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Dobrze wiemy, że Jezus Chrystus umarł za nas i dzięki temu może-
my mieć pokój z Bogiem. Mało tego, mogliśmy stać się Jego dziećmi! 
Ale tak naprawdę wszystko to zyskuje jeszcze większy wymiar, gdy 
uświadomimy sobie, że z perspektywy Starego Przymierza jesteśmy 
(byliśmy) poganami i nie mieliśmy żadnych szans na jakiekolwiek 
relacje z Bogiem. Na szczęście odwieczny plan zbawienia obejmował 
także nas, choć jak czytamy w Słowie Bożym był „przez wieki zakry-
ty”. 

Na początku nowego roku postanowiliśmy o tym napisać i przypomnieć tę szczególnie 
Dobrą Nowinę właśnie dla nas, „wierzących z pogan” jak określa to Nowy Testament. O 
tym planie zbawienia, cudownym i nieuchronnym, pisze pastor w swoim felietonie. Tomek 
na przykładzie historii z Ewangelii Mateusza o kobiecie kanaanejskiej, zwracającej się do 
Jezusa o pomoc dla swej chorej córki, pokazuje, że Bóg objawiał Swój plan zbawienia dla 
ludzkości stopniowo. I że ostatecznie miał on objąć także tę pogankę, Was i mnie. Tomek 
wspomina także o opowieści Jezusa o jednej owczarni. Ja również piszę o niej w swoim 
tekście właśnie tak zatytułowanym. To bardzo ważna wypowiedź Jezusa, zapowiadająca 
wypadki, które wówczas dopiero miały nastąpić. Także rozmowa Jezusa z Nikodemem z 
Ewangelii Jana niesie ze sobą ważne pytania i krzepiące odpowiedzi, o których piszę w 
artykule „Oni się tu urodzili”. 

W niezwykle ciekawym wywiadzie, przeprowadzonym przez Piotra, pastor Paweł Jur-
kowski z Wejherowa mówi także o Bożym planie zbawienia dla wszystkich narodów, za-
stanawiając się także nad tym, w jaki sposób to nami ma się On w tym posłużyć. 

W numerze wracamy także do cyklu „Sylwetki zborowe” i przybliżamy postać naszego 
brata Andrzeja Gigla. Także w tej rozmowie nie zabrakło tematu niesienia Ewangelii na 
krańce świata. Jak zwykle prezentujemy także kolejny rozdział książki A.W. Tozera 
„Człowiek, miejsce zamieszkania Boga”. 

Zachęcam do lektury tego wyjątkowego numeru. 
             Jarosław Wierzchołowski, redakcja  
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Nie zawsze i nie 
wszystko odbywa 
się zgodnie z pla-
nem. Gdy docho-
dzi do jakiegoś 
zakłócenia, gdy 
coś się opóźnia 
albo dzieje za 
szybko w stosun-

ku do przyjętego planu, wówczas podejmu-
jemy działania zaradcze i korygujemy błę-
dy. Gdy coś wypada poza plan lub jawnie 
szkodzi jego realizacji, wszczynamy alarm, 
usuwamy przeszkodę, zwalczamy przeciw-
ności i za wszelką cenę go ratujemy, 
zwłaszcza, gdy realizacja danego planu 
gwarantuje nam osobistą korzyść. 

Od czasu, gdy uwierzyłem w Jezusa 
Chrystusa, dzięki czemu zostałem też usy-
nowiony przez Boga, najważniejszym dla 
mnie stał się Boży Plan Zbawienia. Szeroko 
zakrojony, obejmujący czasy od wieczności 
do wieczności, Plan Ojca zawiera cały sze-
reg zdarzeń prowadzących do uratowania 
od wiecznego potępienia miliony ludzkich 
dusz. Plan ten polega także na wymierzeniu 
sprawiedliwej kary wszystkim przeciwni-
kom Bożym i zakończenia obecnego (nie)
porządku rzeczy. 

Boży Plan Zbawienia został objawiony 
w Piśmie Świętym. W świetle Biblii widać 
wyraźnie, że Bóg ma pełną kontrolę nad 
wszystkim, co dzieje się pod słońcem. 
Wszelkie zmiany społeczne i polityczne na 
świecie następują za sprawą woli Bożej lub 
Jego dopustu, a każda z nich jest kolejnym 
krokiem w realizacji zamiarów i rozstrzy-
gnięć Bożych. Dobro i zło, szczęście i nie-
szczęście, prawość i bezprawie, wspaniało-

myślni władcy i tyrani, zdrowie i choroba - 
wszystko w ręku Boga jest narzędziem i 
środkiem do wypełnienia się planów Bo-
żych i spełnienia się Słowa Bożego.  

Kluczową postacią Bożego Planu Zba-
wienia jest wcielony Syn Boży, Jezus Chry-
stus. Apostoł Piotr na okoliczność wylania 
Ducha Świętego powiedział coś niezwykle 
ważnego o tym, co spotkało Jezusa. Mężo-
wie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Je-
zusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg 
wśród was uwierzytelnił przez czyny nie-
zwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego 
między wami uczynił, jak to sami wiecie, 
gdy według powziętego z góry Bożego 
postanowienia i planu został wydany, tego 
wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i 
zabili; ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy 
więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożli-
wą, aby przez nią był pokonany [Dz 2,22-
24].  

Skoro takie okropności w życiu Pana 
Jezusa były częścią powziętego z góry Bo-
żego postanowienia i planu, to skąd po-
mysł, że to, co obecnie dzieje się na świecie, 
jest rezultatem zmowy złych ludzi? Skoro 
pierwsi chrześcijanie z wiarą i godnością 
synów Bożych z powodu Chrystusa znosili 
prześladowania ze strony świata, to skąd 
pomysł dzisiejszych chrześcijan, że mogą 
się od tego wywinąć? Na jakiej podstawie 
niektórym chrześcijanom przychodzi do 
głowy pomysł, że poprzez tropienie i nagła-
śnianie tajnych intryg złych ludzi, mogą 
wstrzymać procesy zapowiedziane w Pi-
śmie Świętym, będące nieuchronnymi kro-
kami prowadzącymi do chwalebnego finału 
Bożego Planu Zbawienia? 

Piotrowi, który próbował zmienić bieg 

Ws z y s t ko  d z i e j e  s i ę  z g o d n i e  z  P l a n e m  
  

M a r i a n  B i e r n a c k i  
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wydarzeń Jezus powiedział: Czy myślisz, 
że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On 
wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście 
legionów aniołów? Ale jak by wtedy wy-
pełniły się Pisma, że tak się stać musi? [Mt 
26, 53-54]. Podobnie należałoby przemó-
wić do rozsądku niektórym dzisiejszym 
chrześcijanom, którzy niepokoją i rozpalają 
umysły braci i sióstr w Chrystusie, dostar-
czając im wciąż świeżych „rewelacji” o rze-
komej, zakulisowej zmowie złych ludzi? Czy 
ktokolwiek może coś wymyślić i zrealizo-
wać poza wiedzą Wszechwiedzącego?  

Jestem serdecznym zwolennikiem Bo-
żego Planu Zbawienia. Codziennie błogo-
sławię PANA w realizacji Jego wspaniałych 
i wielkich zamiarów i rozstrzygnięć. Nie 
chcę, aby było inaczej. Spokojnie patrzę na 
to, co dzieje się na świecie, bo całkowicie 

ufam Chrystusowi, jako Zbawicielowi i Pa-
nu. Dana Mu jest wszelka moc na niebie i 
na ziemi [Mt 28, 18]. W Nim i wy, którzy 
usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię 
zbawienia waszego, i uwierzyliście w Nie-
go, zostaliście zapieczętowani obiecanym 
Duchem Świętym, który jest rękojmią 
dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupie-
nie własności Bożej, ku uwielbieniu chwa-
ły Jego [Ef 1,13-14]. Kto śmiałby naruszyć 
Bożą pieczęć? 

Wszystko dzieje się zgodnie z Bożym 
Planem Zbawienia. Pan przychodzi. Odcho-
dząc powiedział: Pokój zostawiam wam, 
mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wa-
sze i niech się nie lęka [Jn 14,27]. ◼ 

 



5 

 

T E M A T  N U M E R U  

Mam świadomość, że pytanie postawio-
ne w tytule tego tekstu, może budzić różne 
emocje. Osoby sceptycznie nastawione do 
chrześcijaństwa, chętnie uchwycą się tego, 
że Jezus wcale nie był idealny, skoro igno-
rował kogokolwiek zwracającego się do 
Niego z prośbą o pomoc. Inni szybko się 
oburzą i z góry odrzucą takie stwierdzenie, 
zarzucając mi przeinaczanie faktów. Wszak 
tak postawione pytanie nie pasuje do ich 
obrazu Chrystusa. Wynika ono jednak z 
uważnej lektury Pisma Świętego, które jest 
podstawą mojej wiedzy na temat Syna Bo-
żego. Wczytując się w relację ewangelisty 
Mateusza, natrafimy na opis ciekawego 
zdarzenia, które miało miejsce, gdy Jezus 
udał się w okolice Tyru i Sydonu: 

„Wówczas pewna Kananejka przyszła z 
tamtych okolic i zaczęła Go głośno prosić: 
Panie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! 
Mam córkę. Demon straszliwie ją dręczy. Lecz 
Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy 
podeszli Jego uczniowie. Odeślij ją — przeko-
nywali — bo wciąż woła za nami” (Mt 15:22-
23). 

Oto do Jezusa przychodzi kobieta, któ-
ra ewidentnie znajduje się w potrzebie. Jej 
córka jest – jak czytamy – straszliwie drę-
czona przez demona i dlatego prosi Chry-
stusa o zmiłowanie. Jaka jest reakcja Jezu-
sa? Czy nadużyciem jest stwierdzenie, że ją 
ignorował? Wszak mimo jej głośnych próśb 
nie odpowiedział jej ani jednym słowem. 
Cóż za przykrość spotkała tę kobietę. Li-
cząc na pomoc – nie uzyskała odpowiedzi. 
Czy nie kłóci się to nieco z naszym obrazem 
miłosiernego Jezusa, który każdego wysłu-
chuje, przyjmuje, posila? Który przygarnia 

niewiele znaczące w tamtejszym społe-
czeństwie dzieci i chętnie leczy wszelką 
chorobę? Jednak ewangelista Mateusz opi-
sując tamto wydarzenie, nie decyduje się 
na wygładzanie wizerunku swojego Pana. 
Dokładnie opisuje tę historię, nie szczędząc 
nam tego szczegółu, który, chciałoby się 
powiedzieć, stawia Jezusa w nienajlepszym 
świetle – ignorował przecież prośbę o po-
moc. Zasadne jest zatem pytanie: dlaczego 
tak było? Wszak jestem przekonany, że 
Jezus, który niewiele później dał wyraz 
doskonałej miłości do grzesznych ludzi, 
umierając na krzyżu Golgoty, musiał mieć 
ważny powód, dla którego w pierwszej czę-
ści przywołanej historii zignorował tę ko-
bietę. Odpowiedź poznajemy w kolejnym 
wersecie. Widzimy, że apostołom prze-
szkadzało, że ta Kananejka podążała za 
nimi i wołała o pomoc. Zwrócili się do Jezu-
sa z sugestią by ją odesłał (nie żeby jej po-
mógł): 

„A On odpowiedział: Jestem posłany tylko 
do owiec, które zaginęły z domu Izraela” (Mt 
15:24).  

Jest tu ukryta wielka prawda, związana 
ze stopniowym ujawnianiem planu zbawie-
nia dla całego świata. To objawienie ma 
charakter liniowy i następuje jego rozwój. 
Co mam na myśli? Że Bogu upodobało się, 
aby pewne rzeczy objawiać głębiej i więcej, 
w odpowiednim czasie: 

„Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów 
objawiał dawniej swoje Słowo ojcom przez 
proroków, w tych ostatnich dniach przemówił 
do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzi-
cem wszystkiego. Przez Niego również stwo-
rzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrze-

D l a c z e g o  J e z u s  i g n o r o w a ł  ko b i e t ę   
w  p o t r z e b i e ?  
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ni” (Hbr 1:1-2). 
Poznanie było inne w czasach Mojżesza, 

inne za czasów Izajasza, Jeremiasza czy 
Daniela. Objawienie stało się doskonalsze 
za dni Jezusa, a nasze poznanie planu zba-
wienia jest jeszcze głębsze po Jego odej-
ściu. I to wszystko odbywa się zgodnie z 
Bożym, przedwiecznym zamysłem.  

Jezus - w tamtej chwili gdy prosiła Go o 
pomoc kananejska kobieta - wiedział, że to 
jeszcze nie ten czas, gdy Jego łaska będzie 
dostępna dla wszystkich bez wyjątku. On 
wiedział, że ten dzień się zbliża, ale po-
słuszny ustalonemu przez Boga planowi, 
nie chciał „wyprzedzać faktów”. Jezus do-
skonale zdawał sobie sprawę, że misja, z 
którą przyszedł na świat, dotyczy wszyst-
kich ludzi (w tej liczbie i owej kobiety), jed-
nak to miało być objawione w późniejszym 
czasie. On przyszedł działać tylko wśród 
Izraelitów – dlatego ignorował wołającą o 

pomoc Kananejkę. Nie wynikało to z Jego 
braku wrażliwości, a jedynie z posłuszeń-
stwa woli Ojca w niebie. To nie był jeszcze 
ten (ustalony wcześniej) czas. Jezus mając 
wejrzenie w doskonały Boży plan zbawie-
nia, sygnalizował go apostołom, na ile tylko 
byli gotowi przyjąć Jego słowa: 

„Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje 
owce. One też Mnie znają, podobnie jak Ojciec 
zna Mnie, a Ja znam mego Ojca. I za owce 
oddaję własne życie. Mam też inne owce, nie 
należące do tej zagrody. Te również muszę 
sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i 
powstanie jedno stado i jeden pasterz” (Jn 
10:14-16). 

Jezus, pełen niebiańskiej mądrości, 
stopniowo ujawniał Boży plan zbawienia, 
będąc posłuszny wyznaczonej Mu roli. On 
wiedział co się wydarzy, ale jednocześnie 
miał świadomość, że Jego uczniowie będą 
w stanie to zrozumieć dopiero w odpo-
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wiednim czasie. Choć był pełen miłości i 
empatii względem ludzi znajdujących się w 
potrzebie, swoją misję prowadził wśród 
Izraelitów. Wiedział, że po tym jak odda 
swoje życie, zmartwychwstanie i wróci do 
Ojca – na ziemię zstąpi Duch Święty, który 
uzdolni i poprowadzi innych do głoszenia 
dobrej nowiny o zbawieniu, wśród wszyst-
kich narodów tej ziemi: 

„Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, 
ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. 
Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, 
wprowadzi was we wszelką prawdę, ponie-
waż nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie 
o wszystkim, co usłyszy, i powiadomi was o 
tym, co ma nadejść” (Jn 16:12-13). 

Tak, można powiedzieć, że Jezus w 
przytoczonej historii ignorował kobietę 
znajdującą się w potrzebie. Należy jednak 
dodać, że po rozmowie z nią – widząc jej 
wiarę – nie pozostawił jej bez odpowiedzi. 
W ten sposób w pewnym sensie wyprzedzi-
ła ona wyznaczony czas. Żydzi nie byli go-
towi na to, aby Mesjasz głosił zbawienie 
wszystkim ludziom. To dlatego w pierwszej 
części omawianej historii Jezus ignorował 
tę kobietę znajdującą się w potrzebie. 
Ostatecznie się nad nią ulitował, bo dosko-
nale zdawał sobie sprawę, że w niedługim 
czasie Duch Święty objawi szerzej dosko-
nały plan zbawienia, który obejmuje 
wszystkich ludzi. Ten plan dotyczy również 
Ciebie i mnie. Bardzo mnie to porusza - Bóg 
już miał wyznaczonych do tego dzieła ludzi. 
Wczytajmy się w to co apostoł Paweł pisał 
na ten temat do zboru w Efezie: 

„Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym 
mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za spra-
wą objawienia została mi oznajmiona tajemni-
ca, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czyta-
jąc o tym, możecie się przekonać, jak rozu-
miem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcze-
śniejszych pokoleń, a teraz objawioną w Du-
chu Jego świętym apostołom i prorokom. 
Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, 

współczłonkami i współuczestnikami obietni-
cy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, 
której rzecznikiem zostałem według daru łaski 
Bożej, danej mi stosownie do działania Jego 
mocy. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich 
świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił 
poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. 
Mam uświadomić wszystkim szczegóły tej 
tajemnicy, która od wieków pozostawała 
ukryta w Bogu, Stwórcy wszystkiego. Chodzi 
o to, aby teraz zwierzchności i władze na 
wysokościach nieba mogły poznać przez Ko-
ściół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z 
powziętym wcześniej planem wieków, który 
wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 
W Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu 
dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego 
wierności” (Ef 3:2-12). 

W tym drobnym (być może lekko nie-
wygodnym) szczególe historii opisanej w 
Ewangelii Mateusza widzimy wszechstron-
ną mądrość Boga oraz posłuszeństwo Jezu-
sa. To, że ignorował kobietę w potrzebie, 
nie oznacza, że był pozbawiony miłości! To, 
że Jezus przyszedł tylko do Izraelitów, nie 
oznacza, że nie ukochał również pogan. 
Oddał życie za wszystkich ludzi, wszystkich 
czasów. Jednak Boży plan zbawienia był 
objawiany stopniowo, na tyle, na ile wie-
dział On, że „jesteśmy w stanie to przyjąć”.  

Obecnie dobra nowina o zbawieniu do-
stępnym w Jezusie Chrystusie ma być ogła-
szana wszystkim ludziom na ziemi. W nie-
bie rozbrzmiewa kierowana do Niego 
pieśń: 

„Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pie-
częcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią naby-
łeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, 
ludu i narodu” (Obj 5:9) 

Jezus nie ignoruje dziś nikogo, kto się 
do Niego zwraca z prośbą o ratunek. Żyje-
my u końca czasu łaski. Plan zbawienia zo-
stał w pełni objawiony i obejmuje wszyst-
kich mieszkańców ziemi – każdego plemie-
nia, języka, ludu i narodu! Oferta ratunku 
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„Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie 
swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które 
nie są z tej owczarni; również i te muszę przy-
prowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i bę-
dzie jedna owczarnia i jeden pa-
sterz.” [Ewangelia Jana 10:14-16]. Czym 
jest jedna owczarnia, o której mówił nasz 
Pan? Zadziwia mnie, jak można tak obnosić 
się ze swoją ignorancją i nieznajomością 
Słowa Bożego, by fragment ten odnosić do 
kościoła katolickiego i wszelkich denomi-
nacji chrześcijańskich. Wspomnę tylko, że 
owce z Ewangelii słuchają słów Jezusa, są 
Mu całkowicie posłuszne, nie piszą np. wła-
snych katechizmów ani własnych przyka-
zań. Nie zamierzam jednak odnosić się w 

tym tekście w ogóle do absurdalnej tezy, że 
Jezus mówił o kościele katolickim jako o 
swojej owczarni. Baśnie zostawmy baja-
rzom, my zwróćmy się do Słowa Bożego, 
które samo się zawsze tłumaczy. 

Kogo Jezus określał jako owce? Pamię-
tajmy, że On był (jest!) Synem Bożym, Sy-
nem Pasterza Izraela (tak wielokrotnie Bóg 
mówił o sobie i warto zrobić sobie studium 
biblijne by sprawdzić jak wiele jest tych 
wypowiedzi). Przemawiał też tym momen-
cie do Żydów. Odpowiedź nasuwa się sama 
– owce to Izrael. I to jest „ta owczarnia” jak 
cytuje Jan. A ta druga, z której Jezus musi 
dopiero przyprowadzić owce? 

Z tego, co pisze Jan wynika, że „inne 

O  j e d n e j  o w c z a r n i  
 

J a r o s ł a w  W i e r z c h o ł o w s k i  

jest uniwersalna, dostępna z łaski dla każ-
dego, na podstawie wiary.  

To jednak nie wszystko! Gdy otrzymu-
jemy w Jezusie Chrystusie nowe życie, je-
steśmy jednocześnie zaproszeni do aktyw-
nego udziału w realizacji tego doskonałego 
planu zbawienia względem innych, którzy 
nie znają jeszcze tej dobrej nowiny! Nasze 
zadanie najlepiej objaśnia nam Słowo Boże: 

„Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem. Stare przeminęło — i nasta-
ło nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas 
pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam 
posługę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chry-
stusie świat ze sobą jedna, nie poczytując lu-
dziom ich upadków, i nam powierzył słowo 
pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa 
głosimy poselstwo jakby samego Boga, który 
przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miej-

sce Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z 
Bogiem. On Tego, który nie poznał grzechu, za 
nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali 
się sprawiedliwością Boga” (2Ko 5:17-21). 

Jezus wyraźnie powiedział, że 
„przestronna jest brama i szeroka droga, która 
prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy 
przez nią wchodzą” (Mt 7,13). Miliony ludzi 
zmierza w kierunku wiecznej tragedii. Ich 
przyszłość to potępienie, jeśli nie powierzą 
swojego życia Jezusowi. Nie ignorujmy 
tych, którzy znajdują się w potrzebie, na-
wet jeśli nie proszą o pomoc. W miejsce 
Chrystusa wzywajmy dziś ludzi do tego, 
aby pojednali się z Bogiem. Trwa czas łaski 
i zbawienie jest (jeszcze) dostępne dla 
każdego! ◼ 



9 

 

 

T E M A T  N U M E R U  



10 

 

T E M A T  N U M E R U  

 

owce” do tej pory żyły w nieświadomości 
istnienia Pasterza, nie znały Jego głosu. 
Wystarczy sięgnąć do innych ksiąg Nowe-
go Testamentu by zidentyfikować te owce. 
„On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy 
na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, żyli 
dla sprawiedliwości — Jego sińcami zostaliście 
uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, 
lecz teraz zawróciliście do Pasterza i Stróża 
waszych dusz” – pisze apostoł Piotr do 
chrześcijan w Azji Mniejszej, do niedawna 
pogan [1 List Piotra 2:24-25]. Czas przy-
szły w wypowiedzi Jezusa staje się jasny, 
połączenie obu owczarni nastąpiło po-
przez zbawczą ofiarę na krzyżu. 

Apostoł Paweł wyłuszcza to jeszcze 
dokładniej: „Dlatego pamiętajcie, że wy, nie-
gdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nie-
obrzezanych przez tych, którzy nazywają się 
obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na 
ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci 
od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom 
związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga 
na tym świecie. Jednak teraz, w Chrystusie 
Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, 

staliście się bliscy — dzięki krwi Chrystusa. On 
bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch 
grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego 
ciała usunął wrogość, mur podziału, który je 
rozdzielał. On zniósł Prawo oparte na przyka-
zaniach, by — wnosząc pokój — stworzyć w 
sobie samym z dwóch jednego nowego czło-
wieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele 
przez krzyż, na którym zniszczył wro-
gość.” [List Pawła do Efezjan 2:11-16] Zbu-
rzenie muru, zniesienie podziału między 
owczarniami! 

Zastanawiam się ostatnio, co leży u 
podstaw tej wielkiej manipulacji słowami 
Ewangelii Jana. Chciałbym wierzyć, że tyl-
ko nieznajomość Słowa Bożego - Jego lite-
ry, ale przede wszystkim Ducha. I wcale by 
mnie to nie dziwiło, wszak nie powinienem 
od niewierzących oczekiwać, że będą rozu-
mieli przekaz Boga dla Swoich dzieci. A 
jednak obawiam się, że jest gorzej, że to 
świadoma manipulacja dla doraźnych ko-
rzyści danej organizacji religijnej czy ruchu. 
Jakie to doraźne korzyści? Chyba lepiej to 
zostawić… ◼ 

Jednym zmoich ulubionych fragmentów 
Słowa Bożego jest trzeci rozdział Ewangelii 
Jana. Jest w nim opisana m.in. rozmowa 
Jezusa z Nikodemem, w której Pan bezpar-
donowo przerwał grzecznościowe formułki 
swego gościa i zaczął mówić o konieczności 
narodzenia na nowo. „Odpowiadając Jezus, 
rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może uj-
rzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: 

Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest 
stary? Czyż może powtórnie wejść do łona 
matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Je-
zus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli 
się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może 
wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z 
ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, 
duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: 
Musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, 
dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, 

O n i  s i ę  t u  u r o d z i l i  
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skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każ-
dym, kto się narodził z Ducha. Odpowiedział 
Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać 
może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś 
nauczycielem w Izraelu, a tego nie 
wiesz?” [Ewangelia Jana 3, 3-10] 

Mimo, że tak bardzo lubię ten fragment 
i czytałem go wielokrotnie, to tak samo 
często przechodziłem do porządku dzien-
nego nad ostatnim pytaniem. Ale ostatnio 
zacząłem zadawać sobie pytanie – skąd 
biedny Nikodem. jako nauczyciel Prawa, 
miał wiedzieć jak można się narodzić na 
nowo? Czy przygana Jezusa była słuszna i 
zasadna? 

Bóg jest dobry. Nie musiałem czekać 
długo, by dostać odpowiedź. Kiedy ostatnio 
czytałem psalm 87, zobaczyłem wyraźnie, 
o czym on mówi. „Bramy Syjonu, miłuje Pan 
bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba, chwa-
lebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. 
Sela. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców 
moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią 
powiedzą: oni się tu urodzili. A o Syjonie mó-
wić się będzie: Wszyscy co do jednego w nim 
się urodzili, a On, Najwyższy, utwierdzi go. 
Pan zapisze w księdze ludów: oni się tu urodzi-
li. Sela. Śpiewać będą w pląsach: Wszystkie me 
zdroje są w tobie.” [Psalm 87, 2-7]. 

Oto okazuje się, że nieprzyjaciele oraz 
zdeklarowani wrogowie Izraela urodzili się 
w Ziemi Świętej, ba, w Mieście Boga i są 
wyznawcami Boga Jahwe! Ależ to niepraw-
da – mówi nam rozum powołując się na 
bezsporne fakty. Odwieczni wrogowie Izra-
ela - Filistyni czy Babilon, który więził na-
ród wybrany w swoich murach? Przecież 
fizycznie jest to nieprawda, a w przypadku 
odległych Etiopii czy Babilonu po prostu 
niemożliwe. A jednak psalm wyraźnie mó-
wi, że sam Bóg potwierdzi to i zapisze w 
księdze. 

Nikodem z pewnością czytał ten psalm, 
ba – pewnie znał go na pamięć. Co z niego 

rozumiał? Pewnie niewiele, podobnie jak ja 
do niedawna. Dzisiaj wiem, że to co opisuje 
psalm, możliwe jest tylko w jednym przy-
padku – w przypadku narodzenia na nowo. 
Nawet najwięksi wrogowie mogą stać się 
braćmi tych, którzy zostali wcześniej już 
wybrani przez Boga na Jego lud, kiedy tylko 
urodzą się jeszcze raz w tej samej Bożej 
rodzinie. Tylko wtedy wszyscy mogą śpie-
wać, że wszelkie źródła mają w Panu. 

Trudno było o większego wroga Ewan-
gelii niż Saul. „Jestem Żydem, pochodzę z 
Tarsu w Cylicji, lecz wychowałem się tutaj, w 
tym mieście; w szkole Gamaliela uczyłem się 
pilnie ojczystego prawa i byłem tak gorliwy dla 
sprawy Bożej, jak wy dziś jesteście. Prześlado-
wałem aż na śmierć wyznawców Jezusa, ści-
gałem i wtrącałem do więzienia tak mężczyzn, 
jak i kobiety.” [Dzieje Apostolskie 22,3-4]. 
Tak właśnie opowiadał o sobie już po tym, 
jak narodził się na nowo jako Paweł. „Po 
przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłą-
czyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. 
Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się 
uczniem.” [Dzieje 9, 26] – nikt nie wierzył, 
że taki łotr może narodzić się na nowo i 
czerpać już wszystkie źródła z Pana. 

Znamy dobrze nie tylko historię Pawła, 
ale także wielu współczesnych nam zaprzy-
sięgłych wrogów Pana, złodziei i morder-
ców, z których Pan uczynił łagodne owiecz-
ki i pasterzy. Znamy dobrze swoje własne 
historie jako wrogów Ewangelii, może nie 
prześladujących jej wyznawców na śmierć, 
ale wyśmiewających albo co najmniej obo-
jętnych.  

A jednak tak ciężko przychodzi nam 
zobaczyć, że On zapowiedział to już kilka-
set lat zanim Słowo stało się ciałem. Allelu-
ja! ◼ 
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„I będzie głoszona ta ewangelia o Króle-
stwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim 
narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” Mat 
24,14 

W tej już końcówce dziejów, kiedy zie-
mia niedługo zostanie zniszczona 
(bynajmniej nie przez kometę), a dzieła 
ludzkie spłoną, rozmawiam z Pawłem Jur-
kowskim o odwiecznym Bożym planie rato-
wania człowieka oraz o tym w jaki sposób 
Ewangelia powinna docierać na krańce 
świata.  

 
PS: Na początek rozmowy chciałbym 

zadać ci pytanie dotyczące głoszenia 
Ewangelii wśród narodów całej ziemi. Za-
mysłem Bożym było i jest aby nie tylko 
naród żydowski poznał Chrystusa, ale też 
wszystkie inne. Czy wg ciebie, gdyby Izra-
el nie odrzucił Chrystusa i przyjąłby zba-
wienie, poganie nie mogliby Go poznać? 

Paweł Jurkowski: Myślę, że Bóg jedy-
nie zna odpowiedzi na pytania typu „Co by 
było gdyby…?”. My jedynie możemy z pew-
nością mówić o tym, co On zechciał nam w 
Swej łasce objawić. Opierając się więc na 
objawieniu Jego miłości do wszystkich lu-
dzi i Jego pragnienia by wszyscy ludzie byli 
zbawieni i doszli do poznania prawdy, 
śmiem twierdzić, że nic nie mogło i nie mo-
że pokrzyżować Jego zamysłu dotarcia z 
Ewangelią do wszystkich narodów ziemi. 

Apostoł Paweł, rozważając w rozdzia-
łach 9-11 Listu do Rzymian kwestie tym-
czasowego odrzucenia Izraela, aby umożli-
wić poganom (nieżydowskim narodom) 
wejście do Bożego Królestwa, podkreśla 
Bożą suwerenność, sprawiedliwość oraz 

kluczowy aspekt wiary i niewiary Izraela i 
narodów. To rozważanie prowadzi go do 
duchowego uniesienia i wołania: „O głębo-
kości bogactwa zarówno mądrości, jak i po-
znania Boga! Jak niezbadane są Jego wyroki i 
niewyśledzone Jego drogi! Któż bowiem po-
znał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub 
kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpła-
tę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest 
wszystko. Jemu chwała na wieki. 
Amen!” (Rzym. 11:33-36). Podobnie i my, 
przyglądając się Bożemu planowi zbawie-
nia narodów, winniśmy, z radosnym dzięk-
czynieniem i uwielbieniem, mówić o niepo-
jętych w pełni dla nas Bożych drogach. 

PS: W niektórych kręgach słyszy się 
takie hasła jak: „Chrystus dla narodów”, 
„Polska dla Jezusa”, tu i ówdzie czytamy: 
„przebudzenie w Polsce trwa na niespoty-
kaną dotąd skalę”, „dla Boga nie ma pro-
blemu, żeby niedługo każdy Polak ochrzcił 
się (wg słów Jezusa: „czyńcie uczniami 
wszystkie narody i chrzcijcie je”). Na pew-
no znasz też teologię dominionizmu. Co 
myślisz o takich prognozach? 

PJ: Obawiam się, że ci, którzy triumfal-
nie wykrzykują takie hasła, nie czytają zbyt 
uważnie swoich Biblii i nie analizują ducho-
wego stanu wielu tak zwanych 
„wierzących”. Pan Jezus wyraźnie powie-
dział, że „szeroka jest brama i przestronna 
droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu 
jest takich, którzy przez nią wchodzą. Nato-
miast ciasna jest brama i wąska droga, która 
prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją 
znajdują.” Uważna analiza historii Kościoła 
oraz biblijnie wyostrzone spojrzenie na 
duchowy stan współczesnego szeroko po-

E w a n g e l i a  d l a  w s z y s t k i c h  n a r o d ó w   
–  a l e  j a k ?  
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jętego chrześcijaństwa, dowodzi prawdzi-
wości stwierdzeń Pana Jezusa. 

Każdy prawdziwy chrześcijanin pragnie 
duchowego przebudzenia i zbawienia ludzi 
w swoim domu, mieście, narodzie i aż po 
krańce ziemi. O to się gorliwie modlimy i 
podejmujemy działania, aby jak najwięcej 
dusz zostało wyrwanych z królestwa ciem-
ności i przeniesionych do Królestwa Świa-
tłości dzięki opamiętaniu i wierze w Pana 
Jezusa. Natomiast nie możemy się łudzić, 
że wszyscy, którzy nazwą Jezusa Panem 
(wypowiedzą to), są zbawieni i stają się Je-
go uczniami. Ponownie odwołam się do 
słów naszego Zbawiciela, który uroczyście 
zapowiedział: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, 
Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest 
w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, 
Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imie-
niu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demo-
nów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu 
cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie 

znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czyni-
cie nieprawość.” (Mat. 7:21-23) 

Jeśli ktoś dostrzega przebudzenie w 
spotkaniach ludzi, których uda się zgroma-
dzić w jakimś miejscu i namówić do powtó-
rzenia pięknie brzmiących słów, typu: 
„Panie Jezu wejdź do mojego serca i bądź mo-
im Zbawicielem!”, to rzeczywiście takie 
przebudzenie trwa w naszym kraju od 
Chrztu Polski za czasów Mieszka I. Jeśli 
jednak uważnie czytamy Święte Pisma, to 
dobrze wiemy, że religijne słowa to zdecy-
dowanie za mało, aby wejść do Bożego Kró-
lestwa. Jeśli się ktoś nie opamięta ze swo-
ich grzechów, nie odstąpi od swej niepra-
wości, nie nawróci całym sercem do Boga i 
nie zostanie zrodzony z Ducha Świętego, 
nigdy nie zobaczy Królestwa Bożego, choć-
by odmawiał najwznioślejsze modlitwy i 
głośno wyśpiewywał najpiękniejsze hym-
ny! 

Niestety, wielu współczesnych entuzja-
stów przebudzenia ignoruje nauczanie ca-
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łej prawdy Bożej, a powtarza wybiórcze 
fragmenty Pisma, rozpalając w naiwnych 
religijny ferwor i stwarzając pozory ducho-
wego życia tam gdzie go nie ma. Jeśli przyj-
rzymy się uważnie wielu obecnym 
„przebudzeniom” to z przykrością musimy 
stwierdzić, że jest to słomiany ogień, który 
efektownie bucha religijnym blaskiem, ale 
szybko gaśnie i zostaje po nim tylko dym 
rozczarowania… Wielka odpowiedzialność 
leży na przywódcach zborów, na popular-
nych blogerach, vlogerach czy ludziach 
aktywnie działających w mediach społecz-
nościowych, za którymi bezrefleksyjnie idą 
młodzi ludzie wyglądający obiecywanego 
im przebudzenia. Kiedy ono jednak nie nad-
chodzi, a życie wydaje się zbyt prozaiczne – 
pojawia się frustracja… 

Jeśli chcemy być skuteczni w dziele mi-
sji, ewangelizacji i uczniostwa, to musimy 
trzymać się biblijnych wyznaczników wy-
konywania powierzonej nam przez Boga 
pracy: „w chłostach, w więzieniach, podczas 
rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, 
w postach; przez czystość i poznanie, przez 
wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Święte-
go i nieobłudną miłość; przez słowo prawdy i 
moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na pra-
wo i na lewo; przez chwałę i pohańbienie, 
przez złą i dobrą sławę; jakby zwodziciele, a 
jednak prawdomówni; jakby nieznani, jednak 
dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy, 
jakby karani, ale nie zabici; jakby smutni, jed-
nak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak 
wielu ubogacający, jakby nic nie mający, jed-
nak wszystko posiadający.” (2 Kor. 6:5-10). 

Niewielu chce dzisiaj iść taką drogą, 
jaką szli wierni Chrystusowi apostołowie. 
Jeśli sądzimy, że obierając inną drogę, doj-
dziemy tam gdzie oni doszli, to jesteśmy w 
wielkim błędzie i możemy znaleźć się w 
gronie tych wielce rozczarowanych przed 
sędziowskim tronem Chrystusa.  

PS: Czy łączenie z innymi kościołami, 
także tradycyjnymi i liberalnymi, w celu 

misji i ewangelizacji wg ciebie jest właści-
we? 

PJ: Absolutnie jestem przeciwny pro-
wadzeniu jakiejkolwiek duchowej działal-
ności w Bożym Królestwie z ludźmi ducho-
wo nieodrodzonymi! Kiedy Apostoł Paweł 
wzywa Koryntian do niechodzenia z nie-
wierzącymi w jednym jarzmie, to nie zaka-
zuje ślubu wierzącego z niewierzącą osobą 
(co oczywiście jest wielkim błędem!), do 
czego zazwyczaj sprowadza się ten werset, 
ale mówi o duchowej wspólnocie i działal-
ności wierzących z niewierzącymi. Cały 
kontekst 6 i 7 rozdziału 2 Listu do Koryn-
tian tego dowodzi. 

Jedną rzeczą jest głosić Ewangelię 
wszystkim i wszędzie, a inną rzeczą jest 
zawierać duchowe pakty, układy, ekume-
niczne związki, w których ludzi duchowo 
nieodrodzonych obłudnie nazywamy na-
szymi braćmi i siostrami! Jeśli natomiast 
rzeczywiście każdego nominalnego chrze-
ścijanina postrzegamy jako naszego brata, 
to sami nisko upadliśmy! 

PS: A może da się znaleźć jakiś kom-
promis – wspólnie działamy w zakresie 
pomocy medycznej, finansowej, zaopa-
trzenia, czy muzyki, a oddzielamy się, gdy 
zwiastujemy Ewangelię i mówimy o spra-
wach duchowych? 

PJ: Duchowe kompromisy są bardzo 
kosztowne – a jeśli myślimy inaczej, to po-
nownie wynika to z naszej duchowej igno-
rancji, lub co gorsza tłumienia prawdy. Czy 
Jezus choć raz wzywał swoich uczniów do 
jakiegokolwiek kompromisu z tym świa-
tem, z religijnym establishmentem czy 
możnymi tego świata? Czy nie przestrzegał 
nas raczej, że to co jest znaczące i szanowa-
ne w tym świecie, jest w pogardzie u Boga? 
(Łuk. 16:15) 

Jaka jest nasza motywacja w łączeniu 
sił z niewierzącymi? Sądzimy, że im więcej 
ludzi się w coś zaangażuje, tym więcej ra-
zem zdziałamy. Czy taka jest też Boża eko-
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nomia? Czy Bóg nas wzywa do łączenia się 
z każdym, kto się na to zgadza, czy do trzy-
mania się z dala od wszystkiego co złe i nie-
czyste? Czy Bóg potrzebuje wielkich armii 
by pokonać Swoich wrogów czy wystarczy 
Mu garstka żołnierzy Gedeona, lub nawet 
samotny Samson? Czy Jezus potrzebuje 
worka pieniędzy by nakarmić tysiące głod-
nych, czy wystarczy Mu pięć chlebów i 
dwie ryby? Dlaczego apostoł Paweł zbierał 
datki na głodujących braci w Judei wyłącz-
nie od wierzących? (2 Kor. 8-9) Dlaczego 
nie szukał zamożnych filantropów, których 
nie brakowało i w tamtych czasach? Zasta-
nówmy się nad odpowiedziami na te pyta-
nia, a zobaczymy, że Bóg objawia swą moc 
w naszej słabości i niemożności! (2 Kor. 
12:9-10) Kiedy mamy za sobą wielu ludzi, 
duże pieniądze i społeczne poparcie, to po 
co jeszcze nam Bóg? Wtedy (sądzimy) ra-
dzimy sobie świetnie bez Niego. 

Boleję nad zborami, które są prowadzo-
ne w uwielbianiu Boga przez duchowo nie-
odrodzonych najemnych muzyków czy kar-
mionych wzniosłymi wywodami najemnych 
kaznodziei lub coraz bardziej popularnych 
trenerów. Poddawanie się pod duchowy 
wpływ nieodrodzonych ludzi nie przyniesie 
kościołowi duchowych korzyści. Albowiem 
co człowiek sieje, to też będzie zbierał! 
Jeśli siejemy rzeczy cielesne, to takie też 
będą nasze plony. Jeśli zaś siejemy z Ducha, 
to mamy Bożą gwarancję, że będziemy 
zbierać duchowy błogosławiony plon. 

PS: Jeszcze spróbuję pociągnąć ten 
temat, tym bardziej, że zbliża się tzw. ty-
dzień modlitw o jedność chrześcijan. Sły-
szy się coraz częściej o wspólnych działa-
niach, koncertach, konferencjach katolic-
ko-ewangelicznych. Czy myślisz, że jedni 
chcą przeciągnąć drugich na swoją stronę, 
czy też powstaje coś zupełnie nowego, 
czym warto się zainteresować? 

PJ: Myślę, że jedno i drugie ma miejsce. 
Są prawdziwi wyznawcy ekumenii, którzy 

wierzą, że intelektualna zgoda na wspólnie 
ustalone wyznanie wiary jest mocnym fun-
damentem, na którym można budować 
prawdziwą jedność chrześcijan, pomimo 
dramatycznych różnić w innych kwestiach. 
W obliczu wrogości innych religii czy atei-
stycznego światopoglądu, chrześcijanie 
różnych wyznań mają nadal wiele wspólne-
go. Ci, którzy uważają, że to wystarczy, aby 
ramię w ramię służyć Chrystusowi i głosić 
Jego wybrane/okrojone nauki (co do któ-
rych się zgadzają) będą się jednoczyć i bu-
dować ekumeniczny Babilon.  

Pan Jezus jednak wzywa Swoich 
uczniów do głoszenia Jego Ewangelii i czy-
nienia uczniami wszystkich narodów nau-
czając ich czynić wszystko, co On przyka-
zał! (Mat. 28:18-20). Modlitwa Pana Jezusa 
o jedność Jego uczniów, zapisana w Ewan-
gelii Jana 17, skupia się na Prawdzie (całej 
Prawdzie) oraz na duchowej jedności wyni-
kającej z duchowego zjednoczenia z Jezu-
sem, dzięki odrodzeniu z Jego Świętego 
Ducha. Bez duchowego odrodzenia i uzna-
nia autorytetu całej Prawdy objawionej w 
Bożym Słowie nie ma prawdziwej chrześci-
jańskiej jedności. Wszystko zaczyna się od 
prawdziwego nawrócenia do Chrystusa i 
odrodzenia z Jego Świętego Ducha, który 
wprowadza uczniów Chrystusa w poznanie 
Prawdy. Taka jedność pochodzi „z góry” w 
odróżnieniu od wytworu religijnych ludzi, 
którzy chcą się jednoczyć, bo w jedności 
siła, bo więcej razem zdziałamy, czy też to 
będzie lepszym świadectwem. Nie neguję 
szlachetnych motywów przyświecających 
niektórym ekumenistom, ale nie podzielam 
ich entuzjazmu, czytając wielokrotnie po-
wtarzane ostrzeżenia Pisma przed ducho-
wym odstępstwem. 

Co do przeciągania innych na swoją 
stronę, to chyba nie trzeba komentować. 
Wystarczy popatrzeć na rywalizację tylko 
między ewangelicznymi społecznościami. 
Ilu pastorów zadaje sobie trud, by się do-
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wiedzieć skąd przychodzą nowi ludzie do 
ich zborów i dlaczego chcą zmienić zbór? 
Jesteśmy stosunkowo małymi społeczno-
ściami i każdy nowy członek zboru dodaje 
do jego znaczenia i prestiżu. Jeśli dzięki 
ekumenicznym spotkaniom można pozy-
skać nowych słuchaczy i docelowo nowych 
zborowników to, w mniemaniu niektórych, 
warto wykazać się pewną przebiegłością. 
Czy sam Pan Jezus tego nie zaleca? Mat. 
10:16 – wyrwany z kontekstu.  

PS: Czy masz jakieś krytyczne uwagi 
odnoszące się do działalności organizacji 
misyjnych? 

PJ: Nie ważę się krytykować tych, któ-
rzy szczerze poświęcają się wielkiemu dzie-
łu niesienia Ewangelii na krańce ziemi. To 
ważne zadanie Kościoła, to duchowy kom-
pas, bez którego tracimy wyznaczony nam 
przez Pana kierunek. Jak jest napisane: O 
jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają 
pokój, tych, którzy opowiadają dobre rze-
czy! 

Niestety, tak jak w innych obszarach 
kościelnej działalności, misje nie są wolne 
od skażenia, wynikającego z zaangażowa-
nia się w nie sprytnych ludzi, którzy widzą 
w działalności misyjnej sposób na wygodne, 
dostatnie życie. To z kolei, pociąga za sobą 
dalsze ważkie konsekwencje. Tacy ludzie 
zrobią wszystko, aby pozyskać jak najszyb-
ciej, jak najwięcej „nawróconych” aby wy-
kazać się wynikami swojej owocnej pracy. 
To prowadzi do głoszenia „ewangelii” jak 
najbardziej przyjaznej odbiorcom 
(najczęściej spłycając lub zupełnie pomija-
jąc nauczanie o ludzkiej grzeszności i po-
trzeby opamiętania). To jest fałszywa 
ewangelia, która nie prowadzi ludzi do zba-
wienia, ale wywołuje tylko emocjonalne 
poruszenie i chwilowe nieprzemyślane de-
cyzje. Jednak można sfotografować lub 
sfilmować tłumy ludzi wychodzących „do 
przodu aby przyjąć Jezusa” i pochwalić się 
wielkimi owocami przebudzenia! Z bólem 

serca patrzę na takie „ewangelizacje”, gdzie 
oszukuje się obecnych tam ludzi i sponso-
rów takiej działalności! Gdyby miliony 
Afrykańczyków, którzy rzekomo przyjęli 
Jezusa do swoich serc w ostatnich dziesię-
cioleciach wielkich ewangelizacji na tym 
kontynencie, faktycznie się opamiętało i 
narodziło na nowo, to stan kościoła w Afry-
ce (i samej Afryki) nie byłby tak opłakany 
jak jest. Tymczasem jest tam garstka praw-
dziwych chrześcijan w morzu przedziw-
nych odmian „chrześcijaństwa”, muzułma-
nów i rdzennych spirytystycznych/
animistycznych religii. Można oglądać 
triumfalne relacje z wielkich ewangelizacji, 
gdzie setki tysiące ludzi rzekomo się na-
wraca i żyć w złudzeniu zbawionej Afryki, 
albo poznać fakty, aby modlić się i wspierać 
zdrową biblijną działalność misyjną na tym 
rozległym kontynencie. 

Czytając o misjonarzach minionych wie-
ków jak Hudson Taylor, William Carey, 
Adoniram Judson czy Amy Carmichael, 
odnosimy wrażenie, że ich posługa opierała 
się na zupełnie innych zasadach niż wielu 
współczesnych agencji misyjnych. Starali 
się oszczędnie żyć na poziomie ludzi, któ-
rych starali się przyprowadzać do Chrystu-
sa. Wielu dzisiejszych misjonarzy chce żyć 
w biednych krajach na poziomie europej-
skim czy amerykańskim, co pociąga za sobą 
ogromne koszty. Zamiast szkolić miejsco-
wych wierzących i przekazać im lokalną 
działalność misyjną, aby ruszać w nowe 
miejsca, wielu misjonarzy okupuje zdobyte 
pozycje i rozleniwia się. Kampanie groma-
dzenia środków na działalność niektórych 
organizacji misyjnych można śmiało przy-
równać do kampanii wyborczych niektó-
rych partii politycznych: składanie wielkich 
obietnic doczesnych i wiecznych zysków, 
wywieranie moralnej presji oraz wzbudza-
nie poczucia winy we wszystkich, którzy 
nie zechcą wesprzeć ich działalności. 

Dzięki Bogu są dobrze działające, wier-
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Niedawno wpadła mi w ręce płyta z 
filmem „Dziecko pokoju”. To fabularyzowa-
ny dokument z 1974 roku, osnuty wokół 
misji Dona i Carol Richardson wśród jedne-
go z plemion Papui Nowej Gwinei. Plemie-
nia do chwili kontaktu z misjonarzami żyją-
cego w całkowitej izolacji od jakiejkolwiek 
bardziej rozwiniętej cywilizacji. 

Tak naprawdę sama niedzisiejsza forma 
filmu jest dla odbiorcy trochę wyprawą do 
nieistniejącego świata (film sprzed pół wie-
ku to jak oglądanie rzeczywistości trochę 
przez dziurkę od klucza, a trochę przez 
dziwny filtr), ale tak naprawdę to tylko po-

maga w wychwyceniu jego niesamowitego 
przesłania. 

Para misjonarzy trafia do plemienia o 
całkowicie odmiennym systemie wartości 
od zdecydowanej większości społeczeństw 
świata. Największymi cnotami są tu nieucz-
ciwość, podstęp i zdrada. Wszystko to obja-
wiło się w pełni w historii, która wydarzyła 
się krótko przed przyjazdem pary misjona-
rzy. Dwa zwaśnione plemiona próbował 
pogodzić jeden z wojowników. Początkowo 
zaprzysięgli wrogowie przyjmowali go 
przyjaźnie i wręcz z honorami, a kiedy już 
podstępem zupełnie osłabili jego czujność 

D z i e c ko  p o ko j u  -  
E w a n g e l i a  w  Pa p u i  N o w e j  G w i n e i  

 

J a r o s ł a w  W i e r z c h o ł o w s k i  
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ne Bogu i Jego Słowu agencje misyjne, któ-
re można polecić z czystym sumieniem i 
które warto wspierać. Zanim zaangażujemy 
się we wspieranie danej służby, upewnijmy 
się jak ona funkcjonuje i jak gospodaruje 
zbieranymi funduszami.  

PS: Na koniec trochę z innej beczki: 
Jakie książki w ostatnich miesiącach wy-
warły na tobie duże wrażenie? 

PJ: Szczerze mówiąc, nie pamiętam bym 
w ostatnich latach przeczytał jakąś książkę 
w całości. Ciągle brak mi czasu na czytanie 
od deski do deski. Przygotowując się do 
głoszenia kazań korzystam z wielu pod-
ręczników i komentarzy biblijnych w języku 
angielskim i czasami posłucham fragmentu 
audiobooka wykonując jakieś domowe 
czynności. Ogromne wrażenie robią na 
mnie biografie misjonarzy. Polecam każde-

mu serię Bohaterów Wiary wydawnictwa 
Pojednanie. Ponadto, w duchowym rozwo-
ju każdego chrześcijanina, pomocnym bę-
dzie Modlitewnik Pielgrzyma uzupełniony o 
fragmenty Biblijne (wydawnictwo Vocatio). 
Od wielu lat korzystam z zawartych w nim 
modlitw Purytan podczas mojej osobistej 
rozmowy z Bogiem. Na koniec pozwolę 
sobie jeszcze podkreślić nadrzędną war-
tość Słowa Bożego. Od ponad 30 lat jestem 
pod wielkim wrażeniem przemieniającej 
życie Biblii i mam nadzieję, że do ostatnich 
mych dni nie utracę zachwytu nad tą skarb-
nicą Bożej mądrości. 

PS: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
 

Z Pawłem Jurkowskim – pastorem  
Kościoła Zbawiciela w Wejherowie  

– rozmawiał Piotr Aftanas ◼ 
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– napadli i zjedli podczas uczty rytualnej. 
Jak takim ludziom głosić Ewangelię, 

opierającą się przecież na zupełnie innym, 
oczywistym dla nas i większości świata, 
systemie wartości? Don przekonał się o 
tym, gdy po długim czasie przyswajania 
sobie języka tubylców, w końcu mógł opo-
wiedzieć im o Jezusie. Jakież było jego zdzi-
wienie i niedowierzanie, gdy opowieść o 
zdradzie Judasza spotkała się ze śmiechem 
i pełną uznania aprobatą plemienia… Zszo-
kowany misjonarz nie wiedział jak ma dalej 
głosić w tych warunkach Ewangelię, zacho-
dził w głowę i modlił się co ma robić w tej 
sytuacji i jakich obrazów użyć do przekaza-
nia istoty wiary w Jezusa i Jego ofiary. 

Sposobność trafia się już wkrótce, roz-

poczyna się wojna odwiecznie zwaśnionych 
plemion. Choć początkowo wygląda na to, 
że para misjonarzy będzie musiała ewakuo-
wać się z niebezpiecznej sytuacji, to jednak 
okazuje się, że dramatyczny, krwawy kon-
flikt można wykorzystać. Don, dysponujący 
sporym autorytetem u obu grup z racji 
swojej pracy jako lekarza, proponuje wyj-
ście z konfliktu i zawarcie przymierza. 
Gwarancję zachowania pokoju ma stano-
wić nowo narodzone dziecko jednego z 
wodzów, przekazane na wychowanie wro-
giemu plemieniu. Następuje rytualne za-
warcie przymierza. 

Don rozumie, że dostał od Boga wy-
śmienitą okazję, by użyć tej sytuacji do opo-
wiedzenia o tym, jak On ofiarował swojego 
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Syna, Jezusa Chrystusa, by pojednać ze 
sobą grzeszny świat. Ale to przymierze nie 
miało trwać tylko do śmierci narodzonego 
w Betlejem dziecka, a zostało ustanowione 
na całą wieczność, dzięki Jego nieśmiertel-
ności. Z niepokojem misjonarz opowiada tę 
historię, odnosząc ją do dopiero co zawar-
tego przymierza między plemionami. I… 
staje się cud. Jeden z wojowników przyjmu-
je do serca tę analogię i zostaje poruszony. 
Trudno nam przełożyć to bezpośrednio na 
nasze europejskie realia, ale „nawrócenie” 
jest chyba najbardziej adekwatnym okre-
śleniem tego, co stało się w jego duszy. 

Od tej chwili to on staje się ewangelistą 
dla swoich współplemieńców, którzy uzna-
ją Jezusa za Syna Bożego i swojego zbawi-

ciela. Pierwszy nawrócony wojownik zosta-
je kaznodzieją w wybudowanym przez ple-
mię budynku kościelnym. 

Ta prosta historia niesie z sobą niesa-
mowite przesłanie – Bóg zawsze znajdzie 
sposób by objawić i uwielbić Swojego Syna, 
nawet w skrajnie, wydawałoby się, trud-
nych czy wręcz niemożliwych do przezwy-
ciężenia okolicznościach.  

Ale też pokazuje mi jak bardzo w Bożym 
sercu tkwi pragnienie objawiania się 
wszystkim ludziom, niezależnie od tego w 
jakiej moralności i systemie wartości znaj-
dują się „w punkcie wyjścia”. I że to pra-
gnienie skierowania Dobrej Nowiny o po-
koju było w Bożym sercu od zawsze. ◼  
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PS: Dzień dobry, Wujku. Bardzo się 
cieszę, że mam okazję zadać Ci kilka py-
tań, żebyśmy wszyscy mogli Cię lepiej po-
znać. Może zacznijmy od pytania, które 
chyba najbardziej interesuje braci i siostry 
w Chrystusie - kiedy i jak poznałeś Jezusa? 

Andrzej: Miałem szczęście urodzić się i 
wzrastać słuchając Bożego Słowa, nieska-
żonego żadną ludzką nauką… Był to zbór 
przy ulicy Menonitów. Od małego dziecka 
uczestniczyłem w zajęciach Szkółki Nie-
dzielnej, którą prowadzili wspaniali nauczy-
ciele i wykładowcy – do dziś mam przed 
oczami ich twarze… Dobrze pamiętam 
„filary” mojego zboru i nawet niektóre ich 

zwroty i powiedzenia. Niesamowite wraże-
nie robiły na mnie gorliwe modlitwy mło-
dych ludzi, którzy z płaczem oddawali swo-
je życie Jezusowi na wspaniałych tzw. 
„kursach biblijno- umuzykalniających” lub 
zjazdach okręgowych… To było coś niesa-
mowitego ! Patrzyłem, słuchałem, wzru-
szałem się… Wielu z nich to późniejsi wspa-
niali ewangeliści, kaznodzieje, nauczyciele i 
wykładowcy Bożego Słowa. Jest jednak w 
moim sercu i pamięci jedna szczególna oso-
ba...To nasz. nieżyjący już, nauczyciel Szkół-
ki Niedzielnej, lider naszej młodzieży zbo-
rowej, kaznodzieja Jan Krauze. Przedsta-
wiał nam Jezusa, uczył nas prawd biblij-

S Y L W E T K I  Z B O R O W E  

Grażyna i Andrzej z córką Magdą (w czerwonym sweterku) i synem Piotrkiem, 1983  
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nych, cieszył się z nami i płakał z nami. 
Człowiek modlitwy, zakochany w swoim 
Zbawicielu… Gdy byłem już nastolatkiem w 
niedzielę po nabożeństwie głównym szli-
śmy z grupą młodzieży jeszcze na modlitwę 
do naszego „szkółkowego” pokoiku… Każ-
da modlitwa kończyła się pytaniem prowa-
dzącego Jana Krauzego: „ Czy jest ktoś, kto 
dziś chciałby oddać swoje życie Jezusowi ?” 
W styczniową niedzielę 1973 roku ja to 
uczyniłem i jestem przekonany, że zrobi-
łem najlepszy krok w swoim życiu. 

 
PS: Jak poznałeś Ciocię Grażynkę, 

swoją żonę? Czy była to miłość od pierw-
szego wejrzenia?  

Andrzej: Moją żonę, z którą też byliśmy 
w jednej grupie młodzieży zborowej Gdań-
skiego zboru znałem od wielu lat... Piękna 
dziewczyna o przepięknych długich wło-
sach i niesamowitym ich kolorze… Docho-
dził do tego delikatny głos i zdolność zapa-
miętywania czytanych wierszy po jedno-

krotnym przeczytaniu. (ja potrzebowałem 
kilku dni, aby się nauczyć 5-6 zwrotek – 
ona chwili). I nastąpił ten moment, kiedy 
nasze orbity się zbiegły… Był to lipiec 1973 
roku, gdy razem pojechaliśmy na kurs, o 
którym wspominałem wyżej. Były to Dubi-
cze Cerkiewne na Podlasiu. Od 15 lipca 
1973 nierozerwalnie jesteśmy razem! To 
drugi z najlepszych kroków w moim życiu. 

 
PS: Wiemy, że macie córkę Magdę i 

zięcia Sławka wraz z trojgiem wnucząt. 
Czy macie więcej dzieci? 

Andrzej: Tak, mamy jeszcze dwóch sy-
nów: Pawła - 34 lata i Piotra - 40 lat. Paweł 
mieszka w Gdańsku, Piotr z żoną i wnucz-
kami Jackiem (3 latka) oraz Hanią (1,5 rocz-
ku) mieszkają w Kanadzie. 

 
PS: Ten numer PS’a jest poświęcony 

rozwojowi Bożego planu zbawienia. Chce-
my podkreślić, że zgodnie z odwiecznym 
Bożym planem, zbawienie objęło ludzi 

Andrzej przy swoim ulubionym zajęciu – rąbaniu drewna na działce  
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wszystkich narodowości. Bardzo dobrze 
się składa, bo wiem, że kiedyś brałeś 
udział w misjach. Czy mógłbyś o tym opo-
wiedzieć?  

Andrzej: Teraz już tak… Kiedyś praca 
misjonarza kojarzyła się z jakimś trudnym 
geograficznie terenem, dzikim plemieniem, 
nawet ludożercami… Co jakiś czas pojawia-
ły się informacje prasowe o misjonarzach i 
ich zmaganiach. W mojej pracy misyjnej 
miałem do czynienia z zupełnie innym ty-
pem przeciwnika. To oficjalnie dżentelmen, 
w jego kraju (oficjalnie) nie ma prześlado-
wań, ludzie mają wolność przekonań 
(oficjalnie), mogą chodzić do kościoła i czy-
tać Biblie (oficjalnie)… Rzeczywistość jest 
jednak inna. Moją pracę rozpoczynałem 
mając kilka adresów, na które trzeba było 
wysłać pocztą coś z chrześcijańskiej litera-
tury. Rozwinęła się tak, że obejmowała cały 
teren byłego ZSRR… Byliśmy nawet w po-
bliżu Chin, w Uzbekistanie, Kirgizji… Wyso-
ko w górach Tień- Szań razem z grupą przy-

jaciół, w towarzystwie pasących się jaków, 
mając głowy w chmurach (dosłownie), do-
świadczając prószącego z nich śniegu, śpie-
waliśmy pieśń „Wielki Bóg” – przedsmak 
nieba!!! Jedna z najpiękniejszych chwil w 
życiu! 

Wieziemy samochodem kilka kartonów 
Biblii, na granicy wyrzucają nam to wszyst-
ko na zewnątrz, mieszając z ubraniami i 
odchodzą. Obok stoi autokar i patrzą na to 
wszystko ludzie przez szyby. Dławi w gar-
dle, łzy w oczach, zbieramy to wszystko 
wracamy z powrotem jakiś kilometr, modli-
my się i wracamy w to samo miejsce, staje-
my obok poprzedniego kanału, wychodzi 
pogranicznik, pyta co wieziemy, ja mówię, 
że nic takiego, on nas przepuszcza… Niesa-
mowity jest nasz Pan! Przesyłaliśmy rów-
nież pocztą pojedyncze Ewangelie w miej-
sca, gdzie ludzie czytali przepisywane Boże 
Słowo ołówkiem w zeszytach, bo drukowa-
nego nie widzieli… Mieliśmy transporty 
Biblii w różnych językach całego byłego 

W czasie wyprawy do Uzbekistanu, picie czaju z mieszkańcami  
na targu w mieście Forgana, 1989  
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Imperium. Trzeba było to dostarczyć w 
miejsca, gdzie była wielka potrzeba. Dzięki 
tej pracy poznałem wielu fantastycznych 
ludzi -„Bożych przemytników” Szczegóły 
pozostawiam sobie (proszę wybaczyć). Ten 
czas, poznani ludzie, to niewątpliwie jeden 
z najwspanialszych okresów mojego 
(naszego) życia.  

 
PS: ,,Już to wiem, ale dobrze byłoby to 

wiedzieć wcześniej” – o jakiej lekcji życio-
wej możesz tak powiedzieć? 

Andrzej: Zdaję sobie sprawę, że moje 
życie już jest na równi pochyłej, która spa-
da w dół. Mam świadomość tego, że zbyt 
dużo czasu zmarnowałem zajmując się 
sprawami zupełnie nieistotnymi, niepo-
trzebnymi, a mało czasu poświęciłem Bogu.  

 
PS: Jesteś dojrzałym człowiekiem, któ-

ry wiele już doświadczył. Czy jest coś cze-
go chciałbyś się jeszcze nauczyć lub co 
chciałbyś zrobić?  

Andrzej: Chciałbym się nauczyć pływać 
(Tymek, czekam !). Gdyby mi ktoś zapropo-

nował popracować jeszcze w rozpowszech-
nianiu Biblii w taki sposób, jak to robiłem, 
to bym się długo nie zastanawiał… 

 
PS: Co sprawia Ci największą przyjem-

ność? 
Andrzej: Może radość, zadowolenie z 

tego, że Słowo jest głoszone i działa… Gdy 
słucham w moim zborze czystej, nie „inszej” 
Ewangelii, gdy bracia w zgodzie żyją, gdy 
oglądam i słucham jak występują dzieci ze 
Szkółki Niedzielnej, gdy słucham usługi 
Słowem młodych braci… i wiele innych rze-
czy.  

 
PS: Czego najbardziej pragniesz w ży-

ciu i dlaczego? 
Andrzej: Zachować, dotrzymać WIARĘ, 

którą otrzymałem, bo to dar i nie każdy go 
ma, ZDROWIA dla mojej żony ,bo Ją bar-
dzo kocham, ZBAWIENIA moich synów i 
wnuków, bo wtedy można ze spokojem 
odejść…  

 
Rozmawiała Martyna Drobotowicz ◼ 

Dzieląc się świadectwem podczas Zborowego  Dnia Dziękczynienia 
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Chrześcijanin to ktoś, kto wierzy w Je-
zusa Chrystusa jako Pana. Z tym stwierdze-
niem zgadza się każdy ewangelicznie wie-
rzący. Rzeczywiście, wydawałoby się, że nie 
ma innej możliwości, ponieważ Nowy Te-
stament jest w tej sprawie bardzo jasny.  

Po tym pierwszym uznaniu Chrystusa 
jako Pana i Zbawiciela następuje zazwyczaj 
chrzest i członkostwo w kościele prote-
stanckim, ponieważ taki właśnie zaspakaja 
pragnienie społeczności z innymi o podob-
nych poglądach. Garstka chrześcijan stroni 
od zorganizowanej religii, lecz zdecydowa-
na większość, mimo że rozpoznaje niedo-
skonałości kościołów, to jednak czuje, że 
może służyć swojemu Panu lepiej w koście-
le, niż poza nim.  

Jest w tym jednak jedna poważna luka: 
wielu - czy byłoby przesadą, gdybym po-
wiedział: większość? - tych, którzy wyznają 
swą wiarę w Chrystusa i wchodzą w zwią-
zek ze wspólnotą wierzących, ma niewiele 
radości w swych sercach, nie ma pokoju w 
swych umysłach, a sądząc po wszystkich 
objawach zewnętrznych, nie są lepsi moral-
nie od zwykłego wykształconego obywate-
la, który zupełnie nie interesuje się religią i 
oczywiście nie wyznaje chrześcijaństwa. 

Dlaczego tak jest?  
Wierzę, że jest to wynikiem niewłaści-

wej koncepcji chrześcijaństwa i niedosko-
nałego zrozumienia rewolucyjnego charak-
teru chrześcijańskiego uczniostwa.  

Z pewnością nie ma niczego nowego w 
moim wniosku. Ewangeliści głośno lamen-
tują nad ciałami martwych członków ko-
ścioła, a od czasu do czasu ukazuje się wiele 
rozsądnych artykułów i książek, traktują-
cych o poważnym rozdźwięku między wia-
rą a praktyką pośród chrześcijan.  

Po co więc dokładać kolejny słaby głos 
do tych wielu? Ponieważ wielu, którzy 
opłakują ten stan, wydaje się nie wiedzieć 
co z tym zrobić i ponieważ wierzę, że droga 
jest prosta, choć trudna, i że nie ma uspra-
wiedliwienia, by trwać przy tej nędznej 
głodowej zapłacie, kiedy możemy cieszyć 
się obfitym życiem w Chrystusie Jezusie. 
Prawdziwa wiara przynosi duchową i mo-
ralną przemianę oraz wewnętrzne świa-
dectwo, którego nie można pomylić. To 
przychodzi, kiedy przestajemy wierzyć w 
wiarę i faktycznie zaczynamy wierzyć w 
Pana Jezusa Chrystusa.  

Prawdziwa wiara nie jest bierna, lecz 
aktywna. Wymaga, abyśmy spełniali pewne 

Rozdział 15: Prawdziwa wiara jest aktywna, nie bierna 
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warunki, abyśmy pozwolili naukom Chry-
stusa zdominować całe nasze życie od 
chwili, kiedy uwierzymy. Człowiek zbawia-
jącej wiary musi chcieć być innym od pozo-
stałych. Wysiłek zmierzający do korzysta-
nia z dobrodziejstw odkupienia, będąc za-
plątanym w świecie, jest daremny. Musimy 
wybrać jedno lub drugie. I wiara szybko 
dokonuje swego wyboru, takiego, od które-
go nie ma odwrotu.  

 
Zmiana, której doświadczył prawdziwie 

nawrócony człowiek jest jednakowa z tą, 
jakiej doświadczył człowiek, który przepro-
wadził się do innego kraju. Odrodzona du-
sza czuje się w świecie tak samo poza do-
mem, jak czuł się Abraham, kiedy opuścił 
Ur Chaldejskie i wyruszył do ziemi obietni-
cy. Poza swoim niewielkim towarzystwem 
był obcym dla wszystkich wokół niego. Był 
nazywany “Hebrajczykiem Abrahamem”, a 
jeśli mówił językiem ludzi, pośród których 
zamieszkał, mówił nim z akcentem. Oni 
wszyscy wiedzieli, że nie jest jednym z nich.  

Ta podróż z Ur do Betel podejmowana 
jest przez każdą duszę, która wyrusza w 
ślad za Chrystusem. Jednak nie jest to po-
dróż dla stóp, lecz dla serca. Nowonarodzo-
ny chrześcijanin jest migrantem. Przybył do 
królestwa Boga ze swojego starego domu 
w królestwie człowieka i musi się przygoto-
wać na gwałtowne zmiany, które nieu-
chronnie nadejdą.  

Jedną z pierwszych zmian będzie prze-
niesienie zainteresowania z ziemi na niebo, 
z ludzi na Boga, z czasu na wieczność, z 
ziemskiego zysku na Chrystusa i Jego 
wieczne królestwo. Nagle, lub powoli lecz 
na pewno, wypracuje nowy wzór życia. Sta-
re przeminie i oto wszystko stanie się no-
we, najpierw wewnątrz, potem na ze-
wnątrz. Gdyż zmiana wewnątrz niego za-
cznie wkrótce wyrażać się odpowiednimi 
zmianami w jego sposobie życia.  

 

Ta przemiana uwidoczni się na wiele 
sposobów i jego byli przyjaciele zaczną się 
o niego martwić. Najpierw będą się z nim 
droczyć, a potem go łajać. A jeśli będzie 
trwał w swym postanowieniu naśladowa-
nia Chrystusa, mogą zacząć sprzeciwiać mu 
się i prześladować go. Raz-narodzeni nigdy 
nie rozumieją dwukrotnie-narodzonych i 
wciąż po tysiącach lat Kain nienawidzi 
Abla, a Ezaw grozi Jakubowi. Jest to tak 
samo prawdziwe dzisiaj, jak było w czasach 
biblijnych, a człowiek, który nienawidzi 
swoich grzechów zbyt mocno, popadnie w 
konflikt z tymi, którzy nienawidzą grzechu 
niewystarczająco. Ludzie mają żal, że ich 
przyjaciele odwracają się od nich, potępia-
jąc tym samym ich sposób życia.  

Zmiana ujawni się dalej w tym, co nowy 
chrześcijanin czyta, w miejscach, do któ-
rych chodzi i przyjaźniach, które podtrzy-
muje, co robi ze swoim czasem i jak wydaje 
swoje pieniądze. Istotnie, wiara nie pozo-
stawia nietkniętym żadnego obszaru życia 
nowego wierzącego.  

 
Prawdziwie odnowiony człowiek będzie 

miał nowe centrum życia. Doświadczy no-
wego kierunku wpływającego na całą jego 
osobowość. Zacznie być świadom innego 
światopoglądu filozoficznego. Sprawy, któ-
re kiedyś uważał za wartościowe mogą 
nagle stracić dla niego cały swój blask i mo-
że nawet nienawidzić niektórych rzeczy, 
które wcześniej kochał.  

Człowiek, który wzbrania się przed tym 
rewolucyjnym rodzajem chrześcijaństwa, 
cofa się przed krzyżem. Lecz tysiące tak 
właśnie się cofa i próbuje naprawić sytua-
cję starając się o chrzest i członkostwo w 
kościele. Nic dziwnego, że są tak niezado-
woleni. 

 
Tłumaczenie Kuba Irzabek ◼ 
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Kto może stwierdzić, czy moje serce 
naprawdę jest przy Jezusie Chrystusie? 
Czy wystarczy, że ja sam będę tak twier-
dził? Samoocena może tu okazać się bardzo 
myląca, bowiem nie każde serce ludzkie 
jest wiarygodne. ”Serce przewrotne zadowa-
la się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero 
swoimi uczynkami” [Prz 14,14]. „Podstępne 
jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsu-
te, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam 
serce, wystawiam na próbę nerki’ [Jr 17,9-
10]. 

Stać się może i ze mną, niestety, tak jak 
stało się z ludem Bożym Starego Przymie-
rza, że mój związek z Bogiem będzie mieć 
charakter tylko formalny i zewnętrzny. „I 
rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie 
swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a 
jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bo-
jaźń przede mną jest wyuczonym przepisem 
ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie 
postępował z tym ludem” [Iz 29,13-14]. Z 
dużą łatwością przychodzi mi słowne za-
pewnianie PANA o mojej miłości. Drżę, że 
moje serce nie zawsze podąża w ślad za 

werbalnym wyznaniem. 
Zauważam też, że im bardziej sercem 

oddalam się od Boga, tym łatwiej przycho-
dzi mi drobiazgowe skupianie się na przepi-
sach oraz krytyka innych za ich niedocią-
gnięcia. Coś takiego zauważył Jezus w 
przywódcach religijnych, próbujących na-
pominać Jego uczniów. „On zaś rzekł im: 
Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudni-
kach, jak napisano: Lud ten czci mnie warga-
mi, ale serce ich daleko jest ode mnie. Darem-
nie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, 
które są nakazami ludzkimi” [Mk 7,6-7]. 

Od świątecznego poselstwa Słowa Bo-
żego, wzywającego mnie: „Synu mój, daj mi 
swoje serce” [Prz 23,26] rozmyślam i docie-
kam prawdy, gdzie jest moje serce? De fac-
to pytam o to, gdzie jest mój skarb? 
„Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i 
serce twoje” [Mt 6,21] - powiedział Jezus. 
Czy więc moje serce jest całkowicie odda-
ne Jezusowi? Na pewno nie wystarczy, że 
tak sam o sobie będę twierdził. Potrzebuję 
takiego świadectwa od Ducha Świętego. 

Nawet w kontaktach międzyludzkich 

S e r c e  c a ł ko w i c i e  o d d a n e  J e z u s o w i  
 

29 grudnia 2021  

M a r i a n  B i e r n a c k i  
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nie wystarcza, że ktoś słownie zapewnia o 
swojej miłości. Chcemy tę miłość zauważyć 
w jego oczach i czynach. Owszem, czasem 
na początku dajemy się omamić pięknymi 
słówkami, ale po jakimś czasie potrafimy 
rozpoznać serce, które naprawdę do nas 
przylgnęło. Prawdę o moim oddaniu serca 
Jezusowi mogę poznać jedynie wówczas, 
gdy wsłucham się w głos Ducha Świętego. 

„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, do-
świadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy 
nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie 
drogą odwieczną!” [Ps 139,23-24]. 

Ach, jakże pragnę powtórzyć dziś za 
prorokiem Jeremiaszem: „Lecz, Panie, Ty 
znasz mnie, widzisz mnie, zbadałeś, że moje 
serce jest przy Tobie” [Jr 12,3]. A ty? Czy 
twoje serce całkowicie należy do Jezusa? ◼ 

Są tacy autorzy, których nazwisko na 
grzbiecie książki sprawia, że moje serce 
przyspiesza. Takim uczuciem od wielu lat 
darzę C.S. Lewisa i z radością sięgam po 
niemalże wszystko co wyszło spod jego 
pióra. Z premedytacją odpuszczam sobie 
jedynie jego krytycznoliterackie prace z 
dziedziny literatury średniowiecznej, po-
nieważ po pierwszej próbie ich lektury 
stwierdziłem, że choć rozumiem poszcze-
gólne słowa, to jednak na takich wyżynach 
myśli nie jestem w stanie uchwycić ich sen-

su. Szczęśliwie ponadprzeciętna mądrość 
C.S. Lewisa wyraża się również w tym, że w 
książkach kierowanych do szerszego grona 
odbiorców potrafił zrezygnować z wyso-
kiego stylu zarezerwowanego dla prac 
związanych z działalnością uniwersytecką. 
A szczególnie warte jest podkreślenia, że 
nawet w książkach przeznaczonych w 
pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży, 
nie odbywa się to kosztem głębokości pre-
zentowanych myśli. W Polsce Lewis znany 
jest przede wszystkim jako autor 

T o m a s z  B i e r n a c k i  

P ra w d a  n i e  b o i  s i ę  w e r y f i k a c j i  -  r e c e n z j a  
k s i ą ż k i  „ B ó g  n a  ł a w i e  o s k a r ż o n y c h ”,  C l i v e  

S t a p l e s  L e w i s  
  

1 stycznia 2022  
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„Opowieści z Narni”. Cykl tych zaliczanych 
do powieści fantastycznych książek, jest 
doskonałym przykładem kunsztu C.S. Lewi-
sa. W historii zrozumiałej dla najmłodszego 
czytelnika zawarte są znacznie głębsze 
prawdy, które trudno pojąć 
„najmądrzejszym tego świata”. W tym miej-
scu nie poddaję jednak recenzji „Opowieści 
z Narni”, chcę jedynie zauważyć, że podob-
na umiejętność – pisania w sposób prosty o 
sprawach trudnych – jest wykorzystywana 
przez Lewisa w książce „Bóg na ławie 
oskarżonych”. 

Sam tytuł dość dobrze informuje nas o 
czym traktuje ta książka. Wciąż niewielu 
czytelników w naszym kraju kojarzy C.S. 
Lewisa jako apologetę chrześcijaństwa. 
Poza wspominaniem „Opowieści z Narni”, 
noty dotyczące tego autora skupiają się 
bardziej na jego przyjaźni z J.R.R. Tolkie-
nem niż na jego wierze, która nie ograni-
czała się do przyjęcia idei, lecz wpływała na 
praktykę jego życia. Z niedługiej (ale cen-
nej) przedmowy Waltera Hoopera dowia-
dujemy się, że Lewis był zagorzałym atei-
stą, który bez skrępowania krytykował 
chrześcijaństwo. Jako człowiek o ponad-
przeciętnej bystrości umysłu miał na to 
szereg dobrych argumentów (których po-
zazdrościć mogłoby mu dziś wielu krytyku-
jących wiarę). Jego potrzeba analizowania i 
rozumienia rzeczy złożonych, nie pozwala-
ła mu jednak zadowolić się po prostu tym, 
że chrześcijaństwo jest jednym z mitów. 
Przełom w myśleniu C.S. Lewisa nastąpił 
pewnej nocy gdy miał 33 lata. Co ciekawe 
wpływ na to miał również wspomniany 
Tolkien, ponieważ to właśnie z nim oraz 
Hugo Dysonem dyskutował 19 września 
1931 roku do późnych godzin. Choć na po-
czątku ich rozmowy określał jeszcze chrze-
ścijaństwo jako „kłamstwo rozgłaszane dla 
pieniędzy” (pogląd wciąż popularny blisko 
sto lat później), to o poranku był już 
„nowym człowiekiem”. Sam opisywał to 

wydarzenie w jednym z listów: 
„Dyson i Tolkien dowiedli mi, że zupeł-

nie nie miałem nic przeciwko idei ofiary, 
jeżeli natrafiłem na nią w jakimś pogańskim 
opowiadaniu; jeśli zaś spotykałem ideę 
boga ofiarowującego samego siebie… bar-
dzo mi się ona podobała i w tajemniczy spo-
sób wzruszała mnie; poza tym, że idea 
umierającego i odżywającego boga (Baldur, 
Adonis, Bachus) wzruszała mnie w podob-
ny sposób, o ile spotkałem ją gdziekolwiek 
poza Ewangeliami… Otóż historia Chrystu-
sa jest po prostu prawdziwym mitem: mi-
tem oddziałującym na nas w ten sam spo-
sób co pozostałe, z tą jednak kolosalną róż-
nicą, że on wydarzył się naprawdę.” 

C.S. Lewis przez pozostałe trzy dekady 
swojego życia bronił rozumnej wiary. Nie 
był w tym zapiekły ani obcesowy jak wielu 
dzisiejszych „internetowych apologetów”. 
On naprawdę umiał słuchać innych, okazy-
wał im szacunek, a poprzez liczne teksty 
zachęcał do tego by poddać wiarę (bądź 
brak wiary) pogłębionej refleksji. Można się 
z poglądami C.S. Lewisa nie zgadzać, ale nie 
można mu odmówić tego, że należał do 
ludzi wybitnych. „Bóg na ławie oskarżo-
nych” to zbiór 13 tekstów, które odpowia-
dają na zarzuty jakie stawia się wierze 
chrześcijańskiej. Są to krótkie eseje oraz 
rozprawy, które wyszły spod pióra C.S. Le-
wisa głównie w latach 40-tych XX wieku. 
Część z nich pisana była w czasie gdy w 
Europie szalała II Wojna Światowa, co da 
się niczym echo wybuchów „wysłyszeć” w 
używanych przez autora ilustracjach. To co 
łączy wszystkie zebrane w tym zbiorze ese-
je, to obrona nadprzyrodzonych elemen-
tów wiary. Czy istnieją cuda? Czy może to 
jedynie określenie na to, czego nie potrafił 
kiedyś ubrać w słowa racjonalny umysł? 
Czy wszystkim co możemy doświadczyć w 
tym świecie kierują niezmienne prawa na-
tury? Czy prawa te są przyczyną zdarzeń, 
czy jedynie służą do ich opisu? Czy same są 



30 

 

N A S Z E  B L O G I  

poddane wyższym zasadom? Czy może 
mają swoją praprzyczynę?  

Książkę tę polecam tym, którzy nie boją 
się zadawać sobie (oraz innym) trudnych 
pytań. Mimo, że Lewis stara się pisać w spo-
sób bardzo zrozumiały i przystępny, może 
nas po pewnym czasie rozboleć głowa. Dla-
tego teksty te należy sobie dozować. Nie 
jest to książka, którą powinniśmy czytać 
„od deski do deski” w jeden wieczór. Mimo 
upływu lat jest to pozycja wciąż aktualna, 
ponieważ poruszane w niej kwestie nic nie 
straciły ze swojej ważności. Autor zadaje 
nam wiele pytań, ponieważ chce nas pobu-
dzić do myślenia, i to o sprawach funda-
mentalnych, nawet gdy pisze o sprawach 
(wydawałoby się) błahych: 

„W Hamlecie gałąź się łamie i Ofelia 
tonie. Czy utonęła dlatego, że gałąź się zła-
mała, czy dlatego, że Szekspir chciał, by 
umarła w tym miejscu sztuki? Tak i tak, co 
wolisz. Alternatywa zasugerowana w tym 
pytaniu przestaje być prawdziwą alternaty-
wą, kiedy zrozumiemy, że to Szekspir two-
rzy całą sztukę.” 

„Bóg na ławie oskarżonych” to książka 
bardzo wartościowa. Wymaga podjęcia 
pewnego wysiłku intelektualnego, ale wy-
nagrodzi nas uporządkowaniem myśli, a 
może nawet zrodzeniem się zupełnie no-
wych. Nie jest to książka, którą znajdziemy 
na szczycie regału w popularnych księgar-
niach, w kategorii „TOP 10”. Jak określił to 
w przedmowie Hooper: „Nie znajdą w niej 
upodobania ci, którzy dobierają swoją lek-
turę, kierując się modą”. Dla mnie jest to 
jednak zaleta. Ponieważ jak to ujął sam 
Lewis: „Wszystko, co nie jest wieczne, jest 
wiecznie nieaktualne”. W tej mierze książ-
ka ta pozostaje wiecznie aktualna. Nie gwa-
rantuję, że każdy esej przypadnie wam do 
gustu w tym samym stopniu. Jestem jednak 
pewien, że C.S. Lewis rozgrzeje nasze mó-
zgi, których starają się nie nadwyrężać 
współcześni autorzy, przedkładający czę-

sto rozrywkę czytelnika ponad jego rozwój. 
Apostoł Piotr wzywał niegdyś chrześci-

jan w swoim liście do tego byśmy byli 
„zawsze gotowi do obrony przed każdym, 
kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego 
żyjemy nadzieją” (1 Piotra 3,15). C.S. Lewis 
potraktował to apostolskie polecenie z 
pełną powagą, podporządkowując mu całe 
swoje życie. W tekstach zebranych w opi-
sywanej książce wyjaśnia czytelnikom dla-
czego wierzy w każde słowo Jezusa. Robi 
to w sposób kulturalny, stosując się do dal-
szych wskazówek apostoła Piotra, by robić 
to „z łagodnością i szacunkiem” (1 Piotra 
3,16). O ileż lepszym miejscem byłby ten 
świat, gdyby ludzie w zaciekłych sporach 
(trwających obecnie przede wszystkim w 
Internecie) potrafili choć częściowo utrzy-
mać poziom prezentowany przez C.S. Lewi-
sa. Gorąco polecam wszystkim zarówno 
lekturę „Boga na ławie oskarżonych”, jak i 
dążenie do kultury słowa i myśli, których 
świadectwem jest ta książka. ◼ 
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Ze smutkiem zauważam, że wielu chrześcijan bardzo regularnie wdaje się w grudniu 
w spory związane z obchodzeniem lub nie obchodzeniem świąt Narodzenia Pańskiego. 
Mnie również boli skrajna komercjalizacja widoczna na każdym kroku. Jest mi smutno, 
że ludzie koncentrują się na rzeczach nieważnych, a marketingowcy sięgają po coraz to 
nowsze sztuczki by drenować nasze portfele. Niedobrze jest, gdy ludzie poświęcają wię-
cej uwagi dekoracji domu niż rozmyślaniu o tym, że Jezus przyszedł na świat, aby obja-
wić Bożą miłość i plan zba-
wienia. Z drugiej jednak 
strony smuci mnie, gdy 
naśladowcy Chrystusa 
skupiają się na walce ze 
wszelkimi formami święto-
wania, zamiast poświęcić 
się zgłębianiu znaczenia 
tego, co wydarzyło się w 
Betlejem. W tym roku jako 
zbór podjęliśmy konkretne 
działania, aby w grudniu 
wzrastać w poznaniu Daru 
Zbawienia. Przez 25 dni 
(od 1 do 25 grudnia) roz-
ważaliśmy Dobrą Nowinę 
o Wielkiej Radości. Taki tytuł nosiła niewielka książka autorstwa Johna Pipera, którą 
otrzymali wszyscy członkowie naszego zboru. Znajdowała się tam cenna myśl z Pisma 
Świętego na każdy kolejny dzień, którą mogliśmy rozważać wspólnie (choć każdy w swo-

im domu) ze wszystkimi braćmi i 
siostrami z naszej społeczności. 
Było to cenne doświadczenie, 
pomagające skupić nam nasze 
myśli na tym co najważniejsze w 
tym okresie. Możliwe, że to nie 
ostatni raz, gdy w naszym zborze 
zdecydujemy się na tego typu 
formę przygotowania się do 
wspólnego świętowania.  
Dni świąteczne przypadły w tym 
roku w weekend. W pierwszy 
dzień świat - w sobotę 25 grudnia 
– poza okolicznościowym kaza-
niem pastora Mariana 

 

Młodzież w drugim dniu świat podzieliła się ze zborem 
skłaniającym do refleksji wierszem , 26 grudnia 2021 

Liczna grupa dzieci z naszego zboru  
podczas świątecznej usługi , 25 grudnia 2021 
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(nawiązującym 
do wspomnia-
nych rozważań), 
mieliśmy też ra-
dość zobaczyć 
przygotowany 
przez dzieci na tę 
okoliczność spe-
cjalny program. 
Poza pieśniami 
odegrały one 
również ciekawą 
scenkę nawiązu-
jącą do wydarzeń 
w Betlejem. Po 
nabożeństwie otrzymały paczki przygotowane przez zbór. Okolicznościową pieśnią 
przed kazaniem usłużyła również siostra Anastazja. W drugim dniu świąt – w niedzielę 
26 grudnia – mieliśmy natomiast radość zobaczyć na scenie większość stale rozwijającej 
się grupy młodzieżowej. Od pewnego czasu za służbę tę odpowiadają Noemi i Andrzej. 
Młodzież usłużyła zborowi skłaniającym do refleksji wierszem oraz pieśnią. Cały okres 
przygotowań (25 dni rozważań) oraz nabożeństwa były ubogacającym nas czasem.   

Poza tymi wyjątkowymi dniami wiele spraw funkcjonowało bez zmian w naszym zbo-
rze. W środy kontynuowaliśmy rozważanie listu do Galacjan. Swoimi refleksjami dzielili 
się bracia Gabriel, Kuba, Adam oraz Patrick. Również w pozostałe dni odbywały się inne 
spotkania – grupy domowe, służba Coffee House, a w soboty zajęcia klubu dziecięcego. 
Dziękujmy Bogu za osoby, które wiernie zaangażowane są w prowadzenie tych różnora-
kich służb.  

Podczas niedzielnego nabożeństwa 19 grudnia mieliśmy radość być świadkami bło-
gosławieństwa dziecka w naszym zborze. Jonatan Zhadan przyszedł na świat 16 wrze-
śnia, więc miał niewiele ponad 3 miesiące, gdy Diana i Danylo poprosili nas o przyłącze-

nie się do ich 
modlitwy o 
Boże błogo-
sławieństwo 
dla ich pier-
worodnego 
syna. Niech 
Bóg ich 
umacnia i 
wypełnia 
mądrością w 
wychowa-
niu. Pamię-
tajmy o nich 
w naszych 

K R O N I K A  Z B O R O W A  

Co sobotę zapraszamy na zajęcia Klubiku Dziecięcego.  
Na zdjęciu wypiekanie pierników. 

Błogosławieństwo Jonatana podczas niedzielnego nabożeństwa, 
19 grudnia 2021 
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modlitwach.  
Dość spontanicznie zorga-

nizowaliśmy również spotka-
nie w ostatnich godzinach 
minionego roku. Dla wszyst-
kich, którzy chcieli wspólnie 
żegnać mijający rok i z modli-
twą przywitać ten nadcho-
dzący, stworzyliśmy taką 
możliwość 31 grudnia, poczy-
nając od godziny 21. Spotka-
nie odbyło się na balkonie 
kaplicy i uczestniczyło w nim 
około 30 osób. Był czas na 
dzielenie się świadectwami, 
życzeniami do zboru oraz 
wspólny śpiew i oczywiście modlitwę. Mieliśmy dobry czas wspólnej społeczności przy 
suto zastawionych stołach. Jednocześnie wzbudziło to w nas tęsknotę za odbywającymi 
się dawniej regularnie agapami w ogrodzie.  

Przez cały grudzień nieprzerwanie trwały również prace na poddaszu budynku dwo-
ru. Brat Adam, Zdzisław i Włodek trudzą się, by w niedługim czasie przygotować w tej 
przestrzeni trzy pokoje gościnne, zasilając niewielką bazę noclegową jaką dysponujemy 
na dzień dzisiejszy. Warto odnotować również fakt, że 16 grudnia, po długim oczekiwa-
niu, wreszcie otrzymaliśmy od konserwatora zabytków zgodę na remont/wymianę okien 
na parterze dworu. Teraz będziemy czekać na pozwolenie na budowę. ◼ 

K R O N I K A  Z B O R O W A  

 

K A Z A N I A  w  g r u d n i u  
 
 Sprawdź czy pamiętasz co było głoszone w 
naszym zborze w ostatnim miesiącu!  
 
Przegapiłeś (a może przespałeś... ☺ ) któreś z ka-
zań? Chcesz przypomnieć sobie lub utrwalić zwia-
stowane Słowo Boże?  
 
Zapraszamy na: www.ccnz.pl/multimedia/audio  
 

 5 XII – Marian Biernacki – „Chwalebność, którą nie można się pochwalić”, Łk 2,6-7 

 12 XII – Piotr Bilecki – „Święty”, 1P 1,16 

 19 XII – Mariusz Byczkowski – „Bo myśli moje to nie myśli wasze”, Iz 55,8 

 25 XII – Marian Biernacki – „Dajmy Panu swe serca”, 1J 3,7-8 

 26 XII – Tomasz Biernacki – „Wejdź na wyższy poziom szczęścia”, Mt 5,1-12 

Na strychu budynku dworu  
powstają trzy pokoje gościnne.  

http://www.ccnz.pl/multimedia/audio
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 w niedziele – godz. 10.30  
 w środy – godz. 18.30  
 (wykład Pisma Świętego) 
 

Nabożeństwa z naszego zboru  
w Internecie można odsłuchać na naszej 
stronie zborowej oraz obejrzeć na kanale 
YouTube - Centrum Chrześcijańskie Nowe 
Życie w Gdańsku 

K O M U N I K A T Y  

Kolekty niedzielne  

   5 grudnia 2021 - 2 003,00 zł  

12 grudnia 2021 - 885,00 zł  

19 grudnia 2021 - 1 105,00 zł  

25 grudnia 2021 - 1 330,00 zł 

26 grudnia 2021 - 955,00 zł 
   

Pozostałe wpłaty w grudniu 
 

Dziesięciny i darowizny - 34 167,01 zł 

na służbę charytatywną - 3 550,00 zł 

na remont - 700,00 zł 

na busa - 200,00 zł 

na stół do tenisa stołowego - 1200,00 zł 

STYCZEŃ 

1 stycznia - Paweł Prus 

2 stycznia - Dawid Biernacki 

4 stycznia - Teresa Prus 

6 stycznia - Halina Biernacka 

7 stycznia - Andriej Kolesnyk 

14 stycznia - Diana Zhadan 

15 stycznia - Zdzisław Makowski 

15 stycznia - Krzysztof Załuski 

16 stycznia - Amos Waszczuk 

17 stycznia - Jessica Biernacka 

19 stycznia - Marcin Gnat 

23 stycznia - Anna Waszczuk 

23 stycznia - Igor Załuski 

29 stycznia - Artem Krawtsowy 

29 stycznia - Łukasz Zwoliński 

LUTY 

1 lutego - Elżbieta Wołczacka 

2 lutego - Jakub Byczkowski 

3 lutego - Danuta Wierzbicka 

4 lutego - Magda Piech 

5 lutego - Szymon Waszczuk 

7 lutego - Hania Kupryjanow 

8 lutego - Kasia Kowalska 

8 lutego - Ewa Roloff-Lipińska 

12 lutego - Sławomir Biernacki 

15 lutego - Agata Larbi 

17 lutego - Ludmiła Kolesnyk 

17 lutego - Zbigniew Waszczuk 

21 lutego - Daniel Wenskowski 

26 lutego - Lija Sobotka 

NABOŻEŃSTWA w CENTRUM 
CHRZEŚCIJAŃSKIM  
NOWE ŻYCIE  
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Konto bankowe zboru Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku  
 

Bank Pekao SA I O/Gdańsk  
Nr 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724 
 
Wszelkie ofiary mające na celu wspieranie działalności zboru Centrum Chrześcijańskie NO-
WE ŻYCIE w Gdańsku można wpłacać w formie gotówkowej bezpośrednio do kasy zborowej 
po nabożeństwach lub przelewem na konto bankowe zboru. Wpłacając ofiarę, należy podać 
cel wpłaty. Wpłaty bez żadnej adnotacji są księgowane jako ofiary na cele ogólne. 

Zapraszamy do współtworzenia PS  
 

Twórzmy razem miesięcznik zborowy i budujmy wzajemnie swoje życie duchowe! Masz 
pomysł ale nie czujesz się na siłach by przenieść go na papier - zgłoś się do nas!  

Prosimy także o modlitwę w intencji zborowego pisma. Wierzymy, że Pan może przy-
gotować sobie w naszym zborze prawdziwą armię ludzi, którzy będą chcieli służyć pió-
rem, klawiaturą komputera czy aparatem fotograficznym by budować się w wierze. 

ZAPRASZAMY DO BUDOWANIA ZBORU !  
 
Każdy z nas może mieć udział w zbudowaniu innych. Nie każdy jest powołany do te-

go, by być nauczycielem Słowa Bożego albo nawet do prowadzenia grupy domowej - ale 
nie oznacza to, że nie jesteś potrzebna czy potrzebny!  

Zbór ma wiele potrzeb i jest wiele służb, w które każdy z nas może się zaangażować. 
Nie tylko ci, którzy są widoczni, wykonują ważną pracę. Rozważ to w sercu i proś Boga w 
osobistej społeczności z Nim, aby wskazał ci miejsce gdzie będziesz dla innych użytecz-
ny. Znalezienie przestrzeni, w której możemy usługiwać innym, jest potrzebne dla nasze-
go duchowego rozwoju, bo w ten sposób naśladujemy Jezusa, który okazał się być uniżo-
nym sługą. 

Każdy z nas może wstawiać się w modlitwie za innymi wierzącymi (i wspaniale by 
było, gdybyśmy wszyscy to robili). Regularnie zachęcamy również braci i siostry z naszej 
społeczności do aktywnego współtworzenia nabożeństw: 

- można przygotować 10-15 minut lektury Pisma Świętego przed rozpoczęciem na-
bożeństwa. Od dłuższego czasu czytamy Biblię zanim oficjalnie rozpocznie się nasze 
zgromadzenie. Przygotuj ku zbudowaniu fragment, który ostatnio cię zbudował lub do-
tknął w szczególny sposób 

- zabierz głos w głośnej modlitwie, kiedy mamy na to czas. Odpowiedz na słyszane 
Słowo Boże w budujący sposób dla innych uczestników nabożeństwa. Odważnie, głośno 
wysławiaj naszego Boga w zgromadzeniu 

- podziel się świadectwem Bożego działania w twoim życiu. Nie zatrzymuj chwały, 
która należy się Bogu. Jeśli odpowiedział na twoje modlitwy - opowiedz o tym innym ku 
zbudowaniu. Jeśli zgłosisz to odpowiednio wcześniej do prowadzącego nabożeństwo - 
na pewno znajdzie się na to czas 

- przygotuj pieśń / wiersz na chwałę Bożą. Również w ten sposób możesz usłużyć na 
jednym z naszych wspólnych zgromadzeń. ◼ 

K O M U N I K A T Y  
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Wpłaty na PS kierować na nr konta: 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724 z dopiskiem: „darowizna na cele 
wydawnicze”. 
 

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo skracania oraz dokonywania zmian stylistycznych w materiałach nad-
syłanych do redakcji PS. 

Skarby Nilu 
 
„Córka Faraona” i „Miriam” - Mesu Andrews 
 
 
Na pakiet Skarby Nilu składają się 2 

książki: "Córka Faraona" i "Miriam". 
Obie dotyczą życia Mojżesza od urodze-
nia poprzez wygnanie, plagi egipskie, aż 
do wyjścia narodu żydowskiego ku obie-
canej ziemi. 

„Co powiecie na opowieść o niewoli 
Egipskiej opartej na faktach historycz-
nych i biblijnych? Wplecione wątki fik-
cyjne były niezbędne, by uczynić z tej 
lektury powieść. Zależało mi, byś prze-
niósł się na chwilę w czasy bałwochwal-
czego Egiptu, byś stojąc obok Mojżesza i 
jego siostry Miriam mógł poczuć z czym 
się zmagali, byś mógł poznać niegodzi-
wych królów przechadzając się po pała-
cowych korytarzach i byś poczuł Boga, 
któremu nic nie wymyka się spod kon-
troli.” M. Andrews 

Głębokie zrozumienie i miłość Mesu 
do Bożego Słowa sprawiają, że w jej po-
wieściach biblijny świat budzi się do ży-
cia na oczach czytelników. Za pierwszą 
powieść - "Hiob, Miłość pośród 
popiołów", Andrews zdobyła w 2012 
roku nagrodę ECPA. Jej kolejne tytu-
ły: "Córka Izajasza", "Dziedzictwo Izajasza", "Ogień i lwy", "W cieniu Izebel" spotkały się 
z ogromnym entuzjazmem czytelników. Mesu mieszka na Wybrzeżu Północno-
Zachodnim razem z mężem Royem. ◼ 


