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Gdzie jest Kościół XX wieku? 

• Na początku XX wieku liberalizm i 
neoromantyzm kładący nacisk na 
uczucia wziął górę nad Oświeceniem 
akcentującym rozum.

• Optymizm w ludzką możliwość 
zmiany świata nadal istniał. 



Gdzie jest Kościół XX wieku?

• Podczas Światowej Konferencji Misyjnej w 
Edinburgh (1910 r.) uczestnicy postanowili 
pozyskać ówczesną generację dla Jezusa.

• I Wojna Światowa 
zgasiła optymizm 
panujący w okresie
Modernizmu. 



Liberalny Kościół

• Kiedy wybuchła wojna wielu liberalnych 
liderów wspierało niemiecką politykę wojenną. 

• Niebuhr opisał liberalizm tego okresu następu-
jąco: „Bóg bez gniewu wpro-
wadza człowieka bez grzechu
do królestwa bez sądu przez
Chrystusa bez krzyża”.



Neo-ortodoksja 

• Karol Barth zniechęcony liberalnym chrześci-
jaństwem wprowadził nową koncepcję do 
teologii oraz dał początek neo-ortodoksji. 

• Liberalizm mówił, że Biblia zawiera
Słowo Boże, natomiast Barth
oświadcza, że Biblia staje się
Słowem Bożym kiedy Duch Święty
objawia Jezusa przez Słowo.    



Karl Barth 1886-1945

• Protestancki teolog ze 
Szwajcarii.

• Kładł nacisk na suwerenność  
Boga i centralność Jezusa 
Chrystusa.

• „Ojciec neo-ortodoksji”. 



Kościół Wyznający
• W 1934 r. 5000 niemieckich chrześcijan 

sprzeciwiło się Hitlerowi, który chciał 
połączyć Luterański Kościół z pronazisto-
wskim Kościołem Rzeszy.  

• Opozycja nosiła nazwę: Kościół Wyznający.

• Karl Barth wraz z Bonhoefferem stworzyli 
Deklarację z Barmen (1934 r.) jako doktrynę 
Kościoła Wyznającego. 



Deklaracja z Barmen
• Jest to dokument wyrażający sprzeciw 

części niemieckich protestantów wobec 
Adolfa Hitlera i polityki III Rzeszy.

• Dokument ten odrzuca podporządkowanie 
Kościoła państwu, neguje łączenie 
chrześcijaństwa z innymi doktrynami i 
polityką, odmawia zaakceptowania Hitlera 
jako przywódcy, przeciwstawiając mu 
przywództwo Jezusa. 



Kościół Wyznający
• Jednym z liderów Kościoła Wyznającego był 

Dietrich Bonhoeffer.
• Jego pobyt w USA uwrażliwił go na pomoc 

ludziom w niedoli.
• Gdy wrócił do Niemiec aktywnie głosił hasła 

pacyfistyczne: „bracia w Chrystusie nie 
mogą skierować broni przeciw sobie, bowiem 
tak naprawdę skierowaliby ją przeciw 
Chrystusowi.”



Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

• Ewangelicki pastor. 
• Teolog i antyfaszysta.
• Autor kilku książek.
• Za aktywne sprzeciwianie się 

ideologii nazistowskiej 
zamordowany w obozie 
koncentracyjnym. 



Fundamentalizm
• Ludzie którzy zaakceptowali „5 fundamen-

tów” zwani byli Fundamentalistami lub 
Ewangelicznymi. 

• Chcąc odseparować się od liberałów 
fundamentaliści zaczęli dodatkowo:
- odrzucać chrześcijańską edukację,
- odrzucać kreacjonistów „starej ziemi”,
- wymagać aby wierzyć w premilenializm, 
- wymagać życia według standardów. 



Ewangeliczni Chrześcijanie 
• Latach 40 XX w., niektórzy fundamentaliści 

chcieli powrócić tylko do „5 fundamentów”.

• Określano ich jako „nowi ewangeliczni”.  

• Chcieli oni wierzyć w fundamenty Biblii bez 
bycia negatywnym i destrukcyjnym. 

• Główną postacią tego ruchu stał się Billy 
Graham. Po 1949 r. ruch ten jest znany jako: 
ewangeliczni chrześcijanie. 



Billy Graham 1915-2018

• Baptystyczny kaznodzieja. 

• Prawdopodobnie największy 
ewangelista naszych czasów. 

• Prowadzi misje ewangeliza-
cyjne na całym świecie. 

• Autor wielu książek. 



Pentakostalizm 

• „Ruch Uświęceniowy”, który wyrósł z 
Metodyzmu,  kładł nacisk na „drugie 
błogosławieństwo”, które wiedzie do 
„duchowej doskonałości”.

• W 1900 r. C.F. Parham zaczął nauczać, że 
„mówienie niezrozumiałymi językami” jest 
dowodem przeżycia „drugiego 
błogosławieństwa”.   



Charles Fox Parham 1873-1929

• Amerykański kaznodzieja.
• Uważny za „założyciela 

współczesnego Pentekosta-
lizmu”.

• Nauczał że mówienie niezro-
zumiałymi językami jest 
„dowodem" chrztu w Duchu 
Świętym. 



Pentakostalizm 

• W 1906 r. William Seymour uczeń Parhama 
głosił na Azusa Street w Los Angeles, 
California, gdzie zaczęło się przebudzenie 
Pentakostalne (zielonoświątkowe).

• Kładli oni nacisk na „chrzest 
w Duchu Świętym” jako to co
winien doświadczyć każdy
chrześcijanin.   



Charyzmatycy
• Z pentakostalizmu wyłonił się ruch charyz-

matyczny, który nie utożsamia „mówienia 
językami” z „chrztem w Duchu Świętym”. 

• Charyzmatycy to termin określający Chrze-
ścijan, którzy wierzą w manifestowanie się 
Ducha Świętego poprzez uzdrowienia, cuda, 
proroctwa i mówienie językami.

• Zadomowił się w kościołach katolickich i 
protestanckich. 



Aby byli jedno
• W 1910 r. Światowa Konferencja Misyjna 

połączyła protestantów i stworzyła ruch o 
nazwie: „Wiara i Porządek”.

• W 1925 r. Liberałowie połączyli swe siły w 
celu propagowania Ewangelii Społecznej i 
stworzyli ruch o nazwie: „Życie i Praca”.  

• W 1938 r. „Wiara i Porządek” oraz „Życie i 
Praca” stworzyły wspólną organizację o 
nazwie: Światowa Rada Kościołów.



Aby byli jedno
• Po II Wojnie Światowej wielu ewangelicz-

nych Chrześcijan zapragnęło jedności bez 
kompromisu z ich zasadami wiary. 

• To stworzyło 
- pismo o nazwie: Christianity Today (1953),
- Przymierze Lozańskei (1974),
- współpracę w para-kościelnych 
wydarzeniach (np.: Ewangelizacje Billy 
Grahama). 



Rzymski-katolicyzm w XX wieku

• Papież Jan XXIII zwołał 
Sobór Watykański II 
(1962-1965).

• Celem soboru było 
uwspółcześnienia 
(aggiornamento) Kościoła 
katolickiego.



Sobór Watykański II
• Zapoczątkował reformę Kościoła katolickiego 

poprzez otwarcie go na dialog z innymi 
wyznaniami.

• Pozwolił by msze były w języku narodowym.
• Zachęcił do czytania Pisma Świętego jako 

głównego źródła prawdy.  
• Zachęcił do wolności religijnej. 
• Po raz pierwszy nie użył for-

muły: „niech będzie wyklęty".



Rzymski-katolicyzm w XX wieku

• Jan Paweł II był jednym z 
tych papieży którzy aktywnie 
realizowali postanowienia 
Soboru Watykańskiego II.

• On również walnie przyczynił 
się do pokojowego upadku 
komunizmu w Europie.



Karol Wojtyła 1920-2005

• Polski duchowny katolicki.

• Od 1978 r. papież Jan Paweł II.

• Poeta, aktor i poliglota. 

• Autor wielu książek i encyklik. 

• Jego motto: Totus Tuus sum 
Maria (cały twój Mario).



Aby byli jedno

• W 1994 r. czterdziestu Katolickich i 
Ewangelicznych teologów podpisało 
dokument: „Ewangelicy i Katolicy Razem” 
(ECT), w celu współpracy na płaszczyźnie 
pomocy socjalnej. 

• Dokument ten nie dotyczy wszystkich  
ewangelicznych chrześcijan, gdyż wielu z 
nich jest jego przeciwnikiem.  



Aby byli jedno

• Godne odnotowania jest to, że w tym 
dokumencie stwierdzono:
- „usprawiedliwienie dokonuje się dzięki 
łasce przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. 
- w 1997 r. dopisano: „nie można zapraco-
wać na usprawiedliwienie przez dobre czyny 
lub własne zasługi, jest ono całkowicie 
darem Boga, przyjętym przez wiarę”. 











Końcowa refleksja 
W historii kościoła, stare nagle może stać się nowym, 

a nowe może nagle stać się starym. To co wydaje się być 
trwały często zanika, a to co wydaje się być słabym potra-
fi się ostać. Kościół jak statek posuwa się do przodu 
dzięki falom i wiatrom, i jak dotąd nie zatrzymał się na 
skałach. W 1914 r. Henry Scott Holland na pytanie gdzie 
stoi Kościół odpowiedział: „On wcale nie stoi, ale rusza 
się, rozpycha, czasem ślizga, czasem waha, upada, ale 
znowu powstaje, potyka, ale prze do przodu i po tym 
wszystkim wychodzi na właściwą pozycję.

That is church history. Gavin White



Postacie XIX-XXI wieku



William Carey 1761-1834

• Baptystyczny kaznodzieja.

• Angielski misjonarz, który 
pojechał do Indii.

• „Ojciec współczesnej misji”.

• Przetłumaczył Biblię na kilka 
języków.



Friedrich Schleiermacher

• Niemiecki filozof i pedagog.

• Protestancki teolog.

• Autor: „Wykłady o Religii”.

• Prekursor Neo-ortodoksji.

• „Ojciec współczesnej 
teologii”. 

1768-1834



Myśli

• Nie powinieneś oczekiwać miłości, jeśli nie kochasz.

• Szczegół można zrozumieć jedynie na tle całości, a 
wyjaśnienie szczegółu z góry zakłada wyjaśnienie 
całości.

• Zazdrość to namiętność, która żarliwie szuka tego, co 
powoduje cierpienie.

• Prawdziwą naturą religii jest bezpośrednia 
świadomość bóstwa jaką znajdujemy w sobie i w 
świecie. 



G. W. F. Hegel 1770-1831

• Niemiecki filozof.

• Nauczał, że tezy, antytezy 
oraz debaty są częścią 
intelektualnej ewolucji. 



Myśli

• Był tylko jeden taki, co mnie zrozumiał. A i ten mnie nie 
zrozumiał. 

• Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest 
rzeczywiste, jest rozumne. 

• To, co jest wytworzone z formy czystej myśli, a nie 
mocą autorytetu, tylko to należy do filozofii. 

• Zmiany czysto ilościowe w pewnym punkcie 
przechodzą w zmiany jakościowe. 

• Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.



Adoniram i Ann Judson

• Pierwsi protestanccy 
misjonarze wysłani z Ameryki.

• Pracowali około 40 lat w Birmie 
(1810-1850).

• Założyli kilka kościołów 
baptystycznych.



Charles G. Finney 1792-1875

• Amerykański kaznodzieja.
• Główna postać podczas

II Wielkiego Przebudzenia w 
Ameryce.

• Uważany za jednego z 
największych liderów 
przebudzeniowych Ameryki.



J. Nelson Darby 1800-1882

• Angielski nauczyciel Biblii. 

• Czołowa postać wśród 
„braci z Plymouth”.

• Uważany za „ojca 
dyspensacjonalizmu”.  



George Müller 1805-1898

• Niemiecki kaznodzieja, który 
służył w Anglii.

• Twórca chrześcijańskich domów 
dziecka.

• Środki na utrzymanie 10000 dzieci 
otrzymywał dzięki modlitwie.  

• Zwany „apostołem wiary”. 



Poznanie woli Bożej
1. Najpierw staram się wprowadzić serce w taki stan, 

żeby nie miało żadnej własnej woli w danej sprawie. 
2. Uczyniwszy to, nie zostawiam wyniku uczuciom lub 

powierzchownemu wrażeniu.
3. Szukam woli Ducha Św.  w powiązaniu ze Słowem 

Bożym. 
4. Następnie biorę pod uwagę okoliczności.
5. Proszę Boga w modlitwie, aby objawił mi Swoją wolę.
6. Wówczas dochodzę do przemyślanego osądu 

stosownie do najlepszych moich zdolności i wiedzy; i 
jeśli mój umysł ma pokój po trzech dalszych 
modlitwach, postępuję odpowiednio do tego.



Modlitwa w problemach

„Mój Drogi Boże, nie zasługuję na to, abyś miał mnie 
wysłuchać odpowiedzieć na moją prośbę, ale przez 
wzgląd na mojego drogiego Pana Jezusa – któremu 
jedynie zaufałem dla zbawienia mojej duszy – Twojego 
doskonałego Sługi, Mojego Zbawiciela – przez wzgląd na 
Niego odpowiedz na moją modlitwę i daj mi łaskę, abym 
spokojnie czekał aż spodoba ci się odpowiedzieć na 
moją modlitwę, ponieważ wierzę, że uczynisz to w Swoim 
własnym czasie i na swój własny sposób. Amen.” 



David Livingstone 1813-1873

• Szkocki misjonarz.

• Badacz Afryki.

• Walczył o zniesienie 

niewolnictwa.



Søren Kierkegaard 1813-1855

• Duński filozof.

• Akcentował subiektywne 
doświadczanie Bożego 
objawiania. 

• Uważany za twórcę filozofii 
egzystencjalnej.



Myśli

• Dawniej ludzie wiedzieli mało, ale to „mało" poruszało 
do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to 
„wiele" porusza ich tylko powierzchownie i 
karykaturalnie.

• Im mniej strachu, tym więcej ducha. 
• Ironia życia leży w tym, że żyje się je do przodu, a 

rozumie do tyłu. Życie można zrozumieć, patrząc nań 
tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód. 

• Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie. 
• Miłość, która zastygła, może się na nowo rozpalić. 
• Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość. 
• Źródłem wszystkich naszych bied jest porównywanie. 



Myśli
• Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą 

przenosimy góry. 
• Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do 

modlitwy. Bóg nie słyszy modlitwy ust bez serca, ale 
słyszy modlitwę serca bez ust. Kiedy moja modlitwa 
stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem 
coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilknąłem.

• Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To 
raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.

• Uczeni w Piśmie wiedzieli, gdzie musiał się narodzić 
Mesjasz – ale siedzieli w Jerozolimie. Trzej królowie 
zdani byli tylko na plotkę – ale ta plotka ich poruszyła.

• Chrystus nie chce tych, co Go podziwiają, ale tych, co 
Go naśladują.



William i Catherine Booth

• William był angielskim  

kaznodzieją metodystycznym.

• Założył Armię Zbawienia i był 

jej pierwszym generałem. 



Myśli

• Jestem w biznesie zbawiania świata. 
• Idź za duszami i spodziewaj się najgorszego.
• Armia Rewolucji jest rekrutowana przez Żołnierzy 

Rozpaczy.
• Prawdziwy żołnierz walczy bez robienia wymówek i 

utyskiwania na zdrowie, kończyny lub życie. 
On żyje by walczyć, kocha najtrudniejsze pojedynki i 
umiera pośród nich.

• Chciałbym każdego kaznodzieję  umiejscowić na 24 
godziny w piekle. Kiedy powrócą z piekła to będą mieli 
zapał do zdobywania ginących dusz.



Hudson Taylor 1832-1905

• Protestancki misjonarz
z Anglii.

• Pojechał na Misję do Chin.
• Założył Chińską Misję 

Kontynentalną obecnie znaną 
jako OMF International. 

• Ubierał się w chińskie stroje. 



Myśli

• Wierząca modlitwa prowadzi do akcji całego serca.
• Przy-noszenie owoców zakłada noszenie krzyża. 
• Boża praca nie jest pracą człowieka dla Boga, ale jest 

to praca Boga poprzez ludzkie ręce. 
• Wszyscy Boży giganci byli słabymi ludźmi, którzy 

uczynili wielkie rzeczy dla Boga ponieważ oni polegali 
na Jego obecności z nimi. 

• Mała rzecz jest małą rzeczą, ale wierność w małej 
rzeczy jest wielką rzeczą. 

• Boża praca wykonana w Boży sposób nigdy nie będzie 
bez Bożego zaopatrzenia.



Charles H. Spurgeon 1834-1892

• Wybitny kaznodzieja, zwany 
„Księciem kaznodziejów”.

• Pastor największego baptysty-
cznego kościoła w Anglii.

• Założyciel sierocińca w 
Londynie.



Myśli

• Dobry charakter jest lepszym nagrobkiem. Wyryj swoje 
imię na sercach ludzkich, a nie na marmurach. 

• Niepokój nie usuwa jutrzejszego cierpienia, ale usuwa 
dzisiejszą moc. 

• Uważaj bardziej na siebie niż na innych, gdyż nasi 
najwięksi wrogowie są w nas. 

• Każdy Chrześcijanin ma wybór pomiędzy byciem 
pokornym a byciem upokarzanym. 

• Każda generacja potrzebuje regeneracji. 
• Ten który nie kocha grzeszników nie może wstawiać 

się za nimi. 
• Bożą wolą jest zbawiać, człowieka wolą jest potępiać.



Dwight L. Moody 1837-1899

• Zanim stał się ewangelistą 
był sprzedawcą butów. 

• Jego mottem życia było: 
„Świat jeszcze nie widział 
co może Bóg uczynić przez
człowieka całkowicie Mu
oddanego”.



Ojciec Damian 1840-1888

• Katolicki misjonarz 
pochodzący z Belgii. 

• Życie swe poświęcił pracy 
wśród trędowatych na 
Hawajach.

• Miał pod opieką 600 
trędowatych. 



Lottie Moon 1840-1912

• Pochodziła z bogatej rodziny 
baptystycznej.

• Wyjechała do Chin jako 
misjonarka.

• Spędziła tam około 40 lat.



Cyrus I. Scofield 1843-1921

• Amerykański prawnik, który 
stał się protestanckim 
teologiem. 

• Był jednym z współtwórców 
fundamentalizmu oraz 
gorliwym propagatorem 
dyspensacjonalizmu.



Charles T. Studd 1860-1931

• Słynny angielski gracz krykie-
ta, który stał się misjonarzem.

• Był protestanckim misjona-
rzem w Chinach, a potem w 
Afryce.

• Założył misję: Serce Afryki 
obecnie znanej jako WEC 
International. 



Myśli
• Jeżeli Chrystus był Bogiem i umarł za mnie, więc 
żadna ofiara z mojej strony dla Niego nie może być 
zbyt duża.

• Niektórzy chcą żyć w zasięgu dzwonka kościelnego, a 
ja chcę prowadzić stację ratowniczą na metr przed 
bramą piekła. 

• Jak mogę spędzić najlepsze lata mego życia dla 
przyjemności tego świata skoro tysiące dusz ginie 
każdego dnia. 

• Kiedy Bóg będzie mógł powiedzieć do diabła: „Czy 
widziałeś moich Chrześcijan dzisiaj? Oni nie gonią za 
złotem, przyjemnościami lub ludzką chwałą. Teraz moi 
Chrześcijanie są gotowi przelać własną krew dla Mego 
umiłowanego Syna i dla zbawienia tych, którzy giną.”



Myśli

• Każdy prawdziwy chrześcijanin jest żołnierzem, 
żołnierzem Chrystusowym i jest też prawdziwym 
bohaterem! Jest najodważniejszym z odważnych, 
odrzucającym wszelkie namowy do pozostawania w 
spokoju i wszystkie tak często powtarzane ostrzeżenia 
przed trudnościami, niewygodami, chorobami, 
niebezpieczeństwami i śmiercią, jako że wszystkie te 
rzeczy uważa za swoich najbliższych przyjaciół.

• Trudności, niebezpieczeństwa, choroby, śmierć albo 
nieporozumienie odstraszają - ale tylko czekoladowi 
żołnierze bywają przez to odciągani od wykonania woli. 



Amy Carmichael 1867-1951

• Protestancka misjonarka, 
która pojechała do Indii.

• Służyła tam 55 lat.

• Otworzyła sierociniec i 
stację misyjną.

• Autorka kilku książek. 



Charles Fox Parham 1873-1929

• Amerykański kaznodzieja.
• Uważny za „założyciela 

współczesnego Pentekosta-
lizmu”.

• Nauczał że mówienie niezro-
zumiałymi językami jest 
„dowodem" chrztu w Duchu 
Świętym. 



Albert Schweitzer 1875-1965

• Niemiecki teolog luterański. 

• Filozof, muzykolog i lekarz. 

• Za założenie szpitala dostał 

Pokojową nagrodę Nobla. 



Pierre de Chardin 1881-1955

• Katolicki teolog pochodzący 
z Francji. 

• Filozof, antropolog i jezuita.

• Twórca „teologii procesu”.

• Zwolennik teorii ewolucji w 
duchu chrześcijańskim.  



Paul Tillich 1886-1965

• Luterański teolog i filozof, 
który pochodził z pruskiej 
rodziny.

• Jako liberał chciał połączyć 
współczesną kulturę z 
chrześcijańską wiarą.   



Karl Barth 1886-1945

• Protestancki teolog ze 
Szwajcarii.

• Wierzył, że Biblia staje się 
Słowem Bożym, kiedy Duch 
Święty objawia Jezusa przez 
Słowo. 

• „Ojciec neo-ortodoksji”. 



Myśli

• Najlepsza teologia nie potrzebuje adwokatów, gdyż 
dowodzi sama siebie. 

• Złączenie rąk w modlitwie jest początkiem walki z 
niesprawiedliwością w świecie. 

• Prawda nie znajduje się w Tak i Nie, ale w poznaniu, od 
którego bierze swój początek Tak i Nie. 

• Dobrze jest móc oprzeć się na innych. Nikt nie zniesie 
życia w samotności. 

• Kropla wieczności waży więcej niż całe morze czasu. 
• Ofiara jest demonstracją ku czci Boga. 
• Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją 

innym. 



Ojciec Pio 1887-1968

• Katolicki kapłan i kapucyn 
pochodzący z Włoch.  

• Posiadał stygmaty oraz miał 
zdolność uzdrawiania 
chorych. 

• Ogłoszony świętym.



Sadhu Sundar Singh 1889-1929

• Hindus, który stał się 
chrześcijaninem. 

• Następnie był anglikańskim 
misjonarzem w Indiach.

• „Nie wstydzę się cierpieć dla 
Niego, znam Tego, któremu 
zaufałem”.  



Myśli
• Wy jesteście światłością świata. Knot lampy musi się 

spalać, aby mogła ona wydawać światło. Znajduje się 
on między oliwą i płomieniem. Może być dużo oleju, ale 
bez knota nie wyda on światła. Aby świecić dla innych, 
musimy być gotowi do poświęceń.

• Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól ma być użyteczna, 
musi być rozpuszczalna. Jak długo pozostaje ona 
suchą grudką, tak długo nie zasala ona potrawy. Gdy 
zaś rozpuszcza się, każde ziarnko ryżu nabywa 
nowego smaku. Tak jest z poszczególnymi 
chrześcijanami, zawsze muszą być gotowi do 
oddawania siebie. Może im się wydawać, że zanikają, 
stają się niewidoczni, ale nie to jest ważne. Żyją oni w 
życiu tych, za których oddali siebie ich wpływ 
pozostaje. 



Simon Kimbangu 1889-1951

• Baptystyczny lider, który był 
prorokiem ludu Bakongo i 
założycielem ich kościoła w 
belgijskim Kongo. 

• Czynił cuda.
• Utożsamiał chrześcijańskiego 

Boga z najwyższą istotą ludu 
Bakondo.



C. S. Lewis 1898-1963

• Angielski pisarz.

• Historyk, filozof i teolog.

• Autor cyklu fantas dla dzieci: 
„Opowieści z Narni”. 

• Autor wielu książek i rozpraw 
religijno-filozoficznych.



Myśli

• Warto zbadać prawdziwość swojego światopoglądu bo 
może się okazać, że mając złe myślenie źle działam i 
czynię uczciwe pomyłki i niechcący wyrządzam szkodę 
sobie i innym.

• Idea osiągnięcia „uczciwego życia” bez Chrystusa 
oparta jest na podwójnym błędzie. Jest to bowiem nie 
do zrobienia, a po drugie „uczciwe życie” gubi samą 
istotę egzystencji. Moralność to góra, którą nie da się 
zdobyć samodzielnymi wysiłkami. Podróż ta wymaga 
skrzydeł.

• Widzieć nie znaczy wierzyć.



Myśli
• Co mamy począć z Jezusem? Właściwsze jest „Co On 

z nami pocznie?” To tak jak muchy rozważają co 
począć ze słoniem.

• Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, 
mówi w naszym sumieniu, lecz głośno woła w naszym 
cierpieniach.

• Człowiek nie może zawsze bronić prawdy, musi mieć 
czas na to, by się nią pożywić.

• Bóg ustalił regułę, że nie będzie siłą zmieniał charakte-
rów ludzi. Może zmienić, ale tylko za ich zgodą.   



Myśli

• „Gotów jestem uznać, że Jezus był wielkim nauczycie-
lem moralności, ale nie przyjmuję Jego roszczeń, że jest 
Bogiem” – to jedyna rzecz jakiej nie wolno nam mówić. 
Człowiek który byłby tylko człowiekiem i mówił to, co 
mówił Jezus, nie byłby wielkim nauczycielem moralnym. 
Albo byłby szaleńcem albo wysłannikiem piekła. Musisz 
sam dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest 
Synem Bożym, albo szaleńcem lub czymś gorszym. 
Dajmy sobie spokój z protekcjonalnymi truizmami o tym, 
że był wielkim nauczycielem ludzkości. On nie pozosta-
wił nas przed taką alternatywą. Nie o to mu chodziło. 



Watchman Nee 1903-1972

• Chiński kaznodzieja. 
• Autor wielu książek.
• Ostatnie 20 lat spędził w 

komunistycznym więzieniu.
• Twórca chińskich kościołów 

o nazwie: „Mała Trzódka”. 



Myśli
• Bóg nie postawił nas tutaj po to przede wszystkim, 

byśmy głosili ewangelię lub wykonywali dla Niego 
jakąkolwiek pracę. Postawił nas tu przede wszystkim 
po to, by posłużyć się nami do wytworzenia w innych 
głodu Jego Samego.

• Krew może zmyć moje grzechy, ale nie może zmyć 
mojej „starej natury". Potrzebny jest krzyż dla 
ukrzyżowania mnie... grzesznika. Nasze grzechy są 
traktowane krwią, my zaś traktowani jesteśmy 
krzyżem. Krew wyjednuje nam przebaczenie. Krzyż -
uwolnienie od tego, kim jesteśmy.

• Boży sposób wyzwolenia jest całkowicie różny od 
ludzkiego. Sposobem ludzkim jest tłumienie grzechu 
przez przezwyciężenie go, Bożym zaś sposobem jest 
usunięcie grzesznika. 



Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

• Niemiecki pastor 
ewangelicki. 

• Teolog i antyfaszysta.
• Autor kilku książek.
• Za aktywne sprzeciwianie się 

ideologii nazistowskiej 
zamordowany w obozie 
koncentracyjnym. 



Myśli
• Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam 

nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami. 
• Tania łaska oznacza usprawiedliwienie grzechu bez 

usprawiedliwienia grzesznika. Mówią że sama łaska 
czyni wszystko, ale wszystko pozostaje bez zmian. 
Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. 
Dzisiaj walczymy za łaską, która kosztuje. 

• Czas stracony to czas kiedy nie żyliśmy pełnią życia 
ludzkiego czyli czas bez doświadczania, twórczego 
dążenia, radości i cierpienia. 

• Bracia w Chrystusie nie mogą skierować broni przeciw 
sobie, bowiem tak naprawdę skierowaliby ją przeciw 
Chrystusowi. 



Myśli
• Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje 

dla tych, którzy pozostają poza nim. 
• Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości. 
• Nie istnieje bezpieczna droga do pokoju. 
• Nikt nie posiada Boga tak, aby na Niego nie musiał 

czekać. A jednak nikt by też na Niego nie czekał, gdyby 
nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. 

• Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest 
nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie 
Chrystusa. 

• Kiedy Chrystus nas powołuje to Jego powołanie 
prowadzi nas do śmierci. 

• Śmierć to jest koniec – ale dla mnie początek życia.



Matka Teresa 1910-1997

• Katolicka siostra zakonna.

• Z pochodzenia Albanka. 

• Prowadziła działalność 
humanitarną w Indiach. 

• Od 2003 beatyfikowana i 
ogłoszona błogosławioną. 



Brat Roger Schutz 1915-2005

• Ewangelicki duchowny 
pochodzący ze Szwajcarii. 

• Założyciel wspólnoty z Taizé.
• Otrzymał nagrodę UNESCO 

za wychowanie dla pokoju.
• Zginął z rąk chorej psychi-

cznie osoby, która 3 razy 
ugodziła go nożem.



Billy Graham 1915-2018

• Baptystyczny kaznodzieja. 

• Prawdopodobnie największy 
ewangelista naszych czasów. 

• Prowadzi misje ewangeliza-
cyjne na całym świecie. 

• Autor wielu książek. 



Myśli
• Kiedy stracimy bogactwo nic nie tracimy; kiedy 

stracimy zdrowie coś tracimy, ale kiedy tracimy 
charakter wszystko tracimy. 

• Nie ma nic złego gdy człowiek posiada dobra. Jest źle 
jeśli dobra posiadają człowieka. 

• Bóg jest zainteresowany twoja przyszłością i twoimi 
relacjami bardziej niż ty sam.

• Bóg pokazał swoją miłość na krzyżu. Kiedy Chrystus 
wisiał, krwawił i umarł to był moment, w którym Bóg 
powiedział światu: „Kocham was”. 



Karol Wojtyła 1920-2005

• Polski duchowny katolicki.

• Od 1978 r. papież Jan Paweł II.

• Poeta, aktor i poliglota. 

• Autor wielu książek i encyklik. 

• Jego motto: Totus Tuus sum 
Maria (cały twój Mario).



Myśli
• Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością 

nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie 
posiadać. 

• Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez 
to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi. 

• Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, 
kto jest jeszcze bardziej samotny.

• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma 
sprawiedliwości bez przebaczenia.



Myśli

• Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch 
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

• Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod 
prąd.

• Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! 

• Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei 
człowieka 

• Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego 
miłości. 

• Otwórzcie drzwi dla Chrystusa. 



Martin Luther King 1929-1968

• Baptystyczny pastor.
• Działacz na rzecz 

równouprawnienia i zniesienia 
dyskryminacji rasowej.

• Laureat  pokojowej Nagrody 
Nobla.

• Z powodu swej działalności 
został zamordowany.



Joni Eareckson Tada 1950-dziś

• Amerykańska pisarka. 
• Prowadzi działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
• „Mój wózek to więzienie, 

którym Bóg się posłużył, by 
uczynić mego ducha 
wolnym!" 



Podsumowanie

• Wydarzenia
które powinieneś znać.

• Imiona
które powinieneś znać.

• Nazwy
które powinieneś znać.

1800-dziś



Wydarzenia
które powinieneś znać

• II Wielkie Przebudzenie (1800-1837).
• Ogłoszono dogmat o Niepokalanym 

Poczęciu Maryi (1854).
• Sobór Watykański I (1868-1870) - ogłosił 

dogmat o nieomylności papieża.

• Deklaracja „Pięciu Fundamentów” 
(1895). 



Wydarzenia
które powinieneś znać

• Powstanie Bokserów (1899-1901).

• Przebudzenie na „Azusa Street” (1906).

• Światowa Konferencja Misyjna (1910).

• Rewolucja Październikowa (1917).

• Bultmann i demitologizacja Ewangelii 
(1941).



Wydarzenia
które powinieneś znać

• Powstanie „Misji Tłumaczenia Biblii
im. Wycliffe’a” (1942).

• Odkrycia z Qumran (1947-1956).

• Sobór Watykański II (1962-1965).

• Rewolucja Kulturalna w Chinach (1966).

• Upadek komunizmu w Europie (1989).



Imiona
które powinieneś znać

• William Carey (1761-1834).
• Friedrich Schleiermacher (1768-1834).
• G. W. F. Hegel (1770-1831).
• Adoniram i Ann Judson (1788-1850

i 1789-1826).
• Charles G. Finney (1792-1875).
• J. Nelson Darby (1800-1882).
• George Müller (1805-1898).



Imiona
które powinieneś znać

• David Livingstone (1813-1873).
• Søren Kierkegaard (1813-1855).
• William i Catherine Booth (1829-1912

i 1829-1890).
• Hudson Taylor (1832-1905).
• Charles H. Spurgeon (1834-1892).
• Dwight L. Moody (1837-1899).
• Ojciec Damian (1840-1888).



Imiona
które powinieneś znać

• Lottie Moon (1840-1912).
• Cyrus I. Scofield (1843-1921).
• Charles T. Studd (1860-1931).
• Amy Carmichael (1867-1951).
• Charles Fox Parham (1873-1929).
• Albert Schweitzer (1875-1965).
• Pierre de Chardin (1881-1955).



Imiona
które powinieneś znać

• Paul Tillich (1886-1965).
• Karl Barth (1886-1945).
• Ojciec Pio (1887-1968).
• Sadhu Sundar Singh (1889-1929).
• Simon Kimbangu (1889-1951).
• C. S. Lewis (1898-1963).
• Watchman Nee (1903-1972).



Imiona
które powinieneś znać

• Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).
• Matka Teresa (1910-1997).
• Brat Roger Schutz (1915-2005).
• Billy Graham (1915-2018).
• Karol Wojtyła – Jan Paweł II (1920-2005).
• Martin Luther King (1929-1968).
• Joni Eareckson Tada (1950-dziś).



Nazwy
które powinieneś znać

• Modernizm.

• Ewangelia Społeczna.

• Uniwersalizm. 

• Teologia wyzwolenia.

• Postmodernizm. 



Nazwy
które powinieneś znać

• Ruch Uświęceniowy.

• Armia Zbawienia. 

• World Vision.

• Samaritan's Purse.

• Światowa Rada Kościołów.



Nazwy
które powinieneś znać

• Chrześcijaństwo liberalne.
• Fundamentalizm.
• Dyspensacjonalizm.
• Teologia Przymierza.
• Pentakostalizm.
• Ewangelikalizm. 



Koniec prezentacji
ale nie 

koniec Historii Kościoła
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Podziękowania

Niniejsza prezentacja powstała w 
oparciu o książkę Timothy Paul Jones
pt.: Christian History Made Easy, za co 
podziękowania ślą autorzy prezentacji: 
Dariusz Banicki i Piotr Starzęba.


