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WSTĘP

Moim wielkim pragnieniem związanym z tą książką jest 
wywołanie debaty na temat znaczenia bycia chrześcijani-
nem – debaty, której potrzebujemy zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz Kościoła.

Wielu ludzi w Kościele żyje w stanie zwiedzenia, które 
odciągnęło ich od chrześcijaństwa, o którym czytamy w Bi-
blii, chrześcijaństwa, które zbawia i przemienia. Ci „chrze-
ścijanie” są produktem „chrześcijaństwa”, które w dużej 
mierze odbiega od tego, co jest napisane w Biblii. Jeśli je-
steś jednym z nich, znajdujesz się pośród grupy wielu ludzi, 
którzy potrzebują usłyszeć prawdziwą ewangelię. Musisz 
zacząć żyć życiem, które Bóg dla ciebie przygotował, rady-
kalnym życiem z Jezusem Chrystusem jako Panem i Zba-
wicielem, życiem, którego pragnie i za którym tęskni wielu 
oszukanych chrześcijan.

Przeciętny człowiek, który zna chrześcijaństwo dzięki 
działaniom i praktykom kościelnym, także potrzebuje usły-
szeć prawdziwą ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Jezu-
sa. Potrzebuje przesłania tej książki, by zobaczyć, że chrze-
ścijaństwo to o wiele więcej, niż myślał czy wierzył.

W dzisiejszych czasach widzimy, jak wielu ludzi przecho-
dzi na islam, uważając, że chrześcijaństwo jest rozwodnione. 
Kiedyś słyszałem wywiad z pewnym Duńczykiem, który zo-
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stał islamistą. Powodem, dla którego zdobył się na zmianę 
wyznania, był fakt, że w islamie istnieją wyraźne wytyczne, 
podczas gdy w chrześcijaństwie, według jego rozumienia, 
można żyć jak tylko ci się podoba, o ile tylko wciąż uczęsz-
czasz do kościoła. To oczywiste, że ten mężczyzna nie znał 
chrześcijaństwa, z którym przyszedł Jezus i które nadal jest 
praktykowane w wielu zakątkach świata. Jednakże jego wypo-
wiedź pokazuje, jaki obraz chrześcijaństwa mają ludzie. Jest 
to zwodnicze wyobrażenie, które dalece odbiega od biblijnego 
opisu oraz od prawdziwego oblicza chrześcijaństwa, prakty-
kowanego przez miliony chrześcijan na całym świecie: rady-
kalnego, osobistego, poddanego Jezusowi jako Panu. Mam 
nadzieję, że ta książka przyniesie zmiany w tym aspekcie.

Wywołując dyskusję na temat tego, kim tak naprawdę 
jest chrześcijanin, możesz pomóc, byśmy w niedługim cza-
sie mogli zobaczyć zmiany w Europie, Ameryce i na całym 
świecie. Możesz także przyczynić się do zmiany poprzez 
rozpowszechnianie przesłania zawartego w tej książce, za-
czynając od zastąpienia terminu „chrześcijanin”, którego 
znaczenie zdewaluowało się, słowami „uczeń” lub „niewol-
nik”. Już przez samo użycie tych terminów możemy rzu-
cić zupełnie nowe światło na chrześcijaństwo oraz jego cel 
i uczynić krok w kierunku metamorfozy wewnątrz i na ze-
wnątrz Kościoła.

Życzę miłej lektury. Mam nadzieję, że ta książka przy-
czyni się do przemian w twoim życiu w zakresie patrzenia 
na twoje miejsce w relacji z Jezusem oraz na Jego Słowo 
w kontekście naśladowania Go.

Niech Bóg cię błogosławi.

Torben Søndergaard
Uczeń Jezusa Chrystusa
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Spróbuj sobie wyobrazić, że na świecie nie ma ani jed-
nego chrześcijanina. Sam nie jesteś chrześcijaninem i nigdy 
nic na ten temat nie słyszałeś. Nie ma żadnych kościołów, 
żadnych chrześcijańskich książek, chrześcijańskiej telewizji 
ani chrześcijańskich czasopism. Nie ma niczego, co bezpo-
średnio miałoby coś do czynienia z chrześcijaństwem.

Pewnego dnia znajdujesz książkę zatytułowaną Pismo 
Święte. Nigdy wcześniej nie widziałeś ani nie słyszałeś ni-
czego na temat Biblii, Jezusa ani chrześcijaństwa. Zaczynasz 
czytać Stary Testament. Czytasz o tym, jak to wszystko się 
zaczęło i jak powstał naród zwany Izraelem. Dowiadujesz 
się o tym, jak Bóg działał wśród swojego ludu, i widzisz 
wyraźny obraz świętego i sprawiedliwego Boga. Takiego, 
który może się rozzłościć, ale jest również miłosierny i cier-
pliwy. Boga, który darzy swój lud ogromną miłością. Boga, 
który pewnego dnia przyśle do nas Zbawiciela. Docierając 
do końca Starego Testamentu, masz już jakiś obraz tego, 
jaki jest Bóg i w jaki sposób działa. Przechodzisz do No-
wego Testamentu. Tam poznajesz Zbawiciela, obiecanego 
wcześniej przez Boga.
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Czytasz cztery ewangelie, które opowiadają o tym, jak 
Jezus Chrystus chodził, głosił Dobrą Nowinę i uzdrawiał 
chorych. Strona po stronie czytasz, jak głosił, że ludzie 
powinni się opamiętać, uwierzyć ewangelii, że każdy, kto 
chce odziedziczyć Królestwo Boże, musi wziąć na siebie 
swój krzyż i naśladować Jezusa. Czytasz także o innych ra-
dykalnych rzeczach, które powiedział i robił. Z kart Biblii 
dowiadujesz się o tym, jak Jezus przywołał swoich uczniów,  
a potem rozesłał ich, by głosili Jego Słowo i uzdrawiali cho-
rych. Czytasz o tym, że przez jednych był kochany, a przez 
innych znienawidzony. Czytasz o tym, jak oddał samego 
siebie na krzyżu dla nas wszystkich, jak przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie pokonał śmierć. Wszystkie te rzeczy 
składają się w jedną całość, dając zrozumienie tego, kim był 
Jezus i czego nauczał.

Po przeczytaniu ewangelii przechodzisz do lektury Dzie-
jów Apostolskich. Stamtąd dowiadujesz się, jak po zmar-
twychwstaniu Jezus powrócił i powiedział, że ci, którzy 
w Niego uwierzyli, otrzymają moc z wysokości, kiedy Duch 
Święty zstąpi na nich. Następnie czytasz, jak to się dokładnie 
wydarzyło. Podczas studiowania Dziejów Apostolskich za-
czynasz rozumieć, w jaki sposób żyli pierwsi chrześcijanie – 
wśród przeciwności i prześladowania. By iść za Jezusem, 
musieli poświęcić wszystko. Było to ponadnaturalne życie 
w relacji z Bogiem i innymi, życie polegające na tym, że szli 
i głosili ewangelię, której towarzyszyły znaki i cuda.

Po Dziejach Apostolskich przyszła kolej na List do Rzy-
mian. W pierwszych czterech rozdziałach czytasz o tym, 
że wszyscy zgrzeszyliśmy i odeszliśmy od Boga. Przecho-
dzisz do piątego rozdziału, który opisuje Jezusa jako nowego 
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Adama, który przyniósł przebaczenie i pojednanie z Bogiem. 
W rozdziałach od szóstego do ósmego jest mowa o tym, 
że w Chrystusie jest wolność od grzechu, wolność, która 
przychodzi poprzez chrzest oraz chodzenie w posłuszeństwie 
Duchowi, a nie ciału. Po tym następują dziewiąty i dziesią-
ty rozdział, w których mieści się zapewnienie, że zostajesz 
zbawiony poprzez uczynienie Jezusa swoim Panem.

Kiedy to czytasz, padasz na kolana i prosisz Jezusa, by 
przyszedł, stał się twoim Panem i zbawił cię. Natychmiast 
doświadczasz narodzenia, o którym mówi Biblia, zbawienia 
w Jezusie. Wkrótce zostajesz ochrzczony Duchem Świętym, 
o którym ciągle i ciągle czytałeś w Dziejach Apostolskich.

W czasie, gdy nowo narodzony klęczysz na kolanach, 
odczuwasz wewnętrzną przemianę. Teraz wiesz, że grzechy 
zostały ci przebaczone i że to, co jest napisane w Biblii, jest 
prawdą, bo tego doświadczyłeś i masz to świadectwo w swo-
im wnętrzu. Wstajesz z kolan z pełną determinacją, by naśla-
dować Jezusa w stu procentach. Zaczynasz od ochrzczenia 
samego siebie w wodzie, bo wokół ciebie nie ma nikogo 
innego, kto mógłby to zrobić.

Od tego momentu zaczynasz żyć jako chrześcijanin, ba-
zując na tym, co czytasz w Piśmie Świętym, które jest jedy-
nym opisem chrześcijańskiego życia, jakie znasz. Biblia jest 
twoją jedyną instrukcją i jedynym miejscem, które może dać 
ci odpowiedź na pytanie: jaki jest Bóg? Zaczynasz używać 
Słowa jak lustra, gdyż nie ma żadnych chrześcijan, z któ-
rymi mógłbyś się porównywać lub zapytać ich o to, jak się 
rzeczy mają. To, co masz, to Biblia i Duch Święty, który ci 
ją objawia.
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Zadaj sobie teraz pytania: 
• Jeśli to byłbyś ty, jak byś żył?
• Czy żyłbyś w taki sam sposób jak teraz?
• Czy żyłbyś podobnie do większości dzisiejszych 

chrześcijan?
A może odkryłbyś coś odmiennego od tego, co obserwu-

jemy w nowoczesnym chrześcijaństwie?
Czy myślisz, że miałbyś inne zrozumienie tego, kim Bóg 

jest i co to w istocie oznacza żyć po chrześcijańsku?
Prawda jest taka, że jeśli uwierzyłbyś w Jezusa wyłącz-

nie na podstawie Jego nauczania i gdyby Biblia była twoim 
jedynym źródłem wiedzy, zapewne odkryłbyś coś zupeł-
nie innego od tego, co widzimy dzisiaj w wielu miejscach. 
Po pierwsze, Jezus nauczał bardzo radykalnie. Po drugie, 
zbudowałbyś swoje życie w całości na Słowie, a nie jak wie-
lu dzisiejszych chrześcijan: po części na Słowie, a po części 
na kulturze „chrześcijańskiej”.

Jednym z naszych największych dzisiejszych problemów 
jest to, że jako chrześcijanie prędzej porównujemy się ze sobą 
nawzajem lub z kulturą „chrześcijańską” niż z Biblią. Patrzy-
my na otaczających nas chrześcijan i myślimy: „Jeśli on może 
tak żyć i wciąż być chrześcijaninem, to ja też tak mogę”. 
Patrzymy na nasze Kościoły i myślimy: „Jeśli oni prowadzą 
swoje nabożeństwa w ten sposób, to musi to być właściwe. 
Skoro robią to od tak wielu lat, muszą wiedzieć, co jest naj-
lepsze”. I kiedy czytamy w Nowym Testamencie o mocy 
i o życiu pierwszych chrześcijan, myślimy: „Tak, wtedy to 
było coś wyjątkowego, ale oczywiście dzisiaj mamy inne 
czasy i pewne rzeczy się zmieniły”. Ten niewłaściwy sposób 
rozumowania jest niebezpieczny, ponieważ powinniśmy bu-
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dować tylko i wyłącznie na Słowie Bożym, a nie na naszej 
kulturze lub na tym, co robią inni chrześcijanie wokół nas. 
Musimy zawsze i przede wszystkim podążać Bożą drogą.

W trakcie czytania tej książki postaraj się zignorować 
to, co mówi kultura „chrześcijańska” oraz sposób, w jaki 
żyją wokół ciebie inni chrześcijanie. Jeśli uda ci się to zro-
bić i będziesz otwarty na to, co mówi Słowo Boże, to ta 
książka może zmienić twoje życie i ocalić cię od potępienia. 
Staram się w niej wymalować obraz tego, co to znaczy żyć 
po chrześcijańsku, bazując na Piśmie Świętym. Starajmy się 
zatem porównywać siebie samych ze Słowem Bożym, za-
miast z innymi ludźmi czy kulturą chrześcijańską. Czytajmy 
to, co napisano w Biblii, i przemieniajmy się na wzór, który 
tam widzimy, z chwały w chwałę.

My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglą-
dając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy 
przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, 
jak to sprawia Pan, który jest Duchem.

(2 Kor 3,18)


