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I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi

Kamil Kranc przyjął Jezusa 20 lat temu w katolickiej odnowie charyzma-
tycznej. Poprzez lekturę Pisma Świętego doszedł do wniosku że chcąc być 
wiernym Chrystusowi nie może nadal trwać we wspólnocie z Kościołem 
rzymskokatolickim. Był współzałożycielem charyzmatycznego kościoła 
,,Miecz Ducha’’ w Kaliszu. Obecnie mieszka w Strykowie i jest członkiem Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi.

Całość w swojej wymowie przedstawia czystą i zdrową naukę. Aż miło było czytać. Świeży 
powiew w natłoku różnych zjawisk dotykających dzisiejsze chrześcijaństwo. 

Ogólnie pozycja w swojej wymowie zachęcająca.

Cyprian Seliga, starszy zboru Ewangelicznych chrześcjan

Autor niniejszej broszury dzieli się z Czytelnikami  swoim świadectwem i przemyśleniami 
tyczącymi wiary  i biblijnego chrześcijaństwa. Treść broszury jest spisana w bardzo przy-

stępny dla czytających sposób.  Można się z Autorem w stawianych tezach zgadzać  
lub nie, ale warto empatycznie zrozumieć  motywy inspirujące Autora do pisarstwa.

Zbigniew L. Gadkowski, Koordynator Ośrodka Studiów Biblii

Z kilku powodów uważam tę publikację za bardzo cenną. Po pierwsze wnioski i przemyśle-
nia autora są oparte na Bożym Słowie i potwierdzone osobistymi przeżyciami. Przypomina 
o istocie i potrzebie nowonarodzenia, którego sam doświadczył. Opisuje towarzyszące jemu 
i ruchowi, z którym na początku swojej drogi chrześcijańskiej się zetknął fałszywe postrze-

ganie Boga, którego celem jest błogosławienie swoim dzieciom poprzez cielesne dobra  
i zdrowie fizyczne, a nie kształtowanie w nich charakteru  Chrystusa, jeśli trzeba przez 

trudy i cierpienia. Ostrzega przed przenikającym obecnie ewangelicznych chrześcijan rela-
tywizmem i ekumenizmem, które w imię źle rozumianej miłości i akceptacji, każą nazywać 
braćmi tych, którzy nie opierają swoich zasad wiary i życia na gruncie Bożego Słowa. Uwa-

żam, że warto zatrzymać się w tym wszechogarniającym trendzie i na nowo przemyśleć 
swój stan przed Bogiem i postrzeganie istoty biblijnego chrześcijaństwa.

Jan Puchacz, pastor I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi
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Dziękuję za pomoc w wydaniu tej książki prezbiterowi 
Mateuszowi Wicharemu
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Dla żony, która jest moim wsparciem
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Wiele lat temu, jako niepraktykujący, choć wierzący, jakkolwiek to rozumieć 
katolik, postanowiłem zbliżyć się do Boga. Beznadziejność egzystencjalna, 
marność doczesności i brak szczególnych planów na przyszłość, popchnę-
ła mnie w stronę Boga. Moja wiara choć płytka, zawsze istniała. Nie była 
poparta żadną szczególną prawdą, z żadnego szczególnego źródła. Jednak 
Pismo Święte uważałem za źródło wiary, nie znając go, wiedziałem, że wiara 
w Boga powinna się z nim pokrywać.

Sytuacja była szczególna, duża część mojej rodziny, choć zawsze głę-
boko wierząca na wzór pobożności katolickiej, uznała że też jest coś więcej. 
Tak się stało, że odpowiedź na duchowe pytania, wszyscy otrzymywaliśmy, 
po trafieniu do Odnowy Charyzmatycznej w mojej parafii. Była to napraw-
dę duża społeczność, paręset osób, szczególnie młodych, dawały przykład 
żarliwej, codziennej wiary Boga. W moim życiu powitałem Zbawiciela, jako 
prawdziwego wyzwoliciela z mojego marnego życia. Nie mając żadnego 
pojęcia o chrześcijaństwie, odżyła we mnie katolicka pobożność, nauczana 
przez lata, a głęboko uśpiona. Postanowiłem przeżywać moją wiarę, tak jak 
umiałem, i jak nauczono mnie w katolickiej wierze.

Przyznaję, że cała ta sytuacja mnie pochłonęła i w pewnym sensie 
zszokowała. Pamiętam, że były organizowane takie spotkania w tygodniu, 
dla mniejszej liczby osób, tam była możliwość bliżej się poznać, zaprzyjaźnić. 
Chłonąłem wszystko co słyszałem. Byłem świadkiem daru mówienia języ-
kami, upadania pod mocą Bożą, egzorcyzmów i tarzania się po podłodze. To 
było dla mnie niesamowite, poczułem się, jakbym został przeniesiony w czasie 
do dziejów apostolskich. To, co czułem, jest wręcz nie do opisania. Nic więc 
dziwnego, że traktowałem moje nowe chrześcijaństwo śmiertelnie poważnie. 
Momentem, w którym odczuwałem pewną rozterkę, był tylko fakt, że wy-
magano ode mnie przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. Ten wymóg postawiony 
przede mną zdezorientował mnie dość mocno. Po pierwsze, byłem katoli-
kiem, chrzczonym, wierzącym, może niezbyt świadomie, ale jednak, a kościół 
akceptował taką wiarę z mojej strony. Jednak moje pragnienie trwania przy 
Bogu, świadomość jego ratunku, daru nowego życia, była tak silna, że byłem 
gotów zgodzić się na wszystko byle być z Jezusem.

Obecnie analizując tamtą sytuację, wiem, że Jezus darował mi swe 
zbawienie, był większy od mojej niewiedzy, braku poznania Biblii, widział 
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moje serce, mające nadzieję tylko w nim. Uczynił cud, który był poza mną, 
nie byłem go analitycznie świadomy do końca. Wiedziałem tylko, że jestem 
nową osobą, a On, wybaczył mi moje grzechy.

Praktykowałem moją wiarę z całą grupą. Starałem się brać przykład od 
osób starszych w wierze. Zapierało mi dech, gdy słuchałem o proroctwach, 
doświadczeniach duchowych, jakie inni przeżywali. Jak gąbka chłonąłem 
wszystko. Czytałem też Biblię, sumiennie i dużo. Cała ta wiara była połą-
czona oczywiście z katolicyzmem. Jak wspomniałem wcześniej, pobożność, 
jakiej byłem od dziecka nauczany odżyła. Modliłem się na różańcu, byłem 
w Licheniu, brałem udział w adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Do-
tykając monstrancji, czułem wibracje pod palcami. Jedynym moim proble-
mem był brak chrztu w Duchu i daru języków. Gorliwie prosiłem Boga, bym 
je otrzymał, próbowałem być jeszcze lepszy, przypodobać się Bogu by uznał 
mnie za godnego tej łaski. Jako osoba mało religijna w przeszłości nie miałem 
bierzmowania. Nie zdałem egzaminu z katechizmu do bierzmowania. Teraz 
jednak, biorąc udział w życiu parafii, znając księży, zostałem dopuszczony do 
bierzmowania bez żadnych przeszkód. Pamiętam, że byłem bardzo tym pod-
ekscytowany, choć szczerze nie do końca rozeznawałem się w tych wszystkich 
sakramentach. Gdy biskup kreślił mi krzyż na czole, odchodząc od niego, za-
cząłem mówić innymi językami, jak w Dziejach Apostolskich. Cóż za radość 
mnie wypełniała, pamiętam, że całą drogę do domu mówiłem. Nie chciałem 
przestać. Teraz czułem się prawdziwie częścią grupy. Wszyscy cieszyli się ze 
mną, to było coś niesamowitego.

Czas mijał, stałem się bardziej okrzepły w wierze. Codziennie prywat-
nie czy w kościele spotykałem się ze znajomymi, byliśmy młodzi, w wieku 
od kilkunastu do dwudziestu kilku lat. Po pewnym czasie, zaczęły pojawiać 
się różne nowe nauki. Dużo mówiło się o powodzeniu, przekleństwie. Pa-
miętam, ze był to czas, kiedy wszyscy byli bardzo zapatrzeni w siebie. Nawet 
jeśli ktoś był nieśmiały, to co jest nienaturalnego w nieśmiałym dwudziesto-
latku? Mówiło się, że taka osoba ma ducha odrzucenia. Ktoś inny był pod 
przekleństwem. Nadszedł czas gromienia diabła, szukanie przekleństw po-
koleniowych, zabieganie o pieniądze i nabywanie nowych doświadczeń du-
chowych. Padanie w duchu miało miejsce nawet w autobusie, jak jechaliśmy 
w grupie, lub na ulicy. Coraz śmielej też chodziliśmy do zielonoświątkowców. 
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Oczywiście wszystko działo się po kryjomu. Grupa była podzielona na bar-
dziej wtajemniczonych i mniej. Ci bardziej wtajemniczeni czytali magazyn 
,,Absolutnie Fantastyczne’’ oraz książki liderów Ruchu Wiary. Nikt wtedy nie 
wiedział, że taki ruch istnieje.

Byliśmy bardzo pro-ekumeniczni. Miłość do Jezusa była jedynym 
kryterium prawdziwej wiary. Nikt nie wchodził w szczegóły czy różnice 
teologiczne. Doświadczenie było ponad tym. Ludzi przybywało, był czas, 
ze wspólnota liczyła około 500 osób. Jak smutne jest, że co najmniej poło-
wa odeszła od Boga całkowicie. Uważając to co przeżyli, za młodzieńczą 
fascynacje. Taki owoc wydały znaki i cuda. Po latach, widzę że wiary nie 
zbuduje się na emocjach i niebiblijnych naukach. Sam nie przeszedłem bez 
uszczerbku przez moje życie w wierze, popełniając wiele błędów. Dziękuję 
jednak Bogu, że jest wierny, i nie puścił mnie ze swych rąk. Ale to całkiem 
inna historia.
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Boży Plan czy Nowa Religia
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Około 2000 lat temu pewien człowiek został stracony, cierpiąc na krzyżu wie-
rzył, że ponosi winę za grzechy wszystkich ludzi. Wiarę tą podzielała grupka 
jego uczniów. Z tej niewielkiej grupki powstała religia, do której przyzna-
je się ponad miliard ludzi na całym świecie. Czy człowiek na krzyżu miał 
rację? Czy był po prostu samozwańczym ,,mesjaszem’’, mającym obsesję na 
punkcie swojej oryginalności? Tą osobą był Jezus Chrystus, żydowski mesjasz, 
przepowiedziany w księgach Starego Testamentu setki, a nawet ponad tysiąc 
lat przed jego pojawieniem się na ziemi. Proroctwa te, są tak szczegółowe, 
że przypadkowe dopasowanie ich do jakiejś osoby jest niemożliwe. Po swej 
śmierci pozostawił na ziemi grupę osób nazywanych apostołami, to oni byli 
nośnikiem Bożej woli i Słowa dla człowieka. Jak żadna religia, chrześcijań-
stwo jest podzielone, pomimo jasnych wskazówek od Boga jak powinno wy-
glądać i w co powinno wierzyć.

Zauważamy dziś istną wieżę Babel mówiącą różnymi językami na ten 
sam temat. Nie o języki narodowe tu chodzi, a o różnorodność myśli na po-
szczególne tematy wiary chrześcijańskiej. Choć od początku wiary w Jezusa 
z Nazaretu, uczniowie borykali się z obcymi naukami i trendami w kościele, 
chrześcijaństwo znane było ze swej niezłomnej postawy i bezkompromisowej 
wiary w Prawdę Bożą. W czasach rzymskich prześladowań, chrześcijanie byli 
wierni Chrystusowi i oddawali życie za wiarę w jego imię. W historycznych 
podaniach czytamy o tym, jak dyskutowano o wierze i naukach, jakie w niej 
się zawierały. Przy codziennych zajęciach można było usłyszeć zapytanie Na-
rodzony czy Nie narodzony? Ojciec jest większy, a Syn mniejszy.1

Wiara była częścią życia i nikt nie był obojętny co do wyznawanych 
nauk. Powstawały nowe ruchy pragnące trwania w sednie nauk i niezagubienia 
ich pierwotnych założeń, choć jak montanizm, nie zawsze wnosiły to sedno 
do kościoła, jednak silne pragnienie bycia ortodoksem determinowały różne 
osoby do istnych rewolucji.

Spoglądając na dzisiejszy obraz chrześcijaństwa, trudno odczytać jedno-
znaczną treść, jaką chce ono przekazać współczesnemu człowiekowi. W różno-
rodności, jaką napotykamy, trudno jednoznacznie dojść do wniosku jak powin-
no wyglądać chrześcijaństwo i czym powinno się charakteryzować chrześcijań-
skie życie. Czy człowiek XXI wieku jest w stanie to uczynić? Czy posiadamy 
1 Roger E. Olson Historia Teologii Chrześcijańskiej, str. 25
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jednoznaczne kryteria modelujące kształt i treść wiary chrześcijańskiej? Przez 
wieki próbowano określić ramy, w jakich wiara powinna się mieścić. Obmyślano 
kanony, sobory, źródła objawienia, wszystko po to by... no właśnie by co? Or-
ganizacje religijne określające się jako przewodnicy po wierze chrześcijańskiej, 
próbowały raczej uzależnić od siebie ludzi, całe społeczeństwa, albowiem mu-
siały one być podporządkowane wyznawaniu wiary w sposób określony przez 
pojedyncze osoby uzurpujące sobie prawo do tego.

Wróćmy do pytania w tytule rozdziału: czym jest wiara w Jezusa? 
Jeżeli jest kolejną religią mającą na celu nadanie celu naszemu życiu, to 
relatywizm pojawiający się w dzisiejszym chrześcijaństwie jest nie szkodli-
wy i pragmatyczny współczesny człowiek, mający na celu uzyskać szczęście 
w życiu, używając do tego celu narzędzia, jakim jest religia, może go dowol-
nie używać. Możemy wierzyć, jak uważamy to za sposobne, skupiać się na 
tym, co łączy nie co dzieli i czerpać z wiary to, co nas uszczęśliwi. Badając 
dzisiejsze chrześcijaństwo, możemy zauważyć, jakie są nasze oczekiwania 
w stosunku do wiary, zwracając uwagę na to, jak je kształtujemy i eksplo-
atujemy. Nasz stosunek do niego świadczy o tym, co rozumiemy pod poję-
ciem CHRZEŚCIJAŃSTWO. Trafiamy z powrotem do fundamentalnego 
pytania, z którego wychodzą dwie drogi, prowadzą one w dwóch różnych 
kierunkach. Wybór drogi kształtuje cały nasz kierunek, w jakim podążamy 
w chrześcijańskim życiu. Druga ewentualność, jaka nam pozostaje to idea, 
że wiara w Chrystusa jest Bożym planem dla człowieka danym przez Oso-
bę, której natury pojąć nie potrafimy, która suwerennie darowała nam pewną 
drogę ewakuacyjną, określając, co jest prawdą, a co nie i oczekując naszego po-
słuszeństwa. Jak widzimy odpowiedź na to pytanie i wybranie jednej z dwóch 
opcji w logiczny sposób, ukierunkowuje drogę naszego chrześcijaństwa.

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, 
nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Ew. Jana 3:36

Jezus nauczając Żydów, wskazywał na siebie. Ja jestem droga, prawda i życie. 
Nazywając siebie prawdą, ukazuje nam, że prawda jest tylko jedna. Choć 
wydaje nam się to oczywiste, to jednak w praktyce widzimy, że tak wcale 
nie jest. Zadajmy sobie trochę trudu i postarajmy się przeanalizować trendy 
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i prawdy, jakie spotykamy w dzisiejszym, chrześcijańskim świecie. Wycho-
dząc na spacer w każdym mieście w Polsce, napotykamy osoby uważające 
się za chrześcijan, pytając którąkolwiek z nich na chybił trafił, uzyskamy 
prawdopodobnie odpowiedź twierdzącą: „tak, jestem chrześcijaninem”.

Ludzie uważają się za chrześcijan z różnych powodów. Dla jednych 
będzie to wychowanie w chrześcijańskim domu, w którym zawsze pamięta 
się o świętach i niedzielnym pójściu do kościoła. Dla innych chrzest, do któ-
rego zanieśli go rodzice, wciągając go na listę wyznawców Chrystusa. Jesz-
cze inna osoba powie, że urodziła się w chrześcijańskim kraju i to czyni ją 
chrześcijaninem, identyfikuje się z dziedzictwem judeochrześcijańskim, na 
którym powstała cała dzisiejsza Europa. Ktoś może powołać się na uczyn-
ki świadczące o jej wierze, takie jak przyjmowanie sakramentów. Niektóre 
z tych osób mniej lub bardziej identyfikują się z chrześcijaństwem, nie ana-
lizując, czemu wierzą w ten właśnie, a nie inny sposób i czy ich wiara oparta 
jest na prawdzie. Uporczywe trwanie przy swoim zdaniu jest uważane za 
nietaktowne i wręcz sekciarskie.

Krótkowzroczność i ignorancja wspomagają popełnianie podstawowych 
błędów, które tworzą fałszywe założenia. Kto wierzy, ten słucha. Wydaje się, 
że ta fundamentalna zasada została całkowicie zapomniana. Ruch Ekumenicz-
ny jest tworem zmierzającym do przekonania nas, że prawd może być więcej. 
Relatywizm jest głównym narzędziem przekonującym nas, że dróg jest wiele, 
a prawda nie jest pojedynczą wartością. W dzisiejszych czasach popularne są 
spotkania międzywyznaniowe, na których osoby z różnych denominacji spo-
tykają się i przekonują, że wszyscy oni są chrześcijanami. Dochodzi do naj-
większego cudu, jaki dziś ma miejsce, rozmnożenia prawd! Osoby wierzące, że 
nieuczestniczenie, w ofierze mszy świętej, skutkujące grzechem śmiertelnym, 
zaczynają przekonywać osoby ignorujące mszę, że są częścią Ciała Chrystusa 
i ich droga kończy się w niebie. Ci z kolei nie chcą być dłużni tak pozytywnej 
postawie i przekonują, że pomimo iż wierzą w zbawienie z łaski przez wiarę, to 
ci katolicy mogą dodać sobie do niego ten jeden malutki procent. Osoby wie-
rzące, że ich wiara jest źródłem Bożego planu, lub tylko tak twierdzące, stają się 
osobami wierzącymi w podmiotowość religii, której celem jest uszczęśliwianie 
ich samych. Cień humanizmu i synkretyzmu religijnego dotyka również osoby 
głęboko zaangażowane w życie chrześcijańskie, poszukujące tego, co pozytywne 
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i pociągające. A że każda osoba ma inne oczekiwania, pociąga to za sobą rela-
tywizm. Potrzeba zaspokojenia naszych pragnień doprowadza do odsunięcia na 
bok Bożej woli, planu co do nas i świata.

Chrześcijaństwo jak religie wschodu ma nas zabawiać i uszczęśliwiać. 
Ale skąd mamy wiedzieć, co jest tą prawdą i gdzie się ona znajduje?

Słowo twoje jest prawdą.
Ew. Jana 17:17

Co jakiś czas słyszymy opinię znawców, kto jest chrześcijaninem a kto nie. 
Różni ludzie biorą różne aspekty wiary i na ich podstawie typują, kto jest 
kościołem, a kto nie. Analiza tych doktryn ukazuje, że osoby te mają szczere 
intencje, by jasno przedstawić rzeczy ważne. Bywają mniej i bardziej trafne, 
jednak rzadko rozwiązują problem. W istocie są kolejną próbą uszczęśliwienia 
wszystkich. Podstawowym warunkiem bycia chrześcijaninem jest wiara 
w Trójcę Świętą. Jest to ważny czynnik wiary i nikt kto bierze poważnie naukę 
Słowa Bożego nie będzie go podważał, gdyż zbawienie mamy poprzez wiarę 
w Prawdziwego Boga, a nie w ludzką atrapę.

Przykłady są mniej i bardziej trafne ale nie sięgają one sedna Bożego 
planu. Apostoł Jakub napisał takie słowa na temat wiary w Boga:

,,Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony 
również wierzą i drżą.’’

List Jakuba 2:19

Jak możemy zauważyć wiara w Boga, nawet w tego prawdziwego nie 
jest wiarą zbawiającą, ani warunkiem zbawienia. Demony tracąc Bożą 
przychylność nie przestały wierzyć. Myślę, że znają Boga lepiej niż my.

Innym przykładem, który jest pomysłem na to, kto jest chrześcija-
ninem, jest opinia, że tylko w jednym apostolskim kościele Chrystusowym 
jest zbawienie i nie ma zbawienia poza kościołem. Cóż, trudno się z tym nie 
zgodzić, jednak co autorzy zastosowania tego warunku mieli na myśli? Nie 
mniej ni więcej a trwanie w strukturach rzymskokatolickich, przyjmując 
naukę tej instytucji całkowicie i bez zastrzeżeń. Ta interpretacja oczywiście 
zmienia znaczenie całej wypowiedzi. W tym momencie powinno paść py-
tanie, jakie to nauki i skąd one pochodzą, by każdy był im bez zastrzeżeń 
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posłuszny. Czy jest to ta prawda jedyna, o której mówi Jezus i czy ta społecz-
ność rzymskokatolicka jest tą przedstawiającą Ciało Chrystusa, o którym 
wspomina nauka apostolska?. Jeżeli chrześcijaństwo nie jest filozofią ludzką 
mającą poprawić i umilić nam życie, a Bożym planem, to pytanie pozostaje 
wciąż niezmienne, gdzie znajdę źródło tej prawdy i czy jest tylko jedno, 
przecież istnienie jednej prawdy nie musi oznaczać jednego źródła? Każda 
osoba chcąca poznać wiarę w Jezusa udaje się naturalnie w pierwszym rzę-
dzie do Biblii. Niezależnie czy wie coś na temat źródeł czerpania wiedzy co 
do prawdy.

Biblia jest też najstarszym źródłem Bożego objawienia. Bóg wszelkie 
informacje o sobie i swej woli co do rodzaju ludzkiego dał Żydom przez 
proroków. Ukazał tam swą wolę, historię świata, powodu naszego opłakane-
go stanu, jak i właśnie planu wyjścia z zaistniałej sytuacji. Pismo to zostało 
poszerzone poprzez księgi podane przez apostołów. Jest to niekwestiono-
wane autorytatywne źródło wiary i wiedzy, w co mamy wierzyć. Z historii, 
jak i zapisanych faktów w listach apostolskich czytamy, że wiara w istotę 
Boga bez wiary w jego plan jest wiarą niepełną i niezbawiającą.

Zilustrujmy to przykładem. Załóżmy, że jesteśmy w środku pożaru, 
nasze życie jest zagrożone. Wiemy, że mamy ufać osobie, która chce i może 
nas uratować, strażak wie jak bezpiecznie wyciągnąć nas z ognia, wiemy 
kim on jest, jak go rozpoznać jednak nie chcemy słuchać jego słów, które 
mogą nam uratować życie. Powiedzmy, że takich osób w tym pomieszczeniu 
znajduje się 50, z czego połowa tylko słucha planu ratunku strażaka. Dalej 
wyobraźmy sobie, że te osoby zaczynają się spierać, kto jest naśladowcą stra-
żaka, a kto tylko go udaje. Padają różne propozycje, ktoś mówi, prawdziwym 
naśladowcą strażaka jest ten, kto wie, że strażak to tak w ogóle jest osobą, 
drugi dodaje, i tylko ten jest jego naśladowcą, kto wierzy osobie właśnie 
w mundur strażacki ubraną, inny podaje, że powinien być blondynem o dłu-
gich włosach i dalej padają nieistotne propozycje. Na pewno ważną i po-
trzebną do uzyskania ratunku jest wiedza, że strażak ma mundur i że jest 
człowiekiem, a nie drzewkiem bonzai dla przykładu. Jednak żadna z tych 
informacji nie uratuje żadnej z tych osób, jeśli nie poznają i nie przyjmą pla-
nu, jaki ma strażak by wyciągnąć ich z ognia. Tak właśnie wygląda spotkanie 
ekumeniczne lub dyskusja pomiędzy dwoma osobami, które nawzajem się 
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przekonują, kto jest, a kto nie, chrześcijaninem. Prawda jest taka, że tylko ci 
nimi są, którzy słuchają Boga i stosują się do jego planu ratunku.

Naszą opowieść możemy rozszerzyć. Powiedzmy, że plan ratunku 
usłyszeli od samego strażaka, wiedzą że prawdę na ten temat usłyszą tylko 
z jego ust. Przyjmijmy, że obok gra radio, w którym inny głos mówi, by 
wszyscy usiedli i nie przejmowali się tym, co dzieje się dookoła, tylko się 
rozluźnili i myśleli o czymś miłym. Mają być pozytywni i w zgodzie z natu-
rą. Osoby nie rozróżniające obcego głosu z radia od głosu strażaka, siadają, 
zamykają oczy i wyobrażają sobie, że leżą na plaży, uważając, że jeżeli tak 
myślą to jest to prawdą. Można by powiedzieć, że dali wiarę nieodpowied-
niemu źródłu objawienia, biorąc je za Boży głos dający im wiedzę, w którą 
powinni wierzyć.

Widzimy zatem, że w jaką Ewangelię (drogę ratunku) wierzymy, i na 
jakim źródle opieramy swą wiarę, takiego zbawienia możemy się spodzie-
wać. Nasza fantazja i pobożne życzenia nie zmieniają rzeczywistości nawet 
jeśli siłą umysłu bardzo w nią wierzymy. Każdy człowiek uważający się za 
chrześcijanina, sam musi podjąć decyzję czy słucha Boga, czy spikera sobo-
rów, tradycji, czy Strażnicy. Każdy inny głos nie jest bożym głosem i nie-
ważne czy jest w naszym mniemaniu mniej, czy bardziej naiwny.
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3
Chrześcijańskie szczęście
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Kto z nas będąc dzieckiem, nie marzył o byciu policjantem, lekarzem 
czy podróżnikiem. Każdy z nas ma marzenia, szczególnie młodzi ludzie, 
wchodzący w życie z nadzieją i wiarą, że im się powiedzie. Każdy człowiek 
zakłada, że będzie szczęśliwy, przynajmniej pragnie szczęścia. Wszystko co 
robimy, od nauki, by mieć dobrą pracę w przyszłości po sport, by czuć się 
i wyglądać lepiej, oraz rozwijanie swego wewnętrznego potencjału, by żyć 
w harmonii z sobą i innymi. Wszystko to robimy, po to by było nam dobrze, 
by być szczęśliwym. Temat szczęścia jest szeroki i napisano tomy książek 
o tym jak zdobyć upragnione szczęście.

Ludzie, by je osiągnąć, wchodzą na drogę różnych religii i psycholo-
gii. Popularne stają się praktyki wschodniej medytacji, joga, szukanie sensu 
w filozofii i wspomnianej psychologii, wszystko po to by było nam lepiej. To 
całkiem normalne i naturalne. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 5:29 napi-
sał, że nikt nie ma swego ciała w nienawiści. Ludzkie dążenia do szczęścia 
są niezmienne, jednak czy jest to jedyne dążenie człowieka i czy powinno 
być priorytetem we wszystkim? 

Jak dobrze wiemy ze swojego życia i innych, cel ten nie zawsze nam 
się udaje osiągnąć, często też nasze wyobrażenie szczęścia jest nieadekwatne 
do rzeczywistości. Choć psychologia i książki motywacyjne próbują prze-
konać nas, że mamy zabiegać o szczęście, a oni nam podadzą receptę jak je 
zdobyć, mija się to z prawdą. Ludzie po szczęście zabiegają również przez 
przyjęcie jakiejś religii czy nawet szczerego pragnienia bycia blisko Boga, 
oczekując, że to da im szczęście.

Jak ujął to William Kilpatrick, szczęście jest skutkiem ubocznym 
innych działań, nie można bezpośrednio uzyskać szczęścia uganiając się 
za nim.2 Tak samo tym, co nas pociąga do Boga, nie powinno być uzy-
skanie szczęśliwego życia, taka motywacja na wstępie psuje wszystko. To 
tak jakbyśmy chcieli ożenić się dla pieniędzy. Pomyślmy chwilę, jakiego 
szczęścia oczekują osoby szukające go u Boga. Znane jest powiedzenie 
jak trwoga to do Boga. Zauważmy, że jeżeli spotyka nas coś złego, nagle 
przypominają sobie o Nim osoby nawet te, które na co dzień w ogóle nie 
2 cyt. Szczęście oraz samospełnienie to coś, do czego nie można dążyć bezpośrednio. Są to produkty uboczne innych dążeń. 
Im bardziej staramy się osiągnąć je bezpośrednio, tym bardziej nam się wymykają z rąk. William Kilpatrik Psychologiczne 
uwiedzenie str. 42
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pamiętają o Bogu, może nawet w niego nie wierzą. Oczekujemy od Boga 
ochrony przed każdym nieszczęściem.

W niektórych kręgach nauka o szczęśliwym życiu chrześcijańskim 
jest priorytetem wiary. Wmawia się ludziom, że są warci tego, by mieć 
dużo pieniędzy, powodzenie w każdej dziedzinie życia, przyjdź do Boga, 
a będziesz miał to wszystko. Jednak czy to jest sednem chrześcijaństwa, 
mieć po swojej stronie Boga, który dogadza nam we wszystkim? Jest to 
nie tylko utopijne, ale i fałszywe. Wystarczy włączyć wiadomości i po-
słuchać o kolejnych morderstwach na chrześcijanach w krajach muzuł-
mańskich czy w Chinach. Należy jednak zaznaczyć, że Boga głęboko 
interesuje nasze życie. Najlepszym tego dowodem jest to, że Bóg zawró-
cił sobie głowę takimi niewdzięcznikami jak my, i przyjął na siebie karę 
w bólu i hańbie, która nam się należała za nasz grzech. Bóg z pewnością 
interesuje się naszym życiem i daje nam obietnice, że do końca będzie 
z nami.

,,A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni  
aż do skończenia świata.’’ 

Ew. Mateusza 28:20

Jezus zachęca nas byśmy szli drogą prowadzącą do życia wiecznego, 
a nie na wieczne potępienie. Wtedy zostanie naszym przyjacielem. 
Powodem przyjścia do Boga musi być zatem nie chęć lepszego życia, 
a ratunku przed wiecznym potępieniem. W przeciwnym razie pomyślmy 
o sytuacji, w której żyjemy z Bogiem, on dogadza nam we wszystkim. 
Prowadzimy szczęśliwe życie, czujemy się bezpiecznie, w harmonii 
z całym wszechświatem, mamy kochającego współmałżonka, kochające 
zdolne dzieci, wszyscy jesteśmy zdrowi i cieszymy się życiem najlepiej 
jak tylko można. Na koniec jednak Bóg nam mówi, no, było fajnie, 
dałem ci, co chciałeś, po ludzku uszczęśliwiłem cię we wszystkim. 
Karierą zawodową i szczęśliwym życiem rodzinnym. Cóż, to była jedyna 
rzecz jakiej chciałeś, teraz przyszedł czas zapłacić za swe grzechy całą 
wiecznością w jeziorze ognia i siarki. 

Wyobrażacie sobie coś takiego? Widzimy zatem jak często nasze 
podejście i myślenie o Bogu jest mylne, i to co chcemy, jest nielogiczne 
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i Bóg musiałby być jakimś psychopatą,  by godzić się na nasze warunki 
przedstawiające wizję naszego życia.

Człowiek ma to do siebie że posługuje się skrótami myślowymi, 
niestety, często ignorują one istotne sprawy, prowadząc nas na naszą własną 
prośbę do zguby. Pamiętacie historię ze strażakiem? Myślę że miło było by 
mieć taką osobę za przyjaciela, jednak bez momentu, w którym nas wyratował 
od ognia, nie byłoby to możliwe. Tu dochodzimy do ważnych wniosków.

Przyjaźń z Bogiem jest niemożliwa bez przyjęcia najpierw od nie-
go ratunku. Druga rzecz, to nie możemy sięgnąć po szczęście bezpośred-
nio, jest ono tylko produktem ubocznym i niezamierzonym innych działań 
i decyzji w naszym życiu. Pokój z Bogiem, uniknięcie Bożej kary za swe 
grzechy i bliskość potężnego, kochającego Stworzyciela, w którego dłoniach 
jesteśmy schronieni, skutkuje tylko dobrymi rzeczami, nawet w trudnych 
sytuacjach. Wiemy, że jesteśmy zawsze ukryci w jego rękach.

By umożliwić nam uzyskanie szczęścia, którego tak wszyscy pragnie-
my, Bóg stworzył Kościół (gr. ecclesia), czyli wspólnotę ludzi wywołanych. Je-
steśmy różnymi osobami, bardziej i mniej miłymi, każdy z nas posiada wady 
i zalety, talenty każdy ma inne, uzupełniamy się, pomagamy, często tolerujemy 
i szczerze przyjaźnimy. Te wszystkie rzeczy, jakie nas spotykają w kościele, 
dają szansę dać coś z siebie innym, wypełnić swe życie głębokim sensem, ale 
również zmieniać się na lepsze gdy znajdujemy się w trudnych sytuacjach. Jak 
żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zmienia się na lepsze poprzez innych 
ludzi. To wszystko razem, całe współdziałanie, sprawia, że nie potrzebujemy 
książek motywacyjnych, ani psychologicznych skrótów po szczęście. Odwróć-
my wzrok od siebie. Spójrzmy na Boga i drugiego człowieka.
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4
Gorąca linia z Bogiem
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Pragnieniem człowieka od zarania dziejów była komunikacja z bóstwem. Kultury 
na przestrzeni dziejów wymyślały najróżniejsze metody, by skontaktować się 
z bogami. Niekiedy metody, mające na celu osiągnięcie oczekiwanego efektu 
były okrutne, często próba nawiązania kontaktu była okupiona życiem ludzkim, 
które, jako ofiary były składane by mogły przebłagać i zwrócić uwagę bóstwa 
na pragnącego komunikacji człowieka. Człowiek instynktownie wiedział, że 
bezpośredni kontakt nie może odbyć się ot tak. W każdej kulturze i religii, 
człowiek czuł przepaść między Bogiem, a nim samym.

 Odczuwał, że jest oddzielony od Boga i z jakiegoś nieznanego 
powodu nie może stanąć z Nim twarzą w twarz. Głęboko w człowieku jest 
umieszczona informacja: GORĄCA LINIA ZOSTAŁA PRZERWANA. 
Informacja ta jest na trwale zakodowana w ludzkim sumieniu, chociaż sam nie 
wie, co takiego wydarzyło się, że linia została przerwana. Ma jednak głęboką 
świadomość, że ta linia z Bogiem kiedyś była nienaruszona. Teraz jednak, 
kontakt jest zbyt kosztowny, by człowieka było stać na luksus połączenia z Nim.

Bóg w swym liście do człowieka wyjawia nam zapomnianą przez 
nas tajemnicę. Linia ze Stwórcą istniała i było to połączenie darmowe. Bóg 
w swej łasce i miłosierdziu nie pozostawia nas nieświadomymi, że istniał 
kontakt, więcej, gorąca przyjaźń, niczym nie była zakłócona, gdy człowiek 
i Bóg wspólnie spędzali czas i rozmawiali. Co się wydarzyło w początkach 
historii świata, że tak gwałtownie ta wspólna przyjaźń została zerwana? Za 
nim odpowiemy na to pytanie, przypatrzmy się dzisiejszym próbom nawią-
zywania kontaktu z Przedwiecznym. Człowiek nigdy nie przestał pragnąć 
tego kontaktu. Szukał pośredników wśród innych osób lub istot duchowych, 
które miały być kanałem pomocnym do nawiązania połączenia. Jednak była 
to droga na skróty, droga fałszywa. Tę drogę nazwał Bóg czarami, magią, 
okultyzmem. Zabronił tych fałszywych i nielegalnych prób nawiązywania 
z Nim kontaktu. W swym Prawie nazwał je grzechem. Tak Bóg nazywa 
ludzkie nieposłuszeństwo. Właśnie ono było powodem zerwania więzi. 
Człowiek w swym nieposłuszeństwie nazwał Boga kłamcą, wierząc w słowa 
węża bardziej niż Jego :

Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew 
ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: 
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Możemy jeść owoce z drzew ogrodu tylko o owocu drzewa, które 
jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani 

się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety:  
Na pewno nie umrzecie, , lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, 

otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. 
Gen. 3:1-5.

Dalej czytamy o wszystkich konsekwencjach, jakie spadły na ludzkość za 
przeciwstawienie się Stwórcy. Dziś rozmyślając nad połączeniem z Bogiem, 
nad jego brakiem, odczuwamy mur dzielący nas od Niego.

Często się mówi, czas goi rany. W tym przypadku czas nie jest 
w stanie zniwelować ludzkiego buntu przeciwko Bogu, także kara, jaka 
musi spaść od Niego, jest wieczna, święta Boża sprawiedliwość nie może 
zostać zaspokojona bezprawiem. Droga na skróty jest niemożliwa, kapłani 
obiecujący kontakt z Bogiem zawodzą, człowiek w swej rozpaczliwej sy-
tuacji nie jest w stanie zrobić absolutnie nic, by kontakt ze Stwórcą został 
ponowiony. 

Jednak On kochając człowieka, również chce mieć z nim kontakt, to 
pragnienie jest obopólne. Gdy człowiek jest bezsilny, w powrocie do Boga, 
i nie może zrobić absolutnie nic, by spotkać się z Nim. On w swej mocy 
może sprawić, by naprawić tą zerwaną nić wzajemnej relacji. Bóg jako świę-
ty Stwórca, mógł tylko uczynić coś, by grzeszny człowiek, miał możliwość 
odbudować swą relację z Nim. Uczyniła to ofiara Jezusa na krzyżu. Bóg 
z miłości do nas, ofiarował Syna, a ten podjął się przyjęcia sprawiedliwej 
kary za nas, stając się ofiarą za nasz grzech. Bóg uczynił go jedynym pośred-
nikiem między nami a sobą: Albowiem jeden jest

Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek 
Chrystus Jezus 

1 List do Tymoteusza 2:5.

Mimo tego jasnego stwierdzenia jakże smutne jest, gdy osoby szczerze 
pragnące kontaktu z Bogiem, próbują przyjść do niego inną drogą, przez 
innych pośredników. Mimo jednoznacznego sensu wynikającego ze Słowa 
Bożego, człowiek stara się po swojemu nawiązać z Nim kontakt, ignorując 
warunki, jakie Bóg nam postawił.
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Pośrednika nie wybieramy sobie tak jak ulubionego pisarza czy akto-
ra, czując sympatię do danej osoby i chcąc, by ona w czymś nas reprezento-
wała. Mało tego, nasz wybór automatycznie stawia tę osobę w roli pośred-
nika. Gdy głębiej się nad tym zastanowić, widzimy, jak mylnie postrzegamy 
nadanie nam Boskiego Mediatora. Gdy trzymamy się ściśle instrukcji poda-
nej przez Boga, to z góry wiemy, że Pośrednik już został nam przydzielony. 
Pamiętajmy jednak, że każdy człowiek, musi sobie go przydzielić indywidu-
alnie, nie wypływa to tylko z faktu, że Biblia mówi, o jedynym Pośredniku. 
Musi zostać on nadany nam indywidualnie. Dzieje się to tylko wtedy, gdy 
zgodnie ze słowami Jezusa rodzimy się ponownie z Ducha. Stajemy się No-
wymi Stworzeniami w Jezusie Chrystusie. Dziećmi Boga. Ew. Jana 3:3-6, 
List do Galacjan 2:6, List do Rzymian 8:14. 

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem 
przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza 

tych, którzy go szukają. 
List do Hebrajczyków 11:6

Bóg stworzył coś, co sprawia, że wszyscy ludzie niezależnie od intelektu 
i zdolności, posiadają jednakową szansę stawania przed Nim i doświadczania 
z nim tego kontaktu, który w Biblii opisany jest jako modlitwa. To coś, 
to wiara. Szczególna rzecz, która dostępna jest każdej osobie! Niezależnie 
od inteligencji, wykształcenia, stanu majątkowego, wiara jest dostępna dla 
każdego. Oczywiście musimy zaznaczyć, że wiara sama z siebie nie ma 
mocy, by stawić nas przed Bogiem. Tą możliwość ma tylko pośrednik, Jezus 
Chrystus, który działa w naszym życiu gdy w Niego wierzymy, rodząc się 
duchowo, tak, jak Jezus przedstawił to Nikodemowi. Szerzej powrócimy do 
tego tematu w ostatnim rozdziale.

W którym [ Jezusie Chrystusie] mamy swobodę i dostęp do Boga 
z ufnością przez wiarę w niego. 

List do Efezjan 3:12 

Po zmartwychwstaniu Pana, ukazywał się On uczniom wielokrotnie. Widzieli 
go, spożywali z nim posiłek, rozmawiali. Jedynym uczniem, który był nieobecny 
w trakcie wizyt zmartwychwstałego Jezusa, był apostoł Tomasz. Słyszał od 
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uczniów, że widzieli Pana, że rozmawiali z nim i jedli, jednak on nie chciał im 
uwierzyć. Było to coś, co nie mieściło mu się w głowie. Będąc szczerym przed 
przyjaciółmi, wyznał im że nie uwierzy, dopóki nie zobaczy. Nie stać go było na to, 
by zaufać im i Panu, fakt ten był nieracjonalny dla niego i uznał, że może przyjąć 
takie nieprawdopodobne wieści, samemu najpierw doświadczając obecności 
Jezusa na poziomie fizycznego kontaktu. Jezus spełnił jego oczekiwania, ukazał 
się Tomaszowi. Z dokładnością, którą sam był zawstydzony nakazał sprawdzić 
Tomaszowi, że nie widzi zjawy, a cielesną osobę Pana. O podejściu niewiernego 
ucznia wypowiedział się z przykrością i zawodem. Z bólem musiał przyznać, że 
osoba która była świadkiem Jego cudów uwierzytelniających Go jako Mesjasza, 
nie jest wstanie zaufać mu do końca. Następnie powiedział słowa, które są dla 
nas bardzo ważne oraz ostrzegają nas przed pragnieniem fizycznych doznań, 
świadczących o Bożej obecności.

Dziś, nikt nie spodziewa się zobaczyć Jezusa, przynajmniej fizycz-
nie. Bóg pragnie, byśmy wierzyli mu, ufali Jego słowu, wiedząc, że trwamy 
w nim przez wiarę. Ufając Jego Słowu, nie oczekujemy znaków, że jest przy 
nas. Jeżeli jego Słowo jest Prawdą, to wiemy, że jest, jeśli obiecał, że jest przy 
nas, to wierzymy Mu! Niestety cielesna natura człowieka, chce dotknąć, po-
czuć, włożyć swą rękę w Jego bok. Doświadczenie i ludzkie doznanie wiele 
osób traktuje priorytetowo.

Jednocześnie oszukując się, że Biblia jest nadal jedynym źródłem wiary 
i niepodważalnego faktu obcowania z Bogiem. Uczynkami swymi zapierają 
się tego. Jak grzyby po deszczu, pojawiają się techniki wizualizowania Jezusa. 
Mistyczne drogi do bycia przy Nim. Wywoływanie różnymi socjotechnikami 
poczucia, że właśnie teraz Bóg nadnaturalnie dotyka. Osoby te padają na pod-
łogę, niekontrolowanie się śmieją, tarzają, krzyczą, wydają zwierzęce odgłosy 
interpretując je jako zgodne z Pismem Świętym doświadczenia z Bogiem. Ma 
to być rzekomo dowód, że Duch Święty ich dotknął. Choć nie ma nigdzie 
w Biblii takich dowodów na Boską obecność, uważa się to za najważniejsze 
doznanie chrześcijańskie. Nie ważne, że Jezus dał obietnicę, gdzie dwóch lub 
trzech zbierze się w imię moje, tam ja będę między nimi. Najwidoczniej trud-
niej jest zaufać Bożej obietnicy, niż wprowadzić się w ten religijny amok.

Dostęp do Boga przez wiarę jest nieatrakcyjny. Jezus chodząc po ziemi, 
zadał retoryczne pytanie. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę jak przyjdzie? 



- 29 -

Chrześcijaństwo Dzisiaj

(Ewangelia Łukasza 18:8). W tekście oryginalnym przed słowem wiara, 
znajduje się słowo ta, ta wiara. Czy Jezus, gdy powróci, znajdzie na ziemi tę 
wiarę, którą zostawił swym uczniom? Tę wiarę, która ufa mu i wierzy w jego 
obietnicę? Z przerażeniem obserwujemy, że coraz częściej, spotykamy inną 
wiarę, która zachęca w istocie do nie wiary. Do poświadczenia wszystkiego 
cielesnym znakiem. A przecież w wierze, nie w oglądaniu mamy chodzić. 
Dostęp do Boga z ufnością przez wiarę, staje się coraz mniej uznawany.

Wiąże się z tym jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Mianowicie, to 
odczucie i znak, staje się ostatecznym kryterium wyznawanej nauki. Staje 
się nieważne to, co czytamy, jeżeli nie czujemy, ale to, co czujemy, mimo że 
nie czytamy.

Brak rozeznania jest szokujący.
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5
Troski i obowiązki
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A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem 
Marta, przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było 
Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś 
krzątała się koło różnej posługi; a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy 
nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła 
posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając rzekł do 
niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; 
niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę 
wybrała, która nie będzie jej odjęta. 

Ew. Łukasza 10:38-42

Obowiązki i troski w życiu są czymś, bez czego z pewnością lepiej by 
nam się żyło. Jednak życie bez tych rzeczy jest niemożliwe, każdy z nas 
musi stawić im czoła każdego dnia. Wszyscy pracujemy, albo się uczymy. 
Wychowujemy dzieci, gotujemy, odrabiamy lekcje z naszymi pociechami. 
Pewne obowiązki dają nam radość i spełnienie. Jednak nie na wszystkie 
zobowiązania patrzymy tak pozytywnie. Poczucie bezradności i walki 
z wiatrakami odczuwamy często, załatwiając sprawy w urzędach.

Z pewnością znajdą się między nami osoby lubiące swą pracę, zdo-
bywanie wiedzy, sprzątanie czy gotowanie, trudno mi uwierzyć by pod-
niósł się las rąk lubiących załatwiać sprawy w ZUS czy Urzędzie Skar-
bowym. Jeżeli dodatkowo mamy firmę lub po prostu zmuszeni jesteśmy 
załatwić ważną sprawę wymagającą kilku wizyt w urzędzie, to wiemy jak 
trudno wtedy o entuzjazm. Potrafimy z przyjemnością rozmawiać o tym, 
co się wydarzyło w pracy czy w szkole, jednak o tym co się wydarzyło 
w urzędzie, nie wspominamy raczej przy wspólnej kolacji. Jednak poczu-
cie obowiązku i waga sprawy, jaką musimy rozwiązać, nie pozwala nam 
być biernym i ignorować tych obowiązków. Znamy naszą determinację, ile 
energii, czasu, intelektualnego wysiłku gotowi jesteśmy włożyć, by uzy-
skać cel. Zwolnienie z podatku, załatwienie tego czy tamtego. Energia 
jaką zużywamy na te sprawy pochłania nasz czas, myśli, wydaje się nieraz, 
że nas samych. Takie jest nasze doczesne życie, i musimy się dostoso-
wać do jego praw. Przez chwilę spójrzmy na to z innej perspektywy. Jeżeli 
nasze zaangażowanie jest proporcjonalne do ważności spraw, pomyślmy, 
jakie powinno być w stosunku do wieczności.
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A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu  
jeden łokieć? 

Ew. Mateusza 6: 27

Nasze codzienne sprawy tracą na wartości po kilku dniach czy po roku, 
względnie kilku lat. Przejmując się nimi, jesteśmy wstanie dostawać nerwicy, 
podporządkować wiele spraw dla tej jednej. A jak zabiegamy o wieczne 
sprawy? Czy stać nas na taką ofiarność? Do sprawowania zbawienia nikt 
nas nie przynagla. No, może pastor na kazaniu. Jednak on nie przysyła nam 
monitów i wezwań. Tutaj mamy wolną wolę. Jaką wagę przykładamy do 
spraw wiecznych?

Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, 
ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; 

z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. 
List do Filipian 2:12

Zbawienie zostało okupione ogromnym Bożym zaangażowaniem. Bóg dał 
nam dowód swej miłości tym, że Chrystus za nas umarł, byliśmy wtedy 
jeszcze grzesznikami. To Jemu na tym zależało, nie nam. To On przyszedł 
do nas, gdy my byliśmy obróceni do niego plecami. Nie łudźmy się, nie 
wysłaliśmy mu monitu czy podania z prośbą o zmianę naszego położenia. 
To On to zrobił, z własnej woli, dobrowolnie. Czy z wdzięczności, nie 
powinniśmy z pełnym przejęciem pielęgnować ten cudowny ratunek dla 
nas? Tą zaszczytną możliwość posiadania z Nim kontaktu?

Jak byśmy ocenili determinację do spraw, które za moment staną się 
nieaktualne, w porównaniu do tych, które nigdy nie przeminą?

,,Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu 
mojego. ... Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy 
poucza mnie serce moje. (8) Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy 

On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.’’ 
Psalm 16

Warto zastanowić się, czy nasze codzienne starania, znajdują się na 
odpowiednim miejscu w skali priorytetów, jakie ustawiamy w naszym życiu.
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6
Ekumenia – Błogosławieństwo czy przekleństwo?
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Ekumenizm jest znaczącym ruchem w chrześcijaństwie. Ma wielu 
zwolenników, oraz wielu przeciwników. Jest to ruch tak różnorodny, że łatwo 
się pogubić, o co w nim chodzi. O co tyle dyskusji i kłótni. Nie będziemy 
tu przybliżać historycznych początków ruchu i całej idei. Skupimy się raczej 
na analizie ekumenizmu, na płaszczyźnie międzyludzkiej, oraz jakie emocje 
towarzyszą ruchowi i dlaczego jest to tak drażliwy temat. Chrześcijanie dzielą 
się na dwa obozy, zwolenników ekumenizmu i przeciwników. Rzadko spotyka 
się osoby zaangażowane w chrześcijaństwo, które nie mają zdania na ten 
temat lub jest im on obojętny.

Marzeniem wielu chrześcijan jest zobaczenie zjednoczonego chrze-
ścijaństwa. Kiedy wszyscy myślą o wierze tak samo, a różnice są tak małe, że 
wręcz nieistotne. Obserwując działalność na rzecz zjednoczenia chrześcijan, 
widzimy, że różne kościoły (wyznania), mają różne cele. Czy to konfesje 
należące do Rady Ekumenicznej czy też tylko luźno współpracujące. Na 
pewno inna jest motywacja kościołów protestanckich a inna niezrzeszonego 
w Radzie Ekumenicznej kościoła rzymskokatolickiego.

Obserwując działania ekumeniczne przywódców kościelnych, zauważamy, 
że często kierują się czymś innym niż zwykli wierni danego kościoła. Przywód-
com zależy na ujednoliceniu nauk, dojście do kompromisów, lub, jak w przypadku 
kościoła rzymskokatolickiego, wchłonięcie innych wyznań do kościoła ,,matki’’.

Co do laikatu, ekumenizm oznacza często po prostu wspólne skupie-
nie się na Bogu, ignorowanie wielu doktryn, z myślą, że to nasza żywa wiara 
jest najważniejsza. Taka idea narodziła się w sztywnym luteranizmie, okre-
ślanym jako martwa ortodoksja. Był to ruch pietystyczny, sprzeciwiający się 
zimnemu doktrynalnemu chrześcijaństwu. Charakteryzował się przeżyciem 
wewnętrznej przemiany. Zamiast płytkiej powierzchownej wiary, pietyzm 
głosił wzbogacenie jej odczuciami i zmienionym życiem, bez zmieniania 
teologii. W idei tej było dużo dobrych zmian, zachęcano ludzi do życia wia-
rą na co dzień. Jednak jak każda idea i reforma, łatwo może być zabrudzona 
nieprawdziwym wątkiem. Za przykład niech posłużą słowa jednego z ojców 
pietyzmu, Filipa Spenera ,, Lepszy żywy heretyk, niż martwy ortodoksa’’.3

Dziś te słowa odbijają się szerokim echem wśród ekumenistów. 
Częstym przykładem jest organizowanie spotkań katolickoprotestanckich, 
3 Roger E. Olson Historia Teologii Chrześcijańskiej str. 513
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szczególnie charyzmatycznych. Spotykają się osoby obu konfesji i wspólnie 
przezywają wiarę. Można rzec, że idealnie wpisują się w słowa Spenera. Nie 
wskazując palcem która grupa ma być tą heretycką, a która ortodoksyjną, nie 
uciekniemy przed faktem, że jednak taki podział jest nieunikniony.

Pamiętajmy, że za każdą grupą kościelną, stoi cała nauka i teologia da-
nego wyznania. Osoby identyfikujące się z danym wyznaniem, jednoznacz-
nie identyfikują się z nauką tego kościoła. Szczególnie dotyczy to wyznania 
rzymskokatolickiego, gdyż kościół ten naucza, że nauka soborów, Tradycji 
Świętej, oraz Ojców Kościoła, musi być w całości, bez wyjątku wyznawana 
i praktykowana. Tak więc pojawia się problem, i to bardzo duży. Sobory 
katolickie bardzo jasno określiły naukę o usprawiedliwieniu i zbawieniu. 
Zaznaczają również że każdy kto wierzy inaczej, i odtrąca pośrednictwo 
kościoła, oraz uważa że do zbawienia nie są potrzebne sakramenty jest he-
retykiem, jest jak to określa Trydent, przeklęty. Warto tu wspomnieć, że II 
Sobór Watykański, nie zdjął klątw z ewangelicznych chrześcijan i ich drogę 
do zbawienia, uważa nadal za heretycką. Sobór ten, nie wycofał się również 
z nauk takich jak odpusty, czyściec, zbawienie z uczynków, brak pewności 
zbawienia do ostatnich chwil życia.

Teologia Tomasza z Akwinu wciąż jest aktualna, choć niebiblijna jak 
chociażby w nauce o upadku człowieka. Twierdził on, że wola człowieka 
doznała upadku, jednak intelekt nie. Stał się on w pełni autonomicznym. 
Dowodził, że istnieje naturalny świat i naturalna wiedza, która nie zależy 
od łaski. Dlatego niechrześcijanin, jak Arystoteles, może dojść tą naturalną 
drogą do poznania Boga. Dlaczego wspominam o tym fakcie? Ponieważ to 
Arystoteles jest wsparciem katolickiej nauki o transsubstancjacji. Niebiblij-
ne wnioski, prowadzą do niebiblijnych nauk.

Jednak spotkania ekumeniczne, pomimo takich różnic mają się bar-
dzo dobrze. Wielu ewangelicznych chrześcijan, widząc powierzchowną wiarę 
w zborach, i porównując ją z zaangażowaniem katolików, woli żywych here-
tyków niż martwych ortodoksów. Nie jest to sposób na uleczenie chrześcijan.

Słychać o nawróconych księżach, nowo-narodzonych katolikach oraz 
darach Ducha jakie tam istnieją. Jako były nowo-narodzony katolik cha-
ryzmatyczny, mogę stwierdzić, że jeżeli to nowo-narodzenie jest prawdzi-
we, to nie pozwoli ono trwać w społeczności która naucza przeciw niemu. 
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W ostatnich latach jest bardzo popularne przechodzenie na katolicyzm, 
wielu przywódców protestanckich w ostatnich 20 latach przeszło na tą reli-
gię. Zrobił to między innymi szwedzki charyzmatyk, Ulf Ekman. Kenneth 
Copeland wybiera się do Rzymu. Całe parafie anglikańskie przechodzą na 
rzymski katolicyzm. Luterańsko – Katolicka deklaracja o usprawiedliwieniu 
z 1999 roku też jest przykładem działań ekumenicznych.

Ignorancja co do wyznania wiary wydaje się powszechna. Jeśli jed-
nak Duch Święty daje dary katolikom i protestantom, to oznacza że nauka 
nie jest ważna. Ważne być szczerym , żyć wiarą, i kochać Boga, cokolwiek 
to oznacza.

Spotykam się z przykładami, że działania ekumeniczne i wzajemne 
traktowanie się jako bracia i siostry w Chrystusie, odnosi się nie tylko do 
katolików. Chrześcijanie są tak otwarci, że tego miana nie szczędzą nawet 
Badaczom Pisma Świętego czy wyznawcom Ruchu Kubego ( ariańskim sa-
batnikom). Jednoznaczny opór zauważany jest tylko wobec Świadków Jeho-
wy. Myślę, że gdyby nie ich izolacjonizm i szeroko zakrojona apologetyka, to 
i oni byliby często traktowani jako nasi bracia.

Uważam, że kościół powinien ponownie przemyśleć i w świetle słowa 
Bożego przyjrzeć się inicjatywom, w których biorą udział. Nie jest niczym 
niestosownym, pamiętanie o naszych braciach prześladowanych i palonych 
na stosach przez katolicką inkwizycję. Nie ma nic złego w świadomości, że 
był czas, gdy czytanie Biblii groziło śmiercią. Spotykała ona tych, którzy ją 
tłumaczyli, by chłopiec od pługa, znał ja lepiej od katolickiego kleru. Tacy 
bohaterowie wiary byli zabijani, a ich oprawcy są świętymi katolickimi. Nie 
jest to nawoływaniem do nienawiści czy braku tolerancji, ale do zgodnej 
z rzeczywistością świadomości chrześcijan. Pamiętanie wydarzeń historycz-
nych i wyciąganie z nich wniosków. Czyjaś miła aparycja, nie sprawia, że 
ktoś jest przyjacielem. Nie o nienawiść, a o rozwagę tu chodzi.

Zaskakuje pozytywne podejście do papieża, choć jego celem jest 
zniszczenie ewangelicznego, biblijnego chrześcijaństwa. Jest bardzo popu-
larny i lubiany przez wielu protestantów. Zapomina się o tym że jest je-
zuitom, i jako jezuita ma jeden cel. Wchłonięcie ewangelicznego chrześci-
jaństwa do rzymskiego katolicyzmu. Czyni to prośbą, choć w historii papie-
że próbowali to uzyskać groźbą stosów.
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Chrześcijanie posiadający tego samego Ducha, nie potrzebują eku-
menii, mają społeczność niezależnie od denominacji w jakiej żyją. Dekla-
racje i dialogi potrzebne są tylko tam, gdzie idzie się na kompromis wo-
bec Słowa Bożego. Tych ludzi mamy ewangelizować, mimo iż poczują się 
dotknięci. Lepsze to, od wiecznego potępienia. Zwrócę uwagę na jeszcze 
jedną kwestię. Toczą się dyskusje, jak zdefiniować chrześcijanina czy kościół 
chrześcijański. Wymienia się wiarę w Trójcę Świętą, wiarę w piekło i w wiele 
innych prawd biblijnych. Bardzo istotną jest wiara w zmartwychwstanie Je-
zusa Chrystusa. Jednak, można wierzyć w to wszystko, a równocześnie, nie 
stać się Nowym Stworzeniem w Jezusie Chrystusie.

Po przysłuchaniu się rozmowie Nikodema z Jezusem, faryzeusz po-
wiedział jasno, że wierzą, że wyszedł od Boga, ale wiara ta nie była zbawczą 
wiarą. Jezus zignorował cały opis wiary Nikodema, stwierdził tylko, kto się 
nie narodzi na nowo, nie ujrzy Królestwa Bożego. Wiara w te wszystkie 
prawdy nie czyni nas chrześcijanami w biblijnym ujęciu. Tylko nowe na-
rodzenie. Nowe Stworzenie w Jezusie Chrystusie. Ważne, byśmy pamiętali 
o tym w tym ekumenicznym zawirowaniu.
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Ku wieczności
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Niedawno zmarła popularna, młoda aktorka. Wielu szczerze współczuło 
rodzinie, pozostawiła Ona męża i dzieci. Kobieta miała raka, straszna 
choroba, często niestety jest wyrokiem śmierci dla chorego. Na co dzień nie 
pamiętamy o sprawach przemijania, z każdym dniem zbliżamy się do tego 
ostatniego w naszym życiu. W Biblii, król Salomon wypowiedział, dające 
do myślenia słowa:

 Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady; bo tam widzi 
się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. 

Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, 
serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce 

głupich w domu wesela. 
Księga Kaznodziei Salomona 7:2-4

Tak, każda osoba staje pewnego dnia przed wyborem. Podążyć w kierunku 
myśli o zabezpieczeniu swojej wieczności, czy zignorować chwilę rozsądku 
i przebywać tylko w domu wesela. Co ciekawe, wiele czasu i trudu wkładamy 
w zapewnienie godnej przyszłości, starości, chcemy być zabezpieczeni przed 
ewentualną trudnością.

Firmy ubezpieczeniowe, oferują nam różne pakiety swych usług, by-
śmy czuli się bezpieczni w razie potrzeby otrzymali realną pomoc. Wraca-
jąc do aktorki, media rozpisują się na jej temat, co zrozumiałe, podają też 
bardziej osobiste informacje. Jakiś czas temu przyznała się, że po 13 latach, 
po raz pierwszy poszła do spowiedzi. Chodziła na kawę z Panem Bogiem, 
którego w tych okolicznościach nazwała kumplem. Czuła się przez to spo-
kojniejsza i bezpieczniejsza.

Różne osoby w różnych momentach swego życia, oraz z różnych po-
wodów zaczynają myśleć o Bogu. O życiu, co będzie po tej krótkiej egzy-
stencji na tym świecie. Mając bagaż religijnego wychowania, większość lu-
dzi ucieka do tego, co zna. Nie zadaje pytań, czy ta droga jest słuszna, a jeśli 
tak to dlaczego. Pragmatyczne zaspokojenie swych bieżących potrzeb cał-
kowicie ich zadowala, Człowiek, jako cielesna istota, ma w sobie to mylne 
dążenie do usprawiedliwienia się poprzez dobre uczynki. Odkrywają jakąś 
prawdę w sobie, jest to jego subiektywna prawda. Nie zadaje sobie trudu do 
dążenia do tej jedynej prawdy. Z definicji, prawda jest jedna. Ignorowanie 
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tych ważnych założeń, także tego że Bóg jest poza nami, sprawia, że trwamy 
w iluzji prawdy zrodzonej nie w Bogu, ale w swym umyśle. On określił swoją 
prawdę, jest ona niezmienna dla każdego człowieka. Próby dojścia do Boga 
mogą wydawać się wzniosłe,wręcz heroiczne, szczególnie próby podejmo-
wane, przez śmiertelnie chorą osobę. Gdy czytamy tak piękne wyznania, 
przemyślenia, wydaje się wręcz nietaktowne, by się sprzeciwić, powiedzieć, 
to nie tak! Nie idźcie ta drogą!, Jest fałszywa i mimo iluzji, zaprowadzi was 
na wieczne potępienie!

Każdy chce wierzyć, że wszystko jest dobrze, że spoczywa w pokoju. 
Humanizm, hedonizm, relatywizm sprawiają, że bagatelizujemy to najważ-
niejsze ubezpieczenie naszego życia. Dzięki medycynie i technice, śmierć 
nie jest współcześnie tak powszechnie spodziewana. Na pewno jest to po-
wód do radości. Jednak brak śmierci w codziennym życiu, sprawia, że zapo-
minamy, o byciu śmiertelnikami. Wydaje nam się, że będziemy żyć wiecznie 
na tym świecie.

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak 
kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł,  

ale Słowo Pana trwa na wieki. 
1 List Piotra 1:1-24-25

Ludzkość, szukając Boga, egzystencjalnego sensu, nie zawsze sięga po Biblię. 
Wiedzą, że są jak trawa. Dziś są a jutro? Nie zawsze znamy odpowiedź. 
Jednak szukając wieczności, nie szukają jej w Słowie Pana, które przecież trwa 
na wieki. Tragedią jest, że tak wiele osób, kończąc swe życie, tak rzadko sięga 
do Biblii by szukać w niej odpowiedzi dla swojej wieczności. Trendy wokół 
nas lansują inną możliwość odkrywania własnego podejścia do Boga, dojścia 
do własnej prawdy. Jeżeli poczujesz się w tej prawdzie lepiej, to spełniła swoje 
zadanie. I tak, ludzie wierzą w boga swego umysłu, bałwana wykreowanego 
przez swą wyobraźnie. Piją kawę przy bogu, który odpowie na ich pytania tak, 
jak tego pragną, Który na wszystko się zgodzi, który nie posiada swojej prawdy, 
bóg naszej wyobraźni niczym się nie różni od boga z drewna i kamienia. On 
przecież też najpierw powstał w umyśle rzemieślnika.

Przebywanie w domu żałoby może uratować przed głupotą i wyima-
ginowaną wiarą. Nie bójmy się myśleć o wieczności, zachęcajmy innych. 
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Głośmy Ewangelię, może właśnie stoi przed nami osoba, która przeżywa 
ostatni dzień na tym świecie?

Nie pozwólmy, aby doczesność pochłonęła nas całkowicie. Dobrze ją 
wykorzystajmy, wykonujmy zadania, jakie Bóg stawia przed nami. Człowiek 
naturalnie próbuje podobać się Bogu w inny sposób, pragnąć zasłużyć na 
Jego aprobatę. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć słowa Williama Barc-
laya: cyt. Patrz, oto moje obrzezanie, oto moje uczynki, daj mi teraz zbawie-
nie, na które zasługuję4.

Tak niestety myśli często wielu, uważających się za chrześcijan.

4 William Barclay Komentarz do Nowego Testamentu – List do Galacjan str. 5



- 44 -

Kamil Kranc

8
Miłosierdzie



- 45 -

Chrześcijaństwo Dzisiaj

Zbory chrześcijańskie miały swoich nauczycieli. W tamtych 
czasach zbór naprawdę był instytucja społeczna. Żaden 
z chrześcijan nie zniósłby tego, aby mieć czegoś za dużo, 
podczas gdy inni posiadają tego za mało. Paweł powiada: 
„Jeżeli ktoś naucza ciebie rzeczy niebieskich, wiecznych, 
to niech przynajmniej dzieli z tobą rzeczy materialne, 
które posiadasz”. Paweł stwierdza tutaj przykrą prawdę: 
życie trzyma w ręce sprawiedliwą wagę. Jeśli ktoś pozwala 
panować nad sobą niskim popędom swojej natury, to 
w końcu nie może oczekiwać niczego oprócz kłopotów. 
Jeśli jednak wytrwa w kroczeniu droga ducha i czyni 
dobro, w końcu Bóg mu to wynagrodzi. Chrześcijaństwo 
nigdy nie usuwa z życia ciągu przyczyn i skutków. Grecy 
wierzyli w Nemesis. Gdy tylko jakiś człowiek popełniał 
zło, Nemesis natychmiast była na jego tropie i wcześniej 
czy później dopadała go. Wszystkie tragedie greckie 
podkreślają jedna zasadnicza myśl: sprawca został ukarany. 
Nieraz zapominamy o tym, że Bóg przebaczył ludziom 
grzechy, ale nie unicestwia ich następstw. Jeżeli człowiek 
zgrzeszy przeciwko swemu ciału, prędzej czy później 
straci zdrowie, choćby nawet uzyskał przebaczenie. 
Jeżeli człowiek grzeszy przeciwko swoim najbliższym, 
to wcześniej czy później będzie sprawcą złamanych serc 
– nawet jeżeli mu przebaczą. Wielki mówca na temat 
abstynencji, Jan B. Gough, który od wczesnych lat swego 
życia oddawał się pijaństwu, często używał przestrogi: 
„Blizny pozostają!”5

William Barclay

Jedni drugich brzemiona noście,  
a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

 List do Galacjan 6,2

5 William Barclay Komentarz do Nowego Testamentu – List do Galacjan str. 5
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Paweł znał problemy wynikające w każdej społeczności chrześcijańskiej, 
mianowicie problemy związane z ludźmi, którzy nie wytrwali na drodze 
chrześcijańskiej. Słowo paraptoma użyte na ich określenie nie oznacza 
świadomego grzeszenia, lecz upadek, który zdarza się na śliskiej, oblodzonej 
drodze. Tym, którzy naprawdę starają się prowadzić chrześcijańskie życie, 
zagraża niebezpieczeństwo sądzenia innych. U wielu dobrych skądinąd 
ludzi występuje pewien twardy rys. Są to ci dobrzy ludzie, do których nie 
poszedłbyś, aby przy nich płakać nad swoim błędem i upadkiem. Nigdy nie 
zdobyliby się oni na współczucie. Natomiast Paweł powiada, że jeżeli naprawdę 
zdarzy się upadek, obowiązkiem chrześcijanina jest pójść i podnieść tego 
człowieka. Słowo poprawiajcie często określa prace chirurga, który wyjmuje 
drzazgę z ciała, nastawia zwichnięty staw. Cały akcent tego wyrazu leży nie 
na karaniu, lecz na leczeniu. „Poprawianie” nie oznacza tu wymierzania kary, 
lecz przywrócenie do normy. Dwukrotnie w tym tekście mówi się o noszeniu 
ciężarów. Są ciężary przychodzące na człowieka z różnych okazji i zmian 
życiowych. Udzielenie pomocy takiemu człowiekowi jest spełnieniem nakazu 
Chrystusowego. Ale jest też ciężar, który człowiek musi nieść samodzielnie. 
Paweł używa tu wyrazu oznaczającego plecak żołnierski. Są obowiązki, 
których nikt za nas nie wykona i za które sami jesteśmy odpowiedzialni.6 

Tak, okazywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi przychodzi 
nam często szczególnie trudno. Pozwoliłem sobie na zacytowanie Williama 
Barcley’a gdyż sam nie ująłbym lepiej tak ważnych myśli. Bardzo trafnie 
określił on słabości chrześcijańskie jak i często spotykany brak odpowied-
niej postawy chrześcijan do wspólnego dźwigania trudności w ich wspól-
nym życiu chrześcijańskim. Choćbyśmy posiedli wszelką mądrość i moc 
a miłości byśmy nie mieli byśmy byli niczym, napisał apostoł Paweł.

Jak często trudno nam zrozumieć jak ktoś może być słaby w czymś, 
w czym my jesteśmy silni? Przecież to takie łatwe, prawda? Zanim ogarnie nas 
pycha i pozwolimy sobie tak pomyśleć, zastanówmy się jakie rzeczy nam spra-
wiają trudność, a innej osobie może nie. Pomyślisz może, nie, ten słaby czło-
wiek? Zniewolony tyloma słabościami w niczym nie może być silniejszy niż ja!

A może się tak nie wywyższa jak ty? Zapominamy często o tym że 
pycha, wywyższanie się, jest równie obrzydliwe dla Boga jak cielesne słabości. 
6 Tamże- str. 36
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A jeśli bardziej, to co zrobisz? W przypowieści Jezus opowiedział o celniku, 
który nie śmiał głowy do Boga podnieść, a faryzeusz wychwalał się że nie jest 
taki jak ten celnik obok. Wszyscy pamiętamy, jakim pouczeniem skończyła 
się ta przypowieść. Celnik odszedł usprawiedliwiony od Boga a faryzeusz nie. 
Jakimi ludźmi jesteśmy? Jak ukazujemy Chrystusa w sobie? Czy napotykamy 
braci i siostry, którzy z ufnością przychodzą do nas po wsparcie, po dobre 
słowo? Czy otrzymają od nas pocieszenie, gdy chcą się wypłakać nad swoim 
błędem? Czy czeka ich tylko osąd i zgorszony wyniosły wzrok? Czy umiemy 
płakać z płaczącymi? Bo śmiać się ze śmiejącymi, jest o wiele łatwiej.

Wiele pytań, sami musimy sobie na nie odpowiedzieć. Nasza popraw-
ność powiązana z twardością i brakiem współczucia sprawia że słabe członki są 
pozbawione duchowego wsparcia którego jesteśmy im winni, jeżeli nazywamy 
się uczniami Chrystusa. Mówi się że Bóg pisze nawet po krzywych liniach. 
Dlatego nasza słabość pomaga nam w zrozumieniu czyjejś słabości i bożym 
podejściem do bliźniego. Tylko Bóg, który nie ma słabości jest tak doskonały, 
że potrafi ze współczuciem i miłością nie dołamać trzciny i nie dogasić knota. 
Miłosierdzie, ile mówi się o tym. Jakim wytartym sloganem stało się to słowo.

Jednak Chrystus nakazuje nam byśmy chodzili w nim codziennie i uka-
zywali je nie raz, nie dwa, ale siedemdziesiąt siedem razy. Miłosierdzia chcę, 
a nie ofiary. Warto pamiętać o tych słowach Pana Jezusa. Nasze miłosierdzie 
powinno objawiać się we wsparciu, pocieszeniu, przy noszeniu trudów chrze-
ścijańskiej wędrówki, ale również we wrażliwości na potrzeby innych.

Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im 
powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie 
w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego 
ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 

List Jakuba 2:15-16

Wiara w Chrystusa jest bardzo praktyczna. Jako uczniowie Zbawiciela 
powinniśmy być wpatrzeni w drugiego człowieka, nie w siebie samego. 
Wiara nie polega na mistycznych doznaniach ani na pogoni za darami ale 
na wydawaniu owoców wiary w stosunku do brata obok. Pobożność bez 
uczynków nie jest pobożnością o której uczy nas Słowo Boże.
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A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik 
żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! 
Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich 
cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć 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 Jezus: 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.

Ew. Jana 3:1-7

Rozważyliśmy wiele biblijnych tematów. Jednak bez ponad naturalnej 
przemiany w Nowe Stworzenie nasza sytuacja przed Bogiem nie ulega 
zmianie. Nadal nie przeszliśmy z ciemności do jasności, ze starego człowieka 
do nowego, ze śmierci do życia.

W Ewangelii Jana czytamy bardzo ciekawą historię. Pewien faryzeusz 
przyszedł w nocy do Jezusa. Zgodzicie się pewnie że noc nie jest najlepszą 
porą na odwiedziny. Jednak Nikodem wybrał właśnie tę porę. W środowisku 
uczonych w Piśmie, Jezus nie był postacią pożądaną. Wiara w niego pociągała 
ogromne konsekwencje dla faryzeusza. Nikodem bojąc się ujawnienia, że in-
teresuje go Chrystus postanowił przyjść do niego w nocy i porozmawiać. Sam 
przyznał że cuda jakie czyni Jezus świadczą o tym że Bóg jest z nim.

Można zastanawiać się, jak długo Nikodem rozmawiał z Jezusem. 
W Ewangelii mamy podane istotne informacje na temat ich spotkania, jed-
nak w rzeczywistości mogło trwać dłużej. Nikodem próbował może wyjaśnić 
Jezusowi że w pewien sposób wierzą, że ma on kontakt z Bogiem. Ponad 
naturalnych cudów, jakich On dokonywał, nie dało się zignorować. Jakaś gru-
pa faryzeuszy po cichu wyznawała jakąś wiarę w Jezusa. Zapewne Nikodem 
szczegółowo starał się wyjaśnić co o nim myślą i że jest to całkiem pozytywne 
z ich strony, nie są mu przeciwni. Wiedzą, że Bóg jest z Nim. Jezus nawet nie 
skomentował tych wywodów. Czytamy że całkowicie je puścił mimo uszu. 
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Może nie widział sensu angażować się w polemikę która od początku jest 
niewłaściwa. Ignorując wywody Nikodema, Jezus po prostu mówi: Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć 
Królestwa Bożego. Jak czytamy dalej Nikodem w ogóle nie zrozumiał o co 
Jezusowi chodzi. Jak to! Ponownie ma się urodzić? Ma wejść do łona mat-
ki, gdy jest stary i urodzić się jeszcze raz? Łatwo zauważyć jak naturalne 
było rozumowanie Nikodema. Jezus był zdegustowany że faryzeusz który 
jest nauczycielem wśród ludu nie rozumie tak istotnych rzeczy. Powiedział 
tylko: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody 
i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Każdy człowiek, rodzi się z wody, tworzy się w wodach płodowych 
tak długo, aż jest gotowy narodzić się na ten świat. Jednak nie każdy rodzi 
się z Ducha. Nie każdy człowiek nawet który wierzy w Boga, nie jest du-
chowo ożywiony. Powodem tego jest fakt że ludzkie uczynki, ludzka dobroć, 
nie są w stanie wyrwać człowieka z królestwa ciemności i przenieść do kró-
lestwa światłości.

Własnymi zabiegami i szczerą chęcią nie jesteśmy w stanie tego 
uczynić. Tak jak dziecko nie rodzi się ze swojej woli, po prostu rodzi się, tak 
człowiek nie może się narodzić z Ducha własną mocą. Jezus powiedział że 
kto wierzy w niego, nie umrze na wieki. Wiara w imię Jezusa powinna być 
ufnością w skuteczność Jego odkupieńczej ofiary na krzyżu. W Jego przela-
ną krew która jedynie może oczyścić nas z grzechów.

Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani 
nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na 
skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez 
Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, 
zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 
Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie 
Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. 

List do Efezjan 2:11-13

Jedynie krew Jezusa pozwala zbliżyć nam się do Boga. On nie tylko zmarł 
ale i zmartwychwstał, pokonując każdego wroga który miał nad nami 
panowanie, czy to śmierć, czy szatana. Powiecie, ale człowiek i tak umiera. 
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To prawda, ale dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi jesteśmy pewni że my 
również zmartwychwstaniemy w nowych ciałach, niesplamionych grzechem, 
by żyć wiecznie z Bogiem. Człowiek znając swe upadłe grzeszne życie jedyne 
co może zrobić to oddać je w ufności Bogu, uwierzyć w Jezusa jako jedyny 
ratunek od swojego grzechu który wiedzie nas na potępienie i śmierć, oraz 
w pokucie poprzez kąpiel odrodzenia prowadzić nowe, święte życie.

To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie 
postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, 
mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez 
nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, 
mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się 
wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się 
Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, 
gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka 
wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze 
żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie 
się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga 
w sprawiedliwości i świętości prawdy.

List do Efezjan 4:17-24

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, 
lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie 
przez Ducha Świętego. 

List do Tytusa 3:5

Jak ważne treści co do naszego zbawienia podaje nam Pismo Święte. Bóg 
swoją łaską, nie przez nasze dobre uczynki wykąpał nas z brudu naszych 
grzechów. Odnowił przez swego Ducha. Dał nam nową naturę. To wszystko 
z miłości do mnie i do ciebie. Nie z powodu twojej czy mojej dobroci.

I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś 
chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który 
rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. 
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała 
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naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi 
gniewu, jak i inni; ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla 
wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy 
przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście 
– i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach 
niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych 
wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas 
w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez 
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto 
nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, 
abyśmy w nich chodzili. 

List do Efezjan 2: 1-10

Pomyślmy, jak cudownego i kochającego Boga mamy. Dał nam pełne 
zwycięstwo w Jezusie całkowicie za darmo. Obdarzył nas łaską na którą 
nie zasługujemy. Cieszmy się tym i dziękujmy Bogu każdego dnia za nowe 
życie jakie nam darował oraz za wyratowanie od Bożego sądu i gniewu za 
grzech jaki ciążył na nas.

Jeżeli jesteś osobą która nie oddała swego życia Bogu tak jak On 
oczekuje tego od nas to gorąco cię zachęcam, zrób to dziś. Jutro może być 
za późno. Nie jesteś w stanie zapłacić za pokój z Bogiem ani też Mu się 
przypodobać. Prorok Izajasz powiedział bardzo ważne słowa. Każdy nasz 
uczynek, cała nasza ludzka sprawiedliwość, jest przed Bogiem jak brudna 
szmata. Weź sprawiedliwość jaką oferuje ci Jezus, sprawiedliwość bez nawet 
jednego grzechu, w zamian zostaw mu cały brud i ciężar, jaki dźwigasz na 
sobie. Narodź się z Ducha i żyj z Bogiem. 
Niech Bóg cię błogosławi!
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I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi

I Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi

Kamil Kranc przyjął Jezusa 20 lat temu w katolickiej odnowie charyzma-
tycznej. Poprzez lekturę Pisma Świętego doszedł do wniosku że chcąc być 
wiernym Chrystusowi nie może nadal trwać we wspólnocie z Kościołem 
rzymskokatolickim. Był współzałożycielem charyzmatycznego kościoła 
,,Miecz Ducha’’ w Kaliszu. Obecnie mieszka w Strykowie i jest członkiem Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi.

Całość w swojej wymowie przedstawia czystą i zdrową naukę. Aż miło było czytać. Świeży 
powiew w natłoku różnych zjawisk dotykających dzisiejsze chrześcijaństwo. 

Ogólnie pozycja w swojej wymowie zachęcająca.

Cyprian Seliga, starszy zboru Ewangelicznych chrześcjan

Autor niniejszej broszury dzieli się z Czytelnikami  swoim świadectwem i przemyśleniami 
tyczącymi wiary  i biblijnego chrześcijaństwa. Treść broszury jest spisana w bardzo przy-

stępny dla czytających sposób.  Można się z Autorem w stawianych tezach zgadzać  
lub nie, ale warto empatycznie zrozumieć  motywy inspirujące Autora do pisarstwa.

Zbigniew L. Gadkowski, Koordynator Ośrodka Studiów Biblii

Z kilku powodów uważam tę publikację za bardzo cenną. Po pierwsze wnioski i przemyśle-
nia autora są oparte na Bożym Słowie i potwierdzone osobistymi przeżyciami. Przypomina 
o istocie i potrzebie nowonarodzenia, którego sam doświadczył. Opisuje towarzyszące jemu 
i ruchowi, z którym na początku swojej drogi chrześcijańskiej się zetknął fałszywe postrze-

ganie Boga, którego celem jest błogosławienie swoim dzieciom poprzez cielesne dobra  
i zdrowie fizyczne, a nie kształtowanie w nich charakteru  Chrystusa, jeśli trzeba przez 

trudy i cierpienia. Ostrzega przed przenikającym obecnie ewangelicznych chrześcijan rela-
tywizmem i ekumenizmem, które w imię źle rozumianej miłości i akceptacji, każą nazywać 
braćmi tych, którzy nie opierają swoich zasad wiary i życia na gruncie Bożego Słowa. Uwa-

żam, że warto zatrzymać się w tym wszechogarniającym trendzie i na nowo przemyśleć 
swój stan przed Bogiem i postrzeganie istoty biblijnego chrześcijaństwa.

Jan Puchacz, pastor I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi


