. A obecnie, mimo ogromnego 
przyrostu naturalnego, stanowią oni od 
15 do 50 procent mieszkańców. Najwięk-
sze zbory chrześcijańskie są teraz w Azji. 
Również na Bliskim Wschodzie ewange-
lia szybko się rozprzestrzenia. Dlaczego? 
Bo Bóg odpowiada na modlitwy, ewan-
gelia jest gorliwie zwiastowana, tubylcy 
przejęli przywództwo w narodowych 
Kościołach, finanse pochodzą z własnych 
krajów, działają grupy domowe, już na-
rodowe Kościoły wysyłają misjonarzy,  
a dzieło to wspiera Duch Święty. (Deci-
sion, 1/2011)

Ukraina – letnie spotkania kobiet baptystycznych
Przewodniczą im Tatiana Krawczenko 
i Walentina Paszkowśka. Mówią one: 
„Przez cztery lata modliłyśmy się i Pan 
pozwolił nam zorganizować taki ewan-
gelizacyjny obóz-konferencję dla ko-
biet. Była to Boża odpowiedź na nasze 
oczekiwania, aby opowiedzieć kobietom  
o Jego miłości do nich. Po pierwszym 
takim spotkaniu trzy kobiety nawróci-
ły się i przyjęły chrzest. Jakże wszy-
scy byliśmy wdzięczni za to Bogu! Po-
tem było już drugie i trzecie spotkanie.  
W czasie trzeciego spotkania nawróci-
ło się już siedemnaście kobiet”. Spotka-
nia odbywają się w okręgu żytomirskim,  
w ośrodku „Promień nadziei” i trwają 
cały tydzień. To lepsze niż odwiedziny 
nabożeństwa, ponieważ tutaj wraz ze słu-
chaniem Słowa Bożego uczestniczki wi-
dzą zachowanie i życie ludzi wierzących.  
W ubiegłorocznym spotkaniu wzięło 
udział 137 osób, w tym 48 niewierzących. 

25 z nich w pokucie pojednało się z Bo-
giem. Siostra Tatiana mówi: „W naszym 
okręgu mamy 3500 wierzących sióstr. 
Aby zaspokoić potrzebę letnich spotkań, 
trzeba byłoby organizować je cztery lub 
pięć razy do roku. Chcemy organizować 
takie obozy dla wdów i kobiet samotnych, 
dla młodych kobiet, dla matek z dziećmi, 
dla młodych małżeństw. Wierzymy, że 
Bóg spełni nasze marzenia”. (Jewanhelśka 
Niwa, 3-4/2010)W ubiegłym roku baptyści północnej pro-

wincji Uigle w Angoli świętowali stulecie 
tamtejszego Kościoła baptystycznego. 
Pierwszymi protestantami, którzy w 1878 
roku dotarli do Angoli byli pracownicy 
Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego. 
Na dalekiej północy tego kraju założyli 
trzy stacje misyjne. Każda z nich posia-
dała zbór, szkołę i szpital. Stacja misyjna 
w Bembe została całkowicie zniszczona 
przez Portugalczyków w czasie wojny 
wyzwoleńczej (1961-74). Chociaż wie-

le budynków kościelnych zostało wtedy 
zniszczonych a misjonarze musieli opu-
ścić te tereny, Bóg nadal działał i Kościół 
wzrastał. Nazywa się on obecnie Ewange-
liczny Kościół Baptystyczny Angoli i w ca-
łym kraju liczy ponad 100.000 ochrzczo-
nych członków. W Angoli działają jeszcze 
dwa  Kościoły baptystyczne – Baptystycz-
na Konwencja Angoli (27.500 członków  
w 301 zborach) i Wolny Kościół Bapty-
styczny w Angoli (18.075 czł. w 30 zbo-
rach). (engage, BMS, 1/2011)

Sekretarz generalny ŚZB napisał: „Świa-
towa społeczność baptystyczna jest 
zasmucona stratą życia i utratą domów  
z powodu klęsk żywiołowych w Austra-
lii i Brazylii. Cieszymy się, że nasi bracia  
i siostry w tych krajach podjęli wyzwanie 
modlitwy i niesienia pomocy tym, którzy 
ucierpieli”. Ogromna powódź w australij-
skim stanie Queensland zalała 70 miast, 
wraz ze stolicą tego stanu Brisbane, spo-
wodowała śmierć 30 osób i ewakuację 
tysięcy mieszkańców. W stanie tym znaj-
duje się 35 Zborów baptystycznych, stra-
ty są duże. Natomiast w Brazylii ulewy  
w wyższych regionach stanu Rio de  

Światowy Związek Baptystów  
– pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w Australii i Brazylii

Janeiro doprowadziły 11 stycznia do 
wielkich obsunięć ziemi, co spowodo-
wało śmierć ponad 500 osób. Brazylijska 
Konwencja Baptystów organizuje po- 
moc bezdomnym i poszkodowanym. Do-
starcza im wodę, żywność, środki higie-
niczne i odzież. W wielu zborach bap-
tystycznych otwarto punkty zbiórek tych 
środków. Centralny Zbór Baptystyczny  
w mieście Teresopolis, które zostało po-
ważnie zniszczone przyjął pod swój dach 
37 bezdomnych osób. Już w styczniu 2010 
roku z powodu powodzi i obsunięć ziemi 
zginęło tam 85 osób, a cztery miesiące 
później – dalsze 212 osób. (bwanet.org)

Baptyści gromadzą środki, by pomóc 
ofiarom wielkich klęsk żywiołowych 
w trzech krajach azjatyckich – na Fi-
lipinach, w Birmie i Indonezji. Tajfun 
Megi, wiejący z prędkością 300 km/
godz. 18 października ub.r. pozbawił 
życia przynajmniej 28 osób i zniszczył 
prawie 200.000 domów. „Nasi bracia 
baptyści zmagają się z jego skutkami” 
– powiedział przedstawiciel Konwen-
cji Baptystycznej na wyspie Luzon. 
Rolnicy stracili wszystkie swoje plony. 
Chodzi teraz o to, jak mają przeżyć 
bez nich. A cyklon Giri 22 paździer-
nika zaatakował zachodnie wybrzeże 
Birmy, wiatr wiał z prędkością 250 
km/godz. Zniszczone zostały domy, 
mosty, drogi. Zginęło 150 osób, a po-
nad 70.000 straciło swoje domy. Fale 
wody miały trzy metry wysokości. Bir-
mańska Konwencja Baptystów mówi  
o zniszczeniach w ponad 100 wio-
skach i głównym mieście regionu 
Kyaukpyu. Pilnie potrzebne były: 
żywność, woda, namioty i środki me-
dyczne. 25 października trzęsienie 
ziemi o sile 7,7 stopnia nawiedziło 
południowo-zachodnie wybrzeże Za-
chodniej Sumatry w Indonezji. Fale 
morskie miały sześć metrów wysoko-
ści. Ucierpiało ponad 20.000 osób, 
zniszczonych zostało prawie 4000 do-
mów. Zginęło ponad 430 osób, a 100 
uważa się za zaginione. Wybudowana 
przez baptystów szkoła po tsunami 
w 2004 roku też została zniszczona. 
Na początku listopada miała miejsce 
erupcja wulkanu na górze Merapi na 
Cantralnej Jawie. Zginęły tam przy-
najmniej 122 osoby. Wydział Pomocy 
Światowego Związku Baptystów we 
współpracy z baptystami tych trzech 
krajów stara się nieść pomoc ofiarom 
tych kataklizmów. (bwanet.org)

Azja – baptyści niosą 
pomoc ofiarom klęsk 

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

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

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

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

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

Prenumerata „Słowa Prawdy” w 2011 roku
W związku ze zwiększonym nakładem, w tym roku jesteśmy  
w stanie obniżyć cenę Słowa Prawdy dla prenumeratorów.  

GORĄCO ZACHĘCAMY DO ŁĄCZENIA PRENUMERAT  
z przyjaciółmi i znajomymi - wtedy pieniądze trafiają  

faktycznie do Redakcji, a nie na pocztę. Czyli: chodzi o to,  
aby przychodziły POD JEDEN ADRES, a nie kilka różnych. 

Oto warunki prenumeraty Słowa Prawdy na 2011 rok:
   Prenumerata pojedyncza:  80 zł/rok (90 zł w roku 2010)

   Prenumerata 2-10 egzemplarzy: 60 zł/rok każda (80 zł  
   w roku 2010)

   Prenumerata 11-20 egzemplarzy: 55 zł/rok każda 

   Prenumerata powyżej 21 egzemplarzy: 50 zł/rok każda

   Koszt pojedynczego numeru to 9 zł (z kosztami przesyłki)

PROMOCJA INTERNETOWEJ PRENUMERATY  
„SŁOWA PRAWDY” (PLIK PDF)

W tym roku tniemy ceny! Internetowa prenumerata  
„Słowa Prawdy” tylko za 19,90 zł/rok!

Po opłaceniu prenumeraty internetowej prosimy o kontakt 
e-mailowy na adres: slowo.prawdy@baptysci.pl. 

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

ZASPONSORUJ MISYJNE  
EGZEMPLARZE „SŁOWA PRAWDY”

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 
 

 WYCIECZKA DO: 

   
 I ŚPIEWANIE 
 I WZRASTANIE  
 I TERENU ZWIEDZANIE 
 I NA PIASKU PLAŻOWANIE 
 A W TURNIEJACH WYGRYWANIE 

 
 TERMIN: 18.07-26.07 2011 
 MIEJSCE: 72-600 Świnoujście „MARANATHA” ul. Wojska Polskiego 94 
 ORGANIZATOR: „KU ZBAWIENIU” Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku  
 KIEROWNIK: Katarzyna Siewko 
 KONTAKT: 606-85-20-29 kasiasiewko@piasta.pl 
 TURNUS DLA DZIECI: 7- 15 lat  
 TERMIN ZGŁOSZEŃ wraz z przedpłatą 30.04.2011 
 KOSZT: 860zł 
 PRZEDPŁATA: 300zł 
 Transport z Białegostoku dodatkowo 100zł 
 PASZPORT LUB DOWÓD -  WARUNKIEM UDZIAŁU W WYCIECZCE DO LEGOLANDU!                          

Niemcy, Polska i Włochy wzywają 
Unię Europejską do wspólnej walki 
z represjami i aktami terroru. Jak in-
formuje „Rzeczpospolita”, w najbliż-
szych dniach ma być gotowe pismo,  
w którym niektóre państwa europej-
skie zwracają się do szefa unijnej dy-
plomacji  Catherine Ashton, z prośbą 
o lepszą koordynację i stanowczość 
działań mających na celu zapobie-
żenie prześladowaniom wyznawców 
Chrystusa. Inicjatorami listu są Polska 
i Włochy. Przywoływany przez gazetę 
szef polskiego MSZ Radosław Sikorski 
zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy wła-
dze państw muzułmańskich domagają 
się przestrzegania praw mniejszości 
islamskiej w Europie, kraje europejskie 
mają takie samo prawo wymagać od 
tamtych przestrzegania praw mniejszo-
ści na ich terenie. Wśród czynników 
wpływu na władze państw, na terenie 
których dochodzi do represji wymie-
nia się przede wszystkim ograniczenie,  
a w skrajnych wypadkach - wstrzyma-
nie pomocy finansowej; tego rodzaju 
głosy wysuwali ministrowie spraw za-
granicznych Niemiec i Włoch. Przy-
pomnijmy, że temat prześladowań 
chrześcijan powrócił po tragicznych  
w skutkach zamachach, do których 
doszło w Bagdadzie i Aleksandrii mię-
dzy 30 grudnia a 1 stycznia br. Pierw-
szego stycznia, gdy po noworocznym 
nabożeństwie chrześcijanie wychodzi-
li w Aleksandrii z kościoła, samobójca 
dokonał zamachu, zabijając 21 osób  
i wiele raniąc. Szacuje się, że każdego 
dnia represje ze strony władz państwo-
wych lub społeczności dotykają aż 
300 mln chrześcijan. (ewangelista. pl)

Napięcie w Jos rosło od piątku, kiedy  
w wybuchach bomb i innych atakach zgi-
nęło tam co najmniej kilkadziesiąt osób. 
Otwarty konflikt wybuchł po kilku dniach 
narastania agresji; w Wigilię Bożego Na-
rodzenia blisko 30-osobowa grupa uzbro-
jonych napastników zaatakowała kościół 
baptystów i zastrzeliła pastora. Mężczyź-
ni z pistoletami i nożami napadli też na 
ludzi przechodzących koło kościoła. Za-
bili dwie osoby, podpalili dom modlitwy  
i dom pastora. Również w piątek seria 
eksplozji zabiła 32 osoby; ponad 70 zo-
stało ciężko rannych. W sobotę na pół-
nocnym wschodzie Nigerii w zamachach 
na dwa kościoły zginęło jeszcze sześć 

Nigeria – dalsze konflikty na tle religijnym 
osób; nikt nie przyznał się ani do sobot-
niego, ani do piątkowego ataku. Potencjal-
nych agresorów nie wskazały też władze.  
W całym 2010 roku w wyniku aktów 
przemocy między ludnością muzułmań-
ską a chrześcijańską zginęło ponad 500 
osób.  Blisko 150-milionowa Nigeria jest 
niemal równo podzielona między chrze-
ścijan i muzułmanów. Według Associated 
Press za zamachami stać może radykalne 
ugrupowanie muzułmańskie, którego na-
zwa oznacza „Zachodnie wykształcenie 
to świętokradztwo”, której członkowie 
często mordowali policjantów oraz lo-
kalnych przywódców i terroryzowali całe 
miejscowości. (onet.pl)

Koalicja na rzecz  
wolności religijnej

  SPRoSToWANIE
W art. „Polski dla zaawansowa-
nych” (SP 2/2011) została przed-
stawiona fałszywa informacja, iż 
wspólnota założona przez pastora 
Onyekwere w Choszcznie była 
naówczas „jedyną wspólnotą prote-
stancką”. Od 1985 roku istnieje tam 
placówka baptystyczna. Za prze-
słanie rzetelnych informacji dzię-
kujemy, za wprowadzanie w błąd 
(nieświadome), przepraszamy.

Redaktor Naczelny SP 
Mateusz Wichary
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Co?

Za ile?

Gdzie?

Kiedy?

Jak się rejestrować?

Spotkajmy się, aby przez wykłady i społeczność wzmocnić się fizycznie i duchowo. 
Zaprosiliśmy cenionych pastorów oraz wykładowców z różnych dziedzin. Chcemy szukać 
odpowiedzi na pytanie –skąd i jak czerpać siły do życia i służby? Równolegle do wykładów 
dla dorosłych prowadzone będą zajęcia dla młodzieży i dzieci.

30 kwietnia (sobota) – 2 maja (poniedziałek). Zaczynamy wzmacniającym obiadem  
o 13.00 (rejestracja w ośrodku od 11.00), a kończymy poobiednim spotkaniem o 15.00. 
Istnieje możliwość pozostania dłużej w ośrodku, za dodatkowa opłatą.

Hotel Garczyn
http://www.hotelgarczyn.tp2.pl/

Koszt  – 150 zł/ osoba dorosła
100zł / dzieci do lat 8

Na stronie: www.dlajezusa.pl/dj
Lub bezpośrednio wysyłając 
zgłoszenie na adres:
alina@komnet.com.pl

Wkrótce więcej szczegółów


