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S!owo wst#pne 

M!"# $!%&'(#) &* ksi+9k1 od
przyjaciela, albo w-a0nie zdecydowa-e0 si1 j+ przeczyta3. Wska9e
Ci ona drog1, jak mo9esz sta3 si1 przyjacielem 9yj+cego Boga.

Jest napisana dla ludzi, którzy s+ przygotowani, aby inaczej
spojrze3 na chrze0cija:stwo. Stawia fundamenty. Mam nadziej1,
9e pomo9e Ci ona w Twojej pielgrzymce do Boga. 

Jestem chrze0cijaninem od przesz-o pi13dziesi1ciu lat. Ka9dy
rok jest dla mnie bardziej ekscytuj+cy od poprzedniego. Jeszcze do
tej pory nie mie0ci mi si1 w g-owie fakt, 9e Bóg tak bardzo
troszczy si1 o mnie, i9 zes-a- Swojego Syna na 0wiat, abym móg-
sta3 si1 Jego przyjacielem. Przyja;: ta by-a tak satysfakcjonuj+ca
dla mnie, 9e pragn1 podzieli3 si1 ni+ ze wszystkimi. 

Mam nadziej1, 9e ksi+9ka ta stanie si1 dla Ciebie pomocna.
Swobodnie pos-ugiwa-em si1 cytatami z Biblii. Mo9e b1dzie to
dla Ciebie wskazówk+, jak zaznacz1, 9e zapisek (Ewangelia wg.
<w. =ukasza ,:*7) oznacza, 9e cytat pochodzi z Biblii, z ksi1gi
zwanej „Ewangeli+ wed-ug <w. =ukasza”. =ukasz jest w Nowym
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Testamencie, , jest numerem rozdzia-u, a *7 jest numerem
wersetu w rozdziale drugim Ewangelii wed-ug <w. =ukasza. 

Od czasu pierwszego wydania tej ksi+9ki, spotka-em setki
ludzi, którzy przeczytali j+ i opowiedzieli mi, jak wielkie znaczenie
odegra-a ona w ich drodze do prawdziwego chrze0cija:stwa. 

To jest w-a0nie powodem, dla którego j+ napisa-em. Mam
nadziej1, 9e i dla Ciebie stanie si1 ona pomoc+ w Twojej drodze
do Boga. 

John Chapman
Wrzesie: *664

*7
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ROZDZIA=  PIERWSZY 

Jak to jest z Tob$?

P'+,*&'+ -,%&!./01* ! ma-ym
dziecku, które zapyta-o: 

—Tato! Sk+d si1 wzi+-em? Troch1 speszony ojciec posadzi-
malucha i d-ugo mu opowiada- o bocianach, pszczó-kach i
kwiatkach. Dziecko by-o bardzo zdziwione i zainteresowane.
Kiedy ojciec sko:czy-, zapyta-: 

—Czy wszystko jest jasne? Jego syn na to: 
—Tak, dosy3 jasne i bardzo interesuj+ce, ale ja chcia-em

wiedzie3 sk+d jestem. Tommy Jones powiedzia-, 9e jest z Anglii.
Ja te9 chc1 wiedzie3 sk+d jestem. 

Przez ostatnich dwadzie0cia pi13 lat rozmawia-em z setkami
ludzi o tym, jak sta3 si1 chrze0cijaninem. Niektórzy z nich
wierzyli w Boga, niektórzy nie byli nawet pewni, czy On istnieje.
Ci, którzy wierzyli w Boga, nie byli nawet pewni, tego, czy Jezus
Chrystus by- Synem Bo9ym, podczas gdy inni w to wierzyli.
Niektórzy byli przekonani, 9e Jezus jest Synem Bo9ym, ale jako0
nie chcieli zmieni3 swojego 9ycia, podczas gdy inni chcieli sta3 si1
chrze0cijanami, ale nie wiedzieli jak. Nikt z nas nie jest dok-adnie

**
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w takiej samej sytuacji w naszym 9yciu duchowym i to stawia
mnie przed problemem. Nie chc1 nikogo zanudza3 moimi
odpowiedziami na pytania, które mog+ nie by3 dla Was
interesuj+ce. Chcia-bym przygotowa3 grunt do dok-adnego
rozpatrzenia tematu chrze0cija:stwa. Dlatego te9 napisa-em t1
ksi+9k1 w czterech cz10ciach.

W pierwszym rozdziale zajmiemy si1 Bo9ym rozwi+zaniem
naszego problemu.W tej cz10ci przedstawiam, 9e Bóg istnieje, 9e
Jezus Chrystus jest jego niezrównanym Synem, a tak9e 9e Pismo
<wi1te podaje nam dok-adne informacje o Bogu.

Druga cz103 jest napisana dla tych, którzy s+ niepewni
istnienia Boga i tego, czy Jezus Chrystus jest Jego Synem.
Pokazuje, 9e historie o Jezusie zawarte w Nowym Testamencie s+
wiarygodne i 9e Biblia podaje nam dok-adne informacje o Bogu.
Je9eli do tego tematu nie masz ju9 9adnych pyta:, to przejd; od
razu do trzeciej lub czwartej cz10ci. 

W trzeciej cz10ci rozpatrujemy powa9n+ odpowiedzialno03
odpowiedzenia Bogu i pod+9aniu Jego drog+, a nie nasz+.
Czwarta cz103 przedstawia szczegó-owo, co musimy zrobi3, aby
sta3 si1 chrze0cijanami i jak mie3 pewno03, 9e nimi jeste0my. 

*,

J A K  T O  J E S T  Z  T O B 2 ?
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Cz#"% Pierwsza

N>?% @A!BC(D,
B!E( A!%"F&%>GF(
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ROZDZIA=  DRUGI

Czasem jestem traktowany jak
kawa!ek drewna

K'"$#3! 4!.'51' ! godzinie
szóstej wyrywa mnie ze snu d;wi1k budzika, wtedy w-+czam radio
i s-ucham wiadomo0ci o tym, co si1 wydarzy-o na 0wiecie,
podczas, gdy ja spa-em. Potem zastanawiam si1 czy warto
wychodzi3 z -ó9ka. Jak do tej pory by-o to ca-kiem przyjemne.

Pewnego poranka us-ysza-em o zamachu na egipskiego
prezydenta — Sadata. Z tego, co wiem nikt nigdy nie próbowa-
mnie zamordowa3, ale jak s-ucha-em porannych wiadomo0ci,
zastanawiaj+c si1 nad nimi, doszed-em do przekonania po raz
wtóry, 9e zamach demonstruje ostateczno03 w rozbitym zwi+zku
pomi1dzy lud;mi. Zamachowiec nie tylko nie chce by3
przyjacielem swojej ofiary, ale jego czyn jest umy0lnie
zaplanowany, aby zapewni3 niemo9no03 rozwoju przyja;ni w
przysz-o0ci. Zamachowiec usuwa drug+ osob1 ze sceny.
Bezwzgl1dna odmowa wzajemnych relacji, wyra;nie mówi+ca: nie
chc1, aby0 by- moim przyjacielem.

*.
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4! 4.!%&6 3! 7,35!.60*
S+ ró9ne sposoby na odrzucanie ludzi, które demonstruj+ t1 sam+
my0l, bez stosowania radykalnych 0rodków. Pewnego razu na
zebraniu wyrazi-em moj+ opini1, która wyda-a mi si1 przydatna i
bardzo warto0ciowa. Nasta-a 0miertelna cisza i po d-u9szej
przerwie ca-a dyskusja ci+gn1-a si1 dalej, tak jakbym nie
powiedzia- ani s-owa. Mój wk-ad zosta- zignorowany. Jeszcze
gorsze natomiast by-o zdanie sobie sprawy z tego, 9e zosta-em
odrzucony. Zosta-em potraktowany jakbym by- kawa-kiem
drewna i co wi1cej, wiedzia-em o tym. Do0wiadczy-em tego
samego uczucia, kiedy pewna osoba wesz-a do pomieszczenia,
podchodz+c do kogo0 innego, a nie do mnie. Czasem jest to
nieumy0lny brak rozwagi, lecz gdy jest to zrobione umy0lnie,
odrzucenie jest wyra;ne, tak jakbym zosta- potraktowany jak
Sadat. Takie odrzucenie jest zawsze bolesne i zazwyczaj mnie
z-o0ci.

—Tutaj jestem! — chce mi si1 krzycze3 — Mog1 nie by3 zbyt
inteligentny, ale jestem cz-owiekiem. Nie jestem niczym i znacz1
o wiele wi1cej ni9 kawa-ek drewna.

Kiedykolwiek co0 takiego si1 zdarza, krytykuj1 takie
zachowanie. Jednak9e jeste0my dziwnymi lud;mi. Dlaczego
pot1piam takie zachowanie u innych ludzi, je0li sam u siebie to
usprawiedliwiam, a nawet popieram. Bez wzgl1du na to, 9e nie
cierpi1 tego, gdy jestem ignorowany, nie mia-em kiedy0 9adnych
trudno0ci z odnoszeniem si1 do Boga w dok-adnie taki sam
sposób. Po prostu go ignorowa-em. Nie zawraca-em sobie nim
g-owy i nie chcia-em, aby i On sobie mn+ zawraca- g-ow1. Hy-em
w 0wiecie, który mówi- mi, 9e On istnieje. Nie by-em
nie0wiadomy Jego egzystencji, ani te9 w ni+ nie w+tpi-em.
Pomimo tego odnosi-em si1 do Niego, jakby to On by-

*5
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kawa-kiem drewna. Pogarda by-a tak jasna, jakbym wybra- si1 w
szale:stwie na antychrze0cija:sk+ walk1. Czy mog-em si1
spodziewa3, 9e Bóg b1dzie zraniony moj+ reakcj+ w stosunku do
Niego? Sam siebie os+dzi-em przez moj+ z-o03 do tych, którzy
ignorowali mnie, którzy mn+ pogardzili.

7'9%7#, 1,#$/ +'+ 1(!4!&
Pewnej nocy podwioz-em moim samochodem m-odego
m19czyzn1, który w1druj+c zatrzyma- mnie na drodze.

—Jaki mia-e0 wieczór? — zapyta-em.
—Taki sobie. Widzia-em si1 z moj+ dziewczyn+. A jaki by-

twój?
—Dobry.
—Z czego 9yjesz? — zapyta-.
—Pracuj1 dla ko0cio-a anglika:skiego.
—Co robisz?
—Zatrudniaj+ mnie, abym próbowa- przekonywa3 ludzi, by

zostali chrze0cijanami.
—Mój kumpel w-a0nie sta- si1 chrze0cijaninem. Chodzi do

baptystów.
—Czy chodzisz czasem do ko0cio-a? — zapyta-em.
—Kiedy0 chodzi-em ale ju9 przez d-ugi czas nie by-em.

Aczkolwiek wierz1 w Boga.
—Wspaniale!
—Czasem mówi1 pacierz — powiedzia-, (odnios-em

wra9enie, i9 my0la-, 9e b1d1 zachwycony).
—Kiedy to robisz? — zapyta-em.
—Zwykle, kiedy mam k-opot — odpowiedzia-. U0miechn+-em

si1. Jak dobrze znam t1 reakcj1. Ja tak samo robi-em setki razy.
Zawsze, kiedy mia-em k-opot. O Bo9e! Je9eli pomo9esz mi wyj03 z

*4
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tych tarapatów, to ja… Nigdy nie dotrzymywa-em mojej obietnicy.
Wydaje mi si1, 9e nigdy nie mia-em zamiaru! Aczkolwiek wydawa-o
mi si1, 9e mia-em zamiar dotrzyma3 mojej obietnicy w danym
momencie. Gdy jednak kryzys przemin+-, zawsze zapomina-em o
danym s-owie. Nie by-o 9adnej przyja;ni pomi1dzy Bogiem a mn+.
Szczególnie z mojej strony.

—Ja jestem niezadowolony, gdy ludzie mnie tak traktuj+, a ty?
— zapyta-em.

—Co masz na my0li? — w jego g-osie s-ycha3 by-o
zaskoczenie i zaintrygowanie.

—Zwykle jestem niezadowolony, kiedy ludzie tylko
potrzebuj+ mnie, gdy maj+ k-opot, albo gdy chc+ mnie
wykorzysta3 w taki czy inny sposób.

Nasta-a d-uga cisza i ju9 nic nie powiedzia-. Jeszcze raz
pomy0la-em sobie, co za dziwn+ mieszanin+ jeste0my. Nie
cierpimy tego, kiedy ludzie chc+ nas sobie zjedna3, aby nas
wykorzysta3. W tym samym czasie, kiedy my to robimy,
my0limy, 9e On jest z tego zadowolony.

Jest to ca-kowicie nieodpowiedni sposób traktowania Boga; i po
raz wtóry os+dzi-em si1 sam przez moj+ reakcj1 do tego m-odego
m19czyzny. Wydawa-o mi si1, 9e jestem w stanie rozpozna3
sprzeczno03 u innych o wiele szybciej ni9 u siebie samego.

:7/ !5 +6%, :'(/ :7'% +,#; .':0* <
Jestem na wielkiej uroczysto0ci. Jest du9y t-um, zaczynam
rozmow1 z nieznajomym obok mnie. Jest mi-y i czuj1 si1 przy
nim dobrze. Ostatnio przeczyta-em ksi+9k1 „Miko!aj i
Aleksandra” Roberta K. Massie’go, pami1tam horrory wojny z lat
*6*2–*6*8 i uczestnictwo Rosji w tej wojnie. Mog1 powiedzie3,
9e chocia9 wi1kszo03 mojej wiedzy pochodzi z tej ksi+9ki, nie

*8
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N O W Y  P O C Z 2 T E K

*6

powstrzymuje mnie to przed wypowiadaniem si1, jakbym by-
specjalist+ w tej dziedzinie. Po oko-o pi1tnastu minutach
zamilk-em, aby z-apa3 oddech i zapyta-em mojego nowego
koleg1, jaki wykonuje zawód.

—Jestem wyk-adowc+ tutaj na uniwersytecie —
odpowiedzia-.

—W jakiej dziedzinie?
—Historia.
—Staro9ytna czy nowo9ytna? (Jeszcze mia-em nadziej1.)
—Tak naprawd1 to robi-em mój doktorat o uczestnictwie

Rosji w wojnie w latach *6*2–*8. (Tego mi tylko brakowa-o!)
I co ja mam teraz zrobi3? Mog1 rozmawia3 o pogodzie albo o

pi-ce no9nej. Mog1 kontynuowa3, jakbym naprawd1 wiedzia-, o
czym mówi1, kiedy tak naprawd1 jestem tylko amatorem. W
przeciwnym wypadku mog1 si1 przyzna3, 9e tylko tak papla-em i
poprosi3 go, aby jako ekspert przedstawi- mi ca-+ prawd1. Jedna
rzecz jest pewna, je9eli ma by3 pomi1dzy nami jaka0 pozytywna
wi1;, to ja musz1 przesta3 udawa3, 9e jestem mu równy (co
najmniej w zakresie historii). Potrzeba abym zda- sobie spraw1, 9e
on wie wi1cej ode mnie. Je9eli ja tego nie zrobi1, a b1d1
kontynuowa- rozmow1, jakbym wiedzia- na ten temat tyle samo,
co on, mog1 by3 pewien, 9e gdy wróci on do domu, to powie
swojej 9onie:

—Kim by- ten nudziarz?
Je0li jednak pozwol1 mu podzieli3 si1 ze mn+ jego wiedz+, to

nie ma 9adnego powodu na tym 0wiecie, aby on nie zosta- moim
koleg+. Gdyby to si1 sta-o rzeczywi0cie, to jest du9a szansa na to,
9e ja naprawd1 naucz1 si1 tej cz10ci historii. Nasza ca-a wi1; b1dzie
mia-a o0wiecaj+cy efekt. On mnie nauczy ze swojej wiedzy tego,
czego ja bym si1 sam nie nauczy-.
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Wszystkie zwi+zki mi1dzyludzkie funkcjonuj+ w taki sposób.
Je9eli ja wiem wi1cej od Ciebie na jaki0 temat, to Ty zauwa9ysz i
docenisz to. Je0li Ty wiesz wi1cej ode mnie, to jest wtedy sytuacja
odwrotna. Je0li my oboje nie mamy o niczym poj1cia, to
b1dziemy prowadzi3 energiczne dyskusje. Natomiast, gdy b1d1
udawa-, 9e jestem ekspertem, gdy w rzeczywisto0ci jestem
amatorem, mo9esz by3 pewien, 9e b1d1 straszliwym nudziarzem.

Kiedy zetkn+-em si1 z chrze0cija:stwem i zacz+-em rozumie3,
czym ono jest, jednym z moich najwi1kszych problemów w tym
czasie by-o to, 9e nie chcia-em, aby Bóg by- Bogiem, przynajmniej
nie dla mnie. Aczkolwiek nie mia-em nic przeciwko temu, aby by-
On Bogiem dla innych. Tak naprawd1 to ta my0l o wiele bardziej
mi si1 podoba-a. Po prostu nie chcia-em, aby by- On moim
Bogiem. Nie by-em zbyt pewien czy chcia-em mie3 co0 wspólnego
z kim0, kto by- ekspertem we wszystkim. W rzeczywisto0ci
próbowa-em odnosi3 si1 do Boga, jakby On wcale nie by-
ekspertem. Nie my0la-em, 9e by-oby to takie dziwne, aby
powiedzie3 Bogu, 9e nie ma racji w swoich pogl+dach na 9ycie —
my0la-em, 9e jest raczej zacofany — i my0l o podporz+dkowaniu
mojego 9ycia Jemu nigdy nie przesz-a mi przez g-ow1.

Gdyby taka my0l si1 jednak pojawi-a, to szybko bym si1 z ni+
rozprawi-. Mia-em zamiar by3 wolnym i nikomu nie ulega3. Moje
nastawienie mog-o tylko zrobi3 ze mnie samotnego cz-owieka.
Potrzebowa-em posiada3 wszystkie dost1pne 0rodki do 9ycia.

Kilka lat temu pracowa-em w jednym z ko0cio-ów w
Londynie. W naszej parafii by- artysta malarz o imieniu Tim.

—Czy by-e0 w Galerii Narodowej? — zapyta-.
—Tak. Naprawd1 wspania-a kolekcja.
—Czy widzia-e0 siedemnastowieczne obrazy holenderskie?

,7
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—Je0li nawet je widzia-em, Tim, to nie zwróci-em na nie
szczególnej uwagi.

—Czy mog1 ci1 zabra3 którego0 dnia do Galerii i pokaza3 ci
je? Jaki mam wybór? Mog1 mu ulec jako ekspertowi lub mie3 mu
jego ekspertyz1 za z-e i powiedzie3: „b1d1 bardzo zaj1ty, lecz kiedy
b1d1 mia- chwil1 czasu, dam ci zna3”.

W rzeczywisto0ci poszed-em z nim. Ci, którzy widzieli
kolekcj1 w Galerii, wiedz+ co za ‘biesiada’ mnie czeka-a.
Przeoczy-em j+. Jest to tylko niewielkie pomieszczenie z ma-ymi
obrazami na p-ótnie o bladych kolorach, nic takiego, co by
natychmiastowo zwróci-o moj+ uwag1.

—Czy wiesz, co ten malarz chcia- zrobi3? — zapyta- Tim.
—Opowiedz mi — odpowiedzia-em — naprawd1 chc1 o tym

wiedzie3. Do0wiadczony d-ugimi latami studiów, Tim zacz+- mi
t-umaczy3, co tak naprawd1 mia-em przed oczami. Tak jakbym
by- niewidomy. Byli0my tam tylko przez pó- godziny, ale ca-y
0wiat si1 przede mn+ otworzy-.

Nie przesadz1, je9eli powiem, 9e nie by-em tym samym
cz-owiekiem. Kiedykolwiek mia-em woln+ chwil1, szed-em do
Galerii i siada-em w tym samym miejscu. Jestem pewien, 9e i Ty
mia-e0 podobne prze9ycie, mo9e nie w sztuce, lecz w innych
dziedzinach. Mo9e kiedy0 zaprowadzono Ci1 w jakie0 pi1kne
miejsce, do którego potem wraca-e0 wiele razy. Mo9e co0
przeoczy-e0, a kto0 pokaza- Ci pi1kno zawarte w tym. Jest to
cz10ci+ przyja;ni. Mo9e kto0 pokaza- Ci jaki0 wyj+tkowy sposób
p-ywania na desce na falach morza, a to wzbogaci-o Twoje
umiej1tno0ci.

By-o to cz10ci+ przyja;ni.
Jak dziwnie jeste0my skonstruowani. Jak mog-em to poj+3 i

dzieli3 si1 tym wszystkim z moimi przyjació-mi, w tym samym

,*
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czasie pope-niaj+c b-+d w stosunku do Boga. Najlepsze co
mog-em zrobi3, to traktowa3 Go jakby by- mi równy. Najgorsze
co robi-em, to traktowa-em Go, jakbym o wiele wi1cej od Niego
wiedzia-. Odepchn+-em Go od siebie, trzyma-em Go w zasi1gu
r1ki i nie pozwoli-em Mu podzieli3 si1 ze mn+ Jego 0wiatem i
9yciem. Nigdy tak naprawd1 tego dobrze nie przemy0la-em, ale
by-o to tak, jakbym powiedzia-:

—Jestem ca-kowicie samowystarczalnym cz-owiekiem. Nie
potrzebuj1 Twojej przyja;ni.

7('4'5/ 9 +!0= 9('%5= %,#;
Z-o0ci-y mnie sposoby, które ustanowi-em sobie na odnoszenie
si1 do Boga, kiedy by-em tak samo traktowany przez ludzi. Nie
cierpia-em tego, gdy by-em ignorowany i traktowany jak kawa-ek
drewna. Nie reagowa-em z zadowoleniem, kiedy ludzie bredzili
na jaki0 temat, o którym tak naprawd1 nie wiedzieli du9o.
Doprowadza-o mnie to do bólu g-owy. Zosta-em z-apany w moj+
w-asn+ sie3.

Ignorowa-em Boga i 9y-em tak, jakby Go nie by-o.
Wykorzystywa-em Go. W k-opotach moim modlitwom
towarzyszy-y obietnice. Przeciwstawia-em si1 Bogu i poprawia-em
Go, kiedy wydawa-o mi si1, 9e jest w b-1dzie. Nie by-em jego
przyjacielem.

Wiem, 9e w tym przypadku nie jestem sam.
Ale czy my wszyscy tacy jeste0my?

,,

C Z A S E M  J E S T E M  T R A K T O W A N Y  J A K  K A W A 8 E K  D R E W N A
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