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"Sprzeciw!"
Sprzeciw jest ruchem, sprzeciw jest inicjatywą, działającą głównie w Lublinie i na
Lubelszczyźnie,  chociaż  mieliśmy  także  możliwość  zorganizowania  jednego  z
naszych  festiwali  w  Głogowie,  na  Śląsku,  a  także  od  2004  roku  jesteśmy
zaangażowani we współorganizację slotu w Lubiążu.   W kontekście tym nasuwa się
pytanie: „Przeciwko czemu protestujecie, czemu się sprzeciwiacie?”. I to jest dobre
pytanie, ponieważ właśnie dlatego powstała ta nazwa. Naszym mottem są słowa
Pisma Świętego z 12 rozdziału listu do Rzymian i tam są zapisane takie słowa: „Nie
daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. I tak szeroko można powiedzieć, że
sprzeciwiamy się złu w różnych jego formach, w różnych jego postaciach, jak np.
grzech. Promujemy święte życie, nie w takim znaczeniu, że ktoś zostanie wyniesiony
po swojej śmierci na jakiś piedestał, czy będzie malowany na obrazach, ale mówimy
o  tym,  że  my  również  jako  chrześcijanie  dzisiaj  możemy  być  święci,  możemy
prowadzić życie, którego nie będziemy się wstydzić. Że używki, że jakieś rzeczy,
które są promowane przez media,  czy przez świat,  nie  są wcale przyjemne tak
naprawdę  na  dłuższą  metę,  ani  nie  przywodzą  do  szczęścia.  Są  takim  tylko
zagłuszaczem naszego sumienia. I  tak naprawdę fajnym obrazem tego jest taka
zabawka  dziecięca,  która  ma  różne  kształty  na  swoich  ściankach.  To  jest  taki
sześciokąt, w który dziecko uczy się wkładać odpowiednie klocki - gwiazdę w miejsce
o kształcie gwiazdki, kółeczko w otwór w kształcie kółeczka itp. Każdy człowiek ma w
swoim sercu, czy w swoim wnętrzu taką właśnie dziurę, mówiąc kolokwialnie, w
kształcie Pana Boga. I tak naprawdę możemy do tej dziury wrzucać różne rzeczy.
Możemy tam wlewać alkohol, możemy próbować napełnić ją narkotykami, seksem,
jakimś innymi rzeczami, ale tak naprawdę nigdy nie wypełnimy tej przestrzeni, dopóki
nie trafi tam ten klocek, który powinien tam być, czyli Pan Bóg i relacja z Jezusem
Chrystusem.  Od tamtego  czasu  zrobiliśmy  5  dosyć  dużych  festiwali  w  naszym



mieście,  w  Lublinie.  To  były  festiwale  o  bardzo  różnym programie  i  taką  bazą
oczywiście były koncerty, na jednym z nich wystąpił jedyny w swoim rodzaju zespół
No Longer Music.
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