
ewangelikalizm polski 
wobec wyzwań współczesności





ewangelikalizm 
polski wobec wyzwań 

współczesności

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Wrocław 2013

Redakcja naukowa
Sebastian Smolarz – redaktor tomu
Sławomir Torbus – współredaktor

Wojciech Kowalewski – współredaktor



© Copyright by Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna 2013

Kolegium redakcyjne:
Wojciech Szczerba – redaktor naczelny
Piotr Lorek – z-ca redaktora naczelnego
Sławomir Torbus – sekretarz

Redakcja językowa i korekta: Elżbieta Pieprzyk-Bagińska
Łamanie: Grażyna Kołbasa
Projekt okładki: Joanna Sowula

ISBN: 978-83-60567-06-7 (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

ISBN: 978-83-60131-42-8 (Wydawnictwo Credo)

Wydanie pierwsze, Wrocław 2013

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. Świętej Jadwigi 12
50-266 Wrocław
www.ewst.pl
e-mail: redakcja@ewst.edu.pl

Wydawnictwo Credo
ul. Wojewódzka 29/8
40-026 Katowice
www.credo.org.pl



5

spis treści

Przedmowa   .....................................................................................................................    7

Część pierwsza: charakterystyka polskiego ewangelikalizmu
 Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu – W. Szczerba  ...........................  13
 Historia ewangelikalizmu w Polsce – N. Modnicka  ...................................  27
 Specyfi ka polskiego ewangelikalizmu – N. Modnicka  ...............................  39

Część druga: ewangelikalizm – przekonania i praktyki
 Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu – S. Smolarz  ....  53
 Ewangelikalizm wobec doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego 
 – A. Hahn  .........................................................................................................  65
 Retoryka chrześcijan ewangelikalnych – S. Torbus  ....................................  77
 Duchowe przywództwo – W. Kowalewski  ...................................................  87
 „Nagroda będzie w niebie” – o płacy dla pastora – S. Smolarz  .................  97
 Chrześcijańskie planowanie budżetu – A. Hahn  ....................................... 107

Część trzecia: ewangelikalizm a inne nurty myślowe
 Sekularyzacja – proces, znaczenia i zagrożenia – R. Łazarz  ..................... 121
 Postmodernizm – wyzwanie i szansa – S. Smolarz .................................... 131
 Chrześcijanie ewangelikalni wobec religii niechrześcijańskich 
 – A. Hahn  ........................................................................................................ 143
 Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości 
 dalekowschodniej – P. Lorek ......................................................................... 155

Część czwarta: Ewangelikalizm wobec zagadnień etyki
 Ku nowemu modelowi etyki ewangelikalnej – J. Burnell  ......................... 169
 Zapłodnienie in vitro w polskiej dyskusji ewangelikalnej 
 – M. Wichary  .................................................................................................. 181
 Aborcja i eutanazja w refl eksji ewangelikalnej – J. Burnell  ....................... 193
 Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu – S. Torbus  ............................. 205
 Rozwód i powtórne małżeństwo w kościołach ewangelikalnych 
 – J. Burnell  ....................................................................................................... 215



ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności

6

Część piąta: ewangelikalizm a misja Kościoła
 Współczesne podejście do misji Kościoła – W. Kowalewski  .................... 227
 Ewangelikalny etos pracy – A. Polaszek  ...................................................... 237
 Społeczne zaangażowanie chrześcijan ewangelikalnych w Polsce 
 – T. Dębowski  ................................................................................................. 247
 Pedagogiczne modele działalności misyjnej w dobie 
 ponowoczesności – M. Humeniuk-Walczak  .............................................. 257
 Chrześcijaństwo ewangelikane wobec przemian społecznych 
 i kulturowych – W. Kowalewski  ................................................................... 269



7

przedmowa

Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności to zbiór esejów, prezentu-
jących wyniki przemyśleń oraz praktycznych doświadczeń naukowców, pastorów 
i działaczy związanych z chrześcijaństwem ewangelikalnym w naszym kraju. Na po-
czątku 2011 roku w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej we Wrocławiu po-
wstał projekt mający na celu zbadanie genezy i charakteru polskiego ewangelikalizmu, 
a przede wszystkim wyzwań, przed którymi stoją polskie kościoły na początku XXI 
wieku. Do współpracy zaproszono trzynastu autorów z różnych kręgów eklezjalnych, 
reprezentujących również kilka polskich instytucji naukowych. Byli to w kolejności 
alfabetycznej:

dr Joel Burnell (EWST, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP)
dr hab. Tomasz R. Dębowski (Uniwersytet Wrocławski, Kościół 
Zielonoświątkowy w RP)
dr Andreas Hahn (EWST, Kościół Wolnych Chrześcijan w RP)
dr Monika Humeniuk-Walczak (Uniwersytet Wrocławski, Kościół Chrześcijan 
Baptystów w RP)
dr Wojciech Kowalewski (EWST, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP)
dr Piotr Lorek (EWST, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)
dr Radosław Łazarz (EWST, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)
dr Noemi Modnicka (Uniwersytet Łódzki, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
w RP)
mgr Andrzej Polaszek (Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu)
dr Sebastian Smolarz (EWST, Ewangeliczny Kościół Reformowany we 
Wrocławiu)
dr hab. Wojciech Szczerba (Rektor EWST)
dr Sławomir Torbus (EWST i Uniwersytet Wrocławski, Kościół 
Rzymskokatolicki)
dr Mateusz Wichary (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, Kościół 
Chrześcijan Baptystów w RP)
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Każdy z autorów zajmował się zagadnieniami zbieżnymi z własnymi badania-
mi naukowymi bądź z obszarem zaangażowania zawodowego i kościelnego. Każdy 
też zaprezentował własną perspektywę w obrębie nurtów ewangelikalizmu, niekiedy 
przyjmując stanowisko odmienne od pozostałych. Mamy nadzieję, że takie podejście 
wskaże bogactwo różnorodności w obrębie ewangelikalizmu.

Tom został podzielony na pięć części. W pierwszej z nich Charakterystyka polskie-
go ewangelikalizmu dr hab. Wojciech Szczerba oraz dr Noemi Modnicka starają się 
przybliżyć defi nicję oraz pochodzenie ewangelikalizmu, szczególnie w polskim ujęciu, 
a także opisać jego główne cechy.

Część druga Ewangelikalizm – przekonania i praktyki zawiera sześć artykułów. 
Pierwsze dwa dotyczą stosunku chrześcijan ewangelikalnych do Starego Testamen-
tu oraz do doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego. Autor kolejnego opisuje sposób, 
w jaki kościoły ewangelikalne mogą lepiej komunikować swoje przesłanie zarówno we-
wnątrz swoich wspólnot, jak i wobec swego otoczenia. Następny artykuł zawiera opis 
duchowego modelu przywództwa w Kościele. Ostatnie dwa artykuły w tej części zaj-
mują się kwestiami fi nansowymi związanymi z funkcjonowaniem zborów i proponują 
rozwiązania dotyczące wsparcia pastorów oraz ustalania budżetu we wspólnocie.

Ewangelikalizm a inne nurty myślowe to tytuł części trzeciej, prezentującej cztery 
artykuły odnoszące się do zetknięcia ewangelikalizmu z wyzwaniami pochodzącymi 
z zewnątrz. Sekularyzacja i postmodernizm to dwa prądy myślowe, które rzucają po-
ważne wyzwania ewangelikalnej wierze. Teksty poświęcone tym zagadnieniom starają 
się wskazać możliwe rozwiązania wobec wspomnianych problemów. Autorzy dwóch 
pozostałych artykułów prezentują perspektywy ewangelikalne w zderzeniu z innymi 
religiami, w tym z nurtami dalekowschodnimi.

Pierwszy artykuł z części czwartej, noszącej tytuł Ewangelikalizm wobec problemów 
etyki, zachęca do formułowania etyki ewangelikalnej na podstawie zasad biblijnych, 
biorąc pod uwagę wpisane w naszą rzeczywistość kulturową inne wpływy. Kolejne 
cztery artykuły w tej sekcji dotyczą istotnych i szeroko dyskutowanych dzisiaj kwe-
stii etycznych, takich jak: zapłodnienie in vitro, aborcja i eutanazja, homoseksualizm 
oraz rozwód i powtórne małżeństwo. Są to próby zasygnalizowania, jak chrześcijanie 
ewangelikalni mogą radzić sobie z tymi wyzwaniami, dotykającymi także w jakiejś 
mierze ich wspólnoty.

W ostatniej części, zatytułowanej Ewangelikalizm a misja Kościoła, Czytelnik od-
najdzie pięć artykułów zajmujących się stosunkiem chrześcijan ewangelikalnych do 
otaczającego ich świata i sposobu życia w nim. Omawiają one takie zagadnienia, jak: 
misja Kościoła we współczesnym świecie, wykonywanie pracy zawodowej jako swoje-
go powołania oraz zaangażowanie chrześcijan w działania charytatywne i inicjatywy 
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społeczne. Jeden z nich prezentuje swoistą perspektywę pedagogiczną w wypełnia-
niu Wielkiego Posłannictwa w ponowoczesnym świecie. Autor ostatniego artykułu 
stara się odpowiedzieć na pytanie, jak kościoły ewangelikalne mogą radzić sobie 
z nieustającymi zmianami wpisanymi w obecne czasy.

Żywimy nadzieję, że dwadzieścia trzy artykuły zawarte w niniejszym tomie 
okażą się przydatnym narzędziem służącym pastorom polskich kościołów ewange-
likalnych w zmaganiach z wyzwaniami wewnątrz i na zewnątrz ich wspólnot. Mamy 
też nadzieję, że skorzystają z niego wszyscy chrześcijanie ewangelikalni w naszym 
kraju, aby poznać bliżej kontekst zachodzących współcześnie zmian i związanych 
z nimi problemów. Chcielibyśmy również, aby niniejszy tom okazał się przydat-
nym zbiorem przybliżającym polski ewangelikalizm każdemu Czytelnikowi.

Pragniemy w imieniu władz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej 
we Wrocławiu oraz autorów zaangażowanych w projekt wyrazić podziękowania 
Overseas Council International z USA za wsparcie badań opublikowanych w tym 
tomie.

Redaktor naukowy
Sebastian Smolarz
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Wojciech Szczerba
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

reformacyjne korzenie 
ewangelikalizmu

FENOMEN EWANGELIKALIZMU

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim 
świecie, szczególnie w kontekście polskim. W kraju, gdzie olbrzymia większość oby-
wateli deklaruje się jako wyznawcy rzymskiego katolicyzmu, a ogólna liczba prote-
stantów (głównie ewangelickich wyznań) nie przekracza według badań statystycznych 
1% obywateli1, chrześcijaństwo ewangelikalne stanowi tak małą społeczność wyzna-
niową, że – naturalną koleją rzeczy – nie budzi wielkiego zainteresowania ani badaczy, 
ani publicystów. Już sama nazwa ewangelikalizm wywołuje pewne wątpliwości i choć 
wraz z synonimicznym określeniem chrześcijaństwo ewangeliczne jest obecna w języ-
ku polskim od wielu lat, wciąż niejednokrotnie traktowana jest jako neologizm i kalka 
angielskiego terminu evangelical. Częstokroć ewangelikalizm, jeśli w ogóle zauważany, 
łączony jest w powszechnej świadomości z konserwatywnymi odłamami protestan-
tyzmu zachodniego o tendencjach fundamentalistycznych i nadmiernie charyzma-
tycznej teologii. Są to opinie poniekąd uzasadnione, tym niemniej ewangelikalizm jest 
znacznie szerszym nurtem we współczesnym chrześcijaństwie, zwłaszcza poreforma-
cyjnej proweniencji, choć nie tylko. 

Przede wszystkim należy wskazać, że ewangelikalizm jest jednym z najszybciej roz-
wijających się nurtów chrześcijaństwa we współczesnym świecie, szczególnie w Ame-
ryce Północnej oraz krajach Trzeciego Świata. Według opinii Światowego Aliansu 

1 Według opracowania GUS, Wyznania religijne, wyznania narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-
2008. Warszawa 2010. Wersja elektroniczna opracowania: https://docs.google.com/viewer?url=htt-
p%3A%2F%2Fwww.stat.gov.pl%2Fcps%2Frde%2Fxbcr%2Fgus%2FPUBL_oz_wyzn_rel_stow_nar_i_
etn_w_pol_2006-2008.pdf [dostęp 15.04.2012].
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Ewangelikalnego na świecie żyje obecnie ponad 600 milionów chrześcijan2, których 
można określić mianem ewangelikalnych. Zgodnie z badaniami Gallupa z 2005 roku, 
3 na 10 mieszkańców Stanów Zjednoczonych spełnia kryteria wyznaniowe ewangeli-
kalizmu3. Według Christian Research w Azji i Afryce liczba chrześcijan ewangelikal-
nych narasta rocznie o 2,4-2,6%4. 

Sami chrześcijanie ewangelikalni coraz częściej w ramach m.in. własnych deno-
minacji oraz interkonfesyjnych, krajowych i międzynarodowych aliansów angażują 
się w kwestie ekumeniczne, społeczne, polityczne czy kulturowe. Symptomatyczne są 
publikacje takich dokumentów, jak Evangelicals and Catholics together5, sygnowanych 
przez ważnych reprezentantów amerykańskich ewangelikałów oraz katolików, w tym 
Charlesa Colsona oraz Richarda Johna Neuhasa. Istotne jest zaangażowanie ewange-
likalnych chrześcijan w programy walki z ubóstwem, AIDS/HIV, handlem ludźmi czy 
nietolerancją religijną6. Nie dziwi zatem, że na temat roli ewangelikalizmu we współ-
czesnym świecie wypowiadają się myśliciele, działacze czy przywódcy wielu krajów 
i instytucji, w tym poprzedni papież Benedykt XVI. 

Jakkolwiek ewangelikalizm odgrywa marginalną rolę w polskim chrześcijaństwie, 
to jednak ukazało się kilka ważnych publikacji7 oraz działa grono badaczy zajmu-
jących się tą problematyką. T.J. Zieliński, Z. Pasek, A. Siemieniewski, M. Patalon, 
N. Modnicka, T. Dębowski to osoby, które analizują naturę ewangelikalizmu polskie-
go i zachodniego w swoich publikacjach, ujmując problem z różnych perspektyw. 
Niniejszy artykuł, mający przybliżyć polskiemu czytelnikowi specyfi kę teologiczną 
i pobożnościową ewangelikalizmu, w dużej mierze oparty jest na publikacjach tych 
właśnie autorów8. 

2 http://www.worldevangelicals.org/aboutwea/ [dostęp 15.04.2012].
3 http://www.gallup.com/poll/20242/Another-Look-Evangelicals-America-Today.aspx [dostęp 15.04.2012]. 

Podobne stanowisko prezentuje Institute for the Study of American Evangelicals przy Wheaton Col-
lege. Por. http://isae.wheaton.edu/defi ning-evangelicalism/how-many-evangelicals-are-there/ [dostęp 
15.04.2012].

4 http://www.christian-research.org/world-religion/world-religions-data-sources.html [dostęp 
15.04.2012].

5 http://www.leaderu.com/ft issues/ft 9405/articles/mission.html [dostęp 15.04.2012].
6 http://www.worldevangelicals.org/commissions/ [dostęp 15.04.2012].
7 Por. dołączona bibliografi a. 
8 Bibliografi ę zamieszczam na końcu artykułu. Ze względu na popularny charakter publikacji liczbę 

przypisów ograniczam do koniecznego minimum. 
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ETYMOLOGIA

Termin ewangelikalizm w swojej etymologii wywodzi się od angielskiego słowa 
evangelical, które odnosi się do greckiego pojęcia euangelion (ευαγγελιον), oznaczają-
cego dobrą nowinę. W tym sensie termin ewangelikalizm i jego pochodne, wraz z ta-
kim słowami, jak ewangelicki, ewangeliczny czy ewangelijny, stanowi derywat słowa 
Ewangelia, odnosząc się w określony sposób do prawd zawartych w Księgach Świętych 
chrześcijan i tradycji zeń wyrosłych (http://www.ewst.pl/ewst/ewangelikalizm/). 

Pojęcie ewangelicki w języku polskim stosuje się tradycyjnie do kościołów wywo-
dzących się z Reformacji XVI wieku, a w sensie formalnym terminem tym określa się 
kościoły wyrosłe z nauczania wielkich reformatorów tego właśnie okresu – Marcina 
Lutra, Jana Kalwina, Uldrycha Zwingliego czy później Jana i Karola Wesleyów. Stąd 
też mówimy dziś o Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Ewangelicko-Reformowa-
nym czy Ewangelicko-Metodystycznym. 

Pojęcie ewangeliczny ma szerszy zakres znaczeniowy. W sensie podstawowym ter-
minowi ewangeliczność przypisuje się zgodność z wartościami ewangelicznymi, to jest 
nauką i duchowością prezentowaną przez Ewangelie kanoniczne, a szerzej przez Nowy 
Testament i całe Pismo Święte. W tym znaczeniu termin ewangeliczny nie jest ograni-
czony do określonej proweniencji teologicznej, ale niejednokrotnie stosowany do opi-
sania nurtów eklezjalnych i teologicznych w obrębie różnych tradycji chrześcijańskich, 
które stawiają sobie za cel odzwierciedlenie ewangelicznych prawd i wartości. Nie dziwi 
zatem opisywanie za pomocą terminu ewangeliczny np. duchowości zakonów żebra-
czych, podkreślających wartość ubóstwa wynikającą z nauczania Chrystusa. 

Ponadto pojęcie ewangeliczny stosuje się zwyczajowo na określenie wspólnot, ko-
ściołów i organizacji wyrosłych w późniejszej tradycji reformacyjnej, z nurtów ana-
baptystycznych, pietystycznych, purytańskich czy pentekostalnych. Kościół Chrze-
ścijan Baptystów, Kościół Wolnych Chrześcijan, Kościół Chrystusowy, Menonici, 
Kościół Ewangeliczny, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Zielono-
świątkowy i inne tego typu wspólnoty tradycyjnie włączane są do kościołów ewan-
gelicznych. Mianem tym określane są również organizacje kościelne i parakościelne, 
zrzeszające wspólnoty identyfi kujące się z ewangelicznym nurtem chrześcijaństwa. 
W Polsce za przykład takiej organizacji może służyć Alians Ewangeliczny w RP, które-
go członkami jest obecnie kilkanaście kościołów oraz ponad dwadzieścia organizacji 
(http://www.aliansewangeliczny.pl/). Są to wspólnoty i organizacje, które przyjmują 
podstawowe zasady Reformacji XVI wieku (sola gratia, sola fi de, solus Christus, sola 
Scriptura, soli Deo gloria), w szczególności zaś podkreślają swoją wierność Pismu, 
zgodnie z nadrzędną zasadą sola Scriptura. Wspólnoty te wiążą bycie chrześcijaninem 
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nie tyle z przynależnością instytucjonalną, ile z faktem nawrócenia i nowonarodzenia. 
W swojej praktyce zaś kościoły ewangeliczne kładą nacisk na formację duchową oraz 
postawę ewangelizacyjną wiernych, zgodnie z Wielkim Posłannictwem zawartym 
m.in. w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. 

Pojęcie ewangelikalizm zasadniczo stanowi synonim terminu ewangeliczność, szcze-
gólnie w drugim z wyżej wyszczególnionych ujęć, a więc w określeniu wspólnot i orga-
nizacji wyrosłych z postewangelickiej reformacji. Co więcej, termin ewangelikalizm co-
raz częściej stosowany jest w nomenklaturze polskiej do opisania ponadwyznaniowego 
nurtu teologicznego i pobożnościowego w obrębie szerokiej tradycji protestanckiej. Jest 
to nurt, który ma własną specyfi kę teologiczną oraz określoną duchowość. Jakkolwiek 
ewangelikalizm jest nurtem, który wyrasta z tradycji reformacyjnej i w swojej specy-
fi ce reprezentuje tradycję reformacyjną, to jednak przekraczając granice denominacji, 
nie jest ograniczony wyłącznie do wspólnot i organizacji protestanckich. W literaturze 
przedmiotu terminem ewangelikalne najczęściej określa się wspólnoty i organizacje pro-
testanckie wyrosłe z nurtów purytańskich, pietystycznych, anabaptystycznych czy pen-
tekostalnych, tym niemniej współczesne ruchy odnowy w obrębie innych proweniencji 
eklezjalnych niejednokrotnie również włącza się w zakres ewangelikalizmu, szczególnie 
jeśli zostały one zainspirowane postewangelicką tradycją reformacyjną. Za przykład 
może służyć Ruch Światło-Życie, Wspólnota Taizé czy Odnowa w Duchu Świętym9.

GENEZA

Mówiąc o korzeniach ewangelikalizmu, należy wskazać przede wszystkim nur-
ty protestanckie XVI, XVII i następnych wieków, jakkolwiek sami ewangelikałowie 
niejednokrotnie upatrują genezy swoich wspólnot i denominacji już w przedreforma-
cyjnych ruchach odnowy Kościoła, takich jak wspominane powyżej zakony żebracze, 
wspierające ideę ubóstwa i służby drugiemu człowiekowi (np. franciszkanie), nauka 
Johna Wycliff e’a, przeciwstawiająca się nadmiernemu bogactwu Kościoła, hegemonii 
papiestwa i propagująca powszechną lekturę Biblii w językach narodowych, czy dzia-
łalność Jana Husa i jego zwolenników w XV wieku, zainspirowanych między innymi 
myślą Wycliff e’a. 

Nie ulega wątpliwości, że nauka Ojców Reformacji zarówno w ujęciu luterskim, 
jak i kalwińskim odegrała zasadniczą rolę w kształtowaniu się specyfi ki teologicznej 

9 Por. Z. Pasek, Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce. W: Ewangelikalny protestantyzm w Pol-
sce u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. Warszawa-Katowice 2004, s. 14-49; K. Fournier, Ewange-
liczni katolicy. Warszawa 1998.
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ewangelikalizmu. Znaczna większość wspólnot ewangelikalnych wierna była i jest 
fundamentalnym tezom reformacyjnym: sola Scriptura – jedynie Pismo Święte sta-
nowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej, solus Christus – jedynie 
Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, sola gratia – jedynie 
łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia człowieka, sola fi de – dar usprawiedliwie-
nia człowiek otrzymuje przez wiarę, niezależnie od uczynków, soli Deo gloria – jedy-
nie Bóg jest godzien czci stworzenia. Wiele wspólnot ewangelikalnych ulega również 
pewnemu wpływowi nurtu reformowanego, opowiadając się m.in. za prostotą litur-
giczną oraz zwingliańskim ujęciem eucharystii (symboliczna obecność Chrystusa), 
czy zbliżając się w swoich przekonaniach np. do koncepcji predestynacji oraz teorii 
pokrewnych, takich jak chociażby twierdzenie o totalnej deprawacji ludzkości i nie-
utracalności zbawienia tych, którzy zostali usprawiedliwieni.

Bardziej bezpośrednich korzeni ewangelikalizmu należy jednak upatrywać w ru-
chach odnowy powstałych w obrębie protestantyzmu, a więc w nurtach anabaptystycz-
nych, pietystycznych, purytańskich oraz w Wielkich Przebudzeniach amerykańskich 
XVIII i XIX wieku. Jeśli chodzi o anabaptyzm10, szczególne znaczenie dla rozwoju 
ewangelikalizmu miał jego nurt umiarkowany, reprezentowany np. przez Meno Si-
monsa, którego nauczanie dało asumpt do powstania menonitów oraz baptystów, czy 
Jacoba Huttera, przywódcy wspólnot huteriańskich, działających na Morawach już 
w pierwszej połowie XVI wieku. Anabaptyzm był ruchem, który odrzucał chrzest nie-
mowląt na rzecz chrztu osób świadomie przystępujących do tego sakramentu jako 
świadectwa wiary (anabaptizo z języka greckiego oznacza powtórnie chrzczę, ponownie 
zanurzam), podkreślał fundamentalne znaczenie Pisma w kwestiach doktryny i prak-
tyki chrześcijańskiej, ujmował eucharystię najczęściej w kategoriach symbolicznych, 
odznaczał się prostotą kultu, w szczególności zaś propagował rygoryzm moralny, nie-
kiedy włącznie ze wspólnotą dóbr (np. huterianie). Wiara w przekonaniu anabapty-
stów umiarkowanych powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu, 
formacji duchowej i postawie misyjnej wiernych.

Podobne zasady moralne przyświecały ruchom purytańskim w XVI- i XVII-
wiecznej Anglii11 oraz nurtom pietystycznym, powstałym w XVII i XVIII wieku 
z luteranizmu niemieckiego12. Obydwa nurty dążyły do rozbudzenia żywej wiary 

10 Por. np. K.R. Davis, Anabaptism and Asceticism. Scottdale 1974. Por. również opracowanie w Global 
Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (GAMEO) http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/
A533ME.html [dostęp 12.04.2012].

11 Por. np. Th e Cambridge Companion to Puritanism. Red. J. Coff ey, P.C.H. Lim. Cambridge 2008.
12 Por. np. F.E. Stoeffl  er, Th e Rise of Evangelical Pietism. W: Studies in the History of Religion, 9. Leiden 

1965.
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chrześcijan i odzwierciedlającej ją praktyki życia na wzór pierwszych naśladowców 
Chrystusa. Drogą do tego celu miało być indywidualne studiowanie Pisma Świętego 
i pełne podporządkowanie się jego wymogom, modlitwa oraz wspólnota wiernych, 
oparta na przekonaniu o powszechnym kapłaństwie chrześcijan. Równocześnie pu-
rytanie i pietyści podkreślali konieczność zachowania czystości moralnej i postawy 
służenia wobec drugiego człowieka. Wyrazem tego dążenia była m.in. ich działalność 
edukacyjna, nastawiona przede wszystkim na kształcenie niższych warstw społecz-
nych, tak by mogły samodzielnie studiować Biblię, umacniać wiarę chrześcijańską 
w społeczeństwie, a równocześnie zdobywać potrzebne zawody i przyczyniać się do 
rozwoju państwa w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. 

Przykładem może być działalność edukacyjno-charytatywna Augusta Hermana 
Frankego, ucznia i przyjaciela Jakuba Spennera, prekursora pietyzmu. Otóż na prze-
łomie XVII i XVIII wieku Franke założył ośrodek dydaktyczno-wychowawczy w Hal-
le (Franckesche Stift ungen, http://www.francke-halle.de), składający się z kompleksu 
szkół, seminariów, warsztatów, sierocińców, domów wdów, aptek, drukarni, księgar-
ni, biblioteki, ogrodów i zakładów rzemieślniczych, w których już na początku XVIII 
wieku kształciło się kilkaset dzieci obojga płci. Nauka w Halle odbywała się bezpłat-
nie, wiele dzieci otrzymywało nieodpłatnie posiłki, zdobywało potrzebne zawody, na-
uczyciele kształcili się w nowoczesnych metodach dydaktycznych, wszystko zaś w at-
mosferze surowej dyscypliny i wspólnoty biblijnej. W ten sposób Franke m.in. spełniał 
postulaty swojego mistrza Jakuba Spennera, przedstawione w traktacie Pia desideria, 
by głosić Słowo Boże wszędzie, podporządkować mu się całkowicie, według jego zasad 
odnawiać wewnętrznego człowieka i na jego fundamentach budować nowy porządek 
społeczny13. W Anglii podobną troskę o los pokrzywdzonych widać chociażby w ru-
chu abolicjonistów i postawie Williama Wilberforce’a, która przyczyniła się do uchwa-
lenia w 1807 roku ustawy zabraniającej handlu niewolnikami. 

Europejskie nurty odnowy kościoła w obrębie protestantyzmu wpłynęły na sy-
tuację chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie w XVIII i XIX wieku nastą-
piły przemiany w łonie protestantyzmu, zwane zwyczajowo Wielkimi Przebudzenia-
mi Amerykańskimi14. Pierwsze Przebudzenie datuje się na lata 20. i 40. XVIII wieku. 
Drugie Przebudzenie to przełom XVIII i XIX wieku. Trzecia fala przebudzeniowa na-
stąpiła pod koniec wieku XIX i wkroczyła w pierwsze lata wieku XX. Przebudzenia 

13 Por. B. Burda, Pietyzm jako odłam w kościele protestanckim w połowie XVII i XVIII wieku a rozwój no-
woczesnej myśli pedagogicznej. „Uniwersytet Zielonogórski” 2008, 9/1, s. 14-17.

14 Por. np. J. Butler, Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People (Studies in Cultural His-
tory). Massachusetts 1992.
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amerykańskie objęły swoim zasięgiem wszystkie kościoły protestanckie w Ameryce 
Północnej. W ich efekcie rozwinął się amerykański metodyzm i baptyzm, narodziły 
się takie kościoły, jak adwentyści, mormoni, kościoły nurtu pentekostalnego czy wol-
ne kościoły protestanckie. 

Podobnie jak w przypadku purytanizmu i pietyzmu, przemiany w protestanty-
zmie Nowego Świata miały na celu rozbudzenie żywej wiary chrześcijan, która powin-
na znaleźć odzwierciedlenie w formacji duchowej, postawie moralnej, zaangażowaniu 
wspólnotowym oraz działalności społecznej wiernych. Ekspansywna ewangelizacja, 
nacisk na konieczność nawrócenia, wzywanie do porzucenia grzechu, a wraz z nim 
uprzedniego, zdeprawowanego życia, zachęcanie do pełnego zawierzenia Chrystuso-
wi, a co za tym idzie – całkowitego podporządkowania się nauczaniu Pisma i w jego 
świetle totalnej zmiany dotychczasowego stylu życia. W ten oto sposób kształtowały 
się główne cechy przebudzeń amerykańskich, w których olbrzymią rolę odegrali obok 
teologów i intelektualistów (np. Jonathana Edwardsa) uliczni kaznodzieje i ewangeliści, 
w żywiołowy sposób nawołujący do odnowy wiary i reformy zinstytucjonalizowanego 
chrześcijaństwa. Owi charyzmatyczni mówcy pociągali za sobą tysiące nawróconych, 
formując z nich niejednokrotnie ponadwyznaniowe grupy modlitewne, wspólno-
ty studium Pisma czy zespoły ewangelizacyjne. W efekcie nauczania kaznodziejów 
Wielkich Przebudzeń rodził się nowy rodzaj duchowości w Stanach Zjednoczonych, 
oparty na indywidualnej wierze, podkreślający wewnętrzne doświadczenia człowieka, 
wskazujący na konieczność życia w świetle prawd Ewangelii, przedkładający praktykę 
chrześcijańską nad teologiczne rozprawy i intelektualne dywagacje. 

Nawróceni na skutek nauczania kaznodziejów ulicznych przyczyniali się do dal-
szych przemian w obrębie tradycyjnych kościołów protestanckich (np. kongregacjo-
nalnych, prezbiteriańskich czy luterańskich), znajdowali swoje miejsce we wspólno-
tach wyrosłych z europejskich ruchów odnowy (anabaptyzm, pietyzm czy purytanizm) 
lub zakładali nowe kościoły i denominacje odzwierciedlające przebudzeniowy typ 
duchowości. 

Podobnie jak w przypadku europejskich nurtów odnowy w łonie protestantyzmu, 
Wielkie Przebudzenia Amerykańskie prowadziły do postaw zaangażowania wiernych 
w kwestie społeczne. Działalność charytatywna, edukacyjna, sprzeciw wobec nierów-
ności społecznych, dążenie do poprawy warunków bytowych najuboższych, popra-
wy warunków pracy kobiet i dzieci czy rozwój opieki socjalnej rodziły się z przemian 
duchowych społeczeństwa amerykańskiego. Armia Zbawienia ze swoim programem 
głoszenia Ewangelii na ulicach i troski o najuboższych zarówno w Europie (Londyn), 
jak i w miastach amerykańskich może służyć za doskonały przykład tych przemian. 
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SPECYFIKA DOKTRYNALNA, POBOŻNOŚCIOWA 
I ORGANIZACYJNA EWANGELIKALIZMU

Biorąc pod uwagę powyższy szkic ruchów odnowy kościoła w obrębie europej-
skiego i amerykańskiego protestantyzmu, można pokusić się o nakreślenie głównych 
cech nurtu teologicznego i pobożnościowego określanego mianem ewangelikalizmu15. 
Przede wszystkim jest to nurt, który wyłania się z tradycyjnego protestantyzmu, choć 
nie jest ograniczony do określonych denominacji poreformacyjnych. Znajduje on 
swoje uzewnętrznienie w młodszych kościołach protestanckich typu baptystycznego, 
metodystycznego czy pentekostalnego, równocześnie jednak przenika kościoły prowe-
niencji ewangelickiej oraz kościół anglikański, tworząc ich ewangelikalne odnogi, jak 
chociażby Low Church w obrębie anglikanizmu czy ewangelikalne odłamy amerykań-
skiego luteranizmu (Synod Missouri). 

Wyrastając z takich korzeni, ewangelikalizm pozostaje wierny podstawowym te-
zom reformacyjnym, w szczególności zaś tezie sola Scriptura. W Piśmie, najczęściej 
interpretowanym literalnie, odnajduje nieomylną drogę do Boga oraz nadrzędne wy-
tyczne co do pobożności chrześcijańskiej. 

Ewangelikalizm – podkreślając indywidualny rodzaj pobożności – kładzie nacisk 
na nawrócenie i nowonarodzenie, które sprawiają, że człowiek staje się chrześcijani-
nem. Nie przynależność instytucjonalna, ale pełne zawierzenie Chrystusowi (sola fi de, 
solus Christus) otwiera człowiekowi drogę zbawienia jako daru od Boga (sola gratia). 
Równocześnie ewangelikalizm podkreśla konieczność ciągłego uświęcania w życiu 
wiernych, które powinno przejawiać się zarówno w wewnętrznej postawie modlitwy 
i duchowej dojrzałości, jak i w postawie misyjnej chrześcijan. Owa misja niejedno-
krotnie przyjmowała i przyjmuje charakter działalności prospołecznej i charytatyw-
nej, nade wszystko jednak powinna przejawiać się w postawie ewangelizacyjnej. Misja 
jest zadaniem każdego wiernego, zgodnie z Wielkim Posłannictwem wieńczącym na-
uczanie Chrystusa w Ewangeliach kanonicznych. Spotkanie z Chrystusem, w przeko-
naniu chrześcijan ewangelikalnej proweniencji, musi zmieniać życie człowieka i jego 
nastawienie do świata. 

Dążąc do przywrócenia wiary i pobożności pierwszych chrześcijan, tak jak ujmuje 
je literalnie odczytane Pismo Święte, ewangelikalizm jest zasadniczo ruchem konser-
watywnym, zorientowanym bardziej na odtworzenie i zachowanie pierwotnego stanu 
rzeczy niż na progresywną aktualizację prawd wiary i wytycznych co do moralno-
ści w dynamicznie zmieniającym się świecie. To tutaj dochodzą najczęściej do głosu 

15 Por. skrótowe, ale właściwe ujęcie ewangelikalizmu: T.J. Zieliński, Ewangelikalizm. W: Religia. Encyklo-
pedia PWN. Red. T. Gadacz, B. Milerski. Warszawa 2011, t. 3, s. 498-501. 
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fundamentalistyczne tendencje niektórych odłamów ewangelikalizmu, odrzucających 
m.in. współczesne koncepcje naukowe (np. darwinizm), egalitaryzm społeczny, mo-
dernistyczne i postmodernistyczne nurty fi lozofi czne czy krytyczne odczytanie ksiąg 
Pisma Świętego. 

W swojej wierności Biblii ewangelikalizm uznaje również pierwsze ortodoksyjne 
wyznania wiary oraz postanowienia doktrynalne soborów powszechnych za nauki, 
które egzemplifi kują nauczanie Pisma, szczególnie w kwestiach trynitarnych i chry-
stologicznych. Zarówno doktryna Trójcy, jak i podwójnej natury/woli Chrystusa nie 
budzi większych kontrowersji w nauczaniu ewangelikalnym. Pewien wyjątek stanowią 
odłamy pentekostalne ruchu Jesus only/Jesus’ Name, które wykazują tendencje unita-
riańskie, czyli podkreślają nadrzędną jedyność Bóstwa16. Zasadniczo jednak ewangeli-
kalizm można uznać za nurt konserwatywny w obrębie teologii protestanckiej w kwe-
stii doktryny oraz zasad moralnych.

Z faktu, że ewangelikalizm jest fundamentalnie nurtem ponadkonfesyjnym, prze-
kraczającym granice wyznań, denominacji i wspólnot, wynikają dalekosiężne konse-
kwencje. Jedną z nich jest prosta konstatacja, że poza podstawowymi prawdami, uzna-
wanymi przez większość wspólnot ewangelikalnych lub wynikających z historycznych 
uwarunkowań ewangelikalizmu, nie sposób dokonać jednoznacznej charakterystyki 
specyfi ki doktrynalnej, liturgicznej czy organizacyjnej ewangelikalizmu. Są to swego 
rodzaju adiafora chrześcijaństwa ewangelikalnego, sprawy obojętne i drugorzędne. 
W kwestiach eklezjologicznych można wskazywać na powszechne przekonanie ewan-
gelikałów o uniwersalnym Kościele Chrystusa, który włącza wszystkich wierzących 
różnych denominacji – jest to prawda wynikająca m.in. z historycznie ponadkonfe-
syjnego charakteru nurtu. Należy jednak zauważyć, że w obrębie ewangelikalizmu na-
potkać można wszelakie formy zarządzania, różne struktury i formy urzędów kościel-
nych, różne tradycje liturgiczne czy różne ujęcia kwestii sakramentów. 

We wspólnotach ewangelikalnych zastosowanie znajduje zarówno episkopalny 
sposób zorganizowania kościołów (np. ewangelikalne wspólnoty luterańskie i episko-
palne), model kongregacjonalny (wspólnoty prezbiteriańskie i baptystyczne), jak i de-
mokratyczne wspólnoty np. braci plymuckich (Kościół Wolnych Chrześcijan w Pol-
sce) czy wolne od wszelkich formalnych norm zarządzania grupy kwakrów (Religijne 
Towarzystwo Przyjaciół). 

Podobnie jest w kwestii urzędów kościelnych, skoro w obrębie ewangelikalizmu 
znajdują się kościoły o mocno zhierarchizowanej strukturze (np. prezbiteriańskie, 

16 Por. np. E. Patterson, E. Rybarczyk, Th e Future of Pentecostalism in the United States. New York 2007, 
s. 123 nn.
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episkopalne czy luterańskie odłamy ewangelikalne), wspólnoty tworzące unie auto-
nomicznych kongregacji (np. baptyści w wielu krajach na świecie) oraz w pełni zde-
mokratyzowane wspólnoty odchodzące – przynajmniej prima facie – od wszelkich 
urzędów i gradacji funkcji kościelnych (np. Wolni Chrześcijanie/bracia plymuccy). 
Analogiczna sytuacja dotyczy liturgii, gdzie z jednej strony w ramy nurtu ewange-
likalnego należy włączyć niektóre wspólnoty metodystyczne czy luterańskie (Synod 
Missouri) z rozbudowanymi rytami liturgicznymi, z drugiej zaś wspólnoty kwakrów 
deprecjonujące wszelką liturgię nabożeństw.

W kwestii sakramentów wspólnoty ewangelikalne przyjmują zasadniczo dwa usta-
nowienia, Eucharystię oraz chrzest. Eucharystia udzielana jest wiernym pod dwoma 
postaciami i pojmowana najczęściej w duchu zwingliańskim, zgodnie z którym mo-
żemy mówić co najwyżej o symbolicznej obecności Chrystusa w czasie sprawowania 
sakramentu, nie popadając we współczesną odmianę eutychianizmu17. Tym niemniej 
ewangelikalne kościoły luterańskie pojmują Eucharystię w kategoriach konsubstan-
cjacji, zgodnie z którą substancja boska jest współobecna w komunikantach w czasie 
sprawowania Wieczerzy Pańskiej, zaś ewangelikalne wspólnoty reformowane, zgodnie 
z myślą Kalwina, mówią o rzeczywistej, duchowej i dynamicznej obecności Chrystusa 
(Inst. IV.17.10-19). 

Chrzest w olbrzymiej większości wspólnot ewangelikalnych udzielany jest oso-
bom dojrzałym jako znak potwierdzający przyjęcie wiary. Tym niemniej we wspólno-
tach luterańskich czy metodystycznych o ewangelikalnym charakterze praktykuje się 
chrzest niemowląt, zgodnie z nadrzędną teologią tych kościołów. 

Biorąc pod uwagę daleko idącą różnorodność wspólnot ewangelikalnych oraz hi-
storyczne uwarunkowania ewangelikalizmu, nakreślone powyżej, nie dziwi fakt, że nie 
sposób mówić dziś o jednej strukturze organizacyjnej chrześcijaństwa ewangelikalne-
go. Jak zostało podkreślone, ewangelikalizm stanowi nurt teologiczny i pobożnościowy, 
który przenika różne kościoły, w większości proweniencji protestanckiej, a tym samym, 
jakkolwiek zachowuje wspólny, centralny zestaw przekonań i wynikających zeń postaw, 
znajduje różne egzemplifi kacje w różnych denominacjach i wspólnotach wpisujących 
się w ogólnoświatowy ewangelikalizm. Z owej różnorodności wynikają m.in. różne 
stanowiska ewangelikałów wobec kwestii społecznych, politycznych, kulturowych czy 
teologicznych. Za przykład może służyć zaangażowanie wspólnot ewangelikalnych 
w działania ekumeniczne18. Z jednej strony np. Kościół Chrześcijan Baptystów w Pol-
sce wchodzi w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, wspierając tym samym inicjatywy 

17 Por. Krytyka koncepcji konsubstancjacji przez Kalwina. Inst. III.13.
18 Por. np. inicjatywę i dokument Evangelicals and Catholics together. Por. wyżej.
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prowadzące do umocnienia jedności chrześcijan, z drugiej zaś wiele wspólnot, w szcze-
gólności nurtu charyzmatycznego, separuje się od działań ekumenicznych, wykraczają-
cych poza granice tradycji protestanckiej o charakterze ewangelikalnym.

Jednak w obrębie samego ewangelikalizmu – należy podkreślić – inicjowanych 
jest wiele działań o charakterze interdenominacyjnym. Wiele inicjatyw, projektów czy 
wydarzeń organizowanych jest wspólnie przez wyznania i wspólnoty oraz organizacje 
składające się z członków różnych kościołów ewangelikalnych. Niejednokrotnie są to 
inicjatywy międzynarodowe. Oczywistymi przykładami tego typu działań mogą być 
wspólne przekłady Biblii (np. Wicliff e Bible Translation), międzykościelne inicjatywy 
misyjne (np. Campus Crusade for Christ – Ruch Nowego Życia, International Fellow-
ship of Evangelical Students – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie), działania 
na rzecz kultury (np. SLOT Art Festival), służby socjalne (Christmas in a Shoe Box 
– Gwiazdkowa Niespodzianka) czy inicjatywy edukacyjne (Ewangelikalna Wyższa 
Szkoła Teologiczna). 

Szczególną organizacją, która stawia sobie za cel integrację i umacnianie wspólnot 
ewangelikalnych w dziele zwiastowania Dobrej Nowiny, życia zgodnie z jej zasadami 
i służbie społeczeństwu, jest World Evangelical Alliance – Światowy Alians Ewange-
likalny. Jest to organizacja łącząca kościoły ewangelikalne w 129 krajach na całym 
świecie, w których istnieją lokalne Aliansy Ewangelikalne, oraz ponad 100 międzyna-
rodowych organizacji o ewangelikalnej proweniencji, w taki sposób, aby być dobrym 
świadectwem ewangelikalnej tożsamości, aby wypowiadać się w imieniu tych kościo-
łów jednym głosem, aby być wspólną platformą dla ponad 600 milionów ewangeli-
kalnych chrześcijan na całym świecie. Założony formalnie w 1951 roku (nieformalny 
początek datuje się na 1846 rok), Światowy Alians Ewangelikalny pretenduje do mia-
na „organizacji wyrażającej jedność między chrześcijanami należącymi do różnych 
[ewangelikalnych] kościołów” (http://www.worldevangelicals.org/aboutwea/).

ALIANS EWANGELICZNY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Polskim odpowiednikiem i członkiem Światowego Aliansu Ewangelikalnego jest 
Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej, istniejący jako stowarzyszenie od 
roku 2000. Jak wskazuje statut (http://www.aliansewangeliczny.pl/statut.php), jest to 
organizacja, która stawia sobie za cel „dawanie świadectwa duchowej jedności i współ-
działanie ewangelicznie wierzących chrześcijan”. Przy czym ów nadrzędny cel osiąga-
ny ma być m.in. przez:
„ 1) inicjowanie i wspieranie różnych form współpracy kościołów i innych związ ków 

wyznaniowych […] w kraju i za granicą, w szczególności misji i ewange lizacji;
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 2) wypowiadanie się w sprawach religijnych, moralnych, społecznych i politycz-
nych, istotnych z punktu widzenia ewangelicznego chrześcijaństwa;

 3) organizowanie różnego rodzaju działalności charytatywno-opiekuńczej i opie-
kuńczo-wychowawczej;

 4) gromadzenie i udostępnianie wszechstronnej informacji wspierającej działal ność 
swoich członków;

 5) powoływanie i przystępowanie do stowarzyszeń i fundacji, jeżeli pomoże to w re-
alizacji celów Aliansu;

 6) organizowanie, prowadzenie i wspieranie związanej z wypełnianiem funkcji 
Aliansu działalności kulturalnej;

 7) zakładanie, prowadzenie i wspieranie szkół, przedszkoli oraz innych placówek 
oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych;

 8) tworzenie, prowadzenie i wspieranie szkół i seminariów duchownych, szkół wyż-
szych, instytutów naukowych i naukowo-badawczych;

 9) wydawanie prasy, książek i innych druków;
10)  korzystanie ze środków publicznego komunikowania się”.

W skład Aliansu Ewangelicznego wchodzi dziś 36 instytucji, w tym jako człon-
kowie zwyczajni 14 związków wyznaniowych oraz jako członkowie stowarzyszeni 22 
organizacje chrześcijańskie. Spośród kościołów członkami Aliansu są m.in.: Kościół 
Boży w Chrystusie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary Ewan-
gelicznej, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrystusowy, Kościół Wol-
nych Chrześcijan, Armia Zbawienia. Wśród organizacji chrześcijańskich w ramach 
Aliansu znajdują się m.in.: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, Misja Poko-
leń, Ruch Nowego Życia, Fundacja Życie i Misja, Fundacja Proem, Fundacja Młodzież 
dla Chrystusa, Fundacja Głos Ewangelii, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna. 

Tożsamość doktrynalną Aliansu Ewangelicznego dobrze artykułuje wyznanie wia-
ry, reprezentatywne dla wszystkich jego członków, oparte na credo Światowego Alian-
su Ewangelicznego. Jest to wyznanie, które stanowi adekwatne ujęcie natury ewangeli-
kalizmu, podkreślające fundamentalne zagadnienia doktrynalne, pozostawiając inne 
w gestii wspólnot.
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„Wierzymy: 

• że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni 
wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary 
i postępowania;

• w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;

• w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie 
z Dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą 
śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale;

• w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka dzięki przelanej krwi Pana Jezusa 
Chrystusa przez wiarę niezależnie od uczynków, i odrodzenie przez Ducha Świętego;

• w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia 
świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;

• w jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół – Ciało Chrystusowe;

• w zmartwychwstanie zarówno zbawionych, jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, 
zgubionych ku potępieniu” (http://www.aliansewangeliczny.pl/zasady.php).

Niniejszy artykuł został napisany na podstawie następujących opracowań:
Bloesch D.G., Essentials of Evangelical Th eology. San Francisco 1978, vol. 1-2 
Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Kraków 2005
Dębowski T., Winnicki Z.J., Nierzymskokatolickie kościoły chrześcijańskie we współczesnej 

Polsce. Toruń 2007
Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. Warszawa-

Katowice 2004
Frame J.M., Evangelical Reunion. Grand Rapids 1991
Pasek Z., Wyznania wiary protestantyzmu. Kraków 1995
Stott J., Chrystus i Ty. Warszawa 1981
Stott J., Evangelical Truth. Leicester 1999
Witherington III B., Th e Problem with Evangelical Th eology. Waco, Texas 2005
Zieliński T.J., Ewangelikalizm. W: Religia. Encyklopedia PWN. Red. T. Gadacz, B. Milerski. 

Warszawa 2011, t. 3, s. 498-501
Zieliński T.J., Przegląd dziejów ewangelikalnego nurtu kościoła Anglii. „Studia i Dokumenty 

Ekumeniczne” 1999, nr 1, s. 17
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Balmer R.H., Encyclopedia of Evangelicalism. Louisville 2002
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Marsden G.M., Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapids 1990  
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Edinburgh 2000
Noll M., A History of Christianity in the United States and Canada. Grand Rapids 1992
Ward W.R., Early Evangelicalism: A Global Intellectual History. Cambridge 2006
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EWANGELIKALIZM W POLSCE  PODZIAŁ NA OKRESY

Dzieje ewangelikalizmu na ziemiach polskich można podzielić na kilka okresów. 
Pierwszy okres to etap prekursorski. Jego początków upatrywać można już w cza-
sach XVI-wiecznej Reformacji, gdy na ziemiach polskich osiedliły się pierwsze grupy 
o charakterze ewangelikalnym (choć nienazywane wówczas w ten sposób). Początek 
drugiego okresu wyznaczają symbolicznie dwa wydarzenia: założenie pierwszego 
zboru baptystów w Elblągu w 1844 roku oraz rok 1858, który przyjmuje się najczęściej 
za datę powstania pierwszego zboru baptystycznego na ziemiach zaboru rosyjskiego. 
W tym drugim okresie – zakończonym wybuchem II wojny światowej – stopniowo 
pojawiają się na ziemiach polskich inne grupy, zaliczane dziś do tak zwanych starszych 
kościołów ewangelikalnych (zwykliśmy uważać za takie te kościoły i związki wyzna-
niowe, które obchodziły bądź wkrótce będą obchodzić swoje stulecie)2. Bolesnym 
latom II wojny światowej poświęcę jedynie kilka słów. Kolejny okres obejmowałby 
z kolei lata tzw. komunizmu na naszych ziemiach i kończyłby się wraz upadkiem PRL-u, 
co rozpoczyna okres piąty, trwający w zasadzie do dziś, choć z punktu widzenia pro-
blematyki ewangelikalnej można i w nim wyróżnić pewne podokresy.

1 Nie będąc z wykształcenia historykiem, opieram swe rozważania na istniejących opracowaniach 
dotyczących dziejów poszczególnych nurtów ewangelikalnych. 

2 Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i następujące po nim lata, zwane XX-leciem międzywojen-
nym, nie zmieniły wyraźnie sytuacji grup ewangelikalnych, dlatego włączam je świadomie w drugi 
okres, idąc tropem Henryka Ryszarda Tomaszewskiego, który przyjął taką właśnie cezurę w swojej 
pracy, przedstawiającej początki wspólnot baptystyczno-ewangelicznych na ziemiach polskich.
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ETAP PREKURSORSKI

Za prekursorów ewangelikalizmu na ziemiach polskich zwykło się uważać te gru-
py protestanckie, które w swej teologii i duchowości przejawiały cechy ewangelikalne, 
choć jeszcze nie były tak nazywane. Pierwsze z nich (anabaptyści – zwani wówczas 
nurkami z powodu przyjmowania chrztu w wieku dorosłym) pojawiły się w czasach 
XVI-wiecznej Reformacji. Rzeczpospolita Obojga Narodów wydawała się stosunkowo 
tolerancyjna wobec innowierców, stąd na jej ziemie chętnie przybywali protestanci 
prześladowani na innych terenach. Korzystne dla rozwoju protestantyzmu warunki 
jednak dość szybko zmieniły się. Andrzej Tokarczyk uważa, iż „decydujący wpływ na 
cofanie się fali reformacyjnej w Polsce w dobie kontrreformacji miały takie czynniki, 
jak dogmatyzacja tzw. ideologii szlacheckiej, kojarzenie katolickości z sarmackością, 
a ewangelickości z niemieckością. W siedemnastym wieku widzi się już w katolicy-
zmie «wiarę szlachecką», w protestantyzmie czy ewangelikalizmie «wiarę kupiecką», 
a w prawosławiu «wiarę chłopską»”. Powoli kształtuje się – utrwalony w pewnych krę-
gach do dziś – stereotyp Polaka-katolika, wyrastający z kontrreformacyjnej niechęci 
do wszystkiego, co obce, zagraniczne czy cudzoziemskie. Ukoronowaniem i utrwale-
niem tego stereotypu są znamienne słowa, którymi w 1632 roku kanclerz Tomasz Za-
moyski zwrócił się do przedstawicieli innych wyznań: „Religia wasza przychodniem 
jest, która niedawno z cudzych krajów do Polski przywędrowała, katolicka zaś wiara 
była i jest jako gospodyni dawna w domu swoim. Tyle tedy możecie mieć swobód, ile 
wam z łaski jej pozwolono”3. Utożsamienie polskości z katolickością, a innych wyznań 
z elementami obcymi etnicznie do dziś jeszcze kładzie się cieniem na powszechnym 
odbiorze wspólnot ewangelikalnych przez Polaków. Z jednej strony – ciągle przyjmo-
wane są z ogromną podejrzliwością, z drugiej – jeśli nawet wyraża się zgodę na ich 
istnienie, utożsamia się je nadal z elementem obcym etnicznie i językowo4.

Do prekursorów ewangelikalizmu zwykło się zaliczać również holenderskie gmi-
ny mennonitów5, którzy po prześladowaniach w roku 1555 osiedlili się na Żuławach 
w Dolinie Dolnej Wisły oraz w okolicach Warszawy (to właśnie mennonitom zawdzię-
czamy znane w historii społeczno-gospodarczej osadnictwo na prawie holenderskim). 
Przedstawiając krótko ich dzieje na ziemiach polskich, Tomaszewski podkreśla, iż nie 

3 A. Tokarczyk, Ewangelicy polscy. Warszawa 1988, s. 43.
4 Anegdotycznym przykładem takiego myślenia jest przekonanie babci jednej z moich studentek, iż 

wszyscy protestanci z pewnością rozmawiają w swoich domach wyłącznie po niemiecku. 
5 Opowiadam się za formą „mennonici”, propagowaną przez Zbigniewa Paska, uważającego, iż sko-

ro nazwa ta pochodzi od imienia przywódcy Menno Simonsa, powinna być pisana w ten właśnie 
sposób.
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prowadzili oni działalności misyjnej poza swoją grupą etniczną i zachowując dawne 
obyczaje, raczej izolowali się od ludności osiadłej.

OKRES STARSZYCH KOŚCIOŁÓW EWANGELIKALNYCH 
18441939

Baptyści
Pierwszy zbór baptystyczny powstał w 1844 roku w Elblągu, pod wpływem dzia-

łalności misyjnej kolportera Biblii J. Gerharda Onckena, podlegającego hamburskiej 
centrali baptyzmu niemieckiego. Założone przez niego wspólnoty – obejmujące 
najpierw teren Prus – rozprzestrzeniły się powoli na ziemie zaboru rosyjskiego. Po-
czątkowo zrzeszały wyłącznie ludność niemieckojęzyczną, stopniowo jednak zaczęły 
gromadzić w swych szeregach także Słowian: Polaków, Białorusinów, Ukraińców czy 
Rosjan. Pierwszy zbór w zaborze rosyjskim powstał w 1858 roku w Adamowie koło 
Warszawy pod wpływem pracy misyjnej Gotfryda Alfa, wiejskiego nauczyciela z oko-
lic Pułtuska6. Rozwój liczebny i obejmowanie swym zasięgiem coraz większego tery-
torium skłaniało założycieli do podjęcia prób zalegalizowania dotychczasowej dzia-
łalności i utworzenia formalnych struktur ponadzborowych. Starania te spotykały się 
jednak z niechęcią władz. Zaborcy odnosili się nieprzychylnie do owych „nowinek” 
religijnych7, dlatego początkowo grupy te, pozbawione możliwości stworzenia formal-
nych, usankcjonowanych prawnie struktur ponadzborowych, trwały – jak to nazywa 
Tadeusz J. Zieliński – „w mimowolnym independentyzmie”.

Centralę niesformalizowanego jeszcze ruchu baptystów stanowiła społeczność 
w Adamowie, gdzie organizowano między innymi kursy dla pracowników misyjnych. 
Cyklicznie przedstawiane prośby o uznanie ruchu przez władze spotykały się z od-
mową, utrudnieniami działań czy nawet swoistymi prześladowaniami. W poszuki-
waniu bardziej przychylnych warunków egzystencji spora część baptystów przeniosła 
się z ziem centralnej Polski na Wołyń. Po znacznym zmniejszeniu się liczby członków 
zboru w Adamowie funkcję (nie)ofi cjalnej centrali przejął zbór w Kicinie (koło Cie-
chanowa). Rozpoczęto wówczas planową działalność misyjną, polegającą na rozpo-
wszechnianiu egzemplarzy Biblii i traktatów o tematyce religijnej. W Kicinie udało 

6 Tokarczyk uważa, iż istnieją kontrowersje co do dokładnej daty i sam uznaje bądź rok 1859, bądź 1872. 
Tomaszewski podaje rok 1858 jako datę pierwszego chrztu przez zanurzenie, rok 1861 natomiast jako 
powstanie pierwszego zboru baptystów na ziemiach polskich.

7 Najgorsza była sytuacja baptystów w zaborze rosyjskim (gdzie często stosowano wobec nich nieprzy-
chylne przepisy przeciwko sztundystom [ewangelicznym chrześcijanom]). Władze zaboru pruskiego 
i austriackiego były wobec nich nieco bardziej wyrozumiałe.
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się baptystom zyskać lokalne uznanie, które zaowocowało zgodą na budowę domu 
modlitwy. Niemniej krótkie chwile tolerancji przez władze przeplatały się z dłuższymi 
okresami represji i zakazu działalności (sam Alf musiał na rozkaz władz opuścić zbór 
w Kicinie).

Mimo licznych represji zarówno ze strony władz cywilnych (zaborczych), jak i ko-
ścielnych (katolickich, prawosławnych, a czasem i ewangelickich), ruch baptystyczny 
zyskał na ziemiach polskich liczne grono zwolenników. Członkowie zborów wywo-
dzili się przede wszystkim z kręgu niemieckich kolonistów, więc nabożeństwa odby-
wały się głównie w języku niemieckim8, a Polacy stanowili jedynie niewielki odsetek 
wszystkich baptystów. „Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał tę tak dobrze 
rozwijającą się pracę. Liczna grupa baptystów pochodzenia niemieckiego została in-
ternowana w Rosji. W tym trudnym okresie tylko w niewielu zborach odbywały się re-
gularne nabożeństwa. Po wojnie baptyści wznawiają swą działalność, ale już w dwóch 
odrębnych grupach narodowościowych: polskiej i niemieckiej”9. Gdy przedstawiciele 
obu grup spotkali się w 1921 roku na wspólnej konferencji w Warszawie, słowiańscy 
baptyści postanowili sformalizować swą działalność, tworząc Związek Słowiańskich 
Baptystów w Polsce, z Janem Petraszem jako jego prezesem.

W latach 1923-1926 doszło do krótkotrwałego połączenia organizacyjnego bap-
tystów i ewangelicznych chrześcijan (w postaci Zjednoczenia Ewangelicznych Chrze-
ścijan Baptystów), przerwanego między innymi z powodu różnic poglądów dotyczą-
cych służby wojskowej (baptyści uważali, że nie należy odmawiać służby wojskowej 
z przyczyn religijnych, co zdarzało się członkom zborów ewangelicznych chrześcijan). 
Współpraca została więc szybko przerwana, a w 1926 roku na konferencji w Łodzi 
dokonano wyboru nowych władz Związku Zborów Słowiańskich Baptystów. Chwi-
lowa unia miała jednak daleko idące konsekwencje. Od 1923 roku Komitet Wyko-
nawczy Zjednoczenia Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów ubiegał się o uznanie 
przez państwo i prawną legalizację. Kiedy 21 lutego 1927 roku Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało wreszcie przychylną decyzję i zalega-
lizowało ten związek, baptyści i ewangeliczni chrześcijanie od dwóch lat działali już 
osobno. Legalizacja dotyczyła zatem jedynie tych drugich. Baptyści podjęli kolejne 
starania o zatwierdzenie statutu i uzyskanie legalizacji, której jednak stale odmawia-
no ze względu na niemieckie korzenie i niemieckojęzycznych członków związku. Nie 

8 Choć na przykład w zborze warszawskim od 1884 roku w co drugą niedzielę odbywało się nabożeństwo 
w języku polskim.

9 H.R. Tomaszewski, Wspólnoty chrześcijańskie typu ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski w la-
tach 1858-1939. Warszawa 2006, s. 45.



31

historia ewangelikalizmu w polsce

ustając w próbach uzyskania uznania prawnego, Związek Zborów Słowiańskich Bap-
tystów i Unia Zborów Baptystów języka niemieckiego w Polsce podjęły w roku 1937 
wysiłki w celu zjednoczenia i powołania jednego, wspólnego Kościoła Ewangeliczno-
Baptystycznego, na co również nie wyrażono zgody. Do wybuchu II wojny światowej 
baptystom nie udało się więc zdobyć legalizacji.

Ewangeliczni Chrześcijanie
Ewangeliczni chrześcijanie, wywodzący się z trzech ruchów przebudzeniowych 

na terenach Rosji (sztundystów, baptystów z Kaukazu oraz paszkowców z Petersbur-
ga), pojawili się na ziemiach polskich w 1908 roku w Kowlu na Wołyniu. Szybki roz-
wój liczebny społeczności wywołał potężny sprzeciw duchowieństwa prawosławnego 
i spotkał się z licznymi prześladowaniami. Mimo niesprzyjającej sytuacji, aktywność 
misyjna ewangelicznych chrześcijan zaowocowała powstaniem nowych zborów i pla-
cówek, a wreszcie utworzeniem w 1920 roku Związku Ewangelicznych Chrześcijan na 
Wołyniu. Stopniowo rozszerzono działalność także na inne tereny i nawiązano współ-
pracę z baptystami, zmierzając do połączenia się w jeden wspólny związek religijny 
i otrzymania legalizacji (o próbach i rozejściu się dróg ewangelicznych chrześcijan 
i baptystów wspomniałam powyżej). Dnia 21 lutego 1927 roku Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło statut Związku Słowiańskich Zbo-
rów Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów. Być może ze względu na ustabilizowa-
ną sytuację prawną do Związku przyłączały się chętnie niektóre zbory reprezentujące 
inne nurty ewangelikalne. W 1930 roku nadzwyczajny zjazd przedstawicieli Zborów 
Ewangelicznych Chrześcijan uchwalił skreślenie z nazwy słowa „i baptystów”.

Wolni Chrześcijanie
Na ziemie polskie ruch wolnych chrześcijan (zwany inaczej ruchem braterskim) 

dotarł dwiema drogami jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Od 1909 roku za 
zgodą zaborczych władz austriackich działalność na Śląsku prowadził Józef Mrózek 
(który zapoznał się z zasadami ruchu braterskiego w latach 1907-1909, w czasie na-
uki w międzywyznaniowej szkole biblijnej w Berlinie). W Warszawie natomiast pra-
cę misyjną prowadził Wacław Żebrowski, który w 1912 roku zalegalizował związek/
społeczność pod nazwą Zwolennicy Nauki Pierwszych Chrześcijan (obejmujący swą 
działalnością Warszawę i jej okolice). Wkrótce obie grupy nawiązały kontakt, co za-
owocowało organizacją wspólnych konferencji.

Zwolennicy Nauki Pierwszych Chrześcijan – programowo działający jako zbory 
autonomiczne – zaangażowani byli w działalność misyjną (przede wszystkim wśród 
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Polaków), ale nie współpracowali z żadną z innych grup ewangelicznych istniejących 
w tamtym czasie w Polsce. Utrzymywali natomiast kontakty ze zborami braterskimi 
w Anglii i w Niemczech. Od 1925 roku wydawali dwumiesięcznik „Łaska i Pokój” 
(do dziś ofi cjalne czasopismo wolnych chrześcijan w Polsce), a w latach 1929-1933 
także miesięcznik „Chrześcijanin” (to pierwsze czasopismo z założenia skierowane 
było wyłącznie do członków zborów braterskich, natomiast drugie – do wszystkich 
ewangelicznie wierzących). 

Kościół Chrystusowy
Zbory Kościoła Chrystusowego pojawiły się na ziemiach polskich już w okre-

sie niepodległości, w wyniku działalności misyjnej Konstantego Jaroszewicza, któ-
ry w 1910 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, dwa lata później przeżył 
nawrócenie, przyjął chrzest wiary i rozpoczął studia w Kolegium Biblijnym Kościoła 
Chrystusowego w Tennessee. Po ukończeniu studiów, ordynowany na kaznodzieję, 
działał w latach 1916-1921 wśród ludności słowiańskiej przebywającej w USA. Głów-
nym terenem jego działań były wówczas Nowy Jork, Chicago, Baltimore i Cleveland, 
gdzie powstały zbory słowiańskie Kościoła Chrystusowego. Po powrocie do kraju 
w roku 1921 Jaroszewicz rozpoczął pracę misyjną w Starej Wsi (w Białostockiem). 
Podjął współpracę z Janem Bukowiczem i Jerzym Sacewiczem. Ich działalność zaowo-
cowała powstaniem pierwszych placówek i zborów na Kresach Wschodnich. Jak pisze 
Tomaszewski – „W następnych latach działalność tę znacznie rozszerzono. Na czele 
organizującej się społeczności stał K. Jaroszewicz, który pracował w Polsce jako przed-
stawiciel Międzynarodowej Chrześcijańskiej Misji, której to nazwy używano w latach 
1921-1925 dla określenia nowo powstającego związku religijnego”10. W 1926 roku 
podjęto decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy na: Misja Chrześcijan Ewangelicz-
nych w Polsce. Tomaszewski twierdzi, iż „pomiędzy Misją Chrześcijan Ewangelicz-
nych a społecznością baptystyczną oraz ewangelicznymi chrześcijanami nie istniały 
zasadnicze różnice dogmatyczne ani obrzędowe”11. 

Podobnie jak baptyści, działacze Misji Chrześcijan Ewangelicznych spotykali się 
z niechęcią władz lokalnych, co skłoniło ich do podjęcia prób zalegalizowania związ-
ku, a co za tym idzie – uzyskania zgody na organizowanie spotkań o charakterze reli-
gijnym. Powstające zbory miały początkowo charakter autonomiczny, z czasem jed-
nak zaczęły przejawiać chęć nawiązania bliższej współpracy. Stąd w 1928 roku odbyła 

10 Ibidem, s. 90.
11 Ibidem, s. 91.
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się w Kobryniu konferencja, która wyłoniła Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych 
Wyznania Ewangelicznego w Polsce, z Konstantym Jaroszewiczem jako prezesem. 
W latach 1928-1939 związek używał jako nazwy własnej formy skróconej – Zjedno-
czenie Kościołów Chrystusowych. Odtąd odbywały się coroczne zjazdy delegatów 
zborów, o celu zarówno sprawozdawczo-wyborczym, jak i czysto religijnym („ducho-
wo-budującym” – jak mówiono). Kolejnym krokiem było wyłonienie Komisji mającej 
opracować statut ZKCh zgodny z zasadami wiary, który miał być podstawą do dal-
szych starań o zalegalizowanie związku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ruch Zielonoświątkowy
Wywodzący się z amerykańskiego ruchu uświęceniowego (Holiness Movement), 

ruch zielonoświątkowy różni się od pozostałych społeczności ewangelikalnych tym, 
iż – jak mówi znawca problematyki, Walter Hollenweger – odróżnia od siebie dwa 
istotne przeżycia, mianowicie odrodzenie (nawrócenie, nowonarodzenie) oraz chrzest 
w Duchu (lub chrzest Duchem Świętym). Za widomy przejaw tego drugiego przeżycia 
uznaje się często – choć nie zawsze – mówienie innymi językami (inaczej zjawisko 
glosolalii). Idee pentekostalne na ziemiach polskich wywodzą się z dwóch odmien-
nych źródeł. Jednym z nich jest powstała w łonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go Społeczność Chrześcijańska w Cieszynie. Idee te przeniknęły do niej z Niemiec za 
pośrednictwem reemigrantów. W 1910 roku Jan Kajfosz założył wraz ze współpracow-
nikami Związek dla Stanowczego Chrześcijaństwa12, zatwierdzony ostatecznie jako 
nowy związek religijny. Wywodząca się z luteranizmu grupa praktykowała w okresie 
międzywojennym chrzest dzieci i z tego powodu Tomaszewski wzbrania się przed 
zaliczeniem jej do grupy ewangeliczno-baptystycznej13. Drugim źródłem pentekosta-
lizmu w międzywojennej Polsce były Kresy Wschodnie (przede wszystkim Wołyń), 
dokąd w latach 20. dotarła fala reemigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. 
Niektórzy z powracających zetknęli się w Nowym Świecie z ideami zielonoświątkowy-
mi i podjęli działalność misyjną na terenach polskich, zwłaszcza tam, gdzie istniały już 
zbory baptystów czy ewangelicznych chrześcijan. 

12 Zwany później Związkiem Stanowczych Chrześcijan, niem. Bund für entschiedende Christentum.
13 Podobnie Zbigniew Pasek podkreśla, iż „Związek Stanowczych Chrześcijan nigdy nie był typowym 

przedstawicielem ruchu zielonoświątkowego, [gdyż] narodził się w wyniku przejęcia przez środowiska 
pietystyczne regionu cieszyńskiego doktryny o chrzcie Duchem Świętym i praktykę darów charyz-
matycznych” –Z. Pasek, Związek Stanowczych Chrześcijan. Studium historii idei religijnych. Kraków 
1993, s. 9.
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Aż do roku 1929 grupy pentekostalne nie tworzyły żadnej zinstytucjonalizowa-
nej społeczności. W czasie zjazdu w Starej Czołnicy (22-25 maja 1929 roku) doszło 
jednak do formalnego zjednoczenia samodzielnych dotąd zborów z Polski centralnej 
i z Kresów Wschodnich i utworzenia Związku Zborów Chrześcijan Wiary Ewangelicz-
nej, konsekwentnie przestrzegającego autonomii poszczególnych wspólnot lokalnych. 
W lepszym przygotowywaniu kadry przyszłych duchownych ogromną rolę odegrało 
Wolne Miasto Gdańsk, ważny ośrodek nurtu zielonoświątkowego, nie tylko polsko-
języcznego, gdzie miała swoją siedzibę Misja Wschodnio-Europejska. W 1930 roku 
powstał tam Instytut Biblijny, kształcący duchownych zielonoświątkowych różnych 
narodowości14. 

EWANGELIKALIZM W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Okres II wojny światowej przyniósł drastyczny spadek liczebności poszczególnych 
grup ewangelikalnych na ziemiach polskich. Działania wojenne i okupacja spowodo-
wały śmierć ogromnej liczby ludzi, zaś zmiany granic i przesiedlenia ludności sprawiły, 
iż wielu członków wspólnot, zwłaszcza z Kresów Wschodnich, znalazło się na terenach 
Związku Radzieckiego i weszło w skład tamtejszych Kościołów ewangelikalnych15. 

Problemy i troski, jakich przysporzyła wojna (aresztowania duchownych, zagar-
nięcie mienia wspólnot, śmierć członków zborów), zmobilizowały jednak przedsta-
wicieli różnych grup ewangelikalnych do podjęcia rozmów mających doprowadzić 
do stworzenia wspólnego, silnego ugrupowania religijnego. W 1940 roku w Warsza-
wie przy ulicy Wolskiej 46 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Aleksander 
Kircun i Iwan Cyryl (reprezentujący Kościół Baptystów), Jan Mańkowski (z ramienia 
Ewangelicznych Chrześcijan), Stanisław Krakiewicz (przedstawiciel Wolnych Chrze-
ścijan), Paweł Bajeński (członek Kościoła Chrystusowego) oraz przedstawiciele bap-

14 Omawiając okres do wybuchu II wojny światowej, warto jeszcze wspomnieć o ruchu ewangelickim 
o wyraźnie ewangelikalnym charakterze, wyrastającym z pobożności pietystycznej, a mianowicie 
o mazurskich gromadkarzach, nazywanych tak od zwyczaju zbierania się w prywatnych mieszkaniach 
w małych grupach (gromadkach). Ruch miał charakter religijno-narodowy, sprzeciwiał się germaniza-
cji Mazurów i działalności Kościoła Ewangelickiego Unii Staropruskiej. W czasie spotkań domowych 
czytano Biblię oraz śpiewano pieśni w dialekcie mazurskim. Po zakończeniu II wojny światowej więk-
szość gromadkarzy zasiliła szeregi Kościoła Metodystycznego (przekształconego później w Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny) lub Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

15 Przykładem są choćby zbory ewangelicznych chrześcijan, które znajdowały się w większości na tere-
nach przyłączonych do ZSRR (na Wileńszczyźnie, Polesiu i Wołyniu), a po zmianie granicy zasiliły 
Związek Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w ZSRR. 
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tystów niemieckich16. Inicjatywa połączenia w jeden związek religijny została jednak 
zrealizowana dopiero po zakończeniu wojny, w dużym stopniu pod naciskiem władz 
komunistycznych.

GRUPY EWANGELIKALNE DO 1989 ROKU OKRES PRLU

Jak zauważa Tadeusz J. Zieliński, warunki, które zaistniały po drugiej wojnie 
światowej na terenach polskich, skłaniały „do tworzenia raczej zwartych organiza-
cji o ustroju synodalno-prezbiteriańskim, dlatego przez kilkadziesiąt lat historii PRL
-u nie było na ziemiach polskich niezależnych zborów ewangelicznych”. Organizacją, 
która skupiła większość środowisk ewangelikalnych, był powstały w 1947 roku z ini-
cjatywy ewangelicznych chrześcijan, wolnych chrześcijan i stanowczych chrześcijan 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ZKE). W 1953 roku do tego tworu o charakterze 
federacji dołączyły zbory Chrześcijan Wiary Ewangelicznej oraz Kościoła Chrystuso-
wego. Poszczególne ugrupowania nie chciały tracić swej odrębności, więc pozostawio-
no im w ramach ZKE sporo swobody, mimo wybierania wspólnych władz naczelnych 
czy wydawania jednego czasopisma („Chrześcijanin”).

Lata 1950-1953 to trudny okres dla wszystkich instytucji religijnych w Polsce. Ak-
cje represyjne dotknęły także znaczną część duchownych ZKE, zwłaszcza z tych spo-
łeczności, które utrzymywały stałe kontakty z Zachodem. Duchowni ewangelikalni 
bywali więc oskarżani o szpiegostwo i utrzymywanie kontaktów z zagranicą, prze-
trzymywani w więzieniach bez wyroków sądowych. Naciski władz państwowych spo-
wodowały m.in., iż Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej przystąpił w 1953 roku 
do ZKE. Niemniej, gdy tylko pojawiały się pierwsze możliwości usamodzielnienia, 
niektóre lokalne wspólnoty opuściły ZKE. 

Niejednolity twór, jakim był ZKE, podlegał w czasie swojego niemal 40-letnie-
go istnienia przemianom o charakterze zarówno religijnym, jak i organizacyjnym. 
Pod wpływem pochodzącego z Zachodu ożywienia pentekostalnego doszło do tzw. 
amerykanizacji pobożności zielonoświątkowej w Polsce. Zbigniew Pasek dostrzega ją 
w ujednoliceniu religijności według wzorców zachodnich. „Wiele zborów, reprezen-
towanych głównie przez młodsze pokolenia, przyjmowało przynoszone z Zachodu 
nowe obyczaje i wzory pobożnościowe szerzone podczas tych ewangelizacji. Na przy-
kład w zborach Stanowczych Chrześcijan masowo wracano do idei chrztu Duchem 
Świętym i zaczęto praktykować głośną równoczesną modlitwę. Podobnie w zborach 

16 H.R. Tomaszewski, Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wchodzące w skład Zjednoczonego Ko-
ścioła Ewangelicznego w latach 1945-1956. Warszawa 1991, s. 40.
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Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wzrastała żywiołowość modlitw, a nowa formacja 
religijna rodem wprost ze świata amerykańskich zielonoświątkowców masowo upo-
wszechniała się w Polsce”17.

Ujednolicenie religijności nie oznaczało jednak zatarcia drobnych, ale znaczących 
różnic między poszczególnymi związkami założycielskimi. Kolejne lata przynosiły 
wręcz akcentowanie i uwypuklanie tych różnic, a także stopniowe usamodzielnianie 
się poszczególnych denominacji. Jak pisze Pasek: „22 maja 1987 na ostatnim synodzie 
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego po burzliwych dyskusjach postanowiono 
rozwiązać powołaną po II wojnie światowej pod naciskiem władz religijną federację. 
Od początków swojego istnienia tworzące ją Kościoły próbowały usamodzielnić się 
lub przynajmniej nie stracić swej podmiotowości. Nie wszystkim się to udało. W cza-
sie czterdziestu lat istnienia ZKE «zniknął» jako kościół Związek Stanowczych Chrze-
ścijan. Kościół Chrystusowy podzielił się na dwie działające niezależnie organizacje 
religijne, z których tylko jedna działała konsekwentnie w ZKE do 1987 roku, a dru-
ga opuściła go wcześniej, rozpoczynając samodzielną pracę. Wyjście w 1980 roku 19 
zborów Wolnych Chrześcijan było również przejawem tych samych odśrodkowych 
tendencji”.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny nie był oczywiście jedyną wspólnotą ewange-
likalną lat powojennych. Polski Kościół Chrześcijan Baptystów zyskał uznanie praw-
ne w roku 1946, powiększając stopniowo liczbę swych członków. W roku 1981 zare-
jestrowała się Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego, powstała poprzez 
migrację grupy Stanowczych Chrześcijan z terenów Zaolzia do trzech opuszczonych 
beskidzkich wsi (Woli Piotrowej, Wisłoczka i Puław k. Rymanowa). Kilka innych spo-
łeczności o charakterze ewangelikalnym pozostawało poza formalnymi strukturami. 
Niemniej ZKE był w tamtym okresie związkiem wyznaniowym gromadzącym naj-
większe grono przedstawicieli ewangelikalizmu.

EWANGELIKALIZM W POLSCE PO 1989 ROKU

Upadek PRL-u przyniósł poważne zmiany, sprzyjające początkowo rozwojowi 
wspólnot niekatolickich, w tym także wspólnot ewangelikalnych. Lata 1989-1993 
uważa się za bardzo korzystny okres dla wzrostu liczbowego wspólnot ewangeli-
kalnych w Polsce. Przyczyny owego wzrostu są dwojakie. Po pierwsze, na począt-
ku lat 90. różne zbory wchodzące dotąd w skład kościołów o ustroju kongregacyj-
nym (uznających autonomię zborów), korzystając z regulacji Ustawy o gwarancjach 

17 Z. Pasek, Ruch Zielonoświątkowy. Próba monografi i. Kraków 1992, s. 175.
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wolności sumienia i wyznania z maja 1989 roku, występowały z nich i potwierdzały 
swą niezależność w osobnej regulacji prawnej, uzyskując tym samym status samo-
dzielnych związków wyznaniowych18. Po drugie, po upadku komunizmu Europa 
Wschodnia została uznana za „nowy front ewangelikalnego świata”19, co zaowoco-
wało pojawieniem się w Polsce nowych idei ewangelikalnych, różnie przyjmowanych 
przez istniejące już i okrzepłe kościoły. Wyłoniły się zatem całkiem nowe grupy – 
bądź wyraźnie izolujące się od już istniejących (jak tzw. bracia norwescy w Wiśle-
-Malince), bądź takie, które (jak „Faith Movement” – „Ruch wiary”) znalazły swoje 
miejsce w istniejących już ramach instytucjonalnych (w tym przypadku w Kościele 
zielonoświątkowym). Innym obliczem tego procesu było powstanie misji ponadkon-
fesyjnych, a jeszcze innym „ukryta” recepcja idei ewangelikalnych w środowisku ka-
tolickim (głównie w postaci ruchu „Światło i Życie” oraz charyzmatycznego Ruchu 
Odnowy w Duchu Świętym).

Łatwość, z jaką początkowo rejestrowano nowe grupy religijne, zmieniła się w po-
łowie lat 90., kiedy – jak zauważa Pasek – „ruch antykultowy zdominował ton medial-
nych informacji o nowych wspólnotach (także chrześcijańskich) i mobilizował opinię 
publiczną do zwalczania niekatolickich wspólnot pod hasłem «walki z sektami». Ich 
agitacja znajdowała posłuch przede wszystkim wśród urzędników samorządowych, 
którzy podatni na tę retorykę zagrożenia ze strony sekt, utrudniali swobodną praktykę 
kultową także nowym wspólnotom ewangelicznym”20.

PODSUMOWANIE

Prekursorzy ewangelikalizmu na ziemiach polskich to zwykle grupy o odmien-
nym etnosie, które powstawały dzięki osiedlaniu się ich przedstawicieli na ziemiach 
należących obecnie do Polski. Wraz z pojawieniem się starszych kościołów ewangeli-
kalnych stopniowo zwiększał się procentowy udział Polaków w tych wspólnotach. Do 
wybuchu II wojny światowej poszczególne zbory czy denominacje czyniły starania 
o legalizację i rejestrację, ale uzyskanie prawnego uznania udało się jedynie ewan-
gelicznym chrześcijanom. Po wojnie natomiast ideologia komunistyczna wymuszała 
swoistą centralizację grup ewangelikalnych przez ich przystąpienie do Zjednoczo-

18 „Przynajmniej kilkanaście z zarejestrowanych dziś w Polsce społeczności to niewiele różniące się od 
siebie doktrynalnie autonomiczne ewangeliczne zbory” – napisał w 2003 roku Z. Pasek.

19 Idem, Recepcja nowych idei ewangelicznych w Polsce. W: Protestantyzm. Red. J. Drabina. Kraków 1997, 
s. 101.

20 Idem, Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce. W: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce 
u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. Warszawa-Katowice 2004, s. 19.
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nego Kościoła Ewangelicznego. Zmiana ustroju otworzyła drogę pluralizmowi także 
w kwestiach religijnych. W wydanej w 2004 roku publikacji, będącej pokłosiem kon-
ferencji poświęconej ewangelikalizmowi w Polsce, Zbigniew Pasek uznaje, iż jest on 
„tym nurtem w polskiej religijności przełomu XX i XXI wieku, który rozwija się ze 
szczególną dynamiką”, czego dowodzi zarówno wzrost liczby członków istniejących 
już od pewnego czasu denominacji o charakterze ewangelikalnym, jak i stała rejestra-
cja nowych grup21.

21 Ibidem, s. 13.
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Rozważania dotyczące polskiego ewangelikalizmu należy rozpocząć od zadania 
pytania: czy zasadniej byłoby mówić o ewangelikalizmie w Polsce, czy o ewangeli-
kalizmie polskim? Pierwsze sformułowanie byłoby lepsze, gdyby uznać, że ewange-
likalizm jako zjawisko światowe, uniwersalne, powszechne dotarł w pewnym czasie 
na terytorium Polski, rozwinął się i trwa w postaci niczym nieróżniącej się od swojej 
angielskiej czy amerykańskiej wersji. Mówienie o ewangelikalizmie polskim sugero-
wałoby z kolei, że forma i treść, w jakiej przejawia się ewangelikalizm na ziemiach 
polskich, znalazły w pewnym momencie jakiś szczególny wyraz, odróżniający to zja-
wisko od innych, również lokalnych form. Ten drugi sposób myślenia o ewangelika-
lizmie wydaje mi się bardziej uzasadniony i owocny. Nie sposób zaprzeczyć, że grupy 
o charakterze ewangelikalnym, które jako pierwsze pojawiły się na ziemiach polskich, 
były przede wszystkim grupami napływowymi, a zatem etnicznie obcymi. Stopniowo 
jednak dostrzec można dwuaspektowy proces, polegający z jednej strony na poloni-
zacji owych grup (polegającej choćby na szeroko rozumianym dostosowywaniu się 
ich członków do lokalnej sytuacji społeczno-politycznej czy na częściowej adaptacji 
polskich wzorów kulturowych), z drugiej zaś na przyłączaniu się do grup ewangelikal-
nych ludności polskiego etnosu. Podobne zjawisko zauważa Andrzej Tokarczyk, gdy 
pisząc o historycznym protestantyzmie w Polsce, stosuje rozróżnienie ewangelicyzmu 
w Polsce i ewangelicyzmu polskiego, wyjaśniając na marginesie, iż „nie zawsze i nie od 
razu ewangelicyzm w Polsce stawał się ewangelicyzmem polskim!”1.

1 A. Tokarczyk, Ewangelicy polscy. Warszawa 1988, s. 10.
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ROZDROBNIENIE DENOMINACYJNE POLSKIEGO 
EWANGELIKALIZMU

Łatwo zauważalną cechą polskiego ewangelikalizmu – specyfi cznej całości o nie 
do końca określonych granicach – jest niewątpliwie silne rozdrobnienie denomi-
nacyjne. Trzeba jednak podkreślić, iż różnorodność konfesyjna jest wręcz wpisana 
w protestantyzm, nie jest zatem niczym wyjątkowym dla terenów polskich. XVI-
wieczna Reformacja przyniosła bowiem defi nitywne zerwanie z ideą Kościoła ro-
zumianego jako jedna widzialna instytucja, organizacja obejmująca wszystkich 
wiernych. Rozpropagowanie przez Jana Kalwina odnalezionej w nauce Nowego 
Testamentu wizji Kościoła niewidzialnego, Ciała Chrystusa obejmującego wszyst-
kich chrześcijan wszystkich wieków, niezależnie od przynależności denominacyjnej 
(o ile tylko wyznają podstawowe zasady chrześcijaństwa, rozumiane oczywiście jako 
zgodne z głównymi koncepcjami Reformacji), dało początek stałemu różnicowaniu 
się denominacyjnemu protestantyzmu2. Wyłanianie się różnych gałęzi protestanty-
zmu i przekształcanie ich w denominacje, rozpoczęte w XVI wieku, trwa do dziś. Co 
więcej – jak wyjaśniał Tadeusz J. Zieliński przy okazji dyskusji o stanowisku polskich 
kościołów protestanckich wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – refl ek-
sja protestancka zawsze podkreśla, iż wszystkie próby budowania jedności muszą 
być dokonywane z uwzględnieniem wszelkiej różnorodności elementów, które mają 
ową jedność tworzyć. „Dlatego też mówi się tam o jedności w (pojednanej) róż-
norodności, a nie jedności polegającej na uniformizmie. Znane jest też często po-
wtarzane w kręgach protestanckich stwierdzenie, które stanowi motto działalności 
ekumenicznej, zjednoczeniowej Kościołów protestanckich, iż «szata Kościoła jest 
wielobarwna» […] protestantyzm sięga do swoich ideałów biblijnych i stwierdza, że 
już w chrześcijaństwie pierwotnym istniała sankcjonowana różnorodność, a nie bez-
względna jednolitość. Jednolitość we wspólnocie ludzkiej jest niemożliwa, ponieważ 
jesteśmy indywidualni, a co za tym idzie, musimy być różnorodni. I tę różnorodność 
należy szanować”3.

2 „W eklezjologii kalwińskiej mamy do czynienia z widoczną desakralizacją organizacji kościelnej jako 
takiej, z wyraźnym wyeksponowaniem roli Kościoła «niewidzialnego» (z Chrystusem na czele) w sto-
sunku do wszelkich innych «ziemskich» czy «widzialnych» Kościołów, jakie istnieją i istnieć będą 
w przyszłości. «Pan zna swoich» – twierdzą kalwiniści – nie uzależnia przynależności do owego Ko-
ścioła od faktu przynależności (czy też braku przynależności) do któregokolwiek z Kościołów widzial-
nych”. Ibidem, s. 9-10.

3 T.J. Zieliński, Stanowisko Kościołów protestanckich http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3612 [dostęp 
13.03.2012].



41

specyfika polskiego ewangelikalizmu

Ten dłuższy cytat wyjaśnia doskonale podłoże instytucjonalnego rozdrobnienia 
charakterystycznego dla protestantyzmu, zwłaszcza zaś dla ruchu ewangelicznego. 
Ewangelikalizm (rozumiany na sposób amerykański) jednak to nurt, który pojawił 
się w łonie konserwatywnego protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych w latach 
40. XX wieku jako sprzeciw zarówno wobec modernizmu, wywierającego coraz sil-
niejszy wpływ na życie i naukę amerykańskich kościołów protestanckich, jak i wo-
bec fundamentalizmu, nurtu wyraźnie oddzielającego się od szerszego świata prote-
stanckiego. Tak rozumiany ewangelikalizm to pewna scalająca (choć niekoniecznie 
uniformizująca) tendencja w ramach chrześcijaństwa ewangelicznego. Scalający 
charakter ewangelikalizmu podkreślają ci z badaczy, którzy operują metaforami pa-
rasola, baldachimu, sztandaru czy nawet mozaiki. Wszystkie te metafory na różne 
sposoby eksponują właśnie ideę jedności w różnorodności. 

SPOŁECZNOŚCI EWANGELIKALNE JAKO MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE

Przechodząc zatem od myślenia o ewangelikalizmie jako całości do wspólnot 
ewangelikalnych, trzeba zauważyć, iż – w przeciwieństwie do Wysp Brytyjskich czy 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – ze statystycznego punktu widzenia 
członkowie polskich wspólnot ewangelikalnych należą bezsprzecznie do mniejszości 
religijnej. I właśnie owo obiektywne (wyrażane liczbowo) bycie mniejszością z jed-
nej strony, a poczucie bycia mniejszością z drugiej determinuje w ogromnym stopniu 
styl życia oraz sposób myślenia członków polskich wspólnot ewangelikalnych. Częste, 
o ile nie stałe, odczucie odmienności od dominującego wzoru zachowania czy sys-
temu wartości owocuje różnymi próbami odnalezienia szerszej płaszczyzny, na któ-
rej zbudować można grupowe poczucie tożsamości. Świadoma, iż trudno w krótkim 
tekście zawrzeć wyczerpującą analizę tak szerokiego i zróżnicowanego zjawiska, ja-
kim jest ewangelikalizm polski, skupię się zatem na różnych sposobach poszukiwania 
owej podstawy identyfi kacji grupowej, interpretowanej głównie z punktu widzenia 
antropologicznego.

SPOŁECZNOŚCI EWANGELIKALNE JAKO KOŚCIOŁY WYBORU

Zanim jednak skoncentruję się na samych drogach prowadzących do zbudo-
wania i umocnienia poczucia tożsamości zbiorowej, kilka słów o pewnej swoistości 
wspólnot ewangelikalnych w ogóle. Z perspektywy socjologiczno-antropologicznej 
stanowią one tak zwane kościoły wyboru. Pojęcie to wprowadził do literatury pol-
skiej Władysław Piwowarski, nawiązuje ono jednak do koncepcji modernistycznej 
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sytuacji autorstwa Petera Bergera4. Zdaniem Bergera modernizacja przyniosła między 
innymi ogromne rozszerzenie dziedzin życia, w których jednostka może swobodnie 
dokonywać wyborów, nie będąc skazana na pozostawanie przy modelu obowiązu-
jącym w grupie, z której pochodzi. Można to dostrzec na wielu płaszczyznach. Nie 
musimy już mieszkać przez całe życie w miejscu urodzenia, nie jesteśmy zobligowa-
ni do podążania w zawodowe ślady naszych rodziców czy do zawierania związków 
małżeńskich w obrębie małej grupy lokalnej. Wszystkie te zjawiska dostrzec można 
w życiu współczesnych Polaków. W koncepcji Bergera, opartej przede wszystkim na 
obserwacjach kultury Zachodu, kwestia swobodnego wyboru jednostki rozciąga się 
również na wybór grupy religijnej (bądź na świadome pozostawanie poza jakąkolwiek 
grupą). Pod tym względem społeczeństwo polskie w znacznej mierze przejawia nadal 
cechy społeczeństwa losu, czyli takiego, w którym urodzenie determinuje dalsze losy 
jednostki. Mimo przemian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach, statystyki na-
dal dowodzą, iż przytłaczająca większość członków naszego społeczeństwa pozostaje 
(mniej lub bardziej świadomie) przy religii charakterystycznej dla swojej grupy po-
chodzenia (dotyczy to zarówno członków najliczniejszego w Polsce Kościoła rzym-
skokatolickiego, jak i członków Kościoła Prawosławnego czy historycznych Kościo-
łów protestanckich – Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego). 
Wspólnoty ewangelikalne stanowią natomiast rodzaj kościołów wyboru, czyli wspól-
not charakteryzujących się – zdaniem Piwowarskiego – trzema cechami: świadomą 
przynależnością, konwersją i osobowym zaangażowaniem5. Pierwsza z nich oznacza, 
iż członkostwo w takich grupach religijnych jest wyłącznie sprawą osobistego wybo-
ru, wyrażonego zazwyczaj zewnętrzną formą, czyli przyjęciem chrztu w wieku do-
rosłym (co istotne, dotyczy to również tych, którzy jako dzieci członków wspólnoty 
od dzieciństwa wychowywali się w kręgu wspólnotowym – także w ich przypadku 
członkostwo we wspólnocie jest sprawą osobistej, świadomie podjętej decyzji). Pod-
stawą ubiegania się o członkostwo jest szczególne doświadczenie religijne – konwersja 
(w języku wspólnoty określana najczęściej jako nawrócenie, często utożsamiane z no-
wonarodzeniem). I w końcu, członków takiej grupy religijnej charakteryzuje osobiste 
zaangażowanie zarówno w życie wspólnoty, jak i we wszelkie działania dokonywane 
przez grupę w świecie zewnętrznym, czyli o charakterze misyjnym. 

4 P. Berger, Modernizacja jako uniwersalizacja herezji. W: Religia a życie codzienne, t. I. Red. H. Grzy-
mała-Moszczyńska. Kraków 1990.

5 W. Piwowarski, Od „Kościoła ludu” do „Kościoła wyboru”. W: Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. 
Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996, s. 9-16.
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Wszelkie kościoły wyboru (nie tylko wspólnoty o charakterze protestanckim) 
nadal stanowią znaczną mniejszość w społeczeństwie polskim. Stąd przynależność 
do takich mniejszościowych grup łączy się zawsze z ponoszeniem przez jednostkę 
pewnych kosztów (najczęściej, choć nie tylko, w sferze emocjonalnej). Nie rozwijając 
refl eksji nad rodzajami owych kosztów, chcę tylko podkreślić, że to między innymi 
one odpowiedzialne są za swoiste poczucie wyobcowania, które towarzyszyć może 
członkom kościołów wyboru podczas kontaktów z ludźmi spoza wspólnoty6.

EWANGELIKALIZM POLSKI  POSZUKIWANIA PŁASZCZYZNY 
IDENTYFIKACJI Z WIĘKSZĄ GRUPĄ

Jednym ze sposobów radzenia sobie z owym wyobcowaniem jest właśnie poszu-
kiwanie pewnej płaszczyzny umożliwiającej identyfi kację z grupą szerszą niż tylko 
własna wspólnota lokalna. Przyglądając się takim działaniom w formie charaktery-
stycznej dla polskich grup ewangelikalnych, na potrzeby analityczne wyróżnić moż-
na trzy szczeble, na których odbywają się takie poszukiwania: płaszczyznę lokalną 
(miejscowość), płaszczyznę krajową i płaszczyznę międzynarodową (globalną). Na 
każdej z nich należy dostrzec dwa dopełniające się nurty, które nazwałabym umow-
nie działaniami sformalizowanymi (odgórnymi) oraz nieformalnymi (oddolnymi czy 
spontanicznymi). Przyjrzyjmy się teraz krótko przykładowym sposobom poszukiwa-
nia wspólnoty na każdej z płaszczyzn i we wszystkich jej odmianach.

Lokalne działania nieformalne przyjmują bardzo różnorodne postaci. Nie sposób 
opisać i zaklasyfi kować ich wszystkich, można jedynie podać kilka przykładów, wska-
zujących na skalę zjawiska. Podstawowe dla zrozumienia tego poziomu jest określe-
nie pojawiające się w języku wspólnot ewangelikalnych, mianowicie termin: „bratnie 
zbory”. Pojęcie to, jak wszystkie słowa z języka potocznego, nie jest ściśle dookreślone. 
Nie istnieje żadna defi nicja, która jednoznacznie pozwoliłaby zakwalifi kować jakąś 
społeczność jako bratni zbór, inną zaś całkowicie wykluczyć z tej kategorii. Niemniej 
członkowie społeczności ewangelikalnych z większą lub mniejszą dozą pewności po-
trafi ą stosować to określenie. W ich odczuciu bratnie zbory to te społeczności, które 
w sprawach zasadniczych prezentują takie same rozstrzygnięcia teologiczne. Ponie-
waż jednak „sprawy zasadnicze” również nie należą do kwestii jasno sprecyzowanych, 
zakres zborów uznawanych za „bratnie” różni się z pewnością w zależności od wiedzy 

6 Takie poczucie wyobcowania w koncepcji świata społecznego Alfreda Schutza nazywane bywa bra-
kiem przekładalności perspektyw, czyli – nieco upraszczając – przekonaniem, iż w kwestiach zasadni-
czych rozmówca nie podziela naszego punktu widzenia.
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i świadomości poszczególnych członków. Pod względem teologicznym do wyznacze-
nia granic pomocny zdaje się tak zwany „czworobok Bebbingtona” (inaczej cztery 
probierze ewangelikalizmu), czyli biblizm, krzyżocentryzm, konwertyzm i aktywizm. 
Konwertyzm i aktywizm odpowiadają dwom z cech kościoła wyboru wymienionych 
przez Piwowarskiego (odpowiednio: konwersja i osobowe zaangażowanie), zaś biblizm 
i krzyżocentrym nadają owym cechom konkretny, teologiczny wymiar. Oczywiście 
większość członków wspólnot ewangelikalnych prawdopodobnie nigdy nie zetknęła 
się ze sformułowaniami Bebbingtona, ale w praktyce uznaje za swoje wyłonione przez 
niego przekonania, mianowicie pogląd, iż życie ludzkie musi w pewnym momencie 
ulec zmianie (konwertyzm), przeświadczenie, iż konsekwencją owej zmiany jest pod-
jęcie wysiłku wprowadzania w życie nakazów Ewangelii (aktywizm), pogląd o wyjąt-
kowej randze, jaką ma Pismo Święte, Biblia (biblizm), oraz uznanie szczególnego zna-
czenia ofi ary, jaką złożył Chrystus na krzyżu7.

Ludzi, którzy przyjmują za swoje cztery powyższe stwierdzenia, określa się w ję-
zyku polskich wspólnot ewangelikalnych mianem „ludzi wierzących”. Nazwa ta – ro-
zumiana w szczególny, ewangeliczny sposób – pokazuje, iż wspólnoty ewangelikal-
ne stosują wyraźny dychotomiczny podział świata, w którym żyją. Mieszkańcy tego 
świata dzielą się bowiem w percepcji członków wspólnot ewangelikalnych na dwie 
(raczej nierówne), całkowicie rozłączne kategorie: na „ludzi wierzących” i na „ludzi 
niewierzących”. Podział ten leży u podstaw kolejnej istotnej w myśleniu ewangelikal-
nym metafory: rodziny duchowej. 

Kategoria „rodziny duchowej” jest jednym z istotnych przejawów poszukiwania 
wspólnoty na każdym poziomie. Jej realizacją na poziomie lokalnym bywa przede 
wszystkim gościnne uczestnictwo pojedynczych członków jednej wspólnoty ewange-
likalnej w spotkaniu innej wspólnoty. U podstaw takiej wizyty leży głęboko ugrunto-
wane przekonanie, że każda społeczność, w której kazania oparte są na Słowie Bożym 
i której celem jest oddawanie Bogu chwały, jest miejscem, w którym „człowiek wierzą-
cy” może się „budować”, to znaczy inwestować w swój duchowy rozwój.

Gościnne uczestnictwo w nabożeństwie organizowanym przez „bratnią społecz-
ność” sprzyja postrzeganiu siebie jako części większej grupy, a zatem budowaniu 
szczególnej tożsamości grupowej. Warto jednak dodać, że najczęściej owo gościnne 
uczestnictwo musi zostać sprowokowane jakąś wyjątkową okazją. Jednym z najbar-
dziej popularnych bodźców do odwiedzania innego zboru wydaje się uroczystość 
chrztu wodnego. Wiadomości o chrzcie przekazywane są najczęściej przez znajomych 
z innych zborów. W Łodzi nie zauważyłam zwyczaju informowania bratnich zborów 

7 D. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s. London 1988.
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o chrzcie, a mimo to uroczystości te gromadzą zwykle ludzi spoza wspólnoty organi-
zującej tę uroczystość.

Nieco bardziej sformalizowanym sposobem tworzenia płaszczyzny identyfi kacji 
na poziomie lokalnym jest właśnie przysyłanie pisemnych zaproszeń na ręce pastora, 
przełożonego zboru czy innego lidera wspólnoty. Zaproszenia takie dotyczą wyda-
rzeń z założenia nastawionych na otwarcie wspólnoty na innych, nie tylko członków 
i sympatyków grupy inicjującej. Najczęstszymi wydarzeniami są koncerty mniej lub 
bardziej znanych zespołów chrześcijańskich, projekcje fi lmów o tematyce religijnej, 
nabożeństwa ewangelizacyjne czy tak zwane wieczory uwielbienia. Ta ostatnia katego-
ria w większym stopniu niż pozostałe skierowana jest głównie do „ludzi wierzących”, 
w mniejszym zaś nastawiona na docieranie z przekazem do ludzi całkowicie niezna-
jących realiów i zasad życia wspólnoty. Zaproszenie do uczestnictwa w pozostałych 
(o wyraźnie ewangelizacyjnym charakterze) nie oznacza zwykle przekonania, iż człon-
kowie zapraszanej wspólnoty potrzebują poselstwa ewangelizacyjnego. Stanowi raczej 
sugestię, iż działania mające na celu dotarcie do osób spoza świata ewangelikalnego 
warte są wszelkiego wsparcia (także liczebnego) „bratnich zborów”. Wszystkie uro-
czystości, na których spotykają się ludzie z więcej niż jednej lokalnej wspólnoty ewan-
gelikalnej, stwarzają też bardzo potrzebną okazję do poszerzenia istotnej w ludzkim 
myśleniu kategorii „my”, przekraczającej ramy, granice własnej społeczności, stając się 
jednocześnie swoistym przerwaniem codzienności. Nic więc dziwnego, że w odbiorze 
uczestników często mają charakter święta.

W wielu miastach tworzenie płaszczyzny identyfi kacji środowiska ewangelikalne-
go przybiera postać działań sformalizowanych, zainicjowanych przez przywódców lo-
kalnych społeczności. Forma takich działań oraz ich zakres mogą się znacznie różnić. 
Dotyczą najczęściej większych miast, gdzie istnieje mnogość typów wspólnot ewan-
gelikalnych, a duża liczba mieszkańców nie tworzy atmosfery rywalizacji o potencjal-
nych członków. W małych miejscowościach lub w sytuacji, gdy istniejące wspólnoty 
wyłoniły się w bolesnym procesie podziału już istniejącej wspólnoty, a powodami po-
działu były jakieś zatargi, współpraca formalna podejmowana jest ze znacznie większą 
rezerwą. Przykładem takich formalnych działań tworzących płaszczyznę identyfi kacji 
dla całego lokalnego środowiska ewangelikalnego w Łodzi są z pewnością – cieszące 
się na początku ogromną frekwencją – nabożeństwa organizowane w Wielki Piątek 
w budynku Kościoła Chrześcijan Baptystów, przy współudziale wszystkich chętnych 
wspólnot z miasta i okolic. Pierwsze spotkania kładły nacisk na zespołowy charakter 
przedsięwzięcia, przejawiający się w tym, iż każdy z liderów wspólnot będących współ-
organizatorami przemawiał przez pięć-siedem minut na temat wybranego wspólnie 
fragmentu biblijnego. Mimo iż forma ta bezsprzecznie podkreślała wspólnotowość 
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działania, z czasem okazała się wyczerpująca czasowo, co doprowadziło do rezygna-
cji z takiego sposobu prowadzenia nabożeństwa. Obecnie przebieg spotkania ustala 
cały komitet organizacyjny, ale kazanie wygłasza jedna osoba. Częścią nabożeństwa 
obok wspólnego śpiewu, modlitwy i kazania jest też obchodzenie Wieczerzy Pańskiej. 
Wspólne uczestnictwo w tym doniosłym dla wspólnot ewangelikalnych wydarzeniu 
najlepiej pokazuje, iż organizowanie takich spotkań ma na celu zbudowanie i umoc-
nienie szerszej płaszczyzny identyfi kacji. Szczególnego rodzaju podstawę do takich 
działań stanowią spotkania łódzkich pastorów ewangelikalnych, odbywające się raz 
w miesiącu. Nie należy również zapominać o zapraszaniu kaznodziejów z jednego 
zboru do wygłoszenia kazania w innym zborze. 

Poziomem nieco wyższym niż poziom lokalny, ale jeszcze niebędącym zasięgiem 
krajowym, są tak zwane okręgi. Większość denominacji, zwłaszcza obejmujących 
swym działaniem obszar całego kraju, wprowadza podział Polski na okręgi, które 
w świetle autonomii zborów nie mają wielkich uprawnień i w wielu wypadkach sta-
nowią przede wszystkim pewną propozycję o charakterze organizacyjno-integracyj-
nym (choć współpraca może odbywać się całkowicie poza okręgami – w grę wchodzą 
układy rodzinne, wieloletnie znajomości, świeżo nawiązane przyjaźnie). Wspólnoty, 
denominacje jednozborowe, lokalne również zdają się poszukiwać bądź większej de-
nominacji, do której mogłyby się przyłączyć, bądź innych grup na tyle bliskich, by 
stworzyć z nimi pewną istotną płaszczyznę identyfi kacji. 

Analogiczne przykłady dążenia do stworzenia płaszczyzny identyfi kacji odnaleźć 
możemy, przenosząc analizę na poziom krajowy. Zacznijmy od działań z pogranicza, 
to znaczy takich, które organizowane są na poziomie formalnym, ale decyzja o wzię-
ciu w nich udziału należy całkowicie do jednostki. Myślę o przeróżnych zjazdach 
kościelnych, konferencjach czy obozach, wczasach. Lokalne społeczności podejmują 
czasem inicjatywę zorganizowania jedno- lub dwudniowej konferencji, skierowanej 
do konkretnej grupy uczestników (okręgowe konferencje dla kobiet, dla dzieci, dla 
pracujących wśród dzieci – te odbywają się zwykle w formie warsztatów czy szko-
leń). Szczególnym przypadkiem są zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci czy 
młodzieży. Poszczególne zbory nie są najczęściej wystarczająco liczne, by przygoto-
wywać obozy wyłącznie dla zainteresowanych ze swojego kręgu oddziaływania (choć 
zdarzają się i takie przypadki – na przykład zborowe wczasy rodzinne), a obozy dla 
dzieci czy młodzieży z założenia pełnią funkcję integrującą środowisko ewangelikalne 
i tworzącą podstawę do szerszej identyfi kacji8. 

8 Popularność zjazdu „Pokolenia Wiecznie Młodych”, spotkania ludzi w wieku okołoemerytalnym, 
którzy w czasach młodości przyjeżdżali na obozy chrześcijańskie do Ostródy, pokazuje, iż nawiązane 
w ten sposób więzi bywają bardzo trwałe. 
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Rozmyślania o poziomie krajowym nie mogą nie dotknąć problemu ekumeni-
zmu. Stosunek poszczególnych denominacji i wspólnot ewangelikalnych do dążeń 
ekumenicznych jest bardzo zróżnicowany. Warto zauważyć, że do Polskiej Rady Eku-
menicznej należy obecnie tylko jedna społeczność bezsprzecznie zaliczana do nurtu 
ewangelikalnego – Kościół Chrześcijan Baptystów9. Nieobecność pozostałych deno-
minacji czy poszczególnych wspólnot wydaje się znacząca. Dla wielu członków wspól-
not ewangelikalnych „ekumenizm” (a jeszcze częściej jego odmiana „ekumenia”) jest 
słowem o negatywnych skojarzeniach, sugerującym pozorne jednoczenie się na nie-
właściwych/fałszywych podstawach10. Znacznie większym poparciem cieszy się nato-
miast Alians Ewangeliczny, instytucja bardziej ekskluzywna, w samej nazwie akcen-
tująca swój „ewangeliczny” charakter – już w preambule przymiotnik „ewangeliczny” 
pojawia się aż trzy razy (nie licząc nazwy samego związku)11. 

Interesujące interpretacje stosunku społeczności zielonoświątkowych do obydwu 
wymienionych wyżej organizacji przedstawia Wojciech Gajewski, pisząc: „Fatalne do-
świadczenia z okresu «przymusowej» ekumenii nie pozostają bez wpływu na hic et 
nunc ewangelikalizmu polskiego. Zielonoświątkowcy, kiedyś czynnie zaangażowani 
w działalność Polskiej Rady Ekumenicznej, po usamodzielnieniu nie czynią starań 
o przystąpienie do PRE. Może to wynikać z braku wewnątrzkonfesyjnego konsensusu 
w kwestii współpracy z tak szerokim i różnorodnym środowiskiem. Prawdopodobnie 
jednak dominuje przekonanie, że w pierwszej kolejności konieczna jest konsolidacja 
środowisk ewangelikalnych. W tym kontekście nie dziwi zaangażowanie w ideę powo-
łania Aliansu Ewangelicznego”12. Gajewski postrzega zatem Alians Ewangeliczny jako 

9 Chrzest dzieci charakterystyczny dla Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz człon „ewan-
gelicki” przyjęty przez polski odłam powoduje, że – inaczej niż w przypadku sytuacji na Wyspach 
Brytyjskich – nie ma zgody co do zasadności włączania tej społeczności w nurt ewangelikalny.

10 Niektórzy przedstawiciele łódzkiego środowiska ewangelikalnego niechętnie postrzegają na przykład 
jeden z celów deklarowanych przez łódzki oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, mianowicie „udział 
w Ekumenicznej Drodze Krzyżowej oraz spotkaniach i obchodach rocznicowych organizowanych 
przez władze miasta” http://www.ekumenia.pl/index.php?D=105 [dostęp 13.03.2012].

11 „W trosce o jedność duchową, chrześcijańskie współdziałanie i wspólne świadectwo, my, chrześcijanie 
ewangeliczni z różnych wspólnot kościelnych i organizacji parakościelnych, wyznający ewangelicz-
ne zasady wiary, wezwani do oddawania chwały Wszechmogącemu Bogu oraz głoszenia Ewangelii 
o zbawieniu i czynienia ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, w Imię Boże powołujemy Alians Ewangelicz-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej, jako organizację międzykościelną chrześcijaństwa ewangelicznego 
w naszym Kraju” [podkreślenia moje – N.M.] http://www.aliansewangeliczny.pl/statut.php [dostęp 
13.03.2012]. 

12 W. Gajewski, Dynamika ewangelikalizmu polskiego. Krytyczne spojrzenie z uwzględnieniem perspektywy 
pentekostalnej. W: Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. War-
szawa-Katowice 2004, s. 87.
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świadectwo przezwyciężenia impasu, który zaistniał po reorganizacji Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego, i zwycięstwa „myślenia ogólnoewangelikalnego nad party-
kularnym”. Niemniej daleki jest od przesadnie optymistycznego oceniania znaczenia 
Aliansu, gdyż – jak pisze – „w Aliansie nie są reprezentowane wszystkie ugrupowania 
ewangeliczne”. Wydaje się, że marzenia leżące u podstaw budowania tej organizacji po 
części się spełniły. Alians bywa proszony o ofi cjalne wypowiedzi w różnych istotnych 
współcześnie kwestiach (czego dowodem może być choćby prośba o wypowiedź jego 
władz w sprawie wejścia do Unii Europejskiej).

Alians Ewangeliczny jest dobrym punktem wyjścia do przemyśleń dotyczących 
płaszczyzny globalnej – jest bowiem członkiem analogicznych instytucji o wymiarze 
europejskim i światowym: Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evange-
lical Alliance) oraz Światowego Związku Ewangelicznego (World Evangelical Alliance). 
Niemniej w odczuciu członków polskich wspólnot ewangelikalnych formalne, orga-
nizacyjne próby poszukiwania płaszczyzny identyfi kacji nie są tak istotne, jak pewna 
nadrzędna kategoria ich myślenia, mianowicie koncepcja kościoła niewidzialnego. 
To właśnie dzięki niej w ogóle możliwe są jakiekolwiek próby szukania szerszej toż-
samości. W recepcji członków polskich społeczności ewangelicznych tak rozumiany 
„kościół” zdaje się rodzajem wspólnoty wyobrażonej (pojęcie autorstwa Benedicta 
Andersona), która charakteryzuje się między innymi tym, iż jej członkowie nigdy nie 
znają większości pozostałych członków, nie widują ich, nie spotykają się z nimi fi zycz-
nie czy bezpośrednio, w zasadzie nic o nich nie wiedzą, a jednak „pielęgnują w umyśle 
obraz wspólnoty”13. Ponadto wspólnota wyobrażona jest ograniczona w swym wymia-
rze – zawsze istnieją jakieś granice, wyznaczające, kto do niej należy, kto zaś znajduje 
się już poza nią. 

Kulturowym wymiarem wspólnoty wyobrażonej wydaje się natomiast pewna 
wspólnota dyskursu, którą dostrzegamy bez trudu wśród członków polskich wspólnot 
ewangelikalnych14. Na zakończenie warto więc zastanowić się choćby krótko nad kul-
turowymi źródłami owej wspólnoty dyskursu, czyli nad obiegami treści kulturowych 
w polskich społecznościach ewangelicznych. Pierwszym, bezdyskusyjnym źródłem 
wspólnoty języka, zasobu metafor czy szczególnych konstrukcji gramatycznych jest 
– wynikająca z ewangelikalnego biblizmu – codzienna lektura Pisma Świętego. Fakt, 

13 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Warszawa-Kraków 1997.
14 Analiza treści owego dyskursu przekracza ramy niniejszego artykułu, będzie natomiast zasadniczą 

częścią przygotowywanej przeze mnie pracy habilitacyjnej, w której analizuję m.in. metafory ewan-
gelikalne. Szkicowe zarysowanie tej problematyki podjęłam już w artykule: N. Modnicka, „Nie jestem 
z tego świata” – czyli o osobliwościach mowy protestantów. W: Protestancka kultura słowa. Red. Z. Pasek. 
Kraków 2009, s. 212-226.
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iż w społeczeństwie polskim istnieje dotąd niewiele przekładów Biblii, a środowiska 
protestanckie najczęściej korzystają z przekładu Brytyjskiego i Zagranicznego Towa-
rzystwa Biblijnego z roku 1975 (zwanego niekiedy niemal pieszczotliwie „Brytyjką”), 
powoduje ową wspólnotę sformułowań, którą można dostrzec u ludzi nigdy niesty-
kających się ze sobą. „«On mówi tak, jak my» jest równoważne powiedzeniu «On jest 
jednym z nas»” – zauważył Edward Sapir15, dostrzegając łączącą funkcję, jaką może 
pełnić podobieństwo form językowych wśród członków określonej grupy kulturowej.

Drugim źródłem wspólnoty językowej są kancjonały. Uznawany w wielu kręgach 
za przestarzały, lecz nadal używany „Śpiewnik Pielgrzyma” (czy analogicznie po-
strzegany baptystyczny „Głos Wiary”), nieco mniej przestarzały „Wędrowiec”, „Pieśni 
Nowego Życia” czy kilkutomowe „Pieśni Radości”, przez lata określały podstawowy 
zestaw pieśni śpiewanych w społecznościach ewangelikalnych, wzbogacanych lokal-
nie przez samodzielne tłumaczenia pieśni anglojęzycznych lub oryginalne utwory 
autorów polskich. Nic więc dziwnego, że zawarte w nich obrazy i metafory na dłu-
gie lata przeniknęły język społeczności ewangelikalnych (przykładem jest specyfi czne 
protestanckie/ewangelikalne rozumienie i stosowanie słowa „pielgrzymka”, odległe od 
popularnego jego użycia).

Nie sposób nie wspomnieć szkicowo o roli, jaką w kształtowaniu szerokich płasz-
czyzn identyfi kacji dla członków społeczności ewangelikalnych odgrywają obecnie 
nowe media, między innymi przez swą powszechność, a także swoistą „natychmia-
stowość” (kazanie wygłoszone w jednym z lokalnych zborów w niedzielę może być już 
w poniedziałek odsłuchiwane w całej Polsce, a także poza jej granicami). Oddziały-
wanie nowych mediów na współczesne oblicze ewangelikalizmu jest zjawiskiem tak 
bogatym i wielowymiarowym, że powinno stać się przedmiotem osobnej analizy. Tu 
zostało jedynie zasygnalizowane.

Polski ewangelikalizm stanowi zatem swoistą odmianę ewangelikalizmu świa-
towego. Zwróciłam uwagę jedynie na jego jedną istotną cechę, tę, która wypływa ze 
szczególnego kontekstu społeczno-kulturowego, mianowicie z faktu, iż polskie wspól-
noty ewangelikalne stanowią nieliczne liczbowo kościoły wyboru w społeczeństwie 
losu. Mniejszości mogą radzić sobie z tym na różne sposoby, jak choćby przez całko-
wite oddzielenie się i podtrzymywanie tej inności, przez próby adaptacji do wzorów 
zachowania większości bądź próby znalezienia podobnych grup i stworzenie na tej 
podstawie płaszczyzny do szerszej identyfi kacji, pozwalającej na poczucie, iż „nie jest 
nas tak mało”. Wydaje się, iż polskie społeczności ewangelikalne idą często właśnie tą 
trzecią drogą.

15 E. Sapir, Kultura, język, osobowość. Warszawa 1978, s. 46-47.
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chrześcijanie ewangelikalni 
wobec starego testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Te-
stamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich 
autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać popar-
cie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa. Korzystali przy tym szeroko z proroków 
Izajasza i Jeremiasza, tzw. Proroków Mniejszych oraz z Psalmów. Fragmenty z innych 
ksiąg ST nierzadko służyły im jako dodatkowe wyjaśnienie bądź ilustracja głównych 
twierdzeń1. Zakłada się, że sam Jezus wskazał swoim naśladowcom, z jakiej perspekty-
wy mają postrzegać ST, aby tłumaczyć znaczenie jego misji oraz celów.

Jednak z końcem okresu apostolskiego nie zabrakło wśród chrześcijan głosów od-
miennych, przeciwstawiających sobie naukę obu Testamentów. Jako propagatora takiego 
podejścia często wskazuje się Marcjona, członka wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie 
w II wieku, uznanego później za heretyka. Również wyodrębnienie się chrześcijań-
stwa jako osobnej grupy z kultury żydowskiej oraz jego coraz szersze zainteresowanie 
prądami myśli hellenistycznej (szczególnie dualizmem i gnostycyzmem) skutkowało 
nierzadko postrzeganiem ST jako niezależnej księgi, bez kontynuacji w NT. Podobnie 
w czasach nam bliższych nie zabrakło popularyzatorów takiego podejścia. 

W dobie obecnej ewangelikalni chrześcijanie zadają sobie pytanie o ważność ST dla 
swej wiary i pobożności. Choć większość wydaje się zakładać przydatność tych pism, 
istnieją pewne rozbieżności co do znaczenia i zakresu przydatności, jakie im nadają2. 

1 Zob. np. C.H. Dodd, According to the Scriptures. Th e Substructre of New Testament Th eology. Londyn 
1953, s. 126-127.

2 Zob. D. Brisben, Telling the Old, Old Story: How the Contemporary Church Practices Reading the Old 
Testament for Faith and Life. „Common Ground Journal” t. 7, 2009, nr 1, s. 97-112.
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Niektórzy teologowie przypominają, że niezrozumienie ST wpływa bezpośrednio na 
błędne odczytywanie NT we współczesnych kościołach, co oddziałuje na jakość wiary 
i eklezjalnych praktyk3. 

ZARYS PODEJŚĆ DO ST W HISTORII KOŚCIOŁA

Sidney Greidanus, emerytowany profesor homiletyki, w pomocny sposób scha-
rakteryzował cztery odmienne perspektywy interpretacyjne ST w historii Kościoła4:

1)  ST jest podrzędny względem wiary chrześcijańskiej;
2)  ST jest niechrześcijański;
3)  ST jest przedchrześcijański;
4)  ST jest chrześcijański.

Warto je omówić, zważywszy na to, że będą miały znaczenie przy opisywaniu 
współczesnych podejść ewangelikalnych chrześcijan do ST.

ST jest podrzędny względem chrześcijańskiej wiary
Pogląd ten znalazł swojego propagatora w osobie Marcjona, który około roku 

144 został ekskomunikowany ze wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie, po czym za-
łożył własny kościół. Głosił on, że Jahwe ST był bogiem mniejszym (demiurgiem), 
odpowiedzialnym za stworzenie materialnego świata. Jako plemienny bóg Żydów, 
ustanowił legalistyczne prawo odpłaty, które karało ludzi za grzechy, zsyłając na nich 
cierpienia i śmierć. W przeciwieństwie do niego prawdziwy Bóg – Ojciec Niebiański, 
którego zwiastował Jezus, był Bogiem współczucia i miłości. Choć Marcjon nie pod-
ważał prawdziwości ST, uważał go z pewnością za podrzędny, chociażby ze względu 
na to, że afi rmował on materialny świat. A dla tego heretyka Jezus, posiadający jedynie 
pozorne ciało ludzkie, był zbawicielem od materialnego świata – nie zaś Mesjaszem, 
którego zapowiadały żydowskie Pisma Święte. Siłą rzeczy ST nie miał zbyt wiele do 
zaoferowania chrześcijanom.

Podobny pogląd na ST występuje u Fryderyka Schleiermachera, teologa i fi lozofa 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Twierdził on, że sednem religii jest więź 
z nieskończonym, świadomość czy odczucie zależności od Boga. Uważał, że religia 
ST opierała się na zewnętrznych rytach, świętach, świątyni i hierarchii kapłańskiej. 

3 Np. P.J. Leithart, A House for My Name. A Survey of the Old Testament. Moscow (Idaho, USA) 2000, 
s. 17-42.

4 S. Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament. A Contemporary Hermeneutical Method. Grand 
Rapids 1999, s. 39-46.
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Dla chrześcijanina jest więc niczym więcej, jak zwałami gruzu, pod którymi odnaleźć 
można prawdziwy skarb. Schleiermacher sądził, że w myśli judaistycznej jedną z głów-
nych idei było wyobrażenie powszechnej, bezpośredniej zemsty, przez którą bóstwo 
karało skończonych ludzi za grzechy5. W chrześcijaństwie zaś przewodnim motywem 
jest Bóg, który pokonuje wszelkie przeszkody oraz opory ze strony skończonych istot, 
aby uzyskały jedność z całością. Widać w tym wyraźną antytezę, więc nauka ST staje 
się podrzędna wobec doktryny chrześcijańskiej, a tym samym jest dla niej nieistotna.

Innym teologiem wskazującym na początku XX wieku na podrzędną rolę ST był 
Adolf von Harnack. Dla niego prawdziwa religia polegała na wewnętrznym uczuciu 
i intencjach, a nie publicznym zaangażowaniu w nabożeństwo czy sprawy polityczne. 
Geniusz chrześcijaństwa według niego miał polegać na wyzwoleniu z form zewnętrz-
nych. Uważał on, że gdy Kościół poddaje się formom zewnętrznym – znakom i for-
mułom – wówczas upada. Z tego powodu ST poczynił wiele zamieszania w kontekście 
chrześcijańskiej wiary. Lepiej więc byłoby go usunąć z chrześcijańskiego kanonu. Von 
Harnack przyznał otwarcie, że Marcjon miał pod tym względem rację.

ST jest niechrześcijański
Według Greidanusa drugim, odrębnym podejściem do ST jest traktowanie go 

jako niechrześcijańskiego. Jako przykłady podaje wypowiedzi tych współczesnych 
autorów, którzy uważają, że ST nie powinno się czytać ani przez pryzmat Chrystu-
sa, ani jako księgi zmierzającej w stronę chrześcijańskiej wiary (np. R.N. Whybray). 
Zwolennicy tego podejścia uważają, że ST powinien raczej mówić sam za siebie, bez 
nadawania mu chrześcijańskiej (pseudo)interpretacji (A.H.J. Gunneweg), gdyż jest on 
zamkniętym dziełem samym w sobie (L.L. Th ompson)6.

W tym podejściu wyraźnie dominuje założenie, że ST jest zbiorem pism żydow-
skich, a zatem powinno się go interpretować jedynie w historycznym kontekście sta-
rożytnego Izraela. Na przykład proroctwu z Izajasza 7,14 nie należy nadawać żadnego 
chrystologicznego znaczenia, jak to uczynił np. Ewangelista Mateusz.

ST jest przedchrześcijański
Opisując trzecie podejście do ST, Greidanus wymienia takich współczesnych auto-

rów, jak John Bright i Elizabeth Achtemeier7. Bright w swojej książce pt. Th e Authority 

5 F.D.E. Schleiermacher, Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nią gardzą. Kraków 1995, 
s. 200.

6 Zob. S. Greidanus, Preaching Christ..., s. 39-40.
7 Ibidem, s. 41-43.
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of the Old Testament (Autorytet Starego Testamentu) twierdził, że ST przejawia inną 
perspektywę niż NT – perspektywę sprzed przyjścia Chrystusa, którą wszyscy chrze-
ścijanie poniekąd podzielają w swym życiu. Dzieje się tak dlatego, że nie są jeszcze 
doskonale poddani jego mesjańskiemu królestwu. ST objawia zatem niejako ludzką 
sytuację sprzed przyjścia Chrystusa. Ma on więc pewne zastosowanie dla chrześcijan 
i można go nawet używać jako tekstu wyjściowego w homiliach, lecz nie można nakła-
dać nań obcych mu, chrześcijańskich znaczeń.

Elizabeth Achtemeier napisała książkę pt. Preaching from the Old Testament (Wy-
głaszanie kazań na podstawie Starego Testamentu). Stwierdza w niej, że ST był słowem 
Bożym skierowanym do Izraela, a nie objawieniem skierowanym do chrześcijan, tak 
jak NT. Na szczęście oba te objawienia łączy w sobie osoba Chrystusa, co powoduje, 
że chrześcijanie wyrastają z pnia, którym był Izrael. Jednak Achtemeier uważa, iż bez 
odniesienia do NT kazanie oparte na samym tekście ST nigdy nie będzie Słowem Bo-
żym dla Kościoła. Jeżeli takim ma się stać, musi zostać wskazany nowotestamentowy 
wniosek bądź rezultat nawiązujący do tego tekstu. A zatem w chrześcijańskiej homi-
lii należy łączyć lekcje ST z NT, zważając na historyczno-kulturowy kontekst każdej 
z nich.

ST jest chrześcijański
Pogląd ten – podobnie jak poprzedni – uznaje, że ST jest przedchrześcijański. 

Zgadza się również, że pomiędzy Testamentami nastąpił rozwój. Jednak twierdzi, że co 
do zasady oba stanowią jedność, tak jak fundamenty domu również należą do całości 
jego konstrukcji8. W podejściu tym przyjmuje się, że oba Testamenty opisują jedną hi-
storię zbawienia. Na poparcie przytacza się świadectwa NT dotyczące przydatności ST 
dla chrześcijańskiej wiary. Na przykład 2 List do Tymoteusza 3,16-17, który stwierdza: 
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, 
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany (BW). Pierwotny Kościół przyjął ST za swoje 
Pismo Święte. Autorzy NT starali się wykazywać zależności i ciągłość między przeja-
wami Bożego działania w Izraelu i wśród uczniów Chrystusa9. Czasem też zwracali 
uwagę na wypełnienie starotestamentowych praw i ustaw oraz na brak ich kontynuacji 
w życiu Kościoła (np. Hbr 10,1-18).

8 Ibidem, s. 44-45.
9 Choć głosy na ten temat wśród biblistów nadal bywają podzielone, pojawiają się ważne dzieła wskazu-

jące na łączność pierwotnej myśli chrześcijańskiej ze ST. Zob. np. N.T. Wright, New Testament and the 
People of God. Londyn 1996.
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ZARYS PODEJŚĆ DO ST WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH CHRZEŚCIJAN 
EWANGELIKALNYCH

Aby dokonać w miarę obiektywnej oceny tego, jak współcześni chrześcijanie ewan-
gelikalni podchodzą do ST, należałoby przeprowadzić szeroko zakrojone badania na 
próbie statystycznej. O ile mi wiadomo, w Polsce nikt dotąd nie podjął się takiej anali-
zy. Nie wiadomo też, czy gdziekolwiek na świecie przeprowadzono podobne badania. 
W 2009 roku David Brisben z John Brown University w USA opisał wyniki zaledwie 
wąskiego badania ankietowego10. Można je tutaj pokrótce omówić ze względu na ich 
ciekawe rezultaty.

Powodem tego badania było pytanie wyjściowe: na ile ST jest istotny dla chrześci-
jańskiej wiary i życia? Ułożono kwestionariusz oparty na czterech kategoriach podejść 
do ST, wymienionych przez Greidanusa. Dwie pierwsze połączono w jedną – ST jest 
niezależny. Drugą nazwano: ST jest przygotowaniem, a trzecią: ST stanowi jedność 
z NT. W pierwszej kolejności zadano pytania dwunastu ewangelikalnym profesorom, 
uczącym przedmiotów dotyczących wstępu do ST lub przeglądu ST, z akademickim 
stażem średnio jedenastoletnim. Byli oni reprezentantami pięciu różnych denomina-
cji kościołów protestanckich i ewangelikalnych.

Na drugim etapie ankietowano dwudziestu trzech studentów z różnych ewangeli-
kalnych uczelni, uczęszczających na zajęcia ze ST. Na trzecim – ostatnim – wręczono 
kwestionariusz stu trzydziestu ośmiu studentom licencjatu na dwóch chrześcijańskich 
uniwersytetach, z których 93% określiło się mianem ewangelikalnych chrześcijan.

Z dwunastu profesorów dziewięciu stwierdziło, że uczy swoich studentów czytać 
ST jako scaloną z NT historię. Dwóch zaznaczyło, że uczy ST jako niezależnej historii, 
a zatem traktuje go jako książkę, która nie ma większego znaczenia dla wiary i życia 
Kościoła. Jeden z profesorów opowiedział się za kombinacją wszystkich trzech po-
dejść, bowiem każde z nich jest pomocne w pewnych okolicznościach. Co ciekawe, 
większość profesorów sądziła, że ich studenci w znacznej mierze czytają ST jako księ-
gę przygotowującą do chrześcijańskiej wiary bądź niezależną od niej11.

Przeprowadzone wśród studentów badanie ankietowe wyjawiło, że z grupy dwu-
dziestu trzech osób przeważająca liczba trzynastu (57%) reprezentowała trzeci po-
gląd. Wierzyli oni, że nauczanie ST o Bogu jako Stwórcy, o upadku ludzkości oraz 
o Bożych sądach i dyscyplinie ma duże znaczenie dla chrześcijańskiego życia i wiary. 
Są to tematy zintegrowane z nauczaniem NT. Dziewięciu studentów (39%) odpowie-

10 Zob. D. Brisben, Telling the Old, Old Story…, s. 105-111.
11 Ibidem, s. 107.
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działo, że postrzega ST jako opowiadanie przygotowujące, jako wstęp do opowiada-
nia chrześcijańskiego. Wskazywali w tym kontekście zazwyczaj na historię Paschy, 
składanie całopaleń oraz na Izajaszowy temat cierpiącego Sługi. Tylko jeden student 
(4%) potraktował ST jako niezależną księgę. Głównym powodem jej odrzucenia jako 
mającej znaczenie dla chrześcijańskiego życia i wiary były: surowość Bożych sądów, 
przemoc wobec narodów, a także skomplikowana natura ustaw kapłańskich. Wyniki 
ankiety przeprowadzonej w ostatniej grupie nie odbiegały znacznie od wyników gru-
py poprzedniej. Spośród stu trzydziestu ośmiu studentów 47% odpowiedziało, że ST 
to księga przygotowań, 40% – że to księga zintegrowana z NT, a tylko 12%, że ST to 
księga niezależna12.

Jak zauważył David Brisben, wybrana do tych badań grupa nie była zbyt reprezen-
tatywna dla ogółu ewangelikalnych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Niemniej 
w wyniku przeprowadzonej ankiety okazało się, że ogólnie ST zdaniem zapytanych 
studentów jest przydatny dla chrześcijańskiej wiary i życia, nawet gdy nie potrafi li 
wskazać dokładnie, w jaki sposób. Większość potraktowała go jako opowiadanie przy-
gotowujące na treści nowotestamentowe bądź zintegrowane z NT, choć niektórym 
z nich granice między tymi dwoma opcjami wydawały się płynne. Można zauważyć, 
że to badanie dodatkowo potwierdziło, iż biblizm z czworoboku Bebbingtona, opisany 
przez dr Noemi Modnicką w artykule Specyfi ka polskiego ewangelikalizmu, pozostaje 
ważną cechą ewangelikalnie wierzących chrześcijan.

W JAKI SPOSÓB ST JEST PRZYDATNY W CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIU 
I WIERZE?

Z powyższego przeglądu można by wywnioskować, że marcjonizm ma tenden-
cje, aby czasem odradzać się w środowiskach chrześcijańskich. Jednak Kościół zawsze 
włączał ST w zbiór swoich pism natchnionych13. Z tradycyjnej chrześcijańskiej per-
spektywy księga ta nagle się urywa i potrzebuje jakiegoś zakończenia. Już św. Augu-
styn wyraził przekonanie, że „Nowy Testament był w Starym ukryty, a Stary w No-
wym znalazł wyjaśnienie”14. Tradycyjnie zakłada się więc, że osoba Jezusa Chrystusa 
oraz dzieje początków Kościoła opisane w NT stanowią odpowiednie przedłużenie 
i konkluzję opowieści starotestamentowej.

12 Ibidem, s. 109.
13 Zob. A Th eological Introduction to the Old Testament. Red. B.C. Birch. Nashville 1999, s. 25.
14 Quaestiones in heptateuchum, II.73.
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W dobie współczesnej teologowie ewangelikalni podkreślają wagę utrzymywania 
ST jako części chrześcijańskiego formatywnego opowiadania. Wskazują przy tym, że 
chrześcijańska wiara pozbawiona oparcia w ST, który afi rmuje materialny świat jako 
Boże dobre stworzenie, przejawia tendencje, by stawać się prywatną duchową religią, 
która nie ma zbyt wiele wspólnego ze sprawami tego świata15. Konkludują również, że 
bez zakorzenienia w ST chrześcijaństwo może łatwo popaść w różne formy gnostycy-
zmu, mistycyzmu lub romantycznych spekulacji16.

A zatem, zgodnie z powyższymi wnioskami, dla ewangelikalnych chrześcijan naj-
ważniejsze nadal będzie podejście, które utrzymuje, że ST jest albo przygotowaniem 
na NT, albo księgą scaloną z NT. Warto więc zastanowić się nad mocnymi stronami 
każdego z tych dwu podejść.

ST jako przygotowanie na NT
Studia nad relacją między dwoma Testamentami chrześcijańskiej Biblii skupiają 

się w dużej mierze na kwestii kontynuacji oraz jej braku. Komentatorzy starają się 
odpowiedzieć w tym kontekście na pytanie o jedność i różnorodność materiału biblij-
nego. Kiedy ST postrzegany jest jako przygotowanie na Nowy, można łatwiej wskazać 
odmienność treści NT. Można też wyraźniej zaznaczyć zmianę pewnych praw i zasad 
w miarę rozwoju historii zbawienia. Ważne w tym podejściu jest przejście od Bożych 
planów względem Izraela do Bożych planów względem całego świata. Chrześcijań-
stwo więc postrzegane jest często jako kontynuacja i wypełnienie starotestamentowe-
go Izraela albo jako wytwór skierowania Bożych planów na pogan do czasu, aż Izrael 
się upamięta.

W podejściu tym szczególną rolę odgrywa polaryzacja prawo–łaska, charaktery-
styczna szczególnie dla teologii luterańskiej, a w swej bardziej radykalnej formie – 
wśród zwolenników dyspensacjonalizmu17. W uproszczeniu, ST zestawiony jest z erą 
prawa, które oskarżało i potępiało ludzi, a także stawiało żądania czynienia dobra. 
Przyjście Chrystusa zaś zapoczątkowało nastanie okresu łaski Bożej, która wyzwala 
spod przekleństwa prawa i pokazuje, skąd czerpać siłę do jego wypełniania. W nauce 
Lutra najlepszą częścią ST są obietnice Boże dotyczące zapowiedzi przyjścia Chrystu-
sa, a dodatkowym jego atutem są liczne przykłady wiary, miłości i cierpienia w życiu 

15 Por. P. Leithart, A House for My Name..., s. 26.
16 B.S. Childs, Old Testament Th eology in a Canonical Context. Philadelphia 1989, s. 17.
17 Zob. np. G. Goldsworthy, Relationship of Old and New Testament. W: New Dictionary of Biblical Th eolo-

gy. Red. T.D. Alexander, B.S. Rosner, D.A. Carson, G. Goldsworthy. Leicester 2000, s. 88.
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starotestamentowych postaci18. Jednak ST nie jest tak samo istotny dla chrześcijań-
skiego życia i wiary co NT, nawet biorąc pod uwagę Dziesięć Przykazań19. W nauce 
dyspensacjonalistów okresy prawa i łaski są mocno rozdzielone, a era Kościoła nie-
koniecznie stanowi wypełnienie Bożego planu względem jego starotestamentowego 
ludu. I choć ST nadal jest księgą, która tworzy podstawę nowotestamentowego na-
uczania, jako Słowo Boże należy bardziej do Izraela niż do Kościoła. Prawa ST są skie-
rowane głównie do narodu żydowskiego, który wyszedł z niewoli. A zatem w tym po-
dejściu nadrzędną rolę dla chrześcijańskiego życia i wiary (czyli także dla życia i wiary 
Kościoła) odgrywa NT. ST jest co najwyżej przydatnym drogowskazem, wskazującym 
rzeczy o wiele ważniejsze.

W bardziej pozytywnym sensie – w podejściu tym można odnotować położenie 
szczególnego nacisku na fakt, że historia biblijna ewoluuje i zmierza do jakiegoś punk-
tu kulminacyjnego. Możliwe, że w ten sposób unika się zagrożenia czytania Biblii jako 
ahistorycznej typologii20. Otwiera się raczej furtkę na schemat przepowiedni/proroc-
twa i wypełnienia, choć może nie zawsze takiego, na jaki oczekiwano w czasach ST.

ST jako księga scalona z NT
Pogląd ten uwypukla w szczególny sposób jedność treści biblijnej w kanonie przy-

jętym przez chrześcijaństwo. Nowy Testament wypływa ze Starego i stanowi jego kon-
kluzję, niczym ostatni rozdział księgi. W tym podejściu ważne jest założenie, iż oba 
Testamenty są częścią jednego opowiadania, koncentrującego się na obietnicy i jej 
wypełnieniu, na organicznej jedności Bożego działania względem ludzi na podsta-
wie przymierza, na jednym planie Bożym względem ludzkości oraz na jednym stan-
dardzie Bożej sprawiedliwości. Zwolennicy tego poglądu utrzymują wszystkie bądź 
niektóre ze składowych wymienionego założenia. W swej praktyce interpretacyjnej 
przyjmują, że zarówno Nowy, jak i Stary Testament są tak samo istotne dla chrześci-
jańskiej wiary i życia, a także dla istoty i praktyki Kościoła. W rezultacie, wyrażając 
zasady chrześcijańskiego bądź eklezjalnego życia, nie ograniczają się do NT, lecz stara-
ją się badać związki nauk nowotestamentowych z naukami ST. Odbywa się to w sferze 

18 Podobną opinię wyraził M. Luter w Weimarer Ausgabe, 24.10 i 24.15. Co prawda w swojej drugiej serii 
dotyczącej Psalmów przyznał, że ST zawiera zarówno prawo, jak i łaskę, jednak wcześniejsze ogólne 
rozróżnienie pozostało w mocy. Zob. S. Greidanus, Preaching Christ..., s. 117.

19 Por. M. Luter, Weimarer Ausgabe, 16.363-393. Zob. S. Greidanus, Preaching Christ..., s. 125.
20 O podobnym zagrożeniu wspomina N.T. Wright, Th e Climax of the Covenant. Edynburg 1991, s. 264. 

Jednak on sam uważa, że NT jest końcowym rozdziałem starotestamentowej księgi przymierza. Ibidem, 
s. 265.
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prawnej, profetycznej oraz analogicznej21. W sferze prawnej pytają o ciągłość Bożych 
praw (bądź jej brak) w Starym i Nowym Testamencie. W sferze profetycznej dopytują 
się o to, co zostało wypełnione wraz z adwentem Jezusa Chrystusa, a co czeka wciąż 
na wypełnienie w przyszłości. Sfera analogiczna odpowiada studiom typologicznym, 
czyli wyszukiwaniu podobieństw między postaciami, wydarzeniami, instytucjami 
oraz miejscami w różnych częściach biblijnego opowiadania. Typologia uprawiana 
jest współcześnie również pod innymi nazwami jako studia intertekstualne albo „in-
terpretacja międzybiblijna”.

Jeśli chodzi o stosunek NT do starotestamentowego prawa, często wskazuje się 
na Mt 5,17, który mówi nie o zniesieniu tego zakonu, lecz o objawieniu jego pełne-
go znaczenia oraz wypełnieniu go doskonale przez Chrystusa. Podkreśla się ciągłość 
nauk Jezusa z nauką prawa. Jezus zapytany o swój stosunek do Prawa Mojżeszowego, 
często odpowiadał w zgodzie z jego nauką i ważnością, np.: o największym przykaza-
niu (Mk 12,28-31, por. Pwt 6,4-5 i Kpł 19,18), o czci dla rodziców (Mk 7,10-13, por. 
Wj 20,12), o postawie godnej „żywota wiecznego” (Mk 10,17-19, por. Wj 20,12-16), 
o tym, że każda sprawa powinna się opierać na zeznaniu dwu bądź trzech świadków 
(Mt 18,16, por. Pwt 19,15)22. W innych miejscach jego wypowiedzi wskazują na bar-
dziej radykalne od starotestamentowego prawa podejście do kwestii rozwodów (Mk 10, 
2-12, por. Pwt 24,1). Wobec tego konkluduje się, że ST jest nadal „pożyteczny do nauki, 
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16, 
BW). Zwolennicy tzw. teologii przymierza argumentują dodatkowo, że w całej historii 
biblijnej główne zasady Bożej więzi z ludźmi w przymierzu pozostają takie same, choć 
sposób wyrażania tej więzi zmienia się. Izrael został powołany do wypełniania manda-
tu kulturowego ogłoszonego w Rdz 1,28, który dotyczy ujarzmiania ziemi, czyli „upra-
wiania” wszystkich sfer rzeczywistości na chwałę Bożą. Ponieważ Izrael nie sprostał 
temu zadaniu, jego rolę przejął Chrystus, a obecnie kontynuuje ją Kościół.

W sferze proroctw wskazuje się, że Jezus postrzegał swoją służbę jako wypełnie-
nie Izajaszowej zapowiedzi nastania roku jubileuszowego (Łk 4,18-19, por. Iz 61,1-2), 
a negatywną odpowiedź jemu współczesnych jako spełnienie słów z posłannictwa Iza-
jasza (Mk 4,12, por. Iz 6,9-10). Swoje aresztowanie i ukrzyżowanie, a w tym kontekście 
rozproszenie uczniów tłumaczył jako spełnienie zapowiedzi z proroctwa Zachariasza 
(Mk 14,27, por. Za 13,7). Natomiast przyszłe sądy nad miastami Izraela oraz nad jego 
stolicą – jako echa sądów nad innymi znanymi miastami z czasów ST (Mt 11,20-24, 

21 Por. C.A. Evans, New Testament Use of the Old Testament. W: New Dictionary of Biblical Th eology…, 
s. 72-80.

22 Por. ibidem, s. 74.
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por. Iz 14,13.15; Mt 23,38, por. Jr 22,5)23. Tych zaledwie kilka przykładów uświadamia, 
że nie sposób zrozumieć wypowiedzi i misji Jezusa bez znajomości proroctw ST. On 
sam, a po nim jego uczniowie odnosili się do nich, by wyjaśnić i opisać swoje powo-
łanie i praktykę.

Sfera analogiczna pozwala odczytywać nowotestamentowe postaci, wydarzenia, 
instytucje i miejsca na podstawie wcześniejszych starotestamentowych typów-wzor-
ców. Jezus sam zestawił swoją służbę ze służbą proroków Eliasza i Elizeusza (Łk 4,24-
27, por. 1 Krl 17,1-16; 2 Krl 5,1-14), Izrael swoich czasów przyrównał do winnicy-
Judy (Mk 12,1, por. Iz 5,1-2), a swoją śmierć do trzydniowego uwięzienia proroka 
Jonasza w brzuchu ryby (Mt 12,40, por. Jon 2,1)24. Później jego następcy porównywali 
swego mistrza do starotestamentowego Adama (np. Rz 5,12-19), baranka paschalne-
go (1 Kor 5,7), kapłana Melchizedeka (Hbr 7,1-24) oraz kamienia węgielnego nowej 
świątyni Bożej (1 P 2,4-8). Typologiczne odczytanie ST sprawia, że zamierzchłe teksty 
na powrót ożywają i mogą znajdować nowe zastosowania w analogicznych kontek-
stach. W ten sposób Słowo Boże dla Izraela stało się aktualne w życiu Jezusa i jego 
uczniów, a po nich i Kościoła.

Co dalej?
Anglosascy ewangelikalni teologowie zwracają uwagę, że choć współcześnie w ko-

ściołach ewangelikalnych przyjmuje się w teorii jedność Biblii, w praktyce porzuca 
się ST głównie ze względu na jego niezrozumienie25. Rzadko słyszy się kazania wyja-
śniające ST bądź jego związek z NT. Rzadko podejmuje się próby wytłumaczenia jego 
trudnych części, takich jak system ofi arniczy i ustawy kapłańskie. W argumentacji 
teologicznej nieczęsto stosuje się zasady wynikające z ustaw ST. Prawo Mojżeszowe 
incydentalnie stanowi wskazówki do „wychowywania w sprawiedliwości”. Czy wobec 
tego kościołom ewangelikalnym grozi nadmierne uduchowienie wiary, swoiste ode-
rwanie od materialnych spraw tego świata, wycofanie się ze sfery życia społecznego? 
Wydaje się, że w skrajnych przypadkach takie niebezpieczeństwo istnieje. Zdarza się 
współcześnie, że ewangelikalni chrześcijanie przejawiają tendencje, by traktować swo-
ją wiarę jako coś prywatnego, jako osobiste mistyczne spotkanie z Bogiem, które nie 
do końca wiadomo, jaki ma wpływ na codzienne życie i wiarę w materialnym świecie, 
nie mówiąc już o angażowaniu nauk Biblii w sferach życia publicznego, ekonomicz-
nego czy politycznego. Dlatego uważam, że odnowienie zainteresowania studiami 

23 Ibidem, s. 75.
24 Por. ibidem, s. 76.
25 Zob. np. G. Goldsworthy, Relationship of Old and New Testament…, s. 85.
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nad ST, a szczególnie nad tym, w jaki sposób NT osadza się na ST, stanowić może 
przeciwwagę obecnych tendencji. Zrozumienie ST może pomóc rozwinąć właściwsze 
podejście do świata, w którym Bóg umieścił swój lud. Jako korona Bożego stworzenia, 
człowiek został powołany do odpowiedniego zarządzania całym stworzeniem – będąc 
mniejszym panem, podległym większemu Panu-Stwórcy. Został wezwany, by zgod-
nie z Bożymi zasadami pielęgnować i przemieniać wszystkie dziedziny rzeczywistości 
z chwały w chwałę. Nauka ta stanowi jeden z głównych wątków przewijających się 
przez kanon chrześcijańskiej Biblii. Oba jej Testamenty pomagają nabyć właściwych 
narzędzi do realizacji tego zadania.
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Andreas Hahn
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

ewangelikalizm wobec doktryny 
kościoła rzymskokatolickiego

Zastanawianie się nad relacją między chrześcijanami ewangelikalnymi i Kościo-
łem Rzymskokatolickim (KRK) jest ważne szczególnie w Polsce z powodu ogromnej 
przewagi liczebnej KRK i jego tradycyjnego związku z polskością. Ta sytuacja w prze-
szłości często powodowała, że chrześcijanie ewangelikalni funkcjonowali w nieprzy-
jaznym otoczeniu i reagowali na to nieraz przez zamykanie się na inne środowiska. 
Można jednak sądzić, że w porównaniu z coraz bardziej zsekularyzowaną Europą Za-
chodnią żyli oni w Polsce w ostatniej dekadzie w miarę spokojnie pod wielkim para-
solem KRK, jeśli chodzi o kwestie etyczne, np. aborcję czy homoseksualizm. W za-
chodnich społeczeństwach, a szczególnie w USA, w obliczu rosnącego sekularyzmu 
coraz częściej dostrzegają oni w katolikach towarzyszy w walce o utrzymanie chrze-
ścijańskich wartości.

Jak więc chrześcijanie ewangelikalni powinni się obecnie ustosunkować do KRK 
w sferze nauczania i praktyk? Czy współpraca może być uzasadniona, a jeśli tak, to na 
jakich zasadach i w jakim zakresie? Szukając odpowiedzi na te pytania, po krótkim 
zarysie historycznym przedstawię wspólne i odmienne nauczanie chrześcijan ewan-
gelikalnych i KRK.

STOSUNEK CHRZEŚCIJAN EWANGELIKALNYCH DO KOŚCIOŁA 
RZYMSKOKATOLICKIEGO OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Korzeni nowoczesnego ewangelikalizmu można dopatrywać się w Reformacji 
i w takich ruchach, które się rozpoczęły w protestantyzmie, jak pietyzm i przebudze-
nia w XVIII i XIX wieku. Jeśli mówimy o ewangelikalizmie jako osobnym ruchu w ob-
rębie protestantyzmu od początku XX wieku, to stwierdzamy, że przez pierwszych 4-5 
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dekad jego relację z KRK charakteryzował głównie antagonizm. Słowa Carla McInty-
re’a z 1945 roku brzmią dość radykalnie, jednak odzwierciadlają nastrój wielu chrze-
ścijan ewangelikalnych w tamtym czasie: „Gdy wkraczamy w świat powojenny, bez 
wątpienia największym wrogiem wolności i swobody, z którym świat musi się zma-
gać dzisiaj, jest system rzymskokatolicki. [...] Ameryka musi stawić czoła problemowi 
terroru rzymskokatolickiego. Im wcześniej chrześcijański naród amerykański stanie 
przeciwko temu zagrożeniu, tym bezpieczniejszy będzie nasz kraj”1.

Antagonizm ten miał w USA motywację polityczną, pochodzącą z XVIII i XIX 
wieku. Niektóre ofi cjalne wypowiedzi KRK zostały odebrane w północnoamerykań-
skim społeczeństwie jako skierowane przeciwko wolności politycznej, ekonomicznej 
i społecznej, co znaczyło, że także przeciwko ważnej części tożsamości Amerykanów2. 
„Ochłodzenie” relacji z protestanckimi poprzednikami ewangelikalizmu nastąpi-
ło również w wyniku defi nicji dogmatów o niepokalanym poczęciu Marii (1854 r.) 
i o nieomylności papieża (1870 r.).

W Europie pietyzm i metodyzm już w XVIII wieku zajęły bardziej umiarkowane 
stanowisko wobec KRK, pomimo że nie wchodziły w kompromis co do protestanc-
kiego nauczania. F.J. Spener, jeden z ojców pietyzmu, miał nadzieję, że jego „pobożne 
życzenia” (m.in. dotyczące osobistego studium Biblii, aktywnej miłości i przykładne-
go życia) może kiedyś doprowadzą nawet do pojednania kościołów3. J. Wesley, współ-
założyciel metodyzmu, wierzył, że protestanci i katolicy nawet gdyby utrzymali swoje 
ważne różnice dogmatyczne, mogą unikać ostrej polemiki z przeszłości4. W drugiej 
połowie XX wieku doszło do zbliżenia, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, II So-
bór Watykański nazwał protestantów „braćmi”, chociaż „odłączonymi”, którzy jednak 
słusznie noszą nazwę chrześcijan, ponieważ są właściwie ochrzczeni. Kościół szukał 
dialogu z tymi braćmi i rzeczywiście prowadził go od lat 60. z różnymi partnerami 
protestanckimi i ewangelikalnymi5. Po drugie, w obliczu sekularyzacji oraz liberalne-
go protestantyzmu ewangelikalni zaczęli doceniać zasadniczy konserwatyzm etyczny 
i teologiczny KRK. 

1 M.A. Noll, C. Nystrom, Is the Reformation Over? An Evangelical Assessment of Contemporary Roman 
Catholicism. Grand Rapids 2005, s. 38, cytując: J. Morris, Th e Preachers. New York 1973, s. 199.

2 Por. ibidem, s. 212-217.
3 Por. P.J. Spener, Pia desideria. Leipzig 1841 (pierwsze wydanie 1675), s. 78-85.
4 Por. M.A. Noll, C. Nystrom, Is the Reformation…, s. 52.
5 Ibidem, s. 77-83. Noll opisuje dialogi z anglikanami, metodystami, reformowanymi, luteranami, Disci-

ples of Christ, ewangelikalnymi oraz baptystami.
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Jak bardzo w ostatnim półwieczu zmieniło się podejście chrześcijan ewangelikal-
nych do katolików, świadczy fakt, że kiedy w 1962 roku John F. Kennedy kandydował 
na urząd prezydenta USA, ostrzegali naród przed nim, ponieważ był katolikiem6, na-
tomiast w 2012 roku republikański kandydat katolik Rick Santorum znalazł wysokie 
poparcie wśród konserwatywnych chrześcijan ewangelikalnych7. 

NAUCZANIE WSPÓLNE I ODMIENNE8

Niełatwo określić, czym jest „ewangelikalne nauczanie”, ponieważ sami ewange-
likalni nie stanowią jednej całości i mają odmienne stanowiska w różnych sprawach. 
Jednak można zidentyfi kować pewne elementy nauczania, które szczególnie charak-
teryzują ten ruch9. W KRK natomiast istnieje ofi cjalne nauczanie, przedłożone przez 
urząd nauczycielski i powszechnie dostępne np. w Katechizmie Kościoła katolickiego. 

Nauczanie wspólne

Sobory
Chrześcijanie ewangelikalni ogólnie przyjmują pierwsze cztery powszechne sobo-

ry (Nicea 325 r., Konstantynopol 381 r., Efez 431 r., Chalcedon 451 r., czasem z wyjąt-
kiem nazywania Marii Bogarodzicielką [Efez]). Dogmaty trynitarne i chrystologiczne 
sformułowane na tych soborach są często postrzegane jako jądro chrześcijańskiego 
nauczania i stanowią podstawowy konsensus między kościołami.

Nauka o objawieniu
Obie strony wyznają, że Bóg jest Bogiem komunikatywnym, który się objawia. 

Istnieje objawienie ogólne (w przyrodzie, w historii i w istocie człowieka) i szczególne 
(w Jezusie Chrystusie i przez apostołów w Piśmie Świętym). Objawienie szczególne, 
które obowiązuje cały Kościół, jest progresywne w historii zbawienia i zakończone 
wraz z Chrystusem i apostołami i z tego powodu kanon Pisma Świętego jest zamknię-

6 Por. ibidem, s. 49, 67-68.
7 Por. np. Evangelikale scharen sich um Santorum. „Süddeutsche Zeitung”, 15.01.2012, http://www.

sueddeutsche.de/politik/us-vorwahlen-der-republikaner-evangelikale-scharen-sich-um-san-
torum-1.1258053 [dostęp 10.05.2013]. 

8 Ważne dzieła w tym kontekście: N. Geissler, R.E. MacKenzie. Roman Catholics and Evangelicals: Agree-
ments and Diff erences. Grand Rapids 1995; A. McGrath et al., Roman Catholicism: Evangelical Protes-
tants analyze what divides and unites us. Chicago 1994.

9 Por. W. Szczerba, Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu, w tym tomie.
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ty. Nauka katolicka liczy się z możliwością prywatnych objawień, które jednak nie 
obowiązują całego Kościoła; podobnie jest po stronie ewangelikalizmu w teologii 
pentekostalnej. 

Pismo Święte jako rezultat objawienia jest autorytatywne i bezbłędne (II Sobór Wa-
tykański mówi o nieomylności Pisma ze względu na prawdy zbawcze). Katolicy i chrze-
ścijanie ewangelikalni mają Biblię, która składa się ze Starego i Nowego Testamentu. 
Zawartość NT jest dokładnie ta sama, jednak katolicy uznają szerszy kanon ST. 

Nauka o Bogu 
Bóg jest odwiecznie Trójjedynym Bogiem: Ojciec, Syn i Duch Święty w jedności. 

Jest stwórcą wszystkich rzeczy, panuje nad wszystkimi dziejami. Jest w swojej istocie 
miłością, równocześnie jest święty. Obydwie tradycje wyznają te same atrybuty Boga.

Nauka o Chrystusie
Obie strony wyznają pełną boskość Chrystusa, Jego preegzystencję, Jego wcielenie 

(przez poczęcie z dziewicy) i Jego pełne człowieczeństwo. Chrystus czynił cuda, zmarł 
na krzyżu za ludzkie grzechy, zmartwychwstał cieleśnie i wstąpił do nieba. Pod koniec 
czasów powróci na ziemię. Zwłaszcza w chrystologii chrześcijanie ewangelikalni i ka-
tolicy występują razem, często przeciwko liberalnemu skrzydłu protestantyzmu.

Nauka o człowieku
Człowiek jest stworzeniem Bożym (katolicka nauka obecnie zgadza się z teistycz-

ną ewolucją). Jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek składa się z cia-
ła i duszy (w katolickim rozumieniu dusza jest stworzona jako nieśmiertelna). Rów-
nocześnie człowiek jest grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia. 

Nauka o zbawieniu 
Zbawienie zostało osiągnięte w historii i zostanie całkowicie zrealizowane pod ko-

niec czasów. Dotyczy ono wyzwolenia z grzechu i jego skutków. Człowiek nie może 
zasługiwać na usprawiedliwienie − jest ono z łaski.

Nauka o rzeczach ostatecznych
Obie tradycje wyznają powtórne przyjście Chrystusa, cielesne zmartwychwstanie 

ludzi, sąd ostateczny oraz wieczność w nowym stworzeniu. W eschatologii indywi-
dualnej wyznają sąd ostateczny z podwójnym rezultatem: wieczne szczęście i wieczne 
potępienie. Pomiędzy śmiercią i zmartwychwstaniem istnieje stan przejściowy. W na-
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uce katolickiej stan przejściowy zawiera możliwość czyśćca, którego istnienie negują 
jednak chrześcijanie ewangelikalni.

W eschatologii ogólnej KRK przyjmuje zasadniczo stanowisko amilenaryjne10, 
podczas gdy u ewangelikalnych pojawiają się oprócz tego postmilenaryzm11 oraz pre-
milenaryzm12 (głównie w formie dyspensacjonalizmu).

Etyka
Istnieje zgodność w różnych kwestiach moralnych i społecznych (jak aborcja, 

eutanazja, homoseksualizm, ochrona życia). Chrześcijanie ewangelikalni i katoli-
cy często występują razem przeciwko zsekularyzowanemu otoczeniu i liberalnemu 
protestantyzmowi.

Różnica ogólnie polega na tym, że etyka katolicka opiera się na teologii naturalnej, 
w której podstawą zasad moralnych jest to, co naturalne (np. stanowisko przeciwko 
wszystkim nienaturalnym środkom antykoncepcyjnym). Natomiast etyka ewangeli-
kalna może iść inną drogą (np. środki antykoncepcyjne, które nie zniszczą zygoty, 
będącej początkiem życia, są dopuszczalne, nawet jeśli są nienaturalne).

Nauczanie odmienne

Kanon Starego Testamentu
KRK posiada szerszy kanon ST − od IV wieku w tradycji Kościoła. Obejmuje on 

kanon hebrajski (który jest też protestancki) i dodatkowo księgę Tobiasza, księgę Ju-
dyty, dwie księgi Machabeuszy, Mądrość Salomona, księgę Syracha, księgę Barucha, 
greckie części ksiąg Estery i Daniela. Księgi te, występujące poza kanonem hebraj-
skim, zwane są deuterokanonicznymi. Ewangelikalni nie uznają ich za kanoniczne 
i nazywają je, idąc za Hieronimem, apokryfi cznymi.

Struktura teologicznego autorytetu
W nauce katolickiej urząd nauczycielski ma bezpośredni autorytet dla każdego 

chrześcijanina. Ten urząd interpretuje Pismo Święte w świetle Tradycji. Pojedynczy 
chrześcijanin może czytać Pismo, ale nie może tego czynić wbrew ustaleniom urzędu. 
Ewangelikalni dotychczas nie poświęcili wystarczającej uwagi kwestii, jak struktura 

10 Amilenaryzm nie oczekuje milenium fi zycznego przed zakończeniem czasów.
11 Postmilenaryzm oczekuje fi zycznego milenium przed powrotem Chrystusa.
12 Premilenaryzm oczekuje fi zycznego milenium po powrocie Chrystusa, a dyspensacjonalizm oczekuje 

przed rozpoczęciem tego milenium pochwycenia Kościoła oraz wielkiego ucisku na ziemi.
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teologicznego autorytetu mogłaby wyglądać i czasami wolą w indywidualistyczny spo-
sób negować znaczenie tradycji i urzędu nauczycielskiego. W ślad za reformatorami 
twierdzą, że Pismo ma ostateczny autorytet. Duch Święty jest ściślej związany z Biblią 
niż z Kościołem. Skoro Duch może przeciwstawiać się Kościołowi, to znaczy, że Biblia 
może poddawać Kościół krytyce i korekcie, gdyż ma autorytet. Jednak ewangelikalni 
w swoich wspólnotach również mają tradycję i „służbę nauczania”. Pojedynczy chrze-
ścijanin nie czyta Pisma sam, lecz bierze pod uwagę to, co jego poprzednicy mówili 
lub napisali (tradycję), i to, co ludzie odpowiedzialni za nauczanie stwierdzają. Jeśli 
jednak po wnikliwym studium Pisma przed własnym sumieniem nie może przyjąć 
tego, co tradycja i przywództwo mu przedstawiają (luterskie „Oto stoję, inaczej nie 
mogę”), to musi pójść za swoim sumieniem.

Nauka o Kościele
Nauka ta jest dla katolików szczególnie ważna i stanowi w pewnym sensie podsta-

wę teologii. Ponieważ Kościół jest kontynuacją wcielenia Chrystusa, to w nim znajdu-
jemy ten sam związek między ludzką i boską sferą, który nastąpił w samym Chrystu-
sie podczas wcielenia. Z tego powodu Kościół jest prasakramentem, który przekazuje 
przez swoją istotę i zwłaszcza przez sakramenty zbawczą więź z Bogiem. Skoro Kościół 
jest również miejscem zamieszkania Ducha Świętego, to Duch prowadzi Kościół ciągle 
w tak ścisły sposób, że Kościół jest nieomylny, jeśli chodzi o zachowanie swojej istoty. 
Jako widoczna instytucja wykazuje swoją nieomylność przez wypowiedzi i defi nicje 
soborów oraz − w razie konieczności − papieża. 

Kościół ma hierarchię urzędów duchowych, które są ustanowione z góry przez 
święcenia kapłańskie. Święcenia też są sakramentem. Na podstawie tych święceń Ko-
ściół posiada w osobach biskupów sukcesję apostolską, przez którą zachowuje ciągłość 
personalną ze swoim początkiem – Chrystusem i apostołami. 

Do Kościoła należą nie tylko żyjący wierni, ale także ci, którzy są już w obecności 
Boga (święci) oraz pozostający w czyśćcu − oni kiedyś dostąpią pełnego zbawienia. Na 
tym polega zwracanie się do świętych o wstawiennictwo przed Bogiem – jeśli żyjącego 
wierzącego można prosić o modlitwę, to tak samo umarłych świętych.

Według KRK niekatolickie kościoły nie są kościołami w całym tego słowa zna-
czeniu, ponieważ brakuje im pełni urzędu i święceń oraz pełnej wspólnoty z KRK, 
w którym trwa Kościół apostolski13.

Ewangelikalnym kościołom brakuje wspólnej eklezjologii. Jednak istnieje zgo-
da co do tego, iż nie przyjmują założenia, że Kościół jest prasakramentem. Kościół 

13 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, 2000, rozdział IV, akapity 16 i 17.
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powstaje po zwiastowaniu Słowa przez działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje 
w wierzących i stwarza z nich Kościół. Zamieszkanie Ducha w człowieku jednak nie 
jest wcieleniem, więc Kościół nie może być postrzegany w sensie sakramentalnym. 
W związku z tym ewangelikalni chrześcijanie nie rozumieją sakramentów w ten sam 
sposób co katolicy, nawet często nie mówią o sakramentach, lecz o ustanowieniach 
dla Kościoła. 

Urzędów kościelnych nie rozumie się w kontekście święceń udzielanych przez 
zwierzchnika. Urząd jest stworzonym przez Boga źródłem autorytetu i zostanie obsa-
dzony osobami wybranymi przez wspólnotę. Apostolskość Kościoła rozumie się nie 
na podstawie ciągłości personalnej, lecz na podstawie zgodności z przesłaniem Słowa 
Bożego, które stanowi spuściznę apostolską.

Nauka o sakramentach
Sakramenty w katolickim rozumieniu są widzialnymi znakami niewidzialnej ła-

ski, to znaczy że uobecniają i przekazują łaskę, którą oznaczają. Sakramenty inicjacji 
to chrzest, bierzmowanie i eucharystia. Działają one niezależnie od godności udzie-
lającego, czyli „ex opere operato” (przez wykonane dzieło). Warunkiem ważności 
jest wiara przyjmującego. W razie chrztu może to być wiara rodziców i chrzestnych 
oraz całego Kościoła. KRK przyjmuje 7 sakramentów. Tylko ksiądz albo biskup może 
udzielać sakramentów (oprócz chrztu i małżeństwa). Dla chrześcijan ewangelikalnych 
sakramenty czyli ustanowienia kościelne (które są dwa: chrzest i wieczerza) nie prze-
kazują łaski, lecz tylko ją symbolizują. Niektórzy uważają sakramenty wyłącznie za 
pamiątki tego, co się wydarzyło przy nawróceniu (w przypadku chrztu), albo tego, co 
Chrystus dla nas uczynił na krzyżu (w przypadku wieczerzy). Inni uważają, że chrzest 
należy bezwzględnie do nawrócenia i jest zatem konieczny do zbawienia, jednak jest 
efektywny tylko na podstawie osobistej wiary ochrzczonego. Czy i w jakim sensie 
Chrystus jest szczególnie obecny podczas wieczerzy, pozostaje przedmiotem okazjo-
nalnej dyskusji.

Nauka o Marii
KRK wyznaje cztery dogmaty maryjne.
Maria jest Bogurodzicą (Efez 431 r.). Chrystus posiada naturę boską i ludzką, i to, 

co może być powiedziane o ludzkiej naturze Chrystusa, może być również powie-
dziane o Jego boskiej naturze. Skoro zatem Maria jest jego matką co do jego ludzkiej 
natury, ma to też odniesienie do boskiej natury. Reformacja utrzymała ten dogmat. 
Ewangelikalni chrześcijanie mogą go przyjmować jako twierdzenie chrystologiczne, 
jednak nie jako podstawę dalszego rozwoju mariologicznego.
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Pomimo porodu, Maria na zawsze pozostała dziewicą (Konstantynopol 553 r.). 
Bracia i siostry Jezusa (Mt 12,46-49; 13,55; Mk 3,32) pochodzą z wcześniejszego mał-
żeństwa Józefa, stąd później postrzega się ich jako krewnych Jezusa. Józef i Maria żyli 
w tak zwanym „białym małżeństwie”. Niektórzy reformatorzy przyjęli ten dogmat, 
późniejszy protestantyzm natomiast nie. Ewangelikalni wierzą w dziewicze poczęcie 
u Marii, ale twierdzą, że jej małżeństwo z Józefem było normalne i miała z nim dzieci. 
Uznają przy tym, że seksualność w małżeństwie jest całkowicie czysta, więc nie mogła 
skazić Marii.

Maria była niepokalanie poczęta (dekret z 8 XII 1854 r., ogłoszony przez papieża 
Piusa IX). Była wolna od grzechu pierworodnego od momentu jej poczęcia (w łonie 
matki Anny) przez zasługi Chrystusa i specjalne dzieło Bożej łaski. Dogmat został 
podtrzymany przez Lutra, jednak odrzucony w późniejszym protestantyzmie. Skoro 
każdy człowiek jest grzesznikiem, dotyczy to też Marii.

Maria została wzięta do nieba w ciele (dekret z 1 XI 1950 r., ogłoszony przez pa-
pieża Piusa XII). To jedyny dogmat, który został ogłoszony z wykorzystaniem twier-
dzenia o nieomylności papieża. Ewangelikalni chrześcijanie odrzucają go, ponieważ 
nie ma podstaw biblijnych.

Ogólny problem, który ewangelikalni chrześcijanie dostrzegają w tak rozwiniętej 
mariologii, polega na tym, że człowiekowi oferuje się postać będącą blisko Boga, ku 
której można kierować swoje zaufanie. Serce człowieka ma skłonność, aby chętniej 
i mocniej ufać innym postaciom w pobliżu Boga aniżeli samemu Bogu. Zatem wysoka 
pozycja Marii oraz jej kult (tak samo kult świętych) z perspektywy chrześcijan ewan-
gelikalnych zawierają w sobie niebezpie czeństwo bałwochwalstwa, chociaż w ofi cjal-
nym nauczaniu KRK rozróżnia się uwielbienie (tylko samego Boga) i adorację (Marii 
i świętych). Ewangelikalni wolą szanować Marię ze względu na jej ogromny przykład 
wiary.

Nauka o czyśćcu
„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszcze-

ni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczysz-
czenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”14. Nauka ta opiera 
się na praktyce modlitwy za zmarłych (por. 2 Mch 12,45). Wierni pomagają zmar-
łym przez ofi arę eucharystyczną, a także jałmużny, odpusty i dzieła pokutne. Sobór 
trydencki w obronie przed protestanckim kwestionowaniem czyśćca ogłosił: „Gdyby 

14 Katechizm Kościoła katolickiego, akapit 1030. Całe nauczanie o czyśćcu jest wyrażone w Katechizmie 
w akapitach 1030-1032 i 1472.
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ktoś mówił, że po otrzymaniu łaski usprawiedliwienia każdy pokutujący grzesznik 
uzyskuje takie odpuszczenie winy i zmazanie wiecznej kary, że nie podlega już żadnej 
karze doczesnej do odpokutowania w tym świecie lub w przyszłym w czyśćcu, zanim 
będzie mógł wejść do królestwa niebieskiego – niech będzie wyklęty”15. Ewangelikalni 
jednak na podstawie odmiennej nauki o zbawieniu nie przyjmują istnienia czyśćca.

Nauka o zbawieniu
W nauce o zbawieniu, pomimo zbliżenia się obu stron, można dzisiaj dostrzegać 

jeszcze ważne różnice, które pozostają w mocy nawet po podpisaniu Wspólnej dekla-
racji o usprawiedliwieniu przez reprezentantów KRK i Kościołów Luterańskich w 1999 
roku16.

1) Charakter usprawiedliwienia: KRK wyznaje wspólnie z ewangelikalnymi, że 
usprawiedliwienie jest całkowicie z łaski. Jednak w katolickim rozumieniu 
usprawiedliwienie jest procesem, który zachodzi w życiu wierzącego przez 
łaskę Bożą. Sprawiedliwość Chrystusa jest w coraz większym stopniu w nas 
„wlewana” przez życie w Kościele i nasze rosnące posłuszeństwo Bogu. Ten 
proces może być niezakończony z chwilą śmierci, co w rezultacie wymaga 
przejścia wierzącego przez czyściec. Chrześcijanie ewangelikalni, w ślad za 
reformatorami, wyznają, że przy odrodzeniu (które jest zazwyczaj uważane 
za punkt w czasie, nie za proces, chociaż pewien proces prowadzi do tego 
momentu) zaliczona jest nam sprawiedliwość Chrystusa, którą zdobył przez 
swoje doskonałe posłuszeństwo Ojcu. Ta sprawiedliwość jest niezależna od 
nas i pozostaje dla nas sprawiedliwością obcą, czyli nie staje się naszą własno-
ścią17. Skoro sprawiedliwość Chrystusa jest doskonała, to czyściec jest zbędny. 
Zakładanie jego istnienia sprzeciwia się protestanckiej soteriologii. 

2) Charakter wiary i skutki wiary: Katechizm KRK podkreśla aspekt poznawczy 
i potwierdzający wiary (wiara jako notitia i assensus). Ten, kto chce wierzyć, 
musi poznać przedmiot swojej wiary i zgodzić się z jego treścią. W prote-
stantyzmie mocno podkreślono aspekt egzystencjalny wiary jako szczególnie 
ważny. Wiara jako fi ducia śmiało ufa obietnicom Bożym zawartym w Piśmie 

15 Sobór trydencki: Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 30 (Dokumenty soborów powszechnych, t. IV. 
Red. A. Baron, H. Pietras. Kraków 2004, s. 319).

16 Tekst wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu można znaleźć np. na stronie http://www.magazyn.eku-
menizm.pl/content/article/20030114163017308.htm [dostęp 10.05.2013].

17 Por. np. D.A. Carson, Refl ections on Salvation and Justifi cation in the New Testament. „JETS” 40, 1997, 
nr 4 (grudzień), s. 581-608.
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Świętym i przyjmuje je. Taka wiara wiąże się z pewnością zbawienia nawet 
w obliczu własnej niedoskonałości. Już sobór trydencki wypowiedział się ne-
gatywnie o takiej koncepcji wiary18. Jednak odpowiada ona słowom z NT, że 
wiara jest związana bezpośrednio ze skutkami według zależności: Ten, kto 
wierzy, ten posiada (por J 1,12; 3,15.16.36; 5,24; 6,40.47; 1 J 5,12; Rz 3,22nn; 
4,13.16; 9,30nn itd.). Taki związek między wiarą i jej skutkami nie występuje 
w Katechizmie19 − skutki wiary (odrodzenie, wieczne życie, brak potępienia 
itd.) następują dopiero po przyjęciu sakramentów. 

3)  Sakramentalny charakter odrodzenia: w nauce katolickiej odrodzenie nastę-
puje podczas chrztu, a dla efektywności sakramentu wystarczy wiara rodzi-
ców i chrzestnych oraz Kościoła. Jeśli ktoś straci łaskę chrztu przez grzech 
śmiertelny, to konieczne jest nawrócenie, ale ono również odbywa się sa-
kramentalnie, przez pokutę. Dla chrześcijan ewangelikalnych sakramental-
ny charakter odrodzenia może przyćmić jego wewnętrzny, pneumatyczny 
aspekt. Człowiek musi przy odrodzeniu przechodzić wewnętrzne przemiany, 
których nie można osiągnąć przez zewnętrzny znak, ponieważ są efektem 
działania Ducha Świętego przez zwiastowanie Słowa Bożego. Z tego powodu 
chrześcijanie ewangelikalni nie mogą uznać, że każdy członek KRK jest odro-
dzony, czyli wierzący.

Kierunek na przyszłość 
Chrześcijanie ewangelikalni mają obecnie różne nastawienie do KRK, które moż-

na dzielić na antagonizm, krytyczną ostrożność, partnerstwo oraz konwersję20.

Antagonizm 
Uważa się, że KRK głosi nauki i prowadzi praktyki na tyle niewłaściwe, iż nale-

ży wątpić w to, że w ogóle jest kościołem. Wygląda raczej jak wielka sekta. Niektó-
rzy utożsamiają KRK z „macierzą nierządnic i obrzydliwości” z Apokalipsy św. Jana 
(Ap 17,5, BT). Czasami twierdzi się, że KRK nie zna Ewangelii o usprawiedliwieniu 

18 „Gdyby ktoś mówił, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnością w miłosierdzie 
Boże, odpuszczające grzechy ze względu na Chrystusa, albo że tylko tą ufnością jesteśmy usprawiedli-
wieni, niech będzie wyklęty”. Sobór trydencki: Kanony o usprawiedliwieniu, kanon 12 (Dokumenty..., 
s. 315).

19 Autor doszedł do takiego wniosku po analizie odpowiednich fragmentów z Katechizmu Kościoła kato-
lickiego (akapity 150-167 oraz odnośniki w indeksie pod hasłem „ufność” i „wiara”).

20 Por. M.A. Noll, M.C. Nystron, Is the Reformation…, s. 185-208.
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tylko z łaski i że praktykuje się tam bałwochwalstwo przez adorację Marii i sakramen-
tu ołtarza (hostii)21. W konsekwencji uznaje się, że kraje katolickie należą do najmniej 
dotkniętych Ewangelią na całym świecie. 

Zdaniem autora wspólna nauka chrześcijan ewangelikalnych i KRK dotyczy zbyt 
poważnych i zasadniczych spraw, zwłaszcza w nauce o Bogu i w chrystologii, aby 
nazywać KRK sektą. Raczej jest on kościołem, który potrzebuje reformacji (każdy 
kościół jej potrzebuje ciągle w różnym stopniu). Chociaż w religijności tzw. ludowej 
można znaleźć uzasadnienie podejrzenia, że praktykuje się bałwochwalstwo, to należy 
rozróżniać ją i ofi cjalne nauczanie KRK.

Krytyczna ostrożność
Niektóre założenia teologiczne i poszczególne nauki w KRK trzeba krytykować. 

Równocześnie uznaje się, że podstawowe nauki chrześcijańskie są utrzymywane i bro-
nione w obrębie KRK. Wiele jest tego, co łączy chrześcijan ewangelikalnych i katolików 
zwłaszcza w obliczu współczesnych wyzwań dla chrześcijaństwa (sekularyzacja, nowy 
ateizm, postmodernizm, inne religie). W sprawach społecznych i politycznych współ-
praca z KRK jest możliwa. W ewangelizacji można współpracować z pojedynczymi 
osobami lub ruchami, które są gotowe, aby akceptować ewangelikalne przesłanie. 

Należy liczyć się z tym, że w KRK znajdują się ludzie, których należy uznać za bra-
ci i siostry, jednak to raczej wbrew praktykom, pobożności i nauczaniu w tym koście-
le (szczególnie przeszkadzają sakramentalne odrodzenie oraz kult Marii i świętych). 
Jednak prawda Biblii jest tam obecna i nawet nauczanie, które należy uważać za nie-
właściwe, nie do końca może wyciszyć głos Ewangelii, chociaż rozumienie usprawie-
dliwienia oraz nauki o czyśćcu i odpustach może budzić wątpliwości co do możliwości 
zdrowego wzrostu w wierze. 

Potrzebne jest zatem zakładanie nowych kościołów w katolickich regionach. Rów-
nocześnie wskazane jest rozróżnienie środowisk w KRK. Uważa się, że KRK pokazuje 
inną twarz w różnych krajach i regionach, i przyjmuje najlepszą postać tam, gdzie 
obecne są silne kościoły protestanckie. Autor podziela niniejsze stanowisko.

Partnerstwo
Wskazana jest współpraca z KRK na różnych płaszczyznach (praca społeczna, 

diakoniczna, wspólne świadectwo przeciwko sekularyzmowi, ewangelizacja). Jedność 

21 Por. np. J. Chick, Are Roman Catholics Christians?, traktat komiksowy wydany przez Chick Publica-
tions, http://www.chick.com/reading/tracts/0071/0071_01.asp [dostęp 12.05.2013] albo np. D. Hunt, 
A Woman Rides the Beast. Eugene (Oregon) 1994.
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chrześcijan, jak również zagrożenie przez zsekularyzowane środowisko wymagają ta-
kiego podejścia. W obrębie KRK istnieją niezbędne środki, by wzrost w wierze był 
właściwy. Należy wziąć pod uwagę wielkie dzieła dotyczące pobożności oraz autorów, 
którzy są czytani również przez środowiska ewangelikalne (np. Tomasz à Kempis albo 
Henry Nouwen). Nie chodzi więc o zakładanie nowych kościołów, lecz o wzmacnianie 
wierzących w ich własnej wspólnocie wiary, w tym w KRK, i o ożywienie „śpiących” 
członków tego kościoła. Przykładem na to jest misjonarz z Francji David E. Bjork, 
który został posłany przez ewangelikalną organizację misyjną, aby założyć nowe zbo-
ry. Zsekularyzowani studenci z jego studium biblijnego chcieli raz wziąć udział we 
mszy ich dawnego kościoła. Kiedy Bjork poszedł tam z nimi, doświadczył obecności 
Ducha Świętego. Odtąd zmienił swoje podejście i zaczął pracować z ludźmi w KRK, za 
pozwoleniem księdza, bez zamiaru wyprowadzania ludzi z tego kościoła i zakładania 
nowego zboru22.

Konwersja na KRK
Zdarza się też konwersja chrześcijan ewangelikalnych na KRK (Scott i Kimberley 

Hahn, Malcolm Muggeridge, Christa Meves i inni). Czasami męczy ich skrajny indy-
widualizm i – związana z tym – ignorancja tradycji teologicznej w ewangelikalizmie, 
brak rozsądnej struktury autorytetu oraz pluralizm i liberalizm teologiczny w niektó-
rych protestanckich kościołach. Inni podejmują decyzję o przejściu w wyniku studium 
Ojców Kościoła, którzy wydają się bliżsi tradycji katolickiej. Należy uznać, że w teolo-
gii katolickiej wiele spraw, o których ewangelikalni dopiero w obliczu współczesnych 
wyzwań teologicznych zaczynają myśleć, jest dobrze przemyślanych i poukładanych. 
Zastanawiając się nad tymi konwersjami, autor pyta, na ile chrześcijanie ewangelikalni 
dobrze rozumieją swoją tożsamość i w związku z tym swoją historię. Luter, Kalwin 
i inni reformatorzy byli dobrze obeznani z pismami Ojców Kościoła, dlatego warto 
byłoby czytać te pisma z ich pomocą. Autor osobiście zbyt szanuje podstawowe od-
krycia reformatorów, które należą jego zdaniem do właściwej tradycji chrześcijańskiej, 
aby z nich zrezygnować.

22 Por. D.E. Bjork, When Obedience Leads Into the Unknown. W: Catholics and Evangelicals – Do Th ey 
Share a Common Future?. Red. Th .P. Rausch. New York 2000, s. 149-170.
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CZYM JEST RETORYKA?

Termin retoryka będzie w niniejszym opracowaniu rozumiany przede wszystkim 
jako sztuka perswazji. Perswazja byłaby w tym ujęciu procesem prowadzącym do wy-
wołania przez retora zmiany sposobu myślenia i działania audytorium za pomocą 
umiejętnego użycia środków językowych. Retor, wbrew narzucającej się w pierwszej 
chwili intuicji, to nie tylko mówca – nadawca komunikatu ustnego, ale także pisarz – 
nadawca komunikatu pisemnego. Zarówno słuchacze, jak i czytelnicy, będący odbior-
cami komunikatów, będą tu określani mianem audytorium. 

Tak rozumiany proces perswazyjny, mający na celu wywarcie wpływu poprzez 
użycie środków językowych, to proces uniwersalny, który jak zauważył już Arystote-
les, stanowi doświadczenie każdego człowieka1. Każdy bowiem, w mniej lub bardziej 
uświadomiony sposób, komunikując się, usiłuje wpływać na innych tak, by doprowa-
dzić do zmiany sposobu ich myślenia na określony temat lub spowodować podjęcie 
przez nich pożądanych decyzji. Nie jest to, jak można by sądzić, domena jedynie re-
klamy czy handlu – zjawisko tego rodzaju występuje we wszystkich chyba aspektach 
komunikacji społecznej, w tym również, a może nawet szczególnie, na płaszczyźnie 
komunikacji religijnej. Skuteczność komunikacji retorycznej jest różna i próba od-
powiedzi na pytanie o przyczyny tego doprowadziła do powstania systematycznej 
refl eksji na temat zasad retoryki. Wyniki obserwacji praktyki retorycznej pozwalają 
na wyciąganie ogólnych wniosków i formułowanie zasad skutecznej perswazji, czy-

1 Arystoteles, Retoryka 1354a: każdy człowiek w pewnej mierze ma do czynienia z podważaniem i udo-
wadnianiem jakiegoś sądu, z oskarżeniem lub z obroną. Wielu czyni to na wyczucie, inni natomiast dzięki 
nabytej w doświadczeniu dyspozycji.
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li – inaczej mówiąc – na tworzenie teorii retoryki, która byłaby zatem w tym rozu-
mieniu opisem mechanizmów rządzących komunikacją perswazyjną. Takie opisy na 
przestrzeni dziejów były formułowane przez różnych badaczy i stąd należałoby mówić 
raczej o teoriach niż o jakiejś jednej uniwersalnej teorii retoryki. Klasycznym ujęciem, 
które do dziś ujmuje uniwersalnością obserwacji i wniosków, jest teoria retoryki Ary-
stotelesa, której elementy, właśnie ze względu na wspomnianą uniwersalność, zostaną 
wykorzystane w niniejszym opracowaniu. 

Klasyczne teorie retoryki wyodrębniają pięć dziedzin, w obrębie których realizuje 
się aktywność retoryczna. Są to: inwencja, dyspozycja, elokucja, mnemotechnika oraz 
akcja. Inwencja dotyczy głównie kwestii analizy technik argumentacyjnych, zwłaszcza 
w kontekście doboru odpowiednich dla dowodzonej tezy argumentów. Dyspozycja 
wiąże się z efektywnym ułożeniem porządku wypowiedzi. W ramach trzeciego działu, 
czyli elokucji, prowadzone są badania nad właściwym doborem warstwy słownej ko-
munikatów (tropy i fi gury retoryczne). Tradycyjnie elementem systemu retorycznego 
była mnemotechnika, czyli techniki zapamiętywania tekstu, a także akcja (actio), czyli 
refl eksja nad sposobem wygłoszenia tekstu – można by inaczej powiedzieć, że nad 
„mową ciała” czy „kreowaniem wizerunku”.

CEL ARTYKUŁU

Jeśli za punkt wyjścia weźmiemy powyższe ustalenia na temat defi nicji i zakresu 
retoryki, to należałoby stwierdzić, że retoryczność jest fundamentalną cechą werbal-
nej komunikacji między ludźmi. Działające w ramach tej komunikacji mechanizmy 
retoryczne dają się opisać i ująć jako system i należy założyć, że wykorzystując wie-
dzę zawartą w teoriach retorycznych, można własną komunikację retoryczną czynić 
bardziej świadomą i skuteczną. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi 
środowiskom ewangelikalnym na wybrane elementy komunikacji retorycznej wystę-
pujące w kościołach. Uświadomienie sobie retorycznych mechanizmów języka może 
pozwolić na uczynienie ewangelikalnej komunikacji bardziej czytelną i skuteczną. 
Zamierzeniem autora nie jest prowadzenie zaawansowanej akademickiej dyskusji na 
temat systemu i pojęć, ale raczej wskazanie praktycznych zastosowań, jakie z takiej 
dyskusji mogłyby wynikać dla członków kościołów ewangelikalnych w Polsce. Byłby 
to zatem w istocie rodzaj krótkiego wprowadzenia w podstawowe pojęcia i zagadnie-
nia z zakresu teorii retoryki pod kątem potrzeb odbiorcy ewangelikalnego. 
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RODZAJE KOMUNIKACJI RETORYCZNEJ W KOŚCIOŁACH 
EWANGELIKALNYCH

Zanim przejdziemy do omówienia cech charakterystycznych retoryki ewangeli-
kalnej, warto uświadomić sobie, z jakiego rodzaju komunikacją retoryczną mamy do 
czynienia w zborach. Przede wszystkim można zauważyć, że zachodzi ona na dwóch 
głównych płaszczyznach – wewnętrznej i zewnętrznej. Retoryka wewnętrzna to róż-
ne formy komunikacji skierowanej do wiernych, której najbardziej oczywistym przy-
kładem jest kazanie. Problemy homiletyczne wielokrotnie i na różne sposoby były 
podejmowane w literaturze przedmiotu i na polskim rynku można znaleźć różnego 
rodzaju poradniki i podręczniki użyteczne dla kaznodziejów2. W związku z tym te-
mat ten nie będzie w tej pracy przedmiotem szczegółowej analizy, choć należy zauwa-
żyć, że homiletyka ewangelikalna to zagadnienie, które wciąż czeka na kompleksowe 
opracowanie.

Wydaje się, że za rodzaj retoryki wewnętrznej, charakterystycznej głównie dla ko-
ściołów ewangelikalnych, można uznać także praktykę spontanicznej głośnej modli-
twy samych wiernych, pastora lub innej osoby, która prowadzi uczestników nabożeń-
stwa w modlitwie – na przykład modlitwie uwielbienia. W kościołach pentekostalnych 
mamy do czynienia również ze zjawiskiem prorokowania, czyli, mocno upraszczając, 
praktyką głośnego przekazywania zborowi specjalnego przesłania, otrzymanego przez 
proroka bezpośrednio od Boga3. W kościołach charyzmatycznych zdarza się, że z pro-
rokowaniem związane jest zjawisko glosolalii – czyli mówienia nieznanym wcześniej 
danej osobie językiem, zwykle niezrozumiałym dla innych. Warstwę retoryczną ko-
ścielnych nabożeństw, oczywiście w tym przypadku nie tylko ewangelikalnych, sta-
nowi również wspólny śpiew (rola muzyki w sytuacji retorycznej byłaby z pewnością 
zagadnieniem wartym zbadania). Specyfi czną dla większości ewangelikalnych wspól-
not formą tego rodzaju retoryki jest poza tym wspólne studiowanie tekstów biblij-
nych w małych grupach, najczęściej w domach prywatnych. Warto wspomnieć także 
o szkółkach niedzielnych, czyli specjalnych formach retorycznych przeznaczonych dla 
dzieci, które w czasie nabożeństw mają okazję zapoznać się z pewnymi elementami 
doktryny czy nauczania biblijnego pod kierunkiem osób do tego wydelegowanych. Ta 

2 Na przykład bardzo użyteczny krótki poradnik: J. Garlock, O czym kaznodzieja wiedzieć powinien, 
tłum. R. Tomaszewski. Warszawa 2005, czy akademicki podręcznik: M. Korolko, Podręcznik retory-
ki homiletycznej. Kraków 2010. Obfi ta polska bibliografi a homiletyczna dostępna jest on-line: http://
www.homiletyka.wtl.us.edu.pl/index.php?lang=pl [dostęp 3.06.2013].

3 Zjawisko to znane jest starożytnemu Kościołowi, o czym świadczy np. cytat z 1 Kor 11,4-5: Każdy męż-
czyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub 
prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę.
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ostatnia forma jest również specyfi czną odmianą retoryki ewangelikalnej. Nie należy 
zapominać również o formach retorycznych, które realizowane są na piśmie – w for-
mie książek i prasy kościelnej, a także witryn i portali internetowych. Miejscem, gdzie 
na płaszczyźnie akademickiej zachodzi proces perswazyjny, są uczelnie kształcące pa-
storów i liderów – seminaria, szkoły biblijne, uczelnie wyższe.

Z kolei odbiorcą działań komunikacyjnych zaliczanych do retoryki zewnętrznej 
będą osoby spoza kościołów, które zachęcane są do zmiany swojego światopoglądu 
i życia, a w końcu przystąpienia do wspólnoty kościelnej. Podstawową formą retoryki 
zewnętrznej będzie zatem szeroko rozumiana ewangelizacja. Może być ona prowadzo-
na na płaszczyźnie publicznej, w formie perswazyjnych wystąpień ewangelistów – na 
żywo lub poprzez różne media, niejednokrotnie w formie wydarzeń skierowanych do 
szerszej publiczności, na przykład koncertów, lub na płaszczyźnie prywatnej, w formie 
rozmów i dyskusji na tematy religijne. Intensywna działalność ewangelizacyjna róż-
nego rodzaju pozostaje z pewnością „znakiem fi rmowym” zborów ewangelikalnych. 
Specyfi czną formą ewangelizacji jest działalność apologetyczna, uzasadniająca sen-
sowność chrześcijańskiego światopoglądu i broniąca zasad wiary. Apologetyka upra-
wiana jest w przestrzeni publicznej w formie wykładów, debat czy dyskusji na forach 
internetowych lub prywatnie przez rozmowy o tematyce religijnej.

Powyższy katalog wewnętrznych i zewnętrznych działań retorycznych podejmo-
wanych w kościołach ewangelikalnych nie jest zapewne kompletny, ale wydaje się, że 
obejmuje najbardziej charakterystyczne przejawy tych działań.

RETORYKA EWANGELIKALNYCH W ŚWIETLE KLASYCZNEJ 
TEORII RETORYKI

Skuteczność wyżej wymienionych aktów retorycznych może zostać zwiększona 
między innymi dzięki uświadomieniu sobie ich występowania, celu i funkcjonalności 
w ramach sytuacji retorycznej. Wydaje się, że może w tym pomóc Arystotelesowska 
koncepcja rodzajów retorycznych4, którą da się zrozumieć bardzo uniwersalnie jako 
opis różnych przejawów komunikacji społecznej. Arystoteles wymienia trzy rodzaje 
wymowy: doradczy, sądowy oraz epidejktyczny. W ramach rodzaju doradczego retor 
zachęca lub zniechęca audytorium do podejmowania działań poprzez wykazywanie 
korzyści lub szkód, które mogą stać się w przyszłości jego udziałem. Dyskurs sądowy 
to oskarżenie lub obrona w celu wykazania czyjejś winy lub niewinności w kontekście 
działań podejmowanych w przeszłości. Rodzaj epidejktyczny z kolei to pochwała lub 

4 Arystoteles, Retoryka 1358b-1359a.
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nagana, która ma na celu wzmacnianie wartości ważnych tu i teraz dla danej wspól-
noty społecznej poprzez wskazywanie postaw godnych naśladowania lub potępienia. 
Retor, mający wiedzę, w obrębie którego rodzaju retorycznego operuje, dobiera środki 
retoryczne w bardziej świadomy i przemyślany sposób, co może zwiększyć efektyw-
ność jego działań. Wydaje się, że można podjąć próbę zaklasyfi kowania wyżej wy-
mienionych ewangelikalnych aktów retorycznych do Arystotelesowskich rodzajów 
retorycznych, co zobrazuje tabela 1.

Tabela 1
Arystotelesowskie rodzaje oraz ewangelikalne akty retoryczne

Kategoryzacja Arystotelesa Ewangelikalne akty retoryczne

Rodzaj 
retoryczny Gatunek Cel 

bezpośredni Przykład aktu retorycznego Cel aktu retorycznego

Doradczy
zachęta

pożytek, 
dobro 
i szczęście

kazanie, ewangelizacja, 
szkółka niedzielna zbawienie duszy, lepsze życie

odradzanie szkoda, 
niekorzyść kazanie, ewangelizacja potępienie, brak poczucia 

spełnienia w życiu

Epidejktyczny

pochwała szlachetność

kazanie, modlitwa 
dziękczynna

wskazanie postaw pozytyw-
nych, realizujących wartości 
godne naśladowania

głośna modlitwa błagalna, 
dziękczynna i uwielbienia, 
proroctwo, glosolalia, 
wspólny śpiew

uświadomienie wartości 
samej wspólnoty oraz 
wartości istotnych dla 
wspólnoty i każdej jednostki 
z osobna

nagana niegodziwość kazanie, głośna modlitwa 
przebłagalna

wskazanie postaw 
negatywnych, których nie 
należy naśladować

Sądowy

oskarżenie wina ewangelizacja wykazanie grzeszności 
ludzkiej natury

obrona brak winy wykład lub debata 
apologetyczna

obrona sensowności 
i racjonalności światopoglądu 
chrześcijańskiego i zasad 
wiary

W pierwszych trzech kolumnach tabeli 1 widzimy kategorie Arystotelesowskie, 
a ich przykładowe formy zastosowania w retoryce ewangelikalnej zaproponowane są 
w dalszych dwóch kolumnach. Są to oczywiście tylko przykładowe propozycje i na-
leży zastrzec, że dany akt retoryczny bardzo często jest połączeniem dwóch czy na-
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wet trzech rodzajów retorycznych i może osiągać różne cele – nie tylko retoryczne 
(jak choćby modlitwa), ale koncentrujemy się na właśnie retorycznym aspekcie ko-
munikacji. Uświadomienie sobie celów właściwych dla danego rodzaju retorycznego 
pomoże stosowniej do potrzeb dobrać treść czy formę aktu retorycznego. Częstym 
błędem, wynikającym z braku świadomości retorycznej, jest niedopasowanie rodzaju 
retorycznego kazania do okoliczności, np. w kazaniach pogrzebowych zdarza się, że 
kaznodzieja zamiast realizować rodzaj epidejktyczny, wskazujący wartości godne na-
śladowania, zmierza w kierunku retoryki sądowej, oskarżającej i wywołującej poczu-
cie winy, co może budzić negatywne reakcje audytorium. 

ŚRODKI PERSWAZJI

Arystoteles, snując rozważania nad środkami perswazji, dokonuje ich podziału 
na należące i nienależące do sztuki retorycznej. Środki należące do sztuki, czyli takie, 
które wymagają użycia umiejętności technicznych retora, dzieli z kolei na trze katego-
rie: odwołujące się do wiarygodności i autorytetu mówcy (gr. ethos), do emocji audy-
torium (gr. pathos) oraz do racjonalnego dowodzenia (gr. logos)5. Arystoteles podkre-
śla wielką wagę wiarygodności mówcy dla procesu perswazji, nie negując oczywiście 
roli argumentacji racjonalnej czy odwołującej się do emocji. Byłoby dobrze, gdyby 
chrześcijańscy mówcy mieli świadomość, że każda retoryczna sytuacja komunikacyj-
na kształtowana jest przez wymienione trzy czynniki i stanowi interakcję między re-
torem, audytorium oraz treścią komunikatu. Świadomość taka z pewnością pozwoli 
na wzmocnienie efektywności przekazu. 

Warto pamiętać, że właściwy dobór strategii perswazyjnej zależy w dużej mierze 
od świadomej realizacji aktów retorycznych w obrębie wyżej omówionych rodzajów 
retorycznych. Bardzo istotnym narzędziem retorycznym, wykorzystującym wyżej wy-
mienione środki perswazji, jest dla Arystotelesa topos, czyli – w dużym uproszczeniu 
– rodzaj uniwersalnego schematu argumentacyjnego, który odwołuje się do pewnej 
wspólnej dla retora i audytorium wiedzy o świecie. Arystoteles uważa, że są topo-
sy używane w każdym rodzaju retorycznym oraz takie, które pasują do określonego 
rodzaju. Toposy wspólne dla wszystkich trzech rodzajów wymowy to: toposy możli-
wości i niemożliwości, toposy przyszłości i przeszłości, amplifi kacja (czyli świadome 
wyolbrzymianie danej kwestii) i deprecjacja (czyli świadome obniżanie wagi proble-
mu)6. Wśród nich najbardziej charakterystyczne dla wymowy doradczej są toposy 

5 Ibidem, 1356a.
6 Ibidem, 1391b.
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możliwości i czasu przyszłego, dla wymowy sądowej topos przeszłości, a dla rodzaju 
epidejktycznego amplifi kacja. Sugestie, w jaki sposób można zastosować te obserwa-
cje do aktów retorycznych w kościołach ewangelikalnych, zawiera tabela 2.789 

Tabela 2
Przykłady toposów w aktach retorycznych w kościołach ewangelikalnych

Rodzaj 
retoryczny Przykład aktu retorycznego Cel aktu retorycznego Przykład toposu

Doradczy

kazanie, ewangelizacja, 
szkółka niedzielna

zbawienie duszy, lepsze 
życie

Topos faktu przyszłego
Polega na wskazaniu, że jeśli istnieje już 
rzecz dokonana ze względu na inną, to 
prawdopodobnie będzie istniała ta inna7

Przykładem mógłby być schemat 
argumentacyjny, zgodnie z którym: 
jeśli Jezus zmartwychwstał dla naszego 
zbawienia, to zmartwychwstaniemy i my

kazanie, ewangelizacja potępienie, brak poczucia 
spełnienia w życiu

Epidejktyczny

kazanie, modlitwa 
dziękczynna

wskazanie postaw pozytyw-
nych, realizujących wartości 
godne naśladowania

Topos amplifi kacji 
Polega na „powiększeniu”, uwypukleniu 
znaczenia faktu, działania czy cechy jakiejś 
osoby
Przykładem jest akcentowanie reforma-
cyjnych zasad sola fi de, sola gratia, sola 
Scriptura, solus Christus, jako najwyższych 
wartości konstytuujących tożsamość 
ewangelikalną8

głośna modlitwa błagalna, 
dziękczynna i uwielbienia, 
proroctwo, glosolalia, 
wspólny śpiew

uświadomienie wartości 
samej wspólnoty oraz 
wartości istotnych dla 
wspólnoty i każdej 
jednostki z osobna

kazanie, głośna modlitwa 
przebłagalna

wskazanie postaw 
negatywnych, których nie 
należy naśladować

Sądowy

ewangelizacja wykazanie grzeszności 
ludzkiej natury

Topos faktu dokonanego
Argumentacja oparta na schemacie: jeśli 
istnieje to, co zazwyczaj jest późniejsze, to 
istnieje i to, co wcześniejsze9

Przykładem jest apologetyczna argumen-
tacja wywodząca z istnienia świata ko-
nieczność istnienia Boga Stwórcy

wykład lub debata 
apologetyczna

obrona sensowności 
i racjonalności 
światopoglądu 
chrześcijańskiego i 
zasad wiary

7 Ibidem, 1393a.
8  Por. zawarty w tej publikacji tekst Wojciecha Szczerby, Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu.
9 Arystoteles, Retoryka 1392b.
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Zagadnienie toposów charakterystycznych dla wspólnot ewangelikalnych jest ko-
lejnym tematem czekającym na opracowanie. Taka analiza z pewnością pozwoliłaby 
na pogłębione zrozumienie tożsamości ewangelikalnej. Ze względu na charakter ni-
niejszej pracy musimy zadowolić się tylko wstępnymi obserwacjami.

Warto wspomnieć, że w teorii retorycznej Arystotelesa ważnym środkiem perswa-
zji jest ethos – postawa retora, od której zależy w bardzo dużym stopniu skuteczność 
perswazji10. Retor musi budzić zaufanie i być wiarygodny, reprezentując trzy cechy: 
rozsądek, szlachetność i życzliwość11. Obserwacja ta wydaje się ważna nie tylko w od-
niesieniu do ewangelikalnej działalności kaznodziejskiej, ale może nawet bardziej do 
działalności ewangelizacyjnej. Osoba prowadząca działalność ewangelizacyjną powin-
na zastanowić się, czy w odniesieniu do konkretnego odbiorcy argumentacja oparta 
na schematach negatywnych, na przykład odwołujących się wyłącznie do winy i kary, 
będzie rzeczywiście skuteczna. Obserwacje starożytnego fi lozofa mogą przypominać 
chrześcijanom o tym, że podstawową motywacją działalności misyjnej jest miłość 
i troska o bliźniego i motywacja ta powinna przejawiać się w postawie głoszącego.

Podobnie jak używane w komunikacji toposy czy ethos retora mówią wiele o toż-
samości osoby przekazującej komunikat, tak dobór słów – zestaw środków stylistycz-
nych charakterystycznych dla mówcy, a zwłaszcza metafor – jest również wyrazem 
sposobu naszego postrzegania rzeczywistości i stosunku do niej12. Kwestią języka 
chrześcijan ewangelikalnych zajmowała się Noemi Modnicka13, która odnotowała 
i przeanalizowała przykłady elokucji ewangelikalnej w świetle etnografi i mówienia 
Della Hymesa. Z obserwacji poczynionych przez Modnicką może wynikać, że sty-
listyka ewangelikalna wykazuje tendencje dualistyczne. Ewangelikalni robią silny 
podział na swoje życie po nawróceniu i przed nawróceniem, a także kościół i świat. 
Modnicka zwraca na przykład uwagę na użycie strony biernej w opisach życia przed 
nawróceniem, która w opisach życia po nawróceniu zastępowana jest stroną czynną, 
np. bycie prowadzanym do kościoła zastąpione jest przez chodzenie do kościoła, a bycie 
ochrzczonym przez przyjęcie chrztu. Znamienne w tym kontekście jest również wi-
doczne w języku ewangelikalnych rozróżnienie „tego świata”, czyli rządzonego przez 
szatana świata ludzi niewierzących, i „tamtego świata”, który jest metaforą świata ludzi 

10 Ibidem, 1377b: mówca musi nie tylko troszczyć się o to, aby jego argumentacja była przekonująca i wia-
rygodna, lecz aby jednocześnie okazać własne nastawienie i odpowiednio nastawić osądzającego sprawę 
słuchacza.

11 Ibidem, 1378a.
12 Por. G. Lakoff , Metafory w naszym życiu. Warszawa 2011.
13 N. Modnicka, „Nie jestem z tego świata” – czyli o osobliwościach mowy protestantów ewangelikalnych. 

W: Protestancka kultura słowa. Red. Z. Pasek. Kraków 2009, s. 212-226.
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zbawionych14. Można powiedzieć, że obserwowana na płaszczyźnie językowej nad-
mierna tendencja do odcinania się od swojej przeszłości i od rzeczywistości poza zbo-
rem jest wyrazem postawy izolacjonistycznej, o której krytycznie pisze w niniejszej 
pracy Wojciech Kowalewski, zachęcając ewangelikalnych do podjęcia wysiłku misyj-
nego w „tym świecie”. 

Inną charakterystyczną i często spotykaną cechą ewangelikalnej stylistyki pozo-
staje brak przejrzystości, który z punktu widzenia teorii retoryki jest ewidentną wadą 
w komunikacji. Warunkiem perswazyjności komunikatu jest jego jasność, przejrzy-
stość i dopasowanie do audytorium. Z pewnością efektywności na płaszczyźnie reto-
ryki, którą tu określiliśmy jako zewnętrzną – skierowaną do ludzi poza kościołami, nie 
służy używanie niejasnych wyrażeń typu: kłaść przed Panem runo, Bóg położył mi na 
serce, usługa pieśnią, nie jestem z tego świata, jestem namaszczony, upamiętać się etc. 
Warto odnotować, że tą problematyką zajęła się Joanna Gacka w swojej niepublikowa-
nej pracy licencjackiej Ekskluzywizm językowy a problemy w ewangelikalnej ewangeli-
zacji, napisanej w EWST pod kierunkiem dra Wojciecha Kowalewskiego w 2012 roku. 
Gacka przeprowadziła interesujące ankiety i sondy, których wyniki dołączyła do pracy 
w formie aneksów15. Odpowiedzi udzielane przez respondentów wskazują, że w dużej 
części przypadków wiele typowych dla języka ewangelikalnego zwrotów używanych 
przez kaznodziejów nie zostało w ogóle zrozumianych nawet przez członków zborów. 
Wydaje się zatem, że wyrażenia tego typu, przynajmniej w retoryce zewnętrznej, po-
winny zostać zastąpione sformułowaniami zrozumiałymi dla osób spoza wspólnot. 
Na płaszczyźnie retoryki wewnętrznej ten swoisty język religijny można by z kolei 
postrzegać pozytywnie jako swoisty topos, element integrujący wspólnotę i nadający 
jej tożsamość. 

PODSUMOWANIE

Konkludując, należy stwierdzić, że retoryka ewangelikalna jest z perspektywy ana-
lizy zjawiskiem bardzo interesującym i domagającym się głębszych studiów – zwłasz-
cza w zakresie technik argumentacyjnych, jak również stylistyki. Badania tego rodzaju 
mogłyby okazać się ważne zarówno dla samych ewangelikalnych chrześcijan, którym 
pomogłyby w dokładniejszym określeniu swojej tożsamości oraz w refl eksji nad ko-
munikacją, jak i dla osób spoza środowiska ewangelikalnego, które mogłyby dzięki 
perspektywie retorycznej lepiej zrozumieć, czym w istocie jest ruch ewangelikalny. 

14 Ibidem, s. 220-223.
15 Praca dostępna w archiwum Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.
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Wojciech Kowalewski
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

duchowe przywództwo 

Rola przywództwa w Kościele, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz 
metody działania są w ostatnich latach przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kon-
trowersji. Zrozumienie głównej roli duchowego przywództwa w rozwoju lokalnych 
wspólnot jest zarówno ogromną szansą, jak i potrzebą współczesnego Kościoła. Nie 
ma zbyt wielkiej przesady w popularnym stwierdzeniu, że „wszystko powstaje i upada 
wraz z przywództwem”1. Dlatego ważne jest, by w natłoku różnorodnych świeckich 
modeli i ideologii zdefi niować rolę duchowego przywództwa na podstawie standar-
dów Królestwa Bożego, a także wskazać, jak w praktyczny sposób zamienić te idee 
w działania. Oczywiście, ze względu na objętość tego tekstu nie jestem w stanie omó-
wić wszystkich zagadnień istotnych dla tematu przywództwa, ale skupię się na opisie 
wybranych cech i postaw, które są istotne w życiu lidera chrześcijańskiego. Sformuło-
wałem także listę pytań do osobistej refl eksji i samooceny w zakresie poruszanych tu 
zagadnień. 

PRZYWÓDZTWO DUCHOWE WEDŁUG STANDARDÓW 
KRÓLESTWA BOŻEGO

Przywództwo może być defi niowane na różne sposoby. Jedną z najczęstszych per-
spektyw jest skupienie się na osobie lidera w celu ukazania cech charakteryzujących 
osobowość, styl czy określoną metodologię pracy z ludźmi. Takie podejście skupia się 
na określeniu zdolności i predyspozycji menedżerskich danej osoby, niekoniecznie 
biorąc pod uwagę inne aspekty osobowości2. Inny sposób defi niowania przywódz-

1 Por. G. Bednarczyk, Kościół duchowych przywódców. „Słowo Prawdy” 2012, nr 6, s. 3.
2 R. Banks, B. Ledbetter, Reviewing Leadership. A Christian Evaluation of Current Approaches. Grand 

Rapids 2004, s. 16. 
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twa opiera się na odgrywaniu określonej roli czy zajmowaniu stanowiska związanego 
z pewnym statusem. Jedną z głównych pokus w tym przypadku może stać się głód 
władzy, gdy wydaje się, że wszystko zawsze musi być pod ścisłą kontrolą przywódcy3. 
Tego rodzaju podejście ma też swoje ograniczenia w tym sensie, że nie trzeba zaj-
mować określonego stanowiska czy odgrywać formalnej roli, aby w danym miejscu 
wywierać wpływ na rozwój w różnych dziedzinach życia. Jeszcze inny model defi nicji 
przywództwa skupia się na wymiernych wynikach i rezultatach – to lider stoi na czele 
organizacji i jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz osiąganie określonych 
celów4. Z całą pewnością jest to nierozerwalnie powiązane z przywództwem, ale nie 
zawsze od razu widoczne i często wynika z różnych innych czynników, takich jak do-
stępne zasoby, możliwości, okoliczności, zaangażowanie. 

W obliczu wielu różnych podejść do tego tematu niezwykle ważne jest, by zasta-
nowić się nad tym, w jaki sposób można defi niować przywództwo duchowe w świe-
tle zasad Królestwa Bożego. Z pewnością Bóg oczekuje, że przywódcy duchowi będą 
działali i myśleli inaczej niż świat, na podstawie biblijnych wartości5. W duchowym 
przywództwie nie chodzi jedynie o osiąganie wyznaczonych celów, ale o to, by były 
one zgodne z Bożym powołaniem i priorytetami. To oznacza, że każdy duchowy lider 
jest odpowiedzialny jako ten, który przewodzi innym, za to, aby prowadzić ich z miej-
sca, gdzie są, do tego, gdzie Bóg chce, aby oni byli6. 

Tak rozumiane przywództwo jest więc nierozerwalnie powiązane z budowaniem 
bliskiej, głębokiej więzi z Bogiem w pokorze i posłuszeństwie. Jak zauważa znany wy-
kładowca biblijny John Stott: „Dla każdej służby i przywództwa chrześcijańskiego fun-
damentalne znaczenie ma pokorna, osobista więź z Panem Jezusem Chrystusem, od-
danie dla Niego wyrażone w codziennej modlitwie, i miłość do Niego przejawiająca 
się w codziennym posłuszeństwie”7. Bez takiej postawy zrozumienie i sprawowanie roli 
duchowego przywódcy jest niemożliwe. Stąd apostoł Paweł jasno określa tożsamość 
przywódcy jako „sługi Chrystusa” (1 Kor 4,1). Metafora sługi wydaje się oddawać sens 
duchowego przywództwa i  możemy ją znaleźć w Piśmie Świętym w odniesieniu do 
wielu mężów Bożych, takich jak Abraham (Rdz 26,24), Józef (Rdz 39,17-19), Mojżesz 

3 G. Bednarczyk, Kościół…, s. 3. 
4 J. Lawrence, Growing Leaders. Peabody 2004, s. 5 nn.
5 R. Kuest, Niezwykłe przywództwo. Służebne przywództwo w świecie ogarniętym żądzą władzy. Warsza-

wa 2007, s. 24 nn.
6 H. Blackaby, R. Blackaby, Spiritual Leadership. Moving People On To God’s Agenda. Nashville 2001, 

s. 20 nn.
7 J. Stott, Przywództwo według apostoła Pawła. Toruń 2005, s. 111.
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(Wj 4,10), Jozue (Joz 24,29), Nehemiasz (Ne 1,6), Dawid (1 Sm 17,32), Daniel (Dn 1,11), 
Paweł (Rz 1,1; 1 Kor 9,19; Ga 1,10; Flp 1,1) czy Piotr (2 P 1,1)8. Wyraża to niezwykły 
sposób myślenia i standardów odnoszących się do przywództwa w ujęciu biblijnym. 

Sam Chrystus jest ucieleśnieniem modelu przywództwa polegającego na służeniu, 
co wielokrotnie potwierdzał swoimi słowami i czynami: „Wtedy Jezus przywołał ich 
i powiedział: Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wiel-
cy tego świata potrafi ą dać im się we znaki. Nie tak ma być pośród was. Kto między 
wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby 
stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu 
służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,25-28, NP)9. Jezus 
przestrzega swych uczniów przed negatywnym modelem przywództwa, skupiającym 
się na wykorzystywaniu autorytetu czy władzy w niewłaściwych celach, podkreślając, 
że istotą właściwego przywództwa jest bycie wzorem w usługiwaniu innym. Jak to 
opisał apostoł Paweł, mamy być względem siebie tacy jak Chrystus Jezus, który choć 
istniał w tej postaci, co Bóg, to wyrzekł się siebie i przyjął rolę sługi i był posłuszny 
nawet w obliczu śmierci na krzyżu (Flp 2,5-12). Było to początkowo nie do pojęcia 
dla uczniów, którym zdarzało się toczyć spory między sobą o to, kto będzie z nich 
największy, i już dzielili przyszłe trony, pozycje i wpływy (Łk 22,24; Mk 9,33-34). Jezus 
jednak konsekwentnie naucza, że jeśli ktoś chce być pierwszym w Jego Królestwie, 
musi się najpierw stać sługą wszystkich (Mk 9,35; Łk 9,48; J 13,13-17). 

Chrystus chciał nauczyć swoich uczniów, że świecka koncepcja wielkości i przy-
wództwa nie może być przeniesiona do Jego duchowego Królestwa. W Jego Króle-
stwie mamy bowiem do czynienia z całkowitym odwróceniem ziemskich wartości. Jak 
podkreśla Oswald Chambers: „Nie ilość sług, którymi można dysponować, lecz ilość 
ludzi, którym się służy, jest niebiańskim kryterium wielkości i prawdziwym kryterium 
do przewodzenia. Wielkość wynikająca z wywyższenia jest żałosna w porównaniu 
z wielkością wypływającą ze służenia”10. 

WŁAŚCIWE SPOSOBY SPRAWOWANIA DUCHOWEGO PRZYWÓDZTWA 

Wielu chrześcijańskich przywódców patrzy dzisiaj na świeckie modele i defi nicje 
sukcesu, uwzględniające przeróżne pożądane cechy i osiągnięcia. Mało z tych modeli 

8 A. Malphurs, Being Leaders. Th e Nature of Authentic Christian Leadership. Grand Rapids 2004, s. 33.
9 O ile nie zaznaczono inaczej, cytaty z Pisma Świętego pochodzą z: Nowe Przymierze – Pismo Święte 

Nowego Testamentu. Przekład z języka greckiego, tłum. A. Haning, P. Zaręba. Poznań-Bydgoszcz 2007.
10 O. Chambers, Duchowe przywództwo. Warszawa 1991, s. 8.
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wspomina o służebnym przywództwie lub odpowiedzialnym „szafarstwie” (zarządza-
niu). Są to jednak właśnie te wartości, które podkreśla apostoł Paweł (1 Kor 4,1-21). 
Mówiąc o tym, że mają być uważani za „sługi Chrystusa”, wyraża, jak daleki jest od 
postrzegania siebie jako przywódcy wywyższonego ponad innymi ludźmi. Oczywiście 
w Nowym Testamencie jest wiele tekstów, które podkreślają szlachetność przywódz-
twa (np. 1 Tm 3,1) i nawołują wspólnoty chrześcijańskie do okazywania właściwego 
szacunku liderom ze względu na ich powołanie i wykonywaną pracę (np. 1 Tes 5,12-
13; Hbr 13,17). Niemniej jednak apostoł Paweł postrzega swoją służbę nie w katego-
riach zaszczytów, statusu czy chwały, lecz uniżenia i zachowania postawy poddania 
Chrystusowi. Jego szczególna odpowiedzialność wyraża się w przyjęciu roli „szafarza” 
(gr. oikonomos). Słowo to odnosiło się do służącego, który zarządzał gospodarstwem 
domowym swojego pana. Te określenia wskazują na odrzucenie egocentrycznych idei 
przywództwa, gdyby to Paweł albo inni liderzy mieli stanowić główny cel uwagi lu-
dzi. Chrześcijańscy przywódcy mają natomiast wskazywać Boże tajemnice objawione 
w Chrystusie, a nie samych siebie czy swą służbę11. Taka postawa jest możliwa tylko 
wtedy, gdy wynika z poznania i doświadczania więzi z Bogiem, która z kolei zapewnia 
przemienione więzi z innymi ludźmi. Przywództwa duchowego według standardów 
Królestwa Bożego nie da się więc oddzielić od postawy usługiwania innym. Co to 
oznacza w praktyce?

Przewodzenie przez wzór
Przywództwo duchowe jest skuteczne na tyle, na ile wpływa na praktykę życia 

w codzienności. Nie chodzi w nim o podniosłe słowa, wielkie ambicje czy wizje, któ-
re pozostają jedynie na poziomie deklaracji. Skuteczne przywództwo wymaga czegoś 
więcej – jest to służba pełna oddania, gotowości do poświęceń i staje się też miarą za-
angażowania lidera w to, co robi12. Wielu przywódców zatrzymuje się na etapie okre-
ślonego statusu i form oddziaływania na innych, które mało przypominają nauczanie 
i oczekiwania Jezusa. Często wprowadza się kompromis w Jego słowa ze względu na 
korzyści lub uniknięcie osobistych kosztów. W rezultacie wielu liderów nie staje się ta-
kimi, jakimi Bóg chce, aby byli, a Kościół uważany jest za słaby, nieefektywny i zawod-
ny. Jak to ujął jeden z autorytetów w dziedzinie przywództwa, John Maxwell: „Nikogo 
nie zaprowadzimy dalej niż sami dotarliśmy”13. Stąd tak niezwykle ważna jest kon-
cepcja przewodzenia przez wzór. Zachowując taką postawę, lider nie kieruje się tym, 

11 J. Stott, Przywództwo…, s. 111 nn.
12 R. Kuest, Niezwykłe…, s. 33.
13 J. Maxwell, Talent nie wystarczy. Warszawa 2008, s. 239 nn.
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aby jak najwyżej zajść w hierarchii, gdyż nie to jest dla niego wartością. Jego rolą jest 
szukanie takiej pozycji, aby być jak najlepszym wzorem dla innych14. Inaczej mówiąc, 
ludzie naśladują liderów ze względu na jakość ich charakteru, co jest uwiarygodnione 
ich życiem i wzbudza zaufanie. 

Jest to blisko związane z integralnością, czyli postawą, w której dostrzegamy zgod-
ność słów z czynami. Wymaga to konsekwencji w myśleniu i działaniu, niezależnie od 
miejsca i okoliczności. Taka postawa pozwala na znacznie głębsze wywieranie wpły-
wu na innych niż tylko za pomocą perswazji, gdyż efekt jest widoczny w praktyce. 
Jest to związane z włożeniem świadomego wysiłku w pracę nad sobą i z działaniem 
w zgodności z wysokimi standardami duchowymi, co wymaga czasu i poświęcenia. 
Jak zauważa doświadczony przywódca baptystyczny: „Ludzie zintegrowani wiedzą, że 
czas pracuje na ich korzyść, potwierdzając ich racje. Dlatego umieją czekać, nawet gdy 
nie odnoszą spektakularnych i natychmiastowych sukcesów”15. Spójność wewnętrzna 
i kształtowanie Bożego charakteru w życiu lidera stanowi więc niezwykle ważny ele-
ment duchowego przywództwa. Zależność pomiędzy zachowaniem się i charakterem 
jest bardzo bliska, gdyż w wyniku powtarzania pewnej czynności w określonym czasie 
(postępowanie) kształtuje się to, jakimi ludźmi jesteśmy (charakter)16. 

Rozwój chrześcijańskiego charakteru jest procesem, który wymaga ciągłego zrzu-
cania z siebie starej osobowości i oblekania się w cechy nowego stworzenia w Chry-
stusie. Kiedy wartości, myśli, uczucia i działania są ze sobą zintegrowane, człowiek się 
koncentruje, a jego charakter się wzmacnia17. Tim Elmore używa obrazu góry lodowej 
w celu opisania istoty charakteru w życiu lidera, twierdząc, że jej czubek, stanowiący 
to, co widzimy na zewnątrz, to talent (zaledwie 10% całości góry), zaś cała reszta – cha-
rakter – kryje się pod powierzchnią18. Odnosząc ten obraz do przywództwa, niezwykle 
istotne jest, by zrozumieć, że to właśnie charakter, na który składają się takie elementy, 
jak podstawowe wartości, poczucie tożsamości, emocjonalne bezpieczeństwo czy sa-
modyscyplina, warunkują jakość naszego działania bez względu na okoliczności. Rola 
przywództwa przez wzór jest więc nie do przecenienia, co dobitnie podkreśla apostoł 
Piotr: „Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po 
Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. Nie jak udzielni władcy, lecz jako 

14 G. Bednarczyk, Kościół…, s. 4 nn.
15 D. Trusiewicz, Spryt a integralność. W: W. Kowalewski, D. Trusiewicz, Materiały szkoleniowe Centrum 

Edukacji Liderów 2008, 10, s. 3. 
16 J. Bridges, Ćwiczenie się w pobożności. Kraków 1989, s. 54 nn.
17 J. Maxwell, Talent…, s. 249 nn.
18 T. Elmore, Habitudes. Images Th at Form Leadership Habits and Attitudes. Atlanta 2007, s. 1 nn.
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wzór dla stada” (1 P 5,2-3, NP). To wymaga pokory – postawy stawania w prawdzie 
o samym sobie i otwartości na ciągłe uczenie się.

Przewodzenie przez budowanie relacji
Z pewną dozą humoru mówi się czasami: „Jeśli myślisz, że jesteś liderem, ale nikt 

cię nie naśladuje, to jesteś tylko na spacerze”. Oczywiście prawdą jest, że przywód-
cy muszą mieć swoich naśladowców, ale to nie wystarczy. Chrześcijańscy przywódcy 
mają nie tylko głosić Słowo w cieniu krzyża i żyć nim, ale też docierać do innych 
z tym posłannictwem. Takie przywództwo jest nierozerwalnie związane z wywiera-
niem wpływu na innych, a to z kolei wymaga budowania właściwych relacji. Jak napi-
sał Oswald Chambers: „Prawdziwą wielkość i prawdziwe przywództwo osiąga się nie 
przez podporządkowanie sobie ludzi, aby nam służyli, lecz przez pełną samozaparcia 
służbę innym”19. Podczas gdy wielkimi aspiracjami współczesnego społeczeństwa są 
wydajność i kontrola, a w wyniku tego pokusami przywódcy – bycie ważnym, efek-
townym i posiadanie jak największej władzy, istotne jest zauważenie duchowego i mo-
ralnego ubóstwa, które kryje się za fasadą tak pojętego sukcesu czy popularności20. 

W codziennym zabieganiu, dążeniu do osiągnięcia sukcesu defi niowanego często 
w związku z wszechobecną dzisiaj kulturą konsumpcyjną oraz procesami ją napędza-
jącymi, coraz więcej ludzi doświadcza samotności, poczucia odizolowania, pustki, 
tęsknoty za autentyczną przyjaźnią, a nawet poczucia braku znaczenia. W tym kon-
tekście Henri J.M. Nouwen zauważa potrzebę przywództwa chrześcijańskiego nowego 
typu: „Przywódcami będą w przyszłości ci, którzy ośmielą się uznać swój brak waż-
ności we współczesnym świecie za Boże wezwanie, pozwalające im odczuwać głęboką 
solidarność z cierpieniem, jakie kryje się pod całym polorem sukcesu, i nieść światło 
Chrystusa”21. 

W tak rozumianym przywództwie nie chodzi więc o budowanie poczucia wła-
snej ważności, ale skupienie się na innych, zakorzenione i ugruntowane w miłości 
(Ef 3,17). W rzeczywistości jesteśmy gotowi służyć innym na tyle, na ile ich kochamy. 
Taka miłość jest często kosztowna. Chrystus spędzał wiele czasu ze swoimi uczniami, 
którzy mogli go obserwować w różnych sytuacjach życiowych, zarówno radosnych, 
jak i smutnych, pełnych chwały i poświęcenia, w wyniku czego byli gotowi naśladować 
Go, ponieważ sami doświadczyli mocy Jego obecności i działania. Ewangeliści opisują 
Jezusa, który właściwie ciągle spotyka się z ludźmi, słucha, naucza, uzdrawia, a we 

19 O. Chambers, Duchowe…, s. 8.
20 H. Nouwen, W imię Jezusa. Refl eksje nad chrześcijańskim przywództwem. Kraków 2004, s. 25 nn. 
21 Ibidem, s. 31.
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wszystkim towarzyszą mu Jego uczniowie. Dostępność przywódcy w różnych sytu-
acjach i relacjach opartych na miłości wzbudza zaufanie, odzwierciedla jakość charak-
teru i buduje autentyczny duchowy autorytet. Stąd apostoł Jan we wstępie swego listu 
podkreśla znaczenie tego doświadczenia: „Ogłaszamy wam to, co było od początku, 
o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i cze-
go dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do Słowa życia” (1 J 1,1, NP). 

W duchowym przywództwie nie chodzi więc jedynie o słowa, ale o życie i czyny, 
które wpływają na relacje z innymi, a poprzez to manifestuje się miłość Boża. Warto 
też zaznaczyć, że Jezus okazywał miłość nie tylko najbliższym, ale także pogardzanym 
powszechnie celnikom, rzymskim setnikom, trędowatym, niewidomym i tym, którzy 
tego potrzebowali, a byli odrzucani przez innych. Tkwi w tym ważna zasada przy-
wództwa chrześcijańskiego, a mianowicie, że Bóg kocha nas nie ze względu na to, co 
możemy dla Niego osiągnąć, ale dlatego, że nas stworzył i odkupił w miłości, której 
On sam jest źródłem, a teraz posyła, abyśmy tą właśnie miłością dzielili się z innymi. 

Należy też podkreślić, że wszyscy wielcy przywódcy są budowniczymi zespołu, 
a nie solistami, skupionymi na samych sobie. Zamiast wykonywać wszystkie zadania 
samodzielnie, zapraszają innych do współpracy i robią wszystko, co możliwe, by po-
móc każdemu członkowi zespołu rozwinąć możliwości22. Przywódca, aby właściwie 
funkcjonować, potrzebuje więc zdrowej sieci relacji − powinna ona składać się nie 
tylko z osób, którym usługuje, ale też z osób pomagających mu się rozwijać (mento-
rów, autorytetów, partnerów), w myśl biblijnego przekazu: „Żelazo żelazem się ostrzy, 
a człowiek urabia charakter bliźniego” (Prz 26,17; BT).

Przewodzenie przez inwestowanie w rozwój innych
Istotną rolą przywódcy chrześcijańskiego jest pomaganie innym w rozwoju złożo-

nego w nich przez Boga potencjału. Wszyscy chcą być rozumiani i kochani. Nie ma 
większego daru w relacjach międzyludzkich niż to, gdy ktoś dostrzega i docenia praw-
dziwe ja drugiej osoby. W ostatnich latach coraz częściej mówi się na temat coachingu 
chrześcijańskiego i praktycznego zastosowania tego modelu przywództwa. Na czym 
polega to podejście? 

Krótko mówiąc, coaching jest sztuką pomagania ludziom w ich rozwoju bez mó-
wienia im, co mają robić23. Metoda ta wymusza takie podejście do drugiego człowieka, 
w którym lider poprzez zadawanie pytań zaczyna uważnie wsłuchiwać się w drugą 
osobę i dopiero na tej podstawie oferuje wsparcie w rozwoju. Sztuka zadawania pytań 

22 D. Carter, Ludzie szerokich horyzontów. Ustroń 2003, s. 63 nn.
23 T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu. Wrocław 2012.
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pozwala budować więzi z ludźmi, ponieważ pytając, okazuje się szacunek i docenia 
rozmówcę. Poświęcenie czasu na zadanie ważnych pytań i empatyczne wsłuchanie 
się w odpowiedzi przekonuje drugiego człowieka, że naprawdę chcemy go poznać. 
Podejście polegające na zadawaniu pytań jest najszybszym sposobem zbudowania at-
mosfery zaufania i otwartości. Nie chodzi tu jednak o opanowanie pewnych technik 
i sztuczek. Odpowiednie umiejętności i kwalifi kacje są bardzo ważne, ale równie waż-
ne jest serce lidera.

 Chodzi więc o coś więcej niż tylko zadawanie pytań w określony sposób. Istotą 
jest budowanie relacji na podstawie zaufania do drugiej osoby, a to wymaga odpowie-
dzialnej postawy. Taka postawa prowadzi do tego, że zaczynamy rozmawiać o spra-
wach, na których naprawdę zależy naszym rozmówcom, towarzyszymy im w odkry-
waniu ich możliwości i wspieramy w przełomowych dla nich zmianach. 

Coaching jest ciągłym szkoleniem się w dziedzinie wiary w ludzi, umożliwiającej 
im zmiany w ich życiu, a także w dziedzinie precyzowania celów i skutecznego dąże-
nia do ich osiągnięcia na miarę możliwości. Apostoł Paweł podkreśla: „Jesteśmy Jego 
dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygo-
tował je już wcześniej, by były treścią naszego życia” (Ef 2,10, NP). Z tej perspektywy 
każdy człowiek wierzący jest Bożym „dziełem”. Greckie słowo, którego tutaj używa 
− poiema − dosłownie oznacza „dzieło sztuki”24. To świadczy, że nikt nie jest dziełem 
przypadku, każdy ma określony cel i znaczenie w Bożym planie. Stąd bycie wrażliwym 
na wspieranie innych w odkrywaniu narzędzi i obdarowania, w  które zostali wyposa-
żeni, stanowi niezwykle ważny element duchowego przywództwa25.

Przewodzenie z pasją 
Przywódca, aby być skuteczny, musi mieć wizję, która będzie stanowić inspirację 

dla innych. Znany pastor i inicjator Global Leadership Summitt, Bill Hybels, napisał 
tak: „Wizja jest obrazem przyszłości, który rozbudza pasję. Co daje wizji tak wielką 
moc? Tu nie chodzi tylko o obraz przyszłości, lecz o energię i pasję, którą wzbudza 
ona głęboko w sercu człowieka”26. Bez nadającej kierunek wizji nie można przewodzić 
innym − aby wizja była skuteczna, potrzeba pasji, która motywuje do działania, co jest 
powiązane z sercem przywódcy. Jak możemy przeczytać w Praktycznym słowniku bi-

24 T.J. Addington, Live Like You Mean It. NavPress 2010, s. 17 nn. 
25 Więcej na temat coachingu chrześcijańskiego w ofercie Instytutu Rozwoju „Złote Jabłko” (www.zlo-

tejablko.pl) i Fundacji „Proca” (www.proca.org), których celem jest wspieranie rozwoju osobistego, 
zawodowego i duchowego liderów. 

26 B. Hybels, Odważne przywództwo. Szczecin 2009, s. 33. 
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blijnym, serce „obejmuje całą aktywną postawę, która wynika z charakteru człowieka 
[…]. Sercem się rozumie, myśli, pamięta (J 12,40; Dz 7,23; Łk 2,51). Serce jest w ogóle 
źródłem postawy życiowej”27. Ponadto Biblia widzi serce jako źródło kreatywności, 
odwagi i pewności, a jednocześnie jest ono źródłem wiary, nadziei i oczywiście mi-
łości28. Tak pojęte serce staje się więc miejscem spotkania człowieka z Bogiem. To 
właśnie w sercu życie odnajduje swe źródło (Prz 4,23). Aby odkryć Bożą pasję i wizję, 
należy więc rozpocząć od serca. 

Czym jest pasja? Słowo to oznacza „wielkie zamiłowanie do czegoś”, a w kontek-
ście przywództwa jest związane z poświęceniem, zaangażowaniem i odpowiedzią na 
Boże powołanie29. Loui Giglio, założyciel ruchu pasji wśród studentów w USA, za-
uważa: „Pasja wyraża się w poziomie trudności, jakie jesteśmy w stanie znieść, aby 
osiągnąć wyznaczony cel”30. Pasja i trudności w jednym zdaniu? To jest defi nicja pasji, 
która odzwierciedla biblijny model poświęcenia Chrystusa. Cierpienie niewinnego 
Syna Bożego, który wziął na siebie zapłatę, by pojednać człowieka z Bogiem. To jest 
wizja w działaniu. To jest pasja i oddanie. Tak więc, jeśli duchowy przywódca pragnie 
autentycznej wizji w swojej służbie, najpierw potrzebuje zrozumieć i przyjąć Bożą pa-
sję. Jak można to zrobić?

Prorok Jeremiasz daje dobrą wskazówkę: „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie 
Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca” (Jr 29,13; BT). Aby znaleźć 
i usłyszeć Boga, trzeba Go szukać i kochać z całego serca. Wymaga to też tego, by ba-
dać i rozumieć najgłębsze pasje własnego serca w połączeniu z Bożymi priorytetami. 
Rozpoznanie Bożej pasji stanowi fundament wizji. Chrześcijańska służba nigdy nie 
jest aktem solo, ale ma znaczenie i sens tylko w dynamicznym partnerstwie między 
człowiekiem a Bogiem. Taka więź inspiruje do osobistego, pełnego entuzjazmu za-
angażowania, które wypływa z głębi serca. Ma to fundamentalne znaczenie w życiu 
duchowego przywódcy. Chodzi o dążenie do tego, aby Boża pasja stawała się coraz 
bardziej jego pasją. Kiedy lider zaczyna troszczyć się o sprawy, o które troszczy się 
Bóg, i kiedy w wyniku tego jego serce jest złamane sprawami, które łamią serce Boga, 
ta wizja w naturalny sposób staje się inspiracją dla innych. W budowaniu intymnej 
więzi ze Stwórcą nie chodzi więc o to, co można dla Niego zrobić, ale o skruszone, 
złamane serce, które szuka bliskiej więzi z Nim. 

27 G. Muller, Serce. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. Grabner-Haider. Warszawa 1995, s. 1195 nn.
28 J. Eldredge, Pełnia serca. Poznań 2005, s. 48 nn.
29 R. Kuest, Niezwykłe…, s. 46.
30 Zob. L. Giglio, I Am Not But I Know I Am. Multnomah 2005.
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Boża perspektywa różni się od ludzkiej: „Człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, a Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16,7, BT). Istotne dla przywódcy ducho-
wego jest więc to, na czym skupia się jego serce: „Bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie 
też wasze serce” (Łk 12,34, NP). Jak to ujął św. Augustyn: „Pragnienie nadaje sercu 
głębię”31. Kiedy serce przywódcy jest poruszone tym, co porusza serca Boga, ma to 
również wpływ na jego najgłębsze pragnienia i wizje. Psalmista napisał: „Rozkoszuj 
się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje!” (Ps 37,4, BW). To oznacza poddanie 
swojego serca, wszelkich dążeń, ambicji i planów pod Boże panowanie. Jak to trafnie 
ujął John Eldredge: „Bez serca nie możemy mieć Boga. Bez serca nie możemy mieć 
miłości. Bez serca nie możemy mieć wiary. Bez serca nie znajdziemy zadania, które 
jest tylko dla nas przeznaczone. Innymi słowy, bez serca nie możemy żyć naprawdę”32. 
Trwanie w Bożym powołaniu jest więc kluczem do ciągłego podtrzymywania ognia 
pasji w sercu duchowego przywódcy. 

Osobista ewaluacja:
• Dla kogo jesteś wzorem w postępowaniu? 
• Komu chcesz w życiu pomagać? 
• Czy twoje życie odzwierciedla Boże priorytety? 
•  Jakie pasje rozpalają cię do dzia łania?
• Jak dbasz o utrzymywanie zdrowej sieci relacji? 
• Gdybyś mógł zainwestować resztę swojego życia, żeby zmienić jedną rzecz wokół 

siebie, co by to było? Jakie są powody twojego wyboru?
• W jakim procencie swojego czasu żyjesz zgodnie z powołaniem? Co ma na to 

wpływ? Co możesz zmienić aby było inaczej?

31 Cyt. za M. Woodley, Szaleństwo modlitwy. Kraków 2013, s. 30.
32 J. Eldredge, Pełnia..., s. 48 nn.
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„nagroda będzie w niebie” – 
o płacy dla pastora

Temat pieniędzy w kościołach ewangelikalnych nierzadko jest tematem niewy-
godnym, a nawet drażliwym. Nie mówi się o nim otwarcie ani publicznie na spotka-
niach członkowskich. Podobnie jest w kwestii utrzymania pastora lokalnego zboru. 
Poza sceną publiczną nasuwają się pytania: czy kościół powinien utrzymywać pastora 
„na etacie”, czy jedynie pokrywać część jego wydatków związanych z utrzymaniem 
domów i podróży samochodem, czy częściowo rekompensować jego zaangażowanie 
czasowe? A może lider kościoła powinien samofi nansować się, a nagrody za woluntar-
ną pracę na rzecz swojej wspólnoty wyczekiwać od Chrystusa w niebie? Jeśli natomiast 
zbór zdecyduje się zatrudnić pastora na etacie, ważne pytanie będzie brzmiało: ile po-
winien mu płacić − tyle, by przeżył od pierwszego do pierwszego, pełniąc zaszczytną 
posługę Słowa, czy coś więcej?

Możliwe, że każdy słyszał o jednym, maksymalnie kilku przypadkach, kiedy pa-
storzy byli ludźmi zamożnymi, a w dodatku niezbyt pracowitymi, gdyż otrzymywali 
ogromne wsparcie zagranicznych kościołów lub organizacji misyjnych. Faktem jed-
nak pozostaje, że nawet w krajach, w których społeczeństwa są o wiele zamożniejsze 
niż polskie, pastorzy dobrze wykonujący swoją posługę z reguły i w większości nie są, 
mówiąc delikatnie, zbyt hojnie wynagradzani. W krajach anglosaskich ukuło się na-
wet niechlubne powiedzenie: „Let the church keep the pastor poor and God can keep 
him humble” (w wolnym tłumaczeniu: Gdy kościół nie pozwoli pastorowi wzbogacić 
się, Bóg da mu pokorę)1. 

1 Por. ciekawe uwagi na temat wynagrodzenia dla pastorów w Stanach Zjednoczonych na stronie 
Crown Financial Ministries http://www.crown.org/library/viewarticle.aspx?articleid=148# [dostęp 
30.05.2013].
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Pastorzy zazwyczaj nie otrzymują zbyt wysokich kościelnych pensji i można by 
zaryzykować twierdzenie, że o ile nie mieliby dodatkowych dochodów (drugi etat, 
praca zawodowa żony itp.), ich rodziny skazane byłyby na życie na granicy ubóstwa. 
Nie mają też zbyt wielu możliwości, by otwarcie rozmawiać ze zborami i starszymi na 
temat swego wynagrodzenia i fi nansowych potrzeb swoich rodzin, bojąc się narazić na 
zarzut bycia „chciwym na grosz” (niby zgodnie ze słowami 1 Tm 3,3)2. Jednocześnie 
poczucie powołania i oddanie służbie często związuje im ręce i nie wykonują innej 
profesji, gdyż zawsze w grę wchodzi nakład czasowy na przygotowanie się do niej, 
a także dodatkowe nakłady fi nansowe na zdobycie odpowiednich kwalifi kacji. Chcąc 
wesprzeć swe domowe budżety, często imają się dodatkowych zajęć „po godzinach”. 
W najgorszym wypadku odchodzą ze służby, rzadko tłumacząc swoim wiernym, że 
zmusiła ich do tego sytuacja fi nansowa3.

CZY KOŚCIOŁY POWINNY UTRZYMYWAĆ SWOICH PASTORÓW?

W kręgach ewangelikalnych ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta. Autor niniej-
szego eseju jest świadomy, że niektóre kościoły nurtu ewangelikalnego nie widzą po-
trzeby powoływania pastora na etat. Uważają, iż pastor powinien mieć „świecką” pra-
cę, a kościołowi służyć poza godzinami pracy, szczególnie w niedziele. Niekiedy tego 
typu myślenie wspiera się przykładem apostoła Pawła, który był wytwórcą namiotów 
i podczas swej pierwszej wizyty w Koryncie „darmo zwiastował Ewangelię”, nie biorąc 
zapłaty za swą posługę (por. 2 Kor 11,7 i Dz 18,3). Jednak trudno byłoby się zgodzić, 
że ten akurat przykład apostoła stanowi uniwersalny wzorzec dla wszystkich pracow-
ników kościelnych, przynajmniej z czterech powodów.

1. W 1 Kor 9 apostoł broni prawa pracowników na rzecz Ewangelii do otrzymy-
wania wynagrodzenia za swą posługę. Jednak tłumaczy też, że on sam z tego 
prawa nie skorzystał. Można zgadywać, dlaczego nie chciał skorzystać. Nie-
którzy twierdzą, że ze względu na to, by nie być oskarżonym o zwiastowanie 
Ewangelii dla pieniędzy bądź nie uzależniać się za bardzo od Koryntian w kwe-
stii utrzymania, gdyż mogliby chcieć go zbytnio kontrolować i oczekiwać zła-

2 Por. H.B. London Jr., N.B. Wiseman, Pastors at Risk: Help for Pastors, Hope for the Church. Victor Books 
1993, s. 113.

3 Zob. obserwacje dra Th oma S. Rainera, który przez 25 lat był konsultantem w wielu ewangelikalnych 
kościołach w Stanach Zjednoczonych http://thomrainer.com/2012/12/17/fi ve-things-you-should-
know-about-pastors-salaries/ [dostęp 30.05.2013].
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godzenia jego apostolskiego przesłania4. A może chodziło po prostu o to, że 
Paweł jako duchowy ojciec Koryntian (por. 1 Kor 3,6a.10; 2 Kor 11,2) miał pra-
wo, o ile sam tak postanowił, nie wziąć od nich pieniędzy na swoje utrzymanie 
(por. 2 Kor 12,14c)? Może pracując, chciał dać dobry przykład pracowitości 
swoim duchowym dzieciom (por. Dz 20,34-35)?

2. Choć Paweł nie wziął nic od Koryntian, wyjawia im też, że w trakcie swojej po-
sługi wśród nich „złupił” inne zbory w Achai. Ze słów zawartych w innych jego 
listach wywnioskować można, że kościół w Filippi w szczególny sposób wspierał 
jego misję, możliwe, że również podczas pobytu w Koryncie (por. Flp 1,5; 4,10-
18)5. A zatem w swym powołaniu apostoł nie był zdany wyłącznie na to, co sam 
zarobił jako rzemieślnik. Polegał też w dużej mierze na szczodrości zborów.

3. Z 2 Kor 8-9 wynika, że apostoł prosił Koryntian o wsparcie fi nansowe dla wier-
nych w Jerozolimie, którzy w tym czasie przechodzili fi nansowy kryzys. Możli-
wy więc jest taki scenariusz, w którym Paweł zrezygnował ze wsparcia Koryn-
tian dla siebie, aby umożliwić im włączenie się we wspieranie dzieła budowy 
innych kościołów6.

4. We fragmentach takich jak 1 Kor 9,14, Ga 6,6 oraz 1 Tm 5,17-18 apostoł Paweł 
wyraźnie wyraża zasadę, że pracownicy na rzecz głoszenia Ewangelii powinni 
otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Na podstawie powyższych czterech punktów można wysnuć wniosek, że zasadą 
jest, aby kościoły w miarę możliwości utrzymywały tych, którzy zwiastują wśród nich 
Słowo Boże. Przy okazji należy zaznaczyć, że Nowy Testament, podobnie jak Stary 
Testament, wspiera profesjonalizację służby wśród ludu Bożego, choć w obu Testa-
mentach wszyscy członkowie są włączeni w poczet królewskiego kapłaństwa (Wj 19,6 
i 1 P 2,9), to jednak tylko nieliczni zostają profesjonalnymi pracownikami na rzecz 
tego ludu i nabożeństwa pośród niego (Wj 18,25; Lb 18,6; Ef 4,11-12). Nie chodzi 
o tworzenie duchowej hierarchii, lecz o szczególne obdarowanie i o porządek w ko-
ściele (zob. 1 Kor 12,6-8; 14,40)7. Pracownicy powołani do głoszenia Ewangelii mają 
prawo do tego, by liczyć na odpowiednie wynagrodzenie za swą pracę (1 Kor 9,14).

4 Zob. np. T. Wright, Paul for Everyone: 2 Corinthians. Londyn 2003, s. 117-118.
5 Por. C. Kruse, 2 Corinthians. Grand Rapids 1999, s. 188.
6 Por. J.B. Jordan, Tentmaking. „Biblical Horizons” 1992, 36, http://www.biblicalhorizons.com/biblical-

horizons/no-36-tentmaking/ [dostęp 30.05.2013].
7 Por. idem, Th e Law of the Covenant: An Exposition of Exodus 21-23. Tyler 1984, s. 212.
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W JAKI SPOSÓB KOŚCIOŁY GROMADZĄ ŚRODKI?

Wiele kościołów ewangelikalnych na świecie oraz ich część w Polsce, nierzadko 
kościoły charyzmatyczne i baptystyczne, wyznają zasadę zbiórki dziesięcin, przy czym 
najczęściej nauczają tego właśnie jako zasady i aktu wiary, nie egzekwując przestrze-
gania jej od swoich członków. Inne kościoły twierdzą, że Nowy Testament nie naucza 
wyraźnie zasady zbierania dziesięcin oraz że tej zasady nie powinno się wyciągać ze 
Starego Testamentu. W zamian niektóre z nich oferują naukę o tzw. dawaniu co łaska. 
Inne twierdzą, że Nowy Testament wzywa do dawania bardziej przemyślanego niż 
określone dziesięć procent, wedle „serca”, możliwości i potrzeb. Z pozoru takie podej-
ście może jawić się jako bardziej dojrzałe. Lecz jak niektórzy zauważają, problemem 
w takim dawaniu może być niepewność, czy dało się wystarczająco oraz niemożliwość 
odpowiedzi na pytanie, czy Biblia w sprawie kościelnych fi nansów ma coś konkretne-
go do powiedzenia poza ogólnymi wskazówkami dotyczącymi ofi arności. Dawanie 
dziesiątej części może być o tyle łatwiejsze i praktyczniejsze, że potrafi  uwolnić sumie-
nia wiernych w kwestii użycia pozostałych środków fi nansowych na inne, w tym pry-
watne cele8. Utrzymując słuszność tej zasady w czasach nowotestamentowych, podaje 
się najczęściej cztery argumenty.

1. Apostoł Paweł w 1 Kor 9,13-14 wyraźnie porównuje pracę zwiastujących 
Ewangelię do starotestamentowych Lewitów, którzy utrzymywali się z dzie-
sięcin przynoszonych przez zgromadzenie (Lb 18,21). Oni po wejściu Izra-
ela do Ziemi Obiecanej byli odpowiedzialni m.in. za nauczanie Bożego Sło-
wa w czterdziestu ośmiu wydzielonych miastach lewickich (Lb 35,7; por. Pwt 
18,6-8; 33,10; 2 Krn 17,8-9; 35,3). Czasem bez wsparcia, szli do innych zajęć 
(zob. np. Ne 13,10). Podobnie rolą pastorów jest nauczać lud Boży. Jeżeli jed-
nak nie mogą się z tego utrzymać, naturalne będzie pozostawienie (całkowite 
bądź częściowe) służby i oddanie się innym zajęciom. W zależności od poglą-
du na ciągłość nauczania między Starym a Nowym Testamentem, na podsta-
wie 1 Kor 9 możliwe jest argumentowanie, że dziesięciny nadal są głównym 
źródłem utrzymywania tych nauczycieli. Nowy Testament nie wydaje się zno-
sić tej zasady.

2. Autor Listu do Hebrajczyków w 7 rozdziale zestawia kapłaństwo Chrystusa 
z kapłaństwem Melchizedeka, króla Salemu. Zanim nastało kapłaństwo lewic-
kie, wiecznie trwające kapłaństwo Melchizedeka (który wg w. 8 nie umiera) 
wymagało dziesięciny, którą złożył Abraham – odbiorca Bożej obietnicy (Hbr 

8 Zob. ibidem, s. 208.
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7,5-6). Argument siódmego rozdziału Listu zbudowany jest w taki sposób, 
że z punktu widzenia jego autora danie dziesięciny ma trwały i ciągły efekt9. 
Dziesięcinę składa Melchizedekowi nie tylko Abraham, ale w nim również jego 
potomkowie, w tym Lewi (ww. 9-10). Chrystus zaś jest kapłanem według po-
rządku Melchizedeka, a zatem można utworzyć analogię, że i On otrzymuje 
dziesięcinę od potomków Abrahama10. W zamian daje im chleb i wino.

3. Według opisu w Łk 10,42 Jezus zarzuca faryzeuszom, że skrupulatnie wydzie-
lają swoje dziesięciny, lecz zaniedbują prawo i miłość Boga. Jezus stwierdza, że 
nie powinno się zaniedbywać żadnej z tych rzeczy.

4. Stary Testament nauczał, że dziesięcina przede wszystkim należy do Jahwe 
(Kpł 27,30-32). Pradawni patriarchowie postrzegali ją jako dar dziękczynny 
dla Boga w zamian za błogosławieństwo, które pomogło im zdobyć przychód, 
wzbogacić się (Rdz 28,22). Księga Przypowieści 3,9-10 oraz proroctwo Mala-
chiasza 3,10 wskazują, że dziesięcina była sprawą duchową, kwestią zaufania 
i testu, przekonaniem się o dobroci Boga – wierne dawanie jej Bogu miało 
spowodować kolejne błogosławieństwa dla tego, kto daje. Z kolei zabieranie jej 
Bogu mogło powodować nieurodzaj i klęskę (por. Ml 3,9.11). Echo wypowie-
dzi Malachiasza zdaje się słyszalne w takich fragmentach Nowego Testamentu, 
jak 2 Kor 9,6-9. Skoro dziesięcina nie jest jedynie ustanowieniem mojżeszo-
wym dla utrzymania konkretnego systemu religijno-społecznego, lecz raczej 
od czasów patriarchów darem dla samego Boga, z powodu którego On błogo-
sławi bądź nie, możliwe jest, że zasada ta od dawien dawna była uniwersalna 
i utrzymała się w mocy w Nowym Testamencie.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka aspektów biblijnego nauczania odnośnie do 
dziesięciny. W porządku społecznym Izraela dziesięcina, jako dar dawany bezpośred-
nio Bogu, służyła utrzymaniu nie tylko Lewitów, ale również wsparciu kilku innych 
grup religijno-społecznych. Część z niej miała wspierać ubogich (Pwt 14,28-29), część 
zaś wspomóc nabożeństwo i jego system ofi arniczy, a możliwe, że nawet profesjonal-
nych muzyków za „oprawę” nabożeństwa w świątyni salomonowej (por. 1 Krn 25, 
1-7)11. W czasach nowotestamentowych trudno byłoby mówić o wspieraniu systemu 

9 Por. P. Ellingworth, Th e Epistle to the Hebrews: A Commentary on the Greek Text. Grand Rapids 1993, 
s. 365.

10 Apostoł Paweł poświęca temu 4 rozdział Listu do Rzymian, wskazując, kto według niego jest potom-
kiem Abrahama.

11 Zob. J.B. Jordan, Th e Law of the Covenant…, s. 217.
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ofi arniczego, jednak zbiórki pieniędzy służyły wspomaganiu zubożałych chrześcijan, 
a także misji Kościoła (1 Kor 16,1-4; 2 Kor 8,1-8). Na takie cele zbierano dobrowolne 
dary, nawet „ponad miarę” możliwości (por. 2 Kor 8,3). Jednak pozostaje pytanie, czy 
to nie dziesięciny stanowiły fi nansowe podstawy funkcjonowania zborów, przy otwar-
tości na dodatkowe dzieła miłosierdzia.

W czasach starotestamentowych, w normalnych okolicznościach dziesięciny były 
zbierane przez starszych w bramach (por. Pwt 14,28-29) i rozdzielane na konkretne 
cele. Wierzący musiał zaufać liderom, że jego dary będą wykorzystane właściwie. Wy-
daje się, że nie miał dowolności w sposobie ich rozdzielania. Nie decydował sam, na 
co się je przeznaczy, choć czasem mógł wykorzystać małą część, by móc uczestniczyć 
w nabożeństwie i w posiłku przed Bogiem – np. w Święto Szałasów (Pwt 14,23-27). 
Jednak dziesięcinę składał starszym w bramie. Późniejsza biblijna historia Izraela 
wskazuje, że w przypadku jawnego odstępstwa przełożonych lud prawdopodobnie 
przestawał ich wspierać i możliwe, że lokował swe dary (dziesięciny) jako wparcie 
grup wiernej resztki, np. grup proroczych, które pozostawały wierne Jahwe (por. 
2 Krl 4,42-44)12. Możliwe, że przez analogię podobne wyjście byłoby możliwe w Ko-
ściele, gdyby liderzy danego zboru dowiedli w oczach ludzi swojej niewierności czy 
niewłaściwego wykorzystywania fi nansów, w zestawieniu ze Słowem Bożym. Wów-
czas sami pozbawiliby swój zbór wsparcia ze strony wiernych, którzy lokowaliby dary 
w innych organizacjach i inicjatywach chrześcijańskich.

Zasada oddawania dziesięciny jako akt wiary i daru dla Boga, na wsparcie pracy 
konkretnego zboru, w przekonaniu znacznej grupy ewangelikalnych chrześcijan na-
dal zdaje się dobrym modelem fi nansowania pracy liderów i funkcji kościołów. Może 
rozwiązać napięcia i dylematy pojawiające się w związku z dowolnością fi nansową 
pozostawioną jego członkom (np.: Kiedy mogę być pewien, że dałem wystarczająco? 
Czy jestem wolny, by użyć nadwyżki fi nansowej na inne cele niż mój zbór?). Kościoły, 
które nie przyjmują zbierania dziesięcin jako zasady, będą zmuszone określić inne za-
sady ofi arności oraz szukać innych sposobów wspierania i utrzymywania swojej dzia-
łalności, pozyskiwania środków fi nansowych na swą aktywność. Możliwe, że będzie 
się to odbywać przez kładzenie nacisku na przykłady, że wspieranie fi nansowe misji 
chrześcijańskiej w nowotestamentowych czasach było hojne i pełne wyrzeczeń.

12 Ibidem, s. 219-221.
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W JAKI SPOSÓB KOŚCIÓŁ POWINIEN USTALAĆ WYNAGRODZENIE 
DLA PASTORA?

Wydaje się, że ogólna tendencja wśród ludzi zajmujących się tą problematyką jest 
taka, iż płacę pastora powinno porównywać się do wynagrodzenia ludzi w innych za-
wodach – nauczycieli, lekarzy, prawników, których pensje są rewaloryzowane w zależ-
ności od infl acji czy wzrostu cen produktów i usług. Jednak w praktyce najczęstszymi 
determinantami płacy pastora są: budżet kościelny, określona kościelna tradycja albo 
niezdecydowana wizja rady zboru, biorąca czasem pod uwagę cenę utrzymania się 
człowieka bądź rodziny w mieszkaniu przydzielonym do budynku kościelnego13.

Aby pomóc określić poziom wynagrodzenia dla pastora, sugeruje się najczęściej 
wzięcie pod rozwagę (najlepiej wszystkich razem) czterech ważnych czynników.

1. Zasada adekwatności – rozsądnie byłoby zapłacić pastorowi pensję, która jest 
odpowiednikiem wynagrodzenia za podobne „usługi” w innych organizacjach, 
w podobnych okolicznościach14. Można to rozumieć także jako próbę wspar-
cia pastora na poziomie, który byłby adekwatny do jego kwalifi kacji, gdyby 
pracował na pełnym etacie w innym zawodzie. Trudnością w dokładnych wy-
liczeniach może okazać się jednak nienormowany czas jego pracy i często wy-
magana od niego dyspozycyjność czasowa.

2. Zasada rekompensaty – powinno się wziąć pod uwagę wszelkie koszty utrzy-
mania, jakie ponosi pastor i jego rodzina w danym zborze i miejscowości (wy-
datki na mieszkanie, wyżywienie, gościnność, ubranie się, podróże związane 
z pracą, tzw. koszty reprezentacyjne itp.). Warto dodatkowo wziąć pod uwagę 
koszty obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-zdrowotnego, które w naj-
bliższych latach (począwszy od stycznia 2014 roku) będą wzrastały. Podobnie 
warto byłoby określić jasne zasady rekompensaty za wykorzystywanie pry-
watnego samochodu do celów służbowych – można posłużyć się wymiernymi 
stawkami ustalonymi przez polskie Ministerstwo Infrastruktury, które są liczo-
ne z uwzględnieniem nie tylko kosztu zużytego paliwa, ale również amortyza-
cji pojazdu (aktualizacje są dostępne każdego roku na stronach internetowych 
Ministerstwa oraz serwisów fi nansowych).

13 H.B. London Jr., N.B. Wiseman, Pastors at Risk…, s. 114.
14 Por. Crown Financial Ministries http://www.crown.org/library/viewarticle.aspx?articleid=148# [dostęp 

30.05.2013].
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3. Zasada porównania – bierze się pod uwagę średnie zarobki rodzin w danym 
zborze oraz jego roczny budżet. Idealnie byłoby móc zapłacić pastorowi śred-
nie wynagrodzenie członków jego kościoła. Trudnością może być zbadanie 
tego wynagrodzenia ze względu na poufność informacji dotyczących fi nan-
sów. Niekiedy może istnieć możliwość przybliżonego oszacowania fi nansowe-
go poziomu życia zborowników w sytuacjach duszpasterskich15. Ważne jest, 
aby rewidować dane co roku, gdyż brak okresowej rewaloryzacji pensji pastora 
wobec wzrastających cen produktów i usług oraz infl acji w rzeczywistości re-
dukuje tę płacę.

4. Zasada kontekstu – mniejsze kościoły mogą mieć mniejszy potencjał fi nanso-
wy. Możliwe, że nie będą w stanie utrzymać etatowego pastora i ponosić kosz-
tów związanych np. z utrzymaniem sali nabożeństw. Powinny wówczas dać mu 
możliwość poświęcania części czasu na pracę poza zborem. Jednak szacuje się, 
że nawet nieliczny zbór, liczący 20-30 dorosłych członków, powinien być w sta-
nie utrzymać jednego etatowego pastora, przy założeniu wiernego stosowania 
się do zasady dziesięciny. Większe kościoły mogą rozwijać swoją służbę po-
przez wspieranie fi nansowe większej liczby etatowych pracowników, np. mu-
zyków dbających o oprawę muzyczną nabożeństw i innych wydarzeń kościel-
nych, pracownika socjalnego (diakona?), a możliwe, że również księgowego.

Niektórzy twierdzą, iż praca pastora jest łatwa i mniej absorbująca niż inne zawo-
dy. Szczególnie młodzi wierzący mogą myśleć w ten sposób16. Ważne jest, by pamiętać, 
że sumienny pastor poświęca wiele czasu na to, by doskonalić się w dokładnym ro-
zumieniu Słowa Bożego oraz w sposobach jego nauczania i wdrażania w życie zboru. 
Jest powołany do duchowego doglądania ludzi, z czego będzie musiał zdać sprawę 
wobec sprawiedliwego Boga, a werdykt może być surowszy niż w przypadku ludzi 
zajmujących się inną pracą (zob. Dz 20,28; Jk 3,1). Odpowiedzialność jest ogromna. 
W tym kontekście pewien pastor powiedział kiedyś, że wydajemy wiele pieniędzy na 
lekarzy, dentystów, którzy dbają o naszą kondycję fi zyczną, ale często wzbraniamy się 
wspierać tych, od których zależy nasze wieczne dobro duchowe. Może warto właśnie 
tak spojrzeć na pracę i płacę pastora?

15 Por. http://thomrainer.com/2012/12/17/fi ve-things-you-should-know-about-pastors-salaries/ [dostęp 
30.05.2013].

16 Zob. http://christianity.about.com/od/whatdoesthebiblesay/f/pastorsalary.htm [dostęp 30.05.2013].
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MOŻLIWE KIERUNKI ZMIAN W POSTAWIE

Pastorzy mogą być obciążeni stresem spowodowanym niepewną sytuacją fi nan-
sową. Najczęściej ich pensje nie są adekwatne do rodzaju pracy i czasu poświęconego 
na jej wykonywanie. Często to ich żony odczuwają bezpośrednio te niedogodności 
i ciężar związany z powołaniem do pracy pastora. Nie ma ich co winić za zniechęcenie 
i gorycz albo oskarżać o bycie mniej duchowymi ze względu na rozterki związane z fi -
nansami17. Dla pastora i jego rodziny dużym wyzwaniem będzie umiejętność patrze-
nia z wiarą w przyszłość na kwestie utrzymania i niewylewanie swojej goryczy. Osoby 
odpowiedzialne w zborze za kwestie fi nansowe mogą pomóc w tej sytuacji poprzez 
otwartość na dialog i dogłębne, systematyczne i okresowe badanie położenia fi nanso-
wego pastora i jego rodziny.

W Polsce funkcjonujemy najczęściej w schemacie „dwóch wypłat”. Bez względu 
na to, czy ktoś jest pastorem, czy nauczycielem akademickim, jedna wypłata rzad-
ko wystarcza nawet na oszczędne życie całej rodziny. W poprzednich pokoleniach 
rodzime zbory nierzadko stawiały wymagania nie tylko swoim pastorom, ale ocze-
kiwały głębszego zaangażowania ich żon, nawet w stopniu takim, jakby one też były 
etatowymi pracownikami kościelnymi. W tej sytuacji przydałaby się większa doza 
wyrozumiałości po obu stronach. Członkowie kościoła nie mogą oczekiwać, że bez 
odpowiedniego wsparcia fi nansowego żona pastora będzie im służyła niczym „dru-
gi” pastor czy diakon. Nierzadko bowiem będzie zmuszona wesprzeć domowy budżet 
swoją pracą zawodową. W razie potrzeby jej praca zawodowa może okazać się real-
nym wsparciem służby męża (Prz 31,16.23). Niektórzy pastorzy są jednak przekonani 
i nauczają, że słusznym modelem ich żon jest praca w domu. Oczywiście ma to wiele 
zalet, szczególnie dla wychowania dzieci. Jednak czyniąc z tego sztywną zasadę, nie 
powinni oczekiwać, że standard życia ich rodzin będzie porównywalny z poziomem 
życia rodzin, w których oboje małżonkowie otrzymują pensje18.

Pastorzy powinni także pamiętać, że z racji swego powołania stoją na świeczniku, 
a ich dom ma „szklane ściany”. Z zasady inni będą ich obserwować nie tylko w aspek-
cie sumienności w pracy, ale i gospodarowania pieniędzmi. Styl życia i odżywiania, 
sposób ubierania się, samochód, którym jeżdżą, dom, w którym mieszkają, będą pod-
legały nieustającej ocenie publicznej. W tym wypadku rozsądne wydaje się, by nie 
próbowali żyć ponad stan, np. nadmiernie zadłużając się bez możliwości wywiązania 

17 Por. H.B. London Jr., N.B. Wiseman, Pastors at Risk…, s. 126.
18 London i Wiseman zauważyli, że pastorzy ze względu na swoje wykształcenie i gusta skłaniają się ku 

standardom życia klasy średniej (w USA). Taki standard życia może być jednak nieosiągalny w przy-
padku, gdy rodzina utrzymuje się z jednej pensji. Zob. ibidem, s. 129-130.
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się ze wszystkich zobowiązań. Ich celem niech będzie życie zbliżone do poziomu in-
nych rodzin w zborze, z zasadą uśredniania. Z reguły to pastorowi przyjdzie nauczać 
w zborze na temat pieniędzy i dobrze, gdyby pozostawał w tym wiarygodny. Skoro 
jednak „pastorstwo” jest na widoku, może kościoły powinny sprawdzić, czy właściwie 
wspierają swoich pracowników, aby ogółu nie musiał razić widok przetartych kołnie-
rzyków ich koszul czy wyblakłego, leciwego garnituru.

Kościoły w miarę wzrastania mogą też wziąć pod uwagę stopień profesjonalizmu 
swoich pracowników. Wysoko wykwalifi kowany pastor, znający się na wielu aspektach 
pracy kościelnej, nie tylko kwestiach nauczania, prowadzenia innych i administrowa-
nia, może być bardziej doceniony niż nowicjusz przyuczający się nadal do zawodu.

„Nagroda będzie w niebie”? I tak, i nie. Nie, ponieważ z biblijnej perspektywy 
„godzien jest robotnik zapłaty swojej” w życiu doczesnym (1 Tm 5,18). Tak, ponieważ 
Bóg obiecuje, że wiernych szafarzy sam nagrodzi (Łk 12,42-43; por. 1 Kor 4,1-2). Czy 
ta nagroda obejmie również tych, od których zależy, czy starszym okazuje się należytą 
cześć (por. 1 Tm 5,17)?
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chrześcijańskie planowanie budżetu

Temat fi nansów we wspólnocie wydaje się pewnym tabu w ewangelikalnych krę-
gach w Polsce, i to z różnych powodów. Według obserwacji autora zbory jeszcze zbyt 
mało są przyzwyczajone do tego, aby systematycznie, z planem podchodzić do swo-
ich fi nansów. Czasami zborownicy żyją w przeświadczeniu, że fi nansowe przetrwa-
nie zboru (i pastora) nie należy do zakresu ich odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli 
pastor skutecznie pozyskuje wsparcie za granicą. Czasami uważa się nawet, że temat 
nie jest wystarczająco „duchowy” albo jest zbyt prywatny, aby go poruszać publicznie 
w zborze1.

FINANSE W ŻYCIU WIERZĄCEGO

Nie sposób zanegować przekonania, że fi nanse dotykają czterech ważnych obsza-
rów życia i tożsamości człowieka. Są to: 1) nasz czas – pracujemy przez długi czas, aby 
zarabiać na życie; 2) nasza siła – praca jest wysiłkiem, tak samo jak wykształcenie albo 
dokształcanie, które są do niej potrzebne; 3) nasze obdarowanie – jest niezbędne, aby 
pracować i zarabiać pieniądze; 4) nasz majątek – zwłaszcza jeśli dostaliśmy go od ro-
dziny, np. jako spadek, stanowi on część naszej tożsamości. Skoro fi nanse są tak ściśle 
związane z życiem człowieka, trudno zgodzić się z twierdzeniem, że nie mają ducho-
wego wymiaru. Sam Chrystus według ewangelistów mówił więcej na temat fi nansów 
i posiadania pieniędzy niż o jakiejkolwiek innej kwestii2. 

1 Por. M. Wichary, Bóg i (nasze?) pieniądze. „Słowo Prawdy”, maj 2013, s. 2. 
2 Por. Agentur für evangelistische Aktivitäten (Schaffh  ausen, Szwajcaria), Biblische Finanzprinzipien: 

Grundsatzreferat, marzec 2010, prezentacja Powerpoint, slajdy nr 3-7 oraz A. Weber, Biblischer Umgang 
mit Geld, FCG Zwickau (Niemcy), 2006, s. 1 http://www.fcg-zwickau.de/fi leadmin/lehrkonzepte/
Umgang_mit_Geld.pdf.
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Posiadanie pieniędzy przez człowieka oznacza władzę, ponieważ może przez nie 
sprawić, że jego życzenia, marzenia oraz nadzieje się spełnią. Oznacza również poczu-
cie bezpieczeństwa, ponieważ oddala wizję ubóstwa. Pieniądze są wynikiem nasze-
go wysiłku i poświęconego czasu, siły i obdarowania − i z tego powodu są cenne. Są 
częścią naszej tożsamości. Jeśli więc człowiek się nawraca i powierza całe swoje życie 
wraz z wymienionymi aspektami Bogu, to takie nawrócenie musi dotyczyć też jego 
fi nansów.

Odpowiednie postępowanie z fi nansami okazuje się jednak walką, ponieważ czło-
wiek, szczególnie pod wpływem konsumpcjonizmu, ulega różnym pokusom. Rekla-
ma chce nakłonić nas do impulsywnych zachowań w kwestii kupowania. Sprawia, że 
ciągle od nowa potrzebujemy doświadczenia spacerowania przez wielkie galerie han-
dlowe i spontanicznego kupowania, według motta „Kupuję, więc jestem”. Im większa 
część społeczeństwa tak się zachowuje, tym bardziej też chrześcijanie są skłonni, aby 
wszystkie środki wydawać tylko na siebie, a oszczędzać tam, gdzie nie powinni – na 
wspieraniu Królestwa Bożego. Jak więc podchodzić do własnych fi nansów? 

Wolność od postępowania według zasady „mamony” 
Chrystus powiedział, że nie możemy służyć i Bogu, i mamonie (Mt 6,24; Łk 16,13). 

Mamona to pieniądze albo ogólniej to, na czym skupia się moje zaufanie. W wypo-
wiedzi Chrystusa mamona jest obcym bóstwem. Symptomy, które wskazują na służ-
bę mamonie, są związane z chciwością lub zachłannością3: nieprzerwane zatroskanie 
i zmartwianie się sprawami fi nansowymi, niegospodarność, niewytłumaczalne braki 
fi nansowe, oszczędność w niewłaściwej sferze, impulsywne zachowanie na zakupach, 
skąpstwo, chciwość, ciągłe niezadowolenie z poziomu życia, nieprzerwane zadłuże-
nie, przecenianie mocy pieniędzy. Problem nabiera czasami charakteru nałogu, więc 
nie dziwi, że mamona bywa utożsamiana z demonem4. W jaki sposób można sobie 
z tym radzić? 

W NT można dostrzec 3 czynniki, które są niezbędne do skutecznego radzenia 
sobie z chciwością: 1) ufanie hojnemu Bogu, 2) postanowienie, aby być zadowolonym, 
3) hojne dawanie.

1) W Mt 6,25-34 Chrystus mówi 4 razy „Nie troszczcie się!” (BT). Jesteśmy 
skłonni, aby żyć w strachu przed utratą możliwości fi nansowych. Jako pierw-
szy krok ku wolności należy uświadomić sobie, że Bóg jest hojny i obiecał, że 

3 Por. Agentur..., slajdy nr 19-21.
4 Por. np. T. Giudici, W. Simson, Der Preis des Geldes: Wege zur fi nanziellen Freiheit. Moers 2005, 

s. 139f.
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się o nas zatroszczy. Według Mt 6,33 Bóg chce dbać o nasze potrzeby, abyśmy 
byli wolni do tego, by troszczyć się o jego królestwo. 

2)  Chodzi też o nasze nastawienie. Bóg chce, abyśmy byli zadowoleni z tego, co 
mamy (1 Tm 6,6-8). Warto się zastanawiać: ile mi potrzeba, abym był zado-
wolony? Nasze niezadowolenie pochodzi z ciągłego porównywania się z in-
nymi, którzy – jak nam się wydaje – mają się lepiej niż my. Mogę jednak 
zdecydować, że nie będę się porównywać, będę zadowolony. Pomocne przy 
tym może być pamiętanie o krajach, gdzie ludzie żyją na niższym poziomie 
niż my.

3)  Chrystus dał nam przykład hojnego dawania. Paweł pisze o nim: „Będąc bo-
gaty, stał się dla was ubogim, abyście się jego ubóstwem ubogacili” (2 Kor 8,9). 
Podaje więc przykład kogoś, kto zrezygnował z niewyobrażalnego dla nas spo-
sobu istnienia (był równy Bogu) i stał się człowiekiem biednym, a pod koniec 
życia nawet uważanym za złodzieja. Zrezygnował, aby inni mogli się przez 
to bogacić. Rezygnacja z już osiągniętego poziomu życiowego, aby inni mo-
gli skorzystać, jest więc naśladowaniem Chrystusa. Zawstydzający dla kultury 
konsumpcjonizmu jest przykład wierzących w Macedonii (2 Kor 8,1-5), którzy 
pomimo swojego skrajnego ubóstwa tak bardzo chcieli brać udział w zbiórce 
Pawła dla ubogich w Jerozolimie, że dali nawet ponad swoje możliwości. Na 
tym przykładzie widać, że mamona została pokonana.

Jak dawać?
Często słyszy się o dawaniu dziesięciny (10% dochodu). Opinie wśród chrze-

ścijan ewangelikalnych są jednak podzielone co do tego, czy dawanie 10% jest obo-
wiązkiem, czy raczej zaleceniem dla wierzącego5. Argumentowanie za rozumieniem 
dziesięciny jako obowiązku zaczyna się od słów proroka Malachiasza: „Przynieście 
całą dziesięcinę do spichlerza [...] a wtedy możecie mnie doświadczać” (Ml 3,10, BT). 
Nie jest ona ustaleniem w starotestamentowym prawie, które nas chrześcijan już nie 
obowiązuje, ponieważ istniała także przed powstaniem prawa (por. Abraham i Mel-

5 Za rozumieniem dziesięciny jako obowiązku argumentują np. A.E. Schnepper, A.A. Junge, Geld für 
Gott: Das Fundraising-Buch für Kirche und Gemeinde. Witten 2008, s. 30-31, zaś przeciwko np. A.J. 
Koestenberger, D.A. Croteau, Will a Man Rob God? (Malachi 3:8). A Study of Tithing in the Old and 
New Testaments. „Bulletin for Biblical Research” 2006, 16, s. 53-77 oraz idem, Reconstructing a Biblical 
Model for Giving: A Discussion of Relevant Systematic Issues and New Testament Principles, ibidem, s. 
237-260. Ostatnie dwa artykuły są dostępne w internecie: http://www.ibr-bbr.org/fi les/bbr/BBR_2006a
_04-Kostengerger_Croteau.pdf, oraz http://www.ibr-bbr.org/fi les/bbr/BBR_2006b_03-Kostenberger_
Croteau.pdf [dostęp 6.06.2013].
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chizedek w Rdz 14,18-20 oraz Jakub w Rdz 28,20-22). Sam Chrystus mówi więc 
faryzeuszom: „To (dawanie dziesięciny) należało zachować, a i tamtych spraw nie 
porzucać” (Mt 23,23, NP). 

Zwolennicy drugiego stanowiska argumentują, że w NT brakuje nakazu dawania 
dziesięciny. Raczej chodzi o to, aby dawać systematycznie, hojnie, radośnie i dobro-
wolnie (por. tabelę 1), bez ścisłego określenia wysokości. W ST danie dziesięciny przez 
Abrahama Melchizedekowi było jedynym takim przykładem i wygląda na wyjątek. 
O Jakubie nie wiemy, czy faktycznie dał dziesięcinę, którą dać obiecał. Prawo Mojże-
szowe natomiast ustaliło więcej niż jedną dziesięcinę. Według Koestenbergera i Crote-
au’a wszystkie opłaty, które wynikają z Prawa Mojżeszowego, wynoszą 221/3%6. Napo-
mnienie w Ml 3,8-10 odnosi się najprawdopodobniej do dziesięciny z okazji świąt7. 

Możemy więc konkludować, że dawanie dziesięciny nie jest obowiązkowe dla nas 
dzisiaj. Widzimy w NT, że dawanie ma być dobrowolnie i radosne. Gdybyśmy mieli 
nakaz dziesięciny, to nasze zachowanie mogłoby nabrać pewnych cech legalizmu: sko-
ro daję dziesięcinę (może ze zgrzytaniem zębów, a nie z radością)8, to wypełniłem już 
swój obowiązek i Bóg nie może mieć więcej roszczeń wobec mnie. NT pokazuje, że 
cały nasz majątek należy do Boga, a my jesteśmy jego szafarzami (por. Łk 16,1-13). Duch 
Święty chce nas prowadzić do coraz większej hojności, więc dziesięcina nie stanowi 
ścisłej normy. Skoro NT wskazuje na regularne dawanie, to powinniśmy w odpowie-
dzialności przed Bogiem (przez modlitwę i rozważne przemyślenie sprawy) ustalić 
pewną stałą kwotę, którą będziemy regularnie dawać. Oczywiście może to być też 
dziesięcina (wszak to dobra tradycja), chociaż nie musi. Najważniejsze jest dawanie 
radosne i dobrowolne9. 

6 Por. A.J. Koestenberger, D.A. Croteau, Will a Man..., s. 63. W Prawie Mojżeszowym były 3 opłaty: dla 
lewitów (10%), z okazji świąt (10%) i dla ubogich (31/3 %), por. ibidem, s. 61-63.

7 Por. ibidem, s. 68.
8 Autorowi znany jest przykład członka zboru w Szwajcarii, który przyszedł do swojego pracodawcy, mó-

wiąc: „Potrzebuję większej pensji, bo w swoim Kościele muszę oddać 10%”. Jakie to składa świadectwo 
o chrześcijaństwie?

9 Por. A.J. Koestenberger, D.A. Croteau, Reconstructing a Biblical..., s. 257-258.
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Tabela 1
Zasady dawania w NT

Zasada Wyjaśnienie Fragmenty 
w NT

1. Systematycznie Dawaj regularnie, tzn. co tydzień lub co pół miesiąca, lub co 
miesiąc itp.

1 Kor 16,1-2

2. Proporcjonalnie Dawaj według miary, którą sam zostałeś błogosławiony; według 
swoich możliwości.

1 Kor 16,2; 
2 Kor 8,11-13

3. Hojnie, ofi arnie Dawaj hojnie, nawet ofi arnie, jednak nie do osobistej upadłości 
fi nansowej.

2 Kor 8,2-3; 
Flp 4,17-18

4. Rozmyślnie Dawaj rozważnie, rozmyślnie, aby odpowiedzieć na prawdziwą 
potrzebę, a nie z poczucia winy, aby zaspokoić przynaglające 
prośby.

2 Kor 8,4; 
Flp 4,16

5. Jaka motywacja? Naszą motywacją dawania ma być miłość do innych, pragnienie 
wzajemności, mając na względzie błogosławieństwo od Boga.

a) miłość Tak jak Jezus z miłości złożył swoje życie za grzechy innych, tak 
wierzący mają dawać z miłości.

2 Kor 8,9

b) równość,
wzajemność

Wierzący mają dawać, aby nie było wśród nich takich, którzy 
cierpią niedostatek.

1 Kor 9,14-15
2 Kor 8,12-14
Ga 6,6

c) błogosła-
wieństwo

Dawaj, aby otrzymać więcej od Boga, abyś był w stanie 
kontynuować swoje hojne dawanie.

2 Kor 9,6

6. Radośnie Bóg kocha radosnego dawcę. 2 Kor 9,7

7. Dobrowolnie Dawanie ma pochodzić z wolnej woli, bez przymusu. 2 Kor 8,2-3.8
2 Kor 9,7
Flp 4,18

OSOBISTY BUDŻET 

Skoro jestem szafarzem Boga, to mam postępować ze swoimi pieniędzmi odpo-
wiedzialnie, będąc świadom, że będę musiał przed Nim rozliczyć się z całości (por. 
Łk 16,2). Nieodzowny jest więc osobisty budżet. Przez budżet wyrażam, co jest dla 
mnie ważne i jakie są moje wartości. Równocześnie mogę określić, ile mi wystarcza, 
a co stanowi dla mnie nadmiar, który mogę oddać. Jeśli nie jestem gotów, aby to okre-
ślić, to przy wpływie jakiegoś nadmiaru prawdopodobnie nie będę w stanie hojnie 
dawać, ponieważ pokusa, aby jak najwięcej wydać na siebie, będzie zbyt duża.
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Budżet osobisty ustala się z towarzyszeniem modlitwy i rozważnego namysłu; 
a gdy jest się w małżeństwie, to wraz z małżonkiem. Z praktyki wynika, że najlepiej 
ustalać budżet co roku, aby uwzględniać zmieniające się warunki. Wydarzenia, które 
głęboko ingerują w nasz budżet (zmiana lub utrata pracy, urodzenie dziecka itp.), też 
mogą wymagać zmian.

Budżet dzieli się na trzy dziedziny: obowiązki, potrzeby oraz życzenia. Obowiąz-
ki to najpierw nasze zobowiązania przed Bogiem, czyli regularne dary na Królestwo 
Boże. Następnie są to wydatki, na których wysokość nie mamy wpływu, czyli wynika-
jące z umów (np. podatki, ZUS, kredyty, wynajem itp.). Potrzeby to konieczne wydat-
ki, na których wysokość mamy wpływ. One ciągle mogą podlegać zmianom (np. na 
jedzenie, ubranie itp.). Życzenia to sensowne, ale niekonieczne wydatki. Bóg pozwala 
nam mieć życzenia, a skoro jest hojny, to je spełnia, chociaż nie wszystkie!

W pierwszej kolejności ustalamy regularne dary na Królestwo Boże, według słów 
Chrystusa: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszyst-
ko inne będzie wam dane” (Mt 6,33). Przy ustalaniu kolejnych pozycji dobrze jest 
prześledzić zmiany od poprzedniego okresu. Lista wydatków poniżej jest przykładem, 
może być przedłużona lub skrócona (tab. 2). 

Tabela 2
Przykładowy plan rocznego budżetu

Plan osobistego budżetu

wydatki miesięczne
na rok ............................

kwota zmiana od poprzedniego 
okresu, dlaczego  

obowiązki

regularne dary na Królestwo Boże

podatki

ZUS

mieszkanie/dom (wynajem/kredyt)

kredyty

...

potrzeby

jedzenie 

ubranie 

higiena
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koszty eksploatacyjne mieszkania

oszczędzanie na większe wydatki (pralka, 
lodówka)

samochód (kupno, utrzymanie, naprawy)

środki komunikacji (telefon, komputer ze 
sprzętem itd.)

opłaty regularne (za wykształcenie dzieci itp.)

leczenie

...

życzenia

urlop specjalny

nowy sprzęt elektroniczny

...

Oczywiście, nasze warunki fi nansowe mogą być tak skromne, że nie stać nas na 
życzenia i trudno będzie nam nawet pokryć potrzeby. W takim razie módlmy się do 
hojnego Boga, aby nam pokazał rozwiązanie. Czasami wskazane jest, aby mieć do-
świadczonego doradcę w sprawach fi nansowych. Jeśli jednak zdarzy się nadmiar, to 
możemy z niego więcej przeznaczyć na Królestwo Boże. Wówczas będziemy mieli 
mniej pokus, aby pod wpływem kultury konsumpcjonizmu impulsywnie dużo wyda-
wać na bezsensowne rzeczy. 

Przy ustaleniu darów na Królestwo Boże powinniśmy w pierwszej kolejno-
ści uwzględniać swój zbór. Wspólnota wierzących jest tym miejscem, gdzie przede 
wszystkim realizuje się Królestwo Boże. Zbory prowadzą między innymi działania 
na rzecz społeczeństwa oraz wspierają prace misyjne. W idealnym przypadku zakres 
działalności zboru jest tak szeroki, że obejmuje całe spektrum służb chrześcijańskich. 
Zbory powinny do tego dążyć. Ale potrzebują naszej hojności i regularności w prze-
kazywaniu środków fi nansowych. 

FINANSE W ZBORZE

Jeśli członkowie regularnie wspierają swój zbór, to nie powinien mieć on proble-
mów fi nansowych i będzie nawet miał środki, aby rozpocząć nowe posługi. Aby się 
zorientować, co zbory powinny uwzględniać w swoim budżecie, dobrze będzie prze-
studiować NT pod kątem następującego pytania: 
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Na co zbory w NT wydawały swoje pieniądze? 
1)  Na własne potrzeby oraz służby
 Nawet jeśli o tym bezpośrednio nie czytamy w NT, to oczywiste jest, że życie zbo-

rowe wymagało używania pomieszczeń i materiałów. Jeśli członkowie zborów spo-
tykali się w domach (Dz 2,46), to trzeba było udostępniać pomieszczenia i dbać 
o nie, a także karmić gości, co było związane z wydatkami fi nansowymi. Również 
wszelkie działanie ewangelizacyjne zborów w NT jest niemożliwe bez środków 
fi nansowych. 

2)  Na zadania diakoniczne
 Pierwszy zbór w Jerozolimie dysponował środkami, aby karmić wdowy (Dz 6,1). 

Apostołowie zbierali w nim pieniądze, aby pomagać potrzebującym (Dz 2,45; 
4,34-35). Zbór w Antiochii pomagał wierzącym w Judei w czasie głodu (Dz 11,29-
30). Zbory w Macedonii i Achai zbierały pieniądze dla ubogich w Jerozolimie 
(Rz 15,25-26), tak samo zbory w Galacji i  Koryncie (1 Kor 16,1-4) oraz w Mace-
donii (2 Kor 8,1-5). Apostołowie w Jerozolimie ustalili z Pawłem i Barnabą, że wy-
konując swoją służbę wśród pogan, mają pamiętać o ubogich (Ga 2,10). W Dru-
gim Liście do Tesaloniczan Paweł sprzeciwia się wykorzystaniu środków diakonii 
przez ludzi, którzy nie chcieli pracować (2 Tes 3,10-12). Do Tymoteusza pisał, że 
wdowy bez rodziny mają być utrzymywane przez zbór (1 Tm 5,9.16). 

3)  Na wsparcie misjonarzy, którzy zakładali i budowali nowe zbory
 Paweł i jego współpracownicy (wraz z rodzinami) mieli prawo do wsparcia (1 Kor 

9,1-15). Paweł uzasadniał to, wskazując starotestamentową zasadę „Młócącemu 
wołowi nie zawiązuj pyska” (Pwt 25,4, BW) oraz zasadę wyżywienia pracowników 
świątyni z jej zasobów (Pwt 18,1-3). Paweł i Barnaba czasami rezygnowali z tego 
wsparcia ze specyfi cznych powodów (1 Kor 9,6.12.15). Inni apostołowie oraz ich 
współpracownicy jednak nie. Paweł wzywał zbory, aby wspierały jego współ-
pracowników fi nansowo. W Koryncie Paweł służył bezpłatnie, ale żeby to robić, 
otrzymywał wsparcie zborów w Macedonii (2 Kor 11,7-9). Spośród nich Filipianie 
wiele razy go wspierali; na początku jego służby jako jedyny zbór z Macedonii. 
Czasami Paweł i jego współpracownicy pracowali zawodowo, aby się utrzymywać. 
U Tesaloniczan robili to, aby dać przykład do naśladowania (2 Tes 3,8; Dz 18,3-4).

4)  Na wsparcie tych, którzy głoszą Słowo Boże i nauczają
 Ten, kto naucza słowa Bożego, ma dostawać wsparcie – to jest jeden ze sposobów 

noszenia brzemion innych (Ga 6,2.6). Liderzy w zborze są godni pomocy (nawet 
„podwójnej czci”), zwłaszcza ci, którzy głoszą Słowo i biorą udział w nauczaniu 



115

chrześcijańskie planowanie budżetu

(1 Tm 5,17-18). Paweł podał jako uzasadnienie: „Młócącemu wołowi nie zawiązuj 
pyska” (Pwt 25,4, BW) oraz „Robotnik jest godzien zapłaty swojej” (Łk 10,7, BW).

W tym krótkim przeglądzie wymienione są cztery dziedziny, na które zbory w NT 
wydawały pieniądze: własne potrzeby i służby, zadania diakoniczne, pomoc dla misjo-
narzy, a także wsparcie liderów, którzy zwiastują i nauczają.

Budżet zborowy
Ustalenie budżetu oznacza planowanie. Zbory niekiedy jednak tego nie czynią. 

Pod koniec roku dają do wglądu rozliczenie przychodów i wydatków, ale nie planują 
wydawania pieniędzy z powodu nieprzewidywalności dochodów. Zdaniem autora to 
błąd, ponieważ pokazuje, że przywództwo nie ma wizji oraz planów. Należy jednak 
planować budżet, np. na następny rok, i przez wiarę go przyjąć. Z doświadczenia przy-
wództwo zboru na ogół wie, jakich przychodów może się spodziewać w ciągu roku. 
Dobrą praktyką jest, aby nawet trochę powiększać tę kwotę w budżecie na przyszły 
rok. Jeśli zbór funkcjonuje we właściwy sposób, to można rozpocząć nowe służby, 
oczekując wzrostu liczby wiernych dawców. Oczywiście budżet na przyszły rok po-
winien zostać zatwierdzony przez zborowników (np. przez głosowanie na ogólnym 
zebraniu członkowskim).

Takie planowanie fi nansów ma zalety: zborownicy wiedzą, na co przywództwo za-
mierza wydawać ich dary i jaką ma wizję. Jeśli się z nią utożsamiają i ufają liderom, to 
będą łożyć fi nansowo na te cele. Widzimy zatem, że podstawą funkcjonowania takiego 
modelu jest utożsamianie się zborowników ze zborem i zaufanie do przywództwa. 
Liderzy muszą pozyskać ludzi dla swojej wizji poprzez dobrą komunikację i wiary-
godność. Muszą dobrze wyjaśnić, dlaczego chcą np. uruchomić pewną działalność 
i dlaczego potrzebują na nią regularnie pewnej kwoty. Działalność zboru powinna 
stać się sprawą nie tylko pastora i starszych, lecz (w idealnym przypadku) wszystkich 
członków. Gdy są oni przekonani, że pewien projekt naprawdę jest wart, aby go wspie-
rać, to będą łożyć na niego swoje środki.

Pod tym względem nie jest właściwe, aby pastor zdobywał wszystkie środki na 
swoje projekty z zagranicy. Nie będzie bowiem odczuwał potrzeby pozyskania zwo-
lenników swej wizji i celów, będzie natomiast szukał wśród nich tylko wykonawców. 
Organizacje zagraniczne powinny więc wspierać projekty zborowe w pewnym stopniu 
i wymagać, aby zbór miał swój wkład w każde przedsięwzięcie.

Są jednak czynniki, które mogą hamować albo nawet blokować ofi arność w zbo-
rze. Jeśli liderzy nie potrafi ą komunikować swoich celów lub pomysłów, to nie można 
liczyć na ofi arność. W jeszcze większym stopniu powodują to zepsute relacje między-
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ludzkie i konfl ikty między frakcjami w zborze. Należy więc zapobiegać konfl iktom 
dopóki jest to możliwe albo je rozwiązywać. Inne błędy przywództwa, jeśli chodzi 
o ofi arność, są następujące: 
−  Liderzy planują, opierając się na braku fi nansów, a nie na wizji (którą oczywiście 

należy najpierw znaleźć i sformułować). W takim wypadku powtarza się ciągle 
zborownikom, że nie ma pieniędzy i że z tego powodu powinni je dawać – a to nie 
stanowi zachęty. Przedstawienie wizji zachęca o wiele bardziej do dawania.

−  Może czasami nauczają na temat fi nansów, ale nie szkolą ludzi w tym, jak podcho-
dzić do swoich osobistych rozliczeń. Jeśli nauczają o pieniądzach, to ograniczają 
się do kwestii dawania dziesięciny zborowi, zamiast uczyć o tym, że jesteśmy sza-
farzami ze względu na całe nasze życie i nasz majątek. 

−  Kolekta w zborze nie jest prowadzona w radosny sposób; kładzie się nacisk na 
sumienie i samo dawanie. Należy mówić przy kolekcie w pozytywny sposób, np. 
że teraz mamy możliwość, aby uwielbiać Boga naszymi darami materialnymi.

Oczywiście, liderzy często doświadczają tego, że fi nanse to tabu w zborze, co nie 
zachęca ich do nauczania na ten temat. Jeśli już pojawią się braki fi nansowe, to oni znaj-
dą się pod ogromną presją. Czasami też inne organizacje chrześcijańskie proszą człon-
ków zboru o wsparcie. Liderzy potrzebują więc lojalności i zaufania zborowników.

Jak konstruować budżet zboru na rok?
Przywództwo powinno brać pod uwagę wszystkie cztery dziedziny, które wynika-

ją z przyjrzenia się zborom w NT. Najpierw zbór powinien uwzględniać misjonarzy, 
którzy są przez niego posłani. Zbory mają nie tylko myśleć o sobie i swoich służbach 
na miejscu, lecz także łożyć na rozwój Królestwa Bożego na całym świecie. Po dru-
gie, muszą płacić swoje zobowiązania (umowa najmu, raty kredytu, składka do Rady 
Kościoła itp.). Po trzecie, należy płacić pastorowi odpowiednią kwotę10. Potem trzeba 
uwzględniać wszystkie służby w zborze (diakoniczne, ewangelizacyjne, wewnętrzne) 
i inne potrzeby (sprzęt, materiały biurowe itp.). Dobrze jest, jeśli starsi zboru pozostają 
w ciągłym kontakcie z liderami poszczególnych służb i dowiadują się, jakie mają pro-
jekty i jakie potrzeby fi nansowe są z tym związane. Liderzy grup powinni rozliczać się 
po zakończeniu roku przed starszym, który jest odpowiedzialny za fi nanse. Starsi po 
zebraniu wszystkich danych powinni ustalić budżet według możliwości zboru (z pod-
wyżką według wiary) i przedstawić go zborownikom do zatwierdzenia. Budżet składa 
się z zaplanowanych miesięcznych wydatków na następny rok. W tabeli 3 podany jest 

10 Por. S. Smolarz, artykuł o płacy dla pastora w tym tomie.
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przykład budżetu zboru średniej wielkości (40 członków) w większym mieście w za-
chodniej Polsce, zaplanowany pod koniec 2009 roku na rok 2010. Pastor był wówczas 
w 90% wspierany przez misję zagraniczną, ale wkład misji na jego wynagrodzenie ule-
gał redukcji co roku, co znaczy, że wydatki na pastora będą znacznie wzrastać. Należy 
pamiętać, że jest to przykład; pojedyncze pozycje wynikają ze specyfi cznych sytuacji 
i potrzeb tego zboru. W innym zborze podział wydatków może się różnić od tego 
przykładowego.

Tabela 3
Przykładowy budżet zboru na 2010 rok

Wydatki Miesięczna kwota w PLN

Misjonarze 300,-

Wynajem pomieszczeń 900,-

Składka do Rady Kościoła 180,-

Pastor 300,-

Służba wśród mężczyzn 50,-

Służba wśród kobiet 100,-

Służba „Mama Mamie” 100,-

Szkółka niedzielna 50,-

Młodzież 100,-

Studenci 50,-

Dom Dziecka 100,-

Ewangelizacja 250,-

Specjalne projekty ewangelizacyjne 230,-

Służba muzyczna w nabożeństwie 60,-

Gościnni mówcy 50,-

Obozy letnie 300,-

Administracja 200,-

Artykuły spożywcze 80,-

Inne niesklasyfi kowane wydatki (np. spontaniczna pomoc potrzebującym) 250,-

Suma 3650,-





Część trzecia: 

ewangelikalizm 
a inne nurty myślowe





121

Radosław Łazarz
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

sekularyzacja – proces, 
znaczenia i zagrożenia

ZNACZENIE TERMINU

Sekularyzacja oznacza zmniejszanie roli religii czy nawet myślenia religijnego 
w życiu publicznym. Może oznaczać również zastępowanie instytucji kościelnych ich 
świeckimi odpowiednikami lub wykluczanie odpowiednich instytucji kościelnych 
z miejsc, w których były do tej pory obecne. W drugim znaczeniu jest postrzegana 
zazwyczaj jako wydarzenie historyczne1. W kontekście wydarzeń historycznych war-
to zauważyć, że w Europie Środkowej sekularyzacja oznaczała również emancypację 
spod władzy Kościoła Rzymskokatolickiego. W państwach o stosunkowo monolitycz-
nej strukturze wyznaniowej, a takim jest choćby Polska, sekularyzacja jako proces 
społeczny, obyczajowy czy kulturowy oznacza przede wszystkim ustępowanie domi-
nującego Kościoła z rozmaitych sfer jego dotychczasowej obecności, a związane jest 
to przede wszystkim ze sprawami publicznymi. Sekularyzacja może również oznaczać 
osłabienie wpływu lub siły politycznego oddziaływania kościoła dominującego. 

Sekularyzacja stanowi współcześnie przedmiot badań socjologów i antropologów 
religii w nie mniejszym stopniu niż psychologów społecznych, fi lozofów czy teologów. 
Jest ona także źródłem niepokojów różnych środowisk wyznaniowych, które obawiają 
się odejścia od religijności i wiary wskutek postępów owego procesu. W niniejszym 
artykule spróbujemy przyjrzeć się temu, jak owo zjawisko jest oceniane współcześnie, 
ale głównym przedmiotem będzie refl eksja nad poziomem zagrożenia, jakie sekula-
ryzacja może nieść współczesnemu światu, i nad tym, czy rzeczywiście stanowi ona 
zagrożenie.

1 Historyczne tło i znaczenie procesu sekularyzacji, zob. M. Biskup, Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach 
w początkach XVI wieku: u źródeł sekularyzacji Prus Królewskich. Olsztyn 1983.
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Badacze sekularyzacji opracowali kilka jej defi nicji, w których interesująco ujaw-
niają się nie tylko różnice w ich spojrzeniu i sposobie interpretacji zjawisk społecznych, 
ale też ciekawie wypada jej ocena. Badania nad nią rozpoczęto w latach 60. ubiegłego 
wieku i już wówczas stwierdzano, że jest ona przede wszystkim procesem, podczas któ-
rego religijne myślenie, praktyki i instytucje tracą swoje społeczne znaczenie. Sekula-
ryzacja nie odbywa się jednak wyłącznie w sferze publicznej, jest również zjawiskiem, 
które obejmuje jednostkę. Tym samym dotyczy nie tylko instytucji życia politycznego 
i publicznego, ale także każdego poszczególnego uczestnika życia społecznego2.

Ustalenie ścisłego początku procesu sekularyzacji Europy Zachodniej jest zada-
niem trudnym, a terminy czy zjawiska historyczne podawane przez poszczególnych 
badaczy mogą nosić znamię ich własnych poglądów. Zazwyczaj jako moment rozpo-
częcia procesów sekularyzacyjnych podaje się Oświecenie. Epoka, w której ogłoszono 
triumf rozumu i jego wieczyste panowanie nad światem, wydaje się bardzo sprzyjać 
owemu powiązaniu. Sprawdźmy, jakie są więc główne idee Oświecenia oraz w jaki 
sposób uzasadniane. 

Podstawowym poglądem tej epoki było przekonanie o całkowicie autonomicznej 
i nadrzędnej roli rozumu. Stało się ono na tyle silne, że śmiało można nazwać je wiarą. 
Oświecenie wierzyło więc, że:

a) ludzkość przeżywa nieustanny postęp,
b) rozum ludzki może rozwiązać wszystkie tajemnice świata,
c) rozum ludzki jest wszechmocny.

ŹRÓDŁA SEKULARYZACJI

Pierwsze przeświadczenie zakłada ścisły związek między ludzkością a nauką. 
Nauka, rozumiana jako poznawanie zasad rządzących światem, przeżywa nieustan-
ny rozwój – to znaczy, że bezustannie odkrywane są naukowe wyjaśnienia zjawisk 
fi zycznych, które zastępują wcześniejsze wyjaśnienia natury religijnej. Pierwsze i dru-
gie przekonanie uzupełniają się i tworzą odniesienia względem siebie. Jeśli bowiem 
rozum może rozwiązywać najbardziej zawikłane zagadki wszechświata, to tym samym 
doskonali się coraz bardziej, a dzięki temu ludzkość, jako klasa korzystająca z rozu-
mu, przeżywa rozwój. Sami przedstawiciele owej epoki lubili określać stan połączenia/
współgrania dwóch pierwszych przekonań jako „dorosłość”. W jednym z najbardziej 

2 Dziś już klasycznym i dla samego problemu badania sekularyzacji niemal pionierskim dziełem jest: 
P.L. Berger, Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, tłum. W. Kurdziel. Kraków 1997, 
wyd. II, 2005.
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charakterystycznych dla epoki tekstów, znamiennie zatytułowanym Czym jest Oświe-
cenie3, Immanuel Kant twierdził, że ludzkość osiąga stan pełnoletności rozumu. Nie 
potrzebuje już zatem żadnych zewnętrznych autorytetów, zostaje od nich uwolniona 
i może już bez przeszkód kierować się rozumem. Przede wszystkim zaś pozbawiony 
niewoli rozum potrafi  funkcjonować samodzielnie, bez pomocy żadnych sił zewnętrz-
nych, w tym zwłaszcza bez jakichkolwiek głosów doradczych. 

Przekonanie o niespotykanej wcześniej możliwości rozwiązania przez rozum 
ludzki wszystkich tajemnic świata najdobitniej widać w zasadniczym dla Oświecenia, 
szczególnie francuskiego, projekcie wydawniczym, czyli Wielkiej encyklopedii francu-
skiej. Ogromną jak na tamte czasy pracę rozpoczęto w 1751 roku. Najważniejszym 
założeniem autorów Encyklopedii stało się ukazanie całości ówczesnej wiedzy, przede 
wszystkim z takich obszarów ludzkiej aktywności, jak: nauka, rzemiosło i sztuka. Za-
miar przedstawienia potęgi i bogactwa ludzkiej wiedzy można było równocześnie ro-
zumieć jako chęć demonstracji całkowitej niezależności rozumu od Boga. 

Popularność i oddziaływanie dzieła musiały być ogromne, skoro Kościół kato-
licki zakazał jego wydawania już po publikacji drugiego tomu. Główna kontrowersja 
dotyczyła sposobu przedstawienia problematyki religijnej. Encyklopedyści bowiem 
opisywali religię, w tym również chrześcijaństwo – przede wszystkim w katolickiej 
wersji – w ten sposób, w jaki przedstawiali wyobrażenia mitologiczne. W tym sensie 
religia jest więc tworem człowieka, stosunkowo niebezpiecznym, gdyż irracjonalnym 
i podatnym na manipulacje.

Znacznie częstsze były jednak poglądy deistyczne, głoszące, że o istnieniu Boga-
stwórcy można wnioskować jedynie w sposób pośredni na podstawie zjawisk fi zycz-
nych, ale nie można poznać Boga przez objawienie. Istotne było również odrzucanie 
przez deistów możliwości wpływu Boga na świat. Jakkolwiek stwórca uczynił cały 
wszechświat, nadał mu prawa i zasady, według których możliwe jest funkcjonowa-
nie, to jednak już w swoje dzieło nie ingeruje ani na poziomie cudów i znaków, ani 
na poziomie zaangażowania w ludzkie dzieje. Deizm pozbawia więc Boga istotnych 
dla chrześcijaństwa składowych części wiary, ale nie zwalcza samej konieczności/po-
trzeby wiary. Jednocześnie deiści, jak choćby Voltaire, często podkreślali konieczność 
rozdziału Kościoła od państwa i potrzebę tolerancji religijnej. 

3 I. Kant, Odpowiedź na pytanie czym jest Oświecenie? W: I. Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Pisma po roku 
1784. Red. M. Janowski, T. Kupś, M. Marciniak, M. Żelazny. Toruń 2012.
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SEKULARYZACJA JAKO ROZDZIAŁ KOŚCIOŁA I PAŃSTWA

Postulowany przez oświeceniowych myślicieli rozdział państwa i Kościoła miał 
charakter uniwersalny, obecny był bowiem w niemal każdym ówczesnym państwie 
europejskim bez względu na przynależność eklezjalną – pojawił się więc w katolickiej 
Francji, ale też w luterańskiej Danii. Rozdział ten raczej pozostawał w sferze postula-
tywnej, a jego wprowadzenie w części państw zazwyczaj związane było z przemocą. 
Przykładem takiej sytuacji pozostaje Francja, w której zmiana dokonała się w wyni-
ku rewolucji oraz wypierania życia religijnego Kościoła katolickiego przez państwo-
wą religię Rozumu, wraz z przypisanym jej odrębnym systemem świąt państwowych 
czy wprowadzeniem nowego, dziesięciodniowego tygodnia. Działania te, choć krót-
kotrwałe, zaowocowały znacznym osłabieniem pozycji Kościoła katolickiego, który 
nigdy już nie powrócił do znaczenia i wpływu sprzed rewolucji. 

W Danii przez długi czas starano się nie dopuszczać do obecności oświecenio-
wych koncepcji w publicznym obiegu i reformę struktury państwowej wprowadzono 
dopiero wraz z podpisaniem konstytucji w 1849 roku. Zachowano wówczas dominują-
cą pozycję Luterańskiego Kościoła Danii, który pozostał kościołem państwowym, ale 
dopuszczono wolność wyznaniową i zniesiono obowiązek przynależności do Kościo-
ła luterańskiego. Wcześniej bowiem każdy Duńczyk z racji urodzenia należał do ko-
ścioła państwowego i nie mógł zmienić wyznania, a na terenie państwa obowiązywał 
zakaz przynależności do innych wyznań chrześcijańskich oraz tworzenia związków 
wyznaniowych czy działania domowych grup modlitewnych. Wprowadzenie konsty-
tucji, a pośrednio spowodowana tym częściowa sekularyzacja państwa, zaowocowało 
w Danii działaniem oddolnych grup luterańskich (grundtvigianizm) i legalną obecno-
ścią kościołów związanych z drugim wielkim przebudzeniem4. 

MORALNY KRYZYS EUROPEJSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Zmiany, które zaszły na świecie po II wojnie światowej, w znacznym stopniu przy-
czyniły się zarówno do ponownego „uderzenia sekularyzacji”, jak i zaintersowania 

4 Duńska Unia Baptystyczna została wprawdzie zapoczątkowana przez duńskiego Żyda Juliusa Koebne-
ra (niem. Köbner, duń. Købner) już w roku 1839, ale jej wierni aż do uchwalenia konstytucji byli prze-
śladowani i represjonowani przez aparat państwowy. Sam Koebner jest nadzwyczaj ciekawą postacią. 
Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowości Köbenan der Oder (obecnie Chobienia). Ojciec Juliusa 
urodził się w Lissa (ob. Leśnica, os. Wrocławia), w wieku 25 lat wyjechał do Odense na Fionii i wkrótce 
został tamtejszym rabinem. Julius (ur. jako Salomon) w wieku 18 lat zaczął interesować się chrześcijań-
stwem i ostatecznie ochrzcił się w Hamburgu, mając 22 lata, jako Julius Johann Wilhelm. Już sześć lat 
później był jedną z sześciu osób tworzących pierwszy na kontynencie europejskim zbór baptystyczny, 
również w Hamburgu.
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uczonych reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe jej zjawiskiem. Kryzysy 
dotychczasowego postrzegania świata spowodowane były wieloma złożonymi i od-
miennie przebiegającymi w czasie elementami. Należał do nich choćby rozpad do-
tychczasowych potęg kolonialnych i wyłanianie się nowych państw, a przez to pro-
ces „kurczenia się Europy”, w której dawne metropolie zaczęły powrót do własnych 
państw, a także narastająca industrializacja. Podstawową zmianą jednak, szczególnie 
istotną dla mentalności powojennej Europy, stało się samo doświadczenie wojny, któ-
ra przyniosła Zagładę. Zaplanowany i konsekwentnie przez nazistów przeprowadzany 
porces eksterminacji Żydów był pierwszą w dziejach świata tak nienawistną manife-
stacją całkowitej pogardy człowieka wobec człowieka. Jeden z dwudziestowiecznych 
fi lozofów, Th eodor W. Adorno stwierdził, że tworzenie poezji po Oświęcimiu jest nie-
możliwe5. Świadomość Zagłady spowodowała, że uznał dotychczasowy rozwój ludz-
kości na drodze racjonalizowania życia za błędny i zwrócił się ku sztuce jako właściwej 
formie wyrazu.

Znacznie mocniej niż w fi lozofi i czy naukach społecznych piętno Zagłady od-
cisnęło się na teologii. Szczególnie wpłynęła ona na refl eksję teologiczną w obrębie 
judaizmu, w mniejszym chyba stopniu w chrześcijaństwie. Niezależnie jednak od roz-
budowania samej refl eksji i przedstawianych sposobów intrepretacji wspólne wszyst-
kim teologom, podobnie zapewne jak olbrzymiej części ówczesnych wierzących, jest 
pytanie o obecność Boga. Gdzie bowiem był Bóg w czasie masowego mordu? Naj-
częstszą odpowiedzią była teza o nieobecności Boga, co ostatecznie mogło prowadzić 
do całkowitego odrzucenia Stwórcy. Radykalna konsekwencja wcale jednak nie mu-
siała być wybierana, o czym świadczy choćby myśl Elie Wiesela, który pisze o Bogu 
nieobecnym. Ta nieobecność wynika jednak z tego, że w Auschwitz również umierał 
Bóg, podobnie jak inni więźniowie: „W oczach Wiesela Bóg przychodzi, by umrzeć. 
Stwórca i Pan życia oddaje swe istnienie”6. 

Kryzys wiary w obliczu Zagłady nie powinien dziwić, a tym bardziej być obiek-
tem napiętnowania. Warto przy tym jednak pamiętać, że perspektywy judaistyczna 
i chrześcijańska mogą się różnić. Dla Żydów bowiem pojawia się wątek wiary i relacji 
z Bogiem oraz Boga z Izraelem, dla chrześcijan natomiast problem ten mieści się bar-
dziej w kontekście pytania o genezę zła w świecie. Z perspektywy judaistycznej istotne 
są więc wypowiedzi wskazujące na przetrwanie wiary, które jest przetrwaniem naro-

5 Por. Th .W. Adorno, Minima moralia. Kraków 1999.
6 J. Szymański, Elie Wiesel: Teologia w cieniu zagłady http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/artic-

le/20031013183740764.htm [dostęp 28.10.2012]. 
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du, i podkreślenie tego, że wyparcie się Boga byłoby sukcesem Zagłady7. Współcześnie 
jednak można uznać powoływanie się na wydarzenia II wojny światowej za zbyt naiw-
ny lub demagogiczny argument odchodzenia od wiary. Pamięć o wojnie i o Zagładzie 
nie powinna być zatem traktowana jako przyczyna sekularyzacji, chociaż można ją 
uważać za jedną ze współprzyczyn, szczególnie w dłuższej perspektywie. 

* * *
Podczas II wojny światowej pojawiła się interesująca próba opowiedzenia o Bogu 

i świecie, zbudowana na konfrontacji z systemem totalitarnym. Problem, z którym 
zmagały się pokolenia chrześcijan, został wówczas uwidoczniony z całą mocą. Słowa 
Jezusa o pochodzeniu Jego Królestwa i dawna, istniejąca w Kościele od jego począt-
ków chęć ucieczki ze świata doczesnego, w obliczu nazimu nabrały nowego znaczenia. 
W jednym ze swoich tekstów Mirosław Patalon zauważył, że „zanim zamieszkamy 
w naszej niebiańskiej ojczyźnie, mamy w tym świecie do spełnienia konkretne zada-
nie”8. Kościoły w nazistowskich Niemczech stanęły przed trudną próbą i w większo-
ści jej nie sprostały. Zarówno katolicy, jak i unijni protestanci przystali na współpra-
cę z aparatem totalitarnego państwa. Część chrześcijan sprzeciwiała się jednak owej 
postawie i założyła Kościół Wyznający. Jednym z jego liderów był luterański teolog 
Dietrich Bonhoeff er. Stwierdził on, że nie można myśleć o Królestwie, nie dbając 
o sprawy doczesne/świeckie. Powoływał się przy tym na przeciwstawność Królestwa 
i świata, wywodził, że pragnienie Boga może być spełnione tylko poprzez pragnienie 
świata. Dowartościowanie świata musi dokonać się nie tylko w postulatach, lecz rów-
nież w języku. Ważne jest, by zacząć mówić o pojęciach religijnych, w tym również 
o Bogu, w sposób całkowicie świecki, pozbawiony dotychczasowego obciążenia jezyka 
religijnego. Dzięki temu chrześcijanie pełniej zaistnieją w świecie. To pełeniejsze za-
angażowanie się może zaś pozwolić na realizację lepszych moralnie postaw, jak choć-
by sprzeciw wobec całkowicie realnego ziemskiego zła w postaci nazimu. W dodatku 
konformistyczna postawa kościołów ofi cjalnych spowodowała, że Bonhoeff er coraz 
mocniej zaczął podkreślać konieczność istnienia „chrześcijaństwa bezreligijnego”, 
czyli wyzwolonego od formalnych struktur kościołów instytucjonalnych.

7 A. Szostkiewicz, Teologia po Holokauście. Auschwitz, grób Boga. „Polityka” 2009, 11 lipca za: http://
www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/1504402,1,teologia-po-holokauscie.read [do-
stęp 28.10.2012].

8 M. Patalon, Chrześcijaństwo w zmaganiach ze światem i kulturą. „Słowo Prawdy” 2000, 12, s. 10.



127

sekularyzacja – proces, znaczenia i zagrożenia

SEKULARYZACJA WSPÓŁCZEŚNIE

Współcześnie, niemal 70 lat po wojnie, Europa przeżywa mniej świadomie jej 
skutki. Pamiętać należy, że samo istnienie Unii Europejskiej jest owocem działań po-
kojowych, które miały na celu zapobieżenie podobnym konfl iktom w przyszłości9. 
Współcześnie Europa, w tym także Polska, przeżywa okres odznaczający się zwiększo-
nym wyodrębnieniem i poczuciem indywidualizmu oraz przynajmniej częściowym 
brakiem zaufania do wielkich teorii narodowych czy społecznych, co spowodowane 
jest między innymi nadal doświadczeniami II wojny światowej. Nastroje owe sprzyjają 
równocześnie rozluźnieniu więzi między człowiekiem/jednostką a kościołami, któ-
re traktowane są jako wielkie, narzucające swoją wizję świata organizmy społeczne. 
Równocześnie jednak podważenie zaufania do samych instytucji kościelnych nie musi 
być równoznaczne z odrzuceniem religijności lub duchowości. 

Podobne stanowisko sformułował Jürgen Habermas. W stworzonej przez siebie 
teorii „społeczeństwa postsekularnego” stwierdza, że sekularyzacja jest procesem 
nierozerwalnie złączonym z dziejami religii. Sama religia przechowuje jeden z sen-
sów ludzkości, równoprawny wobec laickiego, i w nowoczesnym społeczeństwie oba 
wzorce: religijny i laicki mają prawo współistnieć obok siebie, ze wzajemnym posza-
nowaniem i umiejętnością przyjęcia poglądów drugiej strony10. Można również mó-
wić o zjawisku sekularyzacji prywatnej, która nie dotyczy już całych instytucji czy 
większych grup społecznych, ale poszczególnych jednostek. W takim rozumieniu se-
kularyzacji doświadczenie religijne stanowi ważny element postępowania, myślenia 
i wrażliwości poszczególnych jednostek, nie odnosi się ono jednak do instytucji. Może 
natomiast oznaczać, że poszczególne jednostki tworzą swoje własne systemy wierzeń, 
oparte na doświadczeniu indywidualnym11.

Teza Petera Ludwiga Bergera dotycząca sekularyzacji głosi, że „protestantyzm słu-
żył jako historycznie istotny wstęp do sekularyzacji”, ale znacznie ważniejszy jest po-
gląd znanego amerykańskiego socjologa religii, wedle którego „korzenie sekularyzacji 

9 „Historyczne korzenie Unii Europejskiej sięgają II wojny światowej. Europejczycy są zdeterminowa-
ni, aby na zawsze zapobiec podobnym zbrodniom i zniszczeniom. Wkrótce po wojnie następuje po-
dział Europy na Wschód i Zachód, co daje początek trwającej 40 lat zimnej wojnie. W 1949 r. narody 
Zachodniej Europy tworzą Radę Europy” – http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_
pl.htm [dostęp 29.10.2012].

10 Odnośnie do tej koncepcji Habermasa po polsku dostępne są: O twórczej roli religii w demokracji. Dla-
czego zarzuty Paola Floresa d’Arcaisa chybiają celu. „Europa” (Magazyn Idei „Dziennika”) 2009, nr 10 
oraz Przestrzeń publiczna a religia. Świadomość braku. „Przegląd Powszechny” 2009, nr 1.

11 Koncepcję sekularyzacji indywidualnej przedstawił i opisał Karel Dobbelaere, zob. tegoż, Sekularyza-
cja. Trzy poziomy analizy, tłum. R. Babińska. Kraków 2008.
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tkwią we wcześniejszych elementach biblijnych tradycji”12. Źródła takiej tezy można 
doszukać się przede wszystkim w samym akcie wcielenia. W nim bowiem Bóg przy-
chodzi na świat równocześnie jako człowiek i tym samym znosi granicę między tym, 
co święte (sacrum), a tym, co ziemskie (profanum). Wydaje się, że taką sytuację można 
uznać za ścisły przejaw sekularyzacji rozumianej jako zanik wyraźnego rozróżnienia 
obu tych sfer. Sam Berger zmianę związaną z sekularyzacją i protestantyzmem przed-
stawia następująco: „z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że protestantyzm 
pozbawił się w stopniu, w jakim to było możliwe, trzech najbardziej starodawnych 
i najpotężniejszych przymiotów towarzyszących świętości – tajemnicy, misterium 
i magii. Proces ten trafnie ujęto w wyrażeniu «odczarowywanie świata»”13. Protestan-
tyzm więc, jak uważa P. Berger, przynosi ze sobą sekularyzację. I to nie tylko w sensie 
politycznym, ale przede wszystkim metafi zycznym. Protestantyzm sekularyzyje świat, 
dzięki czemu przybliża Boga człowiekowi. 

Można więc pokusić się o podanie ważnego, a często pomijanego rozumienia se-
kularyzacji. Jest to w obrębie religii, najczęściej chrześcijaństwa, zmniejszanie granicy 
oddzielającej człowieka od Boga, a także zmniejszanie towarzyszącego, szczególnie 
dawniej, owej granicy poczucia strachu przed Bogiem. Praktyka Kościołów prote-
stanckich pokazała, że bardzo łatwo można usunąć elementy związane z tajemnicą, 
misteryjnością i magią. Najpierw wyeliminowano je z liturgii, a potem z postrzegania 
otaczającego świata. Dzięki temu zabiegowi świat został uznany za pozbawiony nie-
zbadalnych tajemnic i możliwy do poznania jako dzieło Boga. Odbierania tajemni-
czości światu można też w mentalności protestanckiej upatrywać w chrystologii. Bóg 
przecież sam przyszedł na świat jako człowiek i jako człowiek żył na nim. Przez ten 
czyn zniósł, przynajmniej dla nas samych, istniejącą wcześniej niezmierzoną granicę 
między boskim a ludzkim. 

* * *
Sekularyzacja przez wielu współcześnie żyjących chrześcijn postrzegana jest jako 

zagrożenie dla wiary i duchowości. Przekonanie to oparto w znacznej mierze na hi-
storycznie uwarunkowanym procesie kształtowania się zjawisk związanych z nią. Naj-
ważniejsze spośród nich stało się osłabianie roli i społecznego znaczenia dominujące-
go instytucjonalnego kościoła. W wyniku tego proces sekularyzacji osłabił polityczne 
znaczenie danego kościoła i dał szanse na zaistnienie kościołów mniejszych. 

12 P.L. Berger, Święty baldachim..., s. 157 i nn.
13 Ibidem, s. 156.
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W przypadku Polski jednym z przejawów takiej sytuacji stało się rozwijanie dzia-
łalności przez Kościoły ewangeliczne. Równocześnie specyfi ka ich działalności polega 
zarówno na biblijnych źródłach, jak i na wpływie większościowego otoczenia. Kościo-
ły ewangeliczne w Polsce działają w środowisku, które częstokroć jest czy to mental-
nie, czy pojęciowo, czy wyznaniowo katolickie. Pewna część ewangelicznych chrze-
ścijan również wywodzi się ze środowisk katolickich. Można zakładać, że w kraju tak 
silnie naznaczonym katolicyzmem sposób mówienia czy rozumienia pewnych treści 
związanych z wiarą i życiem kościelnym może być silnie inspirowany katolickim rozu-
mieniem tych pojęć. Szczególnie łatwe jest przejmowanie terminów, które wydają się 
mieć charakter całkowicie „ekumeniczny”. Jednym z takich ponaddenominacyjnych 
słów, często współcześnie w kościołach stosowanych, jest „sekularyzacja”. Specyfi czny 
polski kontekst może jednak powodować, że chrześcijanie ewangeliczni, słysząc o se-
kularyzacji poza własnym zborem, słyszą o niej w ściśle katolickim kontekście. 

Rozumienie sekularyzacji na sposób katolicki dość trafnie oddaje autor występu-
jący z innego niż katolickie stanowiska: „Polega ona bowiem nie na odrzuceniu religii 
jako poglądu na świat, lecz na odrzuceniu przekonania o tym, że w życiu publicz-
nym i moralności osobistej człowiek zobowiązany jest do kierowania się wskazaniami 
religijnymi, a zwłaszcza tą ich wykładnią, którą reprezentują autorytety religijne”14. 
Śmiałą hipotezą będzie stwierdzenie, że dla części katolików, zarówno duchownych, 
jak i świeckich, sekularyzacja jest po prostu procesem osłabiania władzy i autorytetu 
Kościoła katolickiego, i to władzy opartej nie na sumieniu i troskliwym duszpaster-
stwie, ale raczej na formalnych zabiegach obecnych w życiu Kościoła. Paradoksalnie, 
tak rozumiana sekularyzacja nie musi negować samej potrzeby religijności, chociaż 
równocześnie sprzyja rozluźnieniu formalnych więzi z kościołem macierzystym.

* * *
Przedstawiciele kościołów mniejszościowych zazwyczaj wiążą samo opisywane 

zjawisko z procesem osłabiania wpływów „kościoła dominującego”, czyli rzymskoka-
tolickiego. Zgodnie z naszkicowaną wcześniej linią rozdzielania spraw kościelnych/
spraw wiary od spraw państwa, pozytywnie postrzegane jest wypieranie ze sfery pu-
blicznej symboli religijnych czy wyraźny fi nansowy rozdział między państwem a ko-
ściołami. Interesujące jest, że można oceniać negatywnie samą sekularyzację, jako 
proces odcinania się świata od boskości, a równocześnie popierać jednoznaczny roz-
dział w sferach państwowych i kościelnych, czyli pozytywnie oceniać część skutków 

14 J. Wiatr, Sekularyzacja w Polsce w świetle badań socjologicznych. „Myśl Socjaldemokratyczna” 2012, 
nr 1-2, s. 6.
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sekularyzacji. Można zakładać, że stopień indywidualnej wiary i własnej pobożności 
wyklucza pewną obojętność wobec problematyki duchowej. Myślenie o sekularyzacji 
jako o zagrożeniu opierane jest na dwóch głównych przesłankach – są to:

a)  utrata odczuwania transcendencji, 
b)  możliwość wywierania przez władze świeckie wpływu na kwestie wyznanio-

we i duchowe.
W tym kontekście można więc pokusić się o twierdzenie, że części ewangelicz-

nie wierzących w Polsce sekularyzacja jawi się jako złożony świecko-duchowy proces, 
który stanowić może zagrożenie dla samych społeczności wyznaniowych czy relacji 
państwo–kościoły, ale jednak nie jest odbierana jako zagrożenie dla własnej wiary i in-
dywidualnej relacji z Bogiem. Być może chrześcijanie ewangeliczni mogliby zgodzić 
się z tezą, stawianą czasami przez katolickich teologów, o sekularyzacji – nowej, zmie-
nionej formie duchowości i ujmowania wiary. W ten sposób przedstawia ją publicysta 
miesięcznika „Znak”: „Autentyczna wiara należy do tego świata, paradoksalnie ra-
czej do sfery profanum niż sacrum. Postawa chrześcijanina zsekularyzowanego wcale 
nie oznacza konformizmu, wygodnictwa, egoizmu, zobojętnienia czy permisywizmu, 
o czym sam Bonhoeff er zaświadczył swoim życiem i śmiercią w starciu z nazistow-
skim systemem totalitarnym, z którym zinstytucjonalizowane formy chrześcijaństwa 
wchodziły w niebezpieczne mariaże. Moralna wyższość sekularyzującego nurtu jest 
w tym wypadku oczywista. Świeckość byłaby więc dojrzalszą formą religijności, a więc 
– tym razem bardziej w wymiarze indywidualnym – religijnością na wyższym stop-
niu rozwoju”15. W takim rozumieniu sekularyzacja sprzyja chrześcijańskiej obecności 
w świecie. Chrześcijanin jest tym, który rozumie świat i potrafi  angażować się w jego 
sprawy, ale równocześnie nie traci przy tym wiary. Działa w świecie, z szacunkiem 
i zrozumieniem wobec niego oraz wobec Boga, któremu służy.

Sekularyzacja często postrzegana jest, szczególnie przez kościoły większościowe, 
jako jedno z głównych zagrożeń współczesnego świata. Wydaje się bowiem, że po-
przez rozluźnienie więzi kościelnej dochodzi do zaniku relacji z Bogiem. Samo wy-
parcie kwestii boskich ze sfery publicznej odbierane jest jako wypieranie się Boga. 
Można natomiast, jak starano się pokazać wyżej, traktować sekularyzację jako wyzwa-
nie wobec dotychczasowego modelu religijności – wyzwanie, ale zarazem szansę na 
tworzenie nowego modelu chrześcijańskiego życia. 

15 P. Napiwodzki, Dojrzalsza forma religijności. „Znak” 2011, nr 674, cyt. za wydaniem internetowym 
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/865/3 [dostęp 4.10.2012].
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Żyjemy w czasach charakteryzujących się mniej lub bardziej postmodernistycz-
nym podejściem do opisywania świata. Cywilizacja Zachodu przyjęła pluralizm, który 
głosi, że nie ma jednego nadrzędnego opowiadania i jednej słusznej opinii, lecz istnie-
ją równoprawne i tak samo ważne narracje, które defi niują poszczególnych ludzi i po-
szczególne ich grupy. Sposoby wyjaśniania świata mogą zmieniać się w zaskakującym 
tempie. Postmodernizm cechuje się dużą otwartością na wszystko dookoła i pogonią 
za nowinkami, które mogą na nowo zdefi niować czyjeś poglądy i życie. Bardziej niż 
diabeł święconej wody postmodernizm boi się wszelkich systemów i światopoglądów, 
które roszczą sobie prawo do bycia jedynymi słusznymi i wszystko obejmującymi (tzw. 
metanarracji) i przejawiają tendencje do sprawowania władzy nad innymi światopo-
glądami. Jego fenomen polega na tym, że potrafi  z jednej strony wpędzić ludzi w po-
znawczy pesymizm (relatywizm i sceptycyzm), a z drugiej wskazać epistemologiczne 
błędy przeszłości, twierdzenia, jakoby świat był w pełni poznawalny. Wydaje się, że 
może stanowić realne zagrożenie dla chrześcijańskiej wiary w możliwość zrozumia-
łej i pewnej komunikacji (objawienie Boże), a jednocześnie może pomóc ewangeli-
kalnym chrześcijanom docenić szczególność, tajemniczość i niepoznawalność świata 
i życia oraz prawdziwą różnorodność wśród ludzi.

KORZENIE I OBLICZA POSTMODERNIZMU

Nazwa „postmodernizm” oznacza „następujący po modernizmie”. I w zasadzie jak 
każdy poprzedni trend w historii ludzkości, stanowi – upraszczając – reakcję na wcze-
śniejsze tendencje bądź ich pewne uwypuklenie. Renesans ze swoim humanizmem 
może być postrzegany jako reakcja na średniowieczne poglądy o wyższości duchowe-
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go nad naturalnym i świeckim1. W jego toku nastąpiło swoiste wyzwolenie jednostki, 
wiedzy, czasu, polityki i religii. Humaniści sceptycznie odnosili się do przekonania, że 
wszystko można zawrzeć w jednym obszernym poglądzie, w dodatku dyktowanym 
przez powszechną religię. Zauważyli, że świat jest bardziej skomplikowany i mniej 
trwały, niż wynikałoby to ze średniowiecznych schematów opisujących go. Państwa 
Europy zaczęły zrywać i walczyć z powszechną religią, oskarżać ją o zakłócanie po-
koju społecznego i wywoływanie konfl iktów zbrojnych. W tym czasie zresztą trwała 
Reformacja i toczyły się wojny, które wstrząsnęły wieloma krajami średniowiecznego 
chrześcijaństwa.

Modernizm zrodził się jako próba otrząśnięcia się z tego chaosu i ujarzmienia go. 
Jego podstawą stało się kartezjańskie przekonanie o neutralnych podstawach proce-
sów umysłu. Według Kartezjusza matematyka działa tak samo bez względu na czyjeś 
przekonania religijne, a więc można je pominąć, zajmując się naturalnym poznawa-
niem świata. W rezultacie tego podejścia rzeczywistość została podzielona na dwoje: 
niezmienne, obiektywne prawdy rozumu (fakty) i doświadczalne, subiektywne prawdy 
świata (wartości)2. Religia została sprowadzona do sfery prywatnych opinii, a przecież 
nikt nie będzie się zabijał o osobiste przekonania! Natomiast rozum, oddany nauko-
wemu odczytywaniu naturalnych praw świata, zyskał pozycję obiektywnego narzędzia 
poznawczego, na którym można polegać. Takie podejście pozwoliło modernistom na-
brać pewności co do świata i zachodzących w nim procesów. Uwierzono też, że odpo-
wiedni rozwój poznania zaprowadzi ludzkość do jej pełnego rozkwitu i „oświecenia”3. 
Czasem mówi się o trzech głównych postulatach modernizmu:

– rozum ludzki jest wszechmocny;
– rozum ludzki jest zdolny rozwikłać wszystkie zagadki świata, łącznie z wszelki-

mi przejawami zła;
– ludzkość nieustannie się rozwija dla wspólnego dobra.

W wyniku postulatów głoszonych przez modernistów ludzie nabrali pewności, 
że sami mogą być panami własnego losu. Sami mogą opisywać świat poza systema-
mi religijnymi. Rozwój ludzkości według tego przekonania był nieuchronny, stał się 
sprawą czasu. I rzeczywiście modernizm przyczynił się do rewolucji przemysłowej, 

1 Zob. np. P.J. Leithart, Solomon among the Postmoderns. Grand Rapids 2006, s. 22 nn.
2 Por. N.T. Wright, Th e Millennium Myth. Hope for a Postmodern World. Louisville 1999, s. 48-49.
3 Ewangelikalny teolog Stanley Grenz stwierdził, że modernizm cechuje oświeceniowa myśl, iż ludzkość, 

łącząc siły, może zdobyć obiektywną wiedzę o wszechświecie i zdobyć sam wszechświat aż po jego 
krańce, co zostało wyrażone choćby w oryginalnej fabule serialu Star Trek. Zob. S.J. Grenz, A Primer on 
Postmodernism. Grand Rapids 1996, s. 5.
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rozwoju nowoczesnej medycyny, technologii komunikacyjnej oraz wyprodukowa-
nia wielu udogodnień współczesnego świata. Jego wiara w rozwój stanowiła jednak 
podłoże dla darwinizmu, a następnie społecznego darwinizmu, który skutkował m.in. 
eksperymentami eugenicznymi oraz nauką o czystości rasowej4. Wszystko opierało 
się na naukowo osiągalnej pewności.

Według Stanleya Grenza ewangelikalizm mocno związał się z modernizmem5. 
Ruch ewangelikalny rozwinął się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
w połowie XX wieku, kiedy modernizm był u szczytu swego rozkwitu. Chrześcijanie 
ewangelikalni w dużej mierze przejęli jego narzędzia, oparte na metodzie naukowej, 
empiryzmie oraz odwoływaniu się do zdrowego rozsądku. Apologetyka chrześcijań-
ska w tej wersji była kwestią racjonalnego wysuwania argumentów na istnienie Boga 
oraz dowodzenia historyczności Jezusa. Była też częstokroć kwestią „obiektywnego” 
prezentowania Prawdy. Wydaje się, że ewangelikalizm z pomocą Biblii niejednokrot-
nie hołdował rozumowi jako obiektywnemu i pewnemu źródłu poznania.

„Miękki” postmodernizm
Modernizm dorobił się jednak swoich trzech ważnych sceptyków, których zwykło 

się określać mianem „mistrzów podejrzliwości”: Karola Marksa, Fryderyka Nietzsche-
go i Zygmunta Freuda6. Podważyli oni modernistyczną obiektywność rozumową oraz 
przyczynili się do postrzegania ludzkiej racjonalności jako nakierowanej egoistycznie 
na własne interesy: albo narzędzia do walki klasowej, albo żądzy sprawowania władzy 
lub zarzewia nieświadomych konfl iktów. Każdy z nich na własny sposób argumento-
wał, iż u podstaw wszelkich dążeń i działań ludzi leży ideologia i jest ona nakierowa-
na na dominację i wyzysk. Twierdzili, że człowiek nie jest do końca samoświadomy. 
Nie jest też czystym rozumem, wolnym od wpływów historii czy kultury, ani nie jest 
z natury dobry, jak zaznaczał Freud, gdyż w swoich instynktach jest nakierowany na 
przemoc wobec innych, na dominowanie nad nimi. Ukryte motywy ludzkie zaś nasta-
wione są na utrzymywanie pewnych struktur władzy nad innymi. Religia (szczególnie 
chrześcijańska) może stanowić instrument wykorzystywany do tego celu.

4 Zob. N.T. Wright, Th e Millennium Myth..., s. 50.
5 S.J. Grenz, A Primer on Postmodernism…, s. 161.
6 Zwięzły opis podejścia tych trzech fi lozofów do religii i człowieka podaje Czesław Bassara w: Postmo-

dern Hermeneutics and the Evangelical Response, rozprawa doktorska z Evangelical Th eological Faculty 
of Heverlee. Leuven 2006, s. 89-98.
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Jednak w wypadku podejść prezentowanych przez trzech „mistrzów podejrzliwo-
ści” można mówić o miękkim postmodernizmie, jak zauważył Czesław Bassara7. Po-
dejrzliwość to jeszcze nie sceptycyzm, którym charakteryzuje się bardziej radykalny 
postmodernizm. Choć zarówno Marks, Nietzsche, jak i Freud słusznie są postrzegani 
jako niebezpieczni ateiści Europy, ich tezy pomogły wyczulić współczesnych interpre-
tatorów Biblii na pewne zagrożenia związane z jej egzegezą. Francuski fi lozof prote-
stant Paul Ricoeur stwierdził, że hermeneutyka rozumiana jako proces interpretacji 
powinna charakteryzować się pewną podejrzliwością co do społecznych uwarunko-
wań czytelników oraz ich stanów emocjonalno-umysłowych8. Chodzi o zdemaskowa-
nie własnych pragnień i wyobrażeń, które możemy narzucać na tekst, oraz o praw-
dziwą otwartość na symbol i tekst tak, aby wycisnął na nas swoje piętno. Ważne jest, 
by nie narzucać nań naszych wcześniejszych założeń i interpretacji. A zatem chodzi 
o zadanie dwóch zasadniczych pytań: czy tekst rzeczywiście to mówi oraz w jaki spo-
sób spoglądamy na tekst9?

Podobną podejrzliwością kierowali się zarówno starotestamentowi prorocy, tacy 
jak Izajasz i Amos, zarzucający ekonomiczny ucisk tym, którzy pod maską pobożno-
ści i odpowiednich interpretacji Pism gnębili innych, jak i Jezus, który przeciwstawił 
się hermeneutyce faryzeuszów. A zatem w kontekście podejrzliwości zakłada się, że 
proces interpretacji Pisma Świętego może być zwodniczy i nakierowany na chęć do-
minacji nad innymi ludźmi. Hermeneutyka podejrzliwości może więc przyczynić się 
do pokory interpretacyjnej.

Radykalny postmodernizm
W swej bardziej radykalnej formie postmodernistyczne podejście prowadzi do 

sceptycyzmu poznawczego i relatywizmu. Jako przedstawicieli tego nurtu wymienić 
można Jeana-François Lyotarda oraz kolejnych trzech, którzy zostali okrzyknięci mia-
nem proroków postmodernizmu: Michaela Foucaulta, Jacquesa Derridę i Richarda 
Rorty’ego. Każdy z nich na swój sposób zaprzeczył istnieniu metanarracji, czyli ja-
kiegoś systemu lub światopoglądu, który zawłaszcza sobie prawo do bycia jedynym 
słusznym poglądem opisującym rzeczywistość. Zaprzeczyli obiektywności prawdy, 
uznając, że liczą się tylko perspektywy poszczególnych grup ludzi.

7 Ibidem, s. 99.
8 Hermeneutyka Paula Ricoeura zyskała miano „hermeneutyki podejrzliwości i nadziei”. Por. G.D. Rob-

inson, Paul Ricoeur and the Hermeneutics of Suspicion: A Brief Overview and Critique. „Premise” 1995, 
II, 8 http://www.gongfa.com/robinsonlike.htm [dostęp 18.03.2013].

9 C. Bassara, Postmodern Hermeneutics..., s. 100.
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Jean-François Lyotard pod koniec lat 70. XX wieku zdefi niował postmodernizm 
jako niewiarę w metanarracje, jako koniec wszelkiej metanarracji, szczególnie o ko-
rzeniach oświeceniowych10. Według niego modernizm z jego nadrzędnymi opowia-
daniami (metanarracjami) chciał doprowadzić do zwiększenia władzy nad innymi 
przez pewną grupę ludzi. Postmodernizm zaś otwiera drzwi dla funkcjonowania wie-
lorakich niezależnych opowiadań, do akceptacji różnic i tolerowania odmienności. 
Według Lyotarda postmodernizm przyczyni się do dalszego rozwoju wynalazczości, 
ponieważ twórczość powstaje zawsze w wyniku niezgody11.

Michael Foucault, okrzyknięty prawdziwym uczniem Nietzschego, postulował, że 
prawda nie istnieje sama w sobie jako uniwersalna opowieść, lecz jest tym, czym sil-
niejsi (liczniejsi) zadecydują12. Czym jest prawda? To zależy, jak silniejsza grupa posta-
nowi. W zasadzie to grupy stojące u władzy produkują wiedzę (szczególnie historycz-
ną), którą inni muszą przyjąć jako prawdę (np. ze względu na to, kto tworzy szkolny 
program, inna może być „prawda historyczna” dla ucznia w Polsce, a inna dla ucznia 
w Rosji). Dlatego prawda jest fi kcją, podobnie jak historia, gdyż służy systemom wła-
dzy. „Prawda” próbuje zamaskować różnorodność i różne perspektywy, które istnieją 
w świecie – po to, aby zniewalać. Remedium na taką „prawdę” jest pokazanie, że hi-
storia to nic więcej, jak wytwór przypadkowych konfl iktów. A zatem historia nie ma 
większego znaczenia13. Liczą się jedynie różne możliwości, które człowiek może obrać 
w czasie.

Jacques Derrida odrzucił „logocentryzm”, fundamentalny pogląd zachodniej 
kultury, który utrzymuje, że rzeczy znajdują swe niezmienne i konkretne znaczenia 
w umyśle istoty istotnie istniejącej, a ludzie mogą je poznać14. Odrzucił więc w ten 
sposób wszelkie przekonania, które utrzymują, że znaczenie czy prawda są osadzone 
na czymś (kimś) poza ludzkim światem. Pozbawił rozum oparcia w czymś obiektyw-
nym poza nim samym. Nie ma ontologicznych podstaw pewnej wiedzy. Skrytykował 
przy tym fi lozofów za to, że pretendują do miana obiektywnych obserwatorów świata 
i różnych dziedzin życia, czyniąc się panami nad tekstem15. Jednocześnie podważył 

10 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Warszawa 1997, s. 19-20.
11 Ibidem, s. xxv. Por. S.J. Grenz, A Primer on Postmodernism…, s. 48-49.
12 Zob. M.J. Erickson, Th e Postmodern World. Discerning the Times and the Spirit of Our Age. Wheaton 

2002, s. 42-43.
13 Por. S.J. Grenz, A Primer on Postmodernism..., s. 136.
14 Zob. M.J. Erickson, Th e Postmodern World…, s. 38-40. Określenie „istota istotnie istniejąca” wywodzi 

się z fi lozofi i. U Platona byłby to bóg myślący Idee, które są niezmienne. W chrześcijaństwie byłby to 
Bóg, który nadaje znaczenie wszystkiemu w stworzeniu.

15 S.J. Grenz, A Primer on Postmodernism..., s. 139-150.
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znaczenie zamysłu autora w przypadku zapisanych wypowiedzi. Według niego to czy-
telnik/odbiorca w swoim doświadczeniu i wobec zmieniającego się kontekstu określa 
nieustannie i bez końca znaczenie słów z pomocą innych słów, nigdy nie dochodząc 
do ostatecznego sensu, gdyż spisany język nie ma sztywno określonego znaczenia. 
Pozbawieni wszelkiej obiektywności ludzie powinni nauczyć się żyć w obliczu niepo-
koju, wynikającego z braku ostatecznego znaczenia.

Trzecim prorokiem postmodernizmu był Richard Rorty ze swoim pragmatycz-
nym podejściem. W fi lozofi i charakteryzuje się ono odrzuceniem metafi zyki, a więc 
mówienia o prawdzie jako reprezentującej obiektywną rzeczywistość. Pyta jedynie 
o przydatność danego poglądu dla skutecznego działania. Według Rorty’ego prawda 
jest sprawą ludzkiej konwencji, przyjętym indywidualnie sposobem wypowiadania się 
o świecie16. Nie ma obiektywnego poznania świata, są tylko subiektywne interpretacje 
poszczególnych ludzi. Jeśli ktoś je artykułuje, czyni to tylko po to, by pomogły mu sta-
wić czoło różnym sytuacjom w życiu oraz w osiąganiu pożądanych celów. Dążeniem 
fi lozofi i powinno być dyskutowanie różnych interpretacji, a nie odkrywanie jakiejś 
obiektywnej prawdy. Rorty ograniczyłby się do zadawania pytań o powody, które do-
prowadziły kogoś do przyjęcia takiej a nie innej interpretacji. Sprawdzałby również, 
czy czyjeś wypowiedzi są spójne z systemem tych interpretacji. Jednak w jego prze-
konaniu nie ma nadrzędnej prawdy, są tylko przydatne pojęcia i dźwięki, które ludzie 
wypowiadają, by osiągnąć to, czego pożądają: jedzenia, seksu, a także zrozumienia 
świata, solidarności ludzkiej oraz własnej tożsamości. W mówieniu więc bardziej niż 
dialektyka (dochodzenie do prawdy) liczy się retoryka (często rozumiana jako estety-
ka wypowiedzi).

Według Rorty’ego istota ludzka jest nieustannie zmieniającym się zespołem wie-
rzeń i pragnień, które we wzajemnym oddziaływaniu tworzą działanie. Osobista toż-
samość może zostać określona we własnym kontekście społecznym i historycznym. 
Jednak instytucje publiczne muszą być neutralne w kwestii określania celów ludzkiej 
egzystencji17.

Podsumowanie postmodernistycznego podejścia
Zwolennicy postmodernizmu głoszą śmierć metanarracji, gdyż żaden światopo-

gląd nie może sobie rościć prawa do bycia jedynym słusznym poglądem i do bycia 
ponad innymi poglądami. Każde działanie, mające na celu ustanowienie danego świa-
topoglądu nadrzędnym, jest w rzeczy samej próbą zdobycia władzy nad ludźmi. Me-

16 Ibidem, s. 152-158.
17 Ibidem, s. 160.
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tanarracja w opinii postmodernistów jest więc narzędziem władzy. Nie ma też sensu 
szukać jakiejś nadrzędnej prawdy w świecie metafi zyki, gdyż ona po prostu nie istnieje 
albo jest nieistotna dla ludzi, którzy i tak nie mogliby jej poznać.

Chcąc zerwać z wcześniejszymi tradycjami, postmodernizm postuluje pluralizm 
poglądów i interpretacji świata. Nie muszą one wcale ze sobą współgrać ani mieć 
punktów stycznych. Liczy się to, w jaki sposób dana osoba odczytuje teksty w danym 
czasie. Podobnie ważne jest to, że poglądy i perspektywy mogą się zmieniać w czasie. 
Istotne są nowe podejścia, nowinki. A zatem ostatecznie ważna jest autonomia jed-
nostki i jej prawo do posiadania własnej równoprawnej interpretacji. Nie ma ogólnych 
kryteriów i standardów, na podstawie których można by oceniać „słuszność” danej 
interpretacji.

W związku z tym nie ma też możliwości stałego określenia własnej tożsamości 
w świecie. Rozum ludzki nie ma wglądu w świat poza nim samym, nie ma oparcia 
w czymś poza nim samym (nie jest autonomiczny). Samookreślenie się więc będzie 
zawsze uwarunkowane czasem, kontekstem społecznym i zmieniającymi się warun-
kami. Człowiek w pewnym sensie jest „kameleonem”.

REAKCJE CHRZEŚCIJAN EWANGELIKALNYCH NA POSTMODERNIZM

Postmodernizm ze swoimi radykalnymi twierdzeniami może być bardzo nie-
wygodnym prądem dla ewangelikalnych chrześcijan, dla których Biblia oraz służba 
Chrystusa i dzieło jego krzyża stanowią nadrzędne opowiadanie. Trend ten podwa-
ża zresztą samą możliwość zrozumiałego objawienia się Boga człowiekowi. A zatem 
postmodernizm zdaje się godzić w podstawy chrześcijańskiej wiary. Można jednak 
zapytać: czy pozostaje jedynie zagrożeniem dla działalności współczesnych kościołów, 
czy stanowi też szansę na skorygowanie pewnych nadużyć z przeszłości? Ze względu 
na różnorodność ruchu ewangelikalnego nie ma wspólnych odpowiedzi wobec twier-
dzeń postmodernizmu.

Reakcje negatywne
Reakcje negatywne dostrzegają w postmodernizmie jedynie zagrożenia. Wyjściem 

miałby być powrót do sposobu myślenia poprzedzającego modernizm.
Historyk i teolog David Wells uważa, że Kościół musi pozostać w obrębie swego 

historycznego wyznania i nauczania oraz historycznie wypracowanych ról. Nie powi-
nien się poddawać trendom obecnego czasu. Wells powołuje się na przykład aposto-
łów, którzy choć żyli w erze nasilonego pluralizmu, ogłaszali fakty dotyczące Chrystu-
sa, a potem wskazywali sposoby odnoszenia ich do życia. Pierwotni chrześcijanie po 
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prostu wiedzieli, że ich wiara jest absolutnie prawdziwa18. Wydaje się, że w ten sposób 
Wells zabiera nas z powrotem do czasów sprzed modernizmu.

Ewangeliczny teolog i fi lozof Douglas Groothuis próbuje odbudować pozycję 
metafi zycznej prawdy w postmodernistycznym, relatywistycznym świecie. Czyni to, 
odwołując się do słuszności modernistycznego modelu prawdy i racjonalności, nie 
dostrzegając pozytywnych aspektów nowych podejść19. Wydaje się przy tym zapomi-
nać, że nie wszyscy zgadzają się co do tej racjonalności.

Reakcje pozytywne
Coraz większa część teologów ewangelikalnych widzi w postmodernizmie szansę 

dla kościołów na wyjaśnienie pewnych kwestii w sposobie głoszenia Ewangelii w świe-
cie. Dostrzegają przy tym też słabości i sprzeczności samego postmodernizmu w jego 
radykalnej wersji. Na przykład nie ulega wątpliwości, że postmodernizm, próbując 
uśmiercić wszystkie metanarracje, sam usiłuje stać się metanarracją, głosząc swoje 
uniwersalne przesłanie, które brzmi: „nie ma powszechnej prawdy”20. Samo twier-
dzenie przejawia żądzę władzy nad innymi, odmiennymi twierdzeniami. Widać więc 
w tym dużą niekonsekwencję. Podobną sprzeczność można zaobserwować u Derridy, 
który z jednej strony głosił śmierć autora, lecz z drugiej sam jako autor polemizował 
z tymi, którzy według niego niewłaściwie zrozumieli jego autorskie intencje21. Ewan-
geliczny chrześcijanin zakłada, że człowiek jako interpretator nie do końca może być 
jedynie twórcą tekstu, musi być też jego uważnym odbiorcą.

Choć programowo chwiejny, postmodernizm można jednak postrzegać jako znak 
pozytywnego wyzwania. Anglikański teolog, sympatyzujący z ewangelicznymi nurta-
mi Kościoła, N.T. Wright w jednym ze swoich artykułów stwierdził: „Ze zrządzenia 
Bożego postmodernizm odgrywa rolę herolda, który ogłasza upadek modernizmu 
z jego arogancją, gdyż stwierdza, że rzeczy nie są tak proste, jak je rysował moder-
nizm, starając się zbudować własną wieżę Babel; oto Bóg zstępuje teraz, by rzucić na to 

18 Zob. M.J. Erickson, Postmodernizing the Faith: Evangelical Responses to the Challenge of Postmoder-
nism. Grand Rapids 1998, s. 32-33.

19 Por. C. Bassara, Postmodern Hermeneutics..., s. 140-141.
20 Por. N.T. Wright, Th e Millennium Myth..., s. 68.
21 Np. gdy John Searle napisał jedenastostronicową krytykę myśli Derridy, Derrida napisał dwudziesto-

dwustronicową odpowiedź, w której nieustannie próbował dowieść, że Searle go źle zrozumiał i źle 
opisał jego poglądy. Por. M.J. Erickson, Th e Postmodern World..., s. 81. Główną różnicą między nimi 
jest to, że Searle wierzy w możliwość rozpoznania intencji autora przynajmniej w przybliżeniu, a Der-
rida takiej możliwości zaprzecza. Por. K.J. Vanhoozer, Is Th ere a Meaning in Th is Text? Th e Bible, the 
Reader and the Morality of Literary Knowledge. Leicester 1998, s. 211.
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okiem i pomieszać języki”22. Postmodernizm może być postrzegany jako „pomiesza-
nie języków”. Jednak w pozytywnym sensie zdaje się wskazywać społeczeństwom to, 
co jego poprzednik porzucił – poczucie tajemniczości, duchowości, złożoności i róż-
norodności; choć w odmianie świeckiego postmodernizmu sprawy te mogą jawić się 
chaotycznie.

Warto jeszcze raz podkreślić, że postmodernizm jako kontrreakcja na modernizm 
nie jest remedium, lecz jedynie znakiem. W swej świeckiej wersji niejednokrotnie 
w skrajny sposób wskazuje na problemy modernizmu, nie mogąc zaoferować w za-
mian satysfakcjonujących rozwiązań. Jednak wydaje się, że jego uwagi i spostrzeżenia 
w zestawieniu z objawieniem natury Bożego Królestwa (Łk 22,25-27) mogą stać się 
dobrym wyznacznikiem w konstruowaniu lepszych poglądów, lepszej postawy ludzi 
podlegających autorytetowi Boga. Modernizm pokazał w praktyce, że człowiek ma 
wrodzone tendencje do nadużywania swojej wiedzy i autorytetu, do czynienia siebie 
punktem odniesienia wszelkiej prawdy, do narzucania innym siłą i retoryką swego 
punktu widzenia. Postmodernizm zaś wskazał różne „prawdy” tego świata, usuwając 
tym samym podstawę hegemonicznej ludzkiej „obiektywności” i nadając (przynaj-
mniej teoretycznie) równość różnorodnej subiektywności. 

Zdaje się, że ewangeliczne chrześcijaństwo może zaoferować pozytywną alterna-
tywę dla zupełnego „rozproszenia” spod tej nowej wieży Babel, jaką jest świecki post-
modernizm. Ewangelikalni chrześcijanie mogą odnaleźć w Biblii przesłanie realnego 
szacunku dla różnorodności (Ef 2,14-18; Ap 5,9). Krzyż Chrystusa sprawia, że obok 
siebie stanąć mogą ludzie z różną historią, z różnych klas społecznych, z nieco od-
miennymi zapatrywaniami na kwestie stosowania Bożych prawd (np. Jk 1-2). Zasadą 
jest przyjmowanie innych ze względu na miłość, którą Chrystus umiłował ich do głę-
bi (J 13,1). Normą jest umieranie dla siebie i swych „modernistycznych” przekonań 
oraz życie w poświęceniu dla innych (Mk 8,35). Chodzi o chrystusowe rezygnowanie 
z własnego statusu.

Jacques Derrida zalecał postmodernistycznemu człowiekowi przyzwyczajenie 
się do stanu niepokoju wynikającego z braku ostatecznego znaczenia i ostatecznej 
spójności. Możliwe, że nie zbadano jeszcze dokładnie skutków emocjonalnych i spo-
łecznych nieustannego życia w takim niepokoju i sceptycyzmie, choć można sobie 
wyobrazić, że nie będą zbyt korzystne dla jednostek i społeczności. Wydaje się, że 
absolutny relatywizm może zmęczyć człowieka i doprowadzić go do rozpaczy, do sta-

22 Tłumaczenie autora. Zob. N.T. Wright, Th e Christian Challenge in the Postmodern World. „Respon-
se” 2005, 28, 2, http://www.spu.edu/depts/uc/response/summer2k5/features/postmodern.asp [dostęp 
24.04.2013].
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nu permanentnej obawy. Alternatywą jest wiara ewangelikalnych chrześcijan w osta-
teczne znaczenie, w ustalony sens tekstu, w zamysł Autora. Uznają, że są odbiorcami 
znaczenia, a nie jedynie jego wytwórcami23. Czerpią z obiektywnej Prawdy, która jest 
poza nimi i która została objawiona w Słowie-Synu. To może przynieść wytchnienie 
i poczucie pokoju. Jednak w postmodernistycznym kontekście muszą zwracać uwagę 
na subiektywne interpretacje. Wobec wcześniejszych nadużyć modernizmu, na które 
wskazuje dziś postmodernizm, mogą czynić to ze świadomością, że sami w sobie mają 
etyczne predyspozycje do nadwerężania bądź umniejszania tej Prawdy. Zresztą sami 
Reformatorzy przestrzegali przed niebezpieczeństwem czynienia siebie Bogiem, mó-
wiąc o ukierunkowaniu każdego człowieka na samego siebie (homo incurvatus in se 
ipsum). Dotyczy to także sfery interpretacji. A zatem osobiste interpretacje należałoby 
potraktować jako przedostateczne. Pokora interpretacyjna polegać ma na słuchaniu 
„innych głosów/perspektyw” w społeczności Kościoła, które będą weryfi kowały wła-
sne odczytania. Zatem istotne byłoby czytanie Pisma Świętego we wspólnocie, wraz 
z innymi, co ograniczy możliwość uczynienia swojej przedostatecznej prawdy Prawdą 
ostateczną24.

Ewangelikalizm uznaje również to, na co postmodernizm próbuje zwrócić uwa-
gę współczesnego człowieka, mianowicie tajemniczość świata. Zgodnie z pewnymi 
biblijnymi tekstami Bóg niejednokrotnie działa w swym stworzeniu w zaskakujący, 
niewytłumaczalny, tajemniczy sposób (Hi 9,10; Rz 11,33-34). Człowiek nawet nie jest 
w stanie ostatecznie zgłębić podstawowych doświadczeń swego życia i otaczającej go 
natury (Prz 30,18n.). Biblia wskazuje też, że to, co widzialne i namacalne, przesiąknię-
te jest w całości rzeczywistością duchową (Dn 10,12-14; J 6,53; Rz 12,1; Ef 6,12). Świat 
pozostaje okryty tajemniczością. Jednak nie prowadzi to do frustracji, gdyż biblijna 
nadzieja jest taka, że mądry i kochający Bóg utrzymuje i porządkuje wszystko w swej 
nieogarnionej mocy (Iz 45,12; 54,10-11). Choć według postmodernistów wszyscy bo-
gowie zawiedli, ewangelikalni chrześcijanie mogą podjąć wyzwanie wykazania, że Bóg 
Biblii nie zawodzi25.

Chrześcijaństwo ewangelikalne pozostaje wyznaniem, które wierzy w istnienie 
metanarracji, a zatem będzie kategoryzowało pewne określenia dotyczące Boga, czło-

23 Trafne ujęcie tego zagadnienia można odnaleźć w: K.J. Vanhoozer, Is Th ere a Meaning..., s. 462 nn.
24 Ewangeliczny chrześcijanin, który przypisuje autorytet Biblii, wezwany jest przez nią, by pamiętać, że 

jego wiedza musi być złagodzona przez miłość do bliźniego i pokorę myślenia (por. 1 Kor 8,1; Prz 26, 
12). Powinien też liczyć się z tym, że ludzkie poznanie zmienia się z upływem czasu, że wzrasta wraz 
z rozwojem historii, nad którą panuje Bóg (zob. schemat rozwoju opisany w 1 Kor 13,8-12).

25 Por. N.T. Wright, Th e Millennium Myth..., s. 69.
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wieka i świata26. Może więc być współcześnie oskarżane o modernistyczne podejście 
i imperialistyczne dążenia. Postmoderniści kładą nacisk na autonomiczność człowie-
ka oraz na możliwość ciągłego wyboru. Można jednak zadać pytanie: czy na zwykłym 
poziomie egzystencjalnym człowiek taki nie jest zmęczony nieustannym brakiem 
orientacji i stałości, nieustannym kreowaniem siebie? Ewangelikalne chrześcijań-
stwo może takiemu człowiekowi zaproponować odpoczynek i odnalezienie stałości 
w Chrystusie (zob. Mt 11,28). Może skierować zaproszenie do skosztowania czegoś 
nowego i dobrego – Boga (por. Ps 34,9).

Ze względu na to, że postmodernizm pozostaje podejrzliwy wobec wszystkich lu-
dzi opowiadających się za istnieniem metanarracji, bardzo ceni sobie autentyczność. 
Ewangelikalni chrześcijanie mogą zaciekawić więc postmodernistów swoim auten-
tycznym życiem z Bogiem. Wydaje się, że mogą ich również pozyskać, tworząc atmos-
ferę otwartości i nie wymagając w pierwszej fazie zainteresowania żadnych deklaracji. 
Może w ten pragmatyczny sposób postmodernista będzie mógł sprawdzić swoje życie 
z Bogiem.

Wydaje się, że postmodernizm można odczytywać jako wartościowe wyzwanie 
rzucone współczesnemu człowiekowi i Kościołowi. Nie jest odpowiedzią na zanie-
dbania i błędy z przeszłości, lecz pomocnym znakiem. Wykorzystany we właściwy 
sposób, może pomóc docenić szczególność, tajemniczość i niepoznawalność świata 
i życia oraz prawdziwą różnorodność wśród ludzi, a także nauczyć pokory wobec wła-
snego poznania, umiejętności i osoby Boga.

26 Uwagi te zawdzięczam koledze z EWST, drowi Andreasowi Hahnowi.
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chrześcijanie ewangelikalni 
wobec religii niechrześcijańskich

AKTUALNOŚĆ ZAGADNIENIA

Na zachodzie Europy pluralizm religijny jest faktem społecznym w wyniku obec-
ności reprezentantów głównych religii światowych (islamu, judaizmu, hinduizmu, 
buddyzmu, konfucjanizmu, szintoizmu). Wśród tych religii szczególnie wyraźna jest 
wzrastająca liczba muzułmanów. Bardziej wzrasta tylko liczba osób bezreligijnych, zaś 
chrześcijan – maleje. Dane z czterech krajów europejskich w latach 2001 i 2010 uka-
zuje poniższe zestawienie1. 

Rok Przynależność Francja Niemcy Zjednoczone 
Królestwo

Polska

2001 muzułmanie 10,0% 3,7% 2,0% brak danych

2010 10,5% 4,4% 3,2% 0,1%

2001 chrześcijanie 67,70% 69,50% 67,70% 90,29%

2010 61,14% 64,25% 59,66% 89,63%

2001 bezreligijni 19,70% 26,60% 28,00% 9,58%

2010 26,30% 30,51% 34,49% 10,13%

1 Por. Operation World. Red. P. Johnstone, J. Mandryk. Carlisle, Waynesboro 2001, s. 255 (Francja), 270 
(Niemcy), 526 (Polska), 650 (Zjednoczone Królestwo); Operation World. Red. J. Mandryk. Colorado 
Springs 2010, s. 340 (Francja), 359-360 (Niemcy), 689 (Polska), 851 (Zjednoczone Królestwo). Należy 
wziąć pod uwagę, że podany procent chrześcijan odnosi się do liczby członków w kościołach, więc 
obejmuje także tych, którzy faktycznie nie wierzą w chrześcijańskie nauczanie, ale z różnych względów 
jeszcze nie wystąpili z kościoła.
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Podczas gdy na początku XX wieku chrześcijaństwo miało jeszcze monopol re-
ligijny w zachodniej i środkowej Europie, to na początku XXI wieku chrześcijańskie 
wyznanie nigdzie w Europie nie jest już oczywistością. Dotyczy to również Polski, 
gdzie chrześcijaństwo w katolickim ujęciu nadal dominuje, choć od paru lat silny jest 
ruch sekularyzacyjny, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Do podstaw ewangelikalizmu należy działalność misyjna. Pokazują to deklara-
cje ruchu lozańskiego, zwłaszcza tzw. Przymierze Lozańskie (1974 r.)2, które należy 
do najważniejszych dokumentów współczesnego ewangelikalizmu. Deklaracja ta 
podkreśla wyjątkowość Jezusa Chrystusa jako jedynego pośrednika między Bogiem 
a ludźmi oraz konieczność i naglącą potrzebę ewangelizacji na całym świecie, związa-
ną z odpowiedzialnością społeczną. Przez to deklaracja odzwierciedla ważny element 
istoty ewangelikalizmu od czasów świetności ruchu pietystycznego, kiedy pod wpły-
wem działalności Mikołaja hrabiego Zinzendorfa pierwsi protestanccy misjonarze zo-
stali posłani do krajów pozaeuropejskich (1735 r.). Misyjna tożsamość oraz obecność 
innych religii w Europie wymagają, aby ewangelikalni chrześcijanie zastanowili się, 
w jaki sposób mogą odnosić się do innych światowych religii.

MODELE TEOLOGII INNYCH RELIGII

Rozważanie tego, w jaki sposób można rozumieć istnienie, praktyki i nauki in-
nych religii oraz ich znaczenie dla własnej religii, nazywa się teologią innych religii. 
Chrześcijańska teologia innych religii próbuje odpowiedzieć na te pytania z perspek-
tywy chrześcijańskiej, zajmuje się m.in. pytaniem o możliwości zbawienia w innych 
religiach. W obrębie tego zagadnienia wyróżniamy dzisiaj głównie trzy modele: eks-
kluzywizm (albo lepiej partykularyzm), inkluzywizm oraz pluralizm. Chodzi w nich 
wyłącznie o kwestię soteriologiczną, więc o możliwość zbawienia, nie o kwestie episte-
mologiczne, czyli istnienie prawd wiary w innych religiach.

Według partykularyzmu Jezus Chrystus jest normatywnym objawieniem Bożym. 
Bez jego zastępczego dzieła na krzyżu, które stanowiło przebłaganie, nie ma ani prze-
baczenia grzechów, ani zbawienia dla człowieka. Tylko ci, którzy słyszą Ewangelię 
o Chrystusie i Jego dziele oraz wyraźnie wyznają wiarę w niego, są zbawieni. To sta-
nowisko uzasadnia światowe działanie misyjne celem zapoznawania ludzi z Chrystu-

2 Por. „Th e Lausanne Covenant” (1974), http://www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.
html, i również deklaracje następnych dwóch ogólnoświatowych misyjnych konwencji tego ruchu, 
„Th e Manila Manifesto” (1989) http://www.lausanne.org/en/documents/manila-manifesto.html oraz 
„Th e Cape Town Declaration” (2010) http://www.lausanne.org/en/documents/ctcommitment.html 
[dostęp 16.03.2013].
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sem. Ważnym reprezentantem partykularyzmu był Karol Barth, który równocześnie 
negował istnienie objawienia Bożego poza Chrystusem. Ewangelikalizm w zasadzie 
nie podziela chrystomonizmu3 Bartha, ale utrzymuje, że tak zwane objawienie ogól-
ne (objawienie Boże w przyrodzie, w historii oraz w ludzkim sumieniu) jeszcze nie 
prowadzi do zbawienia. Ważnymi przedstawicielami ewangelikalnych stanowisk byli 
misjonarz Lesslie Newbigin oraz tybindzki misjolog prof. Peter Beyerhaus.

Inkluzywizm również wyznaje, że Chrystus jest normatywnym objawieniem Bo-
żym i bez jego dzieła na krzyżu nie ma zbawienia. Jednak zbawienie jest dostępne 
człowiekowi również poza kościołem chrześcijańskim w wielu innych religiach (cho-
ciaż nie we wszystkich) – i to bez usłyszenia chrześcijańskiego przesłania, pod warun-
kiem, że człowiek szuka Boga według najlepszych zasad tych religii. Lecz to zbawienie 
zawsze pochodzi od Chrystusa, nawet jeśli zbawiony człowiek o tym nie wie. Z naj-
pełniejszym i najdoskonalszym objawieniem Boga człowiek spotyka się w obrębie 
chrześcijaństwa przez osobiste poznanie Chrystusa. Dlatego według inkluzywistów 
światowa misja, której celem jest nawrócenie ludzi do Chrystusa, ma sens, jednak nie 
jest ona konieczna, aby rozpowszechniać zbawienie pochodzące od Chrystusa. Od 
II Soboru Watykańskiego ofi cjalne stanowisko Kościoła katolickiego można nazywać 
inkluzywizmem4. Ewangelikalnym reprezentantem inkluzywizmu był amerykański 
teolog Clark H. Pinnock.

Pluralizm zakłada, że pewne religie światowe stanowią pełnoprawne drogi do bo-
skiej rzeczywistości. Chrystus jest jednym spośród wielu równie ważnych objawień tej 
rzeczywistości. Każdy człowiek może przez przestrzeganie zasad swojej religii przejść 
transformację od skupienia się na samym sobie do skupienia się na boskiej rzeczywi-
stości. Tę transformację należy nazwać zbawieniem, a takie jego rozumienie otwiera 
furtkę dla zasadności wielu religii. Pluralizm zazwyczaj włącza do tej koncepcji zba-
wienia tylko główne religie światowe, pomijając np. religie przodków, satanizm i po-
dobne raczej skrajne koncepcje religijności.

Jednym z pierwszych przedstawicieli pluralizmu religijnego był anglikański teo-
log i fi lozof John Hick. Jego stanowisko jest obecnie kontynuowane przez niemiecko-
-amerykańskiego naukowca Perry’ego Schmidta-Leukla. Poglądy pluralistyczne wy-
znają też katoliccy teolodzy Paul Knitter i Raimundo Panikkar. Dzisiaj pluralizm re-
ligijny wydaje się coraz bardziej zakorzeniony w myśleniu religijnym w Europie Za-
chodniej, jednak nie jest ofi cjalnie przyjęty przez kościoły.

3 Chrystomonizm to stanowisko, które twierdzi, że objawienie Boże znajduje się wyłącznie w Chrystu-
sie, a nie w przyrodzie, historii lub w sumieniu człowieka.

4 Por. Drugi Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, rozdz. 2, KK 16.



146

część 3: ewangelikalizm a inne nurty myślowe

ARGUMENTY GŁÓWNYCH MODELI I KRYTYKA

Pluralizm
Przedstawiając krótko pluralizm, odnoszę się głównie do koncepcji Hicka i Schmid-

ta-Leukla5. Podstawowe założenia ich pluralizmu religijnego są następujące.
–  Ponieważ Bóg ma zamiar zbawić wszystkich ludzi (por. 1 Tm 2,4), należy zna-

leźć teologiczną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób może On osiągnąć ten cel 
w przypadku tych osób, które nie słyszały Ewangelii o Jezusie Chrystusie, a to do-
tyczy znacznej większości ludzi. Trudno byłoby się pogodzić z myślą, że sprawie-
dliwy Bóg zbawiłby tylko tę mniejszość, która usłyszała o Jezusie.

–  W głównych religiach światowych chodzi zasadniczo o to samo: o zmianę w czło-
wieku polegającą na przejściu od skupienia się na samym sobie do skupienia się na 
Ostatecznej Rzeczywistości (którą chrześcijanie nazywają Bogiem Trójjedynym). 
Ta transformacja nazywa się zbawieniem i ma tę samą podstawową treść w każdej 
z głównych religii. Równocześnie znajdujemy w tych religiach przykłady na to, że 
zbawienie jest realizowane w życiu ich wyznawców – chodzi o ludzi żyjących we 
wzorowy sposób.

–  Ostateczna Rzeczywistość jest niewyrażalna, ludzki język jest nieadekwatny do 
tego, aby o niej mówić lub ją określać. Z tego powodu klasyczne określenia jej 
w religiach, czyli dogmaty, są nieadekwatne. „Bóg” jest zawsze inny i większy od 
tego, co można o nim mówić.

–  Jeśli Ostateczna Rzeczywistość objawia się ludziom, nie mogą oni uniknąć prób 
konceptualizacji swoich doświadczeń w obrębie tych objawień, więc usiłują mówić 
coś o Ostatecznej Rzeczywistości. Ich koncepcje będą się różniły w zależności od 
historycznej i kulturowej sytuacji ludzi. W taki sposób możliwe jest wyjaśnienie 
powstania różnych religii na podstawie istnienia tylko jednej Ostatecznej Rzeczy-
wistości. Religie różnią się nie w swojej istocie, tylko w swoich fenomenach, czyli 
dogmatach i zwyczajach.

–  Tradycyjne chrześcijańskie nauczanie o boskości Chrystusa jest uważane za bar-
dzo wątpliwe. Historyczno-krytyczne badania NT pokazują, że Jezus nie uważał 
samego siebie za Boga, był po prostu żydowskim rabinem i apokaliptycznym 
prorokiem. Można zrekonstruować proces, w wyniku którego Jezusowi zosta-

5 Główne dzieła tych dwóch teologów: J. Hick, A Christian Th eology of Religions: Th e Rainbow of Faiths. 
Louisville 1995; P. Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen: Eine christliche und pluralistische Th eologie der 
Religionen. Gütersloh 2005.
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ła przypisana boskość. Proces ten staje się zrozumiały, gdy bierzemy pod uwagę 
wielki zapał Jego zwolenników. Poza tym wszystkie wyjaśnienia związku pomię-
dzy Bogiem i człowiekiem we wcieleniu Jezusa zawierają tajemnicę i nigdy nie są 
do końca zadowalające dla rozumu. A zatem nauki o wcieleniu nie należy brać 
dosłownie; metaforycznie pokazuje ona ważność Jezusa dla tego, który w Niego 
wierzy. Jest więc odpowiednim wyrazem chrześcijańskiego doświadczenia Boga 
w Jezusie, jednak nieobowiązującym całej ludzkości. Język apostołów w NT (np. 
„nie ma w innym zbawienia” Dz 4,12, BT) jest językiem miłości i zapału, którego 
nie należy rozumieć ontologicznie. Boskość Chrystusa też nie jest potrzebna w ro-
zumieniu przebaczenia: Bóg nie potrzebuje zastępczej ofi ary swojego syna jako 
boskiej istoty, aby przebaczać grzechy (to w ogóle jest dość archaiczna myśl). On 
przebacza po prostu ze swojej miłości, tak jak w przypowieści o marnotrawnym 
synu. Przez rezygnację z tradycyjnej wysokiej chrystologii chrześcijaństwo może 
pluralistycznie podchodzić do innych religii. 

Pogląd ten został skrytykowany głównie pod dwoma względami.

1. Nie jest on właściwie pluralistyczny, ponieważ zakłada ujednolicenie głównych 
religii.

 Pluralizm Hicka nie widzi wielkich różnic między religiami. Hick uważa, że w każ-
dej z nich chodzi o to samo. Kiedyś użył jako ilustracji opowieści o ślepcach i sło-
niu, znanej w tradycji buddyjskiej6. Król postawił słonia przed ślepymi i kazał im 
go dotknąć. Potem mieli opowiadać, czego dotknęli. Każdy z nich podał zupełnie 
inny opis przedmiotu, aż zaczęli się kłócić, ku rozbawieniu króla. Tak samo religie 
dostrzegają Ostateczną Rzeczywistość – tyle że z bardzo ograniczonej perspekty-
wy, więc ich roszczenia co do ogólnej prawdy są mylne. Jeśli jednak podobieństwo 
to jest używane przez pluralizm religijny w taki sposób, to można konkludować, 
że pluralistyczny teolog uważa samego siebie za tego króla, który w przeciwień-
stwie do wyznawców religii wie, jaka jest istota wszystkich religii. Ortodoksyjni 
wyznawcy są uważani za ślepych, czyli za takich, którzy sami nie rozumieją istoty 
swoich religii. Pluralizm religijny Hicka rości więc sobie uprzywilejowany punkt 
widzenia, na podstawie którego uznaje jednolitość religii.

2. Nie jest chrześcijański, gdyż neguje podstawowe przekonania chrześcijańskie 
o Trójjedynym Bogu i wcieleniu.

6 Por. J. Hick, God and the Universe of Faiths. London 1977, s. 140; idem, Problems of Religious Pluralism. 
New York 1985, s. 37-42. Podobieństwo znajduje się w piśmie Udana (pismo buddyzmu z kanonu Pali) 
IV, 4-6.
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 Rezultaty historyczno-krytycznego badania NT są poddawane krytyce przez 
badaczy reprezentujących inne szkoły interpretacyjne. Według nich z NT moż-
na wnioskować, iż Jezus twierdził, że był równy Bogu, Jego zmartwychwstanie 
zdarzyło się w historii. Co więcej, proces kształtowania się dogmatu nie decyduje 
o jego właściwości. Chrześcijanie przez wieki rozumieli naukę o wcieleniu do-
słownie, a nie metaforycznie – więc trudno nazywać taką chrystologię chrześci-
jańską w tradycyjnym sensie tego określenia. 

Jeśli chodzi o pojmowanie zbawienia, to z pewnością przejście od egocentryzmu 
do skupienia się na Bogu jest ważnym elementem zbawienia również w chrześcijań-
skim rozumieniu. Jednak pluralistyczne podejście umniejsza wagę grzechu i prze-
baczenia. Pozostaje pytanie, czy człowiek uważając, że jest grzesznikiem (zwłaszcza 
w reformacyjnym sensie), może zyskać pokój na podstawie przekonania, że Bóg po 
prostu przebacza. Czy raczej nie będzie uważał, że na podstawie sprawiedliwości Bo-
żej potrzebuje zastępczej i przebłagalnej ofi ary, którą złożył tylko Chrystus? Wydaje 
się, że pluralizm nie odpowiada na egzystencjalny problem grzechu, który człowiek 
może dostrzegać. Jego soteriologia jest więc w tej kwestii znacznie uproszczona. 

W podejściu Schmidta-Leukla Ostateczna Rzeczywistość jest niewyrażalna, więc 
wszelka mowa o niej jest nieadekwatna. Jednak chrześcijaństwo wierzy, iż Bóg obja-
wił się w Chrystusie i objawienie to jest wystarczająco konkretne i specyfi czne, aby 
naprawdę docierać do ludzi. A zatem możliwe jest mówienie o Bogu rzeczy praw-
dziwych. Sam Bóg dał się poznać, więc Ostateczna Rzeczywistość nie jest do końca 
niewyrażalna. Pomimo że nasze poznanie Boga jest cząstkowe, to jednak może być 
właściwe.

Inkluzywizm
W odróżnieniu od pluralizmu inkluzywizm nie upraszcza ortodoksyjnej chrysto-

logii. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, więc normatyw-
nym objawieniem Boga dla ludzi. Jego dzieło, a szczególnie Jego krzyż, są konieczne 
do zbawienia. Jednak inaczej niż ekskluzywizm postrzega możliwość zbawienia dla 
tych, którzy nie usłyszeli Ewangelii. Jeśli Bóg chce zbawić wszystkich ludzi (1 Tm 2,4) 
i Chrystus faktycznie umarł za cały świat (1 J 2,2), to należy zastanowić się nad tym, 
w jaki sposób to zbawienie może docierać do tych, którzy nie mieli możliwości usły-
szeć Ewangelii, choćby po prostu z tego powodu, że żyli zanim chrześcijański misjo-
narz do nich dotarł.

Inkluzywizm w swoich argumentach posługuje się nauką na temat objawienia 
ogólnego oraz Ducha Świętego. Skoro Bóg objawia się wszystkim ludziom we wszyst-
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kich czasach na wszystkich miejscach, to Jego łaska powinna być doświadczalna w tym 
samym zakresie niezależnie od głoszenia Ewangelii. Gdzie jest Bóg, tam również musi 
być Jego łaska. Bóg jest obecny na całym świecie przez Ducha Świętego. Skoro Duch 
działa wszędzie, również niezależnie od Kościoła i jego przesłania, to może działać 
równie dobrze przez inne religie. Inkluzywizm daje więc innym religiom możliwą rolę 
w doświadczaniu łaski Bożej. Duch Święty poprzedza misjonarzy i przygotuje ludzi na 
Chrystusa. Według Pinnocka powinniśmy być otwarci na to, że sam Duch przyciąga 
ludzi do Boga, nawet jeśli nie usłyszeli o Chrystusie7.

Pinnock znajduje wsparcie biblijne dla swoich przekonań już w ST. Rdz 14,17-20 
ukazuje postać Melchizedeka, znającego El Elyona, Najwyższego Boga, którego Abra-
ham uznaje za Boga. Melchizedek nawet jest kapłanem tego Boga. Tekst nie odpowia-
da na pytanie, w jaki sposób Melchizedek poznał prawdziwego Boga i jak stał się jego 
kapłanem. Następny przykład to bogobojny Filistyńczyk Abimelech (Rdz 20,1-18), 
do którego Bóg przemawia i który zachowuje się moralnie, poprawniej niż Abraham8. 
W NT jest mowa o owcach i kozłach (Mt 25,31-40), co zdaje się wskazywać, że niektó-
rzy służą Jezusowi, nawet nie wiedząc, że Jemu służą. Również rzymski ofi cer Korne-
liusz był miły Bogu przed poznaniem Chrystusa, ponieważ bał się Boga i postępował 
sprawiedliwie (Dz 10,35).

Inkluzywizm można krytykować na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, należy 
zapytać, czy takie stanowisko nie umniejsza roli chrześcijańskiej misji. Czy rozpo-
wszechnianie Ewangelii będzie miało wysoki status, porównywalny do tego, który 
mu przypisali apostołowie? Po drugie, zarówno w ST, jak i NT, ogólnie rzecz biorąc, 
nie znajdujemy takiego podejścia. W ST widzimy nieustanną krytykę proroków wo-
bec Izraela, który oddaje cześć innym bogom. W NT krytyka ta zostaje podtrzymana 
w misyjnej działalności apostołów, zwłaszcza Pawła. Jest on przekonany, że musi prze-
kazać Ewangelię o Jezusie wszystkim, żeby chociaż niektórych zbawić (1 Kor 9,22), 
i cieszy się, że Tesaloniczanie powrócili od bożków do Boga, aby służyć Bogu żywemu 
i prawdziwemu (1 Tes 1,9). Fragmenty podane wyżej na poparcie inkluzywizmu nie 
sugerują, aby opisane postaci były zbawione przed poznawaniem Jezusa, z wyjątkiem 
Melchizedeka, który pozostaje postacią enigmatyczną (por. Hbr 7,1-9), więc może na 
podstawie tego przykładu nie należy budować teologicznych twierdzeń.

7 Por. C.H. Pinnock, An Inclusivist View. W: Four Views of Salvation in a Pluralistic World. Red. D.L. 
Okholm, T.R. Phillips. Grand Rapids 1996, s. 106.

8 Por. ibidem, s. 109 nn.
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Partykularyzm
Partykularyzm szuka poparcia głównie w tych fragmentach NT, które wskazują, 

że poznanie osoby Jezusa i wyznanie wiary w niego są konieczne do zbawienia. Nastę-
pujące fragmenty są w tym kontekście najważniejsze:
–  Dz 4,12, BT: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 

niebem żadnego innego imienia, w którym mamy być zbawieni”. Zbawienie jest 
tutaj związane z imieniem Jezusa, czyli z jego osobą. Człowiek musi poznać osobę 
Jezusa, aby być zbawionym. Oprócz tego stwierdzenie to w kontekście uzasadnia 
zwiastowanie o Jezusie. Nie jest więc tylko wyrazem miłości i zapału, lecz argu-
mentem na podstawie przekonań o rzeczywistości.

–  Rz 10,14, BT: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mie-
li uwierzyć w Tego, o którym nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie 
głosił?”. Ten fragment wyraźnie wskazuje, że bez słyszenia o Jezusie nie może być 
mowy o wierze w Niego, a bez zwiastowania nikt nie będzie mógł wzywać jego 
imienia, aby być zbawionym.

–  J 3,18, BW: „Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; a kto nie wierzy, już jest osą-
dzony dlatego, że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Człowiek, 
który nie wierzy w osobę Jezusa, nie pozostaje na jakiejś neutralnej pozycji, lecz 
już jest osądzony.

Poza tym w NT znajdujemy przykłady pobożnych osób, które potrzebowały jesz-
cze informacji o Jezusie, aby mogły być zbawione. Paweł mówił o Żydach (Rz 10, 
1-3), którzy byli pełni żarliwości, ale bez zrozumienia. Samarytanie (J 4,28-30.39-42) 
byli pobożni, ale dopiero kiedy poznali Jezusa, uznali, że On jest zbawicielem świata. 
Rzymski ofi cer Korneliusz (Dz 10,44-48) szukał Boga, ale został zbawiony dopiero 
podczas mowy Piotra o Chrystusie (por. Dz 11,14).

Chociaż świadectwo NT wydaje się jednoznaczne, to należy wziąć pod uwagę je-
den ważny aspekt z ST. Za czasów ST ludzie jeszcze nie mogli znać Chrystusa, jednak 
niektórzy byli zbawieni, o czym świadczy NT. Czy ich sytuacja nie jest porównywalna 
do sytuacji dzisiejszych ludzi, którzy nie usłyszeli o Chrystusie? Czy to otwiera możli-
wość ich zbawienia bez poznania Chrystusa?

Partykularyzm oferuje dwie podstawowe odpowiedzi. Pierwsza twierdzi, że czło-
wiek będzie oceniany według tego, jak zareagował na objawienie Boże, które otrzymał 
za życia. Jednak grzech sprawia, że żaden człowiek nie żyje według tego objawienia. 
Nikt więc nie zasługuje na zbawienie. Bóg w swojej łasce niektórych zbawia, inni będą 
ukarani. Jednak ci, którzy chcieli żyć według objawienia, będą mniej ukarani. Możli-
wość zbawienia w ST nie jest porównywalna do możliwości w okresie NT, ponieważ 
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dla zbawionych w ST istniało specjalne przymierze Boże wraz z ofi arami, które mieli 
przynieść za swoje grzechy i które zapowiadały dzieło przyszłego Mesjasza. Nie doty-
czy to tych, którzy dzisiaj nie słyszą Ewangelii. Nie mamy więc podstaw, aby wierzyć 
w możliwość zbawienia poza wyraźnym wyznaniem Chrystusa9.

Druga odpowiedź zaczyna się również od tego, że człowiek będzie oceniany na 
podstawie objawienia, które otrzymał. Gdy jednak wyciągnie odpowiednie wnioski 
z tego ograniczonego poznania Boga i polega wyłącznie na łasce mało znanego Boga, 
to może być zbawiony, nawet nie znając Jezusa. Baptystyczny teolog Millard Erickson 
wypracował takie stanowisko bardziej szczegółowo i sformułował pięć zasad określa-
jących, czy człowiek posiada zbawczą wiarę10. Człowiek powinien mieć:

a)  wiarę w jedynego dobrego i mocnego Boga;
b)  wiarę, że jest winien Bogu pełne posłuszeństwo;
c)  świadomość, że człowiek nie spełnia swojego obowiązku, więc jest winien 

i potępiony;
d)  rozpoznanie, że nic nie jest w stanie zaoferować Bogu jako zadośćuczynienie;
e)  wiarę, że Bóg jest łaskawy i przebaczy temu, który polega wyłącznie na Jego 

łasce.

Taką samą wiarę mieli zbawieni w ST, którzy nie wiedzieli, kim jest Zbawiciel. Bóg 
w ST jest tym samym Bogiem, którego można poznać przez stworzenie (Dz 17,23), 
więc człowiek mógłby bez poznania Chrystusa być zbawiony na podstawie tych sa-
mych zasad, co ludzie w czasach ST. Jednak nie wiemy, czy to się kiedyś stało.

Ewangelikalny anglikanin John Stott mówił o niepewności w tej sprawie. Twier-
dził, że ewangelikalni zgadzają się co do trzech zasad11:

a)  wszyscy ludzie zginą, chyba że Bóg zainterweniuje i okaże się łaskawy;
b) ludzie nie mogą zbawić samych siebie przez jakiekolwiek czyny;
c) Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem.

9 Tak argumentuje H. Lindsell, Fundamentals for a Philosophy of the Christian Mission. W: Th e Th eo logy 
of the Christian Mission. Red. G.H. Anderson. New York 1961, s. 246, cytowany w: H.A. Netland, Re-
ligiöser Pluralismus und die Wahrheitsfrage [Dissonant Voices: Religious Pluralism and the Question of 
Truth, 1991]. Nürnberg 1999, s. 211.

10 Por. M.J. Erickson, Hope for Th ose Who Haven’t Heard? Yes, but… „Evangelical Missions Quarterly” 
1975, 11, s. 124 nn. Pogląd Ericksona jest przedstawiony w: H.A. Netland, Religiöser Pluralismus..., 
s. 215 nn.

11 Por. odpowiedź Stotta D.L. Edwardsowi w: D.L. Edwards, Evangelical Essentials: A Liberal-Evangelical 
Dialogue. Downers Grove 1988, s. 320-329, przedstawioną w: H.A. Netland, Religiöser Pluralismus..., 
s. 217 nn.
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Wszystko, co jest ponad to, pozostaje jednak spekulacją. Bóg nam nie objawił, co 
uczyni z tymi, którzy nie usłyszeli Ewangelii.

WNIOSKI DLA EWANGELIKALIZMU

Ewangelikalizm, który uznaje ostateczny autorytet Biblii, przyznaje się do party-
kularyzmu, chociaż pytanie, co będzie z ludźmi, którzy nie usłyszeli Ewangelii o Jezu-
sie, może pozostać otwarte. Należy przy tym uznać, że ewangelikalizm nie wypracował 
jeszcze teologii innych religii. A jest ona nieodzowna wobec istniejącego pluralizmu 
społecznego. Co należałoby uwzględniać przy formułowaniu ewangelikalnej teologii 
innych religii? 
1. Sama koncepcja religii nie jest jeszcze powszechnie zdefi niowana. Czy powinna 

uwzględniać oprócz teistycznych wierzeń także nieteistyczne (np. buddyzm) oraz 
światopoglądy (np. sekularyzm i ideologie XX wieku)12? Czy można odróżnić re-
ligię od ogólnej kultury danego społeczeństwa? Sformułowanie defi nicji religii 
może okazać się niemożliwe. Wtedy projekt pluralistycznego podejścia do religii 
stałby się z zasady wątpliwy. 

2. Jak należy zrozumieć objawienie Boże? Jaki jest wkład objawienia ogólnego w kon-
tekście nauki o zbawieniu? Czy objawienie szczególne (w Chrystusie, w Słowie 
Bożym) jest niezbędne do zbawienia? Czy Duch Święty może też niezależnie od 
Chrystusa objawiać coś o Bogu (w innych religiach) i czy takie objawienie może 
być zbawienne? Na podstawie Rz 1,18nn wydaje się, że objawienie ogólne nie pro-
wadzi człowieka do zbawienia, a Duch Święty wskazuje na Chrystusa i wywyższa 
zarówno Jego, jak i Jego dzieło (J 16,13-15).

3. Czy znajduje się jakaś prawda o Bogu, człowieku i ich relacji w innych religiach? 
Na podstawie objawienia ogólnego i stworzenia człowieka na obraz Boga moż-
na powiedzieć, że pewne prawdy wiary mogą być znane i faktycznie są znane 
w innych religiach. To jeszcze nie oznacza, że pełnią one funkcję zbawczą. Na tej 
podstawie jednak chrześcijanie mogliby się czegoś uczyć od innych religii, ponie-
waż nie możemy zakładać, że wszystkie objawione prawdy są świadomie znane 
wszystkim wierzącym. Chrześcijanie pozostają nadal pod wpływem własnej kul-
tury w rozumieniu objawienia Boga w Chrystusie. Zetknięcie z innymi religiami 
może uświadamiać taką zależność.

12 Według Newbigina koncepcja religii obejmuje to wszystko, por. L. Newbigin, Th e Open Secret: An 
Introduction to the Th eology of Mission. Grand Rapids 1995, s. 160-161. 
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4. Czy inne religie mogą mieć pozytywne znaczenie dla zbawienia w chrześcijań-
skim sensie? Skoro wszystkie prawdy wskazują na Boga, również religie mogą 
służyć jako przygotowanie człowieka do przyjęcia Chrystusa (por. Dz 10,34-35; 
14,17; 17,23). Misjonarze wiele razy doświadczali tego, że ludzie, którzy dotych-
czas nie mieli kontaktu z chrześcijańskim przesłaniem, byli przygotowani na przy-
jęcie Ewangelii przez elementy własnej tradycji religijnej13.

5. Jakie są czynniki powstawania wierzeń (religii)? Według Petera Beyerhausa należy 
uwzględniać trzy wymiary14: a) Boże objawienie, b) ludzkie przyjęcie tego obja-
wienia, c) działalność demoniczną. Objawienie ogólne sprawia, że ludzie w in-
nych religiach są w stanie zareagować na zwiastowanie misyjne. Jednak działanie 
Boga w objawieniu ogólnym i jego przyjęcie przez ludzi nigdzie nie jest tak jed-
noznaczne, że nie potrzebowałoby sprawdzenia i wyjaśnienia w świetle Ewangelii 
o Jezusie Chrystusie. Równocześnie należy liczyć się z działalnością demoniczną 
we wszystkich religiach.

6. Przy opisywaniu teologii innych religii należy też wziąć pod uwagę świadectwo 
i doświadczenie konwertytów. Nie powinniśmy zakładać, że podają tylko nega-
tywnie zabarwiony obraz dawnej wiary.

Można jeszcze zauważyć, że koncepcja misji w sensie ofi arnej działalności ce-
lem przedstawienia innym ludziom Jezusa Chrystusa i oferowania im zbawienia jest 
głęboko zakorzeniona w chrześcijańskiej teologii. Ma ona swój początek w relacjach 
w samym Trójjedynym Bogu. Tak jak Bóg Ojciec posyła Syna na zbawienie świata, tak 
samo Syn posyła uczniów (J 17,20). Tak jak Syn musiał wejść w inny świat i zaprezen-
tować tam Boga przez swoje życie, tak samo misjonarz musi zaszczepiać Chrystusa 
w obcych miejscach. Misjonarz może się stać ofi arą w trakcie wykonywania swojej 
posługi tak samo jak Chrystus. Jeśli więc misja należy do istoty chrześcijaństwa, to 
ewangelikalni nie powinni przyjmować modeli innych religii, które ograniczą ich 
misyjność. 

Misyjność jako pokojowe rozpowszechnianie swoich przekonań przez słowo na-
leży do podstawowych praw człowieka15. Ewangelikalni mogą chcieć korzystać z tego 
prawa i równocześnie przyznać je zwolennikom innych religii. Na tej podstawie to-

13 Por. np. D. Richardson, Eternity in Th eir Hearts. Ventura 2005; B. Olson, For Th is Cross I’ll Kill You. 
Carol Stream 1973.

14 P. Beyerhaus przedstawił swoje „trzybiegunowe” (tripolare) podejście po raz pierwsze w artykule Zur 
Th eologie der Religionen im Protestantismus. „Kerygma und Dogma” 1969, 15, s. 87-104.

15 Por. art. 18 i 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948), http://pl.wikisource.org/wiki/Po-
wszechna_Deklaracja_Praw_Cz%C5%82owieka [dostęp 16.03.2013].
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lerancja i misyjność mogą iść w parze: przyznajemy innym prawo do odmiennego 
stanowiska i do rozpowszechniania go, nawet jeśli uważamy je za szkodliwe. Równo-
cześnie rościmy sobie prawo do rozpowszechniania własnych przekonań.
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Piotr Lorek
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

nowotestamentowa modlitwa 
alternatywą dla duchowości 

dalekowschodniej

Wraz ze słabnącą rolą Kościoła rzymskokatolickiego sekularyzujące się społeczeń-
stwo polskie XXI wieku zaczyna poszukiwać nowych form pogłębiania sfery duchowej. 
Z jednej strony coraz większe zainteresowanie zdobywają światopoglądy ateistyczne, 
z drugiej zaś rozwijają się wschodnie religie. Takie zjawisko daje się zaobserwować 
w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i wygląda na to, że w niedalekiej 
przyszłości także w Polsce dojdą do głosu prądy szukające ukojenia duchowego w za-
ufaniu rozumowi bądź wschodniemu doświadczeniu mistycznemu.

Wydaje się, że środowiska ewangelikalne w Polsce, włączając w to, choć w mniej-
szym stopniu, ruchy pentekostalne i charyzmatyczne, nie są dostatecznie przygoto-
wane na nadchodzące wyzwania i wciąż określają swoją tożsamość teologiczną i ekle-
zjalną w kontraście do dominującego Kościoła rzymskokatolickiego, nie biorąc pod 
uwagę procesów sekularyzacji i mistycyzacji życia religijnego Polaków.

W niniejszym artykule, przybliżając biblijne rozumienie modlitwy, chciałbym 
pokazać, jak chrześcijanie ewangelikalni mogą w ramach własnego bogactwa teolo-
gicznego zaproponować alternatywę dla szukanego przez wielu spełnienia duchowego 
w dalekowschodnich praktykach religijnych1.

1 Por. List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej. Orationis 
formas z 15 października 1989 r. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-
1994, oprac. i tłum. ks. J. Królikowski, ks. Z. Zimowski. Tarnów 2010; por. http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_24.html.
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DUCHOWOŚĆ EWANGELIKALNA

W duchowości ewangelikalnej akcentowana jest jednostkowa i świadoma aktyw-
ność wierzącego. Podkreśla się, że każdy człowiek indywidualnie odpowiedzialny jest 
za swoje zbawienie, a więc sam powinien rozumieć prawdę Ewangelii, osobiście ją 
przyjąć, wyznać poprzez chrzest w wieku świadomym i rozwijać swoją relację z Bo-
giem przez codzienne osobiste czytanie Słowa Bożego, modlitwę i przykładne życie.

Konieczność osobistego i świadomego działania chrześcijanina obliguje go do 
rozwijania racjonalnych form życia duchowego. Nieuchronnie wpływa to na pojmo-
wanie modlitwy. Zostaje ona zawężana do świadomego wypowiadania własnych słów 
do Boga. Takie defi niowanie modlitwy ogranicza jej znaczenie. Wprowadzenie biblij-
nego pojmowania modlitwy wzbogaci doświadczenie chrześcijańskie ewangelikal-
nych chrześcijan i stanie się istotnym elementem w sprostaniu wyzwaniom stawianym 
przez dalekowschodnie praktyki duchowe.

REDEFINICJA MODLITWY

1. Świadomość człowieka nie zawęża się do procesów racjonalnych, ale zawiera rów-
nież procesy somatyczne (cielesne), emocjonalne i wolicjonalne. Oznacza to, że 
modlitwa jednostki nie może być jedynie intelektualnym wypowiadaniem słów, 
ale powinny towarzyszyć jej również ciało (zmysły), emocje oraz chęć realizacji 
wygłaszanych treści.

2. W człowieku można wyróżnić oprócz sfery świadomej także sferę nieświadomą, 
która nie daje się bezpośrednio kierować przez racjonalne procesy jednostki. Ak-
tywność człowieka wykracza poza jego bieżącą świadomość. Oznacza to, że jeśli 
modlitwa wierzącego ma obejmować człowieka jako całość w relacji do Boga, to 
musi ona przekraczać to, co poddaje się racjonalnej świadomości i refl eksji. 

3. Modlitwa człowieka do Boga nie tylko przekracza jego racjonalność oraz świado-
mość, ale przekracza jego samego jako całość, ponieważ uczestniczy on w komuni-
kacji, która realizuje się przede wszystkim na poziomie boskim, wewnątrztrynitar-
nym. Dzięki apostołowi Pawłowi (Rz 8) dowiadujemy się o tym, że zarówno Duch 
Święty, jak i Jezus modlą się do Boga Ojca za wierzącego: „(26) Podobnie i Duch 
wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale 
sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, 
który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się 
za świętymi. […] (34) Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, 
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zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami”2. 
W świetle tego tekstu modlitwa człowieka to nieraz nieudolne włączenie się w do-
skonałą modlitwę pomiędzy osobami Trójcy Świętej.

Zatem podsumowując:
1. Modlitwa przekracza jeden z procesów świadomości ludzkiej, jakim jest jego 

racjonalność.
2. Modlitwa przekracza świadomość jednostki, obejmując osobę w całości, a więc 

uwzględniając sferę nieświadomą.
3. Modlitwa przekracza całą jednostkę ludzką, gdyż realizuje się przede wszyst-

kim w planie boskim.

Uwzględnienie powyższych trzech obserwacji obliguje do redefi nicji modlitwy.
Punkt 1 wymaga zmiany defi nicji z racjonalnego wypowiadania słów do Boga 

na świadomy zwrot w kierunku Boga (uwzględnienie ciała, emocji etc.). Punkt 2 wy-
maga poszerzenia świadomego zwrotu w kierunku Boga na osobowe odniesienie się 
do Boga (uwzględnienie nieświadomości). Punkt 3 wymaga odczytania osobowego 
odniesienia się do Boga ostatecznie jako przebywania w Bogu (uwzględniającego pod-
stawowy wewnątrzboski charakter modlitwy).

Proponuję zatem modlitwę rozumieć jako (racjonalne i cielesne/emocjonalne/
wolicjonalne, świadome i nieświadome, osobowe i boskie) bycie wierzącego w Bogu.

Analogią do uchwycenia tak zaproponowanej defi nicji modlitwy mogą być relacje 
międzyludzkie, w szczególności zaś relacje między matką/ojcem (Bóg) a córką/synem 
(człowiek). Kontakt dziecka z rodzicami nie daje się zawęzić do racjonalnych komuni-
katów, ale obejmuje cielesno-emocjonalną relację (por. 1 punkt redefi nicji modlitwy; 
dalej skrótowo jako 1 punkt), wykraczającą dodatkowo poza zdolność do świadome-
go, pełnego uchwycenia (2 punkt). Dziecko ponadto jest świadome asymetryczności 
relacji; wie, że odniesienie go do rodziców jest przekraczane przez odniesienie rodzi-
ców do niego (urodzenie, wychowanie, opieka, troska etc.; 3 punkt). 

W świetle proponowanej defi nicji modlitwy zwrócę teraz uwagę na wybrane frag-
menty NT, które ukazują pozaintelektualne jej wymiary.

2 Wszystkie fragmenty biblijne cytowane są za: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 
Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975.
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POZAINTELEKTUALNE ASPEKTY MODLITWY

1. Glosolalia
Jedną z pozaintelektualnych praktyk duchowych odnotowanych w NT jest zja-

wisko „mówienia językami”, czyli glosolalii (gr. glossa „język” i lalo „mówię”). Paweł 
rozumie glosolalię jako modlitwę (1 Kor 14,15a). Chciałby, żeby wszyscy chrześcija-
nie posiadali dar mówienia językami (1 Kor 14,5), które pojmuje jako języki ludzkie 
i anielskie (1 Kor 13,1). Jest przekonany o wartości tej formy modlitwy, chociaż jest ona 
niezrozumiała dla modlącego się (1 Kor 14,2), a więc przekracza jego siły intelektualne 
(1 punkt). Paweł zachęca do modlitwy językami, gdyż jest ona dla modlącego się zbu-
dowaniem jako osoby (1 Kor 14,4), pomimo niezrozumienia słów (2 punkt). Praktyka 
glosolalii jest ostatecznie zwrotem Ducha do Boga w wierzącym (1 Kor 14,2), co wska-
zuje na wewnątrzboski charakter modlitwy (3 punkt). Duch przez wierzącego wygłasza 
tajemnice (1 Kor 14,2; por. Dz 2,11). Glosolalia to forma uwielbienia i dziękczynienia 
(1 Kor 14,16-17; por. Dz 10,36) wierzącego, ofi arowana Bogu przez Ducha. Według 
Pawła nie należy zabraniać mówienia językami (1 Kor 14,39) podczas zgromadzenia, 
ale je praktykować, wprowadzając ich tłumaczenie (1 Kor 14,27).

2. Ekstaza
Innym stanem mogącym wystąpić podczas modlitwy jest ekstaza (gr. ekstasis). 

Dzieje Apostolskie 11 odnotowują doświadczenie Piotra, który podczas modlitwy 
popadł w zachwycenie (ekstazę), miał widzenie i rozmawiał z Bogiem: „(5) Byłem 
w mieście Joppie i modliłem się; naraz w zachwyceniu miałem widzenie […] (7) Usły-
szałem też i głos […] (8) I odrzekłem […] (9) Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos 
z nieba […] (10) I stało się to po trzykroć […]” (por. Dz 10,9-22). Dz 22,17 wspomina-
ją także o ekstazie Pawła: „A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, 
zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie”.

Stan ekstazy modlitewnej przekracza intelektualne zwroty modlitewne, zawierając 
w sobie widzenie oraz słyszenie głosu Boga (1 punkt). W ramach tego doświadczenia 
pojawia się także dialog z Bogiem (Dz 22,18-21). Paweł również wspomina o tym do-
świadczeniu (2 Kor 12,1-4), nie używając pojęcia ekstazy, lecz obrazu „porwania do 
trzeciego nieba i raju” (2 Kor 12,2.4).

Ekstaza czy „porwanie” jest przykładem doświadczenia, które przekracza zro-
zumienie. Paweł bowiem twierdzi, że nie może go ogarnąć rozumem (2 Kor 12,2-3) 
(2 punkt). Ekstaza jest również formą uczestniczenia w boskiej komunikacji – Paweł 
słyszy od Boga o rzeczach niedostępnych człowiekowi (punkt 3), które nazywa obja-
wieniem (2 Kor 12,7 – gr. apokalypsis).
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3. Dialog
Wspomniany powyżej przypadek ekstazy, w jaką popadł Piotr, zawiera element 

dialogu człowieka z Panem (Dz 10,13-14) i Duchem (Dz 10,19). Podobnie przedsta-
wione jest doświadczenie Pawła (Dz 22,18-21). W 2 Kor 12,9 Paweł, wspominając 
o swojej prośbie modlitewnej, zaznacza, że w odpowiedzi usłyszał głos Pana: „Lecz 
powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy 
okazuje się w słabości”.

Wyodrębniam aspekt dialogiczny modlitwy od stanu ekstatycznego w osobnym 
punkcie, aby zwrócić uwagę na częste formy „racjonalizowania” biblijnych dialogów 
wierzącego z Bogiem w środowiskach ewangelikalnych i nie tylko. Wykorzystując 
popularną defi nicję modlitwy jako rozmowy z Bogiem, wierzący opisują ten dialog 
w taki sposób, że człowiek mówi do Boga w modlitwie, zaś Bóg nie odpowiada mu 
bezpośrednio słowami, lecz pośrednio przez czytanie Pisma Świętego. Wygląda to 
na przejaw intelektualizowania modlitwy, która w przypadku doświadczenia dialogu 
z Bogiem nie tylko przekracza racjonalność człowieka (1 punkt), ale pozwala mu do-
świadczyć bezpośredniości Boga (punkty 2 i 3). 

4. Wzdychanie
W NT można dostrzec jeszcze inne zwroty modlitewne, które mają pozaintelek-

tualny, asemantyczny (wykraczający poza zrozumienie) wymiar. Apostoł Paweł pi-
sze (Rz 8,22-23.26) enigmatyczne słowa: „Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół 
wzdycha (sustenazo) i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy 
posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy (stenazo) w sobie, oczekując synostwa, odku-
pienia ciała naszego. […] Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy 
bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowio-
nych westchnieniach (stenagmos)”.

Apostoł łączy „wzdychanie” całego stworzenia ze wzdychaniem wierzących po-
siadających Ducha, by wreszcie wspomnieć o niepojętych westchnieniach wstawiają-
cego się za nich Ducha. W językach biblijnych (hebrajskim i greckim) pojęcie ducha 
bezpośrednio wiąże się z wiatrem, oddechem, a więc i westchnieniem. Może więc Pa-
weł chce wskazać na pewną zbieżność między ludzkimi bezsilnymi westchnieniami 
a wstawiennictwem Ducha? Oznaczałoby to, że gdy wierzący w modlitwie wzdychają 
do Boga, to towarzyszy temu wsparcie Ducha. Przy takim odczytaniu Rz 8 modlitwa 
przekracza intelektualne doświadczenie człowieka, może ograniczyć się do zwykłego 
westchnienia do Boga (punkty 1 i 2), któremu wtóruje wstawiennictwo Ducha (punkt 
3). W relacjach międzyludzkich także nieraz wystarczy westchnąć, by druga osoba 
usłyszała o wiele więcej niż przez słowa.
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5. Krzyk
Według najstarszej z Ewangelii NT Jezus dwukrotnie zawołał donośnym głosem, 

wisząc na krzyżu (Mk 15,34.37). Autor tej Ewangelii przywołuje treść pierwszego 
z tych krzyków: „Eloi, Eloi, lama sabachtani? (Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił?)”. Treść drugiego krzyku, tuż przed samym momentem śmier-
ci, nie jest jednakże odnotowana. Ewangelia Mateusza zdaje się sugerować, że drugi 
krzyk brzmiał jak pierwszy (por. Mt 27,46.50), zaś Ewangelia Łukasza przytacza go 
następująco: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (23,46). W Ewangelii Jana 
odnajdujemy jeszcze inne słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią: „Wykonało się!” 
(J 19,30). Bez względu na treść ostatnich słów Jezusa, Ewangelie synoptyczne zgodnie 
odnotowują ich formę. Jest nią krzyk, a w przypadku Ewangelii Marka i Mateusza 
krzyk rozpaczy po opuszczeniu przez Boga.

Czy chrześcijanin może zadawać Bogu trudne pytania? Czy może wyrażać uczu-
cia opuszczenia go przez Boga? Czy może do niego krzyczeć? Czy może na niego 
krzyczeć? Zdajemy sobie sprawę, że w relacjach rodzicielskich krzyk rozpaczy dziecka 
zawiedzionego przez rodziców w żadnym stopniu nie wskazuje na brak więzi między 
nimi. Wręcz odwrotnie, takie zawołanie wykazuje głębokie relacje rodzinne. Nawet 
kłótnia z dzieckiem może być przejawem głębokiej zażyłości, intymności i miłości. 
Czy chrześcijanin może się kłócić z Bogiem? Czy może się na niego wręcz obrazić? 
Według mnie pozytywna odpowiedź na te i podobne pytania pogłębia nasze życie 
modlitewne. Przekracza ono intelekt, dociera do najgłębszych warstw emocjonalnych 
człowieka (punkt 1), przekracza, nieraz w szale, jego samego (punkt 2).

6. Negocjacje i błagania
W Liście do Rzymian Paweł wyznaje: „mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu 

swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa 
za braci moich, krewnych moich według ciała” (9,2-3). Słowa te przywołują modlitwę 
Pawła, w której negocjował z Bogiem zbawienie Izraela, proponując w zamian swo-
je własne! Uzmysłowienie sobie powagi tych słów wskazuje na wyjątkowe życie mo-
dlitewne Pawła, przekraczające standardowe, wygładzone i dyplomatyczne modlitwy 
ewangelikalne. Paweł w tej modlitwie przekracza własną racjonalność i osobę (punkty 
1 i 2). Na szali kładzie własne zbawienie. Czy nie jest to niewdzięczność w stosunku do 
Boga? Coś, co dla jednego chrześcijanina ociera się o zniewagę Boga, dla drugiego jest 
przejawem dojrzałości i głębi modlitwy. Czy dziecko może nie zgadzać się z rodzicami? 
Czy może się targować? Czy pełne „smutku i bólu” negocjacje obrażają rodziców?

Wątek negocjacji w modlitwie ma wpływ na to, jak powinno się pojmować mo-
dlitwę błagalną. Otóż niejedna sytuacja w życiu jednostki bądź całej społeczności 
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wymaga emocjonalnego, niepokornego, bez zbędnej ceremonii błagania Boga. Coś, 
co dla osoby postronnej będzie arogancją, bezczelnością czy zarozumiałością, dla 
błagającego będzie pozbawioną impertynencji reakcją zanoszoną do Boga Ojca. Nie-
raz w modlitwie występują takie treści, które nie sposób wyrazić tradycyjną pokorą 
chrześcijańską, by wspomnieć chociaż modlitwę z Objawienia Jana („Kiedyż, Panie 
święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?” 
Ap 6,10), czy też znaną modlitwę Jezusa z Getsemane. „Powstrzymywanie się” przed 
Bogiem może być tłamszeniem żywej i dynamicznej relacji, która może (i nieraz po-
winna) przybrać wręcz wymiar walki z Bogiem.

7. Cisza
Ewangelia Marka przedstawia Jezusa praktykującego modlitwę w odosobnieniu: 

„wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam 
się modlił” (1,35). Po nakarmieniu pięciu tysięcy Jezus „odszedł na górę, aby się mo-
dlić” (6,45-46). W dwóch innych historiach na modlitwę w odosobnieniu Jezus za-
biera swoich najbliższych: „A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba, 
i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się 
przed nimi” (9,2); „I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów 
swoich: „Siądźcie tutaj, aż się pomodlę”. I wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł 
się niepokoić i trwożyć” (14,32-33). W przypadku modlitwy w Getsemane Jezus osta-
tecznie oddala się nawet od trzech swoich najbliższych, by w nocy, przynajmniej przez 
godzinę (por. 14,35.37), spędzić czas na modlitwie.

Przebywanie w odosobnieniu, w ustronnych miejscach (górach) było sposo-
bem Jezusa na odpoczynek od ludzi (Mk 6,30-32). Niemniej jednak był to przede 
wszystkim czas spędzany na modlitwie z Bogiem. Nie były to krótkotrwałe, kilku- 
czy kilkunastominutowe chwile, ale wielogodzinne, wczesnoporanne lub późnonocne 
odosobnienia. 

Podczas modlitwy Jezus nie mówił nieprzerwanie do Boga, ale spędzał czas w jego 
obecności. Z relacji przyjacielskich czy rodzicielskich wiemy, że nie ciągłe mówienie, 
ale zwykłe przebywanie z drugim jest oznaką głębokiej relacji. Cisza w towarzystwie 
osoby nieznajomej jest niezręczna, naprędce wypełniana słowami. Cisza w towarzy-
stwie bliskiej osoby to oznaka bliskości. Czy Bóg potrzebuje ciągle słyszeć nasze mo-
dlitwy? Czy ciche przebywanie w jego obecności, niczym dziecko bawiące się w mil-
czeniu zabawkami, nie przekracza słowa modlitwy? Czy kwadransa zanoszonych do 
Boga modlitw nie warto zamienić na godziny milczenia przed nim? Bezsłowność 
przed Bogiem to wyjątkowy sposób na przekraczanie racjonalnych modlitw (punkt 
1), przekraczanie naszej świadomości (punkt 2) i wreszcie możliwość bycia w Bogu 
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(punkt 3). Co możemy powiedzieć Bogu, czego on już nie wie? Możemy jednakże 
ofi arować mu swoją obecność, by on zanurzył nas w swojej.

Nie sposób nie wspomnieć dodatkowo o czasie spędzonym przez Jezusa na krzy-
żu. To apogeum krzyku (por. powyżej), ale i przede wszystkim ciszy przed Bogiem. 
Według Ewangelii Marka Jezus zostaje ukrzyżowany o godz. 9:00 (15,25), a odzywa się 
do Boga dwukrotnie w formie tylko jednego pytania o godzinie 15:00 (15,34.37), tuż 
przed śmiercią. Jezus zatem z dala od najbliższych (15,40), wyszydzany przez wszyst-
kich wokół (15,29-32), milczy przez 6 godzin przed Bogiem. Dlaczego? W życiu wie-
rzącego są takie momenty, które jedynie cisza jest w stanie wyrazić, i są to momenty 
nie tylko rozpaczy i bólu, ale radości i spełnienia.

8. Modlitwa powtarzana
„A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że 

dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie 
Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie” (Mt 6,8). Czy 
w świetle tych słów chrześcijaninowi nie przystoi powtarzanie swoich próśb Bogu? 
Dwukrotne powtórzenie modlitwy Jezusa na krzyżu (Mt 27,46.50), trzykrotna modli-
twa Jezusa tymi samymi słowami w ogrodzie Getsemane (Mt 26,39.42.44), trzykrotna 
prośba Pawła dotycząca jego „ciernia” (2 Kor 12,8) każą dopuścić w życiu chrześcijan 
takie momenty, w których powtarzają oni swoją modlitwę. Jezus gani taką wielomów-
ność, która chce przez „technikę”, nieopartą na zaufaniu, uzyskać coś od Boga. Nie 
gani jednakże samej „wielomówności”, a więc powtarzania próśb do Boga. 

Nowy Testament w żadnym miejscu nie zachęca do modlitw mantrycznych, opar-
tych na nieustannym powtarzaniu pojedynczych słów, zdań czy modlitw. Niemniej 
jednak zaraz po ostrzeżeniu przed wielomównością Jezus pokazuje uczniom, jak mają 
się modlić (Mt 6,9-13), a zaraz po podaniu im Modlitwy Pańskiej zachęca do wytrwa-
łości, wręcz natręctwa w modlitwie (Łk 11,5-13).

Powtarzalność próśb dzieci kierowanych do rodziców pozwala lepiej zrozumieć tę 
formę komunikacji. W wyjątkowych chwilach dzieci potrafi ą wielokrotnie wypowie-
dzieć to samo zdanie, wręcz słowo. Przywołanie w Ewangelii Łukasza zaraz po mo-
dlitwie „Ojcze nasz” konieczności uporczywości w modlitwie dopuszcza powtarzanie 
modlitw, w tym Modlitwy Pańskiej. Powtarzalność słów przekracza ich intelektual-
ność, obejmuje całą osobę i łączy z Bogiem (punkty 1-3).

Duchowość ewangelikalna, akcentując osobistą relację z Bogiem, minimalizuje 
wartość modlitw nauczonych, odczytywanych czy powtarzanych. Preferuje modlitwy 
własne, formułowane na bieżąco własnymi słowami. Zanoszenie do Boga modlitw 
standardowymi słowami nie musi jednak umniejszać ich personalności. Ostatecznie 
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liczy się postawa, a nie słowa (punkty 1 i 2). Nieraz powaga sytuacji czy inne czynniki 
inspirują do wielokrotnego sięgania po znane modlitwy (np. modlitwy Psalmami).

9. Modlitwa nieustanna
W listach Pawła wyodrębnia się tzw. modlitwę nieustanną. Apostoł nieraz stwier-

dza, że nieustanne modli się o swoich odbiorców, by wspomnieć chociażby jego sło-
wa do Tesaloniczan: „Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was 
w modlitwach naszych nieustannie” (1,2); „We dnie i w nocy modlimy się bardzo gor-
liwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej 
wierze” (3,9-10). Apostoł Paweł sam zachęca swoich odbiorców do takiej samej nie-
ustannej modlitwy: „Bez przestanku się módlcie” (1 Tes 5,17).

Czy tego typu stwierdzenia są tylko przejaskrawionym zapewnieniem o trosce 
w stosunku do odbiorców listów? A może są podstawą praktyki mantrycznej modli-
twy rozwijanej przez Ojców Pustyni, polegającej na nieustannym powtarzaniu słowa 
czy zdania3? Paweł, będąc duchowym ojcem wielu wspólnot, tak jak rodzice, we dnie 
i w nocy, świadomie czy nie, żył w poczuciu odpowiedzialności za swoje dzieci, która 
nie wyrażała się tylko słowami modlitwy. Taka relacja rodziców z dziećmi przekracza 
racjonalne słowa (punkt 1), ale nawet świadomość rodziców (punkt 2), skoro w niektó-
rych przypadkach zamyślenia nagle, bez powodu pojawiają się myśli o najbliższych.

10. Modlitwa ciała
Na kartach NT odnajdujemy przypadki wykorzystania ciała, biorącego czynny 

udział w modlitwie, by wspomnieć praktykę postu (Mt 6,16-18; 17,21), nakładania 
rąk (Dz 6,6; 13,3), namaszczania oliwą (Jk 5,14) czy wznoszenia rąk (1 Tm 2,8). Du-
chowość ewangelikalna zwykle pomija rolę ciała w modlitwie, akcentując za to ko-
nieczność odpowiedniej dyspozycji wewnętrznej modlącego się4. 

W kontekście dyskusji nad wyzwaniami duchowości wschodniej należy wspo-
mnieć o jeszcze jednej praktyce nowotestamentowej modlitwy, jaką jest klękanie 

3 Por. tzw. modlitwę Jezusa, modlitwę serca, modlitwę monologiczną – http://pl.wikipedia.org/wiki/Mo-
dlitwa_Jezusowa. A. Siemieniewski, „Ochrzczeni w jednym Duchu”. Perspektywy integracji mistycyzmu 
pentekostalnego z duchowością katolicką. Wrocław 2002, s. 66 pisze: „modlitwa językami […] może 
w teologicznej ocenie spełniać analogiczną rolę jak medytacyjne formy modlitwy w rodzaju psałterza, 
różańca lub modlitwy Jezusowej”.

4 „Wraz z odkryciem roli ciała na modlitwie dochodzi się do przezwyciężenia pewnych kierunków inte-
lektualistycznych oraz odcieleśnionego spirytualizmu” – L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Hi-
storia duchowości, t. VI, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. M. Pierzchała. Kraków 
1998, s. 432-433.
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(Łk 22,41; Dz 7,60; 9,40; 20,17; 21,5; Rz 14,11; Ef 3,14; Flp 2,10). Modlitwa w posta-
wie klęczącej, przy podkreślaniu osobistej relacji modlącego się do Boga, może zostać 
uznana za nieistotną. Nie wzmacniają jej ponadto ani współczesne odkrycia kosmo-
logiczne (Bóg w górze), ani odejście od starożytnych gestów wyrażających stosun-
ki społeczne (Bóg jako władca). Niemniej jednak odpowiednia postawa ciała może 
wyrażać stosunek modlącego się do Boga. Przekracza tym samym racjonalny wymiar 
modlitwy, angażując całego człowieka (punkt 1).

ZACHĘTA DO MODLITWY

Duchowość rzymskokatolicka zareagowała na ludzką potrzebę mistycznego do-
świadczenia Boga, rozwijając praktykę medytacji chrześcijańskiej (por. działalność 
m.in. Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce, Ośrodka medytacji 
chrześcijańskiej w klasztorze benedyktynów w Lubiniu oraz Europejskiego Centrum 
Komunikacji i Kultury prowadzonego przez Towarzystwo Jezusowe). Warszawska 
parafi a Kościoła Ewangelicko-Reformowanego także rozpoczęła praktykę medytacji 
chrześcijańskiej. Wprowadzenie medytacji jako formy modlitwy może ożywić prakty-
ki duchowe kościołów i stanowić alternatywę dla prądów dalekowschodnich.

Mantryczna medytacja chrześcijańska nie znajduje jednakże bezpośredniego uza-
sadnienia w NT, dlatego przez wielu chrześcijan ewangelikalnych może być postrze-
gana jako odbiegająca od przesłania biblijnego. Mają oni jednakże możliwość wzboga-
cenia życia modlitewnego, wprowadzając wnioski płynące z analizowanych powyżej 
fragmentów NT. Spróbuję je teraz zebrać w formie kilku „parametrów” pełnej modli-
twy, przekraczającej zwykłe intelektualne wypowiadanie słów.
1. Modlitwa to włączenie w wewnątrztrynitarną modlitwę Boga, przez co nie należy 

jej ostatecznie postrzegać jako aktywności ludzkiej.
2. W modlitwie należy oczekiwać ponadnaturalnego działania Ducha Świętego, ob-

darzającego charyzmatami.
3. W modlitwie należy być otwartym na ekstazę skutkującą doświadczeniem wizji 

czy dialogu z Bogiem.
4. Modlitwę należy postrzegać jako obejmującą pełną relację z drugą osobą (Bo-

giem), a więc, tak jak w relacjach międzyludzkich, niepoddającą się uniformizacji. 
Każda z osób ostatecznie inaczej rozwija swoje relacje z innymi.

5. Modlitwa jako zwrot osoby w kierunku drugiej nie daje się zawęzić do komuni-
katów słownych. Tak jak w relacjach międzyludzkich, powinny/mogą towarzyszyć 
im momenty ciszy, krzyku, westchnień, powtórzeń.
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6. Modlitwa zawiera element emocjonalny, tak że nie może wykluczyć takich reakcji, 
jak gniew, irytacja, płacz, błaganie, złość, rozpacz, wyrzuty itp.

7. Modlitwa jako przebywanie z kimś wymaga wyodrębnienia konkretnej przestrze-
ni (wyjazd w góry, odosobnienie, spacer, pokój) i czasu (nawet do kilkudziesięciu 
dni).

 8. Modlitwa jako zwrot całej osoby zawiera w sobie istotny element cielesności. Ma 
więc znaczenie odpowiednia postawa modlitewna (np. klęczenie).

 9. W modlitwę należy/można włączyć ciało (post, czynności fi zyczne, przedmioty 
materialne).

10. Modlitwa jako bycie z przychylnym człowiekowi Bogiem zawiera element relaksa-
cji (podobnie jak przebywanie z rodzicami czy przyjacielem). 

11. Oprócz swych jednostkowych przejawów, modlitwa jest nieustannie trwającym 
przebywaniem z Bogiem i w Bogu. Bez względu na bieżący stan świadomości 
(świadomy zwrot do Boga, sen, zamyślenie, skupienie się na sprawach codzienno-
ści) wierzący pozostaje w stałej relacji z Bogiem, nawet jeśli przez długi czas z nim 
nie rozmawia (analogią jest relacja dorosłych dzieci do rodziców). Okresowego, 
nieraz długotrwałego braku potrzeby wypowiadania słów modlitwy do Boga nie 
należy traktować jako nieodpowiedniego.

12. Modlitwa jako forma relacji z Bogiem powinna się rozwijać, podobnie jak rozwi-
jają się relacje międzyludzkie.

13. Modlitwy należy uczyć, podobnie jak czynił to Jezus wobec swoich naśladowców.

Jeśli uwzględni się powyższe parametry pełnej chrześcijańskiej modlitwy biblij-
nej, to z pewnością stanie się ona atrakcyjna dla osób poszukujących spełnienia we 
wschodnich praktykach religijnych, a także ożywi wspólnotowe i jednostkowe do-
świadczenia ewangelikalnych chrześcijan. Wymaga to jednak odwagi, tak jak rozwija-
nie międzyludzkich relacji.





Część czwarta: 

ewangelikalizm wobec 
zagadnień etyki
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Joel Burnell
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

KU NOWEMU MODELOWI 
ETYKI EWANGELIKALNEJ

Jako ewangelikalni chrześcijanie jesteśmy wierni głównej zasadzie Reformacji, 
czyli sola Scriptura. W kwestiach moralnych Pismo Święte jest dla nas nadrzędnym 
i ostatecznym autorytetem. Biblię mamy jedną i tę samą. Dlaczego więc różnimy się 
w podejściu do spraw etycznych? Spośród wielu czynników wymienię tylko pięć. 
Oprócz Biblii na nasze ewangelikalne postawy, przekonania i postępowanie ogromny 
wpływ mają: tradycja, fi lozofi a, świat, pietyzm i prawo. Pozostając pod wpływem pie-
tystycznych korzeni naszego ruchu, należymy także do konkretnych wspólnot i trady-
cji kościelnych. Żyjemy we współczesnej, europejskiej kulturze, która rozwijała się pod 
wpływem fi lozofi i greckiej oraz Prawa Mojżeszowego i rzymskiego.  

Śmiem powiedzieć, że to żadna tragedia. Jak modlił się Jezus, nie jesteśmy „ze 
świata”, ale ciągle jesteśmy „na świecie” − a życie na świecie nie istnieje w próżni! Gdy-
byśmy żyli „w próżni”, moglibyśmy uniknąć tych wpływów. Ale wtedy nie mielibyśmy 
żadnego punktu odniesienia do tego świata, żadnego kontaktu z ludźmi w społeczeń-
stwie i we wspólnocie, a więc żadnych możliwości uczenia się od nich oraz wpły-
wania na nich. Spuścizna żydowskiej, greckiej i rzymskiej kultury, prawa i fi lozofi i 
oraz tradycje lokalne (narodowe) wraz z różnorodną tradycją chrześcijańską, która 
przez wieki czerpała z tej spuścizny w sposób mniej lub bardziej krytyczny, stanowią 
ogromne bogactwo, do którego możemy się odnosić i z którego możemy korzystać. 
To od nas zależy, czy będzie ono ograniczeniem, czy okazją, zagrożeniem, czy wręcz 
błogosławieństwem.
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Ewangelikalizm zatem nie ma wspólnej etyki1. A ponieważ etyka nie powstaje 
w próżni, to korzystamy z etycznej tradycji własnej wspólnoty (własnego kościoła) 
oraz z głównych systemów etyki fi lozofi cznej. Ponadto żyjemy w kulturze opartej 
(pierwotnie) na prawie rzymskim, ale odwołujemy się także do praw Bożych i reli-
gijnych. Oprócz wartości biblijnych przyjmujemy (często mimochodem) wartości 
współczesnej nam kultury. Przyszło nam stawić czoło nowym wyzwaniom moralnym, 
nieznanym w czasach biblijnych. To nic dziwnego, że się różnimy, a nawet gubimy 
w naszych etycznych zmaganiach. Podejmijmy zatem próbę określenia tego, na czym 
polega etyka ewangelikalna. Przyjrzymy się wpływowi systemów fi lozofi cznych na na-
szą etykę. Jakie dają możliwości, a jakie zastawiają pułapki? Potem rozważmy biblijne 
podstawy etyki ewangelikalnej w kontekście biblijnego światopoglądu i określmy ją 
jako etykę Królestwa Bożego. 

I. ETYKA EWANGELIKALNA A ETYKA FILOZOFICZNA2

Prawa, cele czy cnoty? Trzy klasyczne modele etyki fi lozofi cznej
Wyndy Reuschling w książce Ożywienie etyki ewangelikalnej przedstawia zręby 

trzech systemów etycznych zachodniej fi lozofi i: etykę deontologiczną, etykę teleolo-
giczną oraz etykę cnót (w wielkim skrócie: prawa, cele, cnoty). Etyka deontologiczna 
(od déon − to, co właściwe, obowiązek, logos – słowo, mowa) skupia się na moralnym 
obowiązku; liczy się powinność, prawo i przykazania. Etyka teleologiczna (od télos 
– cel) skupia się na celach i skutkach; liczą się rezultaty naszych moralnych decyzji 
i działań (szukamy tego, co prowadzi do najwyższego dobra lub najmniejszego zła). 

1 Tematem tej pracy jest ewangelikalna etyka teologiczna. W teologii rzymskokatolickiej teologia mo-
ralna i etyka teologiczna są odrębnymi, choć pokrewnymi dyscyplinami; od czasów Lutra protestanci 
raczej używają pojęcia etyka teologiczna. Choć w pracach naukowych należy uwypuklić różnicę między 
etyką i moralnością, często w potocznej mowie, jak pisze Benedyktowicz, „nazw «etyka» i «moralność» 
używamy zamiennie”. W. Benedyktowicz, Co powinniśmy czynić: zarys ewangelickiej etyki teologicznej. 
Warszawa 1993, s. 9. Choć sami naukowcy nie są zgodni, jak ustalić zakres tych pojęć, możemy przyjąć 
jego propozycję, „by pod hasłem «moralność» rozumieć oceny i normy moralne oraz motywacje po-
stępowania obowiązujące w konkretnych środowiskach społecznych różnych epok, natomiast nazwę 
«etyka» stosować dla naukowego formułowania tych ocen i norm”. Ibidem, s. 18.

2 Na podstawie: W. Reuschling, Reviving Evangelical Ethics. Grand Rapids 2008. Odnośnie do nazw tych 
dyscyplin to, co Benedyktowicz pisze o ewangelickiej (czyli luterańskiej lub reformowanej) etyce teo-
logicznej, dotyczy także etyki ewangelikalnej: „Etyka fi lozofi czna zainteresowana jest dobrami moral-
nymi, cnotami i obowiązkami, celami, motywami i środkami działania w aspekcie istniejącego porząd-
ku rzeczywistości […]. Ewangelicka etyka teologiczna dzieli swój przedmiot z etyką fi lozofi czną, ale 
w innym aspekcie, mianowicie w aspekcie porządku zbawienia.” W. Benedyktowicz, Co powinniśmy 
czynić…, s. 9.
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W etyce cnót (ang. virtue ethics) chodzi o wyrobienie w sobie stałych umiejętności (po-
staw, skłonności, nawyków) etycznych. Liczy się przede wszystkim realizacja poszcze-
gólnych cnót. Cnoty są utrwalone przez ćwiczenie, w tym sensie człowiek pracuje nad 
charakterem. Klasyczne cnoty według stoickiej fi lozofi i greckiej (w tradycji Kościoła 
znane jako cztery cnoty kardynalne) to: roztropność (mądrość, kierowanie się rozu-
mem), umiarkowanie (panowanie nad pragnieniami, samokontrola), męstwo (odwa-
ga, wytrwałość, stałość), sprawiedliwość (oddajesz każdemu to, co mu należne). 

Reuschling docenia te modele, ale ostrzega, że mogą „różnić się znacznie od nar-
racji chrześcijańskiej3, która ma własny kontekst, własne założenia oraz własne ocze-
kiwania wobec osób i wspólnot uznających tę narrację za moralnie wiążącą w swoim 
życiu”4. Choć często są zbieżne z biblijnymi normami moralnymi, to jeśli przyjmujemy 
je w sposób bezkrytyczny, wypaczamy etyczne posłanie Biblii. Nasza moralność zo-
stanie wtedy ograniczona do kwestii praw, celów i cnót. Etyka deontologiczna zmienia 
się w legalizm (liczy się tylko obowiązek, prawo i posłuszeństwo), etyka teleologiczna 
w pragmatyzm (liczy się tylko to, co działa), a etyka cnót w pietyzm (liczy się tylko 
cnota osobistej pobożności)5.

Klasyczne modele etyki fi lozofi cznej a etyka ewangelikalna
W sytuacji, gdy nie mamy własnej etyki ewangelikalnej, odcinamy etykę od naszej 

teologii i tradycji. Wtedy sięgamy po etykę fi lozofi czną, gdyż „nie zostanie nam inny 
sposób, prócz tych teorii […], by opisać życie moralne”6. Należą one przecież do spu-
ścizny naszej kultury, a „ewangelikalne zrozumienie moralności i praktyk etycznych 
pokrywa się z pewnymi aspektami tych teorii, więc łatwo nam przyjąć je jako chrześci-
jańską moralność”7. Nasze wysiłki, by „ochrzcić” te prawa, cele i cnoty jako „biblijne”, 
nie zawsze należą do udanych. Reuschling zastanawia się nad etycznymi implikacjami 
trzech przekonań, związanych z ewangelikalną duchowością, które w przebraniu sta-
nowią „ochrzczone” odmiany etyki praw, celów i cnót.

3 Przez „narrację chrześcijańską” Reuschling rozumie Słowo Boże, czytane holistycznie jako opowieść 
o Królestwie Bożym, a nie jako luźny zbiór praw i dogmatów. 

4 W. Reuschling, Reviving…, s. 10.
5 Etycy ewangelikalni oczywiście nie sprowadzają ani etyki fi lozofi cznej, ani teologicznej do tych skraj-

nych, redukcjonistycznych form; często jednak w praktyce właśnie takie skłonności ma ewangelikalna 
duchowość i etyka.

6 Ibidem, s. 24.
7 Ibidem.
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1.  Biblia jest naszym ostatecznym autorytetem. Zatem jest głównym, jeśli nie 
 jedynym źródłem etyki oraz przewodnikiem moralnym8

Na pytanie „Co powinienem zrobić?” ewangelikalni opowiedzą: „Powinienem być 
posłuszny temu, co mówi Biblia”. To niezła odpowiedź. Problemy pojawiają się, gdy 
rozumiemy Biblię jako księgę praw i reguł, które zobowiązują do posłuszeństwa nie 
tylko chrześcijan, ale także niechrześcijan, a może nawet narody. Pomijając kwestię in-
terpretacji spornych fragmentów biblijnych oraz to, że Pismo Święte to coś więcej niż 
zbiór praw i reguł, możemy stwierdzić, że świat i społeczeństwa zapewne funkcjono-
wałyby lepiej, gdyby wszyscy żyli według dziesięciu przykazań (Dekalogu). Ale nawet 
dla Izraelitów to nie Dekalog stanowił podstawę ich więzi z Bogiem, lecz Przymie-
rze, które Bóg zawarł z Abrahamem kilkaset lat wcześniej. Właściwie wszelkie prawa 
i przykazania w Biblii są umieszczone w kontekście narracji biblijnej. Gdy próbujemy 
je wyrwać z tego kontekstu, tracą swoje źródło mocy i autorytetu. Zamiast pokazać, 
jak dobrze żyć w przymierzu z Bogiem oraz w harmonii z ludźmi i całym stworzeniem 
Bożym, stają się bezdusznymi, surowymi i nie do końca zrozumiałymi wymaganiami. 
Zostaje litera prawa, a umiera jej duch.

Ewangelikalni chrześcijanie dobrze to zrozumieli w XVIII i XIX wieku, gdy ruszyli 
w świat w pospolitym ruszeniu misyjnym, ale także walczyli o większą sprawiedli-
wość społeczną dla wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność społeczną, 
pochodzenie etniczne czy płeć. Dzisiaj ten ewangelikalny zapał, by wyjść naprzeciw 
duchowym, fi zycznym i społecznym potrzebom ludzi, zostaje często zastąpiony walką 
o odzyskanie i utrzymanie własnych przywilejów klasowych, etnicznych (bądź naro-
dowych), płciowych czy religijnych. Ci, którzy nie podzielają naszego chrześcijańskie-
go światopoglądu czy systemu wartości, słusznie wtedy czują, że staramy się narzucać 
im swoje zasady i przekonania nie dla ich dobra, lecz we własnym interesie.

2.  „Bycie zbawionym” jest ostatecznym celem (telos) życia. Zatem największe 
 dobro etyczne, którego szukamy, to nawrócenie jak największej liczby osób9

W tym uproszczonym modelu zbawienia początek życia z Jezusem (otrzymanie 
przebaczenia na podstawie śmierci Chrystusa na krzyżu) staje się jego celem i punktem 
kulminacyjnym. Co wynika z tego dla etyki ewangelikalnej? Gdy chodzi o ewangeli-
zację, to nadrzędny cel (zbawić duszę!) uświęca wszelkie środki. Ilość wypiera jakość; 
przesłanie Ewangelii tonie w morzu reklam, propagandy i manipulacji. Gdy chodzi 
o uczniostwo czy proces uświęcenia, koszty pójścia za Chrystusem są ukrywane co naj-

8 Ibidem, s. 20-21.
9 Ibidem, s. 22-23.
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mniej do czasu nawrócenia. Usprawiedliwienie przyćmiewa uświęcenie, a łaska staje 
się tania, gdyż przepustka do nieba zwalnia nas z etycznych zmagań w tym świecie. 
Z kolei Kościół staje się środkiem do celu; oceniamy go pragmatycznie według prostego 
klucza: na ile osiągnie cel, którym jest nawrócenie jak największej liczby osób? Taki 
Kościół przestaje być wspólnotą moralnie kształcącą uczniów Chrystusa, tak by razem 
rozwijali się duchowo i upodobniali do swojego Mistrza. Etyka staje się zbędna; niewiele 
ma wspólnego z życiem w lokalnej wspólnocie chrześcijańskiej, która głosi moc krzyża 
Chrystusa, ale nie wzywa Jego uczniów do noszenia swojego krzyża na co dzień. 

3.  Sedno życia chrześcijańskiego to bliska więź z Chrystusem. Zatem osobista 
 pobożność jest podstawą, miarą, gwarancją moralności10

Jeśli najwyższą miarą moralności jest osobista pobożność, wystarczy pielęgnować 
swoją intymną więź z Chrystusem. Nie trzeba rozwijać sumienia czy wyrabiać umie-
jętności rozróżniania etycznego, zatem głosować trzeba na wierzących polityków, 
ponieważ jako chrześcijanie będą z defi nicji lepszymi przywódcami, bez względu na 
poziom ich doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji. Łatwo ocenimy po-
ziom moralności (własny czy cudzy), gdyż jego miarą jest życie osobiste, szczególnie 
w sferze etyki seksualnej. Traktujemy sprawy społeczne, takie jak rasizm czy handel 
kobietami, indywidualnie; skupiamy swoje wysiłki na pomaganiu pojedynczym oso-
bom (co jest potrzebne i chwalebne), natomiast lekceważymy i zaniedbujemy pracę na 
rzecz bardziej sprawiedliwych rozwiązań społecznych. 

Ku prawdziwie ewangelikalnej etyce…
Głównym celem Reuschlinga nie jest pokazanie, jak etyka fi lozofi czna negatywnie 

wpływa na różne aspekty etyki ewangelikalnej. Zachęca natomiast, byśmy budowali 
etykę ewangelikalną na podstawie źródeł i zasobów etyki chrześcijańskiej, mianowi-
cie: Pisma Świętego, Królestwa Bożego, wspólnoty oraz tradycji. 

Przykładem tego, jak to zrobić np. w zakresie etyki cnót, jest dodanie do klasycznych 
cnót fi lozofi i greckiej, wywodzących się z tradycji platońskiej i stoickiej, cnót biblijnych. 
Stassen i Gushee podają tę listę cnót w nauczaniu Jezusa (głównie z Kazania na górze): 
pokora, cichość, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość serca, czynienie pokoju, cierpie-
nie z powodu sprawiedliwości i Jezusa, radość. Paweł w swoich listach wymienia podob-
ne cnoty: pokora, łagodność, sprawiedliwość, życzliwość, miłosierdzie, miłość, przeba-
czenie, czystość, dobroć, pokój, tolerancja, jedność, cierpliwość, wytrwałość, radość11.

10 Ibidem, s. 24.
11 G. Stassen, D. Gushee, Kingdom Ethics. Downers Grove 2003, s. 48.
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Najobszerniejsza i zarazem klasyczna już książka dostępna w języku polskim z za-
kresu etyki ewangelikalnej to Chrześcijanin a problemy współczesnego świata12, autor-
stwa niedawno zmarłego brytyjskiego teologa i duchownego Johna Stotta. Autor zanim 
przedstawił poszczególne zagadnienia etyczne, sformułował zręby swojego podejścia 
do etyki. Zdał istotne pytanie: „Czy sposób myślenia chrześcijan jakoś się wyróżnia?”. 
Jego odpowiedź, która brzmi „Tak!”, można streścić w trzech punktach; etyka chrześci-
jańska charakteryzuje się: 1) biblijnymi podstawami; 2) biblijnym światopoglądem; 3) 
danymi przez Boga narzędziami etycznymi. Zajmiemy się po kolei tymi punktami.

II. ETYKA EWANGELIKALNA: PODSTAWY BIBLIJNE

Etyka ewangelikalna: biblijne podstawy (pięć zasad)
Jako ewangelikalni chrześcijanie słusznie podkreślamy niektóre prawdy Ewange-

lii, jednak lekceważymy inne lub zapominamy o nich. W rezultacie mamy okrojoną 
Ewangelię i redukcjonistyczną wizję zbawienia. Nasza indywidualistyczna etyka oso-
bistej pobożności nie pomaga nam w pełni żyć w sposób odpowiedzialny w świecie, 
a nawet służy do tego, by nas zwalniać z takiego zamiaru. Według Stotta receptą na 
to jest pełniejsza wiedza o Bogu, o człowieku, o Chrystusie, o zbawieniu i o Kościele. 
Czemu pełniejsza? „Jako chrześcijanie musimy być przekonani, że mamy chrześcijań-
ski punkt widzenia na świat, a to można osiągnąć jedynie wtedy, gdy mamy gruntow-
ne, biblijne zrozumienie podstawowych zasad naszej wiary”13.

1. Pełniejsza wiedza o Bogu14

Według Stotta nasz „Bóg” jest zbyt mały oraz zbyt religijny. Żywy Bóg jest zainte-
resowany wszystkim; dla Niego liczy się „nie tylko to, co «święte», ale i to, co «świec-
kie», nie tylko religia, ale i natura, nie tylko Jego naród wybrany, ale wszyscy ludzie, 
nie tylko usprawiedliwienie, ale i społeczna sprawiedliwość w każdej wspólnocie”15. 
Stott zgadza się zatem z Bonhoeff erem, który stwierdził, że Chrystus jest „naprawdę 
Panem świata”, a nie tylko religijnego, chrześcijańskiego getta16.

12 J. Stott, Chrześcijanin a problemy współczesnego świata, tłum. J. Grzegorczyk. Katowice 2009.
13 Ibidem, s. 47.
14 Ibidem, s. 47-51.
15 Ibidem, s. 51.
16 D. Bonhoeff er, Wybór pism, red. A. Morawska. Warszawa 1970, s. 240.
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2. Pełniejsza wiedza o człowieku17

Ludzie są nie tylko duszą, nie tylko ciałem, i nie tylko istotą społeczną, lecz tym 
wszystkim naraz. Stąd wynika, że „powinniśmy zainteresować się całym ich dobrem, 
pomyślnością ich duszy, ciała i ich wspólnoty”18. To wartość człowieka stworzonego na 
obraz Boga oraz jego istota jako „ciała-duszy-we-wspólnocie” sprawia, że jako chrze-
ścijanie zajmujemy się zarówno ewangelizacją, niesieniem pomocy, jak i ogólnym 
rozwojem ludzkim. Kiedy zrozumiemy, że „każdy mężczyzna, każda kobieta i każde 
dziecko ma naturalną, niezbywalną wartość jako istota ludzka […] będziemy uważali 
za zaszczyt, że możemy im służyć, i będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, aby 
życie ludzkie uczynić bardziej ludzkim”19. Jak stwierdził Bonhoeff er, „Bóg stał się czło-
wiekiem i daje nam do zrozumienia, że chce, byśmy byli prawdziwymi ludźmi”20.

3. Pełniejsza wiedza o Chrystusie21

Zdaniem Stotta, choć wierzymy w pełną boskość i pełne człowieczeństwo Chry-
stusa, to jako ewangelikalni mamy skłonność nie dostrzegać teologicznych czy prak-
tycznych implikacji tego drugiego. Podkreśla więc wcielenie Chrystusa. Syn Boży 
opuścił bezpieczne, wygodne niebo; zszedł do człowieka, by mu służyć. Nie tylko 
głosił Królestwo Boże, „ale pokazał jego nadejście, uzdrawiając chorych, karmiąc 
głodnych, wybaczając grzesznikom, zaprzyjaźniając się z wyrzutkami i wskrzeszając 
umarłych”22. Wobec tego, jako naśladowcy Jezusa, powinnyśmy także być gotowi zre-
zygnować z wygodnego stylu życia oraz z poczucia własnego bezpieczeństwa, by wejść 
w świat innych ludzi, ponieważ „misja wcielenia, czy to ewangelizacyjna, społeczna, 
czy obie, wymaga trudu utożsamienia się z ludźmi w ich aktualnej sytuacji”23.

4. Pełniejsza wiedza o zbawieniu24

Stott, podobnie jak Reuschling, uderzy w tendencję Kościoła do „trywializowa-
nia natury zbawienia, jakby oznaczało ono jedynie samoreformę albo przebaczenie 
grzechów, albo osobisty paszport do raju, czy prywatne mistyczne doświadczenie, 

17 J. Stott, Chrześcijanin…, s. 51-53.
18 Ibidem, s. 52.
19 Ibidem, s. 53.
20 D. Bonhoeff er, Wybór pism…, s. 160. 
21 J. Stott, Chrześcijanin…, s. 53-55.
22 Ibidem, s. 53.
23 Ibidem, s. 54.
24 Ibidem, s. 55-57.



176

część 4: ewangelikalizm wobec zagadnień etyki

bez społecznych czy moralnych konsekwencji”25. Wzywa nas do pokonania pokusy 
„oddzielenia prawd stanowiących całość” w trzech dziedzinach. Nie wolno nam: a) 
oddzielać zbawienia od Królestwa Bożego; b) oddzielać Jezusa Zbawiciela od Jezusa 
naszego Pana; c) rozdzielać wiary i miłości. 

Królestwo Boże charakteryzuje się dynamicznymi rządami Boga, wejściem w hi-
storię człowieka poprzez wcielenie Jezusa, przeciwstawianiem się złu, objęciem ludu 
całkowitym błogosławieństwem. Panowanie Jezusa „obejmuje całość naszego do-
świadczenia – publicznego i prywatnego, nasz dom i pracę, członkostwo w kościele 
i powinności obywatelskie, obowiązki społeczne i ewangelizacyjne”26. Jesteśmy uspra-
wiedliwieni przez wiarę (sola fi de), ale jak napisał apostoł Paweł, liczy się „tylko wiara, 
która działa w miłości”. Stott komentuje:

Zwłaszcza ci spośród nas, którzy nazwani są ewangelikalnymi chrześcijanami, po-
winni sobie wziąć to podkreślenie z Nowego Testamentu do serca. Musimy wystrzegać 
się wyolbrzymiania wiary i wiedzy kosztem miłości. […] Zachowanie wiary i służenie 
w miłości są nieodłączne. Jeśli jedno z nich jest nieobecne, drugie też nie istnieje. 
Żadne nie może istnieć oddzielnie27.

5. Pełniejsza wiedza o Kościele28

Kościół jest ludem zarówno „świętym”, jak i „światowym”; został posłany na świat, 
aby dawać świadectwo i służyć. Stott wspomina Aleca Vidlera, który odwołując się 
do myśli Bonhoeff era, nazwał lud boży „Kościołem świętej doczesności”. Pełnienie 
misji Kościoła zależy w dużej mierze od tego, czy pamiętamy o obu aspektach jego 
tożsamości, ponieważ „misja Kościoła w społeczeństwie wyrasta z doktryny biblijnej. 
Jednostronna eklezjologia sprawia, że również misja jest jednostronna”29.

III. ETYKA EWANGELIKALNA: ŚWIATOPOGLĄD BIBLIJNY 

Czterodzielny schemat historii biblijnej30

Choć obraz Boga został wypaczony przez grzech, proces zbawienia zakłada całko-
wite odnowienie człowieka. Odnowiony zostanie także jego rozum. Biblia wzywa nas 

25 Ibidem, s. 55.
26 Ibidem, s. 56.
27 Ibidem, s. 57.
28 Ibidem, s. 57-58.
29 Ibidem, s. 58.
30 Ibidem, s. 59-64.
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do odnowy swego umysłu (Rz 12,1-2) oraz do „myślenia Chrystusowego” (Flp 2,5). 
Według Stotta „chrześcijański umysł” to nie umysł przesiąknięty tematami „religijny-
mi”, ale potrafi ący myśleć na najbardziej „świeckie” tematy „po chrześcijańsku”. Do 
tego potrzebna jest pełniejsza prawda o Biblii:

Prawdziwe chrześcijańskie myślenie rezygnuje ze „znajdowania dowodów” w tek-
ście biblijnym (czyli z przekonania, że możemy załatwić każdą kwestię doktrynalną 
i etyczną, cytując jeden, wyjęty z kontekstu fragment, podczas gdy Bóg dał nam ob-
szerne objawienie), a zamiast tego syci się pełnią Pisma świętego31.

Etyka biblijna to nie tylko prawa i przykazania („Nie zabijaj!”), ale także ogólne 
zasady („Kochaj bliźniego jak siebie samego!”) oraz nadrzędne wartości Królestwa 
Bożego (miłość, sprawiedliwość, świętość, pokora itp.). Te przykazania, zasady i war-
tości są umieszczone w światopoglądzie biblijnym; tracą one sens i siłę, gdy wiszą 
w próżni. Stott słusznie podkreśla istotną rolę, jaką odgrywa główna narracja biblijna, 
nauka o Królestwie Bożym.

Możemy tylko zaznaczyć najważniejsze zarysy tej narracji, którą Stott stre-
ści w czterech epokach (wydarzeniach): stworzenie, upadek człowieka, odkupienie 
i spełnienie. 1) Bóg stworzył człowieka na swój obraz jako istoty rozumne, moralne, 
odpowiedzialne, społeczne i duchowe. 2) Człowiek uległ pokusie szatana, został wy-
pędzony z Raju i żyje teraz bez Boga. Nasze ludzkie wyobcowanie i poczucie bezsen-
su, ale także walka płci, konfl ikty ludzkie, wojny i nawet skażenie przyrody wynikają 
właśnie z upadku. 3) Bóg jednak zaplanował, że odkupi swoje zbuntowane stworzenie. 
Początkiem tego było zawarcie przymierza z Abrahamem, uwieńczeniem zaś przyj-
ście Mesjasza i początek nowej ery. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz 
dar Ducha Bóg wypełnia swoją obietnicę odkupienia i odnawia skażoną ludzkość. 
4) Któregoś dnia Jezus Chrystus pojawi się ponownie i doprowadzi Królestwo Boże do 
doskonałości. Wtedy też zniknie wszelki ból, zepsucie, grzech, nieszczęście i śmierć, 
a Bóg będzie wysławiany na zawsze. 

Te cztery wydarzenia uczą ważnych prawd o Bogu, człowieku i społeczeństwie. Są 
skoncentrowane na Bogu, ale także umieszczają człowieka we właściwej perspektywie. 
Stworzenie przypomina nam o wyjątkowości człowieka, podczas gdy upadek wska-
zuje na jego zepsucie i niedoskonałość. Ta perspektywa, która Stott nazywa „biblij-
nym realizmem”, pozwala nam unikać zarówno zbyt naiwnej („optymistycznej”), jak 
i zbyt negatywnej („pesymistycznej”) oceny człowieka. Pokazuje możliwości, ale także 
ograniczenia człowieka. Daje nadzieję na przemiany w społeczeństwie, gdyż ludzkość 
nadal bardziej woli pokój od wojny, sprawiedliwość od ucisku, harmonię od niezgody. 

31 Ibidem, s. 62.
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Ponieważ jednak istoty ludzkie są upadłe, nigdy nie uda się zbudować społeczeństwa 
doskonałego. Dlatego życie chrześcijanina powinno być z jednej strony służeniem, 
a z drugiej jednak oczekiwaniem. Jak to wyrażał Bonhoeff er, „Jeśli jutro, być może, 
nadejdzie dzień sądu ostatecznego, porzucimy chętnie naszą pracę dla lepszej przy-
szłości, wtedy, ale nie przedtem”32.

Kazuistyka czy Królestwo Boże
Jeśli rozumiemy etykę chrześcijańską jako zbiór zasad, według których należy po-

stępować, ograniczamy nasze etyczne pytania do kwestii praw (Bożych, biblijnych, 
ale także ludzkich, religijnych). Zgodnie z zasadą „na wszystko znajdzie się paragraf ”, 
szukamy konkretnych praw i przykazań, które mówią, jak mamy postępować, co po-
winniśmy zrobić, a czego należy unikać. Jeśli jakieś przykazanie wydaje się nam zbyt 
surowe, to także prawo przyjdzie nam na ratunek, zawsze znajdzie się inny paragraf, 
który zwolni nas z pierwszego. Takie podejście nazywa się kazuistyką. Głównym pro-
blemem z kazuistyką nie jest to, że Biblia nie odpowiada na wszystkie nasze etyczne 
pytania. Etyka Królestwa w ogóle nie jest etyką kazuistyczną!

Kazuistyka skupia się na regułach i wyjątkach, podczas gdy etyka Królestwa sku-
pia się na charakterze Boga oraz wartościach i zasadach, które odzwierciedlają Jego 
charakter. Etyka Królestwa także uwzględnia biblijne przykazania, ale interpretuje je 
w szerszym kontekście światopoglądu biblijnego (Królestwa Bożego) oraz głównych 
wartości tego Królestwa (miłość, świętość, sprawiedliwość itp.).

Kazuistyka nie uwzględnia życiowych sytuacji i okoliczności, nie rozprawia się 
z naszymi grzesznymi nawykami. Przede wszystkim nie liczy się na cudowną Bożą 
łaskę, która wkracza w naszą beznadziejną rzeczywistość i zmienia wszystko. Etyka 
Królestwa nie pyta jedynie, „jakie prawo zastosować trzeba w tej sytuacji?”, lecz sięga 
głębiej, pytając „jaka jest Boża wola?”. Co to znaczy w tej sytuacji pójść za Chrystu-
sem i stawać się bardziej podobnym do Niego? Wierzymy, że łaska Boża pomaga nam 
wyjść z zaklętego koła grzechu i śmierci, że daje nowy początek, przynosi uzdrowie-
nie, wyzwolenie i pojednanie.

Najlepszy przykład etyki Królestwa to nauczanie Jezusa. Jak przekonują wybitni 
ewangelikalni bibliści, teologowie i etycy, w Kazaniu na górze nauczanie Jezusa ma 
konsekwentny, trójczęściowy schemat.33

32 D. Bonhoeff er, Wybór pism..., s. 226.
33 Na podstawie: G. Stassen, D. Gushee, Kingdom Ethics…, s. 125-145.
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1)  Tradycyjna moralność („Słyszeliście, że…”, „Powiedziano wam…”). Jezus 
najpierw cytuje przykazanie Boże albo prawo religijne (interpretacja Prawa 
Mojżeszowego przez rabinów).

2)  Ślepy zaułek grzechu („A Ja wam powiadam…”). Następnie Jezus opisuje na-
szą rzeczywistość; jesteśmy uwikłani w grzeszne nawyki i przekonania, stano-
wiące pułapkę, z której sami nie potrafi my się uwolnić. 

3)  Przemieniająca inicjatywa łaski Boga. Ale Bóg przyjdzie nam na ratunek; Jego 
łaska wkracza w naszą rzeczywistość, potrafi  wszystko zmienić. 

Inicjatywy Bożej łaski są bardzo skuteczne w przeciwstawianiu się złym siłom. 
Dają okazję, aby wyjść z zaklętego koła grzechu, otwierają możliwości doświadczenia 
łaski, doprowadzają do pojednania, działają na rzecz sprawiedliwości. 

Podejście i praktyka Stotta i Stassena są zbieżne; kładą tylko nieco inaczej nacisk 
na poszczególne elementy etyki. 

IV. ETYKA EWANGELIKALNA: NARZĘDZIA, PODEJŚCIE I PRAKTYKA

Etyka ewangelikalna: narzędzia etyczne (cztery dary Boga) 
Stott wymienia cztery dary od Boga, które pomagają nam zmagać się z moral-

nymi wyzwaniami i pytaniami naszych czasów: rozum, Biblia, Duch Święty, wspól-
nota chrześcijańska. 1) Bóg stworzył nas jako istoty rozumne, więc „w sposobie my-
ślenia nie mamy być dziećmi, lecz dorosłymi (1 Kor 14,20)”. 2) Bóg dał nam Biblię, 
aby kształtowała nasze myślenie. 3) Duch Święty otwiera przed nami Pismo Święte 
i oświeca nasze umysły. 4) Wspólnota chrześcijańska, która jest kontekstem naszych 
rozmyślań, składa się z bardzo różnych ludzi i środowisk, co chroni nas przed uprze-
dzeniami i prowadzi nas do „pełniejszej prawdy”.

Etyka ewangelikalna: podejście i praktyka
Prawdziwie ewangelikalni chrześcijanie opracowują, przyjmują i stosują swoją 

etykę nie dlatego, iż jest ewangelikalna, lecz dlatego, iż jest biblijna. A etyka biblijna 
jest ugruntowana w biblijnej narracji i wyrasta z niej. Jest etyką Królestwa Bożego; 
dotyczy nie tylko życia z Bogiem, ale także życia we wspólnocie z ludem Bożym oraz 
życia w świecie i w społeczeństwie. 

Etyka ewangelikalna charakteryzuje się „pełniejszą wiedzą” biblijną i biblijnym 
światopoglądem. Korzysta z rozumu kształtowanego przez Biblię i kierowanego przez 
Ducha Świętego. Jest nauką, ale także sztuką, bowiem sumienie oraz umiejętność 
rozróżniania etycznego wyrabia się w praktyce. Jest dialogiem praktykowanym we 
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wspólnocie, która kształci uczniów Chrystusa moralnie, tak by rozwijali się duchowo 
i upodobniali do swojego Mistrza. Jest zaangażowaniem; zajmuje się ewangelizacją, 
niesieniem pomocy i ogólnym rozwojem ludzkim. Dla niej liczy się „tylko wiara, która 
działa w miłości”.

Zainteresowanych zachęcam do lektury książki Stotta Chrześcijanin a problemy 
współczesnego świata. A przede wszystkim do czegoś jeszcze: do odważnych i odpo-
wiedzialnych decyzji i działań etycznych, opartych na pełniejszej wiedzy biblijnej i bi-
blijnym światopoglądzie, podjętych przez dialog oraz zaangażowanie we wspólnocie 
i w świecie.
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Mateusz Wichary
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne

zapłodnienie in vitro 
w polskiej dyskusji ewangelikalnej

Zapłodnienie in vitro ze względu na społeczny problem bezpłodności1 nie jest 
zagadnieniem dla kościołów ewangelikalnych odległym. Problemy związane z uzy-
skaniem potomstwa dotykają bowiem również rodziny należące do kościołów tego 
nurtu chrześcijaństwa. Oznacza to, że wyważona perspektywa w tej kwestii nie jest 
wyłącznie problemem teoretycznym. Jawi się raczej jako wkrótce coraz bardziej aktu-
alna i ważna w praktyce duszpasterskiej.

I.  ZAPŁODNIENIE IN VITRO WE WSPÓŁCZESNEJ DEBACIE 
 SPOŁECZNEJ

Zapłodnienie in vitro to zapłodnienie pozaustrojowe, czyli poza organizmem mat-
ki. Żeńskie i męskie komórki płciowe łączy się laboratoryjnie i w ten sposób uzyskuje 
zarodki ludzkie, które po selekcji i w odpowiednim stadium rozwoju przenosi się do 
macicy, tak by mogły się tam zagnieździć. 

Możliwe kontrowersje etyczne pojawiają się w związku z kilkoma omówionymi 
niżej kwestiami.

1 Dogłębne przedstawienie zagadnienia zapłodnienia in vitro w projektach ustaw poselskich zobacz: 
In vitro w projektach ustaw. W: W.Z. Grzywacz, Pozaustrojowe zapłodnienie jako zagadnienie etyczne 
w kontekście dyskursu społeczno-politycznego w Polsce, maszynopis pracy licencjackiej, napisanej pod 
kierunkiem dra Janusza Kucharczyka, Biblioteka Główna Wyższego Baptystycznego Seminarium Teo-
logicznego w Warszawie. Warszawa 2011, s. 23-41. 
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1. Nienaturalność zapłodnienia
Wątpliwość, czy godne istoty ludzkiej jest powoływanie jej do życia poprzez pro-

cedury laboratoryjne, wysuwana jest przede wszystkim przez środowiska katolickie2. 
Głosy sprzeciwu argumentują, iż każdy ma prawo do „poczęcia na sposób ludzki”, 
utożsamiany ze sposobem przyrodzonym. Narodziny „z probówki” mogą w trwały 
sposób wpłynąć na postrzeganie samego siebie przez człowieka w ten sposób powo-
łanego do życia. Przekroczenie granicy przyrodzoności związku mężczyzny i kobiety 
otwiera również możliwość posiadania dzieci przez pary homoseksualne oraz użycia 
zarodków w różnorodny sposób. Stanowisko Kościoła katolickiego w tym aspekcie 
jest punktem odniesienia pozostałych. Jako reprezentatywny głos można przedstawić 
sformułowanie Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski:

Sprzeciw Kościoła katolickiego wobec metody in vitro wynika najpierw z chrześcijań-
skiej wiary, w której świetle człowiek podejmuje decyzje. Bóg stworzył kobietę oraz 
mężczyznę, aby przekazywali życie w akcie miłości małżeńskiej, przez nich samych 
i wyłącznie przez nich. Tymczasem w trakcie procedur zapłodnienia pozaustrojowego 
dochodzi do naruszenia godności człowieka, skoro poczęcie następuje nie w trakcie 
aktu miłości, ale na drodze eksperymentalnej procedury technicznej. Nosi to znamio-
na «produkcji ludzi»3.

2. Zamrażanie pozyskanych zarodków
W związku z wysokim kosztem procedur medycznych przyjętą – ale również wy-

wołującą silny sprzeciw – praktyką jest doprowadzanie do zapłodnienia większej licz-
by zarodków niż planowana. Innymi słowy, choć rodzice chcą mieć jedno dziecko, 
tworzy się większą liczbę zarodków. Przyczyną jest fakt, iż obecnie w trakcie procedur 
medycznych wciąż istnieje wysokie ryzyko śmierci zarodka. Powtarzanie zapłodnie-
nia oznacza więc istotne zwiększenie kosztów, dlatego ekonomicznie uzasadnione jest 
tworzenie kilku zarodków zapasowych (nadliczbowych), których można użyć w przy-
padku niepowodzenia z pierwszym. 

2 Np. „Oddzielenie prokreacji od aktu małżeńskiego zawsze niesie ze sobą złe społeczne konsekwen-
cje i jest szczególnie niekorzystne dla dzieci przychodzących na świat wskutek działania osób trze-
cich. Prawne usankcjonowanie procedury in vitro pociąga za sobą nieuchronnie redefi nicję ojcostwa, 
macierzyństwa, wierności małżeńskiej. Wprowadza także zamęt w relacjach rodzinnych i przyczynia 
się do podkopania fundamentów życia społecznego” – list biskupów polskich z dn. 18 października 
2010 r., cyt. za: kosciol.pl/article.php?story=20101018174220959 [dostęp 20.10.2012]. 

3 Oświadczenie Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, w Porozumieniu z Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski, www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&doc=2010324_1 [dostęp 22.08.2011]. 
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Ze względu na to, iż często nie wszystkie zarodki są wykorzystane, procedura ta 
wywołuje istotne pytanie o ich status. Jest to pytanie związane z praktyką medycz-
ną i prawem państwowym. Czy wolno je wyrzucić, traktując jako odpady medyczne? 
A może wolno je wykorzystać do innych celów? Czy ich istnienie powinno być gdzieś 
odnotowane, czy jest to całkowicie bezzasadne? Czy powinny być chronione praw-
nie, a jeśli tak, to w jaki praktycznie sposób? Jako kto bądź co? Czy prawo powinno 
określać sposób ich przechowywania? W końcu – jakie powinny być kary za łamanie 
prawa w tym zakresie? 

Udzielane odpowiedzi w tej nowej sferze prawno-etyczno-medycznej są niejed-
nakowe w różnych krajach. Czynnikiem rozstrzygającym jest pytanie o status zarod-
ka. Głosy uznające je za życie ludzkie konsekwentnie domagają się ochrony praw-
nej odpowiedniej dla człowieka; pozostałe dopuszczają ich użycie do innych celów, 
postrzegając jako wysokiej klasy półprodukt, użyteczny w transplantacji czy nawet 
kosmetyce. 

3. Zabijanie (niszczenie)4 niewykorzystanych zarodków oraz zarodków 
 niezagnieżdżonych z sukcesem

Konsekwencją zapłodnienia in vitro jest przyjęcie ryzyka śmierci zarodków, które 
z różnych przyczyn nie zagnieżdżą się pomyślnie w macicy. Kolejne ryzyko śmier-
ci łączy się z nieuregulowanym statusem zamrożonych zarodków, które są narażone 
na arbitralne i niezwiązane z żadną odpowiedzialnością decyzje rozstrzygające o ich 
istnieniu. Dla niektórych lekarzy ich istnienie nie stanowi żadnej wartości. Czy więc 
etycznie uzasadnione jest rozpoczynanie procedury powoływania do życia istoty na-
znaczonej wysokim ryzykiem śmierci? 

4. Inne metody leczenia bezpłodności
Z powyższym zagadnieniem łączą się pytania o inne sposoby leczenia bezpłod-

ności. Wiele głosów wskazuje, iż metoda in vitro nie jest jedyną metodą zaradzenia 
temu niekorzystnemu zjawisku społecznemu, będąc przy tym środkiem wysoce kon-
trowersyjnym. Argumentuje się, że zamiast rozmawiać o in vitro, należy poświęcić 
więcej uwagi i wysiłków pogłębieniu badań i zainteresowaniu opinii publicznej in-

4 Oczywiście określenie „zabijanie” zakłada ludzką tożsamość zarodka, a „niszczenie” tego nie rozstrzy-
ga, niosąc raczej skojarzenia pozapersonalne. Rozstrzyganie tożsamości zarodka uznano za pozaprzed-
miotowe ze względu zarówno na temat i objętość niniejszego artykułu, jak i przekonanie autora, że 
to istotne zagadnienie będzie na pewno poruszone w oddzielnym opracowaniu. Przyjąłem więc, na 
podstawie consensusu opinii w środowisku ewangelikalnym, perspektywę postrzegania zarodka jako 
istoty ludzkiej. 
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nymi metodami leczenia bezpłodności, jak np. naprotechnologia, która pozwala na 
wyznaczenie czasu najkorzystniejszego do zapłodnienia, czym leczy bezpłodność 
spowodowaną psychologiczną sferą funkcjonowania organizmu5. Głosy te jednak na 
obecnym etapie, poza środowiskami zaangażowanych katolików, nie są zbyt skuteczne 
w przekierowaniu społecznego dyskursu. Większość dyskusji politycznych oraz wybo-
rów par dotkniętych bezpłodnością wiąże się właśnie z metodą in vitro. 

5. Nie do końca zbadane skutki dla zdrowia dzieci w ten sposób poczętych
W wielu artykułach i źródłach podnosi się fakt, iż poczęcie in vitro łączy się ze 

zwiększonym ryzykiem różnych schorzeń u dzieci poczętych tą metodą. Czy jest więc 
etycznie uzasadnione, aby w ten sposób powoływać je do istnienia? 

6. Refundowanie kosztów przez społeczeństwo
Refundowanie zapłodnienia in vitro łączy się z kilkoma istotnymi dylematami. 

Po pierwsze, właśnie koszty – w tym przypadku ponoszone przez społeczeństwo – 
są przyczyną zamrażania zarodków. Czy więc społeczeństwo powinno kierować się 
samym rachunkiem ekonomicznym – obniżaniem obciążeń fi nansowych, czy zasadą 
godności człowieka, ale droższą – chronienia życia ludzkiego? 

Inną wątpliwością jest pytanie o rolę społeczeństwa w ogóle w leczeniu bezpłod-
ności. Bezpłodność jest zjawiskiem społecznym, wywołanym przez niekorzystne 
czynniki związane z popularnym obecnie stylem życia, takie jak nadużywanie alko-
holu i nikotyny, stres, nadmierna waga bądź bulimia, depresje, a przede wszystkim 
późnymi decyzjami o macierzyństwie. Czy etycznie uzasadnione jest partycypowanie 
przez ogół społeczeństwa w zaradzeniu tego rodzaju problemom? 

Wskazane kwestie etyczne skupiają się na pytaniu o tożsamość zarodka oraz na 
jego dobru. Jeśli zarodek ludzki jest istotą ludzką, to pytanie o metodę in vitro w wielu 
aspektach (punkty 2 i 3) dotyka pytania o prawo do życia nienarodzonych, w tym nie-
narodzonych od chwili poczęcia. Chodzi więc o prawo do życia niewinnego człowieka. 
Ponadto argumenty 1 i 5 wyrażają troskę o ich pomyślny rozwój, zarówno w wymiarze 
samoświadomości (arg. 1), jak i fi zycznego zdrowia (arg. 5). Argumenty 4 i 6 skupiają 
się na kwestiach teoretycznie pobocznych, ale równie istotnych, jeśli nawet nie bar-
dziej, ze względu na ich powiązanie z zaradzaniem problemom społecznym i praktyką 
życia politycznego. To kwestia zjawiska bezpłodności i adekwatnej społecznej reakcji. 

5 Zob. Ł. Godzwoń, Naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro kosciol.pl/article.php?story=20090 
322041409816 [dostęp 21.10.2012]. 
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Jak już wspomniałem, pomimo rozlicznych wątpliwości metoda in vitro, będąc 
nadzieją dla wielu par doświadczających traumy niezdolności posiadania dziecka, jest 
żywotnym tematem dyskursu społecznego i politycznego. Ten właśnie czynnik, sil-
nie wspierający praktykę zapłodnienia in vitro, równoważy wysuwane wobec niego 
obiekcje. 

II.  Zapłodnienie in vitro we współczesnej polskiej debacie 
 ewangelikalnej

Stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (dalej KEA)
Jak to się okaże w prezentacji dyskusji ewangelikalnej, z pewnością ważnym punk-

tem wyjścia wielu tych środowisk jest stanowisko KEA z 19 kwietnia 2009 roku6. To 
jedyne tak jasne stanowisko jakiegokolwiek protestanckiego kościoła w Polsce. Czyta-
my między innymi:

Polscy luteranie w niniejszym Oświadczeniu opowiadają się za akceptacją stosowa-
nia metody in vitro jako drogi leczenia niepłodności, przy jednoczesnym stanowczym 
podkreśleniu sprzeciwu wobec tworzenia i przechowywania zamrożonych embrionów 
nadliczbowych bez wyraźnego celu późniejszej implantacji do organizmu matki.
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP akceptuje stosowanie metody sztucznego za-
płodnienia, rozumiejąc ją jako formę wspierania rodziny. Uważamy za moralnie do-
puszczalne stosowanie metody sztucznego zapłodnienia homologicznego, czyli w sytu-
acji, gdy nasienie pochodzi od prawnego ojca. Nie wyrażamy aprobaty dla korzystania 
z obcych gamet [...]. 
Małżeństwo, które nie może mieć dzieci i chce skorzystać z in vitro, powinno otrzymać 
od państwa wszelką, w tym także fi nansową pomoc i moralne wsparcie ze strony Ko-
ścioła. [...] Kościół luterański w Polsce nie podziela zastrzeżeń, wedle których in vitro 
grozi traktowaniem dziecka jako „jednego z dóbr konsumpcyjnych”. Zgodnie z taką 
argumentacją trzeba by przeciwstawiać się transplantacji, bo jest ona technicznym 
przedłużaniem życia. [...] Jest to sposób, by skorzystać z postępu w medycynie dają-
cego szansę, często jedyną, na potomstwo. Poddanie się procedurze in vitro wymaga 
skomplikowanego leczenia hormonalnego i powinno być poprzedzone głębokim na-
mysłem małżonków.

6 Oświadczenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie dopuszczalności stosowania metody 
in vitro, luteranie.pl/o_naszym_kosciele/oswiadczenia_kosciola/w_sprawie_dopuszczalnosci_stoso-
wania_metody_in_vitro.html [dostęp 19.10.2012]. 
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Kościół luterański głosząc szacunek dla życia, opowiada się za ochroną ludzkiego em-
brionu, a zarazem afi rmatywnie odnosi się do zdobyczy medycyny, o ile te nie szko-
dzą innym. Sprzeciwia się też wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla celów 
badawczych. 

Jednoznacznie zatem opowiedziano się również w zarysowanych powyżej kwe-
stiach spornych. 

W kwestii nienaturalności zapłodnienia prymatem jest zasada wspierania rodzi-
ny. Zapłodnienie in vitro jest „akceptowane” w tym celu; pozostaje więc środkiem 
dopuszczalnym. Jednocześnie jasne wskazanie, iż powinno być ono narzędziem je-
dynie dla rodzin („nasienie pochodzi od prawnego ojca”; „nie wyrażamy aprobaty 
dla korzystania z obcych gamet”), delimituje zastosowanie tej metody wyłącznie 
do tradycyjnie pojmowanych rodzin. Ta myśl wydaje się zgodna z obawami per-
spektywy katolickiej, aby metoda in vitro nie stała się sposobem na posiadanie 
dzieci wbrew tradycyjnej chrześcijańskiej wizji społecznej. 
W kwestii zamrażania dodatkowych zarodków prezentuje perspektywę trudną 
do realizacji w praktyce. Z jednej strony bowiem zezwala na ową praktykę, z dru-
giej – wyłącznie w celu „późniejszej implantacji”, co faktycznie rzadko się zdarza. 
Niemniej jest to wyraźne określenie intencji: zamrażanie zarodków musi kończyć 
się daniem im szansy na istnienie. Jest to postawa konsekwentnie wspierająca ich 
ludzką godność, co zostało wyrażone wprost w stwierdzeniu o „ochronie ludzkie-
go embrionu”. 
W kwestii zabijania zarodków Oświadczenie wydaje się przyjmować i zgadzać na 
ryzyko ich śmierci związane z samym postępowaniem medycznym, przy jedno-
znacznym przeciwstawieniu się aprobacie śmierci zarodków zamrażanych. Kry-
tykuje wprost próby wykorzystania zamrożonych zarodków do celów innych niż 
życie: „Sprzeciwia się też wykorzystywaniu bezbronnych istot ludzkich dla celów 
badawczych”. Zarodek jest człowiekiem i nie wolno używać go jako surowca do 
czegokolwiek innego. 
Jeśli chodzi o kwestię innych metod oraz nie do końca pewnych skutków dla 
zdrowia tak poczętych dzieci, to stanowisko te zagadnienia pomija. Wydaje się, że 
zakłada społeczną istotność przede wszystkim zapłodnienia in vitro, nie szukając 
alternatywy ani nie rozważając dylematów dla samej procedury drugorzędnych 
(związanych z czynnikami, które trudno obecnie jasno sprecyzować). Jej sednem 
jest rozwiązanie kwestii podstawowych i rozstrzygających. 
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Wobec pytania o refundowanie zapłodnienia in vitro Oświadczenie stwierdza, iż 
rodziny dotknięte problemem niepłodności mają prawo liczyć ze strony państwa 
na wsparcie fi nansowe, a ze strony Kościoła na duszpasterskie. 

W niniejszym Oświadczeniu pojawia się również wątek duszpasterski – w zaryso-
waniu potrzeby „głębokiego namysłu małżonków”. Widoczna jest też intuicja podkre-
ślenia wagi i dostojeństwa rodzicielstwa oraz niezgoda na traktowanie zapłodnienia in 
vitro jako metody pozbawiającej rodzicielskiej godności. 

Dyskusja ewangelikalna
Dyskusja ewangelikalna odbywa się na poziomie dokumentów bądź źródeł 

o znacznie mniejszej randze niż w KEA. Nie należy tego jednak postrzegać jako świa-
dectwa braku zainteresowania bądź obojętności. Raczej wynika z mniejszej centraliza-
cji owego środowiska i braku tradycji wydawania tego rodzaju wspólnych oświadczeń. 
Stanowiska łączą się raczej z perspektywą pastorów, co wskazuje zarówno zbór jako 
benefi cjenta przyjęcia określonej perspektywy, jak i konkretne sytuacje duszpasterskie 
jako przyczynę podjęcia refl eksji.

Jedno z pierwszych i jedyne stanowisko ewangelikalne przedstawione z szerszej 
perspektywy to artykuł autora niniejszego opracowania w baptystycznym miesięcz-
niku „Słowo Prawdy” z  października 2005 roku: Zapłodnienie in vitro – dopuszczal-
na alternatywa?7. Jest on świadectwem wciąż aktualnej potrzeby takiego opracowania 
z perspektywy ewangelikalnej. Autor w kontekście powyżej zarysowanych dylematów 
etycznych prezentuje następującą perspektywę.

W kwestii nienaturalności zapłodnienia stoi na stanowisku podobnym do lute-
rańskiego: „choć dobrze by było, by dzieci miały wszystko to, co mogłyby mieć, 
to przecież fakt, iż tego wszystkiego nie możemy im zapewnić, nie powinien nas 
odstręczać od decyzji o macierzyństwie”8. Ważniejsza od możliwego dyskomfortu 
związanego z takim a nie innym sposobem przyjścia na świat jest potrzeba posia-
dania potomstwa, którą powinno się wesprzeć.
Kwestię zamrażania zarodków w zasadzie łączy ze sprawą, którą uważa za zasadni-
czą, a mianowicie śmiercią większości zarodków w toku procedury zapłodnienia 
in vitro. Choć stwierdza, że samo zapłodnienie pozaustrojowe jest dopuszczalne, 
to jednak nie w sytuacji, gdy wiąże się ze świadomością nieuchronności śmierci 
wielu zarodków: 

7 M. Wichary, Zapłodnienie in vitro – dopuszczalna alternatywa?. „Słowo Prawdy” 2005, 10, s. 16-19. 
8 Ibidem. 
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choć zapłodnienie in vitro wprost nie implikuje śmierci kogokolwiek i jako takie nie 
może być interpretowane jako coś złego, to jednak ze względu na obecny stan pro-
ponowanych metod, które do niego prowadzą, owszem, do śmierci prowadzi. Czyli: 
stosowanie metody in vitro dziś, ze względu na to, że kosztem uzyskania upragnionego 
potomka jest śmierć kilku innych przy okazji – jest dla ludzi wierzących grzechem 
takim samym jak aborcja9.
Autor nie rozważa innych metod leczenia bezpłodności, natomiast wyraża obawę 
przed powoływaniem do życia dziecka w świadomości, iż może ono – ze względu 
na wybraną przez rodziców metodę – mieć poważne kłopoty ze zdrowiem.
Autor wyraża wątpliwość, czy faktycznie społeczeństwo powinno fi nansować 
rozwiązywanie problemów z bezpłodnością, wskazując, iż przynajmniej niektóre 
czynniki za nie odpowiadające to świadomy wybór takich a nie innych priory-
tetów w życiu, w tym również nie zawsze pobożnego życia, za które każdy sam 
powinien odpowiadać i płacić10. 

Perspektywę znacznie krótszą, ale podobną, prezentuje „Deklaracja moralna” 
baptystycznego Zboru „Ku zbawieniu” w Białymstoku z 25 października 2010 roku11. 
Obok innych zagadnień etycznych pojawia się w nim następujące stanowisko w spra-
wie zapłodnienia in vitro:

Zbór „Ku zbawieniu” KChB w Białymstoku opowiada się za stosowaniem metody in 
vitro jako  sposobu leczenia niepłodności, rozumiejąc ją jako formę wspierania rodziny 
i odwołując się przy tym do biblijnego nakazu prokreacji. Jednocześnie zaznacza, że 
sprzeciwia się tworzeniu i przechowywaniu zamrożonych zarodków nadliczbowych 
bez wyraźnego celu późniejszej implantacji do organizmu matki (Rdz 1,28, Hi 12,10; 
Rz 14,22-23; 1 Kor 6,12; Ps 139,13).    

W stwierdzeniu „forma wspierania rodziny” oraz fragmencie o zamrożonych za-
rodkach widać znajomość i akceptację punktu widzenia KEA. Stanowisko uwypukla 
najważniejsze punkty: 

– większe znaczenie dobra rodziny niż „naturalności” poczęcia, uzasadnione bi-
blijnym nakazem prokreacji;

9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Materiał pochodzi z archiwum własnego pastora Ireneusza Dawidowicza. Za jego udostępnienie autor 

niniejszego opracowania bardzo dziękuje. 
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– afi rmację metody in vitro jako przyjętego społecznie sposobu walki z bez-
płodnością;

– powtórzenie poglądu na zamrażanie zarodków – wykluczające inne niż konty-
nuowanie życia cele ich zamrażania. 

W podobny sposób argumentuje pastor Paweł Bartosik z Ewangelicznego Kościo-
ła Reformowanego w Gdańsku. Na swoim poczytnym blogu „Żyjąc wiarą w realnym 
świecie”, we wpisie „Czy jestem za in vitro?” z 22 października 2010 roku, oprócz ko-
mentarza do realiów współczesnej polityki umieszcza również następujący komentarz: 
„Jeśli chodzi o moje zdanie, to w kwestii niszczenia zarodków sprawa jest oczywista 
– jest to niedopuszczalne i równoznaczne z aborcją”12. Zarodki więc są w całym tego 
słowa znaczeniu istotami ludzkimi i ich zabijanie niczym nie różni się od aborcji. Po-
dobnie jak autor niniejszego opracowania w prezentowanym źródle, pastor Bartosik 
opowiada się za procedurą in vitro, o ile nie łączy się ona z uśmiercaniem zarodków: 
„Nie chodzi o to, że ktoś powie «Nie ma przepisu w Prawie Bożym zakazującego in 
vitro», więc jestem «za» pod warunkiem, że nie niszczymy innych zarodków”13. Bę-
dąc jednak przekonanym, że to nieuniknione, oraz obawiając się nadużyć względem 
tradycyjnego modelu rodziny, komentuje ostatecznie: „Uważam, że legalizacja in vi-
tro otworzy puszkę Pandory i spowoduje brak kontroli państwa i organów ścigania 
nad tym zjawiskiem. Kwestią czasu będzie fi nansowanie in vitro z naszych podatków 
(bez względu na to, czy będą to małżeństwa, czy nie)”14. Jest to stanowisko ewange-
likalne najbliższe katolickiemu, prezentujące przekonanie o nieuchronności poja-
wiania się stosowania metody in vitro w sposób niechrześcijański, gdy zostanie ona 
zalegalizowana. 

Z zupełnie innej strony, ale również nawiązując do tych samych dylematów etycz-
nych, do problemu podchodzi pastor zielonoświątkowy Marian Biernacki z Gdańska. 
Na stronie swego opiniotwórczego bloga „Dzisiaj w świetle Biblii” we wpisie pt. „Prze-
cedzanie komara” z 19 października 2010 roku15 przedstawia następujące stanowisko: 

Koronnym argumentem przeciwników metody in vitro jest jej uboczny, ale nieodłącz-
ny skutek uśmiercania embrionów odrzuconych po wyselekcjonowaniu tego jedne-
go, uznanego za najlepszy. Zwolennicy in vitro zaś podkreślają wartość rodzącego się 

12 P. Bartosik, Czy jestem za in vitro?, http://pbartosik.blogspot.com/search/label/In%20vitro [dostęp 
19.10.2012]. 

13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 http://dzisiajwswietlebiblii.blogspot.com/search?q=in+vitro [dostęp 22.10.2012]. 
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w ten sposób życia i szansę rodziców na upragnione potomstwo. Wszyscy wiedzą, że 
celem in vitro nie jest zabijanie. Kto skupia się na tym, że przy tej metodzie dochodzi 
do uśmiercania zarodków, powinien pamiętać, że życie i śmierć splatają się ustawicznie 
w rozmaitych konfi guracjach i są od siebie uzależnione. Nowe życie powstaje i rodzi się 
z procesu umierania.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do zie-
mi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfi ty owoc wydaje 
[J 12,24]. Czy jest w nas jakiś żal, że ziarno musi umrzeć, ażeby pojawiło się nowe 
życie i zwielokrotniony owoc? [...] Metody in vitro nie wymyślono po to, żeby zabijać, 
a jedynie po to, żeby wzbudzać życie! Nic dziwnego, że w tym procesie napotykamy na 
zagadnienie śmierci. Nie ma tu jednak absolutnie mowy o takim uśmiercaniu, które 
w świetle Biblii łamałoby prawa Dekalogu i zasługiwałoby na karę.

Stanowisko to przede wszystkim jasno wskazuje fakt dotyczący in vitro, który 
w innych, pozytywnych perspektywach (np. KEA) się nie pojawia: to „nieodłączny 
skutek uśmiercania embrionów odrzuconych po wyselekcjonowaniu tego jednego, 
uznanego za najlepszy”. Następnie pastor podejmuje próbę uzasadnienia takiej proce-
dury w tradycyjnie ewangelikalny, czyli odwołujący się do Biblii sposób. Twierdzi, że 
śmierć jest konieczną ceną życia, po czym wysuwa tezę, iż w przypadku procedury in 
vitro nie mamy do czynienia z takim uśmiercaniem, „które w świetle Biblii łamałoby 
prawa Dekalogu i zasługiwałoby na karę”. Innymi słowy, postuluje, aby ową śmierć 
uznać za przyrodzoną, konieczną cenę powstania życia. 

Jest to teza dość ryzykowna, o czym świadczy wywołana przez ów wpis dyskusja. 
Z ważniejszych argumentów w jej trakcie wysuniętych można przytoczyć słowa inne-
go pastora, gdańskiego baptysty – Roberta Miksy:

Zasadnicze pytanie dotyczy kwestii, czy embrion jest istotą ludzką, czy nie? Jeżeli jest, 
uśmiercanie ich nie jest ich naturalną śmiercią, lecz zabójstwem. Jeżeli nie, jest to taki 
sam zabieg, jak obcinanie paznokci. Jeżeli jednak nie wiemy, to czy na tej podstawie 
możemy podejmować decyzje o ich zabijaniu? [...] Sądzę, że czym innym jest naturalna 
śmierć (tak mocno powiązana z życiem), a czym innym zabijanie. To pierwsze nie jest 
zabronione przez Stwórcę, to drugie tak16.

Dyskusja więc dotyczy intencjonalności obu działań. W perspektywie pastora 
Biernackiego intencjonalność zadawania śmierci jest konieczną do zapłaty ceną za 
zrealizowanie szlachetnego i pożądanego, biblijnego pragnienia posiadania potom-

16 Ibidem. 
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stwa – tworzenia życia. W perspektywie większości chrześcijan ewangelikalnych jest 
to jednak cena, której ponieść nie można. 

III. WNIOSKI DUSZPASTERSKIE

Z perspektywy teologii oraz etyki ewangelikalnej zasadne będzie wskazanie nastę-
pujących wytycznych do oceny zjawiska zapłodnienia in vitro oraz podstawy działań 
duszpasterskich: 
1.  Konieczność ochrony życia poczętego. Przekonanie, że początkiem życia ludz-

kiego jest poczęcie, to consensus dla ogółu chrześcijan ewangelikalnych. 
2.  Otwartość na metodę in vitro per se. Choć ewangelikałowie zgadzają się, że me-

toda pozaustrojowa nie jest równie korzystna i godna co przyrodzona, w zasadzie 
panuje pełna zgoda, iż cel prokreacji jest ważniejszy i w związku z tym umożliwia 
akceptację tej metody. 

3.  Zachęta do przemiany życia oraz wzorców społecznych jako skutecznego zapo-
biegania bezpłodności. Obecna w wielu głosach perspektywa duszpasterska od-
radza szybkie kierowanie się ku tej metodzie. Zachęca raczej do szukania najpierw 
innych rozwiązań. 

Zasadniczy dylemat tak zarysowanego punktu widzenia łączy się z nieuchronno-
ścią śmierci zarodków w trakcie przeprowadzania zabiegu in vitro. Jak widać w omó-
wionej powyżej dyskusji, odpowiedzi są różne. Przeważa perspektywa niezgadzania 
się na dopuszczenie do śmierci. Wydaje się jednak, iż uznając metodę in vitro, mniej 
lub bardziej świadomie unika się pytania o cenę śmierci. O ile stosunkowo łatwo wy-
razić dezaprobatę i odciąć się od praktyki zamrażania zarodków, o tyle trudniej jest 
– szczególnie wobec palącego aspektu duszpasterskiego – równie ostro ocenić prowa-
dzenie do śmierci jako koszt procesu zagnieżdżania się zarodków.

Pytanie więc brzmi: czy w przypadku śmierci zarodków w toku procedury in vitro 
jest to proces naturalny, na który nie mamy wpływu, czy jest to zabijanie? Sednem 
wydaje się rozstrzygnięcie o  intencjonalności tego działania. Obecna w toku zapłod-
nienia in vitro intencja dania życia, szlachetna, biblijnie uzasadniona i wychodząca 
naprzeciw oczekiwaniom wielu par, wydaje się nieuchronnie i nieodzownie połączo-
na, przynajmniej na obecnym etapie, z niechcianą, ale jednak faktyczną, a więc nie-
możliwą do zaprzeczenia celowością zadawania śmierci. Ta niepokojąca perspektywa 
będzie z pewnością zarzewiem problemów w przyjętych strategiach duszpasterskich. 

Dodatkowym dylematem jest wątpliwość, czy społeczna otwartość na tę metodę 
nie wywoła postrzeganych jako szkodliwe skutków społecznych, mianowicie sięga-
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nia po nią przez pary homoseksualne lub związki partnerskie. W obecnych ujęciach 
przeważa perspektywa znacznie bliższa, związana ze znanymi w zborach sytuacjami 
duszpasterskimi. Wydaje się jednak, że odpowiedzialność za stanowisko dojrzałe, 
a więc przewidujące różnorodne skutki, wymaga od ewangelikalnych przywódców 
sformułowania odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność metody in vitro w szerszym, 
społecznym kontekście. Należy mieć nadzieję, iż jest to kwestią czasu.
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Joel Burnell
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

ABORCJA I EUTANAZJA 
W REFLEKSJI EWANGELIKALNEJ

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto 
żyć? Czy życie jest wartością samą  w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto 
ma prawo o tym zadecydować? Te pytania pomogą nam wypracować biblijne, ewan-
gelikalne stanowisko w kwestii obrony życia na podstawie wartości Królestwa Bożego 
oraz celów, jakie Bóg objawił dla naszego pięknego, a zarazem kruchego życia.

Jak piszą Stassen i Gushee, aborcja przychodzi znienacka i bez zgody ofi ary; koń-
czy życie i zamyka wszelkie jego możliwości, zanim człowiek ujrzy światło dzienne. 
Z kolei eutanazja zwykle dokonuje się za zgodą, a nawet na prośbę osoby o „dobrą 
śmierć”; następuje, gdy człowiek nie widzi już możliwości wartościowego życia. Choć 
tak różnią się od siebie, to zarówno aborcja, jak i eutanazja dotyczą świętości życia 
stworzonego na obraz Boga. „W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia 
z decyzją, by zakończyć życie ludzkie. W jednym i w drugim przypadku ta decyzja 
często wynika z klęski wyobrażenia, z klęski miłosierdzia, z nieadekwatnego docenie-
nia życia w obliczu pokus spotykanych w kontekście cierpienia i smutku”1.

I. DEFINICJE, POLSKIE PRAWO, STATYSTYKA

Życie jest kruche. Ponad 50% embrionów poczętych nie zagnieżdża się w łonie 
matki, a 16% ciąży rozpoznanych kończy się poronieniem. Tylko jeden z trzech em-
brionów rozwija się prawidłowo i rodzi się  żywy. Potem jest gorzej. Tytuł fi lmu w re-
żyserii Krzysztofa Zanussiego brzmi: Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą 

1 G. Stassen, D. Gushee, Kingdom Ethics. Downer Grove IL 2003, s. 237.
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płciową. Każda osoba wcześniej czy później umiera, ale poronienie to nie to samo co 
aborcja. A umrzeć z powodu choroby, wypadku, aktu przemocy czy starości to nie to 
samo co eutanazja.

definicje2

1.  Aborcja, poronienie. Poronienie to samoistne, przedwczesne zakończenie ciąży 
do dwudziestego drugiego jej tygodnia,  potem nazywane jest porodem przed-
wczesnym. Aborcja to zabieg przerwania ciąży; przerwanie ciąży jest dokonywane 
lub wywoływane przez człowieka.

2.  Eutanazja aktywna i bierna. Eutanazja to „rozmyślne spowodowanie lub przy-
śpieszenie śmierci osoby nieuleczalnie chorej”3. Dobrowolna eutanazja następuje 
na prośbę i za zgodą osoby proszącej o pomoc lekarską w odchodzeniu. Niedobro-
wolna eutanazja zdarza się, gdy osoba nie jest kompetentna, by wyrazić swoją wolę 
w tej sprawie. Mimowolna eutanazja jest wykonana bez zgody osoby i/lub wbrew 
jej woli. Istotna różnica między aktywną eutanazją („spowodowanie śmierci oso-
by cierpiącej”) i bierną eutanazją („zaniechanie intensywnego leczenia podtrzy-
mującego życie”) polega z jednej strony na podjęciu działania, które prowadzi do 
śmierci chorego, a z drugiej strony na powstrzymaniu lub wycofaniu działania, 
które może przedłużyć życie pacjenta4.

3.  Zaniechanie uporczywej terapii, opieka paliatywna. Kodeks etyki lekarskiej 
odróżnia jeszcze pojęcie „zaniechania uporczywej terapii” od eutanazji biernej 
(tych terminów nie ma w polskim prawie). Według art. 31 „Lekarzowi nie wol-
no stosować eutanazji ani pomagać choremu w popełnieniu samobójstwa”. Ale 
jak czytamy w art. 32: „W stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podej-
mowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków 
nadzwyczajnych”5.

2 Istotną kwestią, która dotyczy zarówno sprawy aborcji, jak i eutanazji, jest defi nicja „życia ludzkiego”. 
Medycyna jednak nie jest w stanie dojść do ścisłej, naukowej defi nicji, więc jest to zadanie dla fi lozofa 
lub teologa. Zob. np. M. Wichary, Tylko komórka czy już człowiek?. „Słowo Prawdy”, kwiecień i maj 
2005.

3 Wielki słownik medyczny. Warszawa 1996, s. 342.
4 http://sjp.pwn.pl [dostęp 9.05.2013].
5 http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_fi le/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [dostęp 17.05.2013].
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prawo polskie 

1. Aborcja
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania cią-

ży6 pozwalała na usunięcie ciąży z trzech powodów: 1) „gdy za przerwaniem ciąży 
przemawiały wskazania lekarskie dotyczące zdrowia płodu lub kobiety ciężarnej”; 2) 
„gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku przestępstwa”; 
3) „ze względu na trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”7. W praktyce punkt 3 
doprowadził do tzw. aborcji na żądanie, ponieważ istnienie „trudnych warunków ży-
ciowych” ustalano na podstawie oświadczenia samej kobiety.

Sytuacja zmieniła się w 1993 roku. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży8 po-
daje trzy podstawy do aborcji: 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ko-
biety ciężarnej; 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieule-
czalnej choroby zagrażającej jego życiu; 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża 
powstała w wyniku czynu zabronionego9. Zatem jako podstawę do aborcji przestano 
uznawać „trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”, a przesłanką do przeprowadze-
nia aborcji stało się prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej 
choroby płodu, zagrażające jego życiu.

2. Eutanazja
Polskie prawo zabrania zarówno eutanazji (tj. zabijania człowieka „na jego żąda-

nie i pod wpływem współczucia dla niego”; kodeks karny, art. 150), jak i udzielania 
pomocy w popełnianiu samobójstwa (art. 151)10. W jednym i drugim przypadku prze-
widuje się karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; sąd może złagodzić karę 
za eutanazję lub odstąpić od jej wymierzenia. Ponieważ kodeks nie rozróżnia euta-
nazji aktywnej i biernej, w praktyce art. 150 i 151 dotyczą raczej eutanazji aktywnej, 
a służby medyczne odwołują się do Kodeksu etyki lekarskiej odnośnie do „eutanazji 
biernej” oraz „zaniechania uporczywej terapii”.

6 DzU 1956, nr 12, poz. 61.
7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja_w_Polsce [dostęp 9.05.2013].
8 DzU 1993, nr 17, poz. 78.
9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja_w_Polsce [dostęp 9.05.2013].
10 http://kodeks-karny.org/czesc-szczegolna/przestepstwa-przeciwko-zyciu-i-zdrowiu [dostęp 9.05.2013].
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statystyka

1. Legalne aborcje 
W 2011 roku dokonano w Polsce 669 legalnych aborcji; 49 w związku z zagro-

żeniem życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, a 620 w wyniku badania prenatalnego, 
wskazującego na prawdopodobieństwo ciężkiego uszkodzenia płodu albo nieuleczal-
nej choroby, zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano ani jednego przypadku aborcji 
z powodu czynu zabronionego11.

2. Aborcje nielegalne lub wykonane za granicą przez Polki mieszkające w RP
Do niedawna nie było rzetelnych badań dotyczących liczby nielegalnych aborcji 

dokonywanych w Polsce. Zwolennicy pro-choice szacowali je na 100-200 tysięcy rocz-
nie12, zaś organizacje działaczy pro-life na 7-13 tysięcy13. W maju 2013 roku CBOS 
opublikował raport Doświadczenia aborcyjne Polek14, z którego wynika, że od 25% do 
33% kobiet w Polsce poddało się co najmniej jednej aborcji. Najważniejszym czynni-
kiem okazał się wiek; 36% kobiet powyżej 35 lat (czyli tych, które wkroczyły w wiek 
reprodukcyjny przed zmianą ustawy aborcyjnej w 1993 r. na bardziej restrykcyjną) 
miało aborcję, a 13% wśród kobiet do lat 35. Poza tym częściej poddawały się jej ko-
biety mniej wykształcone, niezadowolone ze swojego  życia, mające bardziej konser-
watywne poglądy polityczne oraz praktykujące religijnie. W Polsce te czynniki często 
się łączą, więc wstępna analiza tych danych sugeruje, że status ekonomiczny i społecz-
ny ma większy wpływ niż poglądy polityczne i praktyki religijne na to, czy kobieta 
zdecyduje się na aborcję, czy nie.

Dane z raportu CBOS nie pozwalają oszacować naukowo liczby aborcji dokony-
wanych co roku w Polsce po roku 1993. Możemy jedynie wykonać wstępne oblicze-
nia. Obecnie w Polsce żyje ok. 4,5 mln kobiet w wieku od 17 do 34 lat. Jeśli 13% z nich 
poddało się aborcji co najmniej raz, to daje to około 585 tysięcy kobiet. Zakładając, 

11 http://gosc.pl/doc/1389554.Nowe-statystyki-aborcji-w-Polsce [dostęp 9.05.2013].
12 Na podstawie raportu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, W. Nowicka, M. Tajak, Ustawa 

antyaborcyjna w Polsce. Funkcjonowanie, skutki społeczne, postawy i zachowania. Raport – wrzesień  
2000. Podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z badań znajduje się na stronie: http://
federa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16:ustawa-antyaborcyjna-funkcjo-
nowanie-skutki-raport-federacji-2000&catid=2:aborcja-w-polsce&Itemid=25 [dostęp 9.05.2013].

13 http://www.prolife.com.pl/pg/pl/biblioteka_obroncy_zycia/aborcja/podziemie_aborcyjne.html [do-
stęp 9.05.2013].

14 Doświadczenia aborcyjne Polek, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF [dostęp 28.06. 
2013]. Raport został napisany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 3576 kobiet od listopada 
2012 roku do kwietnia 2013 roku.
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że niektóre z nich miały więcej niż jedną aborcję oraz że niektóre mające powyżej 35 
lat także poddały się aborcji w tym czasie, możemy oszacować, że w Polsce od 1993 
roku dokonuje się średnio 30-40 tysięcy aborcji rocznie. Co ciekawe, to oszacowanie 
na podstawie pierwszych rzetelnych, choć niekompletnych badań naukowych (a nie 
na podstawie założeń przyjętych tendencyjnie przez strony debaty), jest trzy razy 
wyższe od oszacowania grupy pro-life, a trzy razy mniejsze od oszacowania grupy 
pro-choice.

3. Eutanazja
Chociaż badania socjologiczne i sondaże często uwzględniają postawy Polaków 

zarówno wobec aborcji, jak i eutanazji, to jednak nie ma rzetelnych danych odnośnie 
do eutanazji aktywnej (nielegalnej) czy biernej (wynikłej z rezygnacji bądź zaniecha-
nia  uporczywej terapii).

4. Aborcja i eutanazja w środowiskach ewangelikalnych w Polsce
W badaniach prowadzonych w Polsce często bierze się pod uwagę stosunek mię-

dzy postawami wobec aborcji i eutanazji a religijnością (czy osoba określa się jako 
wierząca, praktykująca itp.), ale nie wyodrębnia postaw i praktyk ewangelikalnych 
w tych kwestiach.

II. STANOWISKA KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH W POLSCE

aborcja

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP15

KEA „opowiada się zdecydowanie za ochroną życia i to od jego poczęcia”, ponie-
waż „poczęta osoba ludzka jest już  partnerem Boga”. W sprawie antykoncepcji nie ma 
zastrzeżeń  do jej stosowania we współżyciu małżeńskim, z wyjątkiem środków wcze-
snoporonnych. Jest przeciwko „aborcji na „życzenie”. Prawna ochrona życia należy 
do władz świeckich, więc Kościół „pozostawia […] prawo decyzji rodzicom i konsy-
lium lekarskiemu w wypadku zagrożenia życia matki”. Kościół popiera dobre regulacje 
prawne dotyczące nie tylko ochrony i zachowania życia człowieka, ale także jego ja-
kości. Zachęca społeczeństwo do „konkretnych rozwiązań” w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, służb medycznych, ochrony socjalnej obywateli, a także bioetyki, emerytur, 

15 Oświadczenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie ochrony życia 1991, http://old.luteranie.
pl/pl/?D=3353 [dostęp 9.05.2013].
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edukacji (w tym seksualnej i rodzinnej). Kościół uczestniczy aktywnie w działaniach 
na rzecz zachowania życia poprzez oddziaływanie wychowawcze i duszpasterskie.

Swoje stanowisko KEA opiera na przykazaniach („Nie zabijaj!”), na ogólnych za-
sadach i wartościach  biblijnych („Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie sa-
mego”), ale przede wszystkim na historii zbawienia; starotestamentowe „świadectwo 
o Bogu jako źródle życia” oraz jego obrońcy potwierdzone jest przez kolejne przy-
mierza i osiąga swój szczyt w Nowym Testamencie we wcieleniu, w postawie wobec 
cierpiących oraz w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa.

2. Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP
O aborcji − w dokumencie o małżeństwie i planowaniu rodziny − naczelna Rada 

KZ  pisze krótko: „Małżonkowie mają prawo do planowania rodziny zgodnie z ich 
chrześcijańskim sumieniem; dopuszcza się stosowanie środków antykoncepcyjnych 
z wyjątkiem wczesnoporonnych. Aborcja jest grzechem (Rdz 1,28; Wj 20,13)”16. Za 
tym zwięzłym stwierdzeniem stoi teologia i praktyka duszpasterska, która pojawia się 
m.in. w artykułach w czasopiśmie „Chrześcijanin”. Warto zwrócić uwagę na serię arty-
kułów z lipca 2012 roku na temat aborcji, antykoncepcji oraz in vitro17.

Autor artykułu o aborcji, teolog i etyk Tomasz Józefowicz, stwierdza, że „od po-
czątku mamy do czynienia z życiem ludzkim”.  Stanowczo odrzuca wygodę, brak pie-
niędzy oraz chęć robienia kariery jako podstawę do aborcji. Pisze, że „jeśli cokolwiek 
mogłoby usprawiedliwić aborcję, musiałoby być bardzo poważnej natury”. Do takich 
spraw wlicza się (może jedynie) „sytuacja, w której życie staje naprzeciw życia”, czy-
li zagrożenie życia matki. Państwo wtedy pozwala na aborcję, by ocalić życie matki. 
Chrześcijanin może „bronić się”, dając wyraz poszanowania własnego życia, danego 
przez Boga, ale „zawsze w tej sytuacji powinien najpierw długo rozmawiać z Bogiem 
w modlitwie, a także z pastorem w rozmowie duszpasterskiej”. Tym bardziej modlitwa 
i rozmowy duszpasterskie są niezbędne w innych trudnych sytuacjach, na przykład 
przy zagrożeniu zdrowia matki bądź poczęciu w wyniku gwałtu.

W tym samym numerze „Chrześcijanina” znajduje się artykuł Wpadka, w formie 
wywiadu z pastorem Arkadiuszem Kuczyńskim. Artykuł dotyczy sytuacji, gdy w zbo-
rze dochodzi do „wpadki przedślubnej” lub do innej nieplanowanej, pozamałżeńskiej 
ciąży. W ciepłym, duszpasterskim tonie wzywa się tych, którzy znaleźli się w takiej 

16 Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie małżeństwa, powtórnego mał-
żeństwa oraz planowania rodziny. Warszawa, listopad 1998. W: Studia i dokumenty zielonoświątkowe: 
Duszpasterstwo. Warszawa 2002, s. 7.

17 „Chrześcijanin” z  7.12. 2012.
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sytuacji, do pokuty, ale również do szukania wsparcia ze strony kościoła, szczególnie 
w osobie zaufanego duszpasterza. Zachęca się także duszpasterzy i członków kościoła 
do udzielania takim osobom wszelkiego potrzebnego wsparcia duchowego i praktycz-
nego; celem nie jest potępianie czy wykluczanie ich ze wspólnoty, lecz przyciąganie do 
kościoła i zachowanie ich w wierze. Właśnie takie podejście i wsparcie ze strony ko-
ścioła pomaga im stawić czoło wyzwaniom w związku z nieplanowaną ciążą, zamiast 
zdecydować się na aborcję, by „usunąć problem” czy unikać skandalu oraz ukrywać 
winę i wstyd.

3. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP18

W 1997 roku KChB przyjął uchwałę w sprawie małżeństwa i rodziny, w której czy-
tamy, że Kościół: „Uznaje prawo małżonków do planowania rodziny (Rdz 1,28) we-
dług własnego sumienia (Dz 24,16; Tt 1,15), dopuszczając stosowanie zarówno metod 
naturalnych, jak i środków antykoncepcyjnych − z wyjątkiem tych, które powodują  
wczesne poronienie (1 Kor 7,4-6; Wj 20,13). Uznaje aborcję  za grzech − złamanie 
przykazania: «Nie zabijaj» (Wj  20,13; Jk 2,11)”. 

Odnośnie do aborcji i ochrony życia poczętego pastor i teolog Mateusz Wichary 
w dwuczęściowym artykule z roku 2005 w „Słowie Prawdy”19, pyta: „Kiedy człowiek 
staje się człowiekiem?”. Rozważa trzy odpowiedzi na to pytanie, z perspektywy nauki 
(medycyny), fi lozofi i i Biblii. Najpierw cytuje J.C. Wilkego, który pisze: „Czy istota 
jest żywa? Tak. […] Czy jest to istota ludzka? Tak. […] Czy jest kompletna? Tak […]. 
Wszystko, co potrzeba, to czas, aby się rozwinąć i dojrzeć”. Dalej Wichary polemizu-
je z Peterem Singerem, pokazując drastyczne implikacje jego poglądu fi lozofi cznego: 
„Zgodnie z owym nowym spojrzeniem życie samo w sobie nie ma wartości; ma ją, kie-
dy jest to życie godne, realizujące się, stąd owej godności podstawowym warunkiem 
jest świadomość i zdolność do samorealizacji […]. Oznacza to, że słusznie należy za-
bijać tych, którzy tego potencjału nie mają, dodatkowo swym istnieniem ograniczając 
potencjał tych, którzy mogliby się zrealizować pełniej”. Na końcu Wichary odwołuje 
się do wielu tekstów biblijnych, by stwierdzić, że od chwili poczęcia człowiek jest wy-
jątkową istotą ludzką, która posiada niezbywalną wartość obrazu Bożego. Zatem nie 
można bezkarnie zabijać nienarodzonego dziecka.

18 Uchwała Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP z dnia 3 maja 
1997 r. w sprawie małżeństwa i rodziny http://www.baptysci.pl/wyznanie-wiary/932-stanowisko-ko-
sciola-w-sprawie-malzenstwa-i-rodziny [dostęp 9.05.2013].

19 M. Wichary, Tylko komórka...
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eutanazja

Protestanci w Polsce, jak pisze Tomasz Dębowski, są przeciwko zarówno zasto-
sowaniu kary śmierci, jak i dokonywaniu eutanazji w formie czynnej. Podkreślają, 
że Bóg jest Panem życia i śmierci, a samo życie jest „czasem łaski”, który służyć może 
do pobudzenia oraz pogłębienia w człowieku wiary. Choć stanowisko tych środowisk 
w sprawie eutanazji pasywnej nie jest tak jednoznaczne, większość raczej dopuszcza 
ją, „gdy nieuleczalnie chory poprosi o zaniechanie dalszych działań mających na celu 
podtrzymanie jego życia” lub „gdy życie nieprzytomnego chorego jest podtrzymywane 
przez aparaturę medyczną i brak jest przesłanek do tego, że jego stan się poprawi”20.

Poglądy większości polskich kościołów ewangelikalnych w kwestii eutanazji 
są zbieżne z dokumentem Czas życia i czas umierania, opublikowanym przez Wspól-
notę Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE)21. Dariusz Brunch przedstawia jego 
główne wnioski odnośnie do eutanazji:

Dokument GEKE zdecydowanie opowiada się za ochroną praw ludzi umierających 
oraz śmiertelnie chorych, podkreślając prawo do życia do samego końca oraz prawo 
do rezygnacji z uporczywej terapii. Jednocześnie Kościoły sprzeciwiają się rozgrywa-
niu zasady autonomii przeciwko solidarności, empatii oraz troski o chorych i umie-
rających. Dokument odrzuca teologiczno-etyczne usprawiedliwienie eutanazji oraz 
asystencji przy samobójstwie, przyjmując do wiadomości zmiany zachodzące w wielu 
europejskich społeczeństwach22.

PODSUMOWANIE

Kościoły protestanckie w Polsce, w tym ewangelikalne, zgodnie opowiadają  się 
za obroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ze względu na wartość życia ludz-
kiego, stworzonego na obraz Boga i odkupionego przez zbawcze dzieło Chrystusa, 
uważają aborcję za grzech. W sytuacji, gdy „życie staje naprzeciw życia”, zostawia-
ją  decyzję matce (rodzicom), zachęcając najpierw do modlitwy i korzystania z rady 
duszpasterzy. Pozwalają na użycie środków antykoncepcyjnych, z wyjątkiem wcze-
snoporonnych. Zdecydowanie występują przeciwko eutanazji aktywnej, ale pozwa-

20 T. Dębowski, Zarys myśli społecznej Kościołów protestanckich w Polsce w latach 1945-1995. Wrocław 
2002, s. 108-110.

21 Wśród 105 kościołów, które należą do GEKE, znajdują się Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Ko-
ściół Ewangelicko-Reformowany w RP.

22 D. Brunch, Świat-Kościół-Społeczeństwo, http://www.ekumenizm.pl/content/article/20110516115132411.
htm [dostęp 9.05.2013].
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lają na rezygnację z uporczywej terapii. Gdy dochodzi do „nieplanowanej” ciąży lub 
gdy ludzie stoją w obliczu cierpienia i śmierci, zachęcają wiernych, by zaufali Bogu 
i skorzystali z rady duszpasterskiej oraz pomocy zboru, a duszpasterzy i członków 
lokalnych zborów (wspólnot) do udzielenia im wsparcia fi nansowego, społecznego, 
emocjonalnego i duchowego.

Ze względu na to, że zarówno poglądy, jak i argumenty dotyczące aborcji i euta-
nazji w polskich środowiskach ewangelikalnych  są  podobne, pozostałą część tego 
artykułu poświęcam na omówienie niektórych praktycznych działań chrześcijan, któ-
rych celem jest ratowanie i wspieranie życia ludzi poczętych,  tak by aborcji było jak 
najmniej.

III. ZASTOSOWANIE: KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJANIE WOBEC ABORCJI23

Niechciana ciąża
Kwestia aborcji powstaje zwykle w kontekście kryzysu: poczęcia dziecka przez 

gwałt czy kazirodztwo, zagrożenia życia czy zdrowia matki, medyczno-genetycznych 
problemów nienarodzonego dziecka lub poczucia rodziców, że nie poradzą sobie 
z (kolejnym) dzieckiem. W takich i w innych przypadkach ciąża jest odbierana nie 
jako błogosławieństwo, lecz jako „problem”; aborcja nieraz wydaje się  mniejszym 
złem.

Młoda nastolatka albo nieco starsza mężatka zachodzi w ciążę. Jeśli nie czuje 
wsparcia ze strony rodziców, przyjaciół czy ojca dziecka, jest skłonna rozważać abor-
cję. Zwykle jej nie chce, ale inne możliwości wydają się jej jeszcze gorsze. Czuje się sa-
motna i bezradna. Łatwo nią manipulować, by zgodziła się na aborcję. Pozostaje trud-
ny wybór: albo aborcja, albo odrzucenie ze strony bliskich. Aborcja w takiej sytuacji 
nie jest przejawem wolności i autonomii tej kobiety, lecz agresji wobec niej mężczyzny, 
który ją wykorzystywał i dalej wykorzystuje.

Jezus kochałby takie kobiety, otaczałby je troską i opieką. Czy my także współ-
czujemy im? Czy jesteśmy gotowi im pomagać ? One potrzebują wsparcia emocjo-
nalnego, fi nansowego i duchowego. Potrzebują jedzenia, miejsca zamieszkania, opieki 
lekarskiej. Jest wiele działań, włącznie z oddaniem dziecka do adopcji, które mogą po-
magać im podjąć decyzję, by urodzić  dziecko zamiast poddać się aborcji.

23 Głównie na podstawie: G. Stassen, D. Gushee, Valuing Life at It’s Beginning. W: Kingdom Ethics…, 
s. 217-236.
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Kościół wobec aborcji: nauczanie, praktyka i kultura życia
Kościół powinien być środowiskiem, gdzie aborcja jest nie do pomyślenia. Co 

może przyczynić się do takiej postawy? Przede wszystkim wspólnota powinna do-
łożyć wszelkich starań, by budować kulturę życia, która szanuje i chroni życie każdej 
istoty ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Jeśli aktywność seksualna 
w nauce i praktyce wspólnoty jest zarezerwowana dla par małżeńskich, to liczba nie-
chcianych ciąż spada o ok. 80%. Gdyby jednak doszło do niechcianej ciąży, wspólnota 
powinna spieszyć z pomocą i oferować wszelkie potrzebne rodzaje wsparcia, które 
jest szczególnie istotne dla ofi ar gwałtu i kazirodztwa oraz w przypadku, gdy bada-
nie prenatalne wskazuje, że dziecko może urodzić się upośledzone. Pomoc wspólnoty 
wiary umożliwia matkom/ojcom stawić czoła takiej sytuacji i nie zdecydować się na 
aborcję.

Publiczne argumenty i działania pro-life są potrzebne, ale podstawowym zadaniem 
jest stworzenie wspólnot, które udzielą niezbędnej pomocy w przypadku niechcianej 
ciąży. Miłość i miłosierdzie mogą osiągnąć więcej niż wygrana debata. Kiedy jednak 
do postaw miłości, czynów i miłosierdzia trzeba dołożyć starań o zmianę prawa? O ja-
kie prawa i projekty chodzi?

Państwo wobec aborcji: postawy, prawa, projekty i pomoc praktyczna
W USA oraz w Unii Europejskiej aborcja na żądanie jest faktem. Trudno sobie 

wyobrazić, że to się zmieni w najbliższej przyszłości. Także w Polsce szanse na za-
ostrzenie i tak dość restrykcyjnej ustawy regulującej aborcję są niewielkie. Potrzebne 
jest kompleksowe podejście zarówno w sferze prawa, jak i praktycznej pomocy.

Jeśli chodzi o wprowadzenie do prawa ewangelikalnych wartości i przekonań, 
pewne ograniczenia są integralną częścią  chrześcijańskiej zasady wolności religijnej. 
Ale i tak w demokratycznym społeczeństwie uchwały wymagają konsensusu; potrzeb-
na więc jest etyka społeczna, która zostałaby zaakceptowana przez wyznawców róż-
nych religii oraz ludzi niewyznających żadnych religii. Wtedy dobre prawo i reformy 
prawne zgodne z zasadami Królestwa mogą sprzyjać pozytywnym zmianom społecz-
nym (np. zniesienie niewolnictwa, walka z rasizmem).

Podnoszenie i umacnianie wartości życia ludzkiego jest właściwym przedmiotem 
reformy prawnej, niezależnie od naszych przekonań religijnych. Życie płodowe ma 
swoją wartość. A chrześcijańska etyka pozostaje w interesie nie tylko dzieci nierodzo-
nych, ale i samych kobiet. To one noszą rany na ciele i w duszy z powodu aborcji.

1.  Krok po kroku. Niewątpliwie działalność na rzecz małych kroków prawnych, któ-
re ograniczają aborcję i zachęcają do rodzenia i wychowania każdego dziecka po-
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czętego, jest jak najbardziej właściwa. Przykłady: wprowadzenie czasu czekania na 
aborcję; zwalczanie gwałtów i innych aktów przemocy i nadużyć wobec kobiet.

2.  Edukacja, antykoncepcja. Ciąża jest wynikiem współżycia seksualnego, zatem 
programy i prawa, które ograniczają seks pozamałżeński oraz zapobiegają zajściu 
w ciążę, mogą znacznie zredukować liczbę niechcianych ciąż. Przykłady: dostęp 
do informacji o rozwoju płodu; nacisk na moralność seksualną i odpowiedzial-
ność; dostęp do środków antykoncepcyjnych.

3.  Pomoc społeczna, fi nansowa i medyczna. Tu liczą się wszelkie rodzaje wsparcia 
dla matek (rodziców), które inaczej zdecydowałyby się na aborcję ze względów 
materialnych. Przykłady: wsparcie fi nansowe i usługi dostępne dla uboższych ro-
dziców niezaplanowanych dzieci, dostęp do opieki medycznej zarówno w okresie 
przed, jak i po urodzeniu dziecka.

4.  Praca. Ważne też jest stworzenie praw przyjaznych dla pracujących matek i rodzi-
ców, w tym: elastycznych warunków i rozwiązań w pracy, umożliwiających pogo-
dzenie pracy z życiem rodzinnym, urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich; moż-
liwości dopasowania czasu i charakteru pracy do życia rodzinnego; zapewnienie 
opieki dla dzieci (żłobki, przedszkola).

5.  Wspieranie i promowanie adopcji. Skala aborcji w Polsce jest niemała, ale mamy 
także rosnący problem bezdzietności. Prawne rozwiązania, które ułatwiają proces 
adopcji, oraz konkretne projekty i programy, które pomogą matkom (rodzicom) 
w sytuacjach trudnych czy kryzysowych, by urodzić dziecko i oddać je do adopcji, 
pomogą rozwiązać te problemy.

6.  Wsparcie dla osób upośledzonych oraz ich bliskich. Państwo powinno zagwa-
rantować edukację oraz szkolenie praktyczne i zawodowe dla upośledzonych, aby 
mogli uczyć się żyć bardziej samodzielnie i w miarę swoich możliwości uczestni-
czyć w życiu społecznym. To zapewniłoby im podstawowe prawa ludzkie, ale także 
pomogłoby rodzicom w decyzji, by zamiast wybierać aborcję, rodzili i wychowali 
takie dzieci.
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Sławomir Torbus
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

ewangelikalizm 
wobec homoseksualizmu

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom stanowiska ewangelikal-
nych chrześcijan, zwłaszcza polskich, wobec zjawiska homoseksualizmu1. Ze względu 
na pewną niejednoznaczność defi nicji ewangelikalizmu2 należy zaznaczyć, że zostaną 
omówione poglądy dzielone przez większość, ale jednak nie przez wszystkich chrze-
ścijan określających się jako ewangelikalni. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że ewange-
likalne kościoły cieszą się szeroką autonomią doktrynalną i w różny sposób formułują 
swoje ofi cjalne stanowiska w określonych sprawach i w związku z tym trudno byłoby 
omówić wszystkie możliwe ich poglądy na naturę homoseksualizmu3. 

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ALIANSU EWANGELICZNEGO W RP

W tej sytuacji wydaje się, że dobrym punktem wyjścia naszych rozważań będzie 
odniesienie się do ofi cjalnego stanowiska Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego 

1 Należałoby zastrzec, że używany również w tym tekście termin „homoseksualizm” nie był używany 
przez starożytnych autorów biblijnych. Po raz pierwszy pojawił się w roku 1869 w pracy węgierskiego 
lekarza K.M. Kertbeny’ego (przed zmianą nazwiska nazywał się on Karl Benkert), który anonimowo 
wydał w Lipsku pamfl et potępiający pruskie prawodawstwo przewidujące odpowiedzialność karną za 
czyny homoseksualne. Termin złożony jest z dwóch członów: gr. homo – tego samego rodzaju oraz łac. 
sexualis – związany z płcią, seksualny. 

2 Więcej na temat defi nicji ewangelikalizmu w artykule: Specyfi ka polskiego ewangelikalizmu autorstwa 
Noemi Modnickiej. O różnorodności tego zjawiska w rozmaitych kontekstach geografi cznych i kultu-
rowych w: Th e Cambridge Companion to Evangelical Th eology. Red. T. Larsen, D.J. Treier. Cambridge 
2007, s. 143-292.

3 Poglądy głoszone na przykład przez zanurzony w ewangelikalnej tradycji Highlands Church w Denver 
nie należą do ewangelikalnego głównego nurtu, niemniej jednak są również ewangelikalne. Więcej na 
ten temat: http://www.highlandschurchdenver.org/our-beliefs/church-bio.html [dostęp 27.12.2012].
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w RP – organizacji zrzeszającej polskich chrześcijan ewangelikalnych. Nie ulega wąt-
pliwości, że kościoły zrzeszone w Aliansie należą do głównego nurtu ewangelikalne-
go, więc ofi cjalne oświadczenie Rady Krajowej, którego tekst został opublikowany na 
stronach ekumenicznego portalu Kosciol.pl 23 czerwca 2003 roku, można traktować 
jako reprezentatywne dla tego środowiska4. A oto jego treść5:

W związku ze stwierdzeniem Piotra Krzyżanowskiego, iż „homoseksualistów ak-
ceptują wszystkie wyznania protestanckie”, zamieszczonym w czasopiśmie „Wprost” 
z dnia 4 maja br. (artykuł: „Trzecia siła” s. 64 i 65) Alians Ewangeliczny w RP, zrze-
szający Kościoły ewangelikalne i ewangelikalne organizacje parakościelne w Pol-
sce, oświadcza:
•  że w pełni akceptuje naukę Pisma Świętego, które mówi: „Czy nie wiecie, że niespra-

wiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bał-
wochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli (gr. malakoi − strona bierna w męskim 
akcie homoseksualnym − E.Cz.), ani ci, którzy współżyją z mężczyznami... (1 Kor 6,9 
− przekład ekumeniczny); 

•  że wierzy w możliwość wyzwolenia się z tego nałogu przez duchowe odrodzenie, na-
rodzenie na nowo, jeśli został on spowodowany przez błędy w wychowaniu czy też 
istniejącą w pewnych kręgach modą; 

•  że wierzy w nadprzyrodzoną moc do niesienia swego krzyża, jeśli skłonność jest na-
prawdę wrodzona, i życie w seksualnej wstrzemięźliwości; 

•  że osoby zawierające związki homoseksualne czy też takowych związków niezawiera-
jące, ale prowadzące współżycie homoseksualne, podlegają kościelnej ekskomunice; 

•  że osoby o skłonnościach homoseksualnych, podobnie jak inni ludzie, są podmiotem 
troski duszpasterskiej, której celem jest doprowadzenie do stylu życia według biblij-
nych standardów.

W imieniu Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP
Ks. dr Edward Czajko
wiceprzewodniczący

Oświadczenie, jak dowiadujemy się ze wstępu, ma na celu wskazanie opinii pu-
blicznej, że chrześcijanie ewangelikalni, wbrew twierdzeniom dziennikarza „Wprost”, 
nie akceptują homoseksualistów. Lektura dalszej części oświadczenia, gdzie mowa 
o trosce duszpasterskiej, świadczyłaby o tym, że ewangelikalni nie akceptują raczej 

4 Pełna lista polskich kościołów oraz organizacji zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym jest dostępna 
na głównej stronie Aliansu: http://www.aliansewangeliczny.pl/ [dostęp 27.12.2012].

5 http://www.kosciol.pl/article.php?story=20030626152820214 [dostęp 27.12.2012].
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„homoseksualizmu” niż samych „homoseksualistów”. Można by zatem założyć, że we 
wstępie mamy do czynienia z pewnym skrótem myślowym, jednak jest to oczywiście 
kwestia interpretacji. Brak tej akceptacji oparty jest na ewangelikalnej egzegezie Pisma 
Świętego, zgodnie z którą malakoi (grecki wyraz rozumiany tutaj jako „strona bierna 
w męskim akcie homoseksualnym”6) oraz „ci, którzy współżyją z mężczyznami” nie 
mogą być zbawieni7 i − co się z tym wiąże − nie mogą w pełni przynależeć do wspólno-
ty kościelnej, czego wyrazem jest wspomniana w powyższym oświadczeniu ekskomu-
nika, dotycząca zarówno osób żyjących w związkach jednopłciowych, jak i tych, które 
nie są w związkach, ale dopuszczają się praktyk homoseksualnych. By nie posądzać 
wiernych kościołów ewangelikalnych o dyskryminację homoseksualistów, należy za-
uważyć, że konsekwentnie ekskomunice podlegać muszą8 również inne wymienione 
w przytaczanym fragmencie 1 Listu do Koryntian osoby – takie, które na przykład są 
rozwiązłe, cudzołożą, kradną, oddają cześć innym bogom, nadużywają alkoholu, wy-
korzystują materialnie bliźnich czy rozpowiadają o innych rzeczy nieprawdziwe9. 

Z treści omawianego dokumentu wynikałoby, że nie chodzi tu o jakieś sporadycz-
ne popełnienie jednego z wymienionych wyżej czynów, ale o trwałą tendencję. W tym 
kontekście w odniesieniu do homoseksualizmu Rada Krajowa Aliansu Ewangeliczne-
go używa terminu: „nałóg”, który − zgodnie z defi nicją przytoczoną w Encyklopedii 
powszechnej PWN10 – implikuje przymus podejmowania działań oraz uzależnienie 
psychiczne i fi zyczne związane z negatywnymi następstwami zdrowotnymi i społecz-

6 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa 2009, s.v. μαλακóς: „sła-
by. 1. O ludziach: miękki, zniewieściały, zmysłowy, rozwiązły, 1 Kor 6, 9 − prawd. (skrót oznacza „praw-
dopodobnie” – przyp. autora) o homoseksualistach”.

7 Na temat znaczenia wyrażenia: „nie odziedziczą Królestwa Boga” patrz: G.D. Fee, Th e First Epistle to 
the Corinthians. Michigan 1987, s. 242. Gordon D. Fee to wybitny ewangelikalny biblista, ordynowany 
w kościele Assemblies of God.

8 Należy zastrzec, że nie mam dostępu do badań czy statystyk, które wskazywałyby konkretną liczbę 
ekskomunikowanych ze względu na określone przyczyny. Z racji subtelności materii prawdopodobnie 
nie są one prowadzone.

9 (9) Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wsze-
tecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani 
chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą (1 Kor 6,9-10, Biblia 
Warszawska, dalej cytowana jako BW). Jeszcze szerszy katalog występków, który jest notabene częścią 
fragmentu mówiącego o praktykach homoseksualnych, znajdziemy w Rz 1,29-32: (29) są oni pełni 
wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, 
podstępu, podłości; (30) potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalaz-
cy złego, rodzicom nieposłuszni; (31) nierozumni, niestali, bez serca, bez litości; (32) oni, którzy znają 
orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, 
którzy to czynią (BW).

10 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3945547 [dostęp 28.12.2012].
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nymi. Ten nałóg homoseksualizmu jest traktowany przez Autora oświadczenia jako 
rzecz nabyta w efekcie złego wychowania lub dostosowywania się do panującej w śro-
dowisku mody na zachowania homoseksualne. Jako taki, dzięki łasce duchowego „na-
rodzenia na nowo”, jest możliwy do wykorzenienia. Rolą kościołów jest otoczenie osób 
homoseksualnych duszpasterską troską, która ma prowadzić do pozbycia się nałogu 
i życia w zgodzie z moralnymi standardami zarysowanymi przez Biblię. 

Ze względu na zwięzły charakter oświadczenia nie zostały w nim sprecyzowane 
biblijne standardy moralne dotyczące homoseksualizmu − zostaną omówione poni-
żej. Warto też zwrócić uwagę na podpunkt oświadczenia, w którym Rada Krajowa 
Aliansu Ewangelicznego mówi o możliwości wystąpienia zjawiska homoseksualizmu 
wrodzonego, co jest dość rzadkim, o ile nie nowym poglądem w obrębie głównego 
nurtu myśli ewangelikalnej. Najbardziej wpływowa na świecie i z całą pewnością ma-
instreamowa amerykańska ewangelikalna organizacja – Southern Baptist Conven-
tion – ustami etyka Richarda Landa stwierdza jednoznacznie: But what we do know 
is that homosexuality is not innate11. Polski Alians Ewangeliczny jest jednak skłonny 
zaakceptować inspirowane badaniami naukowymi poglądy o wrodzonym charakterze 
homoseksualizmu, zaznaczając jednocześnie, że i w tym przypadku, dzięki pomocy 
nadprzyrodzonej, skłonność tę można wyrugować, i zaleca wstrzemięźliwość seksual-
ną osobom, które urodziły się jako homoseksualiści.

EWANGELIKALNA EGZEGEZA FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH 
TRAKTUJĄCYCH O PRAKTYKACH HOMOSEKSUALNYCH

Typowy dla środowiska ewangelikalnego przykład egzegezy fragmentów biblij-
nych wzmiankujących o praktykach homoseksualnych można znaleźć w tekście zna-
nego ewangelikalnego uczonego Chrysa C. Caragounisa, zatytułowanym Th e Biblical 
Attitude to Homosexuality Against its Ancient Background12. Argumenty wspierające 
stanowisko ewangelikalne głównego nurtu zostaną omówione głównie na podstawie 
tej właśnie publikacji.

11 „Z całą pewnością wiemy, że homoseksualizm nie jest wrodzony” (tłum. autora). Cytat za SBC LIFE, 
„Journal of the Southern Baptist Convention” 08/2005, dostępny na stronie internetowej: http://www.
sbclife.net/Articles/2005/08/sla3.asp [dostęp 28.12.2012].

12 „Vox Evangelica” 1997, 27, s. 27-44. Polska wersja tego artykułu została przygotowana przez K. Wiazow-
skiego i opublikowana w baptystycznym „Słowie Prawdy” (05/2008). Tekst dostępny: http://www.bap-
tysci.pl/slowo-prawdy/1072-homoseksualizm-w-swietle-biblijnego-nauczania [dostęp 28.12.2012].
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STARY TESTAMENT O HOMOSEKSUALIZMIE

W Starym Testamencie znajdujemy dwa wyraźne stwierdzenia potępiające współ-
życie seksualne mężczyzn:

Kpł 18,22
Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość13! 

Kpł 20,13
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydli-
wość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Wersety te pojawiają się w kontekście nakazów, które Bóg zaleca swojemu ludowi 
wypełniać po to, by przez swoje złe czyny nie upodabniać się do ludów wypędzonych 
z ziemi zasiedlanej przez Izraelitów. Bóg zakazuje m.in. kazirodztwa, składania ofi ar 
z dzieci Molochowi, zoofi lii, współżycia z kobietą w czasie miesiączki, jak również na-
kazuje rozróżnianie zwierząt czystych i nieczystych. Stwierdzenia z Kpł 18,22 oraz 20, 
13 uważane są przez ewangelikalnych uczonych za uniwersalne, jako odnoszące się do 
sfery etyki seksualnej, której zasady są ponadczasowe, a w związku z tym ich wymowa 
nie podlega dyskusji ani interpretacji, więc zawarte w nich potępienie współżycia sek-
sualnego mężczyzn jest traktowane jako w pełni obowiązujące. Co do drugiego frag-
mentu, to należy zauważyć, że w dzisiejszych czasach wymieniona tam sankcja karna 
w postaci kary śmierci nie jest stosowana. Warto jednak przypomnieć, że znajdowała 
ona zastosowanie w europejskim prawodawstwie co najmniej od 390 roku14, kiedy 
to cesarz Teodozjusz wydał dekret skazujący popełniających akty homoseksualne na 
publiczną egzekucję przez spalenie na stosie (Cod. Th eod. IX. VII. 6). Od praktyki ka-
rania śmiercią zaczęto odstępować w Europie, a także Stanach Zjednoczonych15 z koń-
cem XVIII wieku. Trzeba zauważyć, że wyjątkiem jest prawodawstwo polskie, które 
jako jedyne w Europie nigdy nie przewidywało kar za zachowania homoseksualne16. 

W Starym Testamencie znajdujemy jeszcze dwa miejsca, w których pojawia się 
kwestia aktów homoseksualnych. Są to dwie dość podobne do siebie historie. Pierwsza 
z nich to słynna opowieść o pobycie dwóch aniołów w domu Lota w mieście Sodoma 

13 Jeśli nie podano inaczej, przekłady podawane są za BW.
14 Również wcześniej pogański kodeks karny przewidywał sankcje karne, patrz: http://www.fordham.

edu/halsall/pwh/just-novels.asp [dostęp 5.02.2013].
15 Patrz: L. Crompton, Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America. „Journal of Homosexu-

ality” 1976, vol. 1(3), s. 277-290. Tekst dostępny w wersji elektronicznej: http://digitalcommons.unl.
edu/englishfacpubs/60/ [dostęp 5.02.2013].

16 Patrz: A. Sierzpowska-Ketner, http://www2.hu-berlin.de/sexology/IES/poland.html#6 [dostęp 5.02.2013].
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(Rdz 19,1-11). Mężczyźni mieszkający tam usłyszeli o wizycie gości i żądali od Lota, 
by im ich wydał. Lot, dbając o gości, zaproponował w zamian swoje dwie dziewi-
cze córki, co nie spodobało się jednak Sodomitom. Ich zapędom położyli kres sami 
aniołowie, porażając ich ślepotą, po czym nakazali Lotowi uciekać z miasta, które za-
raz potem zostało zniszczone za pomocą deszczu siarki i ognia spadającego z nieba. 
Ewangelikalni bibliści, między innymi znany teolog Th omas R. Schreiner17, są zdania, 
że przyczyną zniszczenia Sodomy i Gomory był właśnie grzech homoseksualizmu18. 
Podobna do sodomskiej historia opisana jest w Księdze Sędziów 19,1-30. Tam w go-
ścinie w mieście Gibea znajduje się pewien lewita i narażony jest na molestowanie 
ze strony męskiej części mieszkańców miasta. Gospodarz, chroniąc gościa, ofi aruje 
napastnikom swoją córkę oraz żonę19 gościa, która zgwałcona umiera. Zdaniem nie-
których ewangelikalnych autorów grzechem mieszkańców Gibei był właśnie ich ho-
moseksualizm, który wzbudził wielkie oburzenie wśród Izraelitów20.

Należy podkreślić, że analizując stosunek autorów Starego Testamentu do homo-
seksualizmu, ewangelikalni autorzy, podobnie zresztą jak katoliccy, którzy na temat 
homoseksualizmu nauczają w zasadzie w ten sam sposób21, podkreślają wynikającą 
ze zrozumienia opisu stworzenia w Księdze Rodzaju zasadę komplementarności płci, 
z której pośrednio wynika brak akceptacji związków jednopłciowych. Naturalną kon-
sekwencją tej komplementarności jest związek małżeński, rozumiany jako związek 
mężczyzny i kobiety. Zaplanowany przez samego Stwórcę model związku małżeńskie-
go wyklucza zatem możliwość akceptacji związków homoseksualnych22. 

NOWY TESTAMENT O HOMOSEKSUALIZMIE

W Nowym Testamencie znajdują się trzy miejsca, które przywoływane są w kon-
tekście dyskusji o homoseksualizmie: Rz 1,24-27, 1 Kor 6,9 oraz 1 Tm 1,10. 

To fragment z Listu do Rzymian jest obecnie głównym miejscem dyskutowanym 
w kontekście debat na temat homoseksualizmu. W przekładzie Biblii Warszawskiej 
brzmi on tak:

17 Krótka notka biografi czna: http://www.theopedia.com/Th omas_Schreiner
18 T.R. Schreiner, A New Testament Perspective on Homosexuality. „Th emelios” 2006, 31, 3, s. 64.
19 Według tłumaczenia BW chodziło o nałożnicę, a nie żonę, jak czytamy w Biblii Tysiąclecia. 
20 T. Fleeman, A Study on Homosexuality. „Truth Magazine” 1985, XXIX, 8, s. 236-237.
21 Patrz: Katechizm Kościoła katolickiego 2331-2335 oraz 2357-2359.
22 Por. T.R. Schreiner, A New Testament..., s. 62; C.C. Caragounis, Th e Biblical Attitude..., s. 30-31.
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(24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcze-
ścili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego 
i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. 
Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem 
zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie też 
mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żą-
dzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną 
za ich zboczenie karę.

Zdaniem Caragounisa23 apostoł mówi tutaj nie o jakimś lokalnym problemie ho-
moseksualizmu, który byłby związany na przykład z prostytucją świątynną, ale poru-
sza ten problem w kontekście szerokiej refl eksji na temat kondycji człowieka, który 
po upadku coraz bardziej oddala się od swojego Stwórcy i zastępuje go wytworzony-
mi przez siebie bożkami z drewna i kamienia (Rz 1,18-25). Caragounis podkreśla, że 
omawiany fragment wprowadzony jest za pomocą frazy dia touto (dlatego), która wy-
raźnie wskazuje, że zachowania homoseksualne są logicznym skutkiem bałwochwal-
stwa, podobnie jak inne występki, które Paweł wylicza w wersetach 28-32, pisząc, że 
Bóg paredōken (wydał) grzeszników na pastwę ich pożądliwości (w. 24), namiętności 
(w. 26) oraz niecnych zmysłów24 (w. 28). Opisywane tu seksualne zachowania kobiet 
są określone jako przeciwne naturze (para fysin, w. 26), natomiast postępowanie męż-
czyzn jest zaniechaniem przyrodzonego obcowania z kobietą (afentes tēn fysikēn chrēsin 
tēs thēleias, w. 27). 

Caragounis uważa, że odejście od natury należy tu rozumieć zgodnie ze stoickim25 
rozumieniem jako postępowanie wbrew intencji Stwórcy, który wyraźnie określił cele 
rzeczy stworzonych. W tym przypadku ta celowość byłaby skierowaniem aktywności 
seksualnej w stronę drugiej płci. Schreiner uważa, że nie chodzi o to, że homosek-
sualizm jest jakimś wyjątkowym grzechem i dlatego Paweł koncentruje się na nim 
bardziej niż na innych występkach. Homoseksualizm według niego jest dla Pawła 
wyrazistym przykładem degeneracji człowieka, jako „odbicie lustrzane” tego, czym 
jest bałwochwalstwo – odwróceniem się od Stwórcy i porządku, który został przez 
Niego ustanowiony26. Schreiner zwraca uwagę, że w omawianym fragmencie Listu do 
Rzymian Paweł czyni wyraźne aluzje do początku Księgi Rodzaju, gdzie w 1 rozdziale 

23 Ibidem, s. 38-41.
24 Według Biblii Poznańskiej: przewrotnego rozumu.
25 C.C. Caragounis, Th e Biblical Attitude..., s. 39-40.
26 T.R. Schreiner, A New Testament..., s. 66.
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czytamy o stworzeniu człowieka na obraz Boga – człowieka rozumianego jako męż-
czyzna i kobieta: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. 
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich (Rdz 1,27). Mówiąc o kobiecie i mężczyźnie, 
apostoł używa nawet tych samych charakterystycznych określeń, które znał z Septu-
aginty: arsēn (dosł. męski) oraz thēlys (dosł. żeński). Odnoszą się one w wyraźniejszy 
sposób do kwestii płci niż częściej używane słowa: anēr (mężczyzna) i gynē (kobieta)27. 
W świetle powyższych obserwacji można powiedzieć, że Paweł z całą pewnością pod-
trzymywał rozpowszechniony w środowiskach judaistycznych28 negatywny stosunek 
do praktyk homoseksualnych29. 

Dwa pozostałe fragmenty – 1 Kor 6,9 oraz 1 Tm 1,10 – podnoszone są w dyskusji 
o homoseksualizmie w związku z użyciem w nich dwóch greckich słów: malakoi, któ-
re Biblia Warszawska oddaje jako „rozpustnicy”, a także arsenokoitai tłumaczonego 
jako „mężołożnicy”. Słowa te pojawiają się w obrębie katalogów występków, których 
popełnianie nie pozwala na „dziedziczenie Królestwa Bożego”. 

1 Kor 6,9
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudź-
cie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani 
mężołożnicy...

1 Tm 1,10
[…] rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięz-
ców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce […]

Pewnym problemem związanym z przydatnością powyższych dwóch fragmentów 
w dyskusji jest kwestia tłumaczenia wspomnianych dwóch słów. Interpretując 1 Kor 
6,9, Caragounis uważa, że sprawa jest postawiona w sposób jeszcze bardziej oczywi-
sty niż w Liście do Rzymian30, gdyż wprost potępieni są tutaj pasywni (malakoi) oraz 
aktywni (arsenokoitai) partnerzy aktu homoseksualnego. Sprawa rozumienia tego 

27 D.J. Moo, Th e Epistle to the Romans. Eerdmans 1996, s. 114, przyp. 114.
28 I nie tylko judaistycznych, ale i pogańskich, o czym świadczyć mogą próby rzymskich uregulowań 

prawnych dotyczących karania aktów homoseksualnych. Patrz odnośnik w przyp. 14.
29 Tekst Rz 1 jest w ostatnich czasach poddawany próbom reinterpretacji, ale odniesienie się do innych 

stanowisk przekraczałoby rozmiary niniejszego opracowania. Wydaje się, że najwięcej argumentów prze-
ciwko przedstawionemu tu rozumieniu tego fragmentu można znaleźć w dostępnej również w języku 
polskim książce: J. Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Eu-
rope from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. University of Chicago Press 1980. 
Zob. J. Boswell, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Kraków 2006.

30 C.C. Caragounis, Th e Biblical Attitude..., s. 41.
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pierwszego terminu nie jest jednak taka jasna, co pokazuje nawet sposób tłumacze-
nia tego słowa w polskich przekładach. W Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia czytamy 
o „rozpustnikach”, w Biblii Brzeskiej o „nieczystych”, a Biblia Poznańska mówi o „lu-
dziach, którzy nie umieją się oprzeć rozkoszom”. Samo słowo malakoi na pierwszy 
rzut oka nie budzi zatem skojarzeń z homoseksualistami. Jego słownikowe znacze-
nia to: „słaby, miękki, zniewieściały, zmysłowy”31. W Nowym Testamencie słowo to 
pojawia się w różnych kontekstach, np. w Mt 11,8 na określenie „miękkiej szaty”32. 
Boswell zauważa, że w historii Kościoła słowo to było rozumiane jako odniesienie 
do masturbacji, a nie homoseksualizmu33. Z racji braku bliższego kontekstu trudno 
jest z całą pewnością ustalić, o jaki rodzaj seksualnego występku chodziło Pawłowi 
w 1 Kor 6,9. Wydaje się w każdym razie, że nie ma przesłanek, które jednoznacznie 
rozstrzygałyby kwestię rozumienia terminu malakos jako: „pasywny uczestnik aktu 
homoseksualnego”.

Nieco mniejszy problem sprawia biblistom przekład drugiego z omawianych ter-
minów: arsenokoitai. W polskich wydaniach Nowego Testamentu tłumaczony jest on 
jako: „mężołożnicy” (Biblia Warszawska), „mężczyźni współżyjący ze sobą” (Biblia 
Tysiąclecia i Poznańska) czy „samcołożnicy” (Biblia Gdańska). W 1 Tm 1,10 Biblia 
Poznańska tłumaczy ten wyraz jako: „rozpustni zboczeńcy”, co odbiega od pozosta-
łych przekładów, które tym razem wyraźnie nakierowują na rozumienie tego słowa 
jako określenia osób homoseksualnych. Niektórzy komentatorzy próbowali dowieść, 
że arsenokoitai to jednak „mężczyźni uprawiający prostytucję”, bez względu na orien-
tację seksualną34. Ze względu na to, że słowo to w greckiej literaturze zostało po raz 
pierwszy użyte przez Pawła, dość przekonująco brzmi argument, który zwraca uwagę 
na użyte w Septuagincie podobne zestawienie słów, które pojawia się w omawianych 
wyżej miejscach, potępiających praktyki homoseksualne w Kpł 18,22 i 20,1335:

kai meta arsenos ou koimēthēsēi koitēn gynaikos – bdelyma gar estin (Kpł 18,22)

kai hos an koimēthēi meta arsenos koitēn gynaikos bdelyma epoiēsan amfōteroi  
thanatousthōsan enochoi eisin (Kpł 20,13)

31 Patrz przyp. 7.
32 Mt 11,8: Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty 

noszą, w domach królewskich mieszkają.
33 J. Boswell, Christianity, Social Tolerance..., s. 106-107. 
34 Ibidem, s. 107.
35 D.F. Wright, Homosexuals or Prostitutes?. „Vigiliae Christianae” 1984, 38, 2, s. 128-129.
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Jest wysoce prawdopodobne, że Paweł, używając tej zbitki, mógł mieć na myśli 
właśnie te miejsca Księgi Kapłańskiej w ich greckim brzmieniu36. Niemniej jednak 
trzeba przyznać, że wśród biblistów nie ma jednomyślności w kwestii interpretacji 
terminu arsenokoitai37. 

PODSUMOWANIE

Podsumowując rozważania na temat ewangelikalnego stanowiska wobec homo-
seksualizmu, należy podkreślić, że opiera się ono na tradycyjnej, konserwatywnej eg-
zegezie fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu (Kpł 18,22; 20,13; Rdz 19,1-11; 
Sdz 19,1-30; Rz 1,24-27; 1 Kor 6,9, 1 Tm 1,10). Zgodnie z tą interpretacją wszystkie 
te fragmenty bezpośrednio lub pośrednio zawierają potępienie praktyk homoseksu-
alnych. Ewangelikalni uczeni nie zgadzają się z próbami reinterpretacji i kontekstuali-
zacji wymienionych fragmentów38. Punktem wyjścia w myśleniu na temat moralnej 
oceny związków homoseksualnych jest interpretacja stworzenia przez Boga człowieka 
jako mężczyzny i kobiety oraz jako właściwego modelu ich związku małżeńskiego. 
W związku z tym w praktyce kościelnej, jak na to wskazuje przywołane wyżej stano-
wisko Aliansu Ewangelicznego w RP, homoseksualizm jest piętnowany jako grzech, 
a osoby dopuszczające się aktów homoseksualnych podlegają opiece duszpasterskiej, 
która ma im pomóc w wyjściu z grzechu – niezależnie od tego, czy ich homoseksu-
alizm jest nabyty, czy wrodzony. Warto raz jeszcze podkreślić wyjątkowość stanowiska 
polskiego Aliansu Ewangelicznego, które dopuszcza myśl, że homoseksualizm może 
być skłonnością nabytą. 

36 Por. R. Scroggs, Th e New Testament and Homosexuality. Fortress 1983, s. 85-88.
37 Por. A.C. Th iselton, Th e First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text. Eerdmans 

2000, s. 449-451.
38 Zostały one tutaj zaledwie zarysowane i to w odniesieniu do tylko niektórych kwestii – ze względu na 

to, że szersza dyskusja na te tematy wykraczałaby poza temat artykułu.
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Joel Burnell
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna

rozwód i powtórne małżeństwo 
w kościołach ewangelikalnych

Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja 
wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeń-
stwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. 

Ew. Mateusza 5,31-32 (BW)

WPROWADZENIE

Małżeństwo to wspaniały związek, który od lat przeżywa trudne czasy. W wielu 
krajach europejskich stosunek rozwodów do nowo zawartych małżeństw wnosi po-
nad 50%. W Polsce rozwód też nie jest czymś rzadkim. W 2010 roku zawarto 228000 
małżeństw, a rozwodów było 61300 (27%); na każde 10000 istniejących małżeństw 
rozwodziło się 68 par (0,68%). Od kilku lat liczba nowych małżeństw spada, podczas 
gdy liczba rozwodów utrzymuje się (w granicach 60000-65000)1. Te dane pokazują 
wagę i zakres problemu, jakim jest rozpad małżeństwa. Koszty osobiste i społeczne są 
ogromne, a dzieci są szczególnie dotknięte małżeńskimi rozterkami swoich rodziców.

Problem dotyczy także środowisk chrześcijańskich. W USA liczba rozwodów 
(w procentach) wśród osób wierzących, w tym ewangelikalnych, zbliżona jest do licz-
by rozwodów wśród osób niewierzących. W polskich środowiskach ewangelikalnych 
stanowi to także niemały problem, który jest spotęgowany pojawianiem się w lokal-
nych wspólnotach rozwodników z innych kręgów kościelnych, którzy po nawróceniu 
wcześniej czy później myślą o zawarciu nowego związku. Ewangelikalni teologowie, 
duszpasterze, członkowie i „sympatycy”, zgodnie z reformacyjną zasadą sola Scriptura, 

1 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demografi cznej_2011.pdf.
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szukają w Biblii odpowiedzi na istotne w tej kwestii pytania. Czy Biblia pozwala na 
rozwód, a potem na ponowne zawarcie małżeństwa? Jeśli tak, to w jakich okoliczno-
ściach? Czym według Biblii jest małżeństwo? Jaką ma naturę, jakie cele? Jak wspólnota 
może wspierać i umacniać małżeństwa, by rozwodów było jak najmniej, a małżeństwa 
pozostawały w jak najlepszej kondycji?

I. główne podejścia ewangelikalne oraz stanowiska kościołów 
 ewangelikalnych w Polsce

Ewangelikalni chrześcijanie w Polsce zajmują różne stanowiska w sprawie roz-
wodu i ponownego małżeństwa zarówno pod względem interpretacji Biblii i teologii, 
jak i praktyki duszpasterskiej. Wymienimy najpierw cztery podejścia do tych spraw, 
charakterystyczne dla środowisk ewangelikalnych na świecie, by potem zobaczyć, czy 
do któregoś z nich zbliżone są stanowiska kościołów ewangelikalnych w Polsce. 

Cztery poglądy na rozwód i powtórne małżeństwo
Jedną z najbardziej pomocnych pozycji książkowych w tym zakresie jest Rozwód 

i powtórne małżeństwo: cztery ujęcia z perspektywy chrześcijańskiej (red. H. Wayne 
House, Katowice 2004), wydana przez wydawnictwo Credo. Jej autorzy są ewange-
likalnymi teologami, biblistami i pastorami, którzy uznają autorytet i wiarygodność 
Pisma Świętego. Wszyscy zgadzają się, że Bóg nienawidzi rozwodów oraz że Jego plan 
dla małżeństwa to stały związek mężczyzny i kobiety o charakterze przymierza. A jed-
nak różnią się oni co do tego, czy Biblia w ogóle pozwala na rozwód i ponowne mał-
żeństwo, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. Każdy z autorów przedstawia swoje 
stanowisko, a pozostali mają okazję ustosunkować się do niego. Podamy tu w zarysie 
ich stanowiska, a zainteresowanych pogłębieniem tematu oraz głównymi argumenta-
mi za i przeciw w kwestii konkretnych stanowisk i interpretacji właściwych fragmen-
tów biblijnych zachęcamy do czytania książki, najlepiej z otwartą Biblią w ręku. Oto 
więc cztery główne poglądy w kręgach ewangelikalnych dotyczące rozwodu.

1. Zakaz rozwodu i powtórnego małżeństwa: Biblia nie pozwala ani na roz-
wód, ani na powtórne małżeństwo; jedynie separacja jest możliwa w skrajnych 
sytuacjach.

2. Rozwód – tak, ale bez możliwości zawarcia ponownego małżeństwa: roz-
wód jest możliwy z powodu cudzołóstwa, ale rozwodnicy nie mają podstaw 
biblijnych do zawarcia powtórnego małżeństwa.

3. Rozwód ze względu na cudzołóstwo lub opuszczenie przez małżonka oraz 
ponowne małżeństwo: cudzołóstwo oraz opuszczenie stanowią moralną pod-
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stawę do rozwodu i wtedy możliwe jest powtórne zawarcie małżeństwa, przy-
najmniej dla „strony bardziej skrzywdzonej”. 

4. Rozwód i ponowne małżeństwo w różnych okolicznościach: oprócz cudzo-
łóstwa są inne podstawy do rozwodu i powtórnego małżeństwa:
a)  okolicznościami wymienionymi jako podstawy do rozwodu są m.in.: dezer-

cja (opuszczenie), przemoc fi zyczna i psychiczna, „sytuacja, w której boży 
zamiar dla małżeństwa został zniszczony przez grzech” lub gdy małżeństwo 
„umiera” i nie da się go ożywić;

b) często spotykany pogląd (także u niektórych zwolenników stanowisk 2 i 3) 
głosi, że powtórne małżeństwo jest możliwe, jeśli rozwód nastąpił przed 
nawróceniem.

Stanowiska niektórych kościołów protestanckich (ewangelikalnych) 
w Polsce

Jak czytamy w artykule S. Torbusa Ewangelikalizm wobec homoseksualizmu, śro-
dowisko ewangelikalne podtrzymuje tradycyjny model małżeństwa jako związku męż-
czyzny i kobiety. Jako standardową defi nicję małżeństwa w polskich kręgach ewange-
likalnych Tomasz Dębowski podaje cytat z tekstu Piotra Mendrocha: „Małżeństwo to 
naturalny i trwały związek dwojga równoprawnych partnerów – mężczyzny i kobiety, 
których wola do zespolenia się w taki związek ma podstawę w  woli Boga Stworzyciela”2. 
Taki związek, wyjaśnia Dębowski, charakteryzuje „wierność”, „zgoda małżeńska” oraz 
„wzajemne poszanowanie”. Co do tego istnieje jednomyślność. Jednak czym się róż-
nią kościoły ewangelikalne (a szerzej protestanckie) w Polsce w kwestii rozwodu? Jako 
reprezentatywne przykłady przedstawiamy poniżej stanowiska Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów.

1. Stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP3

Zgodnie z stanowiskiem KEA porządek stworzenia (Rdz 3,16; 4,19) przedstawia 
małżeństwo jako związek „mężczyzny i kobiety, którzy […] budują jedność cielesną 
i duchową” (Rdz 3,16; 4,19). Z porządku zbawienia (Ef 5,22-33) wynika „równopraw-
ność i równowartość małżonków”, gdyż „zewnętrzny obyczaj i struktury prawne zo-

2 P. Mendroch, Chrześcijańskie małżeństwo w świetle nauki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. „Kalen-
darz Ewangelicki” 1989, cyt. w: T. Dębowski, Zarys myśli społecznej Kościołów protestanckich w Polsce 
w latach 1945-1995. Wrocław 2002, s. 111.

3 3 http://www.luteranie.pl/w co wierzymy/malzenstwo.html [dostęp 8.03.2013]. 
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stają wypełnione i przemienione poprzez miłość i odpowiedzialność we wzajemnej 
służbie na wzór Chrystusowy”. Kościół uznaje małżeństwo za trwałe, rozwód za zło 
i grzech oraz udziela wszelkiego możliwego wsparcia zagrożonym małżeństwom, by 
ocalić związek. Jednak akceptuje fakt, że rozwody zdarzają się z powodu grzechu.

Kościół Ewangelicko-Augsburski stoi w oparciu o Słowo Chrystusa na stanowisku nieroz-
łączności małżeństwa (Mt 19,4-6), niemniej rozwody traktuje jako tolerowaną konieczność 
wynikającą z grzesznej natury człowieka. Nie przeprowadza sam postępowania rozwodo-
wego, respektując decyzje sądów świeckich, jednak zawsze bada, lecz przede wszystkim 
w kategoriach życia duchowego, zdolność do powtórnego zawarcia małżeństw4.

Stanowisko KEA jest zatem najbliższe czwartemu poglądowi omówionemu powy-
żej („Rozwód i ponowne małżeństwo w różnych okolicznościach”). Z założenia KEA 
sam nie prowadzi rozwodów (to sprawa cywilna, między małżonkami), ale udzie-
la duchowego wsparcia rozwodnikom oraz indywidualnie rozpatruje każdą prośbę 
o ponowne zawarcie związku małżeńskiego5. 

2. Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP6

Stanowisko KZ w RP defi niuje małżeństwo jako „monogamiczny i nierozerwalny 
związek mężczyzny i kobiety”. Uznaje się „świętość pożycia płciowego w małżeństwie”, 
zastrzegając, że wszelkie współżycie seksualne poza małżeństwem jest grzechem. Choć 
aborcja jest grzechem, małżonkowie „mają prawo do planowania rodziny”, więc mogą 
stosować „środki antykoncepcyjne z wyjątkiem wczesnoporonnych”. Chociaż rozwód 
„zawsze jest złem”, jest też dopuszczalny „jako mniejsze zło w przypadkach szczegól-
nych, przedstawionych w Nowym Testamencie”, czyli: 1) wszeteczeństwo (Mt 5,32; 19,9); 
2) separacja bądź rozwód bez możliwości zawarcia ponownego małżeństwa z inną oso-
bą (1 Kor 7,11); 3) rozwód z inicjatywy niewierzącego partnera (1 Kor 7,15). Według 
punktu siódmego Stanowiska Naczelnej Rady KZ „Duchownymi Kościoła, Starszymi 
Zboru i Diakonami nie mogą być osoby rozwiedzione (1 Tm 3,2.11-12; Tt 1,5-7)”. Punkt 
szósty Stanowiska podaje okoliczności, które umożliwiają powtórne małżeństwo:

Powtórne małżeństwo, jako mniejsze zło, jest możliwe, gdy rozwód nastąpił w wyniku 
wszeteczeństwa lub z inicjatywy strony niewierzącej. Odnosi się to także do osób rozwie-

4 Ibidem.
5 http://www.forum.duszpasterz.pl/viewtopic.php?f=7&t=198&start=50 [dostęp 8.03.2013]. 
6 Stanowisko Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w RP w sprawie małżeństwa, powtórnego mał-

żeństwa oraz planowania rodziny. Warszawa, listopad 1998. W: Studia i dokumenty zielonoświątkowe: 
Duszpasterstwo. Warszawa 2002, s. 7.
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dzionych z innych przyczyn niż wyżej wymienionych, jeżeli rozwód miał miejsce przed 
ich nawróceniem. W związku z tym nie należy wymagać od pastora spełnienia posługi 
ślubnej, jeśli zakłóca to spokój jego sumienia (Mt 5,32; 19,9; 1 Kor 7,15; 2 Kor 5,17).

Opinia KZ w RP jest zatem najbliższa trzeciemu poglądowi opisanemu powyżej 
(„Rozwód ze względu na cudzołóstwo lub opuszczenie przez małżonka oraz ponowne 
małżeństwo”). Dopuszcza możliwość zawarcia ponownego małżeństwa przez osobę, 
która rozwiodła się przed nawróceniem7. 

3. Stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP 
Uchwała Międzykonferencyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła Chrześcijan Bapty-

stów w RP z 3 maja 1997 roku w sprawie małżeństwa i rodziny8, podobnie jak Stano-
wisko KZ w RP, uznaje małżeństwo za „trwały związek mężczyzny z kobietą”. Uznaje 
także „świętość życia seksualnego w małżeństwie” (współżycie seksualne poza mał-
żeństwem jest grzechem) oraz „prawo małżonków do planowania rodziny” z wyjąt-
kiem „środków antykoncepcyjnych […], które powodują wczesne poronienie”. Różni 
się od opinii KEA i KZ głównie tym, że choć dopuszcza możliwość rozwodu z powodu 
cudzołóstwa oraz opuszczenia przez niewierzącego partnera, nie pozwala na powtór-
ne małżeństwo, póki były małżonek(ka) żyje:

3. Uznaje rozwód za niezgodny z wolą Boża w stosunku do małżeństwa (Mal 2,13-16; 
1 Kor 7,10-11.27a), możliwy zaś tylko w dwóch przypadkach opisanych w Mt 19,9 oraz 
1 Kor 7,15. Powtórne małżeństwo jest możliwe po śmierci współmałżonka (1 Kor 7,39b).

Stanowisko KChB w RP zatem jest najbliższe drugiemu poglądowi opisanemu po-
wyżej („Rozwód – tak, ale bez możliwości zawarcia ponownego małżeństwa”). Prakty-
ka duszpasterska jednak różni się w poszczególnych zborach z powodu ich dużej auto-
nomii, a sprawa rozwodów i ponownych małżeństw często jest traktowana podobnie 
jak w Kościele Zielonoświątkowym9. 

7 W latach 2010-2012 pojawiło się wiele artykułów w piśmie „Chrześcijanin”, wydawanym przez KZ w RP. 
Poszczególne teksty są napisane z punktu widzenia teologii, duszpasterstwa oraz poradnictwa; podane są 
w nich osobiste historie i świadectwa, także wypowiedzi o istocie małżeństwa i porady, jak je umacniać 
i w razie potrzeby ratować. Zob. m.in. nry 1.06.2010, 1.06.2011, 7.12.2011 oraz 1.06.2012.

8 http://www.baptysci.pl/wyznanie-wiary/932-stanowisko-kosciola-w-sprawie-malzenstwa-rodziny [do-
stęp 24.02.2013].

9 Różne stanowiska w KChB w sprawie rozwodu i ponownego małżeństwa były widoczne choćby w serii 
artykułów w czasopiśmie „Słowo Prawdy” (nry 6-10 z 1994 roku). Warto także przeczytać artykuł Piotra 
Zaremby, który nawiązuje do tej dyskusji: http://k5n.pl/wp-content/uploads/2010/12/Rozwod_02.pdf.
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II. EGZEGEZA KLASYCZNYCH FRAGMENTÓW BIBLIJNYCH

Wydawnictwo Credo, oprócz książki Rozwód i powtórne małżeństwo, wydało 
także obszerny tom autorstwa pastora i teologa Johna Stotta, jednego z najbardziej 
znanych i szanowanych liderów i autorów światowego ruchu ewangelikalnego, zatytu-
łowany Chrześcijanin a problemy współczesnego świata: Wybrane zagadnienia moral-
no-etyczne. Przedstawiamy tu jego rozważania fragmentów biblijnych na interesujący 
nas temat, które zawarte są w rozdziale 13: Małżeństwo, konkubinat i rozwód10.

Stary Testament: cel i charakter małżeństwa; list rozwodowy

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ści-
śle, że stają się jednym ciałem. (Rdz 2,24, BT)

Według Stotta tragedię, jaką jest każdy rozpad małżeństwa, widać w pełni tylko 
w świetle Bożych celów dla tego związku. Z opisu stworzenia (Rdz 1 i 2) wywodzi trzy 
jego cele:

1. Wzajemne towarzystwo, pomoc i pociecha (Rdz 2,18).
2. Pełna poświęcenia miłość, która w naturalny sposób wyraża się w zjednocze-

niu płciowym (Rdz 2,24).
3. Posiadanie i wychowanie dzieci (Rdz 1,28). 

Z kolei defi nicję małżeństwa Stott wywodzi z Rdz 2,24, fragmentu cytowanego 
przez Jezusa w Mt 19,4-5, i brzmi ona według niego następująco:

Małżeństwo jest trwałym i nieodwołalnym heteroseksualnym przymierzem między 
jednym mężczyzną i jedną kobietą, nakazanym i przypieczętowanym przez Boga, po-
przedzonym publicznym opuszczeniem rodziców, zwieńczonym zjednoczeniem płcio-
wym, a jego wynikiem jest wzajemnie wspierające się partnerstwo, zazwyczaj ukoro-
nowane darem dzieci11.

Stott rozważa także sprawę listu rozwodowego, która znajduje się w Prawie Mojże-
szowym (Pwt 24,1-4). Według niego ten fragment nie zachęca do rozwodu ani go nie 
sankcjonuje. Mojżesz, aby chronić kobiety przed kapryśnymi mężami, mówi jedynie, 
że w przypadku, gdy ktoś da swojej żonie list rozwodowy, a ona później wyjdzie za in-

10  J. Stott, Małżeństwo, konkubinat i rozwód. W: Chrześcijanin a problemy współczesnego świata: Wybrane 
zagadnienia moralno-etyczne, tłum. J. Grzegorczyk. Katowice 2009, s. 385-418.

11 Ibidem, s. 387.
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nego, który potem umrze czy rozwiedzie się z nią, to zabronione jest, aby jej pierwszy 
mąż znowu ją poślubił. Podstawą takiego listu może być to, że mąż znajdzie w swo-
jej żonie „coś odrażającego” lub coś „obrzydliwego”, co w I wieku przed Chrystusem 
Żydzi rozumieli albo jako grzech o charakterze seksualnym (Rabbi Szammaj), albo 
bardziej liberalnie jako „wszystko, co powodowało rozdrażnienie albo zakłopotanie 
męża” (Rabbi Hillel). Według Stotta tekst zakłada, że jeśli rozwód był dopuszczalny, 
możliwe także jest powtórne małżeństwo; taka bowiem była praktyka w Izraelu i w in-
nych kulturach starożytnego świata.

Nowy Testament

1. Nierozerwalność małżeństwa: rozwód ustępstwem, a powtórny związek 
 cudzołóstwem: Mt 5,32 i 19,9, Mk 10,2, 10,11-12, Łk 16,18

Stott łączy nauczanie Jezusa w Mk 10,2 z Mt 19,3. Drugi fragment podaje pytanie 
faryzeuszy, którzy chcieli „wystawić na próbę” Chrystusa, angażując go w debatę mię-
dzy Szammajem i Hillelem: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” 
(BT). Wyraźnie odcinając się od liberalnej interpretacji Pwt 24,1-4 u Hillela, a jednocze-
śnie stroniąc od aprobaty interpretacji Szammaja, Jezus uwypukla subtelną, ale istotną 
zmianę, jaką obaj rabini uczynili w Prawie Mojżeszowym; „Powiedziano też: Jeśli kto 
chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy” (Mt 5,31, BT) sugeruje bowiem, 
że rozwód jest dopuszczalną formalnością. Jezus zatem nie daje im bezpośredniej od-
powiedzi na pytanie o rozwód, lecz mówi o małżeństwie, które nie jest ani ludzką umo-
wą (którą można zerwać), ani mistycznym zjednoczeniem (które może „umrzeć”), lecz 
„boskim jarzmem” i „nakazem” (Rdz 1,27 i 2,24). Nierozerwalność małżeństwa wynika 
więc z tego, że „podstawą zjednoczenia nie jest zmieniające się ludzkie doświadczenie 
[…], lecz boska wola i Słowo (stają się «jednym ciałem»)”. „Mojżeszowa klauzula” nie 
jest „nakazem”, jak chcieliby faryzeusze, lecz „pozwoleniem”, które miało na celu ogra-
niczyć złe skutki rozwodu. To boskie ustępstwo („według Jezusa wszystko, co powie-
dział Mojżesz, Bóg powiedział”) nie było jednak zgodne z pierwotnym planem Bożym 
i zamiarem dla małżeństwa. Stott podsumowuje nauczanie Jezusa na temat rozwodu 
zawarte w Mt 5,32 i 19,9, Mk 10,11-12 oraz Łk 16,18:

Nie są to łatwe stwierdzenia. Otwarcie pokazują logiczne konsekwencje grzechu. Jeśli 
dochodzi do rozwodu i powtórnego małżeństwa, które nie ma aprobaty u Boga, wtedy 
każde następne nowe zjednoczenie, jako nieprawne, jest cudzołożne12.

12 Ibidem, s. 400.
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2.  Rozwód ze względu na niemoralność: Mt 5,32 i 19,9

To, co wydaje się jasne na podstawie Ewangelii Marka i Łukasza, staje się bardziej 
skomplikowane (a zatem kontrowersyjne), gdy bierzemy pod uwagą nauczanie Je-
zusa w Ewangelii Mateusza oraz nauczanie apostoła Pawła. W Mt 5,32 i 19,9 „Jezus 
dopuszcza rozwód i powtórne małżeństwo tylko z jednego powodu, a mianowicie 
niemoralności (porneia)”13. Istotne jest, jak twierdzi Stott, aby właściwie zdefi niować 
słowo porneia, a także zrozumieć, jaki jest cel i sens nauczania Jezusa w tych frag-
mentach. Ale najpierw pytamy, dlaczego Marek i Łukasz nie podają tego wyjątku 
w swoich Ewangeliach? Tutaj zostaje jedynie argument ex silentio („z milczenia”), 
który zawsze jest ryzykowny. Jedni twierdzą, że skoro u Marka i Łukasza Jezus daje 
bezwzględny zakaz rozwodu oraz powtórnego małżeństwa, „wyjątek” u Mateusza do 
rozwodu nie uprawnia. Inni, podobnie jak Stott, uważają że Mateusz raczej podał 
pełniejsze nauczanie Jezusa ze względu na Żydów (którzy byli szczególnie zainte-
resowani tematem rozwodu), podczas gdy Marek i Łukasz, pisząc dla czytelników 
pogańskich, „brali tę klauzulę za oczywistość”, zgodnie z ówczesną kulturą grecko-
rzymską i żydowską (zarówno Hillel, jak i Szammaj, pomimo różnic w swoich po-
glądach, zgadzali się co do możliwości rozwodu i powtórnego małżeństwa z powodu 
zdrady małżeńskiej). 

Jeśli chodzi o znaczenie słowa porneia, Stott ostrzega nie tylko przed „sztywnymi 
poglądami” (porneia to konkretny grzech seksualny, np. niemoralność przedmałżeń-
ska14 albo zdrada po ślubie), ale i przed „nieprecyzyjnymi” (porneia obejmuje wy-
kroczenia seksualne „szeroko pojęte […] w kategoriach psychologicznych”, takie jak: 
znęcanie się nad współmałżonkiem, przemoc fi zyczna, a nawet „niezgodność tempe-
ramentów”). Jezus dopuszcza możliwość rozwodu jedynie z powodu grzechu seksu-
alnego, ponieważ „zdrada fi zyczna narusza zasadę jednego ciała”. Jednak celem Jezusa 
„nie było zachęcanie do rozwodu z tego powodu, lecz raczej zakazanie go z innych 
powodów”15. Jak pisze Stott, rozwód z powodu zdrady jest co najwyżej dopuszczalny, 
a nie wymagany.

Choć Jezus znał realia upadku i zatwardziałość serc ludzkich, przypominał swoim 
współczesnym normę wypływającą z aktu stworzenia i niezmienny zamysł Boga. 
Kładł akcent na pojednanie, a nie separację, na małżeństwo, a nie rozwód. Nie mo-

13 Ibidem.
14 Według niektórych komentatorów Ewangelia Mateusza tak uzasadnia zamiar „sprawiedliwego” Józefa 

oddalenia narzeczonej (Marii) przed ślubem.
15 Ibidem, s. 402.
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żemy zapominać o Jego donośnym wołaniu: «Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie 
rozdziela»16.

3. Nauczanie Pawła: 1 Kor 7,12-16

W 1 Kor 7,12-16 znajdujemy dwa kolejne polecenia odnośnie do rozwodu. Naj-
pierw Paweł podsumuje w formie ogólnej zasady nauczania Jezusa: „Żona niech nie 
odchodzi od swego męża! […] Mąż również niech nie oddala żony” (BT). Ale podaje 
też dodatkowe wyjaśnienie17, że osoba, która odejdzie od swojego męża (lub żony), 
ma albo pojednać się z nim (lub nią), albo pozostać samotnym (samotną). Według 
Stotta taka osoba nie ma prawa zawarcia kolejnego związku małżeńskiego, ponieważ 
jej odejście nie było powodowane niewiernością partnera. 

Drugie polecenie Paweł podaje na podstawie własnego autorytetu apostolskiego. 
Jak pisze Stott, tzw. przywilej Pawłowy powstał prawdopodobnie jako jego odpowiedź 
na pytanie, które przysłali mu Koryntianie: „Co zrobić, gdy pobiera się dwoje nie-
chrześcijan, po czym jedno z nich się nawraca?”. Czy osoba wierząca może rozwieść 
się z osobą niewierzącą? Według Pawła nawrócenie nie jest tu podstawą ani do tego, 
by się rozwieść, ani by zawrzeć nowy związek. Wierząca osoba powinna zostać z nie-
wierzącym partnerem (partnerką), chyba że on (ona) nie zgadza się pozostać w mał-
żeństwie z osobą wierzącą. Tylko wtedy, niechętnie i nie z własnej inicjatywy, osoba 
wierząca może pozwolić na odejście niewierzącego męża (niewierzącej żony). 

PODSUMOWANIE

Jak podsumowuje Stott, Bożym „zamysłem było i jest, aby [...] małżeństwo było 
jedynym, kochającym i nierozerwalnym związkiem na całe życie”18. Biblia nigdy nie 
nakazuje rozwodu ani do niego nie zachęca. Rozwód i powtórne małżeństwo dopusz-
czalne są tylko z powodu seksualnej niemoralności partnera (partnerki) albo opusz-
czenia wierzącego partnera (partnerki) przez osobę niewierzącą.

16 Ibidem, s. 403.
17 Wielu komentatorów uważa, że Paweł cytuje tu autentyczną wypowiedź Jezusa, która nie została spisa-

na w Ewangeliach.
18 Ibidem, s. 408.
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III. ZASTOSOWANIE: RADA PRAKTYCZNA I DUSZPASTERSKA

Niestety, problem rozwodu i ponownego małżeństwa nie zniknie nagle ani w spo-
łeczeństwie polskim, ani w kręgach ewangelikalnych. Trudno także się spodziewać, że 
wszyscy ewangelikalni chrześcijanie w Polsce szybko dojdą do wspólnych przekonań 
w tej sprawie, skoro pastorzy, teologowie i inni liderzy, nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie, różnią się w swoich interpretacjach biblijnych i przekonaniach teolo-
gicznych. A ponieważ sprawa dotyczy małżeństwa − fundamentalnej przecież komór-
ki zarówno społeczeństwa, jak i zboru, a także odzwierciedlenia przymierza Boga ze 
swym ludem – to wymaga od wszystkich stron pokory i szczerości przed innym, przed 
sobą samym, a przede wszystkim przed Bogiem. 

Nie tylko pastorzy, ale i sami wierni powinni badać swoje sumienie i przekonania 
w sprawie małżeństwa i rozwodu, aby upewnić się, czy są one zgodne nie z tym, czego 
sami pragną bądź jest dla nich wygodne, lecz ze Słowem Bożym i wolą Bożą. Pomocne 
może okazać się nauczanie w kościołach (m.in. w formie kazania, studium biblijnego, 
dyskusji oraz rady duszpasterskiej) i dobrze dobrana lektura (książki, artykuły i opra-
cowania na ten temat). Chrześcijanie mogą wyznawać wspólną defi nicją małżeństwa 
i zgodzić się co do jego natury (trwałe przymierze) oraz celów. Niezbędna jest jednak 
dobra wola, by przyznać, że bracia i siostry w wierze mogą kochać Jezusa, uznawać 
autorytet Słowa Bożego i starać się być posłuszni Chrystusowi, a pomimo to mieć inne 
poglądy w sprawie małżeństwa i rozwodu.

Jak słusznie uznaje się w Stanowisku KZ, „nie należy wymagać od pastora speł-
nienia posługi ślubnej, jeśli zakłóca to spokój jego sumienia”. Co za tym idzie − roz-
wodnicy nie powinni ponownie zawierać związku małżeńskiego, jeśli to zakłóca ich 
sumienia. Jednakże nie należy piętnować ani duchownych, którzy taką posługę pełnią 
zgodnie ze swoim sumieniem, ani tych, co zgodnie ze swoim sumieniem staną przed 
Bogiem, by zawrzeć nowy związek małżeński. 

By umacniać małżeństwa i strzec je przed rozpadem, nauka lokalnych wspólnot 
i przykład wierzących powinny podkreślać czystość i wierność seksualną w małżeń-
stwie, a także naturę małżeństwa jako trwałego przymierza, które ma istnieć „póki 
śmierć nie rozłączy”. Ważne jest przekazywanie i nauczanie umiejętności społecznych 
(np. słuchania) oraz zdolności rozwiązywania konfl iktów. Należy pomóc wszystkim 
wierzącym w kształtowaniu takich cech charakteru, aby ich małżeństwa były udane, 
oraz pomóc tym, którzy już są lub chcą zostać małżeństwem − w tworzeniu i podtrzy-
mywaniu partnerstwa, wzajemności, sprawiedliwości oraz radości. Należy wyekspo-
nować dobre przykłady; dojrzałe pary mogą być mentorami dla młodych. Gdy pomi-
mo wszystko dochodzi do rozwodu, rozwodnikom oraz członkom ich rodzin należy 
udzielić wsparcia, a nie wykluczać ich ze wspólnoty ze względu na błędy przeszłości. 
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współczesne podejście 
do misji kościoła

Każde pokolenie chrześcijan musi stawić czoła nowym problemom i wyzwaniom. 
Wobec dynamicznych zmian społeczno-kulturowych warto zastanowić się nad tym, 
na ile to, co się wokół nas dzieje, ma wpływ na to, jak pojmujemy misję Kościoła 
zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i indywidualnym. Choć wielu chrześcijan 
poważnie traktuje nakaz misyjny zawarty w przesłaniu Chrystusa, to często różnią się 
co do defi nicji istoty, celu i natury misji oraz eklezjalnych praktyk z tym związanych. 
Misyjne zadanie jest tak kompleksowe i rozległe, jak potrzeby ludzkości w relacji ze 
Stwórcą. Misja nie jest tylko uboczną formą działalności Kościoła w świecie, ale od 
wieków stanowi o jego żywotności. Misja oznacza „Boże zaangażowanie się w sprawy 
tego świata, naturę i aktywność Boga, która obejmuje zarówno Kościół, jak i świat, 
i w której Kościół ma przywilej uczestniczyć”1. W określaniu naszej misji ważne jest 
to, by wziąć pod uwagę trzy istotne aspekty, które mają wpływ na jej właściwe pojmo-
wanie: tekst biblijny, Kościół (misyjny ze swej natury) oraz kontekst, w którym wspól-
nota wierzących funkcjonuje. 

W JAKICH CZASACH ŻYJEMY?

Jak można być świadkiem Chrystusa między ludźmi, którzy wierzą, że dana praw-
da jest równie dobra jak każda inna? Gdzie powinniśmy zacząć? W następstwie proce-
sów transformacyjnych i postępującej pluralizacji społeczeństwa narastają różnorodne 
problemy społeczne związane z szeroko pojętym kryzysem tożsamości, przemianami 
wartości oraz więzi społecznych. Społeczeństwo polskie znajduje się więc w fazie prze-

1 D. Bosch, Oblicza misji chrześcijańskiej. Katowice 2010, s. 19.
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mian społecznych, które nie przebiegają jednoznacznie. Wyraźnie nasilają się procesy 
indywidualizacji, co jest związane z przemianą mentalności i transformacją wartości2. 
W wyniku tych procesów kondycja moralna społeczeństwa staje się coraz bardziej 
wieloznaczna i niejednolita. Wolność jest uznawana za podstawę nowoczesnej men-
talności, co często prowadzi również do sekularyzacji moralności i nie pozostaje bez 
wpływu na sferę religijną.

Należy w tym miejscu też podkreślić proces zmiany tradycyjnego funkcjonowania 
kościoła we współczesnej Polsce i jego roli w nowym społeczeństwie, co jest nazy-
wane procesem przechodzenia od „Kościoła ludu” do „Kościoła wyboru”3. „Kościół 
ludu” z defi nicji opiera się na bliskiej relacji pomiędzy narodem, państwem i Kościo-
łem, która uwidacznia się na wielu różnych poziomach i prowadzi między innymi do 
przeniknięcia całego społeczeństwa wartościami religijnymi, zaangażowania Kościoła 
w całość problematyki państwa, a także utożsamiania obywateli z danym kościołem4. 
„Kościół wyboru” podkreśla jako centralny aspekt życia religijnego świadomą przy-
należność, nieodłącznie związaną z inicjacją religijną, konwersją i osobowym zaanga-
żowaniem jego członków5. Wynika to z tego, że całkowicie zmieniły się mechanizmy 
kształtowania rzeczywistości społecznej: „zarówno jednostki, jak i społeczeństwo jako 
takie zostały dowartościowane w swoich prawach, w tym podstawowym prawie wy-
boru”6. Stąd można powiedzieć, że „wybór” jest w społeczeństwie postkomunistycz-
nym blisko powiązany z wolnością w szerokim tego słowa znaczeniu. 

W społeczeństwach zachodnich wolność w dużym stopniu manifestuje się jako 
prawo konsumpcji i absorbuje wszelkie formy materializmu i indywidualizmu. Wy-
bór jest jednak również „wyborem wartości, form wyrażania własnej podmiotowo-
ści – w tym także form protestu wobec rzeczywistości”7. W Polsce następuje szeroko 
pojęta prywatyzacja wiary, co w rezultacie prowadzi do tego, że kościół instytucjo-
nalny, a także instytucjonalna religijność przeżywają kryzys. Jednocześnie wydają się 
wzrastać ruchy odnowy i popularność wspólnot neokatechumenalnych w Koście-
le rzymskokatolickim, co jest związane ze świadomym wyborem osób włączających 

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2006.
3 W. Piwowarski, Od „Kościoła ludu” do „Kościoła wyboru”. W: Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. 

Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996, s. 9-16.
4 Ibidem, s. 12.
5 Ibidem, s. 14.
6 I. Borowik, Odbudowywanie Pamięci. Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku 

komunizmu. Kraków 2000, s. 223. 
7 Ibidem.
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się w działalność tych ruchów. Innym przykładem „Kościoła wyboru” są wspólnoty 
ewangelikalne, które kładą duży nacisk na osobistą, świadomą decyzję przyjęcia daru 
zbawienia według zasad reformacyjnych solo Christo, sola fi de, sola gratia (zbawienie 
jest tylko w Chrystusie, tylko z łaski, tylko przez wiarę)8. W związku z tym niezwy-
kle istotne z perspektywy misyjnej jest poważne potraktowanie zachodzących zmian 
i ustosunkowanie się do nich w duchu ewangelicznego przesłania. 

JAKA EWANGELIA?

Wobec tak głębokiej transformacji społeczno-kulturowej reakcje kościołów zda-
ją się oscylować pomiędzy koncepcją Kościoła zamkniętego a Kościoła otwartego, 
pomiędzy alienacją wobec świata zewnętrznego a szerszym otwarciem na ten świat, 
pomiędzy religijnym fundamentalizmem a poszukiwaniem nowych form istnienia 
i misji w świecie. Peter Kuzmic, jeden z najbardziej cenionych misjologów ruchu 
ewangelikalnego w Europie Środkowo-Wschodniej, określa trzy postawy zborów pro-
testanckich, ukształtowane w czasach komunizmu: „syndrom oddzielenia od świata”, 
„mentalność krucjaty” oraz „kompromis ze światem”9. Pierwsza postawa uwarunko-
wana jest dualizmem i bardzo ostrym podziałem na to, co święte i świeckie, sacrum 
i profanum, w wyniku czego zewnętrzny świat jest postrzegany jako obcy, grzeszny, 
wrogi Ewangelii, a wszystko, co związane z Kościołem i pobożnością – jako dobre i  
święte. Takie myślenie sprzyja rozwojowi różnych form legalizmu (jasno określonych 
zasad kształtujących oddzielenie od „świata”), pietyzmu (oczekiwania określonej for-
my pobożności) i separatyzmu (oddzielenia i nieangażowania się w sprawy „świata”). 
Jednak kształtuje się też „mentalność krucjaty”, czyli rozumienie „świata” w katego-
riach stricte podbojowych, jako zdobywanie nowych obszarów dla Chrystusa, z moc-
nym podkreśleniem podziału „my” i „oni” (tzn. „my prawdziwi wierzący” i inni). 
Paradoksalnie takie podejście mniejszości religijnych rozwija poczucie wyższości, 
a wręcz triumfalizmu w duchu Niebuhrowskiego podziału: „Chrystus przeciw kul-
turze”10. Jest też alternatywne podejście związane z kompromisem ze światem, które 
może mieć różnorodne konsekwencje w życiu Kościoła, w zależności od tego, jak ten 
„kompromis” jest pojmowany.

8 Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. Warszawa-Katowice 
2004.

9 P. Kuzmic, Th e Communist Impact on the Church in Eastern Europe. „Evangelical Review of Th eology” 
1996, vol. 20, nr 1, s. 60-76.

10 H.R. Niebuhr, Chrystus a kultura. Kraków 1996, s. 61-94. 
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Opisane wyżej postawy z pewnością reprezentują pewne ekstremalne podejścia 
do otaczającego świata i nie zawsze są tak jednoznaczne, a jednak mogą się okazać 
bardzo pomocne w określeniu naszej postawy. Możemy zamykać się w swojej własnej, 
oddzielonej od „świata” grupie, tworząc subkulturę opartą na ostrych zasadach fun-
damentalizmu w nadziei, że taka forma pobożności będzie stanowić atrakcyjną alter-
natywę dla popularnej kultury, a także efektywnie umocni naszą tożsamość i jedność 
grupy. Możemy też bardziej się otworzyć na „świat”, przełamując dualistyczne podzia-
ły w poszukiwaniu nowych form oddziaływania na współczesne społeczeństwo i do-
cierania z wiecznie aktualną Dobrą Nowiną w sposób komunikatywny i interaktywny. 
Warto też podkreślić, że to „otwarcie na świat” nie musi być wcale równoznaczne 
z zeświecczeniem Kościoła, a wręcz przeciwnie – może znacznie wzbogacić naszą du-
chowość i zradykalizować posłannictwo ewangeliczne, podkreślając jego aktualność 
w życiu codziennym współczesnego człowieka.

Jakiekolwiek jednak zajmiemy stanowisko wobec otaczającej nas rzeczywisto-
ści, jako kościoły i ludzie ewangelicznie wierzący nie możemy ignorować zachodzą-
cych wokół nas zmian. Teologia misji w dużym stopniu opiera się na dialogu mię-
dzy chrześcijańską wiarą a praktycznymi potrzebami wciąż zmieniającego się świata 
w kontekście zaufania Bogu, który jest ciągle aktualnym dawcą życia i źródłem misji 
Kościoła11.

JAKA MA BYĆ NASZA MISJA?

Co jest więc kluczem do zrozumienia współczesnej misji Kościoła? Co możemy 
zrobić, aby żyć w posłuszeństwie Chrystusowemu przykazaniu, aby iść na cały świat 
i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu? Z pewnością są to pytania, na które nie ma 
prostych odpowiedzi. Oto kilka aspektów misji, na które warto zwrócić uwagę w na-
szej rzeczywistości.

Czyja misja? 
Jeśli w bardzo ogólnym sensie przyjmiemy, że istotą misji chrześcijańskiej jest nie-

sienie świadectwa o dziele zbawczym objawionym w osobie Chrystusa, wynika z tego, 
że wszelka działalność ewangelizacyjna (jakkolwiek zdefi niowana) musi czerpać swą 
inspirację i odzwierciedlać naturę Tego, który jest jej źródłem. David Bosch twierdzi, 
że aby nasza misja była skuteczna, musimy jako chrześcijanie kultywować postawę 

11 D. Atkinson, God so Loved the World. Towards a Missionary Th eology. London 1999, s. 141.
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„odważnej pokory”12. Misja musi być „odważna”, ponieważ mamy posłannictwo dla 
tego świata. Mamy wielkiego Boga (Rz 1,16-19), który tak umiłował świat, że dał swe-
go jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3,16); 
mamy Boga, który ma moc, by przemieniać naszą ludzką niemoc w siłę i naszą bezna-
dzieję w nadzieję wieczną; w Nim mamy też nową, bogatą tożsamość (2 Kor 5,17). Na-
sza misja musi być jednak nacechowana „pokorą” – ponieważ bez Boga tak naprawdę 
nie jesteśmy w stanie nic uczynić (J 15,5), tylko w Nim jest nasza moc i siła, i tyl-
ko w Nim możemy budować relacje, opierając się na miłości, szacunku i otwartości. 
Apostoł Paweł podkreśla, że naszym naczelnym przesłaniem ma być osoba Chrystusa: 
„Uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa 
i to ukrzyżowanego. [...] A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w prze-
konywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc” (1 Kor 2,2.4, 
BW). 

Nigdy nie możemy więc zapomnieć, że nie jest to nasza misja, lecz misja Boga 
(missio Dei), która czerpie swe źródło, inspiracje i kierunek z samej Trójjedynej na-
tury Boga13. Misja zatem rozumiana z perspektywy missio Dei jest wyzwaniem dla 
czysto pragmatycznych modeli misyjnych, nastawionych jedynie na duchowy akty-
wizm, planowanie i ciągłe poszukiwanie nowych strategii, będących wynikiem ludz-
kiego działania bez wystarczającego nacisku na dynamikę odkrywania i realizowania 
Bożej misji14. Missio Dei wyraża dobrą nowinę, że Bóg jest Bogiem dla ludzi, co jest 
nierozłącznie związane z missio Christi, jako że to Chrystus jest centrum posłannictwa 
misyjnego i to On, i Jego Królestwo wyznacza celowość tej misji. Co z tego wynika 
w praktyce dla Jego naśladowców?

Życie poselstwem
Jednym z problemów współczesnego Kościoła jest to, że zbyt często staramy się 

udzielać odpowiedzi na pytania, których społeczeństwo nie zadaje lub nasze odpo-
wiedzi są formułowane w takim języku, że wydają się nieaktualne. Nie chodzi więc 
jedynie o proklamację Ewangelii, ale o wskazanie na jej aktualność w życiu współcze-
snego człowieka. Wydaje się to nieosiągalne bez ofi arowania samego siebie i oddania 
na wzór Chrystusa. 

12 D. Bosch, Oblicza…, s. 388 nn.
13 W. Kowalewski, Jedność i różnorodność działalności ewangelizacyjnej a paradygmat misjologii trynitar-

nej. W: Misja w Polsce jako problem międzykościelny. Red. T.J. Zieliński. Katowice 2006, s. 65-84.
14 P. Penner, Discerning and Following God’s Mission. „Journal of European Baptist Studies” 2004, t. 4, nr 

2, s. 34-39. 
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W tym sensie Dobra Nowina nie jest jedynie przekazywaną informacją, ale wyma-
ga od naśladowcy Chrystusa „ucieleśnienia” Jego przesłania, tak jak to obrazowo opi-
suje apostoł Paweł: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością 
w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości [...]. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest 
światłem. [...] Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako 
mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe” (Ef 5,8.15-16, BW). Naszą postawą, czy-
nami i słowami wobec innych mamy reprezentować „światłość w Panu”. W ewangeli-
kalizmie duży nacisk kładziony jest na osobistą odpowiedzialność każdego człowieka 
wierzącego przed Bogiem, przy jednoczesnym podkreśleniu potrzeby integralności 
wyznawanych prawd biblijnych z codziennym życiem. Ten styl życia, wskazujący na 
autentyczność i praktyczność etycznych norm biblijnych, może okazać się atrakcyjny 
dla ludzi nieusatysfakcjonowanych instytucjonalnym podejściem do religijności. Co-
raz częściej pojawiające się grupy lub wspólnoty domowe, właściwie ukierunkowane, 
mogą stanowić niezwykły potencjał rozwojowy we współczesnym społeczeństwie. 
Wymaga to pracy u podstaw, kształtowania liderów i mentalności misyjnej. W prak-
tyce oznacza to rozwój większej wrażliwości na innych oraz dowartościowanie roli 
słuchania i budowania więzi w procesie ewangelizacyjnym. 

Niestety, zbytnia ideologizacja czy instytucjonalizacja wiary, bez wystarczającego na-
cisku na element osobowy, często okazuje się sporą przeszkodą w ewangelizacji. Dlatego 
tak ważne jest, by nie zaniedbywać relacyjnego wymiaru misji. Tak rozumiane posłan-
nictwo nie ogranicza się jedynie do kazalnic czy budynków kościelnych, a jest wyrażane 
raczej w szeroko pojętych relacjach życiowych, a więc zarówno w miejscu pracy, wśród 
sąsiadów, jak i w domu rodzinnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko ok. 10% 
ludzi doświadcza nawrócenia w budynku kościoła, a większość konwertytów (51%) poja-
wia się w kościołach w wyniku indywidualnego kontaktu i opieki innego wierzącego15. 

Ewangelia dotyczy całej osoby 
Innym elementem, który należy podkreślić, myśląc o rozwoju misji, jest to, że 

Ewangelia dotyczy całej osoby. Inaczej mówiąc, chodzi o bardziej holistyczne podej-
ście do misji. Używam określenia „holistyczne” (od greckiego słowa holos – cały), 
które w znaczeniu biblijnym w odniesieniu do Chrystusa oznacza Jego panowanie 
nad każdą sferą życia ludzkiego, obejmując zarówno sferę materialną, jak i duchową16. 

15 M. Patalon, Polscy pastorzy baptystyczni wobec wyzwań postmodernizmu. „Baptystyczny Przegląd Teo-
logiczny” 2002, t. I, s. 26-39. 

16 J. Steward, Holism, Biblical. W: Evangelical Dictionary of World Missions. Red. A.S. Moreau, H. Netland, 
Ch. Van Engen. Grand Rapids 2000, s. 448.
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Problem, który dzielił i często nadal dzieli różne nurty chrześcijaństwa w kontekście 
ewangelizacji i misji, można wyrazić w wielkim uproszczeniu przez dualistyczny po-
dział na tych, którzy kładą nacisk na społeczny wymiar Ewangelii, i na tych, którzy 
podkreślają jej duchowo-odrodzeniowy aspekt. Oba te stanowiska nie wyrażają pełni 
Ewangelii Chrystusowej. 

Większość egzegetów zgadza się dzisiaj, że służba Jezusa opisana w Ewangeliach 
koncentrowała się na ogłaszaniu i demonstrowaniu rzeczywistości Królestwa Boże-
go17. Początek publicznej służby Chrystusa związany jest z jego deklaracją: „Wypeł-
nił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” 
(Mk 1,15, BW). Przybliżenie Królestwa Bożego w osobie i służbie Chrystusa nie opie-
rało się jedynie na słownych deklaracjach, ale poparte było konkretnymi znakami 
uautentyczniającymi posłannictwo Dobrej Nowiny. Inaczej mówiąc, Ewangelia Chry-
stusa ogarnia życie człowieka we wszystkich jego aspektach. Nie chodzi bynajmniej 
o czysto antropocentryczne podejście, w którym rzeczywistość Królestwa interpreto-
wana jest jedynie w kontekście poprawy społeczno-ekonomicznego bytu człowieka, 
z brakiem otwartości na to, co duchowe. Znacznym redukcjonizmem posłannictwa 
Chrystusa jest jednak skupienie się jedynie na „zbawianiu dusz”, bez wystarczającego 
nacisku na społeczno-kulturowy wymiar misji. Jezus nigdy nie głosił dualistycznej 
perspektywy, według której rzeczywistość Królestwa Bożego ma mieć wpływ jedynie 
na nasz wieczny los bądź dotyczyć jedynie wąskiej sfery naszej pobożności. Dlatego 
będąc świadomymi naśladowcami Chrystusa, nie musimy obawiać się podejmowania 
różnych inicjatyw społecznych w odpowiedzi na konkretne potrzeby wokół nas. Do-
brym przykładem tego rodzaju podejścia jest idea tzw. zintegrowanej służby, której ce-
lem jest tworzenie platform, takich jak fundacje charytatywne, stowarzyszenia, szkoły 
czy ośrodki dla rodzin i ubogich18. Takie podejście otwiera jednoczesną możliwość 
zapewniania nowych miejsc pracy, ale i dzielenia się posłannictwem Chrystusa w bar-
dzo praktyczny sposób. Jest to również forma misji, która przełamuje strach przed 
innymi i otwiera wiele możliwości szerszego zaistnienia w społeczeństwie oraz współ-
pracy wewnątrzchrześcijańskiej. Jak to pięknie ujął pewien doświadczony misjonarz: 
„Holistyczna misja ma miejsce wtedy, gdy kościół działa w taki sposób, że prowokuje 

17 M. Uglorz, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa. Warszawa 1999, s. 64-82; Z. Sobczak, Cel zboru: 
troska o budowanie i rozwój Królestwa Bożego. „Słowo Prawdy” 2000, nr 1, s. 3 nn.; W. Kluj, Misjolo-
giczne perspektywy teologii królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio. 
„Collectanea Th eologica” 2001, nr 4, s. 99-116.

18 T. Dębowski, Zarys myśli społecznej Kościołów protestanckich w Polsce w latach 1945-1995. Wrocław 
2002.
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pytania, na które jedyną możliwą odpowiedzią jest Ewangelia”19. Bez względu na dobre 
intencje i założenia, kościół zbyt często nadal jest bardziej znany ze swych przestarza-
łych form ewangelizacji i niechęci do niewierzących, niż z okazywania miłości i troski 
o potrzeby współczesnego człowieka. Wspólnoty chrześcijańskie powinny wykazać 
się większą wrażliwością niż do tej pory. 

Kościół misyjny ze swej natury
Misja jest możliwa tylko wtedy, kiedy kościół, jako wspólnota ludzi wierzących, 

która ewangelizuje – stanowi manifestację wiary chrześcijańskiej i w autentyczny spo-
sób wskazuje na posłannictwo Chrystusa. Jak to ujął znany misjolog Samuel Escobar: 
„Kościół istnieje dla misji, więc jeśli skupia się tylko na sobie, przestaje być kościo-
łem”20. Wspólnota chrześcijańska jest powołana do konkretnej misji w świecie: „Wy je-
steście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który 
jest szczególną własnością Boga! Głoście więc wielkie dzieła Tego, który was wezwał 
z ciemności do swego przedziwnego światła” (1 P 2,9). Kościół istnieje ze względu na 
to, że jest posłany i rozwija się dla dobra swojej misji.

Nie można być przykładem, żyjąc w izolacji. Ważne jest więc podkreślenie mi-
syjności Kościoła, który z całą powagą traktuje radykalne posłannictwo, aby nieść 
Dobrą Nowinę otaczającemu światu. Paradoksalnie, pomimo wzrastającej indywidu-
alizacji oraz prywatyzacji w sprawach wiary, jak wskazują badania nad religijnością 
w społeczeństwie polskim, ciągle duża jest potrzeba wspólnotowości, przynależności. 
Rozważając zagadnienie wspólnotowego wymiaru misji, nie wolno popaść w jedną 
z pułapek zbytniego kolektywizmu z jednej strony, a z drugiej zbytniego nacisku na 
indywidualizm. 

W chrześcijaństwie ugruntowanym biblijnie znajduje się miejsce dla wielu sty-
lów i zachowań. W związku z tym wspólnotowość chrześcijańska w obecnych czasach 
potrzebuje dowartościowania osoby w jej indywidualności, ale bez jednoczesnego 
popadania w indywidualizm. Jest spora różnica pojęciowa między indywidualizmem 
a osobocentryzmem. Indywidualizm we współczesnym społeczeństwie często skupia 
się na samorealizacji o podłożu hedonistycznym, narcystycznym i konsumpcyjnym. 
W przeciwieństwie do takiej postawy, osobocentryzm, czerpiący swą inspirację z teo-
logii trynitarnej, podkreśla nierozerwalność rozwoju osobowego i relacji z innymi. Ta-
kie rozumienie osobowego pojmowania wiary i postrzegania rzeczywistości sprawia, że 

19 L. Newbigin, Th e Open Secret. An Introduction to the Th eology of Mission. London 1995.
20 S. Escobar, Th e New Global Mission: Th e Gospel from Everywhere to Everyone. IVP Academic 2003, s. 14 

nn.
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misja, aby być skuteczna, musi być ujmowana w szerokim znaczeniu wspólnotowości. 
Ideą takiej wspólnoty nie jest tworzenie instytucjonalnego monolitu, narzucającego 
wszystkim członkom jeden sposób myślenia i wyrażania siebie, ale dowartościowanie 
różnorodności darów. Chodzi tutaj o twórcze podejście i wykorzystanie potencjału, 
który ma każda osoba we wspólnocie z innymi, będącej wynikiem współmyślenia 
i współdziałania ludzi w inspiracji Ducha Świętego. Wymaga to przełamania strachu 
przed innością i obawą o utratę własnej tożsamości. Potrzeba więc zmiany paradyg-
matu naszego wspólnotowego rozumienia misji w otaczającym świecie. Amerykański 
misjolog Howard Snyder ujął to następująco: „Ludzie Kościoła myślą, jak przypro-
wadzić ludzi do Kościoła; ludzie Królestwa myślą o tym, jak wprowadzić Kościół do 
świata. Ludzie Kościoła martwią się tym, że świat może zmienić Kościół; ludzie Króle-
stwa pracują nad tym, aby zobaczyć, jak Kościół zmienia świat”21. 

W kontekście głębokich procesów transformacyjnych, które wywierają wpływ na 
wszystkie sfery życia, i w następstwie rosnącej dyferencjacji życia społecznego nie jest 
zaskoczeniem, że pojawiają się nowe pytania. Wraz z tymi zmianami sytuacja życiowa 
i percepcja rzeczywistości jednostki w społeczeństwie polskim ulegają ciągłej prze-
mianie, a co się z tym wiąże – coraz więcej spraw, wcześniej niewzbudzających więk-
szego zainteresowania lub po prostu lekceważonych, dzisiaj wymaga głębszej refl eksji 
i działania. Temat jest oczywiście bardzo szeroki, ale patrząc na specyfi kę polskiego 
ewangelikalizmu, należy podkreślić potrzebę wyzbycia się „kompleksu mniejszości” 
i poważniejszego potraktowania zachodzących wokół nas zmian22. W obecnych oko-
licznościach mentalność krucjaty, która przez lata utwierdzała podejście do otacza-
jącego świata w sensie stricte podbojowym, potrzebuje być na nowo zweryfi kowana 
w duchu misji Boga (missio Dei), na podstawie posłannictwa Chrystusa i dobrej no-
winy o Królestwie Bożym. Jak to pięknie ujęła Anna Świderkówna: „Jeżeli [...] otwar-
cie na drugiego pozwala nam stać się pełniej osobą, prawdziwiej człowiekiem, czym 
może być otwarcie na Trójjedynego, który jest Absolutem, lecz odmiennie od Boga fi -
lozofów, jest Absolutem Miłości, jednością dynamiczną Ojca, Syna i Ducha, odwiecz-
nym nieskończonym dawaniem i przyjmowaniem? Przez całe życie musimy się tego 
właśnie otwarcia uczyć, otwierając się na naszych braci... Takie codzienne, niekiedy 
trudne, często nieudane przyjmowanie i dawanie, jest zarazem naszym praktycznym 

21 H. Snyder, Models of the Kingdom: Sorting out the Practical Meaning of God’s Reign. W: Mission as 
Transformation. Red. V. Samuel, Ch. Sugden. Oxford 1999, s. 118 nn.

22 T.J. Zieliński, Między fascynacją a niechęcią. Problem stosunku polskich protestantów do katolicyzmu. 
„Myśl Protestancka” 2000, nr 4, s. 3-14.
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wchodzeniem w życie Trójjedynego”23. Warto więc zastanowić się nad tym, jak nasze 
codzienne życie może w coraz większym stopniu stawać się odzwierciedleniem misyj-
nego posłannictwa Chrystusa. Kiedy mowa o Ewangelii, centrum jej przekazu stanowi 
następujące posłanie: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy 
chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,14 BW). 

 

23 A. Świderkówna, Bóg Trójjedyny w życiu człowieka. Kraków 2000, s. 39.
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ewangelikalny etos pracy

STAROTESTAMENTOWY FUNDAMENT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
ETYKI PRACY

Rozważania na temat pracy zawodowej w życiu ewangelikalnego chrześcijani-
na warto poprzedzić przypomnieniem prostej prawdy o zasadniczym znaczeniu dla 
omawianej kwestii. Uświęcenie pracy i poprzez pracę to koncepcja biblijna, oryginalny 
wkład myśli judeochrześcijańskiej w kształtującą się od czasów starożytnych cywiliza-
cję, którą dziś nazywamy „zachodnią” lub „europejską”1. Zdaniem niektórych autorów 
wielu spośród starożytnych Greków i Rzymian uważało pracę zarobkową, zwłaszcza zaś 
fi zyczną, za zajęcie zastrzeżone dla kobiet i niewolników, które „szkodzi zarówno du-
szy, jak i cnocie”2. Cytują w tym kontekście m.in. Cycerona, który pisał, że kto pracuje 
własnymi rękoma, „zniża się do poziomu niewolnika”3. Wolny obywatel zamiast parać 
się pracą własnych rąk, miał uczestniczyć w życiu politycznym, zajmować się fi lozofi ą, 
sztuką i literaturą. Autor Dziejów Apostolskich w sposób niepozbawiony złośliwości 
zauważa, że „wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie 
albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17,21, BT).

Odmienne podejście do zagadnienia pracy prezentują jednomyślnie autorzy ksiąg 
Starego Testamentu, a w ślad za nimi Nowy Testament i późniejsza myśl żydowska. 

1 Pierwsza, historyczno-egzegetyczna część niniejszego artykułu została napisana na postawie niepu-
blikowanego fragmentu pracy magisterskiej Państwo i prawo w Nowym Testamencie, napisanej pod 
kierunkiem prof. dra hab. Henryka Olszewskiego, którą autor obronił w roku 2000 na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Katedrze Historii Doktryn Poli-
tyczno-Prawnych i Filozofi i.

2 Ks. J. Kudasiewicz, Nowotestmentowe rozumienie pracy na tle ówczesnych poglądów. W: Życie społeczne 
w Biblii. Red. G. Witaszek. Lublin 1998, s. 34.

3 Ibidem, s. 44.
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Praca jest wypełnieniem Bożego przykazania i naśladowaniem samego Boga w Jego 
dziele stworzenia4. To Bóg nakazał Adamowi czynić sobie ziemię poddaną (Rdz 1,28, 
BT) i umieścił go w ogrodzie, który Adam miał „uprawiać” i którego powinien „doglą-
dać” (Rdz 2,15, BT). Konieczność pracy to nie – jak mogłoby się wydawać – bolesna 
konsekwencja grzechu, tylko jeden z istotnych elementów Bożego porządku stworze-
nia (Ps 104,23). Zarówno ogród w Eden – Raj utracony, jak i Raj odzyskany – escha-
tologiczne królestwo mesjańskie miały być przestrzenią twórczej pracy człowieka5. 
Co więcej, biblijny Raj utracony to ogród zasadzony przez Boga – Raj odzyskany to 
miasto ze złota (Ap 21,18). Raj utracony to nieskażona natura, nietknięte ludzką ręką 
dzieło stworzenia, uśpiony potencjał, którego symbolem są ukryte pod ziemią złoża 
złota (Rdz 2,11). Raj odzyskany to owoc ludzkiej pracy, stworzenie poddane przemia-
nie, to wydobyte z wnętrza ziemi, oczyszczone złoto, któremu kształt nadały dłonie 
mistrza. Stary Testament surowo potępia również lenistwo, utożsamiając je z głupotą6 
i wskazując, że jest ono prostą drogą do ubóstwa i niewoli7. 

Podobne stanowisko zajmowali żydowscy rabini, z których każdy, zgodnie z tra-
dycją, miał „świecki” zawód. Przykładem jest apostoł Paweł, który otrzymawszy „sta-
ranne wykształcenie w Prawie ojczystym” (Dz 22,3, BT), był jednocześnie rzemieśl-
nikiem – wytwórcą namiotów (Dz 18,4). Nauczyciel Pawła, rabbi Gamaliel, pisał, że 
„piękne jest studium Prawa połączone z praktycznym zawodem, ponieważ zajęcie się 
obydwoma pozwala uniknąć grzechu. Studium Prawa nie połączone z pracą ręczną 
wychodzi na marne i jest podnietą do grzechu”8. Inny rabin obowiązki ojca wobec 
syna defi niował w sposób następujący: „Ojciec ma obowiązek obrzezać swego syna, 
uczynić wolnym, uczyć Tory, pomóc w wyborze żony i nauczyć jakiegoś zawodu”9.

4 „Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. [...] W sześciu dniach bowiem uczynił 
Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął” (Wj 20,9.11, BT).

5 „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem, a depczący 
winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim 
opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; za-
sadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy 
nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan Bóg twój” (Am 9,13-14, BT).

6 „Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni 
stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak długo, leniw-
cze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz? Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby 
zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek – jak biedak żebrzący” (Prz 6,6-11, BT). 

7 „Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem” (Prz 12,24, BT).
8 Ks. J. Kudasiewicz, Nowotestamentowe..., s. 45.
9 Ibidem, s. 46.
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PRACA W NOWYM TESTAMENCIE

Kultura pracy przenika również nauczanie Jezusa, który w swoich przypowie-
ściach odwołuje się wielokrotnie do pracy pasterza (J 10,1-16), rolnika (Mk 12,1-12), 
lekarza (Łk 4,23), siewcy (Mk 4,1-9), gospodarza (Mt 13,52), służącego (Mt 24,25), 
ekonoma (Łk 16,1-8), rybaka (Mt 13,46-50), kupca (Mt 13,45), robotnika najemnego 
(Mt 20,1-16). Sam Jezus był rzemieślnikiem. Jak zauważa Wiliam Barclay, słowo „tek-
ton”, którego Ewangelista Marek używa na określenie zajęcia wykonywanego przez Je-
zusa, zwykle tłumaczone jako „cieśla”, oznacza wysoko wykwalifi kowanego mistrza10.

Na miano pierwszego chrześcijańskiego teologa pracy zasłużył w pełni apostoł Pa-
weł. Był to człowiek żyjący na pograniczu dwóch światów: z jednej strony gorliwy Żyd 
– faryzeusz (Dz 22,3; Rz 11,1; Flp 3,4-5), z drugiej zaś swobodnie władający greką, cy-
tujący greckich poetów, dumny obywatel Rzymu (Dz 16,37; 22,28). Najwięcej miejsca 
zagadnieniu pracy Paweł poświęcił w swojej korespondencji z kościołem w Tesaloni-
ce. W mieście tym niektórzy chrześcijanie greckiego pochodzenia, oczekując rychłego 
powtórnego przyjścia Chrystusa, porzucili swoje „świeckie” zajęcia. Uważali przy tym 
takie postępowanie za dowód duchowej dojrzałości. Wszak od tego, co doczesne, od-
wracali się ku temu, co duchowe i wieczne. Nie mając właściwego fundamentu w po-
staci starotestamentowej teologii pracy, uznali, że w obliczu nadchodzącego końca nie 
warto zajmować się sprawami przyziemnymi. W tej sytuacji apostoł zmuszony został 
do wygłoszenia kazania, którego zapewne nie musiałby wygłaszać Żydom11, wzywając 
adresatów, aby „coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać wła-
sne obowiązki i pracować własnymi rękami” (1 Tes 4,11, BT). A ponieważ nie wszy-
scy wzięli sobie do serca apostolskie napomnienia, w kolejnym liście sformułował je 
w sposób jeszcze bardziej dosadny: „Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszy-
my bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, 
lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich 
w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (2 Tes 3,10-
12, BT). 

Apostoł Paweł stawia adresatom swoich listów siebie samego za wzór: „U niko-
go nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie 
i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem” (2 Tes 3,8, BT). Zaznacza przy tym, 
że jako sługa Ewangelii ma prawo do bycia utrzymywanym przez kościół, jednak-
że z prawa tego świadomie, dla dobra kościoła, rezygnuje: „Nie jakobyśmy nie mieli 

10 W. Barclay, Ewangelia według św. Marka, tłum. A. Kircun i in. Warszawa 1987, s. 197.
11 J. Pytel, Praca w listach Pawłowych. „Studia Th eologica Varsaviensia” 1982, nr 2, s. 102.
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do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania” 
(2 Tes 3,9, BT). Dlatego w mowie pożegnalnej do starszyzny kościoła w Efezie apostoł 
zawarł następujące słowa: „Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich 
towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych 
i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu 
aniżeli w braniu” (Dz 20,34-35, BT).

Uzasadniając powszechny obowiązek pracy, apostoł Paweł wskazuje kilka istot-
nych powodów, dla których chrześcijanie powinni pracować. Po pierwsze, praca jest 
zgodnym z wolą Bożą sposobem na zaspokojenie potrzeb własnych i potrzeb najbliż-
szych, a „jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się 
wiary i jest gorszy od niewierzącego” (1 Tm 5,8, BW). Po drugie, dzięki pracy człowiek 
może zapewnić sobie niezależność, nie będąc zdany na niczyją pomoc (1 Tes 4,12). 
Po trzecie, owocami własnej pracy chrześcijanin może dzielić się z potrzebującymi, 
wypełniając tym samym nakaz chrystusowy (Ef 4,28).

STOSUNEK DO PRACY W KOŚCIELE POAPOSTOLSKIM

W czasach poapostolskich w Kościele zaszły istotne zmiany, które wywarły duży 
wpływ na wiele aspektów jego zwiastowania, między innymi na sposób postrzegania 
ludzkiej pracy i innych elementów życia doczesnego, takich jak małżeństwo czy sze-
roko pojmowane korzystanie z dóbr ziemskich. Według Jaroslava Pelikana „wszyscy 
autorzy Nowego Testamentu, z wyjątkiem Łukasza, byli Żydami. O ile wiadomo, ża-
den z Ojców Kościoła nie był Żydem”12. Nic dziwnego, że od tego czasu rozwój teolo-
gii chrześcijańskiej następował w nieustannej konfrontacji z myślą grecko-rzymską. 
Kościół wiele dzięki temu zyskał. Chrześcijańscy teologowie i apologeci mogli odtąd 
korzystać z całego dorobku antycznej fi lozofi i. Jednocześnie doszło do zasadniczego 
przesunięcia akcentów w etyce chrześcijańskiej. Przedkładając to, co „duchowe”, nad 
to, co „cielesne”, wczesnochrześcijańscy teologowie zaczęli przykładowo, w sposób 
całkowicie obcy myśli hebrajskiej, wynosić dziewictwo i celibat ponad małżeństwo, 
ascezę ponad radosne używanie Bożych darów, a modlitwę i praktyki religijne ponad 
świeckie zajęcia. Tendencja ta, którą możemy umownie określić jako „manichejską”, 
została wzmocniona za sprawą ruchu monastycznego. Alister McGrath twierdzi, że 
„duchowa arystokracja wczesnego chrześcijaństwa przejęła taki negatywny stosunek 

12 J. Pelikan, Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 1, Powstanie wspólnej tradycji, tłum. 
M. Hoff ner. Kraków 2008, s. 12.
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do pracy od rzymskich patrycjuszy”13. W efekcie jednoznaczne nauczanie Nowego Te-
stamentu w wielu kwestiach, również w dziedzinie etyki pracy, uległo rozwodnieniu. 

ŚREDNIOWIECZE. REGUŁA BENEDYKTYŃSKA

W okresie średniowiecza „manichejskiego ukąszenia” nie uniknął ani Augustyn, 
ani inni wielcy nauczyciele tej epoki. Choć żaden z Ojców oczywiście nie wystąpił 
wprost przeciwko jasnemu nauczaniu Pisma, proporcje zostały zachwiane: to, co „du-
chowe” (niematerialne), zostało w nieuzasadniony sposób wywyższone kosztem tego, 
co cielesne (materialne i doczesne). W rezultacie życie chrześcijan uległo rozdwoje-
niu. Praca fi zyczna, małżeństwo i inne sprawy tego świata zostały odseparowane od 
duchowości, a w konsekwencji pozbawione znaczenia i czci, jakimi cieszyły się w bi-
blijnym nauczaniu. Odtąd, wbrew biblijnym schematom, za ideał uchodziło całkowi-
te poświęcenie się praktykom religijnym, połączone z ascezą i celibatem. Tendencji 
tej sprzyjała struktura średniowiecznego społeczeństwa i jego podział na tych, którzy 
się modlą (duchowieństwo), tych, którzy walczą (rycerstwo), i tych, którzy pracują 
(chłopstwo i mieszczaństwo). Biblijna etyka pracy nie została jednak całkowicie zapo-
mniana, a jednym z jej głównych nośników w okresie średniowiecza była tradycja be-
nedyktyńska. Nie sposób przecenić znaczenia, jakie miały klasztory benedyktyńskie 
w rozwoju gospodarczym średniowiecznej Europy. Te doskonale zarządzane przedsię-
biorstwa stały się dla wielu narodów źródłem inspiracji i praktycznej wiedzy o nowo-
czesnych technikach uprawy roli, hodowli zwierząt, przetwórstwa rolno-spożywczego 
i rzemiosła. Do dziś słyną z najlepszych na świecie win, piw, serów i wędlin. Świętego 
Benedykta można śmiało uznać za jedną z najmniej „manichejskich” postaci średnio-
wiecza. Jego reguła zaleca umiar we wszystkim, nieprzesadną ascezę i równowagę po-
między pracą, modlitwą i odpoczynkiem. Docenia wszystkie aspekty życia i podkreśla 
wartość codziennej, fi zycznej pracy: „Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też 
bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fi zyczną”14.

STANOWISKO REFORMATORÓW

Prawdziwy renesans biblijnej etyki pracy przyniosła Reformacja. Był to jeden 
z elementów szerszego programu powrotu do Słowa Bożego jako fundamentu kościel-

13 A. McGrath, Kalwin i chrześcijańskie powołanie, tłum. B. Jarmulak. „Reformacja w Polsce” 2008, nr 3-4, 
s. 79. 

14 Benedykt z Nursji, Reguła. Rozdział 48 O codziennej pracy fi zycznej, cytat za: http://www.tyniec.bene-
dyktyni.pl/ps-po/rb-48-51/ [dostęp 21.05.2013].
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nego zwiastowania. Doprowadził on do przywrócenia chrześcijańskiej teologii nieco 
zapomnianego pierwiastka hebrajskiego. Nastąpiła swoista rehabilitacja doczesności. 
Praca fi zyczna, handel, rzemiosło, polityka i małżeństwo zostały na nowo zdefi nio-
wane w kategoriach chrześcijańskiego powołania. Dla Lutra praca zawodowa była 
powołaniem nie mniej godnym szacunku niż urząd kościelny. Max Weber twierdzi 
wręcz, że koncepcję zawodu jako powołania zawdzięczamy Lutrowi. Jako pierwszy 
na określenie świeckiego zajęcia używał on słowa „Beruf ”, którego pochodzenie ma 
związek z kapłaństwem15. Podobne stanowisko zajmował Kalwin: „żadne zadanie nie 
jest tak hańbiące lub niskie, o ile w nim realizujemy swe powołanie, by w oczach Boga 
nie lśniło drogocennym blaskiem”16. Alister McGrath, za Henri Hauserem określa je 
mianem „sekularyzacji świętości”, która „zakłada zamknięcie całej sfery ludzkiej egzy-
stencji w granicach boskiego uświęcenia”17. Zdaniem Kalwina „chrześcijańska medy-
tacja i modlitwa musi znaleźć miejsce wśród trosk i kłopotów codziennej, doczesnej 
egzystencji, a nie w oderwaniu od niej”18. Dzieło Kalwina kontynuowali w tej dziedzi-
nie purytanie19.

RENESANS „MANICHEIZMU” W KOŚCIOŁACH EWANGELIKALNYCH

Biorąc pod uwagę reformacyjne korzenie ruchu ewangelikalnego, wydawać by się 
mogło, że kwestia stosunku ewangelikalnych chrześcijan do pracy została raz na za-
wsze rozstrzygnięta. Jednakże Paul Helm w książce poświęconej chrześcijańskiemu 
powołaniu pisze, że współcześnie „niejednokrotnie […] młodzi ludzie zaczynają po-
strzegać pełnoetatową służbę chrześcijańską jako jedyny zawód, który przystoi wier-
nemu chrześcijaninowi”20. Winę za ten stan ponosi ten sam „manicheizm”, który przed 
wiekami zdominował myślenie średniowiecznych chrześcijan. Nacisk, jaki w środo-
wiskach ewangelikalnych kładzie się na ewangelizację, uwielbienie i inne dziedziny 
życia „duchowego”, doprowadził w wielu wypadkach do marginalizacji życia świec-

15 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński. Lublin 1994, s. 61.
16 Cytat za: B. Jarmulak, Etyka społeczno-gospodarcza Jana Kalwina, http://www.kalwini.pl/Etyka-Kalwi-

na.php.htm [dostęp 21.05.2013].
17 A. McGrath, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu, tłum. J. Wolak. Warszawa 2009, 

s. 311. 
18 Ibidem, s. 327.
19 Paul Helm wymienia w tym kontekście Williama Perkinsa (Traktat na temat powołania człowieka), Ry-

szarda Baxtera (Wskazówki chrześcijańskie), Jerzego Swinnocka (Powołanie chrześcijanina) oraz Ryszar-
da Steele’a (Powołanie kupca); zob. P. Helm, Powołania, tłum. N. Modnicka. Włocławek 2006, s. 69.

20 Ibidem, s. 9.
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kiego. Autor niniejszego opracowania często miał okazję słyszeć ewangelikalnych 
chrześcijan, którzy w formie składanego publicznie „świadectwa” chwalili swoją pracę 
zawodową ze względu na sposobność do głoszenia Ewangelii albo możliwość czytania 
Biblii i książek chrześcijańskich w godzinach pracy. Koncepcja pracy jako powołania 
i służby, która sama w sobie ma wartość przed Bogiem, była im całkowicie obca.

Jednakże odrodzenie „manichejskiego” stosunku do niektórych spośród spraw 
tego świata w kościołach ewangelikalnych wiąże się nie tyle z zakwestionowaniem 
reformacyjnego nauczania, ile z jego zaniedbaniem. Po raz kolejny przesunięciu ule-
gły akcenty. Ewangelikalni chrześcijanie nie odrzucili tradycyjnej protestanckiej etyki 
pracy. Ona po prostu nie pozostaje w sferze ich aktualnych zainteresowań, podobnie 
zresztą jak kwestia społecznego zaangażowania chrześcijan. Całą swoją uwagę skupili 
bowiem na „życiu duchowym”, które „jest czymś innym od życia codziennego w ro-
dzinie, czymś różnym od pracy i odpoczynku. «Życie duchowe» jest życiem modlitwy 
i czuwania, czytania Biblii i chodzenia do kościoła”21. 

Dodatkowym elementem sprzyjającym zaniedbaniu tradycyjnej etyki pracy jest 
dominująca w środowiskach ewangelikalnych pesymistyczna eschatologia. Trudno 
skupiać się na pracy jako „czynieniu sobie ziemi poddaną”, skoro spodziewamy się ry-
chłego nadejścia Antychrysta i szybkiego końca. Jak to ujął jeden z kaznodziejów, „nie 
poleruje się sreber na tonącym okręcie”. Pesymistyczna eschatologia sprzyja redukcji 
chrześcijańskiego poselstwa do kwestii osobistego zbawienia. W obliczu nadchodzą-
cego końca szkoda czasu na cokolwiek innego.

Niemniej jednak trudno byłoby znaleźć ewangelikalnego autora, który polemi-
zowałby z apostołem Pawłem, Lutrem czy Kalwinem w kwestii pracy i powołania. 
Przeciwnie, jest coraz więcej pozycji, które w popularnej formie przybliżają główne 
tezy tradycyjnej etyki pracy współczesnym ewangelikalnym chrześcijanom22. Patrząc 
zatem jedynie z perspektywy dostępnych, choć ciągle jeszcze nielicznych publikacji, 
można byłoby odnieść wrażenie, że protestancka etyka pracy ma się w środowiskach 
ewangelikalnych całkiem nieźle. Niestety, najprawdopodobniej jest to tylko wrażenie. 
„Milcząca większość” ewangelikalnych chrześcijan w Polsce nadal za przejaw prawdzi-
wej pobożności uważa raczej „weekendy uwielbienia” niż solidną pracę lekarza, praw-
nika czy sprzedawcy używanych samochodów. Należy przy tym zastrzec, iż powyższa 

21 Ibidem, s. 9-10.
22 Na uwagę zasługują w szczególności, obok przywoływanej powyżej książki Paula Helma, następujące 

pozycje: M. Biernacki, Stosunek chrześcijanina do pracy. Gorzów Wielkopolski 1993, dostępna w cało-
ści w internecie: http://czytelnia.chrzescijanin.pl/ksiazki/schdp/index.htm [dostęp 21.05.2013], oraz 
M. Greene, Dzięki Bogu, już poniedziałek!, tłum. M. i M. Chacińscy. Katowice 2004.
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teza ma swoje jedyne źródło w  osobistych doświadczeniach i obserwacjach autora. 
Aby ją zweryfi kować, należałoby przeprowadzić badania socjologiczne na reprezenta-
tywnej grupie polskich chrześcijan ewangelikalnych. Istnieje jednak obawa, że wyniki 
takich badań nie dałyby prawdziwego obrazu sytuacji. Większość ewangelikalnych 
chrześcijan mogłaby, zgodnie ze swoim sumieniem, dawać bardzo ortodoksyjne od-
powiedzi na zadawane pytania, zaś skala zaniedbań tej dziedziny życia i kościelnego 
zwiastowania mogłaby, ze względu naturę tego zjawiska, nie znaleźć odzwierciedlenia 
w wynikach badań. 

POCZĄTEK ODNOWY?

Biorąc pod uwagę ogromne zróżnicowanie wewnętrzne zjawiska, jakim jest ewan-
gelikalne chrześcijaństwo w Polsce, należy zachować daleko idącą ostrożność w for-
mułowaniu sądów o charakterze ogólnym. Warto jednak odnotować pierwsze symp-
tomy wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania tematyką pracy zawodowej 
w kontekście wiary chrześcijańskiej. Częściowo może ono wynikać z przemian poko-
leniowych w polskich kościołach ewangelikalnych. Młodzi ludzie, nawróceni w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w naszym kraju nastą-
piło wiele lokalnych „przebudzeń”, osiągają dziś wiek dojrzały, zakładają rodziny, pra-
cują, prowadzą własne interesy, wychowują dzieci. W efekcie w krajobrazie polskiego 
ewangelikalizmu pojawiają się nowe zjawiska, takie jak chrześcijańskie szkoły, chrze-
ścijańskie harcerstwo, a nawet chrześcijańskie organizacje biznesowe. Chrześcijanie 
coraz częściej interesują się polityką, gospodarką i życiem społecznym. Przyglądając 
się jednak dostępnym na rynku publikacjom, a także stronom internetowym inicjatyw 
zrzeszających ewangelikalnych chrześcijan zaangażowanych w działalność biznesową, 
nie sposób nie zauważyć, iż w swojej afi rmacji świeckiego powołania są one ciągle bar-
dzo nieśmiałe. W większości przypadków uzasadnieniem zaangażowania się w pracę 
zawodową i biznes jest nadal raczej „dawanie świadectwa”, utrzymanie rodziny i po-
moc potrzebującym, niż realizacja mandatu kulturowego i czynienie ziemi podda-
ną, zgodnie ze słowami Rdz 1,28. Świeckie zajęcie wciąż wymaga usprawiedliwienia. 
Ostrożność ta wynika z ciągle nieprzezwyciężonego „manichejskiego” rozdwojenia, 
jakiego doświadcza większość ewangelikalnych chrześcijan, którym przyszło angażo-
wać się w sprawy tego świata.
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JEDNOŚĆ ŻYCIA. WYZWANIE, PRZED KTÓRYM STOI 
EWANGELIKALNY CHRZEŚCIJANIN

Jedynym sposobem na pozbycie się owego rozdwojenia jest powrót do reforma-
cyjnej afi rmacji świata jako dziedzictwa świętych (por. Rz 4,13). Jak bowiem słusznie 
zauważył Roland Bainton, „chrześcijaństwo traktowane poważnie musi albo wyrzec 
się świata, albo nad nim zapanować”23. Ewangelikalni chrześcijanie muszą wycią-
gnąć we wszystkich dziedzinach życia wnioski z tego, że całe ich życie jest „duchowe”, 
a cokolwiek robią, powinni robić to na chwałę Boga, przyczyniając się do poddania 
wszystkiego pod Jego stopy (Ps 110,1). Powinni zdać sobie sprawę z tego, że chcąc 
prowadzić pobożne życie, nie muszą wybierać pomiędzy tym, co duchowe, a tym, 
co świeckie. Prawdziwym wyzwaniem jest raczej realizacja biblijnych zasad w każdej 
dziedzinie rzeczywistości. C.S. Lewis zwracał uwagę na fałszywość przekonania, że 
świecka aktywność i koncentracja na wieczności pozostają w sprzeczności ze sobą. Co 
więcej, to właśnie „patrzenie w niebo” czyni nas skutecznymi w sprawach tego świata: 
„Z kart historii przekonujemy się, że chrześcijanie, którzy najwięcej uczynili dla obec-
nego świata, należeli zarazem do tych, którzy najwięcej myśleli o świecie przyszłym. 
Sami apostołowie, którzy pieszo wyruszyli nawracać cesarstwo rzymskie, wielcy lu-
dzie, którzy zbudowali średniowiecze, angielscy ewangelicy, którzy doprowadzili do 
zniesienia handlu niewolnikami – wszyscy oni pozostawili swój ślad na ziemi właśnie 
dlatego, że myśleli o niebie. Dopiero odkąd chrześcijanie przestali myśleć o świecie 
przyszłym, stali się tak nieskuteczni w obecnym. «Zmierzaj do nieba, a zdobędziesz 
i ziemię – mierz w ziemię, a nie zdobędziesz ani ziemi, ani nieba»”24. Nie chodzi zatem 
o to, aby „patrzeć w niebo”, zapominając o ziemi. Trzeba raczej do spraw niebieskich 
i ziemskich przykładać tę samą miarę, stosując uniwersalną zasadę: „starajcie się na-
przód o królestwo <Boga> i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” 
(Mt 6,33, BT). 

Chrześcijanin zaangażowany w sprawy tego świata musi jednak zdawać sobie spra-
wę z czyhających na niego niebezpieczeństw. Jak słusznie zauważył Alister McGrath, 
„ci, którzy wydają się ujarzmiać świat, sami bywają przez niego ujarzmieni. Chrześci-
janami uznanymi w świecie za ludzi sukcesu są, jakże często, chrześcijanie poddający 
się standardom tego świata”25. Ponadto protestancka etyka pracy i przedsiębiorczości 
padała już wielokrotnie ofi arą własnego sukcesu. McGrath cytuje w tym kontekście 

23 Cyt. za: P. Helm, Powołania..., s. 309.
24 C.S. Lewis, Chrześcijaństwo po prostu, tłum. P. Szymczak. Poznań 2002, s. 135.
25 A. McGrath, Jan Kalwin…, s. 311.
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Johna Wesleya, który pisał, że chrześcijaństwo „nieodzownie musi powodować praco-
witość i oszczędność, te zaś nieodmiennie powodują bogactwo. W miarę zaś wzrostu 
bogactwa rośnie pycha, gniew i umiłowanie tego świata we wszystkich jego przejawa-
ch”26. Protestanckie wartości w sferze społecznej i ekonomicznej mogą oderwać się 
od swoich teologicznych fundamentów, zamieniając się we własne przeciwieństwo. 
Chcąc zatem dochować wierności Chrystusowi, ewangelikalny chrześcijanin – profe-
sjonalista powinien z tą samą pasją i gorliwością zabiegać z jednej strony o zawodowy 
sukces i podnoszenie kwalifi kacji, a z drugiej strony o wzrost w tym, co Martin Lloyd 
Jones nazywał dyscypliną i kulturą duchowego życia, a zatem w modlitwie, poznawa-
niu Słowa Bożego, społeczności kościoła. Dietrich Bonhoeff er pisał, że „bez ciężaru 
i pracy dnia modlitwa nie jest modlitwą i bez modlitwy praca nie jest pracą”27. Ra-
tunkiem dla chrześcijanina w świecie jest spójność życia, której wyrazem jest jedność 
każdego dnia, której szukamy w porannej modlitwie, a która sprawdza się w pracy28. 
W zaniedbaniu porannej modlitwy, zdaniem Bonhoeff era, mają często swoje źródło: 
„zmarnowany czas, którego się wstydzimy, pokusy, którym ulegamy, słabość i znie-
chęcenie w pracy”29. Na pracę i modlitwę jako dwie strony tego samego medalu zwra-
cał ostatnio uwagę również jedyny ewangelikalny chrześcijanin wśród szefów europej-
skich rządów, premier Węgier Viktor Orban, który w jednym ze swoich przemówień 
stwierdził, iż Europa zatraciwszy poszanowanie dla modlitwy, traci w konsekwencji 
szacunek dla pracy30.

A zatem chrześcijanin, który pragnie osiągnąć sukces na niwie zawodowej, powi-
nien w pierwszej kolejności zadbać o swoją relację z Bogiem. Dzięki niej będzie mógł 
prowadzić wewnętrznie spójne życie we wszystkich jego dziedzinach. W konsekwen-
cji praca zawodowa stanie się dla niego istotnym elementem chrześcijańskiego powo-
łania, czymś, czemu można poświęcić znaczną część swojego czasu i energii, bez wy-
rzutów sumienia, że oto „wykradamy” to, co winni jesteśmy kościołowi czy rodzinie.

26 Ibidem, s. 343.
27 D. Bonhoeff er, Życie wspólne, tłum. K. Wójtowicz CR. Kraków 2001, s. 78.
28 Ibidem, s. 79.
29 Ibidem.
30 Przemówienie z dnia 28.04.2013 r. z okazji zakończenia kolejnego etapu renowacji słynnego romań-

skiego kościoła dawnego opactwa benedyktyńskiego w Ják k. Szombathely, http://wpolityce.pl/wyda-
rzenia/52534-odnowa-wegier-i-europy-modlitwa-i-praca-victor-orban-europa-krok-po-kroku-zatra-
ca-poszanowanie-nie-tylko-do-modlitwy-ale-tez-i-do-pracy [dostęp 21.05.2013].
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społeczne zaangażowanie chrześcijan 
ewangelikalnych w polsce

WPROWADZENIE 

W ostatnich latach możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie chrze-
ścijan ewangelikalnych w Polsce kwestiami społecznymi. Świadczą o tym chociażby 
takie publikacje, jak: Mariana Biernackiego – Stosunek chrześcijanina do pracy (Go-
rzów Wielkopolski 1993), Krzysztofa Brzechczyna – Kłopoty z Polską. Wybór publi-
cystyki politycznej (Poznań 1998), Bogdana Olechnowicza – Wzgardzeni czy wybrani 
(Gorzów Wielkopolski 2006) oraz Arkadiusza Krzywodajcia – Polska twoja ziemia 
obiecana (Wodzisław Śląski 2010). Zagadnienia społeczne pojawiają się również w ofi -
cjalnych dokumentach, kazaniach, prasie oraz na kościelnych i prywatnych stronach 
internetowych. 

Aktywność społeczna chrześcijan ewangelikalnych najczęściej przyjmuje postać 
działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy charytatywno-opiekuńczym, które 
wykraczają również poza granice Polski. Ponadto dostrzec można stopniowe otwieranie 
się tego środowiska na sferę polityki, o czym świadczy obecność w Sejmie RP Tadeusza 
J. Zielińskiego – posła Unii Wolności, a następnie Unii Demokratycznej, zaś obecnie 
Johna Godsona – polityka Platformy Obywatelskiej – formacji, z którą sympatyzują 
liderzy ruchu Polska dla Jezusa. Na uwagę zasługuje także publicystyka polityczna 
Pawła Chojeckiego, pastora Kościoła Nowego Przymierza z Lublina, któremu bliższe 
są idee głoszone przez Unię Polityki Realnej oraz Prawo i Sprawiedliwość. Nadmień-
my, że chrześcijanie ewangelikalni angażują się również w działalność samorządową. 

Wzrastające w tym kręgu zainteresowanie sprawami społecznymi warunkowane 
jest splotem wielorakich czynników. Niewątpliwie przyczyniły się do niego procesy 
demokratyzacyjne zachodzące w Polsce od drugiej połowy 1989 roku. Odsunięcie ko-
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munistów od władzy otworzyło bowiem drogę do formowania się społeczeństwa oby-
watelskiego, które charakteryzuje się m.in. wolną od ingerencji państwa aktywnością 
obywateli1. Dodajmy, że w kościołach ewangelikalnych systematycznie wzrasta od-
setek chrześcijan, którzy mają wykształcenie na poziomie średnim maturalnym oraz 
wyższym. Tendencję tę zaobserwować można zarówno wśród szeregowych członków 
zborów, jak i osób piastujących w nich różnorodne funkcje. Nie możemy pomijać 
również faktu, że w minionych latach następował niezwykle dynamiczny rozwój tech-
nologii informacyjnej, a zwłaszcza Internetu.

Skala i charakter aktywności społecznej chrześcijan ewangelikalnych determi-
nowane są czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W pierwszym wypadku są 
to: przesłanki doktrynalne, potencjał ludzki, organizacyjny i materialny. W drugim: 
ramy prawne, w jakich funkcjonują kościoły ewangelikalne2, sytuacja ekonomiczna 
państwa i prowadzona przez nie polityka fi skalna, uwarunkowania międzynarodowe 
oraz stan wiedzy społeczeństwa na temat działających w Polsce kościołów i związków 
wyznaniowych. Zaznaczmy, że badania prowadzone przez TNS OBOP pod koniec XX 
wieku wykazały, iż chrześcijanie ewangelikalni są stosunkowo słabo rozpoznawalną 
mniejszością religijną. Co prawda 90% respondentów zetknęło się z informacjami na 
ich temat, jednakże głównie za pośrednictwem programów telewizyjnych. Znaczna 
większość ankietowanych deklarowała obojętny stosunek do chrześcijan ewangelikal-
nych, przy czym 9% klasyfi kowało ich jako członków sekt3. 

Aktywność społeczna tych kościołów przyjmuje różnorodne formy działań, które 
skierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Wśród nich wy-
mienić można m.in. profi laktykę uzależnień, pracę resocjalizacyjną w placówkach pe-
nitencjarnych, działania o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym 
i artystycznym oraz wspomnianą już wcześniej aktywność polityczną i samorządową. 

Przedsięwzięcia o specyfi ce społecznej stanowią jeden z wymiarów zaangażowa-
nia kościołów ewangelikalnych. Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, determi-
nowane są one m.in. czynnikami wewnętrznymi, z których część nie sprzyja ich roz-
wojowi. Zważywszy na fakt, że chrześcijanie ewangelikalni mają stosunkowo niewielki 
wpływ na zmianę uwarunkowań zewnętrznych, w dalszej części rozważań skupimy się 
wyłącznie na zagadnieniach dotyczących czynników wewnętrznych. Zaproponowany 

1 K. Dziubka, Społeczeństwo obywatelskie. W: Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. 
Wrocław 1998, s. 390.

2 Obecnie tylko Kościół Chrześcijan Baptystów w RP i Kościół Zielonoświątkowy w RP dysponują 
odrębnymi ustawami określającymi ich status w państwie.

3 Mniejszości wyznaniowe w Polsce w świadomości społecznej. Warszawa 1999, K.091/99; Sekty w Polsce. 
Warszawa 1999, K.093/99.



249

społeczne zaangażowanie chrześcijan ewangelikalnych w polsce

przez autora przegląd tych właśnie determinantów ma subiektywny charakter i wy-
pływa z jego osobistych obserwacji. Równie subiektywną specyfi kę mają propozycje 
dotyczące sposobów przełamywania ograniczeń w działalności społecznej.

OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Pierwszą kwestią jest wciąż jeszcze pojawiająca się wśród chrześcijan ewangeli-
kalnych skłonność do izolowania się od świata zewnętrznego przez zamknięcie się 
w swoistym getcie religijnym. Bogusław Milerski, analizując to zagadnienie, stwier-
dził, że tendencja ta jest konsekwencją „przeżywania diasporalnego charakteru wła-
snej egzystencji i faktu bycia w mniejszości”4. Jak się wydaje, do konstatacji tej moż-
na dodać również, że część chrześcijan ewangelikalnych postrzega świat zewnętrzny 
w dużej mierze przez pryzmat patologii, które w nim występują. W tym kontekście 
wspólnota kościelna jawi się jako miejsce bezpiecznego schronienia, wolne od zagrożeń 
tego świata. Zaznaczmy, że skłonnościom do izolowania się od świata zewnętrznego 
towarzyszą obawy przed zmianą i nieznanym oraz przywiązanie do dotychczasowego 
stylu życia, co z kolei prowadzi do odrzucenia wszelkich innowacji. Poczucie zagro-
żenia staje się elementem scalającym wspólnotę, której znaczny wysiłek pochłaniają 
działania służące utrzymaniu jej status quo. W konsekwencji tendencje izolacjoni-
styczne mogą prowadzić do niewystarczającej otwartości na potrzeby tych, którzy nie 
mają statusu wiernych czy sympatyków. 

Kolejnym czynnikiem jest brak zadowalającej świadomości korzyści, jakie zaan-
gażowanie społeczne może przynieść całemu Kościołowi oraz poszczególnym zbo-
rom. Zaznaczmy, że o ile dostrzegany jest ich doraźny potencjał, np. ewangelizacyjny, 
o tyle niewystarczająco docenia się ich wartość w kontekście działań długofalowych, 
które – zdaniem autora – odgrywają jedną z głównych ról m.in. w budowaniu po-
zytywnego wizerunku wspólnoty. Ponadto czasami uwadze umyka również fakt, że 
zaangażowanie społeczne może być czynnikiem dodatnio wpływającym na kształt re-
lacji międzyludzkich w zborze.

Rozwojowi pracy społecznej nie sprzyja też tendencja do powielania tych samych 
form aktywności oraz skłonność do akcyjności. Tak więc bywa, że zaangażowanie 
społeczne zostaje sprowadzone wyłącznie do działań charytatywno-opiekuńczych, 
skierowanych zazwyczaj do tych samych odbiorców, a ich formy rzadko wykraczają 
poza wypracowane wcześniej modele lub są próbami powielania rozwiązań spraw-

4 B. Milerski, Żyć w diasporze... Zagrożenia i szanse w kontekście polskiego protestantyzmu. „Myśl Prote-
stancka” 2002, nr 1.
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dzonych w innych miejscach. Z kolei akcyjność nie służy rozwijaniu kultury hojno-
ści, która jest istotnym składnikiem działań o charakterze długofalowym5. Nie sprzyja 
także procesowi doskonalenia kwalifi kacji pracowników socjalnych, w którym istotną 
rolę odgrywa utrwalanie i poszerzanie nabytych umiejętności. Dodajmy, że akcyjność 
może wzmacniać również skłonność do podejmowania działań improwizowanych.

Następnym determinantem jest nieumiejętność lub brak zaufania do stosowania 
naukowych metod diagnozowania potrzeb społecznych, określania sposobów ich za-
spokajania oraz oceniania trafności podjętych działań. Powyższy stan wynika najczę-
ściej z niewiedzy, ale także z mniej lub bardziej uświadomionych prób przeciwstawienia 
rozumu wierze. Dostrzec je można m.in. w działaniach części charyzmatyków, którzy 
np. formułując diagnozy sytuacji społecznej i politycznej Polski, akcentują pierwiastek 
proroczy, niewystarczająco doceniając wiedzę empiryczną6. To przesunięcie zauwa-
żyć można również czasami w sferze ich aktywności społecznej. Dla zilustrowania 
tego zagadnienia przywołam wydarzenia, które rozegrały się w jednym z ewangelikal-
nych zborów. W czasie, gdy część jego liderów zajęta była kreśleniem tzw. duchowej 
mapy miasta, pewien były alkoholik – członek tego kościoła – przyjął inną postawę. 
Odwiedzał znane sobie meliny, w których zwiastował Ewangelię oraz zapraszał prze-
bywających tam na spotkania dla osób z problemem alkoholowym. W następstwie 
tej inicjatywy nastąpił wzrost liczebny jego grupy terapeutycznej, której część człon-
ków w kolejnych latach zasiliła zbór. Ponadto działania te zostały dostrzeżone przez 
mieszkańców miasta oraz jego władze, co pozytywnie wpłynęło na społeczny odbiór 
chrześcijan ewangelikalnych. Nadmieńmy, że stworzenie duchowej mapy miasta nie 
wpłynęło ani na wzrost liczebny zboru, ani na rozwój jego działalności społecznej.

Aktywność na tym polu ogranicza również brak wystarczającej współpracy pomię-
dzy poszczególnymi środowiskami kościelnymi, zborami oraz kościelnymi gremiami 
kierowniczymi – o ile takie istnieją – a lokalnymi zborami. U jego podłoża mogą leżeć 
uwarunkowania doktrynalne, historyczne, materialne, logistyczne, a także animozje 
personalne. Zaznaczmy, że w polskich warunkach niektóre przedsięwzięcia społeczne, 
jak np. akcja charytatywna Gwiazdkowa Niespodzianka7, w której uczestniczą m.in. 
chrześcijanie ewangelikalni, aby odnieść sukces, wymagają ścisłej współpracy wielu 
podmiotów i zaangażowania znacznej liczby osób. Dodajmy również, że rozwijaniu 

5 A. Krzywodajć, Polska twoja ziemia obiecana. Wodzisław Śląski 2010, s. 86 i nn. 
6 T. Marshall, Th e problem with prophets, http://www.christianitytoday.com [dostęp 20.12.2012].
7 „Akcja charytatywna polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci ze środowisk naj-

uboższych lub poszkodowanych przez los, pokazująca miłość Pana Jezusa” (Gwiazdkowa Niespodzian-
ka, facebook.com [dostęp 20.12.2012]). 
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współpracy nie sprzyjają trudności w przepływie informacji pomiędzy poszczegól-
nymi środowiskami kościelnymi, lokalnymi zborami czy diakoniami w obrębie tego 
samego kościoła. 

Bez wątpienia, głównym czynnikiem ograniczającym zaangażowanie społeczne 
jest potencjał ludzki, którym dysponują kościoły, jak również sposób jego wykorzysta-
nia. Wydawać by się mogło, że zbory funkcjonujące w dużych miastach, a więc więk-
sze pod względem liczebnym oraz mające więcej członków z wyższym wykształce-
niem, powinny efektywniej działać na tym polu, niż wspólnoty z małych miejscowości 
i wsi. Gdyby jednak zestawić skalę ich aktywności z liczbą członków, to może okazać 
się, że tzw. prowincjonalne zbory są tak efektywne jak wielkomiejskie, a w niektórych 
przypadkach nawet bardziej. Niedostatki odnoszą się przede wszystkim do przywód-
cy czy grupy przywódczej, stojącej na czele lokalnego zboru lub całego kościoła. Brak 
zrozumienia i wsparcia działań społecznych nie sprzyja ich rozwojowi, a nawet może 
umniejszać podjęte już wcześniej inicjatywy. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii, jak: 
zaniedbanie nauczania podstaw chrześcijańskiego zaangażowania społecznego, nie-
wystarczający poziom opieki duszpasterskiej nad osobami realizującymi swoje powo-
łanie na tym polu, a czasami również brak dostrzeżenia i docenienia czyjeś pracy. 
W tym miejscu podkreślmy, że część liderów ma trudność z dzieleniem się obowiąz-
kami i odpowiedzialnością z innymi, co z kolei może prowadzić do ich wypalenia 
emocjonalnego oraz nie sprzyja wdrażaniu do służby kolejnych chrześcijan. 

W kościołach ewangelikalnych nadal można dostrzec niewystarczającą liczbę wy-
kwalifi kowanych pracowników socjalnych. Nadmieńmy, że w ostatnich latach sytu-
acja ta poprawia się. Świadczy o tym chociażby oferta edukacyjna jednej z ewange-
likalnych wyższych szkół, która kształci m.in. na kierunkach zarządzanie zasobami 
ludzkimi i komunikacja społeczna oraz poradnictwo chrześcijańskie i profi laktyka 
społeczna. Zwiększaniu kapitału ludzkiego, a co za tym idzie profesjonalizacji działań 
społecznych, nie sprzyja również sygnalizowany wcześniej niedostatek kultury hoj-
ności. Brak poczucia bezpieczeństwa materialnego jest czynnikiem osłabiającym nie 
tylko motywację do dalszej pracy osób już aktywnych, ale także może być przesłanką 
przesądzającą o jej zaniechaniu lub niepodjęciu.

SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA OGRANICZEŃ W DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

Zaprezentowany powyżej przegląd zagadnień nie wyczerpuje w pełni problematy-
ki czynników negatywnie wpływających na działalność społeczną chrześcijan ewange-
likalnych. Pomimo to spróbujmy krótko zastanowić się nad tym, w jaki sposób można 
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przezwyciężać te ograniczenia. Zdaniem autora najważniejsze jest kształtowanie toż-
samości chrześcijańskiej wiernych kościołów ewangelikalnych, która – jak pisał Wa-
cław Hryniewicz – „nie urzeczywistnia się przez koncentrację uwagi na sobie samym, 
lecz przez otwarcie ku drugim”8. W procesie jej formowania wzorem do naśladowania 
pozostaje sam Chrystus, którego postawę życiową Dietrich Bonhoeff er określił jako 
„istnienie dla innych”. Dodajmy, że „otwarcie ku drugim” powinno wykraczać poza 
krąg współwyznawców i sympatyków. Wówczas łatwiejsze wydaje się przezwycięża-
nie przywołanej wcześniej skłonności do tworzenia getta religijnego. Osłabieniu tej 
tendencji sprzyja również pogłębianie wiedzy dotyczącej: doktryny religijnej, historii 
oraz refl eksji społecznej własnego kościoła oraz pozostałych kościołów i związków 
wyznaniowych, a także podstawowych praw i wolności osobistych, szczególnie zaś 
wolności sumienia i wyznania. Istotną rolę w tym procesie powinno odegrać również 
rozwijanie świadomości obywatelskiej wiernych i duchowieństwa. 

Zwracam uwagę na tę kwestię nieprzypadkowo, gdyż wciąż jeszcze dla 70% Po-
laków demokracja to sposób rządzenia według „woli większości”, której mniejszość 
musi się podporządkować9. Tymczasem takie rozumienie demokracji odwołuje się do 
jej antycznego wzorca, absolutyzującego znaczenie większości, stanowiącej odzwier-
ciedlenie „woli powszechnej”. W takim ujęciu „za rządy demokratyczne uznaje się te, 
które respektują zdanie większości niezależnie od treści decyzji”, co z kolei nasuwa py-
tanie o poszanowanie praw mniejszości10. Ważne jest zatem, aby chrześcijanie ewan-
gelikalni mieli świadomość, że istnieją również inne rozumienia demokracji, lepiej 
wpisujące się w kontekst społeczeństwa sfragmentaryzowanego, w którym funkcjo-
nują nierówne pod względem liczebnym grupy religijne. Jako przykład niech posłuży 
chociażby koncepcja liberalnej demokracji masowej, która zakłada, że demokratyczne 
są te rządy, które respektują zdanie większości tylko wówczas, gdy nie godzi ono w in-
teresy mniejszości. Ponadto chrześcijanie ewangelikalni powinni wiedzieć, że demo-
kracja to nie wyłącznie sposób rządzenia, ale również system stosunków społecznych, 
stanowiących urzeczywistnienie takich wartości, jak: wolność, równość, godność 
człowieka, sprawiedliwość, uznanie i uszanowanie różnorodności oraz tolerancja11. 

Odnosząc się do kwestii rozwijania zasobów ludzkich oraz zarządzania nimi, pod-
kreślmy, że umiejętności te – przynajmniej w stopniu elementarnym – powinny być 

8 W. Hryniewicz, Tożsamość chrześcijańska dzisiaj, http://www.opoka.org.pl [dostęp 20.03.2013].
9 Postawy wobec demokracji, jej oceny i rozumienie, komunikat z badań CBOS. Warszawa 2010, 

BS/60/2010.
10 A. Antoszewski, Demokracja. W: Leksykon politologii…, s. 64.
11 Ibidem, s. 60.
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kształtowane już na poziomie lokalnego zboru. Spełnienie powyższego warunku jest 
możliwe tylko wtedy, gdy przywództwo zboru i/lub jego liderzy będą mieli kompe-
tencje w tych dziedzinach oraz wolę do ich przekazywania innym. Wskazane jest, aby 
umiejętności te były doskonalone również podczas nauki w seminariach teologicz-
nych czy na specjalistycznych kursach. Warto także w racjonalny sposób sięgać do do-
świadczeń innych kościołów czy związków wyznaniowych, organizacji oraz instytucji 
świeckich. Podkreślmy, że efektywnemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego sprzyja 
zacieśnianie współpracy pomiędzy zborami, a także całymi wspólnotami kościelny-
mi. Istotną kwestią jest również zapewnienie pracownikom socjalnym i ich rodzinom 
opieki duszpasterskiej, uwzględniającej specyfi kę prowadzonej aktywności, a także 
poczucia bezpieczeństwa materialnego. Zaznaczmy, że realizacja tego drugiego po-
stulatu będzie możliwa wówczas, gdy standardem wśród polskich chrześcijan ewan-
gelikalnych stanie się kultura hojności, co z kolei wymaga: konsekwentnego nauczania 
na ten temat, dbania o to, aby fi nansowe aspekty pracy społecznej były transparentne 
i komunikowane oraz doceniania wysiłku ofi arodawców.

Jak już zostało zasygnalizowane, chrześcijanie ewangelikalni w swoim zaangażo-
waniu społecznym wykazują się pewną skłonnością do powielania tych samych form 
działań, jak również tendencją do tego, aby nadawać im akcyjny charakter. Zanim 
przejdziemy do zagadnienia dotyczącego propozycji przezwyciężania tych dwóch 
trendów, podkreślmy, że specyfi ka występujących w Polsce patologii oraz ich skala 
istotnie wpływa na kształt inicjatyw podejmowanych przez chrześcijan ewangelikal-
nych. Nie dziwi zatem, że nadal najwięcej jest inicjatyw kierowanych do alkoholików, 
narkomanów, bezdomnych czy więźniów. W ostatnich latach zaobserwować może-
my jednak poszerzanie pola aktywności o nowe środowiska (inteligencję, seniorów, 
kobiety, osoby samotne itd.) oraz zwiększające się zainteresowanie różnorodną pro-
fi laktyką. Tendencje te są bardzo ważne, gdyż mogą wpłynąć nie tylko na strukturę 
zborów, a co za tym idzie – na sposób ich funkcjonowania, ale także na to, jak są 
postrzegane przez otoczenie. 

Zdaniem autora szansą na przełamywanie opisanych powyżej skłonności może być 
chociażby wykorzystanie technologii informacyjnej. Podkreślmy, że Internet ułatwia 
podnoszenie kwalifi kacji osób angażujących się w pracę społeczną, wymianę informa-
cji o podejmowanych i prowadzonych inicjatywach, jak również o sposobach pozyski-
wania wsparcia dla działań charytatywno-opiekuńczych, np. ze strony państwa i in-
stytucji unijnych. Internet otwiera również nowe możliwości w zakresie: prowadzenia 
profi laktyki antyuzależnieniowej i prozdrowotnej, poradnictwa dla małżeństw, osób 
samotnych, bezrobotnych czy rozwijania uzdolnień naukowych i artystycznych dzieci. 
Dodajmy również, że w pracy społecznej można wykorzystać dorobek takich dziedzin 
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nauki, jak medycyna, psychologia społeczna, socjologia, politologia, pedagogika czy 
statystyka. Ich osiągnięcia mogą pomóc m.in. w diagnozowaniu potrzeb społecznych, 
określaniu sposobów ich zaspokajania oraz w ocenianiu uzyskanych efektów.

WNIOSKI 

Aktywność społeczna wypływająca z istoty biblijnego przesłania o miłości bliź-
niego służy nie tylko niesieniu pomocy potrzebującym, ale także wspiera proces: gło-
szenia Ewangelii, budowania pozytywnego wizerunku wspólnoty w społeczeństwie 
oraz rozwijania relacji międzyludzkich. Działania te stały się swoistym znakiem rozpo-
znawczym – marką społeczną wielu zborów, fundacji, misji, agend kościelnych, a także 
osób. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę przywołane wcze-
śniej wyniki badań TNS OBOP. Jak zauważyliśmy, w naszych rozważaniach wielo-
krotnie pojawiającymi się wątkami były kwestie profesjonalizacji działań społecznych 
i kultury hojności. Powyższym zagadnieniom warto poświęcić jeszcze nieco uwagi. 

Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) jest jedną z naczelnych zasad 
w medycynie. Dobrze byłoby także stosować ją w działalności społecznej i to zarówno 
w stosunku do tego, któremu udzielana jest pomoc, jak i tego, który tej pomocy udzie-
la. Praktycznym wymiarem tej dewizy powinna być przynajmniej częściowa profesjo-
nalizacja pracy społecznej, bez której aktywność kościołów na tym polu może przestać 
się rozwijać. 

Wiedza pozwala efektywniej zarządzać posiadanymi funduszami, mieniem ru-
chomym i nieruchomym, a także zasobami ludzkimi. Ponadto odgrywa istotną rolę 
np. w leczeniu uzależnień i w profi laktyce antyuzależnieniowej. Nadmieńmy, że kwa-
lifi kacje zawodowe terapeutów, potwierdzone stosownym wykształceniem, odbytymi 
szkoleniami i kursami, są nie tylko istotnym argumentem w procesie pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł fi nansowania, ale także ułatwiają podejmowanie aktywności 
społecznej w publicznych placówkach szkolnych i wychowawczych, ośrodkach opieki 
społecznej, szpitalach, więzieniach czy zakładach karnych. 

Profesjonalizacja pociąga za sobą konieczność wynagradzania przynajmniej czę-
ści osób zaangażowanych w aktywność społeczną. W niektórych przypadkach nie jest 
już bowiem możliwe dzielenie czasu na działalność zarobkową i działalność charyta-
tywną. Ponadto istotne jest, aby pracownik socjalny miał nie tylko poczucie bezpie-
czeństwa ekonomicznego, ale także czas dla swoich bliskich oraz na regenerację sił 
duchowych i fi zycznych. Kultura hojności jest jednym z kluczy do profesjonalizacji. 
Oznacza trwałą postawę samodzielnego, materialnego wspierania nie tylko macierzy-
stego zboru czy wspólnoty kościelnej, ale także wielorakich inicjatyw, w tym również 
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o charakterze społecznym. Wykracza poza spoglądanie w stronę bogatszych społe-
czeństw i wyciąganie do nich ręki z prośbą o wsparcie. Przełamuje również stereotyp, 
że apogeum naszej hojności jest wpłacenie dziesięciny do zborowej kasy. 

Podkreślmy, że zadaniem Kościoła nie jest wyręczanie państwa w zakresie jego 
społecznych powinności wobec obywatela. Chrześcijanie nie mogą jednak przecho-
dzić obojętnie wobec cierpiącego bliźniego oraz zaniedbywać tych, którzy niosą po-
moc potrzebującym. Ponadto nie powinni ograniczać swojego zaangażowania wy-
łącznie do przeciwdziałania różnorodnym zjawiskom o charakterze patologicznym. 
Aktywność społeczna powinna obejmować zatem wielorakie działania dla jak najszer-
szego grona odbiorców. Zważywszy na charakter polskiej sceny politycznej, trudno 
jest oczekiwać, aby chrześcijanie ewangelikalni byli w stanie istotnie zaznaczyć swoją 
obecność w Sejmie i Senacie. Jak się jednak wydaje, ich głos może być dobrze sły-
szalny na poziome samorządu lokalnego, czyli tego, co nazywane jest małą ojczyzną. 
Tam właśnie upatruję możliwości większego zaangażowania społecznego chrześcijan 
ewangelikalnych w najbliższych latach. 
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pedagogiczne modele działalności 
misyjnej w dobie ponowoczesności

WPROWADZENIE

Kościół na początku XXI wieku to Kościół nieuchronnie uwikłany w ponowo-
czesność, podobnie jak wyrastający z równie skomplikowanych relacji międzykultu-
rowych początków pierwszego tysiąclecia nowej ery Kościół pierwszych chrześcijan. 
Ponowoczesność, choć rozgoszczona również w polskim kontekście kulturowym już 
od kilku dekad, wciąż budzi lęk wśród części chrześcijańskich i ewangelikalnych śro-
dowisk teologicznych i eklezjalnych. Lęk ten wiąże się w głównej mierze ze specyfi ką 
zmian w postrzeganiu prawdy i zasad funkcjonowania świata społecznego, które po-
nowoczesność ze sobą wnosi. Jak pisze E. Gellner, jest ona „wrogiem idei unikato-
wej, wyłącznej, obiektywnej, zewnętrznej i transcendentnej prawdy. Prawda jest nie-
uchwytna, wielopostaciowa, ukryta, subiektywna”1, zaś ponowoczesny świat ludzkich 
doświadczeń – rozbity, zindywidualizowany, ambiwalentny i nietrwały.

W krajobrazie (nie tylko) polskiego ewangelikalizmu trudno jest chrześcijaninowi 
godzić się z takim − jawiącym się jako zrelatywizowany − opisem prawdy i świata spo-
łecznego. Dotychczasowe sposoby rozumienia własnej tożsamości, swojego miejsca 
wobec Boga i bliźniego, swojej roli, powołania i misji, zdają się nijak nie przystawać 
do nowego opisu rzeczywistości, do nowej metodologii czytania religii i wiary. Wobec 
zmian tego rodzaju, interpretowanych jako radykalne i fundamentalne, chrześcijanie 
ewangelikalni przyjmują często stanowisko kontestacyjne. Traktują je jako nieupraw-
nione, niezasadne i fałszywe lub jako faktyczne, ale zgubne. Dostrzegają w nich zagro-
żenie dla istoty Ewangelii i ponury znak wypełniających się czasów. Nowa perspekty-

1 E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia. Warszawa 1997, s. 37.
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wa wymusza bowiem nowe, prawdopodobnie skrajnie odmienne od dotychczasowych 
formuły realizacji chrześcijańskiego powołania do ewangelizacji i czynienia uczniami. 
Jak bowiem nieść Dobrą Nowinę światu, skoro – w myśl głównych przesłanek pono-
woczesności – zostaje ona zdeprecjonowana, zrelatywizowana, pozbawiona ciężaru 
gatunkowego Prawdy Uniwersalnej i Absolutnej? Jak organizować życie społeczne 
i misyjne Kościoła, skoro nowy model postrzegania świata pozbawia uzasadnienia 
dotychczasowych motywacji, wzorów, form i mechanizmów, jako bezprawnych dzia-
łań kolonizatorskich i dyskryminacyjnych, utrwalających elementarną nierówność 
i niesprawiedliwość społeczną? I wreszcie − jak zapewniać trwałość fenomenu chrze-
ścijańskiego powołania do wspólnoty w świecie, w którym każdy jest inny, a manife-
stacja własnej inności, niejako w stałej opozycji do jedności, defi niowanej jako opre-
syjna i szkodliwa, to nowa, kulturowo akceptowana i społecznie promowana logika 
ponowoczesnej tożsamości?

Pytania te stanowią punkt wyjścia rozważań w niniejszym tekście. Należy przy 
tym zaznaczyć, iż przyjętą w nim optyką nie będzie perspektywa teologiczna czy 
egzegetyczna, lecz pedagogiczna, wywodzona z antropologii kulturowej, związana 
z wcześniejszymi doświadczeniami autorki w dziedzinie aktywności na pograniczach 
instytucji kościelnych, szkolnictwa wyższego i ewangelikalnych organizacji pozarzą-
dowych. Celem zaś nie będzie porównawczy, szczegółowy opis działających organi-
zacji i wspólnot ewangelikalnych2, ich statusów prawnych, form organizacyjnych czy 
zadań statutowych, ale próba uchwycenia sposobów, w jaki realizują swoistą ,,peda-
gogikę misji”.

Między nowoczesnością a ponowoczesnością − racjonalność3 adaptacyjna w prak-
tyce pedagogicznej i misyjnej 

W celu lepszego zrozumienia okoliczności, w jakich funkcjonuje współczesne 
chrześcijaństwo nie tylko w jego wersji ewangelikalnej, należy wskazać jeden z naj-
ważniejszych dla ponowoczesności (postmodernizmu) i budzących prawdopodobnie 

2 Z. Pasek, w swym opracowaniu Wspólnoty ewangelikalne we współczesnej Polsce (w: Ewangelikalny pro-
testantyzm w Polsce u progu XXI stulecia. Red. T.J. Zieliński. Warszawa-Katowice 2004, s. 13-49), wśród 
wspólnot ewangelikalnych wymienia również organizacje, które nie są typowymi kościołami instytucjo-
nalnymi, np. Ruch Nowego Życia, Misja Pokoleń czy Misja ,,Centrum Służby Życia”. Stąd brak w przy-
jętych założeniach ostrych granic defi nicyjnych dla obu tych kategorii (organizacje i wspólnoty). Nie 
wydają się one jednak konieczne w sytuacji, gdy przedmiotem analizy jest specyfi ka praktyki społecznej 
środowisk ewangelikalnych, a nie szczegółowy charakter podejmowanych przez nie działań. 

3 Zdaniem autorki kategorię ,,racjonalność” w znaczeniu stosowanym przez cytowanego w dalszej części 
tekstu Roberta Kwaśnicę można porównać do potocznie używanego pojęcia ,,mentalność”. Stąd za-
mienne stosowanie obu nazw. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od fi lozofi i sensu ku pedagogice ogólnej. 
Wrocław 2007.
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najwięcej oporów postulat zmiany myślenia o oświeceniowym (nowoczesnym/mo-
dernistycznym) autorytecie rozumu.

Jak zauważa w innym miejscu niniejszego tomu R. Łazarz4, podstawowym poglą-
dem epoki nowoczesnej jest przekonanie o całkowicie autonomicznej i nadrzędnej 
roli rozumu, a w szczególności o tym, że dzięki niemu ludzkość doświadcza postępu 
i może z powodzeniem mierzyć się z wszelkimi tajemnicami świata. Rzeczywistość 
społeczna, postrzegana jako logiczna i defi niowalna, dająca się opisać, znormalizować 
i uporządkować, ułatwia odczuwanie, myślenie i działanie.

Praktyczną wykładnią takiego założenia staje się tendencja do normalizacji i stan-
daryzacji ludzkich oglądów rzeczywistości i ludzkich doświadczeń. To, co nieprzy-
stające, inne, dzikie, oderwane od pożądanych standardów, nieadekwatne do norm 
ustalonych przez określoną, wąską elitę danego rodzaju władz, dokonującą ustaleń 
legislacyjnych (społecznych, interpretacyjnych, a także konfesyjnych, doktrynalnych) 
– powinno ulec korekcie, zabiegom ujednolicenia, strukturalizacji, segregacji, klasyfi -
kacji, rejestracji i uniwersalizacji. 

Racjonalność (mentalność) nowoczesna5, zwana dalej za R. Kwaśnicą adapta-
cyjną6, kształtowana w odniesieniu do szeroko rozumianych absolutów, wyklucza 
wątpliwości, które mogłyby skomplikować sposób czytania rzeczywistości, eliminu-
je niepewność i względność, wyłomy w strukturze jasno i ostatecznie zdefi niowanej 
Prawdy7. Nadaje sens takiemu postępowaniu, które prowadzi do planowanych, kon-
kretnych i przewidywalnych efektów. Rzeczywistość, na którą wywiera się tego ro-
dzaju wpływ, traktowana jest jako świat przedmiotów, które należy podporządkować, 
czyli doprowadzić do takiego stanu, w którym okażą się użyteczne, dobrze służące 
określonym zamiarom i intencjom. Również cel takiego postępowania jest formuło-
wany i rozumiany w kategoriach technicznych lub strategicznych jako określony stan 
rzeczy, który należy osiągnąć lub rozszerzyć tak, aby owe „przedmioty” zachowywały 
się zgodnie ze społecznie przyjętymi oczekiwaniami8. Mentalność omawianego typu, 

4 Autor pisze na ten temat w swoim artykule o sekularyzacji.
5 Stosowane w tekście pojęcie racjonalność można rozumieć w odwołaniu do potocznej kategorii ję-

zykowej jako swoistą mentalność lub za R. Kwaśnicą jako system ,,nastawień (preferencji), możliwo-
ści i kompetencji interpretacyjnych, przesądzających o tym, co, według jakiego porządku wartości, 
za pomocą jakich kategorii i wedle jakich założeń interpretacyjnych człowiek spostrzega, rozpoznaje 
i ocenia, a w rezultacie – jaką treść przypisuje analizowanej rzeczywistości i jak planuje własne w nim 
działanie” (ibidem, s. 33).

6 Ibidem, s. 79.
7 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna. Warszawa 1996, s. 31-32.
8 R. Kwaśnica, Dwie racjonalności…, s. 52.
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wraz z odpowiadającym jej porządkiem wartości, promuje postawy i działania ada-
ptacyjne w stosunku do warunków ustalanych przez innych. Jako taka, umożliwia 
sprawne funkcjonowanie w zastanych okolicznościach, zapewnia podporządkowanie 
jej zasadom, przynosi poczucie stabilności, przynależności i bezpieczeństwa, gdyż 
opiera się na fundamencie sprawdzalnej, powtarzalnej, jawiącej się jako trwała, obiek-
tywna, ponadczasowa, uniwersalna i niezmienna interpretacja rzeczywistości kultu-
rowej i społecznej. Jednocześnie nie pozostawia wiele miejsca temu, co inne – inaczej 
myślącemu, wyglądającemu, działającemu.

Pewnej części organizacji i wspólnot wywodzących się ze środowisk ewangelikal-
nych w Polsce bardzo bliski jest ten rodzaj mentalności. Jako uzasadnienie prakty-
ki ,,wychowywania adaptacyjnego” wskazuje się często uniwersalny i ponadczasowy 
przekaz Ewangelii oraz słowa Jezusa o autorytecie Prawdy, którego współczesnym, 
odrodzonym duchowo chrześcijanom nie wolno w żadnym wypadku relatywizować. 
Z jasno zdefi niowanych zasad powinny bezpośrednio wynikać precyzyjnie zdefi nio-
wane formy ich praktycznych zastosowań. Czystości wzorca powinny odpowiadać kla-
rowne i jednoznaczne formuły działania – wychowawczego, społecznego, misyjnego. 

Taki rodzaj pedagogiki wiąże się z pewnymi korzyściami. W świecie niepewnych 
wartości i względnych standardów pozwala zachować komfort jednoznaczności, sta-
łości i trwania. Gwarantuje ład, porządek i konsekwencję w myśleniu oraz działaniu. 
Utrwala i egzekwuje uznane za właściwe modele interpretacji Prawdy rozbitej na po-
szczególne prawdy (dogmaty). Intencją przyświecającą „misjonarzom” jest przeka-
zanie i wdrożenie ich w niezmienionym, uprzednio sprawdzonym, przetestowanym 
i zaakceptowanym kształcie. Przekazywanie treści i form zwykle przebiega w sposób 
niezakłócony, wolny od wątpliwości, przewidywalny.

Na przykład organizacje zajmujące się ewangelizacją i edukacją chrześcijańską 
dzieci i młodzieży korzystają zwykle przez wiele lat z tych samych materiałów edu-
kacyjnych, zawierających dokładnie zaprojektowane scenariusze zajęć, z wyraźnie 
przedstawionym sposobem interpretacji historii biblijnej, ze szczegółowo rozpisany-
mi „rolami” do odegrania podczas lekcji oraz jasno określonymi tzw. zastosowania-
mi prawd bożych i formami ćwiczeń. W sytuacjach problemowych (wychowawczych, 
organizacyjnych, doktrynalnych) nauczyciele i wychowawcy sięgają zwykle do tzw. 
chrześcijańskiej literatury fachowej z tego zakresu, nawet jeśli została ona wydana 
przed wielu laty i może zawierać nieaktualne informacje z dziedziny opieki i wycho-
wania, a zatem trudno odnaleźć w niej odniesienia do najnowszych badań z pedago-
giki, psychologii, socjologii i kultury. Te są często pomijane, określane jako zbędne, 
obarczone łatą świeckości i światowości. Na konferencjach edukacyjnych i szkolenio-
wych gości się zwykle nielicznych, sprawdzonych, wierzących specjalistów, wywodzą-
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cych się ze środowisk ewangelikalnych. Inni, spoza tych środowisk, pozostają raczej 
poza orbitą zainteresowania organizatorów i uczestników jako nieprzydatni (nieposia-
dający duchowego rozróżnienia) lub szkodliwi (będący nosicielami synkretyzmu wpły-
wów duchowych i myślowych). Podobnymi zasadami kierują się rozmaite organizacje 
i wspólnoty ewangelikalne w innych dziedzinach działalności – charytatywne, biz-
nesowe, kulturalne, z zakresu poradnictwa i doradztwa. Łączy je wspólny przywilej 
rozumienia Prawdy − na sposób, którego nie podzielają albo nie podzielają w pełni 
przedstawiciele innych wspólnot i środowisk, a tym bardziej osoby niewierzące.

Takie założenia interpretacyjne i kategorie opisu rzeczywistości wpływają na me-
tody, środki i formy organizacyjne, na ową szeroko pojętą praktykę społeczną, której 
celem jest ich reprodukcja. Skoro prawdy te są ponadczasowe, to nie istnieje pilna 
konieczność aktualizacji, modyfi kacji, zmiany metod ich wdrażania, ,,nadążania” za 
nowinkami ,,świeckiej” nauki. Istotę takiego działania widzi się w ,,bezpośrednim od-
działywaniu na wychowanka, w przekazywaniu mu gotowej wiedzy i gotowych wzor-
ców zachowania oraz eliminowaniu wpływów odbiegających od założonych; opowia-
da się za zdyscyplinowanym wysiłkiem, za podporządkowaniem się wychowanka woli 
wychowawcy”9 i panującym zasadom.

Wyrażająca się w opisanej wyżej praktyce wychowawczej mentalność adaptacyj-
na może jednak skutkować negatywnie zarówno w przypadku jednostki, jak i całej 
społeczności. Łatwo jest w takim modelu pominąć refl eksję nad kulturowym uwi-
kłaniem własnych form aktywności (przykładem może być często popełniany przez 
liczne organizacje misyjne grzech nakłaniania DO KULTURY, zamiast zachęcania DO 
EWANGELII). Bywa, że wyedukowane egzegetycznie, świadome wpływu kultur anty-
ku i średniowiecza na przekaz biblijny, ,,adaptacyjne” środowiska ewangelikalne mogą 
okazać się bezradne wobec społecznych i kulturowych problemów współczesności, 
z jakimi w sposób nieuchronny będą stykać się kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. 
Niechęć wobec zdobyczy nauk społecznych i humanistycznych w XX i XXI wieku, 
traktowanych jako zagrożenie dla chrześcijańskiej tożsamości, może znacznie utrud-
nić zrozumienie realnych problemów dojrzewających młodych ludzi i przeciwdziała-
nie tym problemom, a w pewnym momencie nawet uniemożliwić skuteczną komuni-
kację z młodzieżą.

Poprzez unikanie lub konsekwentne deprecjonowanie współczesnej wiedzy z pe-
dagogiki, psychologii i kultury ,,adaptacyjne” środowiska ewangelikalne mogą ponad-
to, nie zawsze świadomie, zamykać się na tych, którzy poszukują, wątpią lub są nie-
przekonani, a co za tym idzie − wykluczać siebie z dialogu z niewierzącymi i w sposób 

9 Ibidem, s. 139.



262

część 5: ewangelikalizm a misja kościoła

niezamierzony zamykać się we własnych, często bardzo hermetycznych kręgach. 
W efekcie mentalność adaptacyjna nie skłania człowieka do refl eksji nad własnym 
rozumieniem rzeczywistości − do zastanowienia się nad tym, jak to się dzieje, że świat 
przedstawia mu się w taki a nie inny sposób, dlaczego zadaje takie a nie inne pytania 
i dlaczego tak a nie inaczej na nie odpowiada. Mentalność omawianego typu upewnia 
go za to o możliwościach znajdowania odpowiedzi i stwarza mu takie szanse, zaspo-
kaja w ten sposób jego potrzebę klarownego i uporządkowanego obrazu świata i takie-
go obrazu życia; uwalnia go od wątpliwości, dostarczając mu wymiernych kryteriów 
umożliwiających formułowanie i osiąganie przedmiotowo sprawdzalnych celów10. Nie 
skłania do poznawczej i duchowej ciekawości spoglądania w przyszłość, sprzyja raczej 
zastanym, uznanym za pewnik, niekwestionowalnym gwarantom porządku społecz-
nego, zaś alternatywne wzorce myślenia, postrzegania, działania i kompetencji pod-
daje negacji i odrzuca. W szerszym, poznawczym i egzystencjalnym aspekcie − raczej 
zamyka, niż otwiera.

Wydaje się, że wobec powyższego istnieje obawa, iż komfort przeświadczeń o po-
siadaniu narzędzi, za pomocą których skutecznie można czuwać nad bezpieczeństwem 
statusu Prawdy, chronić ją przed fermentem wątpliwości, niewłaściwymi pytaniami, 
trudnymi do przewidzenia konsekwencjami naukowych lub obiegowych weryfi kacji 
oraz zwykłą, ludzką omylnością – w dłuższej perspektywie może utrudniać, a nawet 
uniemożliwiać realizację Wielkiego Posłannictwa, szkodzić wychowaniu do dojrza-
łości oraz tzw. działaniom misyjnym. W obliczu przeobrażeń współczesnego świata, 
nowych problemów i wyzwań, takich jak wielokulturowość, globalizacja lub kon-
sumpcjonizm, powinno się wiązać dbałość o zachowanie autorytetu prawdy Ewangelii 
z wrażliwością kulturową, uczeniem krytycznej analizy własnych doświadczeń, a tak-
że odwagą pogłębionej refl eksji nad sobą i światem. Jak zauważa M. Patalon, ,,czło-
wiek jest bytem pielgrzymującym − «w drodze»; zmianie ulegają nie tylko warunki 
zewnętrzne, ale także sam podmiot poznający. Nie może to bynajmniej prowadzić 
do rezygnacji z poszukiwania prawdy lub do powstrzymywania się od całościowych 
syntez rzeczywistości, lecz wskazuje na pokorę jako warunek poznawczych sukcesów 
człowieka. Nie oznacza to również, że wszelkie twierdzenia można nazwać prawdzi-
wymi. Pożądana jest krytyczna (naukowa) postawa, jednak musi być ona równoważo-
na otwartością na inne sposoby postrzegania rzeczywistości”11. 

10 Ibidem, s. 110.
11 M. Patalon, Etyczne wyzwania postmodernizmu, tekst referatu wygłoszonego podczas Konferencji 

Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki Nauka – Etyka – Wiara. Wisła 2005 www.chfpn.pl/
fi les/?id_plik=292 [dostęp 3.05.13].
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Podstawą chrześcijańskiej praktyki społecznej powinno stać się otwarcie na różni-
ce i kulturowe zapośredniczenia, dopuszczenie do głosu odmiennych niż własna wi-
zji rzeczywistości ze wszystkimi tego konsekwencjami, odstąpienie od przekonania 
o ekskluzywnym charakterze prawdy i od aktywności nakierowanej na dominację, 
władzę, kontrolę. W takiej sytuacji nieunikniony wydaje się dialog z systemami my-
ślowymi, odmiennymi światopoglądami i religiami, traktowanymi jako uprawnione 
głosy w dyskursie religii i wiary.

RACJONALNOŚĆ EMANCYPACYJNA WOBEC WYZWAŃ 
STAWIANYCH WSPÓŁCZESNYM WSPÓLNOTOM I ORGANIZACJOM 
EWANGELIKALNYM

Kulturowe przejście od nowoczesności (modernizmu) do ponowoczesności (post-
modernizmu) wynika z historycznego rozczarowania właściwą dla oświeceniowego 
rozumu ideą postępu, który zamiast do powszechnej szczęśliwości ludzkości dopro-
wadził do zbrodni masowego ludobójstwa, faszyzmu i Holokaustu. Odtąd specyfi -
ką myśli i kultury człowieka staje się nieufność wobec idei autorytetu absolutnego. 
W konsekwencji ponowoczesność ujawnia świat, w którym jest wiele niepewności, 
zmagań duchowych i wątpliwości intelektualnych. Świat przeżywany traci przejrzy-
stość, jaki dawała ludzka wiara w rozum, a wraz z nią − jego uporządkowanie i oczy-
wistość. Podważa przekonanie o typowości sytuacji, motywów, środków działania 
i tzw. racjonalnego myślenia innych osób12. 

W podejmowaniu dialogu tradycji i współczesności nie sposób, o czym była mowa 
wcześniej, nie zauważać takich zjawisk, jak pluralizm społeczny czy zróżnicowanie 
kulturowe. Świat ludzkich doświadczeń nie jest wszak homogeniczny, różnorodność 
istnieje realnie. Wdziera się w przestrzeń społecznych interakcji (również do kościo-
łów) i nie pozwala na obojętność. Przyjmowanie perspektywy racjonalności adapta-
cyjnej i stosowanie stałego, omówionego wcześniej repertuaru kryteriów rozumienia 
i interpretacji świata prędzej czy później wykazuje więc swą zawodność.

Wydaje się, że w obliczu problemów współczesności, postępującej indywiduali-
zacji i sekularyzacji społeczeństw sprawą podstawową mogłaby się okazać ponowna, 
poważna refl eksja środowisk ewangelikalnych nad swoją rolą wobec świata, próba 
przełamania teologicznych i doktrynalnych barier w autentycznym otwarciu na in-
nych oraz gruntowna reinterpretacja i przeformułowanie wizji chrześcijańskiej prak-
tyki społecznej – w jej wymiarze pedagogicznym i misyjnym.

12 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa 1995, s. 251.
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Nowa wizja wymaga nowego rodzaju mentalności, takiej, która w odmienny spo-
sób uporządkuje wartości, posłuży się innymi kategoriami opisu świata i założeniami 
interpretacyjnymi niż racjonalność adaptacyjna. Jej miejsce musi zająć mentalność 
emancypacyjna, która wraz z narastającym zróżnicowaniem świata społecznego 
zmienia własną perspektywę poznawczą.

Zasadniczą różnicą, jaką wobec mentalności adaptacyjnej wnosi mentalność 
emancypacyjna, jest założenie o niepowtarzalności sytuacji, motywów i racjonal-
ności innych ludzi13. Oznacza to, iż każdy człowiek dysponuje własnym, swoistym 
poczuciem normalności, własnym wyobrażeniem porządku obowiązującego w świe-
cie, w efekcie czego nie jest nigdy w pełni możliwe odczytanie na podstawie własnej 
wiedzy − sensowności, motywów i intencji innych ludzi. Każda osoba posługuje się 
nieco odmiennym, niepowtarzalnym zestawem wartości i swoistym rozumieniem 
okoliczności danego działania14. Jednocześnie mentalność emancypacyjna odsłania 
niezwykle istotne wymiary świata społecznego: jego wspólnotowość i komunikacyj-
ność. Wiążą się one z przeświadczeniem o wspólnocie ustanawiania znaczeń w zbio-
rowym działaniu. R. Kwaśnica wyjaśnia to następująco: „w tym, czego doświadczam, 
zawarte jest znaczenie ważne nie tylko dla mnie, lecz dla innych. […] świat rzeczy, 
świat wewnętrznych przeżyć, czy świat kulturowych norm, powołany jest do istnie-
nia jako świat znaczący dzięki komunikacji; w toku komunikacji ustala się wspólne 
rozumienie tych światów; moje uczestnictwo w tych światach jest tym pełniejsze, im 
szerszy jest mój udział w ustalaniu wspólnego ich rozumienia”15. Taka perspektywa 
uwrażliwia na doświadczenia i perspektywy innych ludzi, których obecność i udział 
w naszym życiu staje się konieczny do tego, by móc poszerzać własne rozumienie 
świata i aby „w zderzeniu dwóch odmiennych perspektyw myślowych ujrzeć coś, cze-
go nie dałoby się dostrzec w inny sposób”, bez jednoczesnego pozbawiania partnera 
interakcji jego podmiotowości. 

Mentalność emancypacyjna honoruje prawo każdego do snucia własnych opowie-
ści, mających jednakowy ciężar gatunkowy, w równym stopniu dopuszczalnych i jed-
nakowo uprawomocnionych. Główną rolę w poznawaniu świata kultury i wartości 
odgrywa krytyczna refl eksja, umożliwiająca i skłaniająca do przekraczania własnych 
horyzontów poznania i doświadczenia. „W tej perspektywie człowiek jest świadom 
własnej duchowej wolności. Rozumie ją nie jako niezależność od warunków okre-
ślających życie wspólnoty, do której należy, ale jako możliwość poszukiwania i for-

13 R. Kwaśnica, Dwie racjonalności..., s. 105.
14 Ibidem, s. 104.
15 Ibidem, s. 100.
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mułowania na swój sposób dostępnych wyborów, możliwość rozważania ich sensu, 
dyskutowania nad nimi, a dopiero potem – możliwość wybierania. […] Wolność jako 
ten typ swobody, który stwarza możliwość wyboru i możliwość tworzenia własnego 
(wewnętrznego) świata na swój sposób, jest tu uznawana za warunek spełniania swego 
człowieczeństwa”16 poprzez prawo i możliwość posługiwania się własnym rozumem, 
własną wolą, w zgodzie z własnym sumieniem.

Wydaje się, że taki właśnie zindywidualizowany, niezwykle złożony charakter rze-
czywistości społecznej stanowi jeden z głównych problemów ponowoczesności i jed-
nocześnie jedno z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzyć się muszą wspólnoty 
i organizacje ewangelikalne. Dla części z nich sprzeczność pomiędzy rozumianą na 
swój sposób wiernością Ewangelii a uznaniem ponowoczesnej logiki emancypacji jawi 
się jako fundamentalna i nieprzekraczalna. W konsekwencji oferują swoim wiernym 
i nie-swoim niewierzącym adaptacyjny zasób wartości, zasad, schematów interpreto-
wania rzeczywistości i działania w niej. Zasób, jak przedstawiano, raczej ekskluzywny 
niż inkluzywny, często uniemożliwiający właściwe rozumienie i trafne diagnozowanie 
problemów współczesnego człowieka uwikłanego w kulturę, liczący na posłuszeństwo 
i podporządkowanie, raczej ujednolicenie niż wzmacnianie różnic oraz indywidu-
alnych ścieżek wiary i działania. Tak skonstruowana oferta misyjna święci obecnie 
tryumfy w tych społeczeństwach, które funkcjonują wedle zasad racjonalności ada-
ptacyjnej (np. Chiny, niektóre kraje islamskie w Azji i Afryce), jednak nie jest w stanie 
sprostać potrzebom i oczekiwaniom współczesnego świata zachodniego, czego wy-
miernym dowodem może być postępująca sekularyzacja, opustoszałe kościoły, kryzys 
przywództwa czy stosunkowo znikome statystyki nawróceń.

Być może szansą odwrócenia tego typu tendencji mogłoby być przyjęcie perspek-
tywy emancypacyjnej, upodmiotowiającej, uznającej – w ślad za Bogiem − człowieka 
za osobę myślącą, doświadczającą, związaną z określoną sytuacją kulturową, refl eksyj-
ną i krytyczną, obdarzoną sumieniem, świadomą i odpowiedzialną moralnie, a zatem 
perspektywy pozostawiającej wolność decydowania o sobie wraz ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, także prawo do bycia Innym wśród Innych. W wymienionych wy-
żej dziedzinach ludzkiej aktywności perspektywa mentalności emancypacyjnej, lepiej 
dopasowanej do rozumienia specyfi ki czasów współczesnych, ma szansę zaowocować 
odwagą wyrażania własnych myśli i wątpliwości, rozwojem, kreatywnością, auten-
tycznym zaangażowaniem.

Wydaje się, że chrześcijaństwo, w tym chrześcijaństwo ewangelikalne, powinno 
podjąć kulturowe wyzwanie współczesności. Jak zauważa M. Patalon, nie powinno 

16 Ibidem, s. 102.
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ono dłużej ignorować tego wyzwania ani występować z pozycji hegemona znającego 
odpowiedzi na wszystkie duchowe pytania. Mówienie: „ja znam obiektywną praw-
dę” może być dziś uznane za bluźnierstwo, ponieważ zdolność taką wolno przypisać 
wyłącznie samemu Bogu. Ludzka kwalifi kacja, jako rezultat naturalnej skończoności 
i ograniczoności, jest wszak zawsze stronnicza. Dlatego chrześcijaństwo powinno być 
przede wszystkim procesem, drogą naśladowania Mistrza, podążania za Nim w Jego 
rozumieniu człowieka jako istoty wolnej, godnej i zasługującej na szacunek17.

Wydaje się, że w praktyce misyjnej zmiana modelu adaptacyjnego na emancy-
pacyjny mogłaby, wbrew wielu obawom, sprzyjać osiąganiu głównego celu chrześci-
jaństwa, ujętego w treści Wielkiego Posłannictwa, jakim jest prowadzenie ludzi do 
poznania Boga. Działalność misyjna i pedagogiczna środowisk ewangelizacyjnych, 
zamiast narzucania gotowych, uwarunkowanych kulturowo interpretacji pojęć i zna-
czeń, powinna wspierać rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dia-
logu pluralizmów ludzkich doświadczeń. Jak pisze M. Patalon, w misji nie chodzi już 
o „przekonanie drugiego człowieka do określonych poglądów, lecz o dialog i wspólne 
odkrywanie prawdy o Bogu. […] Denominacyjna przynależność ma w tym momen-
cie znaczenie drugorzędne i wynika raczej z przyczyn psychiczno-historycznych. […] 
Celem chrześcijańskiej misji nie jest ukształtowanie człowieka religijnego, lecz czło-
wieka dojrzałego, zdolnego do krytycznego stosunku do samego siebie i otaczającego 
świata. […] ani teologia, ani Kościół nie są «skończonymi», «zamkniętymi» dziełami, 
ponieważ nie dotyczą ontycznej struktury Boga, lecz dynamiki relacji zachodzących 
w boskim świecie. Rolą Kościoła, obok zwiastowania pojednania, jest stymulowanie 
rozwoju, jako że Bóg jest Bogiem żywym i źródłem wszelkiego życia”18.

Tego typu perspektywa może okazać się najważniejsza w podejmowaniu pogłę-
bionej refl eksji nad rolą współczesnego, uwikłanego w ponowoczesność chrześcijań-
stwa i w poszukiwaniu formuł chrześcijańskiej i ewangelikalnej praktyki społecznej, 
odpowiadającej specyfi ce obecnych czasów.

KONKLUZJE

Ponowoczesność, rozumiana jako kulturowy kontekst funkcjonowania współ-
czesnych wspólnot i organizacji chrześcijańskich, w tym również ewangelikalnych, 
stanowi wyraźne wyzwanie dla jednostek i środowisk traktujących poważnie treść 

17 M. Patalon, Etyczne wyzwania postmodernizmu…
18 Idem, Dialogiczny charakter misji chrześcijańskiej. W: Misja w Polsce jako problem międzykościelny. Red. 

T.J. Zieliński. Warszawa-Katowice 2006, s. 51.
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Wielkiego Posłannictwa. Wydaje się, że zmiany w sposobie warunków i organizacji 
życia społecznego powinny skłaniać te środowiska do pogłębionej refl eksji nad podej-
mowanymi działaniami pedagogicznymi i misyjnymi. Warto byłoby je projektować 
w nowy, wrażliwy kulturowo sposób. W praktyce korzystnie byłoby zredefi niować 
dotychczasowy porządek myśli i działania między innymi we wskazanych poniżej 
zakresach.
1. Uznanie własnej stronniczości, ograniczoności poznania i rozumienia Bożego Ob-

jawienia; przedefi niowanie swojej roli jako misjonarza/misjonarki (od rozumienia 
siebie jako narzędzia skutecznej ewangelizacji do rozumienia siebie jako jednego 
z niezliczonej liczby śladów Bożego działania w życiu drugiego człowieka).

2. Pokorne przystanie na odmienny, warunkowany kulturowo język (od metanarra-
cji Prawdy Absolutnej do dyskursu chrześcijaństwa).

3. Uznanie kulturowych praw przynależnych prywatyzowanym religiom (odstąpie-
nie od bezwzględności idei konfesyjności na rzecz prawa do pozostawania wie-
rzących poza strukturami kościołów instytucjonalnych lub na ich pograniczach 
– por. idea sekularyzacji prywatnej, podejmowana przez R. Łazarza w tekście 
o sekularyzacji).

4. Zaprzestanie podziału rzeczywistości kulturowej i społecznej na przestrzenie sa-
crum i profanum, co powinno skutkować wewnętrznym i zewnętrznym przyzwo-
leniem na korzystanie ze zdobyczy nauki oraz swobodę sięgania do cywilizacyj-
nego i kulturowego rezerwuaru myśli i aktywności człowieka w celu doskonalenia 
treści, metod, środków i form organizacyjnych tzw. chrześcijańskiej praktyki pe-
dagogicznej i misyjnej (sposób organizacji wspólnot i instytucji kościelnych oraz 
okołokościelnych, realizujących ideę Wielkiego Posłannictwa, takich jak fi rmy, 
stowarzyszenia, fundacje).

5. Przemodelowanie formuły wychowania, kształcenia i edukacji chrześcijańskiej 
w kierunku wspierania samodzielności myślenia, uczenia krytycyzmu, pogłębio-
nej refl eksyjności, odwagi doświadczania świata poprzez zadawanie pytań i radze-
nie sobie z wątpliwościami, niejasnościami, sprzecznościami (zmiany w treściach 
i metodyce edukacji chrześcijańskiej).

Warto na zakończenie, jako swoistą puentę, przytoczyć refl eksję T. Halika, doty-
czącą zasadności i konsekwencji kulturowych lęków współczesnego chrześcijaństwa: 
„Gdyby w pierwszych wiekach przeważył u chrześcijan lęk przed życzliwym otwar-
ciem na kulturę i duchowość ich epoki, chrześcijaństwo pozostałoby prawdopodobnie 
mało ważną sektą na marginesie judaizmu i nigdy nie stałoby się duchowym i moral-
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nym nurtem, który przemienił kulturowe oblicze Europy i ogromnej części tej pla-
nety bardziej trwałej niż jakakolwiek inna doktryna. […] Chrystus w dialogu kul-
tur i duchowości to bynajmniej nie jakiś szaleńczy pomysł okresu postmodernizmu 
i globalizacji, lecz dziedzictwo całej katolickiej tradycji chrześcijaństwa – katolickiej 
w najdobitniejszym i najgłębszym sensie tego słowa”19.

19 T. Halik, Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami. Kraków 2004, 
s. 69.
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chrześcijaństwo ewangelikalne 
wobec przemian społecznych 

i kulturowych

ŚWIAT I KULTURA W UJĘCIU EWANGELIKALNYM

W trakcie głębokiej transformacji społeczno-kulturowej problematyka relacji 
między religią a światem i kulturą stanowi ważny element dyskusji na temat tożsa-
mości i roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Wbrew pozorom samo po-
jęcie „świata”, a zatem także postaw wobec niego przyjmowanych, nie jest rozumiane 
jednoznacznie w kręgach ewangelikalnych1. Kościoły zdają się oscylować pomiędzy 
postawą alienacji wobec świata zewnętrznego a szerszym otwarciem na ten świat 
i kulturę, pomiędzy religijnym fundamentalizmem a poszukiwaniem nowych form 
istnienia i misji w świecie. Włodzimierz Tasak, były redaktor naczelny baptystycznego 
miesięcznika „Słowo Prawdy”, zadaje w tym kontekście prowokacyjne pytanie: „Czy 
mamy jeszcze światu coś do powiedzenia, aby nas posłuchał?”2. Wydaje się, że wiele 
dzisiejszych problemów chrześcijaństwa w świecie wypływa po części z braku dosto-
sowania się Kościoła do tego, co dzieje się wokół. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zbory protestanckie oraz poszczególni wie-
rzący reagują trojako na zachodzące obecnie w kulturze zmiany. Są to: 1. Zamykanie 
się w swojej własnej subkulturze, powodujące coraz większą alienację rzeczywistości 
kościelnej wobec rzeczywistości pozakościelnej. 2. Poszukiwanie nowych form istnie-

1 M. Patalon, Chrześcijaństwo w zmaganiach ze światem i kulturą. „Słowo Prawdy” 2000, nr 12, s. 5-10.
2 W. Tasak, Tytułem wstępu… Czy mamy jeszcze światu coś do powiedzenia, aby nas posłuchał?. „Słowo 

Prawdy” 2000, nr 12, s. 2.
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nia i pobożności, czemu towarzyszy „otwarcie się na świat”. 3. Obojętność i działanie 
nastawione na przetrwanie, którego podstawą jest dezorientacja i rezygnacja z zajęcia 
stanowiska wobec kryzysu Kościoła w zmieniającej się kulturze3. Każda z tych postaw 
związana jest z określonymi konsekwencjami. Grupy prezentujące postawę obojęt-
ności najczęściej nie mają zbyt wielkiego wpływu, topnieje ich liczba, a ich człon-
kowie przyłączają się do wspólnot o bardziej wyrazistym charakterze4. W związku 
z tym poniżej skupimy się na dwóch pozostałych postawach, które wydają się bardziej 
dominujące. 

Według pierwszej postawy „świat” postrzegany jest w pejoratywnym znaczeniu, 
jako niebezpieczny i grzeszny z defi nicji, a więc ludzie wierzący powinni przyjąć wo-
bec niego postawę pełnego izolacjonizmu. Tego rodzaju postawa bierze się z prze-
konania, że świat i cywilizacja ludzka zmierzają ku upadkowi, a wpływy świata mają 
jedynie destrukcyjny charakter. Pokusa ograniczenia tych wpływów do minimum 
stanowi więc element zabezpieczenia osobistej wiary członków oraz ich wspólnoty 
przed grzesznymi wpływami tego świata5. Postawa ta sprzyja również radykalizacji 
i fundamentalizacji przekonań teologicznych i zachowań związanych z jasnym po-
działem na to, co święte i pobożne, w kontraście z tym, co świeckie i grzeszne. Za 
przejaw świeckości uznaje się wszystko, czego nie da się uzasadnić biblijnie bądź 
pozostaje w jakiejkolwiek sprzeczności z przyjętymi formami pobożności w danej 
wspólnocie. W wyniku tego wierzący reprezentujący taką postawę starają się uni-
kać wpływu wszelkich nowinek kulturowych w świecie, który karmi się zmiennością 
i nowością. „Świat” w tym ujęciu rozumiany jest jako królestwo szatana, wszystko, 
co wrogie Bogu i Jego dziełu na ziemi. Człowiek wierzący ma eliminować tak pojęty 
świat ze swojego życia. Wbrew pozorom taka postawa wpływa na konsolidację zbo-
ru na podstawie wspólnych przekonań uznawanych za biblijnie normatywne oraz 
wzbudza wśród jej reprezentantów nadzieję na rozwiązanie problemu coraz większe-
go zeświecczenia codziennego życia. 

Ważne w tym kontekście jest to, by odnotować, że oddzielenie od świata w du-
żej mierze zależy od tego, jak ten świat jest rozumiany. Chrześcijanin ma eliminować 
wpływ zła i grzechu na życie ludzkie, ale trudno jest dostrzec w nauczaniu Chrystusa 
nawoływanie do izolacjonizmu. W modlitwie arcykapłańskiej Jezus modli się o swo-
ich naśladowców: „Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od 

3 M. Patalon, Pastorzy baptystyczni wobec wyzwań postmodernizmu. „Baptystyczny Przegląd Teologicz-
ny” 2002, t. I, s. 26-39.

4 Ibidem, s. 27.
5 R. Tyśnicki, Niebezpieczny świat. „Słowo Prawdy” 2000, nr 12, s. 11-14.



271

chrześcijaństwo ewangelikalne wobec przemian społecznych i kulturowych

złego. Nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata” (J 17,15-16, BW). Świat może być 
realnym zagrożeniem dla wiary, ale stanowi on zadanie, przed którym staje Kościół. 
Można więc też przyjąć postawę „afi rmacyjnego izolacjonizmu”, z którego wynika, że 
co prawda w naszym życiu musimy się odizolować od tego, co jest grzechem, ale jed-
nocześnie zmieniać grzeszny świat swoją obecnością, stając się „światłością świata”6.

Taka postawa wobec świata i kultury zakłada, że jako ludzie wierzący mamy w tym 
świecie do spełnienia konkretne zadania i w związku z tym kultura i świat nie są po-
strzegane jako zagrożenie, lecz jako swego rodzaju wyzwanie, a wręcz konieczność 
w ramach wielkiego nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie tedy na cały świat i czyń-
cie innych uczniami…” (Mt 28,19, BW). W tym ujęciu człowiek wierzący nie porzu-
ca świata i kultury dla Chrystusa, ale szuka sposobności do tego, by wywierać jak 
największy duchowy wpływ na otaczającą rzeczywistość. Służba Bogu nie musi więc 
być wcale powiązana z zerwaniem więzi z ludźmi niewierzącymi. Obecność Kościoła 
w tym świecie ma mieć wymiar misyjny, a radykalny izolacjonizm ogranicza możli-
wość wykonania tego zadania bądź bardzo je zawęża. Kościół nie może istnieć poza 
obszarem kultury, gdyż sam jest jej częścią składową, bez względu na to, czy to uznaje, 
czy nie. Pytanie jednak dotyczy nie samego istnienia Kościoła w kulturze, ale bardziej 
tego, na ile z tą kulturą ma się integrować. 

Wyobrażenie niektórych środowisk chrześcijańskich, że są całkowicie wolne od 
wpływów otaczającej je kultury, bierze się często ze zbyt pochopnej interpretacji Pi-
sma Świętego. Komentując to zjawisko, prezbiter baptystyczny Ireneusz Dawidowicz 
zauważa: „Dosłowny sposób interpretacji Pisma Świętego każe nam w oparciu o [wy-
brane] wersety myśleć, że mamy różnić się całkowicie od otaczających nas ludzi, wyjść 
ze sposobu życia i myślenia naszego środowiska, bo jesteśmy ludźmi nie z tego świata, 
niezależni i obcy tutejszej kulturze. Czy na pewno mamy prawo tak myśleć w oparciu 
o powyższe wersety? [...] Zwykle mówimy, by interpretować teksty biblijne w kon-
tekście. Dlatego i te wersety, gdy przyjrzymy się im w kontekście rozdziału, księgi, 
całej Biblii i w końcu osoby Jezusa Chrystusa, ich interpretacja będzie znacznie inna. 
Owszem, słowa Biblii mówią o potrzebie odmienności w porównaniu z ludźmi nie-
wierzącymi w tym świecie, ale ta przemiana polega na odmienności ducha, sposobu 
myślenia, czego efektem jest gotowość do poświęcenia swego życia w postaci ciała 
i duszy na służbę Chrystusowi, a nie dla własnych pożądliwości”7. Kościół ma misję do 
spełnienia we współczesnej mu kulturze, a zasadnicze antagonizowanie relacji mię-
dzy światem a wspólnotą chrześcijańską może prowadzić do ograniczenia skutecznej 

6 Ibidem, s. 13.
7 I. Dawidowicz, Wrażliwość kulturowa. Materiały szkoleniowe CEL, cz. 2, 2008, s. 17.
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realizacji tego powołania. Stąd coraz częściej mówi się o potrzebie poszukiwania no-
wych form istnienia i pobożności chrześcijańskiej we współczesnym świecie.

GŁÓD NOWEJ DUCHOWOŚCI

Przyglądając się obecnej rzeczywistości, warto zwrócić uwagę na to, jak transfor-
macja kulturowo-społeczna wpływa na zmiany w postrzeganiu duchowości, a one 
z kolei – na nowe formy działań Kościoła w kulturze. Coraz więcej badaczy mówi 
o zjawisku prywatyzacji wiary, związanym z tym, że w odpowiedzi na potrzeby kultury 
postmodernistycznej ludzie coraz częściej wybierają z religii tylko te elementy, które 
im odpowiadają, i dostosowują ją do swojego stylu życia8. Artykuł pod znamienitym 
tytułem Krzyżowanie w rytmie pop, który ukazał się na łamach popularnego magazy-
nu studenckiego „Dlaczego”, doskonale ilustruje to zjawisko9. Jedna z głównych tez 
tego tekstu brzmi: „godło, fl aga, krzyż – symbole niegdyś nienaruszalne i święte, dziś 
stały się elementem popkultury”10. Przykładem, do którego odwołuje się autor, jest 
fi lm Pasja, wyreżyserowany przez Mela Gibsona: „Bóg u Gibsona został wciągnięty 
w świat popkultury, a cała otoczka fi lmu została tak opracowana, by Chrystus mógł 
stać się modny, popularny, masowy. Z jednej strony dobrze sprzedający się sadyzm 
i naturalizm obrazu, z drugiej machina show-biznesu: gadżety, t-shirty, zabawki”11. 
Wniosek z tego, według autora tekstu, jest taki, że nienaruszalne niegdyś symbole dziś 
„spopiały” i choć świat ciągle potrzebuje symboli, to „znaki identyfi kacyjne są dzisiaj 
inne”12

. Ciekawym podsumowaniem treści tego artykułu jest odpowiedź prof. Magda-
leny Środy na pytanie „Czy Bóg może być pop?”: „Tak to jest z Bogiem chrześcijan, że 
nie jawi się swoim wiernym w postaci uniwersalnej, lecz dostosowuje się do okolicz-
ności. Jest stały co do istoty i zmienny co do formy. Bóg może więc być pop, jeśli bycie 
pop jest niezbędne do tego, by młodzi ludzie mogli zrozumieć przesłanie chrześcijań-
stwa. Bóg wciela się w różne postacie i przybiera różne formy, bez szkody dla własnej 
istoty”13. Pomijając teologiczną ambiwalentność takiego opisu Boga, stwierdzenie to 
wyraźnie wyraża procesy radykalnej indywidualizacji i prywatyzacji wiary, nowego 

8 Zob. Komunikat z badań CBOS Wiara i religijność Polaków dwadzieścia lat po rozpoczęciu przemian 
ustrojowych. Warszawa, marzec 2009. Pełny tekst dostępny na www.cbos.pl.

9 A. Postoła, Krzyżowanie w rytmie pop. „Dlaczego” 2004, 4, s. 24-29.
10 Ibidem, s. 24.
11 Ibidem, s. 25.
12 Ibidem, s. 28.
13 Ibidem, s. 29.
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postrzegania religii, a może przede wszystkim dostosowywania idei Boga do potrzeb 
współczesnego konsumenta. 

Komentując ten temat w kontekście mocno zsekularyzowanych i osadzonych w re-
aliach kultury konsumeryzmu społeczeństw Zachodu, duchowny i teolog anglikański 
Nigel Scotland mówi wręcz o zjawisku wybierania się na „zakupy kościoła” (shopping 
for a church) – tak jak robi się inne zakupy14. Bóg w wersji pop może więc być zredu-
kowany do poziomu breloczka, samozaspokojenia, gdzie mowa o krzyżu i cierpieniu 
Chrystusa traci na wartości, a nauczanie o uczniostwie i niesieniu własnego krzyża 
staje się pewnego rodzaju abstrakcją. Grozi to zupełnym spłyceniem treści zawartych 
w Ewangelii. 

Przykład takiego właśnie spłycenia został opisany w artykule zatytułowanym 
Ewangelia Dana Browna, który ukazał się na kanwie ogólnoświatowego fenomenu 
wydawniczego ostatnich lat, powieści, która wzbudziła wiele kontrowersji i dyskusji 
na temat współczesnej duchowości15. Publicysta Tomasz P. Terlikowski tak rozpoczy-
na swój tekst: „Kod Leonarda da Vinci przestał być tylko rozrywką. Dla wielu stał 
się przewodnikiem po świecie duchowości”16. Teza tego tekstu jest taka, że książka 
Dana Browna zaspokaja pewne duchowe potrzeby czytelników, oferując im inną wizję 
świata, Kościoła i wiary, ustanawiając swego rodzaju „popkulturowy erzac religijno-
ści”17. „Teologia” Dana Browna opiera się na przekonaniu, że świat potrzebuje praw-
dziwej duchowości, która z różnych przyczyn została przez wieki historii zafałszowana 
i musi być na nowo odkryta. Owa „prawdziwa” duchowość Kodu Leonarda da Vinci 
jest mieszanką mitologii pogańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bogini kobieco-
ści, oraz podważającej boskość Chrystusa gnozy. Dla ludzi zmęczonych tradycyjnym, 
instytucjonalnym wymiarem wiary i nieodnajdujących się w Kościele być może taka 
propozycja – podważająca dotychczasowe wierzenia, promująca mistycyzm, tajem-
ną wiedzę, gnozę, emancypację kobiecości i boskości może okazać się interesująca. 
Wątpliwe jest jednak, czy może zaspokoić potrzeby duchowe. Sam Dan Brown pyta-
ny o swoją teologię czy ontologię odpowiada krótko: „Wciąż jej szukam, spacerując 
i podziwiając rozmaite tradycje religijne”18. Paradoksalnie, właśnie ta nieokreśloność, 
synkretyzm i promowanie obrazu siebie jako poszukiwacza „prawdziwej duchowości” 

14 N. Scotland, Shopping for a Church: Consumerism and the churches. W: C. Bartholomew, T. Moritz, 
Christ and Consumerism. A Critical Analysis of the Spirit of the Age. Carlisle 2000, s. 135-151.

15 T.P. Terlikowski, Ewangelia Dana Browna. „Newsweek” 2006, 19, s. 84-92.
16 Ibidem, s. 85.
17 Ibidem, s. 86.
18 Ibidem, s. 88.
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jest czymś, co przyciąga czytelników i może stać się przyczynkiem do zadawania py-
tań i rozpoczęcia własnych poszukiwań duchowych. Od wielu lat mówi się w świecie 
Zachodu o poważnym kryzysie instytucjonalnego chrześcijaństwa, co nie jest jednak 
jednoznaczne z brakiem zainteresowania duchowością. 

NOWA FALA ZMIAN W KOŚCIELE?

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby coraz częściej zaczynają pojawiać się 
nowe formy religijności, nabożeństw alternatywnych, a nawet nowe modele ekle-
zjologiczne19. Propagatorzy tych zmian w różnych odłamach Kościoła zachodniego 
twierdzą, że podstawą jest nieokreśloność kierunku poszukiwań, brak początkowych 
założeń co do formy życia Kościoła oraz otwartość na nieustanną zmianę20. Ruch ten, 
określany nazwą „Emerging Church” (dosłownie „kościół wynurzający się”), ma sta-
nowić praktyczną odpowiedź na wyzwania kultury postmodernizmu. Jest to ruch, 
który zaczął się wyłaniać pod koniec XX wieku, zazwyczaj nazywany przez zwolenni-
ków „rozmową”, podkreślających jego niescentralizowany charakter i brak jednolitego 
przywództwa21. Celem tego ruchu w całej jego różnorodności jest w dużym stopniu 
próba „dekonstrukcji” i „rekonstrukcji” chrześcijaństwa w taki sposób, aby odpowia-
dało ono na potrzeby kultury postmodernistycznej22. Jedną z podstawowych wartości 
podkreślanych przez propagatorów jest wielka waga, którą przykłada się do bliskich 
relacji i budowania autentycznej wspólnoty w naśladowaniu Chrystusa. Ta wiarygod-
na i autentyczna wspólnota staje się swego rodzaju aksjomatem, stanowiącym kryte-
rium dla defi niowania prawdy i istotności chrześcijańskiego przesłania. 

Potrzeba autonomii wiary, wyrazu autentycznego kontaktu każdego człowieka 
wierzącego z Bogiem, która jest jednocześnie powiązana z odpowiedzialnym zaanga-
żowaniem i możliwością wyartykułowania tego, w co się wierzy, stanowią podstawę 
tych nowych form religijności23. Stąd istotnym elementem kształtującym tożsamość 
tak pojmowanego Kościoła jest położenie dużego nacisku na osobiste doświadczenie 
Boga oraz tworzenie możliwości dzielenia się tym z innymi we wspólnocie. Funda-
mentalnym założeniem jest to, że Kościół stanowi zgromadzenie wszystkich naśla-

19 M. Patalon, Nabożeństwa alternatywne, „Słowo Prawdy” 2004, nr 2, s. 7-9.
20 Ibidem, s. 7.
21 S. Wyatt, Nadciąga fala zmian. „Słowo Prawdy” 2006, nr 5, s. 13-15. 
22 Ibidem, s. 14. Więcej na temat postmodernizmu w artykule Postmodernizm – wyzwanie i szansa S. Smo-

larza w niniejszym opracowaniu.
23  J. Dąbrowska-Patalon, Nowe formy religijności. Nowe formy nabożeństwa. „Słowo Prawdy” 2004, nr 2, 

s. 10.
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dowców Chrystusa24. Preferuje się więc model eklezjologii organicznej, według której 
istotą nie jest samo chodzenie do kościoła, lecz bycie Kościołem, żywym organizmem, 
siecią zdrowych relacji, opartych na wierze i miłości. Dlatego każdy wierzący winien 
odkryć swoje obdarowanie i używać go we wspólnocie. Najczęściej mówi się też o zde-
centralizowanym przywództwie, gdzie wszyscy odgrywają ważną rolę, a pastor nie 
robi wszystkiego sam, wręcz czasami w ogóle nie ma typowego duchowieństwa25.

Istotne jest też podkreślenie duchowości holistycznej, a więc eksponowanie tego, 
że Ewangelia dotyczy całego człowieka, a nie tylko jego ducha czy intelektu. Jest to 
związane z radykalnym, autentycznym naśladowaniem Chrystusa w każdym aspek-
cie życia, nie ograniczając się jedynie do przyjęcia pewnych form pobożności jako 
normatywnych wyznaczników życia chrześcijańskiego. Wiara musi być doświadcza-
na we wspólnocie i w codziennym życiu. Największym grzechem według postmo-
dernistów jest obłuda, która często dotyczy samego Kościoła. Stąd mowa o wierze 
w tych kręgach łączy się z doświadczeniem życia codziennego i jest nierozerwalnie 
powiązana z zaangażowaniem społecznym. Ewangelizacja w tym ujęciu jest więc 
związana z przekazywaniem Ewangelii poprzez budowanie szeroko pojętych rela-
cji w społeczeństwie, często połączone z socjalnym i politycznym zaangażowaniem 
(np. w ochronę środowiska, w działalność organizacji pozarządowych, fair trade itp.). 
Z perspektywy teologicznej jest to zintegrowane z odkrywaniem na nowo znaczenia 
królestwa Bożego, a dokładniej implikacji związanych z koncepcją Bożego panowa-
nia we współczesnym świecie. 

Mark Scandrette, jeden z liderów wspólnoty ReIMAGINE w San Francisco, mówi 
wprost: „Zadawaliśmy wcześniej złe pytania. Myśleliśmy w kategoriach tego, co Ko-
ściół powinien otrzymać, zamiast o tym, co oznacza życie Jezusa tu i teraz. Dzisiaj 
zamiast szukać nowych form istnienia Kościoła, skupiamy się na poszukiwaniu Jego 
królestwa jako lud Boży”26. Chodzi więc o efektywne szerzenie wartości królestwa 
w świecie poprzez aktywne zaangażowanie, interakcje, doświadczenie i misję. Zało-
żenie jest takie, aby to ludzie wierzący i oddani sprawom królestwa pracowali nad 
ukazaniem, jak Kościół zmienia świat wokół siebie. Chodzi więc o to, aby królestwo 
Boże nie było tylko głoszone, ale i wcielane w życie. Ewangelizacja jest realizowana 
na podstawie modelu wychodzenia do ludzi, a nie starszego modelu wydarzeniowe-
go, skupiającego się na zapraszaniu ludzi do budynku kościoła. W ten sposób dobra 

24 M. Patalon, Nabożeństwa…, s. 8.
25 Ibidem.
26 R. Tiplady, Emerging Church? New thinking about the church in Europe in the 21st century. „Global Con-

nections Occasional Paper” 2008, nr 28, s. ii.
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nowina o królestwie Bożym nie jest jedynie przekazywaną informacją, ale staje się 
dynamicznym przesłaniem, którego celem jest jak najgłębsza przemiana życia współ-
czesnego człowieka. Coraz częściej w nowym pokoleniu wierzących reprezentujących 
te trendy preferuje się teologię narracyjną, czyli wykład Biblii oparty na postępującym 
objawieniu27

.

NOWE FORMY DUCHOWOŚCI, NOWE NABOŻEŃSTWA 

Chcąc dostosować się do prezentowanych wyżej potrzeb, niektóre wspólnoty 
chrześcijańskie zaczynają szukać również nowych form celebrowania nabożeństw. 
Niektórzy nazywają to ruchem nabożeństw alternatywnych, bowiem często nie od-
bywają się one w tradycyjnych budynkach kościelnych i z założenia towarzyszy im 
nieformalna atmosfera, autentyczność, poczucie bezpieczeństwa, intymności i wspól-
notowości uczestników28. Otwarty, przyjazny nastrój oraz możliwość brania udziału 
bez zobowiązywania się bardzo dobrze wpisują się w postmodernistyczne potrzeby. 
Jeden z badaczy i aktywnych uczestników tego ruchu w USA – Leonard Sweet – stwo-
rzył pomocny akronim EPIC, który podsumowuje te potrzeby: 

E – „experiential” (skupiający się na doświadczeniu),
P – „participatory” (aktywnie angażujący uczestników),
I – „image-driven” (ukierunkowany na obraz),
C – „connected” (służący pogłębianiu relacji)29.

Skoro Kościół jest pojmowany jako zgromadzenie wszystkich naśladowców Chry-
stusa, więc i nabożeństwo powinno być udziałem wszystkich wierzących. W tym sen-
sie spotkanie wspólnoty ma dać możliwość swobodnego wyrażania się, bycia sobą 
przed Bogiem i innymi, a uwielbienie nie może być teatrem jednego aktora. Cieka-
wym przykładem takiego podejścia jest ruch „uwielbienia opartego na doświadcze-
niu” (ang. „experiential worship”), który stawia sobie za cel pełne spotkanie z Bogiem 
w czasie uwielbienia: na poziomie intelektualnym (umysłem), emocjonalnym (duszą), 
wolicjonalnym (sercem) i fi zycznym (ciałem) w odpowiedzi na wyzwanie Chrystusa: 
„Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, i z całej duszy swojej, 
i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej” (Mk 12,30, BW)30. Wynika z tego, że Bóg po-

27 S. Wyatt, Nadciąga fala…, s. 14. Więcej informacji na www.emergingchurch.org. 
28 M. Patalon, Nabożeństwa…, s. 8.
29 L. Sweet, Postmodern Pilgrims. First Century Passion for the 21st Century World. Nashville 2000.
30 S. Wyatt, Nadciąga…, s. 15. Zob. www.experientialworship.com.
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winien być uwielbiony wszystkimi zmysłami, a nabożeństwo ma być w tym pomocne. 
Mike Riddell, jedna osób aktywnie zaangażowanych w ruchu nabożeństw alternatyw-
nych, ujął to następująco: „nie mamy odpowiedzi, lecz mamy własne historie, lekcje 
i doświadczenia”, a istotą dobrze pojętego uwielbienia jest konieczność „zanurzenia” 
w Chrystusie31. 

W całej swej różnorodności wspólnoty alternatywne kładą nacisk na życie sku-
pione na uwielbieniu osoby Jezusa, co ma też oznaczać autentyczne doświadczenie 
Jego obecności. Stąd też wynika podkreślenie osobistego uczestnictwa i zaangażo-
wania wszystkich członków wspólnoty w czasie nabożeństw. Twórczość, która jest 
rezultatem relacji z Bogiem i innymi ludźmi, postrzega się jako cnotę w każdym czło-
wieku. W tym punkcie nawiązuje się często do idei imago Dei (stworzenia człowieka 
na obraz Boży), co zakłada, że uwielbienie jest nierozerwalnie powiązane z ekspresją 
kreatywności (np. malowanie obrazu związanego z treścią kazania, odpowiednia mu-
zyka, taniec, drama). Kościół nie ma być więc miejscem ograniczenia, lecz wyzwalania 
twórczego potencjału tkwiącego w każdym wierzącym, dlatego jedną z form często 
stosowanych podczas nabożeństw alternatywnych jest stwarzanie możliwości refl ek-
sji, dyskusji i zadawania pytań32. Podstawową funkcją duchownego jest zaś inspirowa-
nie, zachęcanie i inicjowanie twórczego rozwoju ludzi wierzących33.

Ważnym aspektem jest też kulturowa adekwatność stosowanych w czasie nabo-
żeństwa środków wyrazu. Nierzadko czerpie się z bogactwa szeroko pojętej kultury 
i sztuki, a zatem nikogo nie dziwi, że źródłem inspiracji duchowej staje się nie tylko 
Biblia, ale również poezja, muzyka współczesna i dawna, malarstwo, fi lmy czy liturgie 
różnych grup religijnych lub wczesnochrześcijańska symbolika34. Nabożeństwa tego 
typu „zakładają w swojej formie równoprawność poszczególnych doświadczeń ze 
względu na Tego, Który Jest, uznanie prawa do wyrażania swoich poszukiwań nie tyl-
ko w warstwie intelektualnej (cogito), ale również symbolicznej, emocjonalnej czy fi -
zycznej”35. Stąd nabożeństwa alternatywne cechują się otwartością na nieustanne eks-
perymentowanie chociażby z wykorzystaniem sztuki czy różnych symboli religijnych, 
takich jak krzyże i świece, w dążeniu do głębszego zakorzenienia w tradycji chrześci-
jańskiej36. Dodatkowo należy podkreślić „eklektyczny charakter nabożeństwa”, co ma 

31 Cyt. za M. Patalon, Nabożeństwa…, s. 8.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 J. Dąbrowska-Patalon, Nowe formy religijności…, s. 10.
35 Ibidem.
36 S. Wyatt, Nadciąga…, s. 14.
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się wyrażać poprzez mieszanie przejawów sfery sacrum z przejawami sfery profanum, 
dzięki czemu zostaje wyrażona jedność rzeczywistości w Jezusie Chrystusie37.

PATRZĄC Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Człowiek wierzący stoi więc przed dużym wyzwaniem, jakie niesie doczesne życie. 
Z jednej bowiem strony ma chronić swoje życie przed grzesznymi wpływami świata, 
ale z drugiej strony ma misję do spełnienia w nim. Pełna izolacja od świata wydaje się 
bezpodstawna i niezwykle ograniczająca. Jednocześnie bezkrytyczne dostosowywanie 
się Kościoła do ciągle zmieniających się potrzeb w kulturze i pełna integracja też czę-
sto są ograniczone, a nawet niebezpieczne dla zachowania odrębności jego tożsamości 
w świecie. W tym kontekście najczęściej pojawiają się pytania o zagrożenie przerostem 
formy nad treścią. Niektórzy uważają, że pełne dostosowanie się do formuły tego świa-
ta i podejście marketingowe w promowaniu religii ogołaca ją z jej istoty38. Pojawia się 
coraz więcej głosów ostrzegających przed konsekwencjami bezkrytycznej symbiozy 
chrześcijaństwa z kulturą, która obecnie jest często nacechowana postawą konsump-
cjonizmu. Problem zaczyna się wtedy, gdy owa postawa zdobywa coraz większy wpływ 
na podstawowe wartości w życiu chrześcijańskim oraz funkcjonowanie i rozumienie 
roli Kościoła. John Drane, od lat zajmujący się badaniami globalnego rozwoju wspól-
not chrześcijańskich, nazwał ten proces „makdonaldyzacją Kościoła”39. Z kolei David 
Wells w swoim prowokacyjnym studium God in the Wasteland (Bóg na pustyni) kryty-
kuje amerykański ewangelikalizm za to, że pozwala, by „konsumeryzm przekształcał 
znaczenie wiary do tego stopnia, że Bóg staje się autorem naszej satysfakcji, a Bóg 
łaski staje się bogiem na naszej łasce”40. Bezwarunkowe podporządkowanie Kościoła 
zasadom adaptacji kulturowej może się więc czasami okazać niebezpieczne w skut-
kach. Chrześcijaństwo wraz ze swym centralnym przesłaniem o krzyżu musiało często 
stawać w szranki z dominującą kulturą: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego; dla 
Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo” (1 Kor 1,23, NP). 

Niezwykle ważne dla przyszłości Kościoła jest to, by w adekwatny sposób realizo-
wał swoją misję w świecie, a wspólnota chrześcijańska nie zagubiła swojego głównego 

37 M. Patalon, Nabożeństwa…, s. 9.
38 Zobacz na przykład: P.D. Kenneson, J.L. Street, Selling Out the Church: Th e Dangers of Church Marke-

ting. Nashville 1997.
39 J. Drane, McDonaldization of the Church. Spirituality, Creativity and the Future of the Church. London 

2000.
40 D. Wells, God in the Wasteland: Th e Reality of Truth in the World of Fading Dreams. Eerdmans 1994, 

s. 114.



279

chrześcijaństwo ewangelikalne wobec przemian społecznych i kulturowych

powołania, którym jest ciągłe bycie znakiem już obecnego i nadchodzącego królestwa 
Bożego. Kościół potrzebuje ciągle na nowo przypominać sobie i odkrywać znaczenie 
swego ponadczasowego powołania. Wiara w Boga traci na wartości i znaczeniu, jeśli 
przestaje być widziana w perspektywie królestwa Bożego. Istotą Kościoła jest wska-
zywanie na niezmienną aktualność posłannictwa Chrystusa i rzeczywistość Jego kró-
lestwa, które już jest i które nadchodzi. Aby realizować to powołanie, potrzebne jest 
zachowanie właściwych proporcji w relacjach między Kościołem, Ewangelią (jako do-
brą nowiną o królestwie) a kulturą. Mark Driscoll, pastor Mars Hill Church w Seattle, 
autor wielu publikacji dotyczących kościołów alternatywnych, zestawia te zależności 
w następujący sposób: „Ewangelia + kultura – kościół = organizacja parakościelna”, 
„kultura + kościół – Ewangelia = liberalizm”, „kościół + Ewangelia – kultura = fun-
damentalizm” i podkreśla wagę integralnego modelu połączenia Ewangelii, Kościoła 
i kultury w celu realizacji misji chrześcijańskiej we współczesnym świecie41. Takie po-
dejście w twórczy i dynamiczny sposób łączy miłość do Boga (Ewangelia), miłość do 
bliźniego (kultura) i miłość braterską (Kościół), co stanowi praktyczny wyraz oddania 
Chrystusowi42. Istotą jest więc budowanie bliskiej więzi z Chrystusem, która prze-
mienia serce człowieka wierzącego, wypełniając je miłością i umożliwiając budowanie 
więzi z innymi na podstawie wartości ewangelicznych. Bo choć – jak wynika z naucza-
nia Jezusa – nie jesteśmy „z tego świata”, to jako chrześcijanie jesteśmy naśladowcami 
Chrystusa w tym świecie, mającymi określoną misję do wypełnienia w świadomości, 
że „nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zba-
wiony” (J 3,17, BW).

41 M. Driscoll, Th e Radical Reformission. Zondervan 2004, s. 19-23.
42 Ibidem, s. 20. 




