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Niewątpliwie sposób zbawienia ludzkości budzi wiele pytań wśród niewierzących. 
Przed nawróceniem sam dziwiłem się, dlaczego Bóg przyszedł na ziemię w postaci ciele-
snej, dlaczego tak krótko żył i został niesprawiedliwie osądzony, dlaczego musiała prze-
lać się krew, a nie został np. otruty – był to przecież bardzo powszechny zwyczaj elimino-
wania politycznych rywali w starożytnym Rzymie. Dziś już wiemy, że krew Pana Jezusa 
nie posiada magicznej mocy (choć wielu przypisuje jej takową), lecz fakt, że cała krew 
wylała się z umierającego Chrystusa, do dziś jest gwarantem zbawienia każdego człowie-
ka, który narodzi się z Ducha Świętego.  

Powyższe tematy porusza Jarek w swoim artykule; co oznacza hebrajskie słowo 
‘nefesh’ wyjaśnia Derek Prince (fragment książki), o zachęcie do picia krwi (bynajmniej 
nie chodzi o picie materialnej krwi) pisze pastor w swoim felietonie, a o praniu swych szat 
we Krwi Baranka – Henryk Hukisz. Ponadto przypominamy dwa artykuły o znaczenie 
krwi w kontekście Wieczerzy Pańskiej.  

Poza tym w numerze kolejne wspomnienia z wczasów zborowych w Bieszczadach, 
krótki wywiad z Piotrem Bileckim oraz, tym razem dość długi rozdział książki A.W. Toze-
ra. 

 
                Piotr Aftanas, redakcja  
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O D  P A S T O R A  

Nie od dzisiaj 
sporą trudność 
niektórym 
chrześcijanom 
sprawiają słowa 
naszego Pana, 
Jezusa Chrystu-
sa, który swego 
czasu wezwał do 
spożywania Jego 

ciała i picia Jego krwi. 
 
 Wtedy sprzeczali się Żydzi między 

sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam 
swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna 
Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie 
mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało 
moje i pije krew moją, ten ma żywot 
wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu osta-
tecznym. Albowiem ciało moje jest praw-
dziwym pokarmem, a krew moja jest 
prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało 
moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a 
Ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, 
a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie 
spożywa, żyć będzie przeze mnie [Jn 6,52-
57]. 

 
Nic dziwnego, że słowa Jezusa zbulwer-

sowały Żydów, bowiem dobrze znali oni 
przykazanie Prawa Bożego, zakazujące 
spożywania krwi. Wystrzegaj się tylko, aby 
nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza, a 
nie będziesz spożywał duszy wraz z mię-
sem. Nie będziesz jej spożywał, wylejesz ją 
na ziemię jak wodę. Nie będziesz jej spoży-

wał, aby dobrze się powodziło tobie i two-
im synom po tobie, gdy będziesz czynił to, 
co prawe w oczach Pana [5Mo 12,23-25]. 
Skoro Słowo Boże przestrzega przed spo-
żywaniem krwi zwierząt, to tym bardziej 
dotyczy to również krwi ludzkiej.  

 
Z pewnością Jezusowi nie mogło cho-

dzić o picie Jego krwi w sensie dosłownym, 
ponieważ obowiązujący Izraelitów zakaz 
spożywania krwi, jako jedno z czterech 
przykazań Starego Przymierza, został wy-
raźnie przeniesiony także na wszystkich 
chrześcijan. Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, by nie nakładać na was 
żadnego innego ciężaru oprócz następują-
cych rzeczy niezbędnych: Wstrzymywać 
się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od 
krwi, od tego, co zadławione, i od nierzą-
du; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będzie-
cie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi [Dz 
15,28-29]. 

 
Co więc Jezus miał na myśli wzywając 

uczniów do picia Jego krwi? W zrozumieniu 
słów naszego Pana bardzo pomocna okazu-
je się pewna historia z życia króla Dawida. 
Dawid miał pragnienie, rzekł więc: Kto da 
mi się napić wody ze studni betlejemskiej, 
która jest przy bramie? Wtedy to ci trzej 
rycerze przebili się przez obóz filistyński, 
naczerpali wody ze studni betlejemskiej, 
która jest przy bramie, i przynieśli ją Da-
widowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale 
wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc: 
Niech mnie Pan zachowa, abym to miał 
uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, 
którzy poszli z narażeniem własnego ży-

C o  t o  z n a c z y  p i ć  k r e w  S y n a  C z ł o w i e c z e g o ?  
  

M a r i a n  B i e r n a c k i  
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cia? I nie chciał jej pić. Tego dokonali ci 
trzej rycerze [2Sm 23,15-17]. 

 
Krwią owych rycerzy był ich wielki czyn 

zdobycia wody dla Dawida. Poświęcili się 
dla niego, zaryzykowali swoje życie do tego 
stopnia, że zdobytą wodę Dawid nazwał ich 
"krwią" i tak ją też potraktował. Taką 
"krew" mógłby wprawdzie wypić nie łamiąc 
Prawa Bożego, lecz wylał ją na ziemię w 
geście ofiarniczym dla Boga. 

 
W wezwaniu do picia krwi Jezusa Chry-

stusa chodzi o korzystanie z Jego wielkiego 
czynu zbawczego. Pan Jezus poświęcił się, 
złożył swe życie w ofierze, aby nas uspra-
wiedliwić i pojednać z Bogiem. Tylko dzięki 
Niemu otrzymujemy dar życia wiecznego. 
Nie ma w nikim innym zbawienia; albo-
wiem nie ma żadnego innego imienia pod 
niebem, danego ludziom, przez które mo-

glibyśmy być zbawieni [Dz 4,12].  
 
Tuż przed swoją śmiercią Chrystus Pan 

ustanowił Wieczerzę Pańską, aby Jego ucz-
niowie powtarzali ten akt aż do Jego po-
wtórnego przyjścia i nigdy nie zapomnieli o 
konieczności spożywania ciała Chrystuso-
wego i picia Jego krwi w znaczeniu wyja-
śnionym powyżej. A gdy oni jedli, wziął 
Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał 
uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest 
ciało moje. Potem wziął kielich i podzięko-
wał, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszy-
scy; albowiem to jest krew moja nowego 
przymierza, która się za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów [Mt 26,26-28]. 

 
Co to znaczy pić krew Syna Człowiecze-

go? Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmu-
je. ◼ 
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Dlaczego Jezus musiał umrzeć 
straszną, krwawą śmiercią na krzyżu? Dla-
czego wszechmogący Bóg po prostu nie 
powiedział Słowa (tak jak stworzył świat) 
i nie anulował w ten sposób ciążącej nas 
nami kary? – takie myśli krążyły mi po 
głowie kiedyś, kiedy jeszcze nie znałem 
Boga i Jego Słowa. Wiem, że takie pytania 
wciąż nurtują wielu ludzi i często prowa-
dzą ich do buntu wobec Stwórcy, którego 
postrzegają jako mściwą i okrutną postać.  

 
Zacznijmy od tego, że Bóg jest wierny – 

wierny nie nam, ale Swojemu Słowu. 
„Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest 
kłamcą” – pisze apostoł Paweł w Liście do 
Rzymian 3,4. Bóg jest niezmienny, nie zmie-
nia zdania w zależności od okoliczności. 
Jeżeli tuż po powołaniu świata określił, że 
karą za grzech jest śmierć (patrz 1 Mojże-
szowa 2,16-17) to nadal to Jego Słowo ob-
owiązuje. „Albowiem zapłatą za grzech jest 
śmierć” – Rzymian 6, 23. 

Dlatego każdego człowieka czekała 
śmierć, „gdyż wszyscy zgrzeszyli i są pozba-
wieni Bożej chwały” – Rzymian 3,23. Ale tak 
naprawdę należy tu przytoczyć szerszy 
cytat z tej wypowiedzi apostoła Pawła: 
„Teraz natomiast, niezależnie od Prawa, obja-
wiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona 
przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedli-
wość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi 
Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy 
wierzą. Nie ma przy tym wyjątków — wszyscy 
zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. 
Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w 
darze, z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chry-
stus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustano-

wił przebłaganiem, z którego skorzystać moż-
na przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten 
sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. 
Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów 
popełnionych wcześniej, w okresie powściągli-
wości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby 
stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i 
usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył 
Jezusowi.” 

 
Niedoskonałe ofiary 
Starotestamentowy system ofiarniczy 

zakładał składanie krwawych ofiar ze zwie-
rząt, które miały oczyszczać ofiarodawcę z 
grzechów. Te ofiary nie zmazywały jednak 
grzechów trwale, trzeba było wciąż na no-
wo powtarzać ten rytuał. Mimo to był on 
zapowiedzią jednej, doskonałej ofiary Ba-
ranka Bożego, Mesjasza. Już nie zwykłe 
baranki, kozły i cielce, ale doskonały Syn 
Boży wydał siebie samego za grzechy świa-
ta, za tych, którzy w Niego uwierzą i zaufają 
Mu. „Prawo, jako zawierające w sobie cień 
przyszłych przywilejów, a nie sam obraz rze-
czy, przez te same ofiary, składane stale rok w 
rok, w ogóle nie może doprowadzić do dosko-
nałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czyż 
nie zaprzestano by ich przynoszenia, gdyby 
raz oczyszczone sumienie tych, którzy je skła-
dają, pozostawało już wolne od jakiegokolwiek 
grzechu? A tymczasem ofiary te, co roku pona-
wiane, właśnie przypominają o grzechach. Bo 
jest niemożliwe, aby krew cielców i kozłów 
zmazywała grzechy. Dlatego, w związku z 
przyjściem na świat, Chrystus mówi: Nie 
chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi 
ciało; nie znalazłeś przyjemności w całopale-
niach ani ofiarach za grzech. Oznajmiłem za-

T E M A T  N U M E R U  

U s p ra w i e d l i w i e n i e  w e  k r w i  C h r y s t u s a  
 

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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tem: Przychodzę! — W zwoju księgi napisano o 
Mnie — pragnę czynić Twą wolę, mój Boże. 
Najpierw zatem mówi: Nie chciałeś ofiary ani 
daru, oraz: Nie znalazłeś przyjemności w cało-
paleniach i ofiarach za grzech — a te przecież 
składa się zgodnie z Prawem —a następnie 
stwierdza: Oto przychodzę, aby spełnić Twoją 
wolę. Unieważnia więc pierwsze, aby ustano-
wić drugie. Mocą tej samej woli jesteśmy 
uświęceni dzięki złożonej raz na zawsze ofie-
rze, którą było ciało Jezusa Chrystusa. Ponad-
to każdy kapłan przystępuje codziennie do 
służby i wielokrotnie składa te same ofiary, 
które w ogóle nie mogą zmazać grzechów Je-
zus natomiast, po złożeniu jednej ofiary za 
grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga i 
czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się pod-
nóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą 
uczynił na zawsze doskonałymi tych, których 
uświęca.” – Hebrajczyków 10,1-18 

 
Życie we krwi 
Krew ma szczególne znaczenie w Bo-

żych oczach, jest szczególną „substancją”. 
„Życie ciała jest bowiem w jego krwi. Ja ze-
zwoliłem wam składać ją na ołtarzu, aby była 
za was zadośćuczynieniem, bo z powodu życia, 
które jest we krwi, dokonuje się zadośćuczy-
nienie. Dlatego powiedziałem Izraelitom: Ni-
komu z was, tak samo cudzoziemcom, którzy 
wśród was mieszkają, nie wolno spożywać 
krwi!” – 3 Mojżeszowa 17,11-12. Nawet w 
tradycji niewierzących ludów krew ma 
szczególne znaczenie i pieczętuje się nią 
przymierze, zawarcie braterstwa czy pod-
pisuje się nią ważne dokumenty. „Dlatego 
również pierwsze przymierze zostało przypie-
czętowane krwią. Gdy Mojżesz ogłosił całemu 
ludowi wszystkie ustawy Prawa, wziął krew 
cieląt i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną 
i hizopem, pokropił zarówno samą księgę, jak i 
cały lud, i powiedział: To jest krew przymierza, 
które Bóg dla was ustanowił. Podobnie pokro-
pił krwią przybytek i wszystkie naczynia prze-
znaczone do służby Bożej. Właściwie, według 

Prawa, niemal wszystko oczyszcza się krwią i 
bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Skoro 
więc ziemskie odpowiedniki rzeczy niebieskich 
trzeba oczyszczać takimi ofiarami, same rze-
czy niebieskie — lepszymi ofiarami niż te. 
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbu-
dowanej rękami, będącej odbiciem prawdzi-
wej, ale do samego nieba, aby teraz reprezen-
tować nas przed obliczem Boga.” – Hebraj-
czyków 9,18-24; „Jeśli jednak żyjemy w Świe-
tle, tak jak On sam jest w Świetle, to łączy nas 
wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, 
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” 1 List 
Jana 1,7. 

 
Nieskończenie doskonała ofiara 
Ale dlaczego krew przelana przez jed-

nego człowieka, choćby w wyniku najokrut-
niejszej śmierci, ma zmazać grzechy całej 
ludzkości? Jak to możliwe i skąd w ogóle 
taki pomysł? Sam kiedyś zadawałem sobie 
podobne pytania. Kluczem do odpowiedzi 
jest fakt, że na krzyżu na Golgocie nie 
umarł zwyczajny człowiek, a Syn Boży. „Bo 
jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, 
zapanowała śmierć, tym bardziej przez jedne-
go, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują 
ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, 
zapanuje życie. A zatem jak jeden upadek do-
prowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak 
jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim 
ludziom życiodajne usprawiedliwienie. Bo jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 
wielu stało się grzesznikami, tak przez posłu-
szeństwo jednego wielu stanie się sprawiedli-
wymi.” – Rzymian 5,17-19 

Jeżeli spróbujemy uzmysłowić sobie 
wielkość majestatu, potęgi i nieskończono-
ści Boga (niestety nasze zdolności poznaw-
cze tutaj umożliwiają nam to tylko w nie-
wielkim ułamku) to możemy choć trochę 
zrozumieć ogrom znaczenia śmierci Syna 
Bożego. Doskonale ujął to Derek Prince we 
fragmencie swojej książki, zamieszczonym 
w tym numerze PS. Tu powtórzę tylko trzy 
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zdania z tego cytatu: „Życie Boga Stwórcy 
jest nieskończenie bardziej cenne niż życia 
wszystkich stworzeń, jakie kiedykolwiek 
istniały. Dusza Syna Bożego była więcej niż 
wystarczającą ofiarą złożoną za dusze całej 

ludzkości. W Psalmie 130:7 zapisano:  „u 
Pana jest łaska i odkupienie u niego obfite”. 
Innymi słowy: Bóg nie tylko zapłacił za od-
kupienie — On przepłacił za nasze odkupie-
nie! ◼ 

D u s z a  j e s t  w e  k r w i  
 

D e r e k  P r i n c e  

Czym jest dusza? W Księdze Kapłań-
skiej Bóg daje nam odpowiedź na to pyta-
nie we wspaniały proroczy sposób:  

„Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem 
wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokony-
wali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to 
krew dokonuje przebłagania za duszę.” Kpł 
17:11 (NKJV) 

W pierwszym stwierdzeniu, które zo-
stało przetłumaczone: życie ciała jest we 
krwi, w języku hebrajskim — w miejscu sło-
wa życie - użyto słowa nefesh. Tak więc 
„dusza” ciała jest we krwi.  

Jakie ma to znaczenie? Każdy człowiek 
ma ducha, duszę i ciało. Kiedy duch odcho-
dzi, zanika oddech. Kiedy dusza odchodzi, 
krew przestaje krążyć. Dusza ciała jest we 
krwi. I Bóg mówi: „Dałem wam ją - duszę, czy 
też życie — do użytku na ołtarzu, abyście do-
konywali nią przebłagania za dusze wasze”. 
Innymi słowy, jedna dusza musiała dokonać 
przebłagania za inną duszę. Dusza ciała jest 
we krwi, więc to krew musiała zostać prze-
lana w celu przebłagania — by dać życie za 
życie. Ponownie wróćmy do 53. rozdziału 
Księgi Izajasza, w którym jest mowa o od-
kupieniu. W ostatnim wersecie tego roz-
działu, kończącym opis odkupieńczego 
dzieła cierpiącego Sługi Pana, czytamy: 
„Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mo-

carzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował 
na śmierć swoją duszę i do przestępców był 
zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił 
się za przestępcami”.  

W niektórych przekładach znajdziemy 
zapis: za to, że ofiarował swoje życie. Zamiast 
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dusza użyto słowo życie. Natomiast w języ-
ku hebrajskim w miejscu tym widnieje sło-
wo nefesh. Dusza jest tutaj lepszym tłuma-
czeniem. Jak Jezus ofiarował na śmierć 
swoją duszę? Przez przelanie krwi. Jego 
dusza została ofiarowana za całą ludzkość, 
gdy krwawiąc umarł na krzyżu.  

Mam wrażenie, czytając opis ukrzyżo-
wania, że ciało Jezusa całkowicie pozba-
wiono krwi. Okaleczono Jego plecy. Wło-
żono Mu ciernie na głowę. Przebito Jego 
nogi i ręce gwoździami. Krwawił okrutnie. 
A tuż po tym, gdy wydał ostatnie tchnienie, 
jeden z żołnierzy wbił włócznię w Jego ser-
ce, z którego wypłynęła krew i woda. To 
tak jak by na krzyżu cała krew wypłynęła z 
Jego ciała. Jako ostatni Adam ofiarował 
swoją duszę za wszystkich potomków Ada-
ma. 

 Mogę zaakceptować doktryny przez 
wiarę i wierzyć w nie, ale moje wykształce-
nie logika — prędzej czy później — każe 
sprawdzić, czy mają one sens. Dopiero, gdy 
zacząłem rozmyślać nad tą prawdą — że 
dusza ciała jest we krwi — zrozumiałem 
przesłanie. Stało się ono dla mnie logiczne. 
Przez lata wierzyłem w odkupienie — że 
Jezus był ofiarą za grzech. Wiedziałem, że 
ofiara ta przyniosła przebaczenie wszyst-
kim ludziom. Ale potem zacząłem rozmy-
ślać nad tym, w jaki sposób dusza Syna Bo-
żego została ofiarowana i doszedłem do 
wniosku, że życie Boga Stwórcy jest nie-
skończenie bardziej cenne niż życia wszyst-
kich stworzeń, jakie kiedykolwiek istniały. 
Dusza Syna Bożego była więcej niż wystar-
czającą ofiarą złożoną za dusze całej ludz-
kości. W Psalmie 130:7 zapisano:  „u Pana 
jest łaska i odkupienie u niego obfite”. Innymi 
słowy: Bóg nie tylko zapłacił za odkupienie 
— On przepłacił za nasze odkupienie!  

Myślę, że zrozumienie tej koncepcji 
sprawi, że Jezus stanie się dla ciebie jeszcze 
cenniejszy. Jego dusza, którą ofiarował na 

krzyżu, przelewając swoją krew, została 
poświęcona, aby odkupić całą ludzkość, 
zgodnie z zasadą, którą właśnie poznaliśmy 
— dusza za duszę.  

Powinniśmy bardzo ostrożnie wypowia-
dać się o krwi Jezusa. Słyszałem, jak nawet 
ewangeliczni i charyzmatyczni nauczyciele 
wypowiadali się o krwi Jezusa w sposób 
„negatywny”, mówiąc, że „krew była jedy-
nie ceną zapłaconą za grzech”. Nie zgadzam 
się z tym. Zachęcam, abyś nigdy w ten spo-
sób nie myślał. Nie umniejszaj wartości 
krwi Jezusa. Niestety Kościół dzisiaj jest 
nasączony wieloma niebiblijnymi naukami. 
Niektóre denominacje usunęły nawet 
wszystkie wzmianki mówiące o krwi Jezusa 
ze swoich śpiewników. Kto za tym stoi? Z 
pewnością nie Bóg!  

W Księdze Kapłańskiej zapisano: życie 
[...] jest we krwi (Kpł 17:11). Życie to nic ne-
gatywnego. Prawda? To jedna z najbardziej 
pozytywnych rzeczy, jakie możemy spotkać 
na ziemi. Życie Boga jest we krwi Jezusa. 
Dlatego całe niebo patrzy z odrazą na każ-
dego, kto umniejsza wartość tej krwi, po-
nieważ było świadkiem ofiary, w której 
Jezus przelewał każdą kroplę swojej życio-
dajnej krwi.  

Co więcej, wierzę, że wyrażając to, jak 
cenna jest dla nas krew Jezusa, przyciąga-
my do siebie Ducha Świętego. Słowa pięk-
nego hymnu Charlesa Wesleya brzmią: 
„Powstań duszo moja, powstań! ”, a później 
pojawia się zdanie: „Jego Duch przemawia 
do krwi”. Kiedy wyznajemy prawdę o krwi 
Jezusa, Duch Święty mówi: „Chcę tam być, 
bo ci ludzie mówią rzeczy, które chcę sły-
szeć”. 

 
 Fragment książki  

„Za cenę krwi” ◼  
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Mieć czyste sumienie, to nie tylko spra-
wa honoru, to przede wszystkim zdolność 
stanięcia przed świętym Bogiem. Z założe-
nia, każdy człowiek jest grzesznikiem, a 
Bóg pozostaje niezmiennie święty. Systemy 
religijne starają się dać ludziom możliwość 
uzyskania albo stanu świętości, jaki pozwo-
liłby stanąć przed Bogiem, albo sposobu 
przebłagania Jego gniewu, czyli uzyskanie 
łaski. Natomiast Ewangelia Jezusa Chry-
stusa ogłasza, że jest możliwe uzyskanie 
czystego sumienia bez udziału człowieka, 
gdyż Krew Baranka Bożego przelana na 
Golgocie już tego dokonała.  "O ileż bardziej  
krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego 
ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczy-
ści sumienie nasze od martwych uczynków, 
abyśmy mogli służyć Bogu żywemu" (Hebr 
9,14). 

 
Skoro cena oczyszczenia naszych su-

mień została już uiszczona, to czy oznacza 
to, że my już nic nie musimy robić, aby tę 
czystość utrzymać? Jeden z ostatnich wer-
setów Biblii mówi wyraźnie: „Błogosławieni, 
którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do 
drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do 
miasta” (Obj 22,14).  Więc na czym polega 
„pranie swoich szat”? Skoro jedynie Krew 
Baranka oczyszcza doskonale, to jedyny 
środek „piorący” jakim możemy się posłu-
żyć, jest ten sam i dostępny jest z łaski. Sam 
proces „prania” opisał Apostoł Jan - "Jeśli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i 
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści 
nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jan 1,9). 
Wyznanie grzechów jest czynnością jak 
najbardziej do wykonania przez nas. Nikt 
inny nie może przynieść naszych grzechów 
do Boga, aby zostały zmyte. 

Skoro darowano nam z łaski tak wspa-
niałe oczyszczenie, jakim jest uzyskanie 
czystego sumienia, powinniśmy z całą pil-
nością starać się o utrzymanie tego stanu. 
Apostoł Paweł, będąc oskarżonym przez 
przywódców żydowskich, wyraża swoje 
pragnienie słowami: „sam usilnie staram się 
o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze 
czyste sumienie” (Dz 24,16). W swoim nau-
czaniu o pobożnym życiu wskazuje na istot-
ną rolę sumienia w relacjach międzyludz-
kich. W spornej kwestii odnośnie mięsa, 
chociaż nie ma zakazu spożywania tego co 
jest w jatkach, odwołuje się do sumienia, 
aby nie gorszyć bliźniego. "A jeśliby wam 
ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofie-
rze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na 
onego, który na to wskazał, i dla spokoju su-
mienia" (1 Kor 10,28). 

 
Czystość sumienia jest z pewnością 

dobrym wskaźnikiem  w budowaniu wza-
jemnych relacji pomiędzy wierzącymi, gdyż 
stwarza właściwą płaszczyznę zaufania do 
siebie. Autor Listu do Hebrajczyków, mó-
wiąc o okazywaniu szacunku przewodni-
kom wiary, wskazuje na swoją dbałość o 
stan sumienia. "Módlcie się za nas; jesteśmy 
bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, 
gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępo-
wać" (Hebr 13,18). 

 
Podobnie ma się kwestia utrzymania 

właściwego stanu sumienia w relacjach z 
otoczeniem. W odniesieniu do tych, którzy 
sprawują władzę z Bożego ustanowienia, 
należy okazywać uległość "ze względu na 
sumienie" (Rzym. 13:5). Apostoł Paweł 
wskazuje na istotny czynnik jakim jest za-
chowanie czystości sumienia w sytuacji, 

Z a c h o w a j  c z y s t e  s u m i e n i e  
 

H e n r y k  H u k i s z  
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gdy z łatwością można odwołać się do ar-
gumentów politycznych, aby okazać niepo-
słuszeństwo wobec władzy. 

 
Z reguły trudno jest okazać posłuszeń-

stwo drugiemu człowiekowi, a szczególnie 
jeśli ma on jakąś władzę nad nami. Nie lubi-
my policjantów, bo wlepiają nam mandaty, 
nie lubimy pracodawców, bo za mało nam 
płacą, żony nie lubią swoich mężów, bo nie 
okazują im dostatecznej miłości, itd.. Dlate-
go mamy naukę Słowa Bożego, pokazującą 
nam jaką mamy zajmować postawę w ta-
kich sytuacjach. Wiem, że jest to dość kon-
trowersyjny temat i wymaga obszerniejszej 
prezentacji. Lecz sama kwestia odwołania 
się do sumienia stawia nas na pozycji posłu-
szeństwa wobec Bożego Słowa. Chodzi 
bowiem o coś ważniejszego niż moje zdanie 
na taki, czy inny temat. Nie chodzi o to kto 
ma rację lecz o zachowanie czystości su-
mienia, jaką uzyskaliśmy dzięki Krwi Baran-
ka Bożego. 

 
Biblia prezentuje nam również drugą 

stronę tej kwestii. Byli bowiem ludzie nie 
dbający o swoje sumienia. Jakie było ich 
życie? Z pewnością może być jedynie prze-
strogą, aby nie popełnić takiej samej niego-
dziwości. Apostoł Paweł pisząc do młodego 
Tymoteusza, zwraca jego uwagę na ko-
nieczność zachowania troski o dobre su-
mienie, gdyż inni zajmując się bluźnier-
stwem, stali sie rozbitkami w wierze. Pisał o 
nich, że "pewni ludzie odrzucili (dobre sumie-
nie) i stali się rozbitkami w wierze" (1 Tym 
1,19). Bluźnierstwo, to nie koniecznie zło-
rzeczenie Bogu, lecz jest nim też brak sza-
cunku do Jego przykazań. 

 
Bóg jest szczególnie wrażliwy na to, jak 

odnosimy się do Jego Słowa. Adam i Ewa 

zapłacili najwyższą cenę za brak posłuszeń-
stwa. Pierwszym przejawem była utrata 
czystości, jaką posiadali. Na skutek niepo-
słuszeństwa, starali się zasłonić swą nie-
czystość liśćmi figowymi, lecz był to zabieg 
nieskuteczny. Dlatego Bóg dał im swoją 
zasłonę, a dopiero Krew Baranka zmyła 
brud sumienia całkowicie. 

 
Nie pozwólmy aby jakakolwiek nasza 

racja sprawiła, że na bieli naszych sumień 
pojawi się plamka, nawet niewielka, lecz 
będzie bardzo widoczna dla Bożego oka. A 
z pewnością i my to odczujemy, dlatego 
dokładajmy wszelkich starań, aby tę czy-
stość zachować w każdej sytuacji. 

 
Apostoł Paweł pozostawił bardzo do-

bry przykład życia, za wszelką cenę poboż-
nego. Kosztowało go to wiele, lecz mógł 
powiedzieć: „Dobry bój bojowałem, biegu 
dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz ocze-
kuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w 
owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie 
tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali 
przyjście Jego” (2 Tym 4,7-8). Lecz zanim 
wydał takie świadectwo, ostrzegał, że 
"wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chry-
stusie Jezusie, prześladowanie znosić będą" (2 
Tym 3,12). 

 
Dlatego mamy nieraz do wyboru – za-

chowanie czystego sumienia albo pójście z 
tłumem dla wygody. Do nas należy wybór! 

 
 

Artykuł z bloga  
„Krótka refleksja w świetle Biblii” 

www.hukisz.blogspot.com ◼ 
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D l a c z e g o  W i e c z e r z a  Pa ń s k a  j e s t  
 t a k  w a ż n a ?  

 

M a r i a n  B i e r n a c k i  

Wieczerza Pańska została ustanowiona 
przez Jezusa Chrystusa podczas święta 
Paschy, rokrocznie obchodzonego przez 
Żydów na wspomnienie ich cudownego 
uwolnienia z niewoli egipskiej. Tajemnicą 
cudownego ocalenia Izraelitów owej nocy 
od śmierci był baranek paschalny. Zgodnie 
z wolą Bożą miał on być spożywany w cza-
sie ostatniej plagi egipskiej, a jego krwią 
należało naznaczyć wejścia do izraelskich 
domów. 

Zachowanie życia w tamtych okoliczno-
ściach wymagało czynnej wiary. Kto posłu-
chał i pokropił odrzwia swego domu krwią 
baranka, tego pierworodni domownicy 
ocaleli i wszyscy cieszyli się życiem. Kto 
zlekceważył Słowo Boże i nie oznakował 
swych drzwi krwią, ten miał wizytę anioła 
śmierci i rozpacz w domu. 

Jak przebiegała typowa wieczerza pas-
chalna na pamiątkę tamtych wydarzeń? 
Prowadzący na początku brał do ręki kie-
lich z winem, ogłaszał błogosławieństwo 
tzw. kidusz, wypijał wino i dawał pozosta-
łym do wypicia. Potem brano gorzkie zioła 
moczone w sosie owocowym. Był to także 
czas  na wyjaśnienie znaczenia paschy. 
Śpiewano też któryś z psalmów (od 113 do 
118). Zasadniczą wieczerzę paschalną Ży-
dzi zaczynali łamaniem chleba. Pili drugi 
kielich wina i jedli baranka oraz chleb bez 
kwasu. Kiedy skończyli wieczerzę prowa-
dzący brał trzeci kielich, wypijali go po mo-
dlitwie i śpiewali kolejny hymn ze wspo-
mnianego zakresu psalmów. Po śpiewaniu 
wypijali czwarty kielich podkreślając w ten 
sposób swą nadzieję na udział w chwale 

przyszłego królestwa Izraela. 
W czasie swojej ostatniej wieczerzy 

paschalnej Jezus nadał nowe znaczenie 
dwóm elementom: przaśnikom i trzeciemu 
kielichowi. Powiedział  o chlebie: „To jest 
ciało moje,  za was wydane; to czyńcie na pa-
miątkę moją” (1Ko 11,24). Podając trzeci 
kielich powiedział: „Ten kielich, to nowe 
przymierze we krwi mojej; to czyńcie ilekroć 
pić będziecie na pamiątkę moją” (1Ko 11,25). 
Tak jest do dzisiaj. Chleb reprezentuje cia-
ło Jezusa Chrystusa jako Baranka Bożego. 
Wino w Wieczerzy Pańskiej reprezentuje 
krew Jezusa Chrystusa jako Baranka Boże-
go, który gładzi grzech świata. Warto tu 
dodać, że w symbolice żydowskiej wino 
reprezentuje zarówno krew jak i radość. 

W zrozumieniu głębi wymowy Wiecze-
rzy Pańskiej może być bardzo pomocny 
obraz tradycyjnych zaślubin żydowskich. 
Gdy młody Izraelita zakochał się w kobie-
cie – wówczas ojcowie organizowali uro-
czystość zawarcie kontraktu ślubnego. 
Aktem, który cementował miłość i związy-
wał Oblubienicę z Oblubieńcem na zawsze 
była chwila, gdy on podawał jej kielich z 
winem i mówił: „Wino, które jest w tym 
kielichu reprezentuje moją krew. Jeżeli ją 
wypijesz, będziesz moją. Będziesz mi na 
zawsze poślubioną”. Jeżeli ona wzięła ten 
kielich i z tego kielicha wypiła, to stawali 
się małżeństwem. 

W Wieczerzy Pańskiej mamy wyraźny 
akt duchowych zaręczyn Syna Bożego z 
Kościołem. Podając kielich swym uczniom, 
Jezus symbolicznie zaoferował im związa-
nie się z Nim na zawsze na wzór małżeń-
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stwa. Apostołowie znali ten obyczaj żydow-
ski i nie mogli tego inaczej rozumieć. Jak 
niegdyś Izrael był małżonką Jahwe, tak 
Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, zwią-
zaną z Nim prawnym kontraktem ślubnym. 
Wskazują na to słowa Pisma Świętego: 
„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; 
albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, 
aby stawić przed Chrystusem dziewicę czy-
stą” [2Ko 11,2].  Każdy, kto dzisiaj w akcie 
Wieczerzy Pańskiej pije z kielicha Pańskie-
go – daje świadectwo, że przyjął oświad-
czyny PANA i jest z Nim związany dozgon-
nym węzłem. 

Tak było z izraelskimi zaślubinami. Po 
wypiciu wina z kielicha podanego przez 
oblubieńca  narzeczona była mu poślubio-
na. Od tego momentu należała tylko do 
niego. Zgodnie ze Słowem Bożym złamanie 
tych ślubów było w Izraelu karane śmiercią. 
Pomimo tego, że oblubieniec jeszcze nie 
mieszkał z oblubienicą, to już była ona zo-
bowiązana do dochowania mu całkowitej 
wierności. Stąd rozterka Józefa po otrzy-
maniu informacji, że Maria – z którą byli już 
związani  takim kontraktem – jest w ciąży. 
Dopiero, gdy otrzymał objawienie w tej 
sprawie uspokoił się i w stosownym czasie 
przyjął Marię do przygotowanego już do-
mu. 

Udział w Wieczerzy Pańskiej zobowią-
zuje do wierności Panu. „Nie możecie pić 
kielicha Pańskiego i kielicha demonów; nie 
możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i 
stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobu-
dzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od nie-
go?” [1Ko 10,21-22].  Stąd przestroga, którą 
często powtarzamy za apostołem: „Niechże 
więc człowiek samego siebie doświadcza i tak 
niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Al-
bowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając 
ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego 
jest między wami wielu chorych i słabych, a 
niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie 
osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś 

jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas 
wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zo-
stali potępieni” [1Ko 11,28-32]. Wspaniałe 
to i chwalebne być w związku z Panem Je-
zusem Chrystusem! Jednocześnie jednak 
jest to bardzo odpowiedzialna pozycja, do-
magająca się wygaszenia wszelkich ducho-
wych przyjaźni i związków ze światem. 

Powróćmy do ilustracji kontraktu ślub-
nego. Po wypiciu wina z kielicha zaręczyno-
wego oblubieniec odchodził, by przygoto-
wać dom do wspólnego zamieszkania, a 
oblubienica pozostawała w oczekiwaniu na 
dzień, gdy po nią przyjdzie, aby zabrać ją do 
siebie. Oblubieniec przygotowywał dom 
pod okiem ojca, który był doświadczony i 
wiedział, co oblubienicy będzie potrzebne. 
Gdy ojciec stwierdzał, że wszystko było już 
należycie przygotowane – wysyłał syna po 
oblubienicę. Wtedy oblubieniec powracał 
po swą narzeczoną, zabierał ją do przygoto-
wanego domu i tam – znowu podawał jej 
kielich z winem. Był to wino ich radości. Pili 
z niego razem – symbolicznie kończąc czas 
rozstania. 

Na tę radość wskazał Pan uczniom, 
ustanawiając Wieczerzę Pańską. „Potem 
wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego 
wszyscy. I rzekł im: To jest krew moja nowego 
przymierza, która się za wielu wylewa. Za-
prawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił 
z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go 
będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy 
odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną” [Mk 
14, 23-26]. To prawda. Przed Oblubienicą 
Chrystusową wspaniała przyszłość – 
czwarty kielich z winem radości! 

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierz-
cie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca 
mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, 
byłbym wam powiedział. Idę przygotować 
wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” [J 14,1-3]. 
„I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i 
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Nawet ludzie, dla których Jezus nie jest 
Panem ich życia, a którzy tylko coś tam o 
Nim słyszeli, znają najczęściej słowa z 
Ewangelii Jana (szerzej przytoczył je i ana-
lizował pastor w swoim felietonie): „Ja je-
stem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli man-
nę na pustyni i poumierali; tu natomiast jest 
chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł 
ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem ży-
wym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać 
będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, 
który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za 
żywot świata. (…) Kto spożywa ciało moje i 
pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem 
ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a 
krew moja jest prawdziwym napojem” (6:47-
55). Jezus przyszedł z Nieba by dać życie 
wieczne, oddając Swoje Ciało - tak jak man-
na z Nieba dała Izraelitom na pustyni życie 
(przeżycie) doczesne. Stąd manna pojawia 
się w tej wypowiedzi. 

Ważne by pamiętać o kontekście po-
wyższych słów. Jezus wypowiedział je bez-
pośrednio po nakarmieniu pięcioma bo-
chenkami i dwiema rybami pięciu tysięcy 
mężczyzn (zwróćmy uwagę, że ewangelista 

mówi tylko o dorosłych mężczyznach – 
faktycznie trzeba tę liczbę pomnożyć co 
najmniej przez cztery by dowiedzieć się, ile 
osób zostało wówczas nakarmionych). 

Wcześniej Jan cytuje także dyskusję 
Jezusa z Żydami na temat chleba. Te słowa 
wyraźnie wskazują, że Jezusowi nie chodzi-
ło o fizyczne spożywanie Jego ciała i picie 
krwi a raczej o przychodzenie do Niego i 
wiarę w Niego: Wtedy rzekł im Jezus: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie 
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój 
daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem 
chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje 
światu żywot. Wtedy rzekli do niego: Panie! 
Dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział 
im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do 
mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a 
kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie bę-
dzie.” (Ewangelia Jana 6:32-35) 

Jezus podsumował powyższą dyskusję 
w sposób, który nie powinien pozostawiać 
wątpliwości: „Duch ożywia. Ciało nic nie po-
maga. Słowa, które powiedziałem do was, są 
duchem i żywotem” (Ewangelia Jana 6:63) 

Dlaczego zatem tylu ludzi od wieków 
przekonanych jest, że powinni dosłownie 

K r e w,  c i a ł o  i  d r z w i  
 

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

będzie się radowało serce wasze, a nikt nie 
odbierze wam radości waszej” [J 16,22]. Cze-
ka nas niekończąca się radość w niebie. 

Dlaczego Wieczerza Pańska jest tak 
ważna? Bo mówi, że jesteśmy w związku z 
samym Panem! Zawarliśmy Przymierze z 
Synem Bożym Jezusem Chrystusem. On  
ofiarował się dla nas. Przelał za nas Swą 

krew. My przyjęliśmy z Jego rąk dar ocale-
nia od śmierci. Dar życia wiecznego! Za 
każdym razem jedząc z tego chleba i pijąc z 
tego kielicha to poświadczamy! To poważ-
na sprawa. Najpoważniejsza na świecie! 
Zapraszam do łamania chleba przy stole 
Pańskim. Zapraszam do godnego picia z 
kielicha Pańskiego. ◼ 
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jeść ciało Jezusa i pić Jego krew? Nie za-
mierzam pisać tutaj o tym, że jest to fizycz-
nie niewykonalne, bo zmartwychwzbudzony 
Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już 
nie panuje. (List Pawła do Rzymian 6:9) Po-
dobnie nie zamierzam poruszać kwestii 
tego, że ci, którzy wierzą w takie pokrętne 
interpretacje słów Pana wcale tej „krwi” (w 
ich rozumieniu oczywiście) nie piją, zado-
walając się „ciałem”. Niestety taka postawa 
wynika z braku znajomości CAŁEGO Słowa 
Bożego i dawaniu wiary czyimś interpreta-
cjom, bez samodzielnego badania, czy tak 
się rzeczy mają (patrz Dzieje Apostolskie 
17:11) 

Jezus nie mówił wyłącznie, że jest chle-
bem. Porównywał siebie także do drzwi: 
„Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wej-
dzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i 
pastwisko znajdzie.” (Jan 10:9), do drogi: 

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i 
prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, 
tylko przeze mnie.” (Jan 14:6) oraz do bramy: 
„Ja jestem bramą” (Jan 10:9 – Biblia Tysiąc-
lecia). 

Wszystkie te wypowiedzi moglibyśmy 
równie dobrze wyrwać z kontekstu i pew-
nym nakładem środków i wysiłku intelek-
tualnego stworzyć odpowiednie rytuały. Ot 
– liturgia drzwi, liturgia bramy (notabene 
kilka lat temu coś takiego zrobiono gdzieś 
na polach Wielkopolski i powtarza się ten 
rytuał co roku, ale jakoś się nie przyjął po-
wszechnie), liturgia drogi… Nie różniłyby 
się niczym od tzw. eucharystii w kwestii 
umocowania w Słowie Bożym, wynikałyby 
z takiej samej Jego nieznajomości. 
„Odpowiedział im Jezus: Czy nie dlatego błą-
dzicie, że nie znacie Pism ani mocy Bo-
żej?” (Ewangelia Marka 12:24). ◼ 
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W uzupełnieniu do sondy z lipcowego 
numeru PS przedstawiamy jeszcze dwie 
refleksje uczestników wczasów zborowych 
w Puławach Górnych. 

 
 
Agnieszka Animucka: Minął już ponad 

miesiąc od wczasów zborowych, ale pozo-
stał w pamięci duży ładunek pozytywnych 
doświadczeń czasu spędzonego w Puła-
wach Górnych. Od zawsze najlepiej odpo-
czywam w górach i praktycznie każde wa-
kacje spędzam na górskich wędrówkach. Z 
tamtej perspektywy życie wydaje się bar-
dziej prostolinijne, tam też w naturalny 
sposób najwięcej rozmyślałam o Bogu  na 
różnych etapach mojej wiary.  

W tym roku wyjazd w góry był dla mnie 
szczególny, bo pierwszy raz po chrzcie - z 
braćmi i siostrami ze zboru i u wierzących 
gospodarzy. Czas spójności. Wiele już zo-
stało powiedziane dobrego o tym czasie. To 
co mogłabym dodać, to poza możliwością 
niespiesznych rozmów z ludźmi wierzący-
mi, możliwością ich większego poznania, 
poznania ich drogi, słuchania słowa, ujęła 
mnie cicha gościnność gospodarzy i ich 
bezinteresowność. Chwała Bogu! 

Mariola Busławska: Jestem wdzięczna 
Bogu i Pastorowi, że zorganizował nam 
wypoczynek w tak cudownym miejscu. Był 
to fizyczny odpoczynek, aczkolwiek bardzo 
aktywny, jak i przede wszystkim odpocz-
nienie w Panu. Wszystko było cudownie 
prowadzone przez Ducha Świętego, świa-
dectwa, uwielbienie, nasze poranne i wie-
czorne społeczności. Jestem wdzięczna za 
pyszne 5 gwiazdkowe potrawy, za nasze 
relacje i wspólnie spędzony czas, rozmowy, 
gra w gry planszowe, zwiedzanie, pokona-
nie 14 km czerwonego szlaku i zdobycie 
szczytu Skibce 776 m. Przejazd Leśną kole-
ją bieszczadzką, wspólne spacery, a przede 
wszystkim spotkania ze społecznością ludzi 
wierzących w Puławach Woli Piotrowej, 
Wisłoczku. Mogliśmy zobaczyć i dowie-
dzieć się jak Nasz Dobry Pan przez te lata 
im błogosławi, posila, prowadzi. Poznali-
śmy historię ich życia tu w Bieszczadach, 
gdzie musieli przyjechać i osiedlić pod ko-
niec lat 60. Ich ciężką pracę, a zarazem cał-
kowite zaufanie Panu. A na koniec naszego 
pobytu wisienka na torcie weekendowa 
Konferencja w której mieliśmy zaszczyt 
uczestniczyć, karmić się Słowem Bożym, 
wspólnie uwielbiać Boga. Dziękuję i już 

TO BYŁY WCZASY...
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czekam, jeśli Pan pozwoli, na kolejne wcza-
sy.  

 
Piotr Aftanas: Bardzo wielu podjęło się 

już opisania wydarzeń, które miały miejsce 
wśród nas w Bieszczadach, dlatego i ja rów-
nież co nieco dorzucę. Tak jak dla większo-
ści z nas i jak już ktoś napisał “wisienką na 
torcie” były cztery wykłady pastora Maria-
na na temat zdrowej nauki Biblijnej. Myślę, 

że przyjechałbym tam nawet tylko dla tych 
wykładów, reszta to dodatki, które m.in. 
służą zjednywaniu niewierzących. Niewie-
rzący nie doceni wartości takich wykładów, 
a dodatki są niezbędnym pomostem do 
wzbudzenia wiary.  

 
 

Opracowała Martyna Drobotowicz ◼ 
 



19 

 

 

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

PS: Cześć Piotr, dziękuję, że zgodziłeś 
się udzielić nam wywiadu. Na początek 
opowiedz proszę jak poznałeś Pana Jezu-
sa.  

Pana Jezusa poznałem poprzez spotka-
nie z Jego uczniami, ludźmi pełnymi Ducha 
Świętego, którzy dzielą się ewangelią po-
przez swoje życie. To było spotkanie grupy 
domowej, na którym opowiedziano mnie i 
Ani o zbawieniu i zmienionych przez Jezusa 
życiach wielu ludzi. Moje kamienne serce 
nie było przekonane, ale kiedy włożono na 
nas ręce i pomodlono się, Bóg objawił swo-
ją świętość w potężny sposób! Natych-
miast zaczęliśmy czytać NT oddając swoje 

życie Jezusowi. Chrzest w wodzie i zanu-
rzenie w Duchu Świętym stanowiły począ-
tek nowej drogi. 

 
PS: Co skłoniło Cię do dołączenia do 

zboru Nowe Życie?  
Duch Święty. Po ludzku to nie było dla 

nas naturalne :). 
 
PS: Czym zajmujesz się na co dzień? 
Na co dzień zajmuję się odkrywaniem 

Królestwa Bożego w jego różnorodności  :). 
A zawodowo pracuję w firmie zajmującej 
się naturalnymi probiotykami, poprawiamy 
stan zdrowia wielu osób i jest to dla nas 
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J a r o s ł a w  W i e r z c h o ł o w s k i  

W czasie jednego ze środowych nabożeństw w sierpniu br. mogliśmy zapoznać się z 
interesującymi refleksjami Kuby Irzabka na temat misji chrześcijańskich w Azji Środko-
wej. Poniżej przedstawiamy bez komentarza liczby, dotyczące sytuacji chrześcijaństwa 
w największych krajach tego regionu, pochodzące z danych organizacji misyjnej „Joshua 
Project”.  

Wystarczy je przeanalizować, by przejąć się tą sytuacją i podjąć stosowne decyzje. 
Na pewno decyzje o modlitwie o tych ludzi, ale być może także inne… 

 

Dla porównania: W Polsce procent osób wierzących ewangelicznie to 0,31, zaś poza 
zasięgiem Ewangelii znajduje się obecnie 13 tys. osób. Roczny wzrost liczby chrześcijan 
wierzących biblijnie to 1,5 proc. a misjonarze nie są u nas potrzebni. ◼ 

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

wielką radością. 
 
PS: Co ostatnio odkryłeś (może na no-

wo) w osobie Pana Jezusa? 
Fascynuje mnie sposób życia Pana Jezu-

sa. Chcę go naśladować, być uczniem na 
wzór Mistrza. Ciągle odkrywam prostotę 
ewangelii. 

 

PS: Czy masz jakieś szczególne plany 
czy marzenia, którymi chciałbyś się po-
dzielić? 

Moim pragnieniem jest być blisko Pana, 
spędzić z nim wieczność. Oglądać wielkie 
dzieła Boże, zbawienie wielu. Szczególnie 
rodziny i przyjaciół. Kościół pełen chwały. 

 
Opracowała Martyna Drobotowicz ◼ 

Kraj 
Religia  

dominująca 
Liczba  

ludności 

Chrześcijanie 
wierzący  

ewangelicznie 

Ludność  
bez szans  

na  
poznanie 
Ewangelii 
(obecnie) 

Roczny 
wzrost  
liczby  

chrześcijan 

Szacowana 
minimalna 
potrzebna 

liczba  
misjonarzy 

Uzbekistan Islam 34 mln 0,18 proc. 96,4 proc. 4,4 proc. 558 

Kirgistan Islam 6,6 mln 0,30 proc. 93,4 proc. 4,3 proc. 98 

Tadżykistan Islam 9,9 mln 0,07 proc. 99,4 proc. 6,9 proc. 147 

Kazachstan Islam 19 mln 0,59 proc. 75,4 proc. 3,4 proc. 256 
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Rozdział 19: Społeczność świętych 

“Wierzę w społeczność świętych.” - 
Credo Apostolskie 

 
Te słowa zostały zapisane w credo oko-

ło połowy piątego wieku. 
Byłoby to dla nas trudne, jeśli nie całko-

wicie niemożliwe, by w tak odległym czasie 
dowiedzieć się dokładnie, co znajdowało 
się w umysłach Ojców Kościoła, którzy 
wprowadzili te słowa do credo, lecz w Dzie-
jach Apostolskich mamy opis pierwszej 
społeczności chrześcijańskiej: “Ci więc, 
którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzcze-
ni i tego dnia dołączyło do nich około 
trzech tysięcy osób. Trwali oni w nauce 
apostołów, we wspólnocie, razem łamali 
chleb i nie ustawali w modlitwie.” 

Oto oryginalna wspólnota apostolska, 
model, na którym każda prawdziwa chrze-
ścijańska społeczność musi być wzorowa-
na. 

Słowo “wspólnota”, mimo jego nadużyć, 
wciąż jest pięknym i pełnym znaczenia sło-
wem. Poprawnie rozumiane oznacza to 
samo, co słowo “społeczność”, czyli akt i 
stan dzielenia razem jakiegoś wspólnego 

błogosławieństwa przez pewną liczbę 
osób. Społeczność świętych oznacza wtedy 
bliskie i pełne miłości współdzielenie pew-
nych duchowych błogosławieństw przez 
osoby, które znajdują się na równej stopie 
wobec błogosławieństwa, w którym 
uczestniczą. Ta społeczność musi zawierać 
każdego członka Kościoła Boga od Pięć-
dziesiątnicy do chwili obecnej i do końca 
wieku. 

Teraz, zanim zaistnieje społeczność, 
musi być jedność. Uczestnicy są jednym, 
zupełnie ponad organizacją, narodowością, 
czy wyznaniem. Ta jedność jest boską rze-
czą, osiągniętą przez Ducha Świętego w 
akcie odrodzenia. Ktokolwiek jest zrodzo-
ny z Boga jest jedno ze wszystkimi innymi, 
którzy są zrodzeni z Boga. Tak jak złoto jest 
zawsze złotem, gdziekolwiek i w jakiejkol-
wiek formie się znajduje, a każdy oddzielo-
ny skrawek złota należy do prawdziwej 
rodziny i składa się z tego samego pier-
wiastka, tak każda odrodzona dusza należy 
do powszechnej społeczności chrześcijań-
skiej i wspólnoty świętych. 

Każda odkupiona dusza jest zrodzona z 

N A S Z E  T Ł U M A C Z E N I A  
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tego samego życia duchowego, co każda 
inna odkupiona dusza i uczestniczy w bo-
skiej naturze dokładnie w ten sam sposób. 
Każda jest więc członkiem społeczności 
chrześcijańskiej i współuczestnikiem we 
wszystkim, czym ta społeczność się cieszy. 
To jest prawdziwa społeczność świętych. 
Lecz wiedza o tym nie wystarczy. Jeśli 
chcemy wejść w jej moc, musimy ćwiczyć 
się w tej prawdzie. Musimy praktykować 
myślenie i modlitwę z myślą, że jesteśmy 
członkami Ciała Chrystusa i braćmi wszyst-
kich żyjących i umarłych odkupionych 
świętych, którzy uwierzyli w Chrystusa i 
uznali go za Pana. 

 
Powiedzieliśmy, że społeczność świę-

tych jest wspólnotą, współudziałem powo-
łanych przez Boga osób w pewnych danych 
przez Boga rzeczach. Teraz, co to za rze-
czy? 

Pierwszą i najważniejszą jest życie - 
“życie Boga w duszy człowieka”, zapoży-
czając wyrażenie od Henry’ego Scougala*. 
Życie jest podstawą wszystkiego innego, co 
zostało dane i jest współdzielone. A życiem 
tym, nie jest nic innego, tylko sam Bóg. Po-
winno być jasne, że nie może być mowy o 
prawdziwym chrześcijańskim współdziele-
niu, dopóki nie będzie wpierw udzielenia 
życia. Organizacja i nazwa nie tworzą ko-
ścioła. Sto religijnych osób połączonych w 
jedność dzięki starannej organizacji nie 
tworzą kościoła ani trochę bardziej, niż 
jedenastu martwych mężczyzn tworzy dru-
żynę piłkarską. Pierwszym wymogiem jest 
życie, zawsze. 

Apostolska wspólnota jest również 
wspólnotą prawdy. Inkluzywność wspólno-
ty musi zawsze iść w parze z jej ekskluzyw-
nością. Prawda wprowadza do swego ła-
skawego kręgu wszystkich, którzy uznają i 
akceptują Biblię, jako źródło wszelkiej 
prawdy i Syna Bożego, jako Zbawiciela lu-
dzi. Lecz nie odważy się na żaden słaby 

kompromis z faktami, na żadne sentymen-
talne wygłaszanie starych frazesów: 
“Wszyscy zmierzamy do tego samego miej-
sca… Każdy poszukuje własnej drogi, by 
spodobać się Ojcu i uczynić niebo swoim 
domem.” Prawda czyni ludzi wolnymi i 
prawda będzie związywać i rozwiązywać, 
będzie otwierać i zamykać, będzie przyjmo-
wać i wyłączać zgodnie ze swoją najwyższą 
wolą, bez względu na osoby. Odrzucać lub 
zaprzeczać prawdzie Słowa oznacza wyłą-
czanie siebie samego ze społeczności apo-
stolskiej. 

 
Teraz, ktoś może zapytać: “Co to za 

prawda, o której mówisz? Czy moim losem 
jest polegać na prawdzie baptystycznej, 
prawdzie prezbiteriańskiej, prawdzie angli-
kańskiej, czy na tych wszystkich, czy na 
żadnej z nich? Aby poznać społeczność 
świętych, czy mam wierzyć w kalwinizm, 
czy arminianizm? W kongregacjonalną, czy 
episkopalną formę zarządzania kościołem? 
Czy mam interpretować proroctwa w zgo-
dzie z premillenarystami, czy z postmillena-
rystami? Mam wierzyć w zanurzenie, po-
kropienie, czy polewanie?” Odpowiedź na 
to wszystko jest prosta. Dezorientacja jest 
jedynie pozorna, nie rzeczywista. 

Pierwsi chrześcijanie, pod ogniem prze-
śladowań, pędzeni z miejsca na miejsce, 
czasem pozbawieni możliwości dokładnego 
poinstruowania w wierze, pragnęli 
“zasady”, która podsumowałaby wszystko, 
w co muszą wierzyć, aby zapewnić sobie 
wieczne dobro. Z tej krytycznej potrzeby 
wyrosły creda. Z wielu, Credo Apostolskie 
jest najbardziej znanym i najbardziej ko-
chanym i było z czcią powtarzane przez 
największą liczbę wierzących w ciągu wie-
ków. I dla milionów dobrych ludzi to credo 
zawiera zasadnicze elementy prawdy. 
Oczywiście nie wszystkie prawdy, lecz sed-
no wszelkiej prawdy. Służyło w dniach pró-
by jako swego rodzaju sekretne hasło, któ-
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re natychmiastowo łączyło ludzi między 
sobą, kiedy przekazywane było z ust do ust 
przez naśladowców Baranka. Można zatem 
uczciwie powiedzieć, że prawda dzielona 
przez świętych we wspólnocie apostolskiej 
jest tą samą prawdą, która jest nakreślona 
dla ułatwienia w Credo Apostolskim. 

W tym czasie, kiedy prawda Chrześci-
jaństwa znajduje się pod poważnym ostrza-
łem z tak wielu kierunków, jest bardzo 
ważnym, abyśmy wiedzieli, w co wierzymy i 
abyśmy strzegli tego starannie. Lecz w na-
szym wysiłku interpretacji i objaśnienia 
Pisma Świętego w zgodzie z pradawną wia-
rą wszystkich chrześcijan powinniśmy pa-
miętać, że poszukująca dusza może znaleźć 
zbawienie przez krew Chrystusa nie znając 
jeszcze zbyt wiele z pełniejszego nauczania 
teologii chrześcijańskiej. Musimy zatem 
dopuszczać do naszej wspólnoty każdą 
owcę, która usłyszała głos Pasterza i pró-
buje za Nim podążać. 

Początkujący w Chrystusie, który nie 
miał jeszcze możliwości poznać wielu 
prawd chrześcijańskich oraz poszkodowa-
ny wierzący, który miał nieszczęście wy-
chowywać się w kościele, gdzie Słowo było 
zaniedbywane za kazalnicą, znajdują się w 
bardzo podobnej sytuacji. Ich wiara pojmu-
je jedynie niewielką część prawdy, a ich 
“udział” z konieczności ograniczony jest do 
tej niewielkiej części, którą pojmują. Ważne 
jest jednak to, że ta niewielka część, którą 
posiadają, jest właściwą prawdą. Może to 
być nie więcej niż to, że “Chrystus Jezus 
przyszedł na świat, aby zbawić grzeszni-
ków”, lecz jeśli kroczą w światłości tej nie-
wielkiej części prawdy, nic więcej nie trze-
ba, aby wprowadzić ich do kręgu błogosła-
wionych i ustanowić ich prawdziwymi 
członkami wspólnoty apostolskiej. 

Dlatego prawdziwa społeczność chrze-
ścijańska składa się z dzielenia Obecności. 
To nie jedynie poezja, lecz fakt nauczany 
dużymi literami w Nowym Testamencie. 

Bóg dał nam Siebie samego w Osobie 
Swego Syna. “Bo gdzie dwaj lub trzej gro-
madzą się w moje imię, tam jestem pośród 
nich.” Immanentność Boga w Jego wszech-
świecie czyni możliwym korzystanie z 
“prawdziwej Obecności” przez świętych 
Bożych w niebie i na ziemi równocześnie. 
Gdziekolwiek są, On jest dla nich dostępny 
w pełni swej boskości. 

Nie wierzę, że Biblia naucza na temat 
możliwości komunikacji między świętymi 
na ziemi i tymi w niebie. Lecz, mimo iż nie-
możliwa jest komunikacja, z pewnością 
możliwa jest społeczność. Śmierć nie wyry-
wa pojedynczego wierzącego z jego miejsca 
w Ciele Chrystusa. Tak jak w naszych ludz-
kich ciałach każdy członek jest odżywiany 
tą samą krwią, która w jednym momencie 
daje jedność i życie całemu organizmowi, 
tak w Ciele Chrystusa ożywiający Duch 
przepływający przez każdą część daje życie 
i jedność całości. Nasi bracia chrześcijanie, 
którzy odeszli sprzed naszych oczu, wciąż 
zachowują swoje miejsce w powszechnej 
wspólnocie. Kościół jest jeden, czy wędru-
jący, czy śpiący, poprzez jedność życia na 
wieki. 

 
Najważniejszą rzeczą w doktrynie spo-

łeczności świętych jest jej praktyczny 
wpływ na życie chrześcijan. Wiemy bardzo 
mało o świętych w górze, lecz o świętych w 
dole na ziemi wiemy lub możemy wiedzieć 
całkiem sporo. My protestanci nie wierzy-
my (ponieważ Biblia tego nie uczy), że świę-
ci, którzy poszli do nieba przed nami są pod 
jakimkolwiek wpływem modlitw lub starań 
świętych pozostających na ziemi. Nasza 
szczególna troska nie dotyczy tych, których 
Bóg już uhonorował wizją uszczęśliwiającą, 
lecz uciskanych i trudzących się pielgrzy-
mów, którzy wciąż podróżują do Miasta 
Boga. Wszyscy należymy do siebie nawza-
jem. Duchowe dobro każdego z nas jest lub 
powinno być troską w miłości wszystkich 
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pozostałych. 
 Powinniśmy modlić się o poszerzenie 

duszy, aby przyjąć do naszych serc wszyst-
kich Bożych ludzi, jakiejkolwiek są rasy, 
koloru skóry, czy przynależności kościelnej. 
Następnie powinniśmy ćwiczyć myślenie o 
sobie, jako o członkach błogosławionej 
rodziny Boga i walczyć w modlitwie o mi-
łość i docenianie każdego, kto jest zrodzo-
ny z Ojca. 

Sugeruję także, abyśmy starali się zapo-
znać na ile to tylko możliwe z dobrymi i 
świętobliwymi duszami, które żyły przed 
naszymi czasami i należą teraz do grona 
wykupionych w niebie. Jak smutnym jest 
ograniczanie naszych sympatii do tych, 
którzy należą do naszych czasów, podczas 
gdy Bóg w swej opatrzności uczynił dla nas 
możliwym cieszenie się bogatymi skarbami 
umysłów i serc tak wielu świętych i obdaro-
wanych innych dni. Ograniczanie naszej 
lektury do dzieł kilku ulubionych autorów 
dnia dzisiejszego lub zeszłego tygodnia to 
zawężenie naszych horyzontów i niebez-
pieczne ściśnięcie naszych dusz.   

Nie mam wątpliwości, iż wypełniona 
modlitwą lektura niektórych duchowych 
klasyków stuleci zniszczyłaby w nas na 
zawsze to skurczenie duszy, które wydaje 
się być znakiem rozpoznawczym współcze-
snego ewangelikalizmu. 

Dla wielu z nas studnie z przeszłości 
czekają na ponowne otwarcie. Augustyn, 
na przykład, przyniósłby nam poczucie 
przytłaczającego majestatu Boga, który 
posunąłby się daleko, by wyleczyć nonsza-
lancję ducha, tak szeroko spotykaną wśród 
współczesnych chrześcijan. Bernard z Clu-
ny śpiewałby nam o “Złotym Jeruzalem” i o 
miejscu wiecznego dnia sabatu do czasu, 
gdy nędzne przyjemności tego świata stały-
by się nie do zniesienia. Richard Rolle poka-

załby nam jak uciec od “obfitości bogactw, 
adorowania kobiet i urody młodości”, tak 
abyśmy mogli dojść do poznania Boga z 
intymnością, która w naszych sercach sta-
nie się “ciepłem, zapachem i pieśnią”.  Ter-
steegen szeptałby nam o “ukrytej miłości 
Boga” i strasznej Obecności, aż do momen-
tu gdy nasze serca stałyby się “ciche przed 
Nim” i “w wewnętrznym ukłonie wielbiłyby 
Go”. Przed naszymi oczami słodki Św. Fran-
ciszek zarzuciłby swoje ramiona miłości 
wokół słońca i księżyca, drzew i deszczu, 
ptaków i zwierząt i dziękowałby Bogu za 
nie wszystkie w czystym zachwycie ducho-
wego oddania.   

Lecz kto potrafi dopełnić listę świętych? 
Mamy wobec nich dług wdzięczności zbyt 
wielki, by go pojąć: prorok i apostoł, mę-
czennik i reformator, uczony i tłumacz, 
twórca hymnów i kompozytor, nauczyciel i 
ewangelista, nie wspominając dziesięć ty-
sięcy razy dziesięć prostodusznych i anoni-
mowych dusz, które podtrzymywały pło-
mień czystej religii nawet w czasach, gdy 
wiara naszych ojców ledwo tliła się jedynie 
słabo na całym świecie.  

Należą do nas, wszyscy, a my należymy 
do nich. Oni, my i wszyscy odkupieni męż-
czyźni i kobiety jakiejkolwiek epoki czy 
klimatu, objęci jesteśmy powszechną 
wspólnotą Chrystusa i razem tworzymy 
“królewskie kapłaństwo, naród święty, lud 
nabyty”, cieszący się wspólną, ale błogosła-
wioną społecznością świętych. 

 
 
 
* Henry Scougal (1650–1678) - szkocki 

teolog, duchowny i pisarz (przyp. tłum.). ◼ 
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Na zdjęciu pamiątka z Krakowa z mu-
zeum w Synagodze Starej. Wycinanka 
przedstawiająca panią Zeresz, która wyle-
wa pomyje na swojego męża Hamana, my-
śląc, że to Mordochaj. W 5 rozdz. ks. Estery 
nie znajdujemy tegoż epizodu, jest to histo-
ria pochodząca z midrasza, ale niewyklu-
czone, że tak też było. To przecież 
„zaradna” Zeresz namówiła wkurzonego i 
przygnębionego męża (który szukał u niej 
pocieszenia), aby kazał wybudować szubie-
nicę dla Mordochaja – a potem? – powie-
działa – zadowolony idź z królem na ucztę. 
(Przypomina się historia „smutnego” Acha-
ba i „pomysłowej” Izebel). I wiemy, że po-
szedł z uśmiechem, nie spodziewając się w 
najmniejszym ułamku co go czeka. Zdema-
skowany, skompromitowany i upokorzony, 
sam został na niej powieszony, zabito rów-
nież dziesięciu jego synów. O żonie nic nie 
wiadomo; być może, pomimo swojej makia-
welskiej postawy, przeżyła – w pewnym 
momencie bowiem, świadoma swojej nędzy 
i rozproszonego dziedzictwa (bo tak z he-
brajskiego tłumaczy się jej imię), uznała 
wszechmoc Boga Izraela mówiąc: Jeśli 
Mordochaj, z którym zacząłeś przegrywać, 
jest z pochodzenia Żydem, nie zdołasz go 

pokonać – owszem, sam przed nim całko-
wicie padniesz. (Est 6,13). Cóż za nieza-
chwiana pewność. 

 
Wnioski: 
1. Każdy człowiek zawiśnie na szubieni-

cy potępienia, w przeważającej większości 
nie spodziewając się tego, a nawet z uśmie-
chem i poczuciem spełnionego i szczęśliwe-
go życia. 

2. Jest jednak wyjątkowa możliwość 
ratunku (nie tylko dla zdeprawowanych 
wrogów chrześcijaństwa, ale dla każdego 
człowieka): uznając swoją nędzę oraz uzna-
jąc moc i panowanie Mesjasza nad swoim 
życiem. 
 

 
*** 

 
Kilka ciekawostek encyklopedycznych: 

 
Synagoga znajdująca się na Kazimierzu 

w Krakowie, przy ulicy Szerokiej 24. jest 
jedną z najstarszych zachowanych synagog 
w Polsce oraz jednym z najcenniejszych 
zabytków żydowskiej architektury sakral-
nej w Europie. Siedem synagog: Stara, Wy-
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soka, Remuh, Poppera, Tempel, Kupa, Izaa-
ka oraz inne mniejsze tworzą unikatowy w 
Europie zespół synagogalny, który można 
jedynie porównać z synagogami w Pradze. 
Synagogi wraz z całym Kazimierzem w 
1978 roku wpisano na pierwszą listę świa-
towego dziedzictwa kultury UNESCO. 

 
Midrasz (hebr.   ִמְדָרׁש midrāš, od hebr. 

 ,”dārāš: „szukać”, „badać”, „poszukiwać  ָדַרׁש 
„śledzić”, „głosić”) – w judaizmie wielo-
znaczny termin, w głównym znaczeniu 
określający rodzaj komentarzy rabinackich, 
które przyporządkowują treść tradycji do 
tekstu biblijnego, nawiązujących do histo-
rycznej formy stawiania pytań i udzielania 
odpowiedzi jako kapłańskich pouczeń, a 

także do prorockiej informacji. Jest typem 
literatury odnoszącej się do konkretnego, 
kanonicznego tekstu, uważanego przez 
autora za objawiony przez Boga. Midrasz 
jest dziełem pochodnym w stosunku do 
tekstu biblijnego, lecz pod względem treści, 
z uwagi na sens owego tekstu, pozostaje 
stosunkowo niezależny od podstawowego 
sensu biblijnego i zachowuje możliwość 
wydobywania nowych, zróżnicowanych 
znaczeń wyrażeń biblijnych. Midrasze były 
tworzone przez rabinów – głównie między 
II a IV w. – w formie ustnej, a w okresie póź-
niejszym (do XI w.) spisywane. Stanowiły 
materiał wykorzystywany przy redakcji 
Talmudu. ◼ 
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Lipiec to czas pełen 
wakacyjnych wyjaz-
dów. Szczególnym wy-
darzeniem w życiu 
naszego zboru były 
wspólne wczasy w 
Bieszczadach. Wiele 
osób na tyle dobrze 
wspominało ubiegło-
roczne wczasy w Ma-
rylinie, że i do Puław 
Górnych wybrało się 
ponad 60 osób, mimo 
znacznie większej od-
ległości od Gdańska.  

W drogę wyruszyli-
śmy rano w poniedzia-
łek (11.07.), by wspólnie już spędzić wieczór w Bieszczadach. Puławy Górne to jedna z 
miejscowości, gdzie w latach 70-tych przybyli wierzący osadnicy z Zaolzia. Zasiedlili trzy 
wioski, wspólnie budując nie tylko swoje domy, ale i kaplice. W trakcie naszych wczasów 
mieliśmy okazję poznać wyjątkową historię tych chrześcijańskich wiosek, spotkać się z 
żyjącymi jeszcze osadnikami oraz zadać im pytania. Poza Puławami odwiedziliśmy rów-
nież Wisłoczek oraz Wolę Piotrową, do której spora część grupy postanowiła wybrać się 
około 4-godzinnym szlakiem przez góry. Na miejscu bracia i siostry podjęli nas słodkim 
poczęstunkiem i opowiedzieli o tym, jak Bóg błogosławił ich przez lata.  

Staramy się, aby wczasy zborowe kojarzyły się przede wszystkim z wypoczynkiem. 
Ale czy dla wierzącego 
jest coś lepszego niż wy-
poczynek w społeczności 
z Bogiem i Kościołem? 
Dlatego każdy dzień roz-
poczynaliśmy od modli-
twy/rozważania i także 
kończyliśmy spotykając 
się w kaplicy. Wieczora-
mi więcej czasu przezna-
czaliśmy na śpiew oraz 
świadectwa i refleksje 
uczestników wczasów. 
Był to bardzo cenny i 

 

W trakcie długiego spaceru do Woli Piotrowej 

Podczas wczasów odwiedziliśmy między innymi  
Dom Modlitwy w Wisłoczku 
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budujący czas. Reszta dnia nie posiadała określonego planu poza wyjątkowo smacznymi 
posiłkami. Część z nas odwiedzała pobliskie atrakcje, inni decydowali się na kąpiel w 
rzece, jeszcze inni na spacer albo po prostu kawę z innymi wierzącymi.  

W weekend, którym kończyły się nasze wczasy (16-17.07) uczestniczyliśmy jako 
goście w konferencji z okazji rocznicy tamtejszego zboru, w tym roku o usługę w jej trak-
cie poproszono pastora naszej społeczności. Niedzielne kazanie „Nie ulepszaj tego co 
dobre i zdrowe” można odnaleźć i wysłuchać na kanale Youtube naszego zboru. Wiele 
wskazuje na to, że istnieje potrzeba organizowania tego typu wspólnych wyjazdów, 
gdzie możemy poznać się lepiej niż podczas cotygodniowych spotkań w kościele. Jak 
Pan Bóg pozwoli, za rok w lipcu znów zorganizujemy wczasy zborowe.  

W weekend 22-23.07. odbyły się w kaplicy naszego zboru warsztaty „Życie na życie” 
skierowane do pasjonatów uczniostwa. Jednym z wykładowców opowiadających o tym 
programie grup uczniowskich był Piotr Bilecki. Warsztaty te służyły przybliżeniu 
uczestnikom idei regularnych spotkań w grupach, których celem jest wzajemne wywie-
ranie wpływu na swoje życie, w oparciu o biblijne nauczanie. Więcej informacji na ten 
temat możecie uzyskać od brata Piotra, którego sylwetkę przedstawiamy w tym nume-
rze PS’a. 

Ostatnia niedziela lipca była szczególna ze względu na wyjątkowych gości. Mieliśmy 
przywilej kolejny raz podjąć w naszym zborze amerykański chór menonicki The Hope 
Singers. Co dwa lata przygotowują oni nowy program, śpiewając chrześcijańskie pieśni 
w języku angielskim oraz polskim. W ten sposób chcą opowiadać o Bogu i głosić dobrą 
nowinę odwiedzając podczas trasy koncertowej wiele miejscowości w naszym kraju. 
Regularnym punktem tournée The Hope Singers stało się Centrum Chrześcijańskie NO-
WE  ŻYCIE. Zaśpiewali wiele pięknych pieśni, a ich opiekun – Matt Gingerich – podzielił 
się z nami niedługim kazaniem ze Słowa Bożego. Po nabożeństwie przenieśliśmy się do 
ogrodu, gdzie odbyła się agapa. Liczymy na to, że za dwa lata znów będziemy mogli go-
ścić ten wyjątkowy chór.  

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

The Hope Singers regularnie odwiedza nasz zbór, za każdym razem  
przygotowując nowy repertuar pieśni w języku polskim i angielskim 
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Bardzo ważnym 
dniem, w kontekście 
renowacji zabytko-
wego budynku dwo-
ru, był wtorek 26 lip-
ca. Tego dnia, po dłu-
gich przygotowaniach 
i zabiegach związa-
nych z otrzymaniem 
odpowiednich po-
zwoleń, przyjechała 
firma, która wymieni-
ła 10 okien na parte-
rze. Koszt jednego 
okna to ponad 11 tys. 
złotych. Łatwo obli-
czyć, że był to wielki 
wydatek dla naszej 
społeczności, jednak dzięki wierności i regularności w ofiarności braci i sióstr z Centrum 
Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE oraz wsparciu przyjaciół naszej wspólnoty, byliśmy w 
stanie go ponieść. W przeciągu zaledwie jednego dnia zostały wstawione wszystkie no-
we okna, a w przeciągu tygodnia brat Adam wykonał wszystkie niezbędne obróbki, w 
taki sposób, że przed nadchodzącą zimą nie musimy się martwić przeciągami i nieszczel-
nościami. Bogu należą się dzięki za to, że zaopatruje nas w siły, chęci i niezbędne środki 
finansowe do regularnej renowacji dworu, który został nam powierzony pod opiekę. ◼ 

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

 

K A Z A N I A  w  l i p c 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  
 

 3 VII – Gabriel Kosętka – „Królewskie sprawy”, 2Tm 2,12 

 10 VII – Marian Biernacki  – „Wytrwaj w posłuszeństwie Słowu Bożemu”, 1Krl 13 

 17 VII – Gabriel Kosętka – „Ocena z zachowania”, Obj 3,8-10 

 Marian Biernacki – „Nie ulepszaj tego co dobre i zdrowe”, 2Krl 4,38-41 

 24 VII – Marian Biernacki – „Sens modlitwy o powrót Jezusa”, Obj 22,16-17 

 31 VII – Matt Gingerich (Hope Singers) – „Dwie historie z życia Jezusa”, Jn 20,19-23 

W przeciągu jednego dnia udało się wymienić  
aż 10 okien na parterze budynku dworu 

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  

   3 lipca 2022 - 1 345,00 zł  

10 lipca 2022 - 777 zł  

17 lipca 2022 - 702,00 zł  

24 lipca 2022 -  1 450,50 zł 

31 lipca 2022 -  1 498,00 zł 

 
     

Pozostałe wpłaty w lipcu 
 

Dziesięciny i darowizny - 28 346,01 zł 

na służbę charytatywną - 300,00 zł 

na remont - 100,00 zł 

 

SIERPIEŃ 

2 sierpnia – Tymon Krzemień 

7 sierpnia – Krzysztof Zieliński 

8 sierpnia - Daniel Arczyński 

8 sierpnia – Monika Załuska 

9 sierpnia – Magdalena Gigiel-Wanionek 

11 sierpnia – Mateusz Wanionek 

15 sierpnia - Anna Billecka 

15 sierpnia – Joanna Kosętka 

15 sierpnia – Anastazja Romaniuk 

20 sierpnia – Mateusz Kowalski 

24 sierpnia – Ireneusz Kamiński 

24 sierpnia – Krystyna Zielińska 

27 sierpnia – Mariola Busławska 

30 sierpnia – Hanna Nefodova 

30 sierpnia – Anna Szczepaniuk 

31 sierpnia - Mikołaj Niciński 

31 sierpnia – Magda Plichta 

WRZESIEŃ 

13 września - Monika Biernacka 

15 września - Antonina Łachwa 

16 września - Krystiana Okrągła 

18 września - Kuba Irzabek 

18 września - Ilia Kolesnyk 

21 września - Izabela Szczepaniuk 

23 września - Ewelina Byczkowska 

28 września - Adam Kupryjanow 

 

 Raport księgowej 

Lista urodzin 

Nabożeństwa  
w Centrum Chrześci jańskim 

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. 

DĄŻĄC DO RADOŚCI 
 
„Kiedy nie pragnę Boga?” - John Piper  
 
„Kiedy ujrzałem prawdę o tym, 

że Bóg jest najbardziej uwielbiony 
w nas, kiedy jesteśmy najbardziej w 
Nim zadowoleni, uwolniłem się 
spod niebiblijnej niewoli w postaci 
skrywanej obawy, że dążenie do 
radości jest czymś złym. To, co kie-
dyś wydawało się nieuniknionym, 
ale szwankującym dążeniem do 
zadowolenia mojej duszy, teraz 
stało się nie tylko dozwolone, ale 
wręcz konieczne. Stawką była 
chwała Boża. To było prawie zbyt 
piękne, aby mogło być prawdziwe – 
że moje poszukiwanie radości i mój 
obowiązek uwielbienia Boga nie 
stoją w sprzeczności ze sobą. 

Chcę pomóc tym, którzy odkry-
li, że ich pragnienia mają znaczenie 
– nie tylko ich decyzje – a także 
tym, którzy ze łzami w oczach chcą 
wiedzieć, co zrobić, kiedy wcale nie 
pragną Boga.” 

 
John Piper jest nauczycielem Biblii oraz założycielem desiringGod.org, a także rekto-

rem Bethlehem College and Seminary. Przez 33 lata służył jako starszy pastor w koście-
le baptystycznym Bethlehem Baptist Church w Minneapolis. Jest autorem ponad 50 
książek. ◼ 


