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KAZANIE

Przytoczony powyżej tekst biblijny 
to zdanie na temat krzyża jednego  
z największych chrześcijan, apostoła 
Pawła. Co miał Paweł na uwadze, wy-
powiadając te słowa? Chciał bardzo 
wyraźnie podkreślić, że gdy chodzi 
o przebaczenie grzechu i zbawienie, 
ufa tylko ukrzyżowanemu Jezusowi 
Chrystusowi. Niech inni rozglądają 
się za czymś innym. Niech szukają na 
to innych sposobów, ale Paweł opie-
ra swoją nadzieję na niczym innym, 
jak tylko na krzyżu Jezusa Chrystusa. 
Każdy musi mieć określone zdanie 
na ten temat. Od twojej odpowiedzi 
na pytanie, gdzie szukasz zbawienia, 
owo zbawienie zależy. Od tego zale-
ży, gdzie spędzisz swoją wieczność: 
z Bogiem w niebie, czy bez Boga  
w piekle. Ale najpierw zwróćmy uwa-
gę na to, z czego Paweł się nie chlu-
bił.

Chluba 
z krzyża

Konstanty Wiazowski

Powody do dumy?
Jeżeli ktokolwiek inny miałby jakiś 
powód do dumy, to na pewno byłby 
to Apostoł Narodów. Zwróćmy uwa-
gę najpierw na jego pochodzenie.  
Z urodzenia był „Hebrajczykiem  
z Hebrajczyków” (Fil.3,5). Mógłby po-
wiedzieć: „Moim praojcem był Abra-
ham, nie pochodzę od jakichś nie-
oświeconych pogan, przez obrzezanie 
stałem się synem narodu wybranego”. 
Ale nigdy tego nie powiedział, nie był  
z tego dumny.

Mógłby też chlubić się ze swojej pracy 
misyjnej. Nikt tyle nie pracował co on 
(2 Kor.11,23). Nikt w tamtych czasach 
tyle nie podróżował i nie znosił tylu 
prześladowań, co Paweł. Jakże wiele 
dokonał dobrych uczynków, ale się  
z tego powodu nie chlubił. Nigdy. Nie 
chlubił się też swoją wiedzą. Posiadał 
wiele darów, był wielkim kaznodzieją 

i płodnym pisarzem. Swobodnie roz-
mawiał z Żydami i poganami. Miał 
wgląd w Boże tajemnice, był pochwy-
cony do raju i „słyszał niewyrażalne 
słowa” (2 Kor.12,4). Ale nigdy się tym 
nie chwalił. Nigdy.

Jak wiele cierpiał dla sprawy Chrystu-
sa – doświadczał głodu, cierpienia... 
ale nie myślał o sobie wysoko, był 
pełen pokory i modlitwy wdzięczno-
ści. Gdy myślał o sobie, to tylko jako 
o największym grzeszniku. Zakładał 
nowe zbory, ustanawiał w nich zasa-
dy funkcjonowania. Ale nigdy się tym 
nie chlubił. Nigdy! Powiedział: niech 
Bóg mnie broni, abym miał się czym-
kolwiek chlubić, z wyjątkiem krzyża 
Chrystusa.

Czy jest ktoś, kto może się chlubić  
z przynależności do tego czy innego 
kościoła, z własnego przykładnego 
życia, ze swoich dokonań jako pastor 

W Liście do Galacjan Paweł pisze: 
„Co zaś do mnie, niech mnie Bóg 
uchowa, abym miał się chlubić  
z czego innego, jak tylko z krzyża 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
(6,14). A co my myślimy i czujemy 
wobec krzyża Jezusa Chrystusa?  
Żyjemy w kraju chrześcijańskim, 
chodzimy do kościoła, nazywamy 
się chrześcijanami. Ale co myślimy  
i czujemy wobec krzyża Chrystusa? 

„Z Niego, przez Niego i ku Nie-
mu jest wszystko; Jemu niech będzie 
chwała na wieki” (Rz 11:36). Nasz Bóg 
jest Bogiem przeszłości, teraźniejszości 
i – przyszłości. On nas w nią wprowa-
dza. Przez krzyż i zmartwychwstanie. 
Bez tego zwycięstwa nad grzechem  
i śmiercią nasz świat byłby inny. Już te-
raz, i na wieki. Już teraz doświadczamy 
przecież realności odkupienia krzyża 
przez przebaczenie grzechów i mocy 
zmartwychwstania, przez uświęcenie. 
Ale ich  pełnia ujawni się dopiero, gdy 
wróci nasz Pan, by królować na wieki. 
Dlatego chrześcijanie są i zawsze będą 
ludźmi nadziei. 

O tym staramy się przypomnieć  
w tym szczególnym, świątecznym nu-
merze Słowa Prawdy. Krzyż i zmar-
twychwstanie – te dwa tematy przybli-
żają kazanie K. Wiazowskiego oraz ar-
tykuły R. Tyśnickiego i mój. Ale do ich 
zwycięstwa i nadziei nawiązują rów-
nież inne teksty: o tym, jak w zasadzie 
będzie w niebie („Pytanie do pastora”), 
o co pyta Wielki Tydzień („Punkty wi-
dzenia”), i o tym, jak nadzieja zmar-
twychwstania kształtuje nasze nasta-
wienie do przemijania na ziemi („Bab-
skim okiem”). Zadbaliśmy również  
w tym numerze o sporo świadectw,  
których jednym, podstawowym mia-
nownikiem jest myśl: Bóg działa! On 
zmienia świat wokół nas. I zmienia nas. 
Z Nim słusznie mamy nadzieję, bo dzie-
ją się rzeczy nowe! Widać to zarówno  
w życiu poszczególnych osób – do-
świadczających Bożego uzdrowienia 
(„Nie było pomyłki w diagnozie”), 
uwolnienia z nałogów (Świadectwo 
Krzyśka z Koszalina), czy zachęty, by 
udać się na misję („Z Bornego na Fi-
lipiny”), jak i w wymiarze zboru (tym 
razem Drugiego w Gdańsku, młodzie-

żówki w Bornem-Sulinowie i nowo 
powstałej placówki w Bydgoszczy). 
W końcu świadectwo – a poniekąd 
również poradnik – Jak polubić swój 
kościół (ze szczególnym akcentem na 
osoby nowe, które się przeprowadza-
ją). Równie ważne, zachęcające i przy-
datne.

Poza tematem głównym polecamy 
solidne opracowanie z zakresu teologii 
Starego Testamentu (o nieco przewrot-
nym tytule „Pan mi powiedział, że masz 
przeczytać ten artykuł”), które myślę 
zastanowi nas, czy faktycznie może-
my być dumni z faktu, iż nie łamiemy  
III Przykazania. Do tego recenzje war-
tościowej książki i płyty, oraz rozwa-
żanie - podejrzewam, że nie tylko dla 
młodzieży - o paleniu papierosów.  
W końcu, jak zwykle wybór ciekawych 
wiadomości chrześcijańskich ze świata 
oraz wiersz s. Bagsikowej. 

A na zakończenie niniejszego  
artykułu wstępnego słowa modlitwy 
zaczerpnę z wiersza s. Alfredy Furgały:

O, Panie!
Ześlij swoje wielkie światło z nieba,
niech jasno zapłonie
w ciemnym, zimnym sercu świata.
A Twoja miłość
wieńcem łaski i dobroci,
niech nas wszystkich pojedna
i na zawsze zbrata. 

Amen, bądź wywyższony pośród 
nas, nasz ukrzyżowany i zmartwych-
wstały Panie i Zbawco, Jezu Chryste, 
dla miłości Twego Ojca i przez moc 
Twego Ducha!

 W imieniu Redakcji,

 pastor Mateusz Wichary

Bóg  nadziei
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czy diakon? Jeżeli tak, to nie jest on 
podobny do Pawła. Jeżeli polegasz 
tylko na swoim chrzcie, uczestnicze-
niu w Wieczerzy Pańskiej, odwiedza-
niu zboru – to jesteś niepodobny do 
Pawła. Jakże bardzo trzeba obawiać 
się własnej sprawiedliwości. Otwarty 
grzech zabija tysiące dusz, ale własna 
sprawiedliwość zabija dziesiątki tysię-
cy dusz. Wraz z Pawłem usiądź u stóp 
krzyża. Odrzuć od siebie jakąkolwiek 
chlubę ze swojej dobroci. Nie buduj 
nadziei na piasku. Nieraz człowiek 
chwali się czymś, gdy jest silny i zdro-
wy, ale jak mało może o tym powie-
dzieć, gdy jest chory i umierający! 
„Niech Bóg broni, abym miał chlubić 
się z czegoś innego, jak tylko z krzyża 
Jezusa Chrystusa”.

Co to znaczy 
chlubić się krzyżem?

Zastanówmy się więc, co mamy na 
myśli, mówiąc: krzyż Chrystusa? 
Krzyż ma w Piśmie Świętym różne 
znaczenia. Czy chodziło Pawłowi  
o drewniany krzyż, na którym zawisł 
Jezus Chrystus? To ten krzyż miał na 
uwadze, gdy w Liście do Filipian pisał, 
że Jezus „był posłuszny aż do śmierci  
i to do śmierci na krzyżu” (2,8). Ale 
nie takim krzyżem chlubił się Paweł. 

Czasem krzyż oznacza cierpienie, 
przez które przechodzą wierzący  
w Chrystusa ludzie. To w takim zna-
czeniu Pan Jezus powiedział: „Kto 
nie bierze swego krzyża i nie idzie za 
Mną, nie jest Mnie godny” (Mat.10,38). 
Paweł dobrze znał ten krzyż, cierpli-
wie go niósł, ale w Liście do Galacjan 
nie o takim krzyżu mówił. Chodziło 
mu bowiem o krzyż Chrystusa, jako 
zadośćuczynienie za grzech czło-
wieka. Chodziło mu o złożoną przez 
Chrystusa doskonałą ofiarę na krzyżu 
Golgoty. Krzyż jest tu określeniem 
ukrzyżowanego Chrystusa, jedynego 
Zbawiciela. Taki krzyż miał Paweł 
na uwadze, gdy mówił, że „mowa  
o krzyżu jest głupstwem dla tych,  
którzy giną” (1 Kor.1,18). „Niczym 
innym nie chcę się chlubić, jak tylko 
ukrzyżowanym Chrystusem, Zbawi-
cielem mojej duszy” – powiedział  
w Liście do Galacjan.

Ukrzyżowany Chrystus był radością, 
pocieszeniem i pokojem. Nadzieją 
i przystanią, posiłkiem i lekarstwem 
duszy Pawła. Nie myślał o tym, czego 
sam dokonał, co wycierpiał, ale lubił 
myśleć o tym, czego dokonał dla nie-
go Chrystus, jak bardzo cierpiał. Tym 
żył na co dzień i tym się chlubił. Jakże 
często o tym głosił! Mówił grzeszni-
kom, że Syn Boży tak bardzo ich ko-
chał i przelał za nich swoją krew. Stale 
powtarzał: „Postanowiłem... nie znać 
niczego innego, jak tylko Jezusa Chry-
stusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor.2,2). 
W niektórych zborach na Białostoc-
czyźnie nad kazalnicą widniał tekst: 
„My opowiadamy Chrystusa ukrzyżo-
wanego” (1 Kor.1,23). Tekst ten mówi 
o głównym poselstwie każdego kazno-
dziei ewangelii. „Żydzi znaków się do-
magają, a Grecy mądrości poszukują 
– mówi Paweł – a my głosimy Chrystu-
sa ukrzyżowanego (...) który jest mocą 
Bożą i mądrością Bożą” (1Kor.1,22-24). 
Ukrzyżowany Chrystus jest czymś 
wznioślejszym i trwalszym od dorobku 
i dziedzictwa Żydów i Greków.

Ukrzyżowany Chrystus to również 
ulubiony temat w jego Listach. To 
złota nić, która zawsze pojawiała się  
w jego pismach. Od czasu swego na-
wrócenia żył tą zasadą. W Liście do 
Galacjan oświadcza: „Z Chrystusem 
jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie 
ja, ale żyje we mnie Chrystus (...) który 
mnie umiłował i wydał samego siebie 
za mnie” (2,20). Ukrzyżowany Jezus 
był pokarmem i napojem jego duszy.

Ukrzyżowany Chrystus jest głównym 
tematem Biblii od jej pierwszej do 
ostatniej Księgi. Kto nie zna ukrzyżo-
wanego Chrystusa, ten nie zna Biblii. 
Można znać wiele faktów z Jego ży-
cia, ale jeżeli nie doświadczysz mocy 
krzyża Chrystusa, oczyszczającej 
mocy Jego krwi, zanim nie wyznasz 
Mu swoich grzechów i nie przyjmiesz 
Jego przebaczenia – Chrystus nic  
ci nie pomoże. Sama wiedza o Chry-
stusie nie zbawi cię. Musisz poznać 
Jego krzyż i doznać oczyszczającej 
mocy Jego krwi, inaczej umrzesz  
w swoich grzechach. Zdaje się, że 
wielu ludzi zna Chrystusa, ale nie 
tego ukrzyżowanego. 

Dlaczego mamy się chlubić 
krzyżem? 

W końcu należałoby coś powiedzieć 
o tym, dlaczego mamy chlubić się 
krzyżem Chrystusa. Przecież krzyż to 
nic pięknego, to coś strasznego i poni-
żającego. Czy może stąd wynikać dla 
nas jakaś korzyść? 

Jak najbardziej! Należy koncentrować 
się na tym, jak Jezus został zdradzony, 
jak był poniżony, jak cierpiał i umarł 
na krzyżu. To nie przypadek, że wszy-
scy czterej ewangeliści tak dokładnie 
i obszernie przedstawiają te dni życia 
Jezusa. Wydaje się, że krótki opis ży-
cia Jezusa jest jedynie wstępem do 
opisu Jego cierpienia i złożenia od-
kupieńczej ofiary na krzyżu Golgoty. 
Jego cierpienia i śmierć były zapowie-
dziane w wielu starotestamentowych 
proroctwach. Został On wydany na 
śmierć „według powziętego z góry 
Bożego postanowienia” (Dz.2,23). 
Cierpienia Chrystusa na krzyżu były 
konieczne dla zbawienia człowie-
ka. Musiał On wziąć na siebie nasze 
grzechy, inaczej nie zostalibyśmy 
przez Boga usprawiedliwieni i przy-
jęci. Gdyby Chrystus nie poszedł na 
krzyż i nie cierpiał za nas, sprawiedli-
wy za niesprawiedliwych, nie byłoby 
dla nas nadziei. Nadal oddzielałaby 
nas od Boga wielka przepaść. 

Niektórzy zdają się zapominać, że 
cierpienia Chrystusa były dobrowol-
ne, że On z własnej woli poszedł na 
krzyż. Z łatwością mógłby skorzy-
stać z interwencji legionów aniołów, 
pokonać Piłata i Heroda, rozproszyć 
wszystkich swoich wrogów. Ale tego 
nie uczynił, ponieważ pragnął zba-
wienia grzeszników. Mając to wszyst-
ko na uwadze, krzyż Chrystusa prze-

staje być czymś odrażającym. Wprost 
przeciwnie, widać w nim miłość,  
mądrość i moc; pokój i nadzieję, ra-
dość i pocieszenie.  

Co zmienia krzyż Chrystusa? 
Gdzie mogę zauważyć wielką mi-
łość Boga do grzesznego człowieka? 
Patrząc na piękną przyrodę, na po-
wtarzające się siew i żniwo, badając 
cudownie funkcjonujący ludzki orga-
nizm? Najwyraźniej widzę ją w krzy-
żu Chrystusa. Jakże dobrze pamię-
tamy ten tekst: „Albowiem tak Bóg  
umiłował świat, że Syna swego jedy-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(Jan 3,16). Wiem, że Bóg mnie kocha, 
ponieważ swego Syna posłał nie tylko 
na świat, ale na krzyż.

Beż krzyża Chrystusa nie wiedział-
bym, jak poważnie Bóg traktuje mój 
grzech. Czy będę odwoływał się  
w tej sprawie tylko do potopu, So-
domy i Gomory? Nie, przewrotność 
i wielkość grzechu najwyraźniej wi-
dzę w krzyżu Chrystusa. Bez krzy-
ża Chrystusa nie byłoby pojednania  
z Bogiem. Czy wiecie, co najbardziej 
porusza serca czytających ewangelię 
po raz pierwszy? Nie opowiadanie  
o narodzeniu czy cudach Jezusa, lecz 
Jego cierpienie i śmierć na krzyżu. 
Wyświetlany w krajach muzułmań-
skich film Pasja doprowadzał widzów 
do łez i pokuty. 

W swojej książce pt. „Krzyż Chrystu-
sa” John Stott pisze: „Pewien student, 
Irańczyk, mówił mi o swoim nawró-
ceniu do Chrystusa. Świadomy obo-
wiązku lektury Koranu, odmawiania 
swych modlitw i prowadzenia do-
brego życia, wiedział jednak, że jest 
oddzielony od Boga przez swe grze-

chy. Kiedy przyjaciele- chrześcijanie 
przyprowadzili go na nabożeństwo  
i zachęcali do czytania Biblii, dowie-
dział się, że Jezus Chrystus umarł, aby 
mu przebaczyć. – Dla mnie oferta ta 
była nieodpartym niebiańskim po-
selstwem – powiedział i zwrócił się 
z gorącą prośba do Chrystusa, aby 
okazał mu miłosierdzie. Niemalże na-
tychmiast „ciężar grzechów mojego 
życia znikł. Czułem się tak, jakby ktoś  
zdjął ze mnie ogromne brzemię. Wraz 
z ulgą i poczuciem lekkości przyszła 
ogromna radość. W końcu stało się! 
Zostałem uwolniony od mojej prze-
szłości. Wiedziałem, że Bóg mi prze-
baczył i czułem się czysty. Chciałem 
krzyczeć i mówić o tym wszystkim”. 
To właśnie w krzyżu ten człowiek uj-
rzał wyraźnie charakter Boga i znalazł 
ten wymiar, którego brak w islamie – 
bliska relacja z Bogiem jako Ojcem 
i pewność przebaczenia grzechów” 
(ss.42-43). 

Pewien Indianin powiedział: „Przybył 
do nas kaznodzieja i zaczął opowia-
dać nam o Bogu, ale odesłaliśmy go  
z powrotem. Drugi mówił nam, aby-
śmy nie kłamali, nie kradli, nie pili 
alkoholu, a wtedy będziemy szczęśli-
wi, ale i tego przepędziliśmy. A trzeci 
kaznodzieja opowiedział nam o tym, 
jak Jezus umierał za nasze grzechy, 
jak przelewał za nas swoją krew. Nie 
mogę zapomnieć jego słów. I wtedy 
zaczęło się u nas przebudzenie”. 

Krzyż Chrystusa gwarantuje nam 
pociechę w trudnościach. Gdy cier-
pimy, chorujemy, jesteśmy prześla-
dowani – gdzie szukamy pociechy  
i pomocy? W krzyżu Chrystusa. Jak-
że pocieszające są wtedy dla nas sło-
wa: „On (Bóg), który nawet własne-
go Syna nie oszczędził, ale go za nas 
wszystkich wydał, jakżeby nie miał 
z nim darować nam wszystkiego?” 
(Rzym.8,32). Wraz z Chrystusem Bóg 
dał nam wszystko. Nie szukajmy ni-
czego poza ukrzyżowanym Chrystu-
sem, ponieważ niczego już od Boga 
nie otrzymamy. W Chrystusie dał On 
nam wszystko. To znaczy radość i po-
kój, jak też cierpliwość i zwycięstwo 
nad słabością i cierpieniem. Dopiero 
wtedy uświadamiamy sobie: czymże 

w porównaniu z jego cierpieniem są 
moje trudności i cierpienie? U stóp 
krzyża uczymy się lekcji właściwego 
traktowania swego cierpienia.
 
Krzyż Chrystusa jednoczy wszystkich 
chrześcijan. Są różne Kościoły, deno-
minacje wyznaniowe, liturgie, ale ci, 
którzy chlubią się krzyżem Chrystusa 
są moimi braćmi i siostrami. Jedność 
zewnętrzna jest tymczasowa, ale 
jedność oparta na  krzyżu Chrystusa 
jest wieczna. Jeżeli ktokolwiek żyje  
w grzechu, zmaga się z niewolą nało-
gu i nie potrafi z niego się wydostać, 
niech spojrzy na krzyż Chrystusa. 
Niech zobaczy, jak bardzo Jezus go 
kocha. Niech zobaczy, jak bardzo cier-
piał, jak modlił się za swoich opraw-
ców, a wtedy i jego serce zmięknie.

Czy szukasz drogi do nieba? Czy szu-
kasz zbawienia? Interesujesz się Chry-
stusem, ale nie jesteś pewny, czy On 
cię przyjmie? Popatrz na krzyż. Jezus 
wyciąga do ciebie swoje ręce i woła: 
przyjdź! A może zastanawiasz się, czy 
należysz do grona wybranych, czy 
twoje grzechy pozwolą ci na przy-
jęcie Chrystusa? - Popatrz na krzyż.  
A może chcesz się bardziej uświęcać? 
Nigdzie nie znajdziesz większej świę-
tości, jak tylko w krzyżu Chrystusa!

A może jesteś chory i zbliżasz się 
do końca swojej ziemskiej wędrów-
ki. Wtedy z wiarą spójrz na krzyż,  
a otrzymasz pokój swojej duszy. Nie 
kieruj swego wzroku na dzieła i słowa 
ludzkie, choćby najwspanialsze, na 
dobre uczynki,  lecz na ukrzyżowane-
go Chrystusa, a wtedy On uwolni cię 
od obaw i lęku. Choćbyś przechodził 
przez ciemną dolinę, nawet dolinę 
śmierci, On zawsze będzie z tobą. On 
nigdy cię nie zostawi. Ostatnie dni swe-
go życia pozostawaj w cieniu krzyża,  
a staną się one pogodne i spokojne. 

Pragnąłbym, abyśmy wszyscy wraz  
z apostołem Pawłem mogli powie-
dzieć: „Niech mnie Bóg uchowa, 
abym miał się chlubić z czego inne-
go, jak tylko z krzyża Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, przez którego dla 
mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla 
świata” (Gal. 5,14), Amen.   
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Z ŻYCIA ZBORÓW

Bóg czyni naprawdę wielkie rzeczy! 
Jego łaska okazuje się dla nas zaska-
kująca. Po prawie dwóch i pół roku 
tułaczki wróciliśmy do Wrzeszcza, do 
nowej siedziby. To nowy początek, 
za który jesteśmy bardzo wdzięczni,  
i w który wchodzimy z wielką na- 
dzieją.  

O co chodzi? Otóż II Zbór Baptystów 
w Gdańsku zaczynał jako inicjatywa 
misyjna Zboru I „Na Morenie”. Po kilku 
latach Pan Bóg poprowadził powstają-
cy kościół do dzielnicy Wrzeszcz. We 
Wrzeszczu również placówka zakupi-
ła pierwszy lokal, w którym zaczął się 
spotykać nowo powstały zbór (w tym 
samym lokalu w tygodniu funkcjono-
wała również jedyna w Trójmieście 
chrześcijańska księgarnia). 

Z Bolkiem i Lolkiem
Ale po kilku latach wyodrębniona sal-
ka, jak i cała księgarnia okazały się za 
małe. Musieliśmy się przeprowadzić. 
Miejscem naszych nabożeństw stał się 
na ponad 2 lata Osiedlowy Dom Kul-
tury o wdzięcznej nazwie „Bolek i Lo-
lek”. Niestety, znajdował się on w innej 
części miasta. Była to konieczna, choć 

bardzo przejściowa i całkowicie nie-
rozwojowa sytuacja. 

W tym lokum zastał nas również nasz 
pierwszy jubileusz – 10 lecie powsta-
nia Zboru. Poprosiliśmy nasz rodzimy 
Zbór przy ul. Dąbrowskiego o pomoc  
w jego organizacji. To w obiekcie I KChB  
w Gdańsku zorganizowaliśmy uroczy-
ste, jubileuszowe nabożeństwo.

Akt Bożej łaski
Na ów jubileusz zaprosiliśmy również 
Prezydenta Gdańska, pana Pawła Ada-
mowicza. Wcale nie było oczywiste, że 
przyjdzie – jego plan jest dość napięty 
– i była to jego pierwsza wizyta u bap-
tystów w Gdańsku. Pierwsza, ponie-

waż zaproszenie przyjął. Obejrzał pre-
zentację naszej historii, zarówno nabo-
żeństw jak i różnych działań. Stało się 
to przyczynkiem do rozmowy o naszej 
sytuacji, wskutek czego padła propozy-
cja podjęcia działań  w celu uzyskania 
nowego obiektu.  

Nasze podanie o przyznanie nierucho-
mości już wcześniej leżało przez pół 
roku w Urzędzie Miasta. Na tym eta-

pie pojawiła się między innymi, dosyć 
zachowawcza propozycja lokalizacji 
na zapleczu cmentarza. W momencie, 
gdy pan prezydent wyraził swą wolę, 
by proces ów został przyspieszony, 
pojawiły się trzy wstępne propozycje,  
z których wybraliśmy naszym zdaniem 
najlepszą.

Otrzymaliśmy propozycję terenu  
w dzielnicy, z którą zżyliśmy się przez 
większą część naszej zborowej historii 
– we Wrzeszczu, 5 minut od naszego 
starego lokum. Jest to wspaniałe miej-
sce, blisko parku, w centrum, 1300 m2 
powierzchni, które daje perspektywy 
na rozwój zboru na dziesięciolecia. 
Otrzymanie od miasta takiej nierucho-
mości traktujemy w kategoriach Boże-
go cudu.

Akt naszej wiary
Proces administracyjny uzyskania tej 
ziemi okazał się jednak bardzo długi. 
Teren nie posiadał planu zagospoda-
rowania przestrzennego i musiały być 
dokonane nowe podziały geodezyj-
ne... Byliśmy ponad rok w zawieszeniu. 
Teren został nam obiecany, mieliśmy 
możliwość zaczęcia zagospodarowy-

wania go (został nam użyczony na czas 
trwania procedur), ale do otrzymania 
aktu notarialnego było wciąż daleko. 
Czy powinniśmy zacząć prace? Nie-
którzy radzili nam, by się wstrzymać 
do czasu, aż wszystko z punktu widze-
nia formalno- prawnego będzie jasne 
– „Będzie zmiana władzy i wszystkie 
inwestycje utracicie”.

Fakt, to było ryzyko. Uznaliśmy jed-
nak, że zaufamy Bogu, że chce, aby-
śmy otrzymali to miejsce. Zaczęliśmy 
najpierw prace porządkowe. Przez 
5 lat teren ten, ze stojącym pośrodku 
budynkiem po hurtowni i biurach  był 
całkowicie nieużywany. Naszym celem 
było zrobić tam latem półkolonie dla 
dzieci z okolicy. Po porządkach przy-
szedł czas na remont i przystosowanie 
obiektu do nowej funkcji. 

Półkolonie przebiegły bardzo dobrze. 
Na tyle dopisała frekwencja dzieci, że 
sięgnęliśmy poza krańce możliwości 
„mocy przerobowych”. Poznaliśmy 
wielu sąsiadów. Od tego czasu mamy 
wielu znajomych. Okazało się to bar-

dzo ważne na jesieni, gdy musieliśmy 
uzyskać przyłącze wody z sąsiedniej 
kamienicy. Poprzedni najemcy byli 
nieuczciwi, baliśmy się, czy będzie  
to możliwe. Było! Ludzie odpowiedzie-
li na naszą prośbę życzliwie. 

Remont był dla nas wyczerpujący  
a dla otoczenia ciekawą atrakcją, z po-
wodzeniem konkurującą z telewizją 
- oceniając po liczbie osób przesiadu-

jących w oknach. Naszym celem było 
rozpoczęcie nabożeństw przed koń-
cem 2010 roku – wtedy kończyła nam 
się umowa w „Bolku i Lolku.” Tak też 
się stało: pierwszym nabożeństwem 
była Pasterka 24 grudnia. Od tego cza-
su zgromadzamy się w nowym miejscu 
co niedziela. A od połowy stycznia po-
siadamy akt własności!

Co to znaczy sacrum?
W trakcie procedur administracyjnych 
dość istotne okazały się sprawy teolo-
giczno-filozoficzne. Nie żartuję. Otóż 
nasz zbór uzyskał zgodę na przejęcie 
ziemi pod „obiekt sakralny.” Cóż to 
jednak jest „obiekt sakralny”? W ka-
tolickim społeczeństwie to oznacza 
po prostu kaplicę, świątynię. Tymcza-
sem chcieliśmy przecież czegoś in-
nego: chcieliśmy obiektu dla zboru. 
W związku z tym byłem zmuszony 
przedstawić nasze zrozumienie sacrum 
i profanum; świętości, sakralności. Mój 
wniosek ostatecznie okazał się trakta-
tem na temat protestanckiego zrozu-

mienia miejsc świętych oraz roli 
poza-kaplicznych pomieszczeń 
w naszej wierze. I tak na przy-
kład, należało ustalić, czym jest 
kult religijny w kościołach bap-
tystycznych: „Kult religijny w Ko-
ściołach Baptystycznych wyraża 
się we wszelkiego rodzaju zacho-
waniach i praktykach religijnych 
mających na celu oddanie chwa-
ły Bogu objawionemu w Jezusie 
Chrystusie oraz głoszeniu Dobrej 
Nowiny o zbawieniu człowieka 
z łaski przez wiarę. Czynności 
kultowe mają na celu ułatwienie 
kontaktu wiernym oraz ludziom 
poszukującym bliskości z Bogiem 
oraz Lokalnym Kościołem – rozu-
mianym jako grupa ludzi powo-
łanych przez Boga do wspólnoty/

społeczności.” A oto wyjaśnienie, jak 
sprawowany jest ten kult: „Najczęstszy-
mi formami kultu w Kościołach Bapty-
stycznych są Nabożeństwa (niedzielne, 
w dni powszednie, świąteczne, czy 
okazjonalne), Modlitwy (praktykowa-
ne w większych i mniejszych grupach, 
bardziej i mniej formalnie), Zgłębianie 
treści Pisma Świętego (uznanego za je-
dyne, wiarygodne źródło Bożego Ob-

jawienia), Śpiewy, Społeczności Agape, 
Katecheza, Opieka duszpasterska oraz 
wiele innych sposobów wyrażania 
wiary chrześcijańskiej”. Rezultatem po-
wyższego omówienia stała się nazwa 
przeznaczenia nieruchomości w Akcie 
Notarialnym: Obiekt Sakralny – Cen-
trum Chrześcijańskie. 

Rozbudowa przed nami 
Zaplanowaliśmy ją trzyetapowo. Pierw-
szy etap – przystosowanie tego, co jest 
– już za nami. Za kilka lat przed nami 
etap drugi – wylać fundamenty pod 
docelowy obiekt i wznieść większą 
salę nabożeństw, która docelowo bę-
dzie pomieszczeniem dodatkowym.  
W końcu, etap trzeci, który teraz wyda-
je się bardzo daleki, ale ufam, że będę 
się jeszcze nim cieszyć – zbudowanie 
docelowego ośrodka, z salą na 300 
osób i solidnym zapleczem. 

Plany 
Jesteśmy we właściwym miejscu. Wi-
dzimy to wyraźnie i dlatego skupia-
my się na okolicy. Znów pojawiają się 
nowe twarze na nabożeństwach. Znów 
wypełnia się sala. W maju planujemy 
piknik rodzinny na naszym terenie. 
Mamy nadzieję, że sąsiedzi się dołączą. 
Planujemy również letnie półkolonie 
dla okolicznych dzieci i obóz dla gim-
nazjalistów. Pokładamy wielką nadzieję  
w  naszej  grupie młodzieżowej, która 
jest od dłuższego czasu przygotowy-
wana na „absorpcję” lokalnych rówie-
śników. W końcu, mamy w planach 
otworzyć docelowo chrześcijańską po-
radnię psychologiczną. Nasza dzielnica 
nie należy do najłatwiejszych. Chcemy 
służyć pomocą. 

Nasz zbór przyjął trzy kierunki rozwoju: 
(1) ewangelizacja i misja, (2) duchowy 
wzrost i (3) służbę społeczną. Wszyst-
kie – wierzymy, że są od Boga. Miłość 
i ewangelizacja, świadectwo i naucza-
nie, działanie i zmiany w charakterze 
– to wszystko musi się łączyć, abyśmy 
byli Bożymi narzędziami w Jego dzie-
le. Dziękujemy Mu za to, że wskazał  
i dał nam miejsce, gdzie mamy nimi 
być i serdecznie prosimy o modlitwę, 
by wykonanie szło nam jak najlepiej. 

Drugie otwarcie Drugiego Zboru, 
czyli jak baptyści wrócili do Wrzeszcza

Adrian Stróżek
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Trzymiesięczne dziecko zaskaku-
je młodych rodziców każdego dnia, 
nigdy nie wiadomo, czy zachowanie 
dni poprzednich to już norma na dłu-
żej, kiedy spodziewać się zmian i któ-
re z nich interpretować jako „normal-
ne”. Czasem coś, co „na oko” bywa 
normalne, może okazać się czymś 
wręcz przeciwnym. Którejś nocy (sło-
wo „którejś” - dziś ma już dla nas inne 
znaczenie) nasza córeczka Zosia nie 
chciała spać, jak się okazało, miała 
podwyższoną temperaturę. Podaliśmy 
jej leki zbijające gorączkę i położyli-
śmy spać z nadzieją, że rano wszyst-
ko wróci do normy lub przynajmniej 
lekarz będzie umiał powiedzieć nam, 
co robić dalej. Do rana Zosia spała, 
choć nie tak spokojnie jak zwykle. Po-
daliśmy lek raz jeszcze i wezwaliśmy 
lekarza do Zosi na wizytę domową. 
Pani doktor zbadała Zosię i stwierdzi-
ła, że to prawdopodobnie tzw „trzyd-
niówka”, ale Zosia wygląda raczej na 
zdrową, drogi oddechowe uznała za 
czyste i poleciła nam podawać dalej 
te same leki i obserwować przez naj-
bliższe dni. Stwierdziła, że nawet jeśli 
taki stan będzie trwał około tygodnia 
to i tak mieści się to w normie zdia-
gnozowanej choroby. Jednocześnie, 
gdyby stan się miał pogarszać, poleci-
ła wizytę w gabinecie lub w szpitalu. 
Wypisała skierowanie i wręczyła nam 
je mówiąc, że raczej wszystko będzie 
dobrze i zakończy się po kilku dniach. 
Pomimo spokojnej reakcji lekarza, 
Beata zadecydowała, że pojedziemy 
do szpitala niezwłocznie. Gdyby zale-
żało to ode mnie, to zdecydowałbym 
się na pozostanie w domu i zaufa-
nie lekarzowi. Jak się później okaza-
ło, moje plany mogły być tragiczne  
w skutkach. Pojechaliśmy do szpitala, 
gdzie niezwłocznie przeprowadzono 
badania krwi. 

Diagnoza przyszła szybko: krew 
była zakażona bakterią z grupy me-

ningokoków a Zosia chorowała na 
sepsę. Zrobiono jeszcze Zosi punkcję 
lędźwiową, aby wykluczyć zapale-
nie opon mózgowych. Ten wynik był 
szczęśliwie negatywny. 

Stan Zosi pogorszył się od momen-
tu naszego wyjścia z domu w bardzo 
szybkim tempie. Już w szpitalu dziec-
ko „przelewało się” przez ręce, szar-
piąc i prężąc na zmianę. To typowy 
objaw sepsy, który wywołany tą bak-
terią nosi również nazwę „posocznicy 
piorunującej”. Zdaniem lekarzy, kilka 
godzin mogło wystarczyć, aby dziec-
ko umarło w domu. Już na oddziale 
pod kroplówką i po wielu lekach Zo-
sia rozpoczęła swój powrót do zdro-
wia. My jednak zupełnie zszokowani  
i wystraszeni 
uciekliśmy się do 
naszego Pana. 
Trwaliśmy w nie-
ustannej modli-
twie wierząc, że 
Bóg uzdrowi Zo-
się i że to wszyst-
ko się skończy 
niebawem. Na py- 
tanie Beaty, jak 
dalej to może 
wyglądać odpo-
wiedź miałem 
tylko jedną: Bóg 
uzdrowi Zosię 
tak, że nikt nie 
będzie miał wąt-
pliwości. 

Na drugi dzień podczas nabożeń-
stwa modliliśmy się wspólnie o Zosię,  
i jak się potem okazało dokładnie  
w tym samym czasie Beata, która 
była z Zosią w szpitalu zobaczyła, jak 
Zosi wraca humor, energia i wszystko, 
czym nasze dziecko się cechowało do 
tej pory. Podczas porannego obchodu 
pani ordynator stwierdziła, że dziecko 
jest zdrowe i pytając swoich pracow-
ników zasugerowała, że wygląda to 

na błąd w diagnozie. „Pani dziecko 
jest zdrowe!”. Oczywiście z punktu 
widzenia praktyki lekarskiej leczenie 
antybiotykami należało kontynuować.

 Przez następne dni Zosia zacho-
wywała się tak, jakby chciała pokazać 
wszystkim naokoło, że nic jej nie jest, 
humor, witalność w niesamowitym 
natężeniu! Dla pewności pobraną 
pierwszego dnia krew Zosi zdiagno-
zowano ponownie w warszawskim la-
boratorium. Nie było pomyłki - sepsa 
meningokokowa, bakteria nieznanego 
(podobno tropikalnego) pochodzenia, 
niemożliwa do oznaczenia kategorią 
spotykaną w Polsce. Dla lekarzy był 
to znak, że Zosia była dobrze zdia-
gnozowana i leczenie pomogło. My 

jednak wiemy, że Bóg natchnął Beatę 
do działania a następnie uzdrowił na-
szą córkę od razu, wypędził chorobę  
i sprawił, że nie wywołała ona żadne-
go z występujących zwykle upośle-
dzeń organów wewnętrznych. Zosia 
opuściła szpital zbadana od stóp do 
głów - zdrowa. Po raz kolejny Bóg 
uczynił wielki cud w naszym życiu, 
jak zwykle wiernie ratując naszą ro-
dzinę od złego. Jemu niech będzie 
chwała - na wieki.  

ŚWIADECtWO

Mam na imię Krzysztof, mam 49 lat.

Urodziłem się w rodzinie wielodzietnej, 
mam pięcioro rodzeństwa. Gdy miałem 
9 lat zmarł tata i od tej pory wychowy-
wała nas tylko mama. Jako najmłodszy 
byłem rozpieszczany. Do czasu ukoń-
czenia szkoły średniej byłem prowa-
dzony, ale wchodząc w dorosłość roz-
począłem bieg na zatracenie. Zacząłem 
studia, lecz pierwszy rok przehulałem 
na nieustających zabawach i pijatykach. 
Zacząłem jeszcze raz, ale kiedy przyszły 
trudności uciekłem w małżeństwo, pod-
jąłem pracę, ale i w tym przepadłem. 
Małżeństwo się rozpadło a ja mając 26 
lat zostałem na ulicy. Próbowałem się 
jakoś ratować podejmując pracę z moż-
liwością zamieszkania, 
jednak życie na mar-
ginesie społeczeństwa 
pociągało mnie coraz 
bardziej. Kiedy przeko-
nałem się, że na ulicy nie 
zginę, że nieźle sobie tam 
radzę, wracałem na nią 
bez obaw. Tutaj mogłem 
robić to co chciałem,  
a chciałem pić.

Pojawiły się też narko-
tyki, jednak nie mogłem 
ich mieć w nieograni-
czonym dostępie, więc skupiłem się na 
piciu. Pieniądze zdobywałem na różne 
sposoby. Oszukiwałem, wyłudzałem, 
kradłem. Zostałem złapany i skazany. Po 
odbyciu kary wróciłem na ulicę. Piłem  
i paliłem jeszcze więcej. Bez tego nie 
wyobrażałem sobie życia. Znów zosta-
łem skazany za kradzież, znów więzienie 
i powrót na ulicę. Piłem coraz więcej.

Dwa lata temu koledzy przyprowadzili 
mnie na spotkanie Coffee House przy 
kościele baptystów w Koszalinie. Przy-
chodziłem tam chętnie i dobrze mi się 
rozmawiało z prowadzącymi, chociaż 
to, co mówili było dla mnie jak nie  

z tego świata, fantazja czy 
wręcz urojenie. Po spo-
tkaniach wracałem do bu-
telki a piłem już wszystko, 
co zawierało alkohol, bez 
względu na zapach i smak. 
Jednak pod wpływem tych 
spotkań chciałem coś zro-
bić ze swoim problemem, 
przestać pić. Usiłowałem to 
zrobić na własną rękę, wła-
snymi siłami. Wytrwałem 
może dwa tygodnie i znów 
wróciłem do picia nadra-
biając zaległości. Chciałem 
pojechać do ośrodka na tera-
pię, ale nie dałem rady zrobić choćby 
pierwszego kroku w tę stronę.

Pewnej nocy, kiedy byłem pijany pobi-
łem człowieka i zostałem aresztowany. 
Pierwszą noc w areszcie przespałem, 
minął dzień i nadeszła druga noc. By-
łem sam w sali, leżałem na pryczy i my-
ślałem o różnych rzeczach, zacząłem 
myśleć o swoim życiu i zobaczyłem 
je inaczej niż do tej pory: już nie tylko 
to, co zrobiłem teraz, ale całe moje ży-
cie to był grzech za grzechem. Stanęło 
przede mną jasno, że jestem potępiony, 

i że nie ma dla mnie ra-
tunku. Zacząłem płakać 
i wołać: „Boże, jestem 
wielkim grzesznikiem, 
nie ma dla mnie ratun-
ku, jestem potępiony!”. 
Nie wiem, jak długo to 
trwało, ale po pewnym 
czasie zadałem sobie 
pytanie: „Boże, jestem 
wielkim grzesznikiem, 
jestem potępiony, czy 
jest dla mnie jakiś ratu-
nek?” Odpowiedź przy-
szła natychmiast: „Jest. 

Jezus Chrystus.” Wtedy zawołałem: 
„Jezu, jestem wielkim grzesznikiem, je-
stem potępiony, ratuj mnie!”. I On do 
mnie przyszedł. Poczułem coś, czego 
do tej pory nie umiem pojąć ani opisać. 
Jakby ktoś zdjął ze mnie wielki ciężar, 
który mnie przygniatał i mnie przytulił. 
Poczułem się taki lekki i bezpieczny.

Od tamtej pory minęły już prawie dwa 
lata. Nie piję, nie palę, nie byłem na żad-
nej terapii. Jezus dał mi nowe życie i po-
maga mi wyprostować to, co zepsułem. 
Jednak przede wszystkim wiem, że moja 
przyszłość jest w Jego rękach, a więc 
przede mną wszystko to, co dobre.  

Krzysztof Grossman

Bydgoszcz: 
powstała nowa 
placówka KChB
Nasza placówka zrodziła się z grupy 
biblijnej. Jako grupa spotykamy się od 
trzech lat na wspólnym rozważaniu 
Bożego Słowa. 

Myśl o powołaniu placówki dojrze-
wała przez te trzy lata. W tym okre-
sie nie tylko dzieliliśmy się Bożym 
Słowem, ale także nawiązywaliśmy 
głębsze relacje. Nasza pobożność 
reprezentuje tradycyjne zasady bap-
tystyczne, wielu z nas posiada rów-
nież baptystyczne korzenie. Mieliśmy 
już ukształtowany obraz kościoła. 
Społeczność chrześcijańską widzimy 
jako wielopokoleniową, w której każ-
de pokolenie ma swój udział. Dlatego 
owocem tych spotkań była decyzja  
o otwarciu placówki Kościoła Chrze-
ścijan Baptystów. 

Nabożeństwo inauguracyjne odbyło 
się 6 lutego b.r. Naszym opiekunem 
jest Zbór Baptystów w Chojnicach. 
Cieszymy się również z dobrych re-
lacji z innymi zborami w Bydgoszczy, 
w tym z istniejącym Pierwszym Zbo-
rem Baptystycznym. Powstaliśmy, 
aby przybliżyć ludziom realnego  
i prawdziwego Boga. W ten sposób 
chcemy oddać Mu chwałę!

Zapraszamy na nasza stronę: 
www.baptysci.bydgoszcz.pl.

Nie było pomyłki w diagnozie
Pawel Chrostowski

Zosia

Świadectwo 
Krzyśka 
z Koszalina
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Pochodzimy z Bornego Sulinowa, ma-
łego miasteczka w zachodniopomor-
skiem, gdzie znajduje się placówka Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów. W wie-
ku 16 lat zaczęłyśmy uczęszczać na 
spotkania młodzieżowe. Spotykałyśmy 
się również w grupie kilku dziewczyn, 
aby studiować Ewangelię wg. Jana. To 
właśnie wtedy oddałyśmy swoje życie 
Chrystusowi. Już prawie od samego 
początku naszego chrześcijańskiego 
życia miałyśmy możliwości do służenia 
w Kościele, lecz nasze zaangażowanie 
zawsze było ograniczone w jakiś spo-
sób przez szkołę. Czułyśmy niedosyt, 
chciałyśmy uczyć się czegoś nowego  
i służyć na „pełny etat”. 

Jedziemy!
W klasie maturalnej przyszło nam od-
powiedzieć sobie na pytanie: co chcę 
robić w przyszłości? Prawda była taka, 
że nie wiedziałyśmy. Każda z nas miała 
pragnienie bycia bardziej zaangażowa-
ną w służbę, ale nie miałyśmy pomysłu, 
jak mogłoby to wyglądać. Z  rozmowy 
z naszym pastorem dowiedziałyśmy się 
o szkole przygotowującej misjonarzy, 
założonej przez organizację Interna-
tional Messengers w Odessie, na Ukra-
inie. Pomysł wydał nam się szalony, ale 
to było dokładnie to, czego chciałyśmy 
i potrzebowałyśmy!

Łatwo było podjąć decyzję: „tak, je-
dziemy!”, trudniej było później stanąć 
twarzą w twarz z konsekwencjami tego 
wyboru. Nasze niewierzące rodziny 

To właśnie młodzieżówka zapocząt-
kowała istnienie zboru w Bornem 
Sulinowie. Dzięki łasce Pana, który 
sprowadził do tego miasteczka mło-
dych misjonarzy, czyli pastora To-
masza Krążka oraz jego żonę Iwo-
nę, pierwszymi osobami w Bornem, 
które poszły za Chrystusem było 
kilkoro tutejszych gimnazjalistów  
i licealistów - m.in. Jowita, Patrycja, 
Justyna i Łukasz. Dzięki otwartym 
spotkaniom młodzieżowym, półkolo-
niom, obozom koszykówki czy obo-
zom rodzinnym języka angielskiego 
a także indywidualnym spotkaniom 
wierzących z niewierzącymi, nasza 
grupa młodzieżowa w ciągu kilku lat 
znacznie się rozrosła. To wspaniałe 
błogosławieństwo, ale i wyzwanie, 
by jako pierwsze, młode pokolenie 
wierzących w tym mieście zmieniać 
siebie samych przez coraz głębsze 
poznawanie Słowa Bożego, oraz mieć 
wpływ na otoczenie.
 
Cel istnienia naszej grupy można ująć 
w trzech punktach:
1. Wywyższanie Chrystusa
2. Wzrastanie w Chrystusie
3. Wyrażanie miłości Chrystusa

Dlatego naszą młodzieżówkę nazwa-
liśmy M.O.C. - Młodzi Oddani Chry-
stusowi

Wywyższanie Chrystusa
Pamiętając słowa z Listu do Kolo-
san (3:17), byśmy wszystko, cokol-
wiek czynimy, w słowie lub kon-
kretnym działaniu, czynili w imieniu 
Pana Jezusa, dziękując przez Niego 
Bogu Ojcu, staramy się, by każ-
dy dzień naszego życia był odda-

niem chwały Chrystusowi. Oprócz 
uwielbienia Boga poprzez muzy-
kę, chcemy chwalić naszego Pana  
w codziennym życiu, nawet gdy nie 
mamy konkretnego zadania, odpo-
wiedzialnej służby, gdy brakuje nam 
mądrości, czy zdrowia. Nie mamy 
szczególnych zdolności ani rekordo-
wych IQ, z natury jesteśmy grzeszni 
i niemądrzy. Jednak Bóg w swojej 
niesamowitej łasce daje nam okazje, 
byśmy wywyższali Go w codzien-
nym życiu. Potrzebujemy do tego siły 
Chrystusa, oraz modlitw innych grup 
młodzieżowych, o które serdecznie 
Was prosimy.

Wzrastanie w Chrystusie
Wiemy, że nasza wiara ma nieustannie 
wzrastać. Mamy w procesie uświęce-
nia pozwalać Bogu nas uczyć, karcić, 
byśmy stawali się coraz bardziej po-
dobni do doskonałego Jezusa i byśmy 
coraz lepiej znali Słowo Boże. Stara-
my się pamiętać - jak powtarza nasz 
Pastor, że  chrześcijanin nie może stać 
w miejscu, chrześcijanin zawsze albo 
posuwa się do przodu, albo się cofa. 
Wzrastamy w Chrystusie poprzez in-
dywidualną relację z naszym Panem, 
ale również wspólnie. I tak np. część  
z nas uczęszcza regularnie na space-
ry modlitewne w parach. Raz na ja-
kiś czas wybieramy się na taki spacer 
większą grupą. Chłopaki spotykają 
się na cotygodniowych spotkaniach 
biblijnych. Rozpoczęliśmy też coty-
godniowe wspólne czytanie Pisma 
Świętego, a co kilka tygodni organi-
zujemy „Studenckie”, na które zjeż-
dżają się nasi studenci ze Szczecina, 
Gdańska, Poznania, Wrocławia i Piły 
(chwała Chrystusowi za te zbory,  

w których może wzrastać nasza mło-
dzież podczas studiów!). W końcu, 
spotykamy się również po prostu 
zwyczajnie, na modlitwę i dla orga-
nizacji, kiedy omawiamy nasze plany, 
służby i przedsięwzięcia, powierzając 
je Panu.

Wyrażanie miłości Chrystusa
Chcemy w praktyczny sposób wy-
rażać miłość naszego Pana w rela-
cjach między sobą, bo przecież po 
tym wszyscy poznają, że jesteście 
moimi uczniami, jeśli jedni drugich 
darzyć będziecie miłością (J. 13:35). 
Ale także bardzo istotne dla nas jest 
to, by tę miłość pokazywać ludziom 
spoza Kościoła. Staramy się to robić 
publicznie i oficjalnie, poprzez ta-
kie służby, jak działanie Chrześcijań-
skiego Klubu Młodzieżowego (czyli 
ewangelizacyjnych, otwartych spo-
tkań dla młodzieży w każdą sobotę), 
który odbywa się w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Organizujemy też  
w czasie ferii i wakacji półkolonie, 
które są połączeniem dobrej zaba-
wy z głoszeniem Dobrej Nowiny.  
W końcu, mamy nasze misjonarki Syl-
wię i Edytę, które pracują wśród dzieci 
i młodzieży w Utap, na Filipinach.

Miłość widać jednak najlepiej w co-
dziennym życiu. Dlatego dzięki łasce 
Bożej, jako M.O.C.-ni staramy się  
w szkole, na studiach, w pracy, pod-
czas zajęć pozaszkolnych, wypadów 
na kosza, czy innych towarzyskich 
spotkań z niewierzącymi być dla in-
nych i głosić ewangelię Syna Bożego.

Zapraszamy również na:
mocni.socjum.pl
sylaedzia-filipiny.blogspot.com

Z Bornego na Filipiny!
Sylwia Radzka, Edyta Wojewódzka

spodziewały się, że pójdziemy na stu-
dia i znajdziemy dobrze płatną pracę. 
Postanowiłyśmy jednak stawić czoła 
przeciwnościom i podążać tą „wąską 
drogą”. Musiałyśmy również pracować 
nad naszym angielskim, gdyż zajęcia 
prowadzone są w tym języku. 

odessa...
Bóg był wierny w przygotowaniach 
i otwierał nam drzwi. We wrześniu 
zaczęłyśmy naukę w Seaside Mis-
sionary Training Center (Nadmorskie 
Misjonarskie Centrum Szkoleniowe)  
w Odessie. Były to dla nas niesamowi-
te trzy miesiące duchowego wzrostu. 
Uczyłyśmy się, jak pracować na polu 
misyjnym, teologii, dyscyplin ducho-
wych, uczniostwa, metod studiowania 
Biblii, ewangelizacji. Wpajano nam, że 
to wszystko składa się na pracę nad 
własnym charakterem, by stawać się 
bardziej podobnym do Chrystusa, do 
czego powinien dążyć każdy chrześci-
janin. Wyjazd do tego miejsca był dla 
nas wielkim błogosławieństwem, ale 
także ogromnym wyzwaniem, gdyż po 
raz pierwszy pojechałyśmy tak daleko, 
na tak długo, do innej kultury, z dala 
od naszych rodzin i kościoła. Była to 
dla nas próba wiary i dziękujemy za 
nią Bogu. 

… i Filipiny?
To jednak nie koniec. Po 3 miesiącach 
nauki czeka nas sześciomiesięczny 
staż, czyli nauka w praktyce na polu 
misyjnym. Bóg dał nam możliwość 
wyjazdu na Filipiny. Kolejny „szalony” 
pomysł i jeszcze większe wyzwanie! 
Wyjazd tam wydaje się niemożliwy. 
Mamy zaledwie po 19 lat i najdalej 
gdzie byłyśmy, to Ukraina. Ale ufamy 
Bogu i to zmienia postać rzeczy!

Co czeka nas na Filipinach? Będziemy 
pracować z misjonarką z organizacji 
Ministry Developers Network, Evan-
geline Byrnes oraz z pastorem lokal-
nego Kościoła Chrześcijan Baptystów  
– Vic’iem de Paz, który jest również 
dyrektorem New Life Baptist Mission 
na Filipinach. Naszym zadaniem bę-
dzie między innymi, praca wśród 
dzieci w mieście Utap oraz w okolicy, 
wakacyjne szkoły biblijne, szkółki nie-
dzielne oraz praca z młodzieżą: dzie-
lenie się ewangelią w kampusach oraz 
czuwanie nad wzrostem duchowym 
młodszych wierzących, chór, organi-
zacja obozów młodzieżowych, wyjaz-
dy misyjne do prowincji, aby docierać 
do różnych grup etnicznych. W tym 
wszystkim postaramy się pomagać pa-
storowi Vic’owi oraz Evangeline. 

Prosimy Was o modlitwę! Pragniemy, 
aby Bóg był uwielbiony przez ten wy-
jazd, do czego potrzeba nam mądro-
ści. Prosimy o modlitwę o ludzi na  
Filipinach, którym będziemy służyć, 
aby byli otwarci na ewangelię.

W końcu, chcemy zachęcić Ciebie! 
Modlimy się, by chrześcijanie w Pol-
sce angażowali się w misje i nie omijali 
szerokim łukiem Jezusowego „idźcie 
tedy i czyńcie uczniami wszystkie na-
rody...”. Nie jesteśmy gorszym naro-
dem, my również możemy pomagać 
w innych krajach! „Bardziej błogosła-
wioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać”. 
Dawajmy, a Chrystus niech się przez 
nas uwielbia!  

Agata Fryś

Boża M.O.C. czyli o młodzieżówce w Bornem Sulinowie
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Służba
Szybkim, sprawdzonym i prostym sposo-
bem na aklimatyzację w kościele jest za-
angażowanie się w służbę. Łatwo powie-
dzieć? Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
Służba to przestrzeń, w której co praw-
da dużo dajemy, jednak tak naprawdę 
jeszcze więcej dostajemy. Sprawia, że 
czujemy się potrzebni. Widzimy, że to, 
co robimy ma sens. Odnajdujemy swoje 
miejsce. Pracując naturalnie pogłębiamy 
relacje ze swoimi współpracownikami  
(i współzborownikami zarazem), rodzą 
się miłe wspomnienia, wspólne sukcesy. 
No dobrze, tylko co, jeśli w moim zborze 
nie ma dla mnie żadnej służby? Jak wie-
my, „żniwo jest wielkie, tylko robotników 
zawsze za mało”, zatem na pewno gdzieś 
się przydasz, choćby do zamiatania kapli-
cy. Każdy mądry lider chętnie przyjmie do 
swojego zespołu parę świeżych, utalento-
wanych rąk do pracy, a szczere pytanie: 
„w czym mogę wam pomóc?” naprawdę 
otwiera serca. Zastanów się zatem, do 
czego Pan Bóg cię powołuje i rozejrzyj 
się, jakie są w kościele potrzeby.
Jeśli jednak czujesz, że pomimo usilnych 
prób nie potrafisz się w nic zaangażo-
wać, jest jeszcze jeden, o wiele trudniej-
szy sposób: pomódl się, porozmawiaj  
z pastorem, zbierz ludzi, którzy mają po-
dobne zainteresowania, talenty i umiejęt-
ności, znajdź dobrego koordynatora pro-
jektu i załóżcie własną służbę. W moim 
przypadku tak właśnie było. Praca, którą 
zaczęliśmy okazała się wielkim błogosła-
wieństwem.  

Opiekun
Zdanie, które często słyszę ma temat 
„niefajnego” kościoła brzmi: „nikt się tu 

mną nie interesuje, nie mam się przed 
kim otworzyć”. Dobrze byłoby mieć  
kogoś doświadczonego, mądrego, silne-
go w wierze, kto zatroszczy się o ciebie,  
posłuży radą. Niestety, tak się jakoś dziw-
nie składa, że zazwyczaj wszyscy, któ-
rzy się „nadają” są zbyt zajęci swoimi  
sprawami... 
Winę za ten stan rzeczy składam na pew-
ną ułomność potencjalnych nauczycie-
li, czy też mentorów – nieumiejętność 
czytania w myślach. Odpowiedzialność 
za znalezienie sobie takiej osoby leży 
zawsze po stronie zainteresowanego.  
Do nas, „małych żuczków” należy inicja-
tywa. Uwierz, jest niezwykle mała szansa, 
że ktoś rzeczywiście mądry i odpowie-
dzialny nie zgodzi się zostać twoim du-
chowym opiekunem. Szczególnie, że do 
tego zachęca go Biblia. A jeśli tak się sta-
nie, oznacza to, że ma poważne powody,  
a my powinniśmy jeszcze raz się pomo-
dlić i poszukać kogoś innego.

Grupa wsparcia
W mojej drodze do polubienia wspólno-
ty nieocenioną okazała się grupa domo-
wa, na którą uczęszczałam. Inna teoria 
psychologiczna mówi, że im lepiej coś 
znamy, tym trudniej nam tego nie lubić. 
Uczęszczając regularnie na spotkania co-
raz lepiej poznaje się współbraci, ich pro-
blemy i troski. Właśnie na małej grupie 
jest czas na dzielenie się zmartwieniami, 
wyznawanie grzechów. 

Sprowadzenie przyjaciół  
z zewnątrz

Innym sprawdzonym przeze mnie spo-
sobem na przyjaciół w kościele jest... 
sprowadzenie ich do kościoła. Oczywi-
ście ewangelizacja to proces długotrwa-
ły. Ważne jest to, aby osoby te nie przy-
szły do wspólnoty ze względu na ciebie,  
ale ze względu na Pana Boga. Nie pró-
buję również namawiać do „przeciąga-
nia” ludzi z innego kościoła do swojego.  
Usiłuję raczej zachęcić do aktywnej 
ewangelizacji, której ubocznym skut- 
kiem jest to, że w kościele pojawiają się 
ludzie, których lubimy. 
Naturalnym przecież powinno być to, że 
jeśli kogoś darzymy sympatią, to życzy-

my mu, żeby nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Cudownie więc jest mieć przy-
wilej opowiedzenia np. współpracow-
nikowi o Panu Jezusie. Jeszcze fajniej,  
gdy ten współpracownik nawraca się  
i staje twoim bratem.

Grzech
Jest jeszcze jedna ważna, właściwie naj-
ważniejsza, ale bardzo trudna sprawa. 
Otóż jest pewien czynnik, który może 
zagrodzić nam drogę do zaaklimatyzo-
wania się w kościele. Mowa o grzechu. 
Najczęściej jest to pycha – poczucie  
wyższości, które sprawia, że wcale ci się 
nie chce integrować z tymi „rozmemłany-
mi, upadającymi chrześcijanami”, którzy 
i tak nie mają nic ciekawego do zaofero-
wania. Dobrze jest zbadać swoje serce 
przed Panem Bogiem. 
Oczywiście, może to być jakikolwiek 
inny grzech. Może jest coś niemoralnego 
w naszym życiu ,co wpływa na wspólno-
tę? Albo coś, co sprawia, że innym wie-
rzącym trudno jest z nami wytrzymać?

***
Reasumując, pokochanie swojego ko-
ścioła może wymagać miesięcy lub na-
wet lat pracy nad sobą. Pewien misjonarz 
powiedział mi, że według amerykańskich 
badań zaaklimatyzowanie się w zborze 
zajmuje średnio 2 lata. Nasza kultura jest 
inna i u nas może to trwać jeszcze dłużej. 
Podkreślam tylko wagę czasu w całym 
procesie. Pomimo tego uważam jednak, 
że warto popracować nad tą sfera życia. 
Przeszłam tę drogę i wiem, że wymaga 
olbrzymiej wytrwałości a przede wszyst-
kim szczerości przed sobą i Bogiem. Na 
szczęście On jest z nami na całej tej tra-
sie. Nie zapominajmy więc o modlitwie, 
która będzie naszym najważniejszym na-
rzędziem. Pilnujmy także naszych serc, 
aby nie wkradały się do nich diabelskie 
kłamstwa.
Dziś chyba tylko siłą można byłoby mnie 
zmusić do odejścia od wspólnoty. Tak ją 
pokochałam, ze wszystkimi ułomnościa-
mi i wadami jej członków. Życzę tego 
samego wszystkim, którzy zmagają się  
z podobnym problemem i... pozdrawiam 
cały mój zbór!  

Problem wyalienowania w kościele wy-
daje się być trochę tematem tabu. Jak 
można nie chcieć chodzić do kościo-
ła? Przecież dla pierwszych chrześcijan 
wspólne spotkania były radością i przywi-
lejem! Mieszkamy w kraju, którego ustrój 
umożliwia nam legalne zgromadzenia, 
prowadzenie szkółki niedzielnej, organi-
zacje ewangelizacji ulicznych, koncertów 
i wywieszenie tabliczki z nazwą zboru 
na frontowej bramie budynku. Wydaje 
się, że wszystko sprzyja temu, abyśmy  
z radością, we wspólnocie trwali w wie-
rze i jeszcze krzewili ewangelię, oraz 
„świecili przykładem ginącemu światu”. 
Tymczasem, tak często spotykam chrze-
ścijan, którzy najchętniej odrzuciliby 
przywilej, jakim jest wspólnota. 
Nie mam jednak zamiaru ani aspiracji 
mówić o kondycji Kościoła w Europie, 
Polsce i udawać, że mam na to jakieś 
genialne rozwiązanie. Na ten temat na-
pisano wiele cennych książek. Ludowa 
mądrość (i Biblia) mówią, że najlepiej 
zacząć od siebie. Chciałam więc krótko 
przedstawić, jak w praktyczny sposób 
polubić swój kościół, poczuć się w nim 
potrzebną i kochaną częścią, aby później 
móc go budować. Oczywiście, temat jest 
bardzo złożony, na potrzeby tekstu wy-
brałam najważniejsze zagadnienia.
Trudno się do tego przyznać, ale jakiś 
czas temu sama nie byłam zadowolo-
na ze swojego kościoła. Wszystko mnie 
w nim irytowało, czułam się nielubiana, 
nieakceptowana, niepasująca, za mało 
baptystyczna...  W tej wspólnocie po-
jawiłam się, jako „żona swojego męża”. 
Nikt mnie jeszcze nie znał a niektórzy już 
mnie otwarcie nie lubili. Innych po prostu 
nie interesowałam. Spotkania stały się dla 
mnie udręką. Tęskniłam za swoją dawną 
wspólnotą w innym mieście, gdzie mia-
łam wielu przyjaciół. Co niedzielę rano 
„bolała mnie głowa”, a jeśli już nie udało 
mi się wymigać od nabożeństwa, to ro-
biłam wszystko, aby jak najbardziej się 
spóźnić. O zmianie wspólnoty nie mo-
gło być mowy („tak robią przecież tyko 
tchórze i ludzie nieodpowiedzialni albo 
niedojrzali. Nie chcę należeć do tej gru-
py”- powiedział mój mąż), więc postano-

wiłam z Bożą pomocą zmienić sytuację  
i opracowałam swój PLAN. Teraz widzę, 
że jego najważniejszymi składowymi 
były: modlitwa, motywacja, skorygowanie 
nastawienia, wyznanie grzechów, skon-
centrowanie na dawaniu, zaangażowanie  
w służbę, regularne uczęszczanie na gru-
pę domową i znalezienie wsparcia.

Polubić? Ale po co?
Pierwsza rzecz, aby osiągnąć cel – trzeba 
chcieć. Czeka cię ciężka praca, bez do-
brej motywacji łatwo będzie się zniechę-
cić i poddać, a diabeł na pewno będzie 
ci rzucał kłody pod nogi. Warto zatem 
odpowiedzieć sobie na pytanie: po co 
mi kościół? Przede wszystkim dlatego, że 
to radzi nam Pan Bóg w swoim Słowie. 
On zna naszą słabość i wymyślił wspól-
notę dla naszego dobra: aby było nam ła-
twiej efektywnie głosić ewangelię i trwać 
w wierze. W trudnych chwilach nie ma 
nic cenniejszego, niż wierzący przyjacie-
le – narzędzia, których Bóg używa, aby 
okazać nam swoją miłość i troskę. Na te-
mat roli kościoła w życiu wierzącego jest 
wiele książek, może warto dla zachęty 
przerobić jakieś dobre studium biblijne na 
ten temat?

Dobre nastawienie
Kolejna rzecz, bardzo ważna, to nasze 
nastawienie. W psychologii jest taki ter-
min „samospełniająca się przepowied-
nia”. Mówi on o tym, że sami, często 
podświadomie prowokujemy to, czego 
się spodziewamy. Klasyczny przykład: je-
śli podejrzewamy, że dziś znów nikt do 
mnie nie podejdzie po nabożeństwie, to 
może okazać się, że mamy już na wstępie 
tak niechętną, skwaszoną minę, że wszy-
scy potencjalni delikwenci przestraszą się 
i rzeczywiście będą nas unikać.
Ważne jest też to, jak postrzegamy in-
nych. W kościele, do którego trafiłam 
byłam jedyną studentką. Mogłabym spo-
kojnie powiedzieć, że nie ma tam nikogo, 
z kim mogłabym znaleźć wspólny język. 
Wszyscy są starsi, nudni, drętwi... Jednak, 
gdy się uważnie rozejrzałam dostrzegłam, 
że te wszystkie małżeństwa z dziećmi to 

kopalnia wiedzy! Przecież oni już prze-
szli przez rzeczy, z którymi ja się zmagam  
i mają tyle cennych rad i przemyśleń! 
Doszło do tego, że gdy otwarłam się na 
nich, oni otworzyli się na mnie!

Daj coś od siebie
Częstym błędem jest konsumpcyjne po-
dejście do kościoła. Myślimy o nim, jako 
instytucji, która ma nam służyć i spełniać 
nasze oczekiwania. Jeżeli coś się nam nie 
podoba, narzekamy lub nawet zmieniamy 
wspólnotę (jeśli mieszkamy w dużym mie-
ście). Zapominamy o odpowiedzialności, 
jaką mamy za naszą społeczność. Kaza-
nia są nudne? A zaproponowałeś kiedyś 
pastorowi temat, na który chciałbyś usły-
szeć kazanie? A może sam spróbujesz je 
wygłosić? Albo wiesz, że w ławie obok 
siedzi świetny kaznodzieja. Zachęciłeś 
go do podzielenia się swoimi przemyśle-
niami? Może zorganizujesz panel dysku-
syjny dla zborowników, na którym każdy 
opowie, co chciałby usłyszeć z kazalni-
cy? Albo spotkania, na których będziecie 
razem słuchać różnych ciekawych kazań 
z nośników audio? Pomysłów, w zależ-
ności od realiów może być wiele. Rzecz  
w tym, żeby nie pytać, co kościół może 
mi zaproponować lecz zapytać, co ja 
mogę dać swojemu kościołowi?
Konsumpcyjnie można również podcho-
dzić do relacji z ludźmi. Zatem, może 
zamiast użalać się nad tym, że nie mam 
w kościele przyjaciół pomyśleć o tym, 
kto potrzebuje mojej przyjaźni? Komu 
obok mnie przyda się wyjątkowe ciepło 
i wsparcie? Kto ucieszy się z zaproszenia 
na obiad, pomocy w opiece nad dziećmi? 
Miłe słowo i uśmiech na pewno każdemu 
poprawia humor.

Jak polubić  
    Bardzo praktyczne wskazówki

Anna 
Mazik swój kościół? 
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Słabością współczesnego chrześcijaństwa jest nauka o krzy-
żu Chrystusowym. I nie dlatego, że nie pasuje do współcze-
snego poglądu na świat i naszego humanizmu, ale dlatego, 
że współczesne chrześcijaństwo odwróciło się od krzyża 
Jezusa. Co prawda, można go dostrzec prawie w każdym 
kościele: wisi gdzieś w centralnym miejscu budynków, ale 
brak go w nauczaniu i w sercach wiernych. Nauka o krzy-
żu jest dzisiaj na uboczu zainteresowania Kościoła i właśnie  
w tym tkwi słabość chrześcijaństwa. 

Apostoł Paweł, gdy opisywał swoje motywy odwiedzin  
w Koryncie napisał znamienne słowa: 

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć 
między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowa-
nego. 1Kor.2,2

Słuchając nauk w kościele dość rzadko można usłyszeć ka-
zanie na temat istoty zbawienia płynącej z krzyża Jezuso-
wego. Spójrzmy na swój zbór i na tematy kazań z ostatnich 
miesięcy. Jestem prawie pewny, że nie było w tym zestawie 
takiego kazania. Jakże często nauczanie w zborach dotyka 
wielu ważnych tematów, ale nie tego najważniejszego. Brak 
tutaj pożądanej równowagi pomiędzy tematami najważniej-
szymi, a jedynie ważnymi. Tak przynajmniej wynika z moje-
go doświadczenia.

Gdy spojrzymy do Dziejów Apostolskich, to znajdziemy tam 
parę konspektów kazań. Wszystkie są do siebie podobne: 
zawsze w centralnym miejscu jest krzyż Jezusa. To z niego 
Kościół czerpał moc dla ewangelizowanych. Gdy sięgniemy 
do późniejszej literatury, to zagadnienie krzyża dominuje  
w listach Ojców Apostolskich do tego stopnia, że lektura 
tych listów wydaje się nużąca. Przykładem może być dzieło 
Ireneusza z Lyonu „Wykład nauki apostolskiej”, w którym to 
tekście na 99 stronach autor poprzez analizę Starego Testa-

mentu prowadzi czytelnika do śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, jako sposobu wykupienia grzeszników. 

Ale zaryzykuję tezę, choć pewnie trudną do udowodnienia, 
że podziały w kościele nastąpiły w momencie, gdy naucza-
nie przestało koncentrować się na krzyżu. Gdy chrześcijanie 
zainteresowali się innymi „ważnymi” zagadnieniami teolo-
gicznymi. 

Gdy spojrzymy na kościół współczesny, to każde wyznanie, 
każda denominacja, może poza skrajnymi grupami wyzna-
niowymi ma w swojej teologii identyczny stosunek do roli 
krzyża w historii zbawienia. Różnice wypływają z przesłania 
etycznego, istoty wiary, roli Ducha Świętego, miejsca Kościo-
ła w drodze zbawienia, teologii drugorzędnych zagadnień. 

Nadrzędną wartością reformacji stały się odkryte na nowo 
wielkie Sola. To wtedy reformatorzy Kościoła sformułowa-
li zasady: Tylko Pismo, Tylko Chrystus, Tylko Wiara, Tylko 
Łaska – koncentrujące swoją uwagę na osobie Jezusa ukrzy-
żowanego, który obdarza ludzkość łaską zbawienia płyną-
cą z ofiary krzyżowej. To właśnie krzyż Jezusa wyznacza 
nasze miejsce w zbawieniu. Dostąpiliśmy tego zaszczytu 
nie dlatego, że jesteśmy tacy doskonali, że przynależymy do 
najlepszego Kościoła w mieście, nie dlatego, że w każdą nie-
dzielę jesteśmy na nabożeństwie a nasze życie jest etyczne. 
Oczywiście wspomniane zagadnienia są ważne w naszym 
świadectwie wiary, jednak zbawieni jesteśmy dlatego, że 
Chrystus oddał swoje życie za nas i okazał nam łaskę wiary 
i zbawienia. To nie nasze zasługi są ważne w dziele zbawie-
nia, ale krzyż Jezusa. Bez tego krzyża nadal bylibyśmy potę-
pionymi grzesznikami z długą listą pięknych uczynków.

Tu w tym miejscu powinniśmy zadać sobie uczciwe pyta-
nie: dlaczego jestem w Kościele? Pytanie o tyle ważne, że 
uczciwa odpowiedź może odkryć przed nami prawdziwe 

motywy naszej obecności w zborze. Być może okaże się, 
że krzyż Jezusa i łaska zbawienia nie jest najważniejszym 
motywem przyjścia do zboru. Można być w kościele lata-
mi i nie być w Chrystusie. Motywem tej obecności może 
być miła atmosfera, dobry kaznodzieja, ciekawe uwielbie-
nie, interesujący program zborowy, rodzina obecna w tym 
zborze. A nasze przyjście na nabożeństwo wynikać może 
jedynie z przyzwyczajenia, a nie chęci oddania pokłonu 
Jezusowi zbawiającemu przez krzyż. Taka refleksja może 
nas na nowo postawić w obliczu Chrystusa i jego łaski  
i doprowadzić do odnowy wiary i motywacji kroczenia dro-
gami Jezusa. 

Ktoś może pomyślał w tej chwili: tak, to jest prawdą  
o „nich”, ale nie o „nas.” Uważam, że jest prawdą nie tylko  
o nich, ale i o nas. Od lat obserwuję nasz Kościół i obok ludzi 
oddanych istocie ewangelii dostrzec można wielu, których 
motywem przyjścia było coś innego, niż zbawiająca ewan-
gelia Chrystusa. Jakże wielu przychodzi do zborów dlatego, 
że jest „fajnie” i odchodzi, gdy „fajnie” przestaje być. Jakże 
wielu przychodzi do zboru i odchodzi, gdy krzyż Jezusa  
i etyka z niego wypływająca zaczyna kolidować z planem 
ich życia. Ileż konfliktów zborowych można byłoby rozwią-
zać, gdyby uczestnicy sporów przyszli pod krzyż i z pokorą 
wsłuchali się w głos Boga. 

W wymiarze indywidualnym, jak wyglądałoby osobiste ży-
cie, gdyby faktycznie Jezus i Jego krzyż był w centrum mo-
jej wiary? Czy robiłbym to, co robię? Przecież moja beztro-
ska etyczna ma swoją cenę w krzyżu Jezusa. Taka refleksja 
mobilizuje do działań w określonym kierunku. Wiara ukie-
runkowana na krzyż Jezusa musi prowadzić w górę do do-
skonałości, gdyż uświadamia nam cenę zapłaconą za łaskę 
zbawienia. Uświadomienie sobie ceny zapłaconej za mój 
pokój duchowy nie pozwala nadal spokojnie siedzieć w ław-
ce kościelnej, ale zmusza (wewnętrznie) do służby dla Boga  
w większym wymiarze czasowym. 

Świadomość krzyża w procesie zbawienia zmieniła życie 
Pawła. Przestał być faryzejskim aktywistą a stał się misjo-
narzem świata. Uświadomiwszy sobie wagę zbawienia  
i jego wartość, wszystko poświęcił dziełu ewangelizacji. Zre-
zygnował ze swojego osobistego życia, nie założył rodziny, 
nie miał swojego domu z ogrodem, stał się człowiekiem  
w drodze, który nigdzie i nigdy nie osiadł na jednym miejscu 
dłużej niż wymagałaby tego ewangelizacja. Ten bezkompro-
misowy trend widać w jego wszystkich listach. Apostoł stał 
się niedościgłym wzorem służby i zaangażowania w wierze 
jedynie dlatego, że odkrył istotę krzyża Jezusa i wielkość ła-
ski, jakiej doświadczył. 

Fakt, on sam był złym człowiekiem, na dnie nienawiści do 
chrześcijaństwa. Gdy doświadczył łaski, łatwo dostrzegł 
bogactwo przebaczenia, jakie otrzymał za darmo i nieza-
służenie od Jezusa. Fakt, nam być może trudniej tę praw-
dę dostrzec, jeśli zawsze byliśmy w miarę dobrymi ludźmi.  
A jeśli jeszcze byliśmy wychowani od dzieciństwa w ko-
ściele, to  nie dostrzegamy, jak wielką wartość uzyskaliśmy  
w Chrystusie. Wydaje nam się, że wiara nam się należy 
z racji naszego pochodzenia.

Może i łatwiej nam się wierzy, ale czy łatwiej przychodzi 
pod krzyż? A może, jak faryzeuszom nasza moralność staje 
się tak wielkim balastem, iż boimy się uznać go za „szatę 
splugawioną” i odnaleźć nasze usprawiedliwienie wyłącznie 
w krzyżu? 

Gdy jednak przyjdziemy pod krzyż w naszej duchowej piel-
grzymce i gdy zrobimy to szczerze, dostrzeżemy, że i my 
otrzymaliśmy więcej od Boga niż na to zasłużyliśmy. Powin-
no to nas zmobilizować do wdzięczności Bogu wyrażonej 
naszym zaangażowaniem w dzieło ewangelizacji świata. 
Służba dla Boga to jedynie ułamek naszej wdzięczności za 
dar, jaki otrzymaliśmy, nigdy nie zdołamy zasłużyć sobie na 
spłatę długu, jaki Bóg pokrył za nas w ofierze odkupieńczej 
Jezusa. Nasze uczynki, nasze wielkie dzieła w służbie dla 
Boga zawsze pozostaną małym epizodem w dziele zbawie-
nia świata. 

Warto spojrzeć na siebie i swoją wiarę, warto zastanowić 
się nad swoją drogą życia. Warto odnieść ją do łaski, jaką 
doświadczyłem od Jezusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego i zadać sobie pytanie: czy moje życie jest właściwą 
odpowiedzią na tę łaskę?  

Ryszard Tyśnicki

Krzyż Jezusa 
– czy w centrum naszej wiary?
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„..dnia trzeciego został z martwych 
wzbudzony według Pism...”
                                         1Kor. 15:4

Jaki sens ma istnienie świata? Pytanie 
wydaje się na pozór dalekie, z gatunku 
tych zadawanych przez znudzonych 
profesorów, którzy za mało korzystają 
ze świeżego powietrza. Moim zdaniem 
jest ono jednak bardzo praktyczne. 
Ostatecznie bowiem, od odpowiedzi 
na nie zależy znacznie nam bliższa od-
powiedź na pytanie: jaki sens mam ja? 
Po co żyję? Skąd przychodzę? Dokąd 
się udaję? I – jak w związku z tym mam 
żyć? 

Świat  bez  
zmartwychwstania

Jeśli świat nie ma żadnego uchwytne-
go, możliwego do nazwania znaczenia, 
to „jest bańką mydlaną, zamieniającą 
się w kroplę brudnej wody”1. Łącznie 
ze mną. I tak to wielu dzisiaj odczuwa: 
„człowiek współczesny jest sierotą. Nie 
jest zakorzeniony nigdzie poza czasem 
i przestrzenią, jest zakorzeniony tylko  
w czasie i przestrzeni. Czuje się za-
gubiony w nieskończonym kosmosie. 
Ciągle słyszy, że pochodzi od małpy 
i zmierza do nicości”.2 I pewnie tam 
zmierza, no bo gdzie indziej niby miał-
by zmierzać? Działania, piękno, war-

1   ks. Henryk Paprocki, Credo. Symbol  naszej wiary. Ks. W.    
     Hryniewicz, K. Karski ks. H. Paprocki, Kraków 2009, 43. 
2   Tamże, 60. 

tości – wszystko traci sens. Pozostaje 
konsumpcja i siła, jako jedyne wartości 
dedukowalne z owego bezwartościo-
wego świata. Które oczywiście, osta-
tecznie również sensu nie mają, ale 
mają przynajmniej sens funkcjonalny, 
do którego odwoływał się apostoł Pa-
weł pisząc o wartościach świata bez 
zmartwychwstania: „jedzmy i pijmy, bo 
jutro pomrzemy” (1Kor. 15:32). 

Świat bez zmartwychwstania można 
postrzegać na dwa możliwe sposoby. 
W pierwszym „rytm wszechświata” to 
„ruch cykliczny, rządzony bezosobo-
wym prawem. Zgodnie z tym poglą-
dem, widomy rytm gwiezdnego kosmo-
su – cykl nocy i dnia oraz roczny cykl 
pór roku – uznaje się za fundamentalny 
rytm wszechświata jako całości”.3 To 
jednak pozbawia dzieje znaczenia, bo-
wiem „z tego astronomicznego punktu 
widzenia jest rzeczą niemożliwą, by 
historyk uwierzył, iż jego własne ‘tu  
i teraz’ ma jakąś szczególną wartość. 
Równie trudne będzie dla niego uwie-
rzenie, że ‘tu i teraz’ jakiejś innej istoty 
ludzkiej kiedykolwiek miało, czy kiedy-
kolwiek będzie miało jakąś szczególną 
wartość”.4 Słowami Marka Aureliusza, 
„Potomkowie nasi nic bardziej nowego 
wiedzieć nie będą, ani nasi przodkowie 
nic bardziej niezwykłego nie widzie-
li”.5 Historia się bez końca powtarza. 
3   A. Toynbee, O stosunku historyka do religii,  
     Kęty 2007, 19. 
4  Tamże.
5  Tamże.

Wszelka zmiana jest pozorna. Podnie-
canie się nią to strata czasu. Wszystko 
już było, jest i będzie, i nie ma większe-
go znaczenia. 

Można również wierzyć w zmartwych-
wstanie bez Chrystusa, albo celowość 
bez Boga. To post-chrześcijańskie  
(a w zasadzie: post-biblijne, bo podob-
nie na historię patrzy judaizm) spojrze-
nie na historię ludzi, którzy utracili wia-
rę w Boga, ale nie utracili wiary w celo-
wość. Historycznie rzecz biorąc wiara 
w celowość pochodzi bowiem właśnie 
ze Starego (a tym bardziej Nowego) Te-
stamentu:  tu „rytm wszechświata” to 
„niepowtarzający się ruch sterowany 
przez intelekt i wolę”.6 Historia jest jak 
powieść: ze wstępem, rozwinięciem 
akcji, punktem kulminacyjnym i szczę-
śliwym zakończeniem. Nieprzypadko-
wo – świat bowiem, tak jak powieść, 
posiada swojego Autora. Warto tu 
zwrócić uwagę na Biblię. Biblia to prze-
cież nie Księga, a Księgi powstałe na 
przestrzeni prawie półtora tysiąca lat.  
A jednak, MOŻNA – i właśnie to prze-
cież bezwiednie czynimy – spojrzeć na 
nie, jako rozdziały JEDNEJ Opowieści, 
ze swym początkiem w Księdze Rodza-
ju a końcem w Księdze Objawienia. Ist-
nienie tych różnorodnych Ksiąg układa-
jących się niemniej w jedną opowieść, 
to wspaniałe świadectwo odwiecznego 
planu, który realizował się w historii,  
w której owe Księgi powstawały. 
6  Tamże, 20.

Dziś jednak żyjemy w czasach po-
wszechnej niewiary w owego Autora. 
Co ciekawe, Europejczycy (czy szerzej: 
przedstawiciele cywilizacji Zachodu) 
nie potrafią jednocześnie wyzbyć się 
wiary w celowość. Dochodzi do dziw-
nych paradoksów. Np. ludzie szczerze 
wierzący, że pochodzimy od małpy  
a światem rządzi przypadek, ciągle 
niefrasobliwie mówią o postępie. Ową 
wiarę w postęp – czyli w zmiany na 
lepsze – i to nawet nieuchronny postęp 
– zachował np. socjalizm.  Warto pa-
miętać, że jego twórcami byli Żydzi – 
Marks i Engels. „Narodem wybranym” 
jest tutaj klasa robotnicza: „dziś niczym 
– jutro wszystkim my” (za Międzynaro-
dówką); odkupieniem, wyjściem z Egip-
tu do Ziemi Obiecanej – rewolucyjna 
przemiana struktury własności („Wy-
klęty powstań ludu ziemi, powstańcie 
których dręczył głód; (…) przeszłości 
ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem 
niechaj tyran drży; ruszamy z posad 
bryłę świata...”); a ewangelią – czy jak 
kto woli Prawem - „wiecznie żywa 
doktryna leninizmu-stalinizmu”. Ową 
wiarę w postęp zachowały również 
wszelkie nacjonalizmy, w których na-
rodem wybranym jest określony naród, 
o szczególnej misji. Współcześnie, np. 
amerykański. Zwróćmy uwagę na nie-
uświadamiane sobie przez większość  
z nich prawo, jakie przypisują sobie do 
mieszania się do każdego konfliktu na 
ziemi, oraz niezłomne przekonanie, iż 
miarą dobra i zła jest stosunek innych 
do ich interesów. Ową wiarę w postęp 
zachowała również Unia Europejska  
ze swym przekonaniem, iż przez mno-
żenie praw i ustaw (przy okazji: to  
pogląd wprost zaczerpnięty z socjali-
zmu) będzie w stanie stworzyć niebo 
na ziemi. 

Jest to zresztą nieuchronne. Jeśli nie ma 
Boga, to Jego funkcję Opiekuna, Zba-
wiciela, Prawodawcy, który prowadzi 
ludzkość ku „dobru” musi przejąć apa-
rat państwowy. Skutkiem tego niewiara 
w Boga zawsze rodzi totalitarną władzę, 
która podporządkowuje sobie dziedzi-
ny, w których kiedyś wystarczała opar-
ta na osobistej wierze moralność. Czło-
wiek musi skądś czerpać porządek. Je-

śli nie jest to wszechmocny Bóg, musi 
to być wszechmocne państwo. 

Świat  
zmartwychwstania

Oto świat bez zmartwychwstania. Na 
szczęście to świat fałszywy. Zbudo-
wany na odrzuceniu Bożego działania  
w historii. A chrześcijaństwo to wła-
śnie wiara w Boże działanie w historii. 
To nie jest wiara w jakąś ogólną Bożą 
miłość albo bliżej niesprecyzowaną  ła-
skę. Ogólna miłość, albo w niczym nie 
zakorzeniona łaska jest fikcją. Nie daje 
odpowiedzi, skąd się wziąłem i dokąd 
idę? Czym jest śmierć, jak żyć? Po co 
jest historia i po co ja w niej się zna-
lazłem? Czy mieć nadzieję, i jaką? To 
ckliwe kłamstwo. Tanie banały, które 
nigdzie nie prowadzą. Sercem chrze-
ścijaństwa jest Bóg działający w historii, 
od początku do końca wszechmocnie 
nad nią panujący, który rozstrzygnął jej 
sens 2000 lat temu, w przyjściu na ten 
świat Jego jedynego Syna, Jezusa Chry-
stusa, który umarł i zmartwychwstał dla 
naszego zbawienia. 

Kto tak nie wierzy, „uwierzył na próż-
no”: „A przypominam wam, bracia, 
ewangelię, którą wam zwiastowałem, 
którą też przyjęliście, i w której trwacie, 
i przez którą zbawieni jesteście, jeśli 
ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją 
zwiastowałem, chyba, że nadaremnie 
uwierzyliście” (1Kor. 15:1-2). Ratunkiem 
chrześcijanina jest ewangelia. Przemia-
na życia w świetle określonej treści, któ-
ra od Boga pochodzi, i której osobiście 
używa do zmiany naszego spojrzenia 
na Niego, na nas samych i świat wokół 
nas. Na to, skąd przychodzimy i dokąd 
idziemy; kim jesteśmy dla Niego; cze-
go od nas oczekuje; w końcu – gdzie 
podążamy. Dlatego mamy ją przyjąć  
i w niej trwać. To nasz ratunek. 

Co to za ewangelia? „Najpierw bowiem 
podałem wam to, co i ja przejąłem, że 
Chrystus umarł za grzechy nasze we-
dług Pism, i że został pogrzebany, i że 
dnia trzeciego został z martwych wzbu-
dzony według Pism” (1Kor. 15:3-4). Oto 
sedno. Historia. Śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. To zmie-

nia wszystko. To nadaje sens historii  
w ogóle i każdemu z nas. 

Zmartwychwstanie  
a przeszłość

Po pierwsze, to nadaje sens przeszłości. 
Zwróćmy uwagę na dwukrotny zwrot 
Apostoła: „według Pism”. To nie przy-
padek. Bóg to zapowiedział. To spełnia 
Jego plan, starotestamentowe nadzieje 
na Mesjasza, doskonałego, pochodzą-
cego od Boga Władcę. Paweł zresztą 
widzi tych spełnień znacznie wię-
cej. Wręcz widzi w Jezusie spełnienie 
wszystkich danych uprzednio Izraelowi 
obietnic: „bo obietnice Boże, ile ich nie 
było, w nim [czyli w Chrystusie] zna-
lazły swoje ‘Tak’”; dlatego „przez nie-
go mówmy ‘Amen’ ku chwale Bożej”  
(2 Kor. 1:20). Czyli, poddanie Chrystu-
sowi to powiedzenie Bogu: tak, niech 
się dzieje Twoja wola. 

(Przeszła) historia ma sens. Paweł sięga 
nie tylko do proroków, ale również do 
Abrahama (Rz. 4) i pierwszego czło-
wieka – Adama (Rz. 5). Chrystus jest 
spełnieniem przymierza Boga z Abra-
hamem, bowiem w Nim i przez Nie-
go Bóg błogosławi wszystkie narody 
(Rz. 4:17). Adam jest „obrazem tego, 
który ma przyjść” (Rz. 5:14); Chrystus 
jest Nowym Adamem, który przyno-
si łaskę i błogosławieństwo ludzkości, 
tak jak pierwszy przyniósł potępienie 
i przekleństwo. Odkupienie Starego 
Testamentu jest obrazem doskonałej 
ofiary: „Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzechy świata” (J. 1:29); potop, Noe, to 
obrazy dla rzeczywistości, którą wpro-
wadził Chrystus (2 P. 3). W skrócie, to 
co było, było słusznie. Miało być. Zre-
alizowało Boży plan w najtrudniejszym 
i najbardziej zaskakującym wydarzeniu 
– ukrzyżowaniu. Które jednak okazało 
się zwycięstwem i początkiem Nowe-
go – w zmartwychwstaniu. 

Zmartwychwstanie  
a teraźniejszość

Bowiem, po drugie, zmartwychwsta-
nie nadaje sens teraźniejszości. Zmar-
twychwstanie to zwycięstwo nad grze-
chem, złem, szatanem. To zwycięstwo 

Świat 
zmartwychwstania

Mateusz Wichary
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Odnowy nad Upadkiem. To wkrocze-
nie nowej historii w starą. Stara histo-
ria wynika z upadku Adama. Jesteśmy  
w nią uwikłani, jako jego potomko-
wie. Jesteśmy naznaczeni grzechem,  
a kresem naszym docześnie jest śmierć,  
a wiecznie – potępienie. Oto historia  
do zmartwychwstania. Bowiem Chry-
stus zmartwychwstał jako JEDEN  
Z NAS. „A jednak Chrystus został 
wzbudzony z martwych i jest pier-
wiastkiem [czyli: pierwszym owocem, 
zapowiadającym całe zbiory] tych, któ-
rzy zasnęli” (1Kor. 15:20). 

W zmartwychwstaniu nie chodzi tyl-
ko o to, że Jezus jest Bogiem, i dlatego 
słusznie Go czcimy jako Boga, i zmar-
twychwstanie tego dowodzi. Choć to 
oczywisty i słuszny wniosek – gdyby 
zmarł, to wszelkie roszczenia do by-
cia Jednorodzonym, wiecznym Synem 
Bożym byłyby cokolwiek wątpliwe. 
Zmartwychwstanie to nasz początek. 
Chrystus zmartwychwstał w ciele, 
jako pierworodny pośród braci. „Jeden  
z naszych” już zmartwychwstał. Żyje-
my w czasie zmartwychwstania. Ludzie 
już bywają z martwych wzbudzani. 
Tak, jeszcze nie czas na powszechne 
zmartwychwstanie. Ale nasza nadzieja 
jest faktyczna i słuszna. Prawosławie 
słusznie rozpoznaje znaczenie tej na-
dziei w swym tradycyjnym pozdrowie-
niu: „Chrystus zmartwychwstał” - „Tak, 
prawdziwie zmartwychwstał”. Oto wy-
znanie, do którego powinniśmy z ufno-
ścią i radością dołączyć. 

Żyjemy w Nowej rzeczywistości. No-
wej przez zmartwychwstanie Chry-
stusa. Stare jeszcze nie w pełni prze-
minęło, Nowe jeszcze nie w pełni 
nadeszło – ale stare JEST już pokonane 
i MUSI odejść. Cios został zadany raz 
na zawsze. Krew Bożego Syna rozstrzy-
gnęła o losie historii. Nowe jeszcze  
w pełni nie przyszło – ale PRZYSZŁO 
i cały czas PRZYCHODZI – i w końcu 
nadejdzie, wraz z powrotem Chrystu-
sa. Przyszło wraz z zmartwychwsta-
łym Chrystusem, który przychodzi do 
swych uczniów mówiąc: „Pokój Wam!”  
(J. 20:26). On cały czas tak do wszyst-
kich swych uczniów mówi; On ten 
Boży pokój faktycznie przynosi. 

Nam również. On już jest z nami. 
Jest przez swój dar dla swego ciała 
na ziemi – przez Pocieszyciela. Który 
już nas zmienia, już nas wprowadza  
w ową wieczną więź z Ojcem i Synem  
(J. 17:3); i w końcu, już nas używa  
w dziele wprowadzania nowej rzeczy-
wistości w ów zepsuty świat (Dz. 1:8).  

Zmartwychwstanie  
a  przyszłość

Po trzecie, to podstawa nadziei – ocze-
kiwania określonej przyszłości. Zacznę 
od tej doczesnej. Skoro Chrystus zwy-
ciężył świat i Złego, to nie ma podstaw, 
by wątpić, że może to uczynić jeszcze 
raz. Albo jeszcze 1500 razy. Nie chcę 
tu wchodzić w szczegóły różnych 
scenariuszy eschatologicznych, ale  
w moim najgłębszym przekonaniu 
wiara w klęskę Kościoła, to niewia-
ra w Chrystusa. To zaprzeczenie Jego 
słowom, że „dana jest Mu moc na nie-
bie i na ziemi” (Mt. 28). Oczywiście, 
szczegółów działania tej mocy nie 
znamy. Ale WIERZMY w nią „idąc..., 
chrzcząc..., ucząc...”. Bo właśnie w TO 
mamy wierzyć. A to oznacza raczej 
zwyciężanie, niż przegraną. 

I w końcu wieczność. Świat się nie koń-
czy. Świat się zaczął. Zaczął się w pu-
stym grobie koło Jerozolimy. Tam skoń-
czyło się zło, które zostanie osądzone. 
Ale świat jest wieczny. Życie jest wiecz-
ne. Będzie oczyszczone przez ogień, 
jak przypomina Piotr (2 P. 3:10), ale bę-
dzie i to nowe, jak przypomina Paweł, 
i już do tego samo tęskni (Rz. 8:22).  
A wraz z nią i my – nowi, z odkupiony-
mi ciałami (Ef. 1:14/Rz. 8:23). Z nowy-
mi zadaniami i w pełnej społeczności  
z naszym Bogiem i Zbawcą. Marantha, 
przyjdź Panie Jezu! Oto nasz wspaniały 
świat – bo to świat zmartwychwstania! 
Nie dajmy sobie tej nadziei nigdy ode-
brać. 

„Nie nadużywaj imienia Pańskiego” 
– słychać nieraz, gdy ktoś przypad-
kiem potykając się o kamień zawoła: 
„O Jezu!”, lub gdy słysząc coś prze-
rażającego zawoła: „Jezus Maria!”. 
Gdy podobne zawołanie pojawia się 
wśród zborowników, zalega wówczas 
pełna potępienia cisza. Przecież imię 
Jezusa winno pojawiać się na ustach 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest 
mowa o Jezusie Chrystusie, o Koście-
le, zbawieniu, religii, o doświadczaniu 
Jego działania (najlepiej cudownego) 
w życiu codziennym. Wszelkie inne 
„zastosowanie” jest łamaniem przyka-
zania mówiącego o nie nadużywaniu 
imienia Pańskiego. 

Patrząc na taką interpretację tego 
przykazania muszę stwierdzić, że 
chyba najbardziej grzesznym pod tym 
względem narodem są Hiszpanie,  
dla których słowo „Jezus” jest jednym 
z odpowiedników naszego „na zdro-
wie” po kichnięciu. Latynosi także ła-
mią masowo to przykazanie nadając, 
o zgrozo, swoim potomkom imię „Je-
zus”. Taka matka wołając codziennie 
„Jezus, chodź tu” albo „Jezus, siadaj 
do zupy” powinna wieczorem dzień 
w dzień pokutować za nadużywa-
nie imienia Jezus. Podobnie zresz-
tą powinni czynić Żydzi z czasów  

Porównując powyższe przekłady widać, iż dla jednych 
przekroczeniem zakazu Bożego będzie nadużywanie imie-
nia Boga, dla innych wzywanie tegoż imienia do czczych 
rzeczy, albo branie imienia nadaremno, lub po prostu wy-
mawianie go bez szacunku. Jak zatem powinien brzmieć ten 
werset i co on oznacza? 

Przekład a oryginał
Odpowiadając na to pytanie, należałoby zwrócić uwagę 
na pewną rzecz. Otóż każde tłumaczenie jest interpretacją. 
Każdy przekład Biblii z języka hebrajskiego, aramejskiego 
i greckiego jest już decyzją tłumacza. Wypływa to z faktu, 
iż pola znaczeniowe wielu słów w dowolnych dwóch ję-
zykach nie są identyczne. Wiedzą o tym wszyscy, którzy 
uczyli się jakiegokolwiek języka obcego. I tak na przykład 
tłumacząc zdanie „Sędzia był niesprawiedliwy” na język 
angielski, tłumacz musi podjąć decyzję o jakiego sędziego 
chodzi, gdyż w języku angielskim inne słowo oznacza sę-
dziego sportowego, a inne sędziego kierującego rozprawą 
sądową. 

Podobnie sprawa ma się z Biblią. Tłumacz musi czasem za-
węzić znaczenie oryginalnego słowa, gdyż docelowy język 
nie ma terminu w pełni odpowiadającego oryginalnemu 
znaczeniu. Albo odwrotnie – poszerzyć znaczenie słowa, 
ponieważ w danym języku odpowiadające słowo ma także 
dodatkowe znaczenia. Przykładem może tu być jedno grec-
kie słowo oznaczające zarówno próbę, jak i pokusę. Tłu-
macz przekładając końcówkę Listu Jakuba (1:13) na język 
polski, który posiada dwa słowa w miejsce jednego greckie-
go, musi podjąć decyzję, czy przetłumaczyć „Bóg nikogo 
nie wystawia na próbę”, czy „Bóg nikogo nie kusi”. War-
to pamiętać o tych językowych sprawach, gdy wyciągamy 
praktyczne wnioski z określonych wersetów. 

Czego więc „nie będziesz... ”?
Porównując polskie przekłady dochodzimy do wniosku, iż 
tekst przykazania jest albo wieloznaczny, albo że jest tam 
trudność, którą tłumacze próbują zminimalizować poprzez 
swoje interpretacje. Hebrajski tekst omawianego przykaza-
nia dosłownie brzmi tak: „Nie będziesz podnosił imienia 
JHWH, twego Boga w odniesieniu do pustki/nicości, gdyż 
JHWH nie pozostawi bezkarnie tego, który podnosi Jego 
imię w odniesieniu do pustki/nicości”. Słowo przetłumaczo-
ne tu jako pustka/nicość można według leksykonu HALOT 
przetłumaczyć także, jako coś bezwartościowego, albo 
oszukańczego (bo nie mającego podstaw, czyli coś, za czym 
kryje się pustka); jako zniszczenie, albo nawet jako magicz-
ne zaklęcia. Tenże leksykon sugeruje, iż badane przez nas 
wyrażenie „podnosić imię w odniesieniu do pustki” oznacza 
wypowiadanie imienia na próżno, wykorzystywanie imienia 
do nikczemnych rzeczy, takich jak rytuały magiczne albo 

biblijnych, dla których to imię również było normalnym 
imieniem. Przecież imię Jozue to inaczej Jezus. Gdyby Stary 
Testament był tłumaczony z greki, tak jak Nowy, to mieli-
byśmy w Starym Testamencie Księgę Jezusa, a nie Jozuego. 
Poza tym również w Nowym Testamencie występuje mag, 
który nazywa się Bar-Jezus (Dz.Ap. 13:6).

Czy zatem powiedzenie „Jezus” w niewłaściwym kontekście 
jest łamaniem przykazania danego Izraelowi przez Boga? By 
odpowiedzieć na to pytanie przyjrzymy się bliżej znaczeniu 
owego nakazu z Dekalogu, po czym zastanowimy się, jakie 
ma ono zastosowanie dzisiaj.

„Jezus” a III Przykazanie
Już pierwsze spojrzenie na polskie tłumaczenia pokazuje 
różnice w rozumieniu przykazania zapisanego w 2 Księdze 
Mojżeszowej (20:7):

Pan mi     
powiedział
że masz przeczytać ten artykuł!

Robert Merecz

czyli o co chodzi w przykazaniu  
o nie nadużywaniu imienia Pańskiego

„Nie −	 nadużywaj imienia Pana, Boga 
twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary 
tego, który nadużywa imienia jego” – Biblia 
Warszawska;

„Nie −	 będziesz wzywał imienia Pana, Boga 
twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie 
pozostawi bezkarnie tego, który wzywa 
Jego imienia do czczych rzeczy” – Biblia 
Tysiąclecia;

„Nie −	 bierz imienia Pana Boga twego 
nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad 
tym, który imię jego nadaremno bierze” – 
Biblia Gdańska;

„Nie −	 będziesz wymawiał imienia PANA 
twego Boga bez szacunku, gdyż PAN nie 
pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego 
imię bez szacunku” – Biblia Towarzystwa 
św. Pawła.
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Tadeusz J. Zieliński
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fałszywe przysięganie. Tą ostatnią opcję – używanie imienia 
JHWH do fałszywych przysiąg – wspiera także starożytne 
aramejskie tłumaczenie omawianego przykazania, gdyż  
zaczyna się ono następująco: „Nie będziesz przysięgał  
w imię JHWH twego Boga na próżno”. 

Aby zrozumieć znaczenie zakazu przysięgania na JHWH, 
gdy w grę wchodzi kłamstwo, należy pamiętać o dwóch rze-
czach. Pierwszą jest to, iż standardowa przysięga w Starym 
Testamencie brzmiała: „Niech mi uczyni JHWH to i jeszcze 
więcej, jeżeli …” i tu padało jakieś stwierdzenie, o prawdzi-
wości którego zapewniał przysięgający. Drugą rzeczą jest 
to, iż kiedyś w kulturze żydowskiej oszukiwanie ludzi spoza 
swojego kręgu było czymś normalnym. Określenie, kto jest 
w tym kręgu a kto poza nim uzależnione było od kontekstu, 
w którym dana osoba się znajdowała. Dlatego też, aby za-
pewnić kogoś spoza swojego kręgu o prawdziwości swojego 
stwierdzenia, przysięgano (m.in. dlatego Jezus, będąc w tej 
kulturze mówił, aby nie przysięgać używając określonych 
formuł, ale żeby zawsze mówić tak, jak jest, niezależnie od 
rodzaju ludzi, z którymi ma się do czynienia). 

Przykazanie to zatem zakazywało używania imienia Boga  
w niewłaściwy sposób. W szczególności, do popierania cze-
goś pustego i bezwartościowego, czegoś, co nie miało miej-
sca. Później przykazanie to nabrało węższego znaczenia,  
o czym świadczy aramejskie tłumaczenie i oznaczało zakaz 
fałszywego przysięgania z powoływaniem się na Boga. 
Pytanie jednak może brzmieć: jak to się odnosi do dzisiej-
szej praktyki? Przecież mało kto z nas, o ile w ogóle ktokol-
wiek używa imienia JHWH przysięgając fałszywie. 

Jak dziś łamiemy III Przykazanie 
Czy zatem przykazanie to straciło na aktualności? Nie! 
Moim zdaniem, przykazanie to dzisiaj zyskało jeszcze bar-
dziej na znaczeniu, ponieważ łamie się je permanentnie  
w Kościołach ewangelikalnych. Jeżeli przykazanie zabrania 
używania imienia Boga na poparcie czegoś pustego, fałszy-
wego, czegoś, co nie istnieje, ponieważ wystawia to Bożą 
cześć i dostojeństwo na szwank, to wielu z nas, ewange-
likalnych chrześcijan grzeszy co niedziela. Bo jak inaczej 
nazwać stwierdzenia typu: „Pan mi powiedział”, albo: „Pan 
położył mi na sercu”, kiedy Bóg w ogóle nie przemówił, albo 
to nie On położył ci daną rzecz na sercu? Gdy słyszę takie 
zwroty, to przypomina mi się fragment z Księgi Ezechiela 
(13:1-8), gdzie Bóg wypowiada słowa przeciwko tym, „któ-
rzy prorokują z własnego natchnienia (…), którzy postępują 
według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. (…) Mieli 
fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie mówiąc: „To jest 
słowo Pana” chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, 
że się spełni ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń  

i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście:  
„To jest słowo Pana” – chociaż ja nie przemawiałem?”. 

Jak wiele osób w naszych kościołach używa „uduchowio-
nego” języka, zamiast pokornie przedstawić swe zdanie 
przez: „uważam, że…”, albo: „mam pewien pomysł”? Tym-
czasem to zawsze „Pan mówi” i „Pan kładzie na sercu”. Jak 
wówczas dyskutować z takim pomysłem, który pochodzi 
od samego Boga? Na nieszczęście przyzwyczailiśmy się już 
do takiego języka i nie zwracamy uwagi na to, że często te 
„Boże” pomysły się nie sprawdzają. Normalnie rujnowałoby 
to reputację albo Boga, albo osoby, która prorokuje rzeko-
mo w imieniu Boga, ale niestety przyzwyczailiśmy się do 
używania w próżny, pusty sposób Bożego imienia. Mało kto 
zwraca na to uwagę i dopiero nowe osoby pytając, dlacze-
go Bóg kłamie powodują, iż co niektórzy zaczynają się nad 
tym zastanawiać.

Łamiemy także trzecie przykazanie zrzucając w „uducho-
wiony” sposób odpowiedzialność za podjęte przez nas 
decyzje na Boga. Byłem świadkiem sytuacji, gdy w ciągu 
roku pewna osoba zmieniła trzy razy decyzję odnośnie tej 
samej rzeczy, za każdym razem usprawiedliwiając to tym, 
iż Pan jej tak powiedział. Czyniąc tak nie zdajemy sobie 
sprawy (bo mam nadzieję, iż nikt nie czyni tego celowo), iż 
przedstawiamy ludziom karykaturę Boga jako tego, który co 
chwilę zmienia zdanie, myli się i nie do końca rozumie, co 
się wokół Niego dzieje. 

Dlatego też powinniśmy wykreślić ze swojego słownika 
stwierdzenia: „Pan mi powiedział”, „Pan położył mi na ser-
cu, by …”, „Pan skierował mnie do ciebie, by …”, itp. Chyba, 
że  jesteśmy pewni, że to Bóg. Ale wtedy powinniśmy rów-
nież w pokorze wyznać grzech złamania III przykazania, 
jeśli skłamaliśmy. Jakoś takich osób nie spotykam. A poza 
tym, czy nie lepiej, aby inni stwierdzili w naszym działaniu 
fakt Bożego prowadzenia? Jeśli faktycznie Bóg nas prowa-
dzi, to to się spełni, niezależnie od naszych uduchowionych 
wstępów. Pamiętajmy w końcu, że jeśli imieniem Boga pod-
budowujemy coś fałszywego, coś co nie miało miejsca, to 
JHWH nie pozostawi bez kary tego, który używa Jego imie-
nia do poparcia czegoś fałszywego!

Trzecie przykazanie jest więc szersze niźli tylko zakaz po-
wtarzania imienia Jezus albo słowa „Pan” lub „Bóg” bez 
powodu - co notabene czyni wielu chrześcijan zamieniając  
w swoich modlitwach przecinek na „Jezu” lub „Panie”. 
Przykazanie to zabrania używania Boga do poparcia pu-
stych, a zatem nie mających odzwierciedlenia w rzeczy-
wistości słów lub działań. Każde takie użycie stawia daną 
osobę przed groźbą kary. Bądźmy wstrzemięźliwi i pokorni 
w używaniu Imienia Pańskiego.  

Rozwód małżeński, zapłodnienie in vitro, bez-
robocie, aborcja, równouprawnienie płci, prawa 
osób niepełnosprawnych, związki partnerskie – 
te i inne zagadnienia etyczne żywo dyskutowa-
ne są w mediach, w koleżeńskich rozmowach  
i w kręgach rodzinnych. Zaprzątają głowy na-
sze i decydentów politycznych. Wszakże zmia-
ny cywilizacyjne, w tym i technologiczne two-
rzą tyle faktów, a pluralizm światopoglądowy 
generuje tyle stanowisk, że wielu z nas nie czu-
je się na siłach wyrobić sobie zdania w wielu 
kwestiach natury moralnej. Szukamy zatem po-
mocy w postaci wypowiedzi osób, które mają 
poważne podstawy, by autorytatywnie w tych 
złożonych sprawach zabierać głos.

Na polski rynek wydawniczy trafia coraz wię-
cej wartościowych opracowań z zakresu etyki, 
w tym także etyki chrześcijańskiej. Jeśli idzie  
o publikacje protestanckie, to tu sprawa przed-
stawia się nienajlepiej. Od lat dysponujemy kla-
sycznym już podręcznikiem etyki protestanc-
kiej Witolda Benedyktowicza pt. Co powinniśmy czynić? Zarys ewangelickiej etyki 
teologicznej (wyd. 2, Warszawa 1993), który jest cenną pozycją, lecz w niemałym 
stopniu zdezaktualizowaną. Przydatna może się okazać wznowiona niedawno 
praca Svenda Andersena pt. Wprowadzenie do etyki (wyd. 2, Warszawa 2010), 
jako dzieło przedstawiające głównie historyczny rozwój myśli teologicznoetycznej 
i filozoficznoetycznej. Oba opracowania mają charakter – nazwijmy to – ogólno-
protestancki. Na ich tle, omawiana tutaj książka Johna Stotta wyróżnia się swym 
charakterem ewangelikalnym i choć nie jest pełną prezentacją etyki teologicznej, 
to ukazuje jej lwią część i uznać ją należy za pierwszy wydany w Polsce poważny 
ewangelikalno-protestancki zarys etyki.

Wydawnictwo Credo z Katowic postanowiło opublikować pracę autora dobrze 
przygotowanego do podjęcia ujętej w niej problematyki i cieszącego się wyso-
kim prestiżem w środowisku, którego punkt widzenia reprezentuje. John Stott, 
emerytowany pastor Kościoła Anglii, przez ostatnie półwiecze zaznaczył się, jako  
czołowy przywódca ruchu ewangelikalnego w skali globalnej. Kształtował jego 
profil teologiczno-pobożnościowy pisząc liczne komentarze do Ksiąg Biblii  
i książki z szeroko pojętej teologii systematycznej, w tym i szereg prac popular-
nych. Podjął szereg inicjatyw integrujących i inspirujących ewangelikalizm świa-
towy (współautor Przymierza lozańskiego z 1974 r. i jeden z liderów opartego na 
nim ruchu, uczestnik dialogu katolicko-ewangelikalnego w Watykanie). W działa-
niach tych akcentował wymiar praktyczny i pastoralny, co w szczególny sposób 
nadało mu mir w międzynarodowym środowisku ewangelikalnym. Pozycję Stotta 
żartobliwie określił Michael Cromartie stwierdzając: „gdyby ewangelikanie mogli  
wybierać papieża, to John Stott jest osobą, która najprawdopodobniej byłaby przez 
nich wybrana”. Miarą znaczenia angielskiego teologa jest też fakt, iż w 2005 roku 
został zaliczony przez tygodnik „Time” do grona 100 najbardziej wpływowych 
osób na świecie.

Omawiana książka podejmuje szeroką gamę problemów (obszerna jest też jej  
objętość), które mieszczą się w ramach etyki społecznej. Znajdziemy tu opis  
problematyki wojny i pokoju, ekologii, globalnego ubóstwa, praw człowieka, etosu 

Podręcznik etyki społecznej Johna Stotta

RECENZJA

Świeci mi Twój krzyż...
Świeci mi Twój krzyż, o Panie,
Świeci mi Twój krzyż,
Jak pochodnia pośród nocy,
Chociaż ciężar serce mroczy,
Kiedy pnę się wzwyż. 

Miłość Twa mnie opromienia,
Miłość Twa bez miar,
W niej ratunek z mej słabości,
Źródło siły w niepewności,
W niej zwycięstwa dar.

Świeć mi krzyżem swym, o Panie,
Świeć przez wszystkie dnie
I przez życia burz zawieje
Wiarę, miłość i nadzieję
Wlewaj w serce me.

Mocą Ducha owioń wnętrze,
Czynem ożyw je,
Drogowskazem krzyża, Panie,
Spraw, bym dążył nieustannie
W Zmartwychwstanie Twe!
                                
        Maria Bagsik dokonczenie na stronie 23.
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Ostatni tydzień życia Pana Jezusa obfi-
tuje w istotną symbolikę. Różne tradycje 
chrześcijańskie uwypuklały pewne jej 
aspekty. Przyjrzyjmy się tej symbolice, 
ale z perspektywy chrześcijańskiej filo-
zofii. W tym tygodniu, w każdym jego 
dniu grupują się bowiem wszystkie istot-
ne elementy chrześcijańskiego świato-

poglądu. Każdy z nich stawia przed nami 
podstawowe, istotne pytania. 

Niedziela Palmowa 

Ten dzień przypomina nam o różnicy 
między chrześcijańskim, a żydowskim 
rozumieniem królestwa Bożego. Jezus 
wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Jest 
witany okrzykami pełnymi entuzjazmu. 
Żydzi liczą na to, że spełni ich oczeki-
wania, jakie mają wobec mesjasza. On 
jednak je rozwiewa. Zazwyczaj chrze-
ścijanie podkreślają, że Mesjasz nie ma 
być ziemskim władcą, który wprowadzi 
nowy porządek. 

Ale czy na pewno? Chrześcijanie różnią 
się co do rozumienia znaczenia królestwa 
Bożego. Jezus przecież nie przestaje być 
królem; co to ma więc faktycznie ozna-
czać? Czym królestwo Jezusa ma różnić 
się od innych królestw? Czemu ciągle go 
nie ma? Dla Żydów jest to główny dowód 
przeciwko chrześcijaństwu: gdyby Jezus 
był Mesjaszem, królestwo mesjańskie by 
już zaistniało. Ale przecież ciągle go nie 

ma. Kiedy się zacznie? A może już się 
zaczęło? 

Jak bardzo chrześcijanin ma angażować 
się w ziemską politykę? Jedni królestwo 
Boże uduchawiają do końca, inni czeka-
ją na ziemskie, tysiącletnie królestwo,  
które urzeczywistni mesjańskie króle-

stwo Żydów, ale już po drugim przyjściu 
Pana Jezusa. Jeszcze inni chcą widzieć 
królestwo w działalności Kościoła, które 
już teraz zmienia oblicze ziemi. Czym jest 
królestwo i jak wkracza w nasz świat? - 
oto pytanie Palmowej Niedzieli.

Wielki Czwartek 

Ten dzień z kolei przynosi pytania na 
temat stosunku do eucharystii i kapłań-
stwa, w kontekście naszego stosunku 
do katolicyzmu i naszej protestanckiej 
tożsamości. Dla katolików jest to dzień 
ustanowienia sakramentu eucharystii 
i kapłaństwa. My w tym znaczeniu nie 
wierzymy ani w jedno, ani w drugie. Róż-
nice są drastyczne. Dla katolików Jezus 
ustanowił sakrament, w którym chleb 
zamienia się w jego prawdziwe ciało  
a ksiądz, który wypowiada słowa z ewan-
gelii dokonuje niewiarygodnego cudu po-
sługując się daną tylko kapłanom mocą, 
której znamienia nigdy nie może usunąć. 
My w żadną z tych rzeczy nie wierzymy, 
a klęczenie przed chlebem jest dla nas po 
prostu bałwochwalstwem. Czym więc dla 

nas jest Wieczerza? Czy doceniamy jej 
znaczenie? Czy potrafimy jedynie powie-
dzieć, czym nie jest, a z jej pozytywnym 
znaczeniem mamy problem? Czy między 
naszym a katolickim rozumieniem Wie-
czerzy i kapłaństwa jest możliwe jakieś 
porozumienie? Co oznacza Wieczerza 
Pańska dla naszego rozumienia chrze-
ścijaństwa i naszego stosunku do ka-
tolików? Do ekumenizmu? Oto pytania 
Wielkiego Czwartku.

Wielki Piątek

Śmierć Pana Jezusa to jeden z najbar-
dziej oczywistych elementów naszej 
chrześcijańskiej tożsamości. Wyznanie 
wiary w śmierć Pana Jezusa i krzyż jest 
dla nas podstawą. 

Ale owa wiara może oznaczać zupeł-
nie różne rzeczy. Najmocniej ten dzień 
akcentuje tradycja luterańska. Dla Lu-
tra krzyż Chrystusa i Wielki Piątek to 
przede wszystkim nauka o łasce. Bóg 
obdarował nas łaską. Jezus zmarł za 
nasze grzechy i jesteśmy już zbawieni. 
Idziemy do nieba. Z drugiej jednak strony  
w ewangelii odnajdziemy też nauczanie  
o krzyżu w nieco innym kontekście.  
Każdy z nas ma nieść krzyż. I raczej nie 
brzmi to przyjemnie, ani nie kojarzy się  
z łaską. Jak to pogodzić? Ile wysiłku wy-
maga od nas Bóg, by nieść krzyż, a gdzie 
wtedy jest owa łaska? A jeżeli łaska jest 
całkowita, to po co nasz krzyż? A może 
łaska krzyża Chrystusa wyraża się rów-
nież w naszym krzyżu? Na te pytania 
trudno odpowiedzieć bez dni następ-
nych, ale owo pytanie o sens krzyża – to 
pytanie Wielkiego Piątku.

Wielka Sobota

Wielka sobota była próbą wiary dla apo-
stołów. Zabrakło ich mistrza. Nie było go. 
Został za to strach i całkowita konsterna-
cja. Nie wierzyli, że Go jeszcze zobaczą. 
Tak naprawdę, Wielka Sobota ciągle 
trwa. Trwa dla nas. Jezus zmartwych-
wstał, ale my ciągle nie. Czym jest życie 
w oczekiwaniu na zmartwychwstanie? 
Czy jeszcze w nie wierzymy? Czy czeka-
my na nie? Czy wierzymy w to, że Jezusa 
jeszcze zobaczymy? A może już nie, tak 

PUNKTY WIDZENIA      Janusz Kucharczyk

Wielki 
tydzień

pracy, etosu biznesu, różnorodności etycznej, prostego stylu życia, płciowości –  
w tym i równouprawnienia płci, małżeństwa, konkubinatu i rozwodu, aborcji i eu-
tanazji, zagadnień bioetycznych i związków jednopłciowych. Wywody poświęco-
ne tym tematom poprzedzone są rozdziałem poświęconym powołaniu chrześcijan 
do zaangażowania społecznego, w tym i historii ewangelikalnej akcji społecznej. 
Przedmowy do poprzednich wydań pokazują, że jest to dzieło wydane pierwotnie 
w 1984 r., lecz kilkakrotnie w wersji angielskiej uaktualniane, ostatnio w 2006 r. Po 
ostatnim rozdziale pracy, w którym następuje rekapitulacja wcześniejszych wypo-
wiedzi, zamieszczono „Wskazówki do dyskusji”, które ułatwiają dogłębne studium 
książki i pozwalają na jej wykorzystanie np. przez grupy samokształceniowe.

John Stott nie napisał pracy o charakterze czysto akademickim, choć nieje-
den akademicki podręcznik etyki nie przedstawia tak bogatego materiału po-
znawczego oraz nie jest tak erudycyjny i komunikatywny. Autor nie relacjo-
nuje bowiem całościowo dorobku myśli etycznej dotyczącej omawianych 
kwestii, ani nie przedstawia wprowadzenia do etyki jako nauki. Cel pracy 
jest ewidentnie praktyczny: ma ona dostarczyć odbiorcy podstawowe kwan-
tum wiedzy na temat współczesnej sytuacji w newralgicznych obszarach ety-
ki społecznej i pomóc mu wypracować stanowisko zgodne z etosem ewan-
gelikalnym, czyli takim, który podstawowe dyrektywy moralne wyprowadza  

z orędzia chrześcijańskiego podanego w Biblii. Angielski – 
sędziwy już pastor, jest przy tym reprezentantem ewange-
likalnego „centrum”, prezentuje stanowiska umiarkowane  
i wyważone, choć oparte na radykalizmie biblijnym i wyraź-
nej dozie empatii wobec osób, które stoją wobec współcze-
snych dylematów moralnych. (tjz)

John R. W. Stott, Chrześcijanin a problemy współczesnego 
świata. Wybrane zagadnienia moralno-etyczne, tłum. Justyna 
Grzegorczyk, Wydawnictwo Credo, Katowice 2009, ss. 567.

Zapraszamy do Krynicy!

Nasze atrakcje to: 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!

dokonczenie: Podręcznik etyki społecznej Johna Stotta
jak apostołowie? Pytanie o wierność 
wiary w czekaniu na to, co wciąż przed 
nami i co nadaje sens owemu czekaniu 
– to pytanie Wielkiej Soboty.

Niedziela Wielkanocna
W tradycji prawosławnej ten dzień 
jest najważniejszy. Bóg objawił swoją 
moc, odkrył swoją naturę, dał się nam 
w pełni poznać. My jednak koncen-
trujemy się raczej na Wielkim Piątku. 
Ale bez niedzieli wielkanocnej miałby 
znaczenie takie, jak śmierć Sokratesa, 
Jana Husa, Giordana Bruna i innych 
bohaterów, którzy oddawali życie za 
rozmaite idee. To niedziela decyduje. 
I to ona niesie ze sobą rozwiązanie 
dylematu Wielkiego Piątku: obietnicę 
zmartwychwstania. Bowiem krzyż 
zawiera w sobie obietnicę zmartwych-
wstania. Może być cierpieniem, ale 
prowadzi do życia wiecznego, na któ-
re nie zasługujemy. Jest początkiem 
przechodzenia do innej rzeczywisto-
ści. Uczniowie nie rozpoznali Jezusa 
po zmartwychwstaniu. Jest ona zupeł-
nie nową rzeczywistością. Należy do 
nowego porządku, nowego stworze-
nia. Jezus zmartwychwstając w nie-
dzielę zaczął nowy tydzień stworzenia. 
Całkiem innego niż to stare. Przecho-
dzenie ze starego do nowego musi 
nieść ze sobą cierpienie, coś przecież 
umiera. Ale rodzi się nowe życie, nowy 
świat. Pytanie o nowe, a raczej nadzie-
ja na nowe, które już się pojawiło – oto 
treść Wielkanocnej Niedzieli.
   
Poniedziałek wielkanocny  

Nie lubimy go. Ale rodzi nie mniej cieka-
we pytania. Na przykład: „Zmartwych-
wstanie a sprawa zajączka wielkanoc-
nego”; „Rola pisanek w chrześcijańskiej 
duchowości”, albo „Śmigus– dyngus  
a zbawienie wieczne”. Dla nas to 
wszystko folklor, pogaństwo. Ale 
dla wielu ludzi to jest esencja tych 
świąt. Odwracając się od tych kwe-
stii odwracamy się od zwykłych, 
normalnych ludzi. Dla większości  
z nich zajączek jest ciekawszy. Nie 
można tego ignorować, jeżeli chcemy 
skutecznie głosić Jezusa Zmartwych-
wstałego. Pytanie o kulturę masową 
i nasz stosunek do jej postrzegania 
chrześcijaństwa – to ostatnie, stawia-
ne w tym okresie.     
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Pewien duchowny zapytany o nie-
bo, powiedział: „Zawsze, kiedy myślę  
o niebie, doprowadza mnie to do depre-
sji. Wolałbym po śmierci po prostu prze-
stać istnieć”. Poproszony o wyjaśnienie 
dodał: „Nie potrafię pogodzić się z my-
ślą o wiecznej monotonii. Takie latanie 
wśród chmur, nie mając nic do roboty 
poza brzdąkaniem na harfie… to strasz-
nie nudne. Pod tym względem niebo nie 
wygląda lepiej niż piekło. Wolę anihila-
cję (unicestwienie) niż spędzanie wiecz-
ności w taki sposób”. Skąd ów „duchow-
ny” bierze takie poglądy? Na pewno nie 
z Biblii.

Jak opisać coś niematerialnego?
Pierwszy problem, z którym musimy 

się zmierzyć związany jest z językiem 
proroctw i objawień. W 2 Liście do Ko-
ryntian (12,4) apostoł Paweł wspominając 
daną mu wizję pisze, że oglądał rzeczy, 
które – tłumacząc dosłownie – są „nie-
wypowiadalne”, tj. nie dające się wyra-
zić za pomocą słów. Nie jest to jednak 
problem dotyczący tylko proroctw i wi-
zji. Identyczne wyzwania pojawiają się 
zawsze, kiedy próbujemy przekazać in-
formacje dotyczące tego, co niematerial-
ne. Jeżeli mówię np.: (1) „to uczucie mnie 
zniewala”, (2) „mam złamane serce”,  
(3) „opanował mnie paraliżujący strach”, 
czy (4) „spadajmy stąd”, to zauważmy, że 
za każdym razem nawiązujemy do świa-
ta materialnego wywołując skojarzenia: 
(1) z czymś, co zniewala, (2) z czymś, co 
pęka, (3) z czymś, co opanowuje albo pa-
raliżuje, albo (4) z czymś, co spada (szyb-
ko zmienia położenie). 

Dlaczego tak mówimy? Nie tylko dla-
tego, że tak jest łatwiej. Ale dlatego, że 
inaczej się nie da. Nie da się nie używać 
przenośni, pisząc o czymś, co w sensie 
fizycznym nie istnieje. Używając prze-

nośni nie tylko pobudzamy wyobraźnię 
naszego słuchacza i sprawiamy, że nasza 
wypowiedź ożywa, ale w ogóle udaje 
nam się opisać niematerialne pojęcie, np. 
miłość, strach, troskę czy pośpiech.

Język biblijnych objawień
Kiedy czytamy opisy wizji i obja-

wień, w których pojawiają się takie ele-
menty, jak niebo, piekło, aniołowie, Bóg, 
wieczność itp., powinniśmy spodziewać 
się języka nawiązującego do naszych 
doświadczeń. Tu z pomocą przychodzi 
język metaforyczny. Dzięki niemu czło-
wiek, który nigdy nie miał do czynienia 
z tym, co chcemy opisać, jest w stanie 
to sobie wyobrazić (choć to wyobrażenie 
będzie tylko namiastką). 

Spróbujmy np. wyjaśnić człowiekowi 
mieszkającemu całe życie w Afryce, jak 
wygląda zima w Gdańsku. Będzie to nie 
lada wyzwaniem. Można powiedzieć, 
że w ziemi temperatura spada poniżej 
zera w skali Celsjusza. Ale jeżeli on nie 
wie, co to jest termometr? A nawet jeżeli 
wie, to i tak nigdy nie doświadczył tem-
peratur tak niskich i wskazanie na słupek 
rtęci też niewiele mu pomoże. Można 
spróbować wyjaśnić to bardziej opiso-
wo. Można powiedzieć, że zima to taka 
pora roku, kiedy pada śnieg. Tyle, że ten 
człowiek nigdy nie widział śniegu. Może-
my więc wyjaśnić, że śnieg to takie ma-
leńkie kryształki lodu. Ale on nigdy nie 
widział lodu. Tłumaczymy więc, że lód 
to woda wtedy, gdy staje się twarda. Ale 
jak opowiedzieć komuś o wodzie, która 
jest twarda? Dopóki będziemy się od-
woływać do rzeczy i doświadczeń jemu 
nieznanych, nie dogadamy się. Musimy 
nawiązać do jego doświadczeń. Musimy 
użyć metafory, ale takiej, która przemó-
wi do jego wyobraźni, np.: „Gdy pada 
śnieg, to jakby ktoś rozdmuchał cały pia-

Robert Miksa

Pytania do  pastoraPytania do  pastora

sek pustyni. Kiedy te małe ziarenka są  
w powietrzu, są białe i lekkie jak pierze  
i opadają bardzo powoli. Gdyby opadały 
na twoją głowę, prawie nie poczułbyś ich 
wagi. Ale po dotknięciu skóry zamieniają 
się w wodę. Są przyjemne i orzeźwia-
jące. Jeżeli dużo ich spadnie na ziemię 
wyglądają, jakby ktoś rozrzucił mnóstwo 
gęsiego puchu. Pewnego dnia zebrałem 
z ziemi całą garść. Najpierw było to cał-
kiem przyjemnie. Biały puch był mokry  
i chłodny. Kiedy ścisnąłem go w dłoniach 
zrobił się twardy, trochę jak glina. Można 
było ulepić z niego kulkę. Ale po chwili 
w dłonie zaczęło mi być bardzo zimno. 
Poczułem, jakby w tej kulce były kolce. 
Kiedy w końcu wyrzuciłem ją, palce za-
częły mnie boleć, jakbym uderzył się ka-
mieniem”.

Niedoskonałość języka przenośni
Choć dla nas ten opis jest zrozumiały, 

jednak dla człowieka, który nigdy nie do-
świadczył zimy, choć potrafi zrozumieć 
poszczególne słowa, zima nadal pozo-
staje zagadką. Podobnie sprawa wygląda 
z niebem i piekłem. Czasem trafiamy na 
takie określenia, jak „jezioro płonące” 
czy „rzeka wypływająca z tronu”, albo 
słyszymy Abrahama mówiącego, że mię-
dzy Łazarzem a bogaczem rozciąga się 
teraz wielka przepaść tak, by nie można 
było się przedostać z jednego miejsca 
do drugiego. Jednocześnie czytamy, że 
Abraham swobodnie rozmawia z tym bo-
gaczem. Choć rozumiemy poszczególne 
elementy tej historii, nie potrafimy sobie 
tego wyobrazić.

Tego rodzaju język – metafory, czy-
li obrazu – jest niezbędny, byśmy byli 
w stanie choć z grubsza pojąć, co Bóg 
chce nam zakomunikować – choć nawet 
to, co uda nam się wyobrazić, pozostanie 
zagadką. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie, 

Jak będzie w niebie?

będzie posądzał Biblię o prymitywizm  
i nie tylko pogubi się w biblijnych opisach 
nieba, ale je po prostu odrzuci.

Jak na ziemi, tylko o niebo lepiej?
„Nowe niebo i nowa ziemia” (Iz 

65,17; 2P 3,13; Obj 21,1). To chyba naj-
lepiej znane określenie opisujące naszą 
przyszłość. Jak widać, określenia te na-
wiązują do tego, co znamy, tj. nieba i zie-
mi. Z doświadczenia wiemy, że to, co jest 
stare i długo używane, psuje się i niszczy. 
Ale kiedy wymienimy to na nowe, ozna-
cza to koniec męki ze starymi usterkami. 
Zwykle taka perspektywa budzi nowe 
nadzieje, fascynacje i oczekiwanie.

 Określenie „nowe niebo i nowa zie-
mia” może być jednak nieco dezorientu-
jące. Jak to w końcu będzie? Czy nasza 
przyszłość to niebo, czy nowa ziemia? 
Odpowiedź brzmi: Tak! 

1) W powyższych cytatach zarów-
no niebo jak i ziemia należą do rzeczy 
z naszego świata, rzeczy, które znamy  
z naszego doświadczenia, chodzi więc  
o naszą ziemię i nasze niebo, tj. atmos-
feryczne.

2) Określenie „nowe niebo i nowa 
ziemia” nawiązuje do aktu stworzenia, 
kiedy to powstały pierwsze niebo i pierw-
sza ziemia. Wszystko było wtedy dosko-
nałe, nie skażone grzechem. Człowiek 
mieszkał w ogrodzie Eden, gdzie nie było 
suszy, nie było chwastów ani drapież-
nych zwierząt. Nawet te zwierzęta, które 
znamy dzisiaj jako drapieżne, będą żyły 
z sobą i z ludźmi w pokoju (Iz 11,6-8; 
32,15; 65,25). W niebie będzie więc jak 
w raju, jak w doskonałym świecie, gdzie 
wszystko, co dobre i przyjemne jest jed-
nocześnie bezpieczne i nie ma żadnych 
skutków ubocznych. Tam nawet nasze 
ciała będą nowe. Będą to ciała doskona-
łe, przemienione. Ciała, które nie choru-
ją, nie sprawiają cierpienia, nie męczą się 
i nie umierają (1Kor 15,35-54; Obj 21,4), 
bo w końcu będą wolne od przekleństwa 
grzechu (Rz 8,18-21). Wszystko, co naj-
piękniejsze, co potrafimy sobie wyobra-
zić tutaj na ziemi, będzie w niebie – choć 
to wyobrażenie jest tylko namiastką tego, 
jak będzie naprawdę.

3) „Nowa ziemia” to tylko jedna  
z metafor pojawiających się w tym kon-
tekście. Przedstawieni w Liście do He-
brajczyków bohaterowie wiary zdążali do 
„lepszej ojczyzny” (Hbr 11,14- 16a), albo 

do „przyszłego miasta” (Hbr 11,10.16b; 
13,14). Najbardziej szczegółowy opis 
tego miasta mamy w Obj 21,10-27. Z opi-
su tego możemy wnioskować, że będą  
w nim nie tylko ludzie z różnych naro-
dów, ale widoczna będzie też ich sława  
i dostojeństwo (Obj 21,27). 

Co jeszcze wiemy o tym, 
jak będzie w niebie?
Lepiej niż wysportowani nastolat-

kowie. W pewnym wieku człowiek za-
czyna wspominać, jak to było, kiedy był 
jeszcze nastolatkiem, kiedy był sprawny 
i zdrowy. Tacy właśnie będziemy w nie-
bie. Nasze ciała będą wolne od wszel-
kich chorób i ułomności. W listach apo-
stoła Pawła czytamy, że nasze ciała będą 
podobne do uwielbionego ciała Jezusa 
(1Kor 15,20.49; Flp 3,21; 1J 2,2). Jak wyglą-
dało to ciało? Po pierwsze, Jezus nie był 
duchem (Łk 24,39). Jego ciało wyglądało 
tak, jak za życia na ziemi. Jadł, rozma-
wiał, chodził (J 21,1-14), ale także potrafił 
znaleźć się wewnątrz budynku, mimo że 
drzwi były zamknięte (J 21,19.26).

odpoczynek. Po latach ciężkiej, 
często mozolnej pracy w końcu odpocz-
niemy. Odpoczniemy od pokus, prześla-
dowań, mozołu i cierpień (Hbr 4,10-11; 
Obj 14,13). Najlepszy czas odpoczynku  
i relaksu, jaki mieliśmy tu na ziemi będzie 
niczym w porównaniu z tym spokojem 
i radością, jakich będziemy doznawać 
tam. 

Jak w domu. Jezus mówił, że idzie 
do domu Ojca przygotować nam miej-
sce i za chwilę dodaje, że nie braknie 
tam miejsca dla nikogo (J 14,1-6). Cza-
sem mówi się: „wszędzie dobrze, ale  
w domu najlepiej”. Nasze przyjście do 
nieba będzie jak powrót do domu po dłu-
giej i uciążliwej podróży. Ale nie będzie 
to powrót do rutynowych, czy stresują-
cych obowiązków, ale jak powrót dziecka 
do domu, gdzie rodzice dbają o wszystko 
i nikomu niczego nie brakuje.

Wiedza. Będziemy wiedzieć i rozu-
mieć dużo więcej niż dzisiaj, choć za-
pewne nie będziemy wiedzieli wszyst-
kiego. „Teraz bowiem widzimy jakby 
przez zwierciadło i niby w zagadce, ale 
wówczas twarzą w twarz. Teraz pozna-
nie moje jest cząstkowe, ale wówczas 
poznam tak, jak jestem poznany” (1Kor 
13,12). Fascynacja ciągle nowymi odkry-
ciami nigdy się nie skończy. 

Zobaczymy Bożą twarz. Zapowia-
da to zarówno Jezus w kazaniu na górze 
(Mat 5,8), jak i przypomina o tym w ob-
jawieniu, jakie otrzymał Jan (Obj 22,4). 
Jest to kolosalna zmiana wobec faktów, 
które znamy z poprzedniego objawienia 
(2 Mojz 33,20). Czy będzie w tym coś cie-
kawego? Czasem spotykamy ludzi, z któ-
rymi przebywanie i sama rozmowa są wy-
darzeniem dnia. Aż nie chce się kończyć 
takiego spotkania. Oglądanie Boga twarzą 
w twarz będzie jak spotkanie, które chce-
my, by trwało i trwało. I będzie trwać!

Czas. Czas będzie płynął inaczej niż 
tu na ziemi. Najbardziej naturalną miarą 
upływu czasu jest dla nas ruch ciał nie-
bieskich, dzielony na mniejsze jednostki. 
Co będzie wyznaczało czas w niebie? 
Choć w Księdze Objawienia używane 
jest określenie „dzień i noc”, to jednak 
nie w znaczeniu odliczania kolejnych 
dni, lecz po to, by podkreślić, że coś bę-
dzie trwało bez przerwy. 

Znajomi i rodzina. Czy poznamy sie-
bie nawzajem, kiedy będziemy w niebie? 
Z opisu przemienienia Jezusa (Mat 17,1-4) 
wynika, że tak. Zauważmy, że uczniowie 
od razu rozpoznali w rozmówcach Jezu-
sa, Mojżesza i Eliasza, a nie jakieś bez-
imienne postacie, choć przecież nigdy 
wcześniej ich nie widzieli i najwyraźniej 
było to fantastyczne spotkanie, z które-
go nie chcieli wracać. Choć nie będzie 
już małżeństw (pod tym względem bę-
dziemy podobni do aniołów – Mt 22,30), 
nasze wzajemne relacje będą głębsze niż 
kiedykolwiek.  W tym wszystkim jednak 
każdy pozostanie sobą, jak Mojżesz czy 
Eliasz. 

Podsumowując
Wszystko to, co wiemy o niebie to 

głównie obrazy przemawiające do na-
szej wyobraźni. Rzeczywiste niebo bę-
dzie czymś „o niebo” wspanialszym. Bóg 
celowo używa języka przenośni, byśmy 
potrafili sobie wyobrazić, jak to będzie. 
W ten sposób zniża się do nas, byśmy 
choć w minimalnym stopniu potrafili 
zrozumieć, jak fascynujące będzie życie  
w niebie, albo używając przenośni, w no-
wej ziemi. 

Mówiąc po ludzku, moglibyśmy po-
wiedzieć, że niebo, które nas czeka to naj-
większe możliwe przyjemności bez skut-
ków ubocznych, z tą różnicą, że w cen-
trum wszystkiego nie będę „ja”, lecz Bóg, 
którego będziemy bezgraniczne kochać.  
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Może tytuł cię zbulwersuje, bo myślisz 
sobie, że o papierosach nie warto pisać. 
Wiadomo, jak palisz to nie jesteś wierzą-
cy, masz problem i potrzebujesz pomocy. 
Czy aby na pewno? 
Teraz coś dla tych, którzy się z tym nało-
giem zmagają (jeśli nie masz z tym pro-
blemu, przeskocz do następnego akapitu, 
szkoda twojego czasu). Przepraszasz 
Boga za to, że zapaliłeś znowu, ale prze-
cież miałeś chwilę słabości i znów ten ba-
ran cię wkurzył (szef, kumpel, nauczyciel). 
Czujesz się brudny, prawie wyrzygany  
i niegodny, żeby do Boga przyjść. Odkła-
dasz przyjście do Niego i kiedy w końcu się 
zdecydujesz, znowu obiecujesz, że to był 
już ostatni raz. Do następnego upadku... 
Powiem ci, że palenie to twój najmniejszy 
problem. Serio! Pomyśl raczej o swojej 
relacji z Bogiem. Jeśli w chwili słabości 
ciągnie cię do fajek, to coś chyba jest nie 
poukładane. Uwaga! Nie piszę tego, żeby 
cię zgnoić, wręcz przeciwnie. Może zma-
gasz się z problemem i nie wiesz już, co 
zrobić, bo ciągle wraca świnia do błota...  
Spróbuj z innej strony. Popracuj nad rela-
cją z Bogiem, czasem spędzanym z Nim, 
rozważaniem Biblii i spotkaniem z innymi 
wierzącymi. Co więcej, nie wystawiaj się 
na pokusy, po co ci ta paczka schowana 
gdzieś na dnie plecaka? Jeśli jesteś na-
prawdę zdecydowany rzucić palenie, to 
wyrzuć ten zapas, nie spotykaj się z pa-
lącymi znajomymi, nie chodź na impre-
zy, gdzie nie będziesz w stanie odmówić  
(o imprezach w następnym 
numerze!). Jeśli naprawdę 
chcesz z tym skończyć, po-
wiedz to Bogu. Postaw na 
budowanie relacji, zamiast 
na burzenie nałogu. Uwierz, 
że można, bo twój Bóg chce 
tego samego, nawet bar-
dziej niż ty!
Co do samego palenia, ktoś 
powiedział, że nie jest ta-
kie złe, bo każdy papieros 
przybliża cię do nowego 
świata w Królestwie Bożym 
– dostaniesz się tam szyb-

ciej (uwaga -  żart!). Chodzi jednak o samo 
zniewolenie i uzależnienie, które powoduje 
nikotyna. Biblia mówi, że jeśli ktoś czemuś 
ulega, tego staje się niewolnikiem. Możesz 
być niewolnikiem Boga, ku życiu i świetnym 
rzeczom, które dla ciebie przygotował, albo 
niewolnikiem papierosków i piwka (czyli 
grzechu) ku śmierci - jak nie dziś, to zde-
cydowanie wcześniej niż powinno to nastą-
pić. Sam wybierz, warto? Jeśli życie i każdy 
jego dzień może sprawić, że zrobisz kolejne 
świetne rzeczy dla Boga, to nie lepiej dbać 
o zdrowie i nie tracić czasu na głupoty, tylko 
poświęcić się temu, co naprawdę ma sens  
i na dodatek jest miłe Bogu?
Na koniec uwaga. Dla Skandynawów, czy 
nawet naszych sąsiadów zza zachodniej 
granicy nie jest problemem zapalenie pa-
pieroska (uwaga, koncerty uwielbienia prze-
rywa się i wszyscy, łącznie z muzykami wy-
chodzą na „dymka”). Natomiast ogromnym 
grzechem jest wypicie chociażby lampki 
wina do kolacji. Jak widać, pewne rzeczy 
są uwarunkowane kulturowo i nie są wca-
le tak biało-czarne, jakbyśmy chcieli. Sam 
na szczęście nigdy nie musiałem zmagać 
się z tym problemem, bo nie miałem okazji 
zacząć popalać (dzięki Bogu za niepalącą 
rodzinę!). Jednak na koniec chciałbym za-
dać ci pytanie, które może być złotą zasadą 
naszych rozważań: czy to, co robisz zbliża 
cię do Boga, czy może po „tym” nawet nie 
masz ochoty przyjść do Niego? Pomyśl i eli-
minuj to, co ciebie od Stwórcy oddziela.  

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Wiecznie żyć?

Tomek Bogowski

Żyjemy w dziwnych czasach, coraz 
dziwniejszych... 
W filmie Woody Allena starszy pan 
żeni się z młodą dziewczyną lekkiego 
prowadzenia. Zostawia żonę, z którą 
przeżył 40 lat, bo ona jego zdaniem 
strasznie zrzędzi i nie chce walczyć 
z nadchodzącą starością.  I nikogo to 
nie dziwi, bo przecież rozglądając się 
wkoło widzimy wielu starszych pa-
nów, którzy nie mogąc pogodzić się 
z upływem czasu, pragną jeszcze raz 
być młodymi, mieć dzieci... Nie wiem, 
na ile dane statystyczne pozwoliłyby 
potwierdzić lub zaprzeczyć fenome-
nowi powodzenia takiej terapii? Ta fil-
mowa zakończyła się groteskowo...

Porzucona żona także pragnie prze-
żyć jeszcze raz romantyczną miłość.  
Pogrąża się w filozofii reinkarnacji,  
w poprzednich wcieleniach i niereal-
nych wizjach życia w idealnym związ-
ku.
Pisarz w średnim wieku pragnie na-
pisać wspaniałą powieść i odnajdu-
je nową muzę, której serce podbija, 
kradnąc powieść przyjaciela będące-
go w śpiączce...
Nie, nie, jeśli nie oglądaliście tego fil-
mu, nic z tego nie zrozumiecie. Jedno 
jest pewne, że świat i ludzie widziani 
oczyma reżysera to świat wariata.
Dokąd zmierzasz wędrowcze, chcia-
łoby się zawołać, ku czemu podążasz? 
Może masz jakiś super plan awaryjny, 
jeśli obecny ci nie wypali? A może sta-
rasz się za dużo nie myśleć, żeby nie 
pogrążać się w zniechęceniu czy roz-
paczy? Może żyjesz porządnie i rodzi-
nę masz w normie krajowej, i jakoś do 
przodu, leci dzień po dniu... 
Ja tam często myślę o przyszłości. 
Im starsza jestem, tym więcej myślę, 
tak w ogóle. Podobno weszłam już  
w okres wielkiej filozofii, więc to na-
turalne niby. Dopadają mnie smutki  
i zniechęcenie, i choroby jakieś zaczy-
nają trawić mnie, dotąd - jak to mówi 
mój teść, zdrową kobietę.
No tak, jak trwoga to do Boga – głosi 
polskie przysłowie. Ale to przecież nie 
tak.  Przynajmniej w moim przypadku. 
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a Disciple - 
Horseshoes and 
handgrenades

Disciple to kapela - legenda. Każ-
dy fan mocnej muzy, pełnej Ducha 
na pewno zna ich, lub chociażby 
słyszał jeden z większych przebo-
jów. Stosunkowo niedawno wyszła 
nowa płyta Disciple zatytułowana 
dosyć dziwacznie: Podkowy i gra-
naty ręczne. Czy warto ją nabyć?

Warto! Bałem się trochę inwesto-
wać w nowy album, bo nie ukry-
wam, że poprzedni - Southern  
Hospitality w ogóle mi nie pod-
szedł. Przesłuchałem go może 
maksymalnie z 10 razy. Zaryzyko-
wałem jednak i jako audiofil, zaku- 
piłem nowe wydawnictwo. Pierw-
sze dźwięki, mocne gitary połą-
czone z brzmieniem smyczków są 
genialne! Płyta wkręca się bardzo 
szybko i pozostaje w odtwarzaczu 
na długo. Atutem zespołu jest to, 
że teksty są bezpośrednio przera-
bianymi wersetami biblijnymi, jed-
nakże bez taniego dopasowywania 
słów na zasadzie częstochowskiej 
metody „fristajlu”. Poziom zarówno 
muzyczny, jak i liryczny widać (a ra-
czej słychać) w każdym tracku tej 
płyty. Z czystym sumieniem mogę 
polecić fanom mocnego ale nie ło-
motowego brzmienia chrześcijań-
skich kapel. Płyta dobra i do tańca 
i do... modlitwy!  

To nie strach przed starością, demen-
cją czy chorobą powoduje myślenie  
o Bogu i przyszłym lepszym życiu. Ta 
świadomość tkwi we mnie od momen-
tu nawrócenia, czyli od trzydziestu 
dwóch lat. Świadomość tego, że my, 
ludzie nie jesteśmy w stanie wymyślić 
idealnej rzeczywistości, zarządzać 
nią, ba, nawet sobą i swoim własnym 
życiem czy ciałem. Bo jak zaczynamy 
wymyślać, to kończy się, jak w filmie 
- horrorze, komedii lub melodramacie.  
Bez happy endu.
Dlatego wierzę, że jeśli istnieje lepszy 
świat, to na pewno nie ludzie go wy-
myślili ani stworzyli. I jeśli cokolwiek 
będzie idealne, to nie tu i teraz.  
Żyjąc więc, staram się pamiętać, że 
żyć wiecznie tu nie będę... i wcale nie 
chcę. Znowu popełniać błędy, doko-
nywać kiepskich wyborów?! O nie! 
Nie martwię się upływającym cza-
sem, chociaż starzenie wcale mi się 
nie podoba. Nie żyję w strachu przed 
śmiercią. Nie zamartwiam się o naj-
bliższych, chociaż nie żyję beztrosko, 
nie przygotowując tych, co zostaną do 
swojego odejścia.
MYŚLĘ O JEZUSIE, KTÓRY CAŁE 
SWOJE ŻYCIE PRZYGOTOWYWAŁ 
SIĘ DO WYKONANIA SWOJEGO ZA-
DANIA.  O tym, jak godnie żył, jak po-
magał ludziom, jak przygotowywał ich 
do swojego odejścia. Staram się Go 
naśladować. I wierzę, że jego nauka, 
która jest jedynie logiczną i nadającą 
sens mojemu życiu, będzie miała moc 
i w przyszłości. Bo jak coś się spraw-
dza praktycznie, to nie ma sensu nie 
wierzyć w sprawdzalność dalszego 
ciągu tej optymistycznej historii, czyli 
Dobrej Nowiny.
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ, TO 
POTWIERDZILI NAOCZNI ŚWIAD-
KOWIE.  I ODSZEDŁ, I OCZEKUJE 
NAS, TWORZĄC NOWĄ RZECZY-
WISTOŚĆ.  
Dlatego nie będę  gonić upływającego 
czasu, ani kombinować, jak tu powtó-
rzyć scenariusz swojego życia i napi-
sać go raz jeszcze. Ktoś inny już to za 
mnie zrobił. 
Ja tam z Nim będę żyła wiecznie,  
a Ty?!  

Fajki
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USA – Narodowa Misyjna Konwencja Baptystyczna Ameryki

„Zaprzeczanie chrześcijańskim ko-
rzeniom Europy stanowi przygoto-
wanie do dyskryminacji chrześcijan” 
– stwierdza na łamach internetowego 
dziennika „La Bussola quotidiana” 
włoski badacz nowych ruchów reli-
gijnych, Massimo Introvigne, uczest-
nik międzynarodowego sympozjum 
na temat fobii i dyskryminacji reli-
gijnych w świecie, które odbyło się  
w Madrycie. Włoski badacz był także 
jednym z prelegentów sympozjum, 
w którym wzięli udział naukowcy, 
prawnicy i dyplomaci różnych kra-
jów, w tym Jordanii, Maroka i Izra-
ela. Introvigne zauważa, że niemal 
każdego dnia mamy do czynienia  
z konfliktami religijnymi o zróżni-
cowanym podłożu, codziennie ktoś 
pada ich ofiarą. Dogłębne studia prze-
prowadzane w różnych ośrodkach 
są zgodne co do tego, że 75% ofiar 
przemocy i dyskryminacji religijnej 
stanowią chrześcijanie. Zaskakujące 
w tym kontekście jest milczenie o tym 
fakcie wielkich mediów międzynaro-
dowych. W niektórych krajach islam-
skich przejście na chrześcijaństwo nie 
jest już przestępstwem. Jednocześnie, 
pomimo zapewnienia swobody kultu, 
często nadal obowiązuje zakaz prze-
powiadania ewangelii i prowadzenia 
przez Kościół swej misji, a ustawy 
sprzyjające wolności religijnej nie 
zawsze są konsekwentnie stosowa-
ne. Natomiast media traktują skargi 
chrześcijan, jako zamach na wolność 
słowa. Mamy też do czynienia z przy-
padkami znacznie poważniejszymi 
– zauważa Introvigne – kiedy chrze-
ścijanie tracą pracę z powodu sprze-
ciwu sumienia, który nie zawsze jest 
uznawany za prawomocny, czy też  
z powodu wyrażania opinii niepo-
prawnych politycznie, dotyczących 
kwestii życia i rodziny. (chn24. pl)

Baptist World – dyskusja na temat chrztu
W pierwszym tegorocznym numerze kwa-
tralnika „Baptist World” wiele miejsca po-
święca się rozmowom między różnymi 
Kościołami na temat chrztu. W jednym  
z artykułów czytamy tam: „W grudniu 2008 
roku metodystyczny ekumenista Goeffrey 
Wainwright dzielił się z przedstawicielami 
Światowego Związku Baptystów i członka-
mi Pontyfikalnej Rady Jedności Chrześci-
jan, perspektywami i wyzwaniami współ-
czesnego ruchu ekumenicznego. Obydwie 
strony były zaskoczone jego pierwszym 
stwierdzeniem: „Jeżeli chodzi o chrzest, to 
baptyści mają rację”. W wydanym przez 
Światową Radę Kościołów dokumencie na 
temat chrztu mówi się: „Chrzest na osobi-
ste wyznanie wiary, to najlepiej udokume-
towany przykład chrztu w tekstach Nowe-
go Testamentu”. Wielu baptystów byłoby 

zdziwionych dowiadując się, że Katechizm 
Kościoła Katolickiego uważa teraz zanu-
rzenie za najlepiej wyrażający teologiczne 
znaczenie sposób chrztu i zaleca, aby ci, 
którzy zostali ochrzczeni w niemowlęc-
twie, musieli osobiście doświadczyć łaski 
Bożej w swoim życiu. W Katechizmie tym 
znajduje się też następujące stwierdze-
nie: „Chrzest jest konieczny do zbawienia 
dla tych, którym była głoszona Ewangelia  
i którzy mieli możliwość proszenia o ten 
sakrament” (str.306). Siedemnastowiecz-
ni baptyści w najśmielszych oczekiwa-
niach nie wyobrażali sobie, w jak wielkim 
stopniu obecny Kościół zbliżył się do ich 
przekonań, które zmusiły ich do odwróce-
nia się od tradycji, praktykowanych wte-
dy przez większość chrześcijan. (Baptist 
World, 1/2011)

Japonia – ewangelizacja Franklina Grahama

Jest to jedna z czterech  Murzyńskich 
denominacji baptystycznych w Stanach 
Zjednoczonych. Powstała ona w 1988 
roku, jej celem jest „wzmocnienie oso-
bowego i duchowego rozwoju” przez 
nabożeństwo i zwiastowanie Chrystusa. 
Ponad 500 zborów tej Konwencji znaj-
duje się w 14 stanach, są zorganizowane 
w 39 stowarzyszeniach. Wszystkie zbory 
koncentrują swoją pracę na rodzinach, 
ich celem jest wzmocnienie małżeństw, 
otoczenie opieką osób samotnych  
i kształcenie dzieci przez przyznawa-
nie im stypendiów. Ponadto Konwencja 
ta jest w procesie „przywracania agre-

sywnych programów społecznych”, skiero-
wanych na osoby samotnie wychowujące 
dzieci, rodziny dysfunkcyjne, ofiary narko-
tyków i AIDS. Stara się ona wiązać swoją 
działalność z popieraniem biznesu wśród 
Afroamerykanów, by przez to podnosić ich 
status ekonomiczny. Ta milionowa denomi-
nacja kościelna coraz szerzej stosuje zasadę 
demokracji. „Chcemy tak zarządzać tą Kon-
wencją, aby każdy członek miał wpływ na  
podejmowane w niej decyzje. Wyłania-
my różne komitety, jak np. komitet dorad-
czy młodych pastorów. Chcemy wiedzieć,  
w jakiej są oni sytuacji i jak możemy im po-
móc”. (BWA Connect, marzec 2011)

Ostatnio Japonia przeżywa kryzys eko-
nomiczny, ludzie tracą pracę, szerzą się 
choroby psychiczne, co roku wzrasta licz-
ba samobójstw. Członkowie kościołów 
starzeją się, niektóre seminaria i wydzia-
ły teologiczne są zamykane. W dniach  
22-24 października ub.r. w mieście Osa-
ka, regionie Kansai zamieszkanym przez  
28 milionów ludzi, czwartą część zalud-
nienia tego kraju, Franklin Graham pro-
wadził ewangelizacyjny Festiwal Nadziei. 

Został on poprzedzony 10-dniowym kon-
certem. W Festiwalu wzięło udział prawie 
500 zborów. Ponad 1700 osób pozytyw-
nie odpowiedziało na apel ewangelisty. 
Joszikazu Takada, jeden z przewodniczą-
cych tego przedsięwzięcia, powiedział: 
„Wielbimy Boga i jesteśmy szczęśliwi. 
Teraz współpraca w Kościele będzie sil-
niejsza, jestem przekonany, że w różnych 
miastach Japonii Bóg dokona swego dzie-
ła”. (Decision,12/2010)

Dziesięć lat temu ojciec Mohammeda zo-
stał brutalnie zamordowany przez talibów 
tylko dlatego, że posiadał książki w języku 
angielskim. Od tego czasu Mohammed 
zaczął kwestiować podstawy islamu. Po 
wyzwoleniu Afganistanu spod reżymu ta-
libów Mohammed wraz z rodziną uciekł 
do Moskwy, gdzie spotkał się z chrześci-
janami, stanął po ich stronie, ale wspólno-
ta afgańska bardzo się temu sprzeciwiała. 
Dwa razy został pobity, więc udał się do 
Sankt Petersburga. Po roku poszukiwań 
Mohammed otwarcie wyznał Jezusa Chry-
stusa swoim Panem i Zbwicielem. Pochła-
niał Słowo Boże. „Nigdy nie wiedziałem, 
czym jest miłość, zanim nie spotkałem 
Jezusa Chrystusa. On obdarzył mnie miło-
ścią do moich rodaków” – powiedział.
Jamal przybył do Rosji w 1990 roku. Gdy 
komuniści rządzili Afganistanem, zafascy-
nowany filozofią marksistowską udał się 
na studia do Sankt Petersburga. Po upad-
ku komunizmu w Afganistanie pozostał  
w Rosji. Zaczął wydawać gazetę w języ-
kach dari i paszto. W 2001 roku Jamal 
zetknął się w Moskwie z amerykańskimi 
chrześcijanami, którzy dopomogli mu  
w podróży do chrześcijańskiej wiary. Po 
wielu latach zostawił islam i marksizm, stał 
się chrześcijaninem i zaczął studiować teo-
logię. „Doświadczyłem całkowitej zmiany  
w swoim życiu. Bałem się śmierci, ba-
łem się swojej przeszłości i swoich grze-
chów. A teraz chcę lepiej poznawać Biblię  
i uczyć jej zasad swoich ludzi. Śmierć już 
mnie nie straszy” – powiedział.
Obaj, Mohammed i Jamal ze względu na 
swoją wiarę są narażeni na prześladowa-
nia i śmierć. Jednak obydwaj redagują ga-
zetę dla Afgańczyków i Persów. Dzielą się 
ewangelią ze swoimi rodzinami. Obecnie 
obaj są ordynowanymi pastorami. Jamal 
był pastorem 80-osobowego zboru by-
łych muzułmanów. Wydawał chrześcijań-
ską gazetę w języku farsi. Mohammed jest 
nauczycielem w seminarium, kaznodzieją  
i pisarzem. Prowadzi jedyną chrześcijań-
ską stronę internetową w języku pasztuń-
skim (języku talibów). Na początku 2010 
roku Jamal przekazał służbę w zborze 
trzeciemu ordynowanemu pastorowi 
afgańskiemu, a sam całkowicie zaanga-
żował się w pracę ewangelizacyjną i za-
kładanie nowych zborów w Afganistanie 
i Azji Centralnej. Obecnie mieszka w Ka-
bulu, stolicy Afganistanu. (Baptist Interna-
tional Mission)

Afganistan – droga 
Mohammeda i Jamala  

do Chrystusa
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Neville Callam, sekretarz generalny 
ŚZB wezwał prezydenta Nigerii, Go-
odlucka Ebele Jonathana, do zapew-
nienia bezpieczeństwa swoim oby-
watelom, włącznie z chrześcijanami. 
Wyraził przy tym wielką troskę o ofia-
ry ataków w miastach Jos i Maiduguri  
w dniu 24 grudnia ub.r. Ci, którzy do-
puścili się tej zbrodni, powinni być 
ukarani, a prezydent „powinien podjąć 
odpowiednie kroki, aby wyeliminować 
przemoc i naruszenie praw człowie-
ka”. Wskazał też, że jednym z kościo-
łów był Victory Baptist Church w Ma-
iduguri, stolicy największego regionu 
Borno, w północnowschodniej Nige-
rii. Pastor i wielu członków tego zbo-
ru stracili życie, a dom pastora został 
spalony. „Tego rodzaju przemoc, która 
dokonała się w czasie najważniejszego 
święta chrześcijańskiego, Bożego Na-
rodzenia, jest trudna do wyobrażenia” 
– napisał. Callam wysłał też list zachęty  

i współczucia do sekretarza Nigeryj-
skiej Konwencji Baptystycznej. „Byli-
śmy zaszokowani i pełni smutku, gdy 
usłyszeliśmy o tragicznym i niespro-
wokowanym ataku na chrześcijańskie 
kościoły w Jos i Maiduguri. W imieniu 
rodziny baptystycznej na całym świe-
cie zapewniamy o naszych modlitwach 
i solidarności z rodzinami tych, którzy 
stracili życie i rannymi” – zapewnił.  
W listopadzie 2008 roku w Nigerii 
straciło życie prawie 300 osób, w tym 
12 baptystów, a pięć kościołów bapty-
stycznych zostało spalonych. W lipcu 
2009 roku islamska grupa zamordowa-
ła ponad 700 osób. W styczniu 2010 
roku w zamieszkach między muzułma-
nami a chrześcijanami zginęło prawie 
5000 osób, w tym sześciu baptystów,  
a siedem kościołów baptystycznych zo-
stało spalonych. Również w marcu tego 
samego roku zginęło ponad 500 chrze-
ścijan. (bwanet.org z 7 stycznia br.)

Było to wyjątkowe wydarzenie, bo oto 
22 pary już wiele lat żyjące ze sobą  
w związkach małżeńskich, postanowiły 
zawrzeć ślub kościelny. Uroczyste na-
bożeństwo poświęcone tej uroczystości, 
odbyło się 27 lutego tego roku w pierw-
szym zborze baptystycznym w Czerka-
sach. Ślubu udzielał pastor zboru i ini-
cjator tej uroczstości, Władimir Kuzin. 
„Od początku ludzie mieli różne zdania 
na ten temat. Ale czy jest chociaż jeden 
powód na to, aby nie modlić się o te mał-
żeństwa?” – powiada pastor. Pan mówi, 
że Jego błogosławieństwo ubogaca i nie 
powoduje smutku. A przecież każda ro-
dzina chce być szczęśliwa. Chyba dlate-
go liczba tych, którzy chcieli wziąć ślub 
kościelny, stale rosła. Na początku 17 

par wyraziło na to zgodę, potem było 20, 
a na uroczystości ślubnej były 22 pary. 
Były to młode i starsze małżeństwa, 
niektóre miały już wnuki. Najmłodsza 
para była 4,5 roku po ślubie cywilnym, 
a najstarsza - 54 lata! Nabożeństwo było 
prawdziwą uroczystością, sala została 
przystrojona kwiatami, śpiewał chór. 
Choć nie było welonów i białych sukien, 
uroczystość zaślubin była bardzo pod-
niosła. Szczególnie wzruszająca chwila 
była wtedy, gdy mężowie i żony wzięli 
się za ręce i wyznali sobie miłość. Na-
stępnie starsi zboru wznieśli modlitwę 
błogosławieństwa nad tymi małżeństwa-
mi. Bo zbór opiera się na rodzinach. Je-
żeli rodziny są stabilne, to stabilny też 
będzie zbór. (ucbua.info)

Jennifer Keeton kończyła państwowy 
uniwersytet Augusta State University 
(w stanie Georgia) w USA ze specjali-
zacją „konsultant rodzinny”. Władze 
uczelni powiedziały jej jednak, że nie 
otrzyma dyplomu, dopóki nie wyrze-
cze się chrześcijańskich poglądów na 
temat homoseksualizmu. Postawiono ją 
przed wyborem: albo przejdzie specjal-
ne szkolenie (wymagające między in-
nymi wzięcia udziału w paradzie gejów  
i lesbijek i złożenia sprawozdania) albo 
zostanie skreślona z listy studentów. 
Za winę Keeton uznano to, że podczas 
dyskusji i w pracach klasowych potę-

Albo wiara, albo dyplom...
piała homoseksualny styl życia; w jed-
nej z prac napisała, że uważa dewiacje 
płciowe za zaburzenie tożsamości; po-
wiedziała jednemu ze studentów, że in-
teresuje ją leczenie dewiacji płciowych; 
starała się przekonać do swoich racji in-
nych studentów. Jennifer Keeton zwró-
ciła się do sądu, protestując przeciwko 
takiej postawie władz uczelni, jednak 
sędzia powiedział, że jest to wewnętrz-
na sprawa uniwersytetu i prawo nie 
może się w nią wtrącać. Za studentką 
wstawiły się dwie organizacje broniące 
praw człowieka i zażądały rozpatrzenia 
jej przypadku. (ewangelista. pl)



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

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

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

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

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

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”

Majówka 2011
    
„  Wszystko mogę w tym, 
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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

Plan majówki
Sobota 30.04.2011
11.00 – rozpoczęcie rejestracji w ośrodku 
13.00 – obiad
14.00 – Rozpoczęcie Majówki - Słowo 
wstępne - pastor Henryk Skrzypkowski
15.00 - 17.00 – wykład I z dyskusją – 
Ryszard Paciocha (koordynator służby 
„Coffee House” w Polsce) „Macie 
pełnię w Nim”; równolegle wykład dla 
młodzieży i szkółka dla dzieci
17.00-18.00 – wzmocnienie fizyczne 
– spacery „z kijami lub bez” oraz inne 
sportowe atrakcje
18.00 – kolacja
19.00 – wieczorna społeczność
20.30 – kino nocne / rozmowy przy 
herbacie

Niedziela 1.05.2011
–  poranna zaprawa z kijami lub bez
9.00 – śniadanie
10.00 – nabożeństwo (kazanie wygłosi 
Pastor Robert Miksa)
12.00 –  czas na kawę
13.00 – obiad
13.30-15.30 – wykład II z dyskusją - 
Danuta Longić (psycholog, psychotera-
peuta) „Sztuka zdrowego życia”; 
równolegle wykład dla młodzieży  
i szkółka dla dzieci

16.00- 18.00 – Olimpiada 
wzmacniająca
18.00 – kolacja
19.00 – wieczorna społeczność
20.30 – wieczór Niespodzianka

Poniedziałek 2.05.2011
– poranna zaprawa
9.00 – śniadanie
10.00 – 12.00 wykład III z dyskusją  
dr Janusz Kucharczyk – „Wolność  
w Chrystusie”; równolegle wykład  
dla młodzieży i szkółka dla dzieci
12.00 – przerwa na kawę lub na 
spacer z kijami
13.00 – obiad
13.30 – zamknięcie Majówki
Wykłady dla młodzieży poprowadzą: 
pastor Mateusz Wichary, pastor 
Henryk Skrzypkowski, pastor Tomasz 
Krążek      
Szkółkę poprowadzi: Beata Wichary 
(„Księga Rut”)
Prosimy o zabranie sportowego stroju 
(jeśli masz zabierz ze sobą kije do 
nordic walking), notatnika, poza Biblią 
oczywiście! :)

Serdecznie zapraszamy!

Do zobaczenia w Garczynie!  



Oferta edukacyjna WBST:

Studia Licencjackie

Instytut Katechetyczny

Instytut Studiów Żydowskich

Kurs Indukcyjnego Studium Biblii  

 

Oferta konferencyjna ośrodka:

Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych

Pokoje gościnne

Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów

 

OŚRODEK W RADOŚCI  zaprasza

Kontakt: osrodek@baptysci.pl  • www.wbst.edu.pl • ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa

Wczasy Seniora w Radości
W tym roku Wczasy Seniora w Radości odbędą się w dniach 12 –23 czerwca.  Rozpoczną się  

w niedzielę kolacją o godz. 17, a  zakończą obiadem w czwartek o godz. 13. 
Naszym specjalnym gościem będzie Larry Walker ze swoimi skrzypeczkami, z USA. Ciekawe  
i wartościowe będą również wykłady dr Józefa Prokopczuka na temat zdrowia. Wspólny śpiew,  

dużo spacerów i wykłady biblijne na pewno poprawią zdrowie każdego uczestnika tych Wczasów.

Koszt udziału to 550 zł od osoby (w tym roku będą one trwać 12 dni). 
Zgłoszenia do 30 maja należy kierować na adres: Rada Kościoła, ul. Szczytnowska 35/39,  

04-812 Warszawa, tel. 22 6155076, e-mail: kancelaria@baptysci.pl.     ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Ośrodek w Radości
3-4 czerwca  Krajowa Konferencja Kościoła  – Kościół w Misji
12-23 czerwca Wczasy Seniora
11-15 lipca  Półkolonie
21-27 sierpnia Warsztaty dla nauczycieli Szkółek Niedzielnych – organizator: Misja Pokoleń
23-25 września Konferencja Kobiet
12-17 września Warsztaty dla osób pracujących z Seniorami

ZAPRASZAMY
Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć któryś z projektów, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów  

w RP nr 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać nazwę projektu).


