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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

„Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który w nie-
biosach pobłogosławił nas w Chrystu-
sie wszelkim błogosławieństwem du-
chowym” (Ef. 1,3; przekład EPP).

Zarówno starsi wierzący, jak i młodzi 
często pytają, czy ten fragment Listu 
do Efezjan jest dobrze przetłumaczo-
ny? Pewien starszy wiekiem, czcigodny 
brat i długoletni kaznodzieja zadał to 
pytanie i w jego głosie dało się wyczuć 
obawę: „Jakże to? Ja mam błogosławić 
Boga? Przecież to tylko On mnie bło-
gosławi!”. 

Więc to ważny temat i warto się nim 
zająć.

Słowa tekstu są wyraźne: „Błogosławio-
ny Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa…”. Jak należy je rozumieć? 

Odpowiedzmy pytaniem: Co jest prze-
ciwieństwem błogosławieństwa? Prze-
kleństwo! Przecież wiemy, że na świe-
cie imię Boże jest przeklinane. Na ogół 
wiemy, co znaczy przeklinać Boga; 
więc kiedy chcemy Boga błogosławić, 
trzeba byśmy postępowali przeciwnie – 
niż w przypadku przeklinania.

W tłumaczeniu Biblii, którym się po-
sługuję, dosłownie tak jest napisane: 
„Niech będzie wysławiony Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystusa…”. 
Więc, co znaczy przeklinać Boga? To 
znaczy mówić o Bogu lub do Boga coś 
złego. A co znaczy Go błogosławić? 
Mówić coś dobrego o Bogu lub do 
Boga!

Czytając 3 Księgę Mojżeszową (21,6) 
można dowiedzieć się, jacy powinni 

być kapłani: „Będą świętymi dla swo-
jego Boga i nie będą znieważali imie-
nia swojego Boga, gdyż to oni składają 
ofiary ogniowe Panu, pokarm swojemu 
Bogu; będą więc świętymi”. Jest wy-
raźnie napisane, że „oni składają […] 
pokarm swojemu Bogu”. Czyli, na nich 
spoczywał obowiązek „karmienia” 
Boga! W rozdziałach 21 i 22 tej Księgi 
owe słowa się powtarzają. Więc bez 
wątpienia, obowiązkiem kapłanów 
było „karmienie” Boga. Ale my jeste-
śmy dość egoistyczni i myślimy tylko  
o tym, że to Bóg ma nas karmić. Ale już 
teraz wiemy: obowiązek „karmienia” 
Boga spoczywał na kapłanach!

Zajmiemy się pięcioma rodzajami ofiar 
opisanymi w 3 Księdze Mojżeszowej. 
Są to następujące ofiary: całopalna 
(rozdz. 1), ofiara z pokarmów (rozdz. 
2), ofiara pojednania (rozdz. 3), ofiara 
zagrzeszna (rozdz. 4) i ofiara za wystę-
pek (rozdz. 5).

Pierwsza ofiara, ofiara całopalna była 
całkowicie poświęcona Bogu; to była 
ofiara „numer 1” wśród wszystkich 
ofiar składanych Bogu i była wyrazem 

O 
błogosławieniu 

Boga

Sidney Wilson

fot. Fotolia

Sidney Wilson (1911-1986), holenderski ewangelista i nauczyciel biblijny, syn szkoc-
kiego ewangelisty. W okresie międzywojennym (1936-1939) służył jako ewangelista 
i nauczyciel Słowa Bożego na terenie Polski centralnej i na Kresach Wschodnich.  
W czasie II wojny światowej internowany w obozie, co ukształtowało jego wiarę i cha-
rakter. Od końca lat 50. do połowy 70. ubiegłego stulecia wielokrotny mówca i kazno-
dzieja w Zborach baptystycznych oraz innych Kościołach ewangelicznych w Polsce, 
wywierający silny wpływ na ówcześnie kształtujące się pokolenie ludzi wierzących.

Spis treści:
s. 3 O błogosławieniu Boga  

- Sidney Wilson

s. 6  85 lat w Tarnowie!  
- Ireneusz Skoczeń

s. 8 Dzień Modlitwy Kobiet w Białym-
stoku - Urszula Jankiewicz

s. 8  Dobre wieści z WBST  
w Warszawie - Emilia Jarczyńska

s. 10  Dawać Bożą miłość i godność  
- wywiad z Davidem Zijjan  
z Ugandy - Mateusz Wichary

s. 14  Umiarkowanie w modlitwie  
- Ryszard Tyśnicki

s. 16  Wymówki, dla których się nie 
modlimy - Mateusz Wichary

s. 19  Wątpliwości dotyczące modlitwy  
- Robert J. Merecz

s. 20  Filozofujący chrześcijanie:  
Logosofia Justyna Męczennika 
(100-166) - Janusz Kucharczyk

s. 22  Pytania do pastora: Kiedy  
należy myśleć o małżeństwie?   
- Robert Miksa  

s. 24  STOP! SPACJI W RELACJI. Kon-
ferencja młodzieżowa Malbork 
24-25.09.2011 - Paulina Barańska

s. 26  Na wesoło z Głogowa - Kamila 
Dudka, Karolina Nowakowska,  
Dawid Płanów

s. 27 Wiara i muza - Tomek Bogowski

s. 28 Najważniejsza lekcja  
- Marta Woźniak

s. 29 Babskim okiem: Ciągle spotykam 
ludzi...- Beata Jaskuła-Tuchanowska

s. 30 Rozmowy sympatyczne Agnieszki  
i Mateusza - MODLITWA

s. 31 Kontrapunkt - Tomek Bogowski

s. 32  Wiadomości ze świata  
- Konstanty Wiazowski

Jest kilka faktów niezmiennych. „Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wie-
ki” (Hbr 13:8). Nasz Zbawiciel nie pod-
lega zmianom. Nie potrzebuje również 
uaktualnień baz danych, upgrade’ów 
do najnowszej wersji. Dlatego możemy  
i powinniśmy nieustannie wysławiać Pana 
- „albowiem na wieki trwa łaska Jego”  
(Ps. 136). 
Świat wokół nas się jednak zmienia. Od 
czasów napisania tego Psalmu i czasów 
ziemskiej służby naszego Pana uległ ko-
losalnym przeobrażeniom. Znów, to nie 
powód do niepokoju ani wątpliwości. 
Ale to na pewno powód do modlitwy. 
Bo zmiany wprowadzają nowe, a znane 
zazwyczaj uważamy za lepsze od nie-
znanego. Niepewność przyszłości potrafi 
spędzić sen z powiek. Choć wiemy, kto 
jest Panem rzeczy przyszłych, tą praw-
dę z kart Pisma (bądź pamięci) do serca 
sprowadza właśnie modlitwa. Bez niej ten 
świat w swych zmianach będzie dla nas 
obcy i wrogi. Bez niej zawiedzie spokój 
oparty o przewidywalność i powtarzal-
ność codzienności. Modlitwa to sposób 
trwania Pana w nas i nas w Nim (J 15).  
A bez Niego nic uczynić nie możemy. 
Stąd modlitwa jako temat główny. Znie-
chęca do wielomówności Ryszard Tyśnic-
ki, zachęca do refleksji nad jej istotą Ro-
bert Merecz, a ja rozważam sensowność 
wymówek, które znajdujemy, aby się nie 
modlić. Do ważnego aspektu modlitwy 
– odwrócenia skupienia uwagi na sobie 
i zwrócenia jej ku Chrystusowi – wzywa 
kazanie. Do tematu modlitwy nawiązu-
je również sprawozdanie z Białegostoku 
oraz „Rozmowy sympatyczne”. Do roz-
ważania swej przyszłości w modlitwie 
zachęca również, przede wszystkim 
absolwentów, świadectwo Marty Woź-
niak. Do dziękczynienia może pobudzić 
artykuł o rozwoju Seminarium, wierności 
Bogu doświadczanej przez zbór w Tar-
nowie, a do dziękczynienia z refleksją  
o dołożeniu ręki do dobrego dzieła – 
świadectwo z Ugandy. Dla młodzieży 
polecamy również odpowiedź pastora na 
bardzo praktyczne pytanie, z pewnością 
wymagające modlitwy – kiedy się żenić, 
rozważania o sensowności tworzenia 
zjazdów młodzieżowych („Stop spacji 
w relacji”) oraz prezentację głogowskiej 
młodzieżówki i zachętę do rozważania 
swego życia w świetle Bożych zaleceń 
(„Kontrapunkt”). Dla kobiet zastano-
wienie nad przystosowaniem do życia  
a wrażliwością; w końcu – dla wszystkich, 
jak mniemam - zachętę do spojrzenia 
życzliwym okien na filozofowanie, które 

dla Justyna było po prostu poszukiwa-
niem Bożej mądrości i oparcia. W końcu, 
jak zwykle, wiadomości ze świata.
No właśnie. Kilka artykułów pojawia się 
w tych samych cyklach, ale nastąpiły też 
zmiany. Pozostały, jako formuły uznane 
za wciąż niewyczerpane, „Pytania do 
pastora”, „Babskim okiem”, oczywiście 
otwierające numer kazanie oraz temat 
główny. Nie zabraknie również wiado-
mości ze zborów i działań kościelnych 
oraz ze świata. Kontynuować będziemy 
cieszące się dużym zainteresowaniem 
„Świadectwa z czterech stron świata” 
- relacje pastorów z różnych kościołów  
w nieznanych nam, często egzotycznych 
i niedostępnych krajach. Pojawią się nato-
miast i nowe cykle. Po dwuletniej obec-
ności na łamach Słowa Prawdy „Punk-
tów widzenia” uznaliśmy, że czas na 
nowe ujęcie relacji wiary i filozofii. Tym 
razem chcemy przypatrzeć się chrze-
ścijanom, którzy z różnych względów, 
czasem potrzeby wewnętrznej a czasem 
konieczności, za filozofowanie się wzięli 
(„Filozofujący chrześcijanie”). Pozosta-
je przeznaczona dla młodzieży „Wiara  
i muza”, choć skupiać się będzie bardziej 
na roli muzyki, niż tylko prezentacji płyt. 
Towarzyszyć jej będzie „Kontrapunkt”, 
seria artykułów w kontrze do współcze-
snych tendencji, za to zgodnych z wolą 
Bożą. Natomiast zupełnie nowy cykl to 
„Rozmowy sympatyczne” - poświęcony 
podstawom wiary, utrzymany w konwen-
cji dialogu sympatyczki (stąd tytuł) z pa-
storem. Dodam, że to nie koniec zmian. 
Jeśli Bóg pozwoli, w numerze lutowym 
pojawi się również wkładka dziecięca:)
W końcu, zachęcam do i przypominam 
o prenumeracie. I to nie tylko dla siebie. 
Może dla znajomych, sąsiadów? Kogoś  
w zborze, kogo na to nie stać? „Słowo 
Prawdy” nie jest natchnionym Słowem 
Prawdy, i nigdy nie będzie, ani nie chce 
Go zastępować; ale chce je prawdziwie 
przybliżać. Ukazywać Jego moc, mą-
drość, głębię. Zachęcamy, byś pomógł 
nam w sięganiu z Tym Jedynym Słowem 
do Twych bliskich. 
Drogi Panie, w tym nadchodzącym roku, 
zechciej nas błogosławić; wspomóż trwać  
w Twoim Słowie i modlitwie, abyśmy we-
wnętrznie wzmocnieni Twoją łaską, mie-
li odwagę, siły i gorliwość do spełniania 
wyznaczonych nam przez Ciebie i Ojca 
zadań, w mocy zesłanego przez Was Du-
cha, Amen.

Z modlitwą w nowe
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błogosławieństwa dla Niego. Wpraw-
dzie człowiek składający tę ofiarę miał 
też w niej jakiś udział, coś dodatkowo, 
ale na pierwszym miejscu była ona tyl-
ko dla Boga!

W innym fragmencie Biblii (1 Mojż. 
22,2 nast.) czytamy, że Bóg powiedział 
kiedyś do Abrahama: „Weź syna swego, 
jedynaka swego, Izaaka, którego miłu-
jesz, […] i złóż go [dla mnie] w ofierze 
całopalnej…”. Sens Bożego polecenia 
był taki: „Abrahamie, daj mi w prezen-
cie swojego syna”! I tu trzeba, żebym 
dopowiedział, że słyszałem kiedyś ja-
kiegoś kaznodzieję, który podkreślał, że 
to polecenie Boże dane Abrahamowi, 
by ofiarował Izaaka miało jakiś zwią-
zek z grzechem. Nieprawda! Abraham 
nie mógł złożyć Izaaka jako ofiarę za 
grzech i następnie, kiedy składał baran-
ka – nie składał go za grzech Izaaka. 
Abraham nie składał żadnej ofiary za 
grzech, ale ofiarę całopalną dla Boga!

Pomyślmy chwilę: Czy Abraham mógł-
by ofiarować swego syna, jako ofiarę za 
grzech? Absolutnie nie! Izaak nigdy nie 
mógł być złożony Bogu, jako ofiara za-
grzeszna, albo ofiara za występek. Mógł 
być złożony tylko na ofiarę całopalną, 
tylko jako „prezent” dla Boga! Bóg 
wcale nie życzył sobie śmierci Izaaka 
i Abrahamowi powiedział tylko: „Weź 
syna swego, Izaaka i nakarm mnie”!

Z przekazów historii wiemy, że Inko-
wie i Aztekowie składali swoim bogom 
żywych ludzi na ofiarę. Rozcinano 
pierś ofiarom i składano bogom drga-
jące jeszcze, ludzkie serce. Podobno  
w ciągu roku składano na ofiarę tysiące 
ludzi. Może i Abrahamowi ta myśl nie 
była zupełnie obca? W Starym Testa-
mencie niejednokrotnie też czytamy, 
że ludzie składali na ofiarę Molochowi 
swoje dzieci, ale te pogańskie praktyki 
Bóg ostro potępia (por. Jr. 32,35).

Sens ofiary całopalnej jest wyraźny: 
nie tylko Bóg nas karmi, ale my rów-
nież, jako kapłani, jesteśmy powołani, 
aby Jego „karmić”. Ale z powodów 
egoistycznych jesteśmy tendencyjnie 
ukierunkowani, żeby tylko od Niego 
coś otrzymać. I oczywiście: Bóg nas 
błogosławi, obficie nas błogosławi! 

Słowa zapisane w Liście apostoła Pawła 
brzmią wyraźne: „Błogosławiony Bóg  

i Ojciec…”. Nie ma żadnej wątpliwo-
ści, że i naszym obowiązkiem jest „kar-
mienie” Boga. Ale ważne jest przy tym, 
by zapytać: „Co dajemy Bogu do jedze-
nia”, albo: „Czym Go karmimy”? 

Jeśli np. ktoś organizuje przyjęcie, 
to stara się swemu gościowi podać 
to, co on lubi. Ta myśl powtarza się  
w 3 Księdze Mojżeszowej, zwłaszcza 
w rozdz. 21 i 22. Czytamy np. o darach 
świętych i o karmieniu Boga (np. 21,6). 
I z tekstu wynika, że Bóg nie chce być 
„karmiony” przez obcych, lecz przez 
swoje dzieci. Więc bez wątpienia to 
ważne, żebyśmy wiedzieli, co najbar-
dziej „smakuje” Bogu!

Kiedyś na wykładzie biblijnym zapy-
tałem: „Czego Bóg oczekuje od nas 
najbardziej”? „Co możemy Mu dać”?  
I usłyszałem odpowiedź: „nas samych”! 
Zareagowałem, że z pewnością nie!  
A gdyby tak się stało, to byśmy popsuli 
Bogu „apetyt”. Jeśli więc nie mamy ni-
czego lepszego od nas samych to wąt-
pliwe, czy coś innego będzie Mu „sma-
kowało”. Ale pytanie jest otwarte: „Co 
najbardziej chciałby Bóg od nas otrzy-
mać? Czym się najchętniej „karmi”? 
Odpowiedź jest jedna: swoim Synem!

Na początku Ewangelii św. Marka są 
zapisane słowa, które Ojciec wypo-
wiedział do Jezusa: „Tyś moim Synem 
ukochanym, cała moja radość w Tobie” 
(1,11; EPP). A więc, co On najbardziej 
lubi? Czym można Go „nakarmić”?  
Jest jeden sposób: z uwielbieniem  
przychodzić do Boga i rozmawiać  
z Nim, i mówić Mu o Jego Synu!

Odwołajmy się do przykładu. Przycho-
dzimy do czyjegoś domu i na ścianie 
widzimy wiszącą fotografię oprawioną 
w ramki. Powiedzmy, że jest to fotogra-
fia młodego mężczyzny w mundurze,  
z czarną obwódką lub bez niej. Od 
razu wiemy, czyja to fotografia. Pra-
wie na pewno fotografia syna, który 
jest, albo zginął na wojnie. Załóżmy, 
że przyszedłem do tego domu i chcę 
zaskarbić sobie sympatię gospodarzy. 
I co robię? Zaczynam im opowiadać  
o sobie i tę opowieść ciągnę w nie-
skończoność… Albo też do obcego 
domu przynoszę mój album rodzinny 
i bez przerwy mówię o sobie, i po-
kazuję zdjęcia z okresu dzieciństwa  

i zdjęcia rodziny – 
rodzeństwa, cioć, 
wujków...? Jeśli go-
spodarze należą do 
ludzi kulturalnych, 
będą uprzejmie słu-
chać, ale przez cały 
czas moich odwie-
dzin będą trzymać 
rękę na ustach, że-
bym nie zobaczył, 
jak ziewają z nu-
dów.

Natomiast gdy na-
prawdę chcę zdo-
być serce gospoda-
rzy, to gdy spojrzę 
na zdjęcie na ścia-
nie i powiem choć-
by tyle: „Ten młody 
człowiek ma taką 
miłą twarz…”, to  
w jednej chwili tym 
jednym zdaniem 
zyskuję ich serca!  
I oczywiście – choć 
tak może być – nie 
powinienem doda-
wać, że młody człowiek ma trochę za 
duży nos, albo obwisłe uszy…

Ale najlepiej zrobię, gdy panią domu 
poproszę, żeby opowiedziała coś  
o swoim synu. I kiedy zacznie mó-
wić, będzie mówić i mówić… i odtąd 
mam spokojne zajęcie na kilka godzin.  
W czasie tej „rozmowy” mogę nie ode-
zwać się ani słowem i jedno jest pew-
ne, że gdy wyjdę, a wieczorem jej mąż 
wróci do domu, to ze szczegółami opo-
wie mu, że złożył jej wizytę wyjątkowo 
sympatyczny i inteligentny człowiek.  
I niewykluczone, że swą opowieść za-
kończy zdaniem: „I jak on pięknie ze 
mną rozmawiał”!

A jak zdobyć sympatię u Boga? Nie-
którzy sądzą, że należy mówić, jacy 
dobrzy jesteśmy. „Panie, Boże! Ja chcę 
Tobie służyć! Ja chcę Cię kochać! Panie, 
Boże, jak ja chcę poświęcić się zupełnie 
Tobie”! Z kolei inni twierdzą, że zdobę-
dą Jego serce, gdy będą wyznawać, jacy 
są źli. „O, Boże! Jaki ja jestem nędzny! 
O, jak ja nie zasłużyłem na Twoją mi-
łość”! I tak dalej, i tak dalej… I tak przy 
okazji zapytam: Jak myślicie? Czy Bóg 
może „ziewać”?

Co można dać Bogu? Jest jedna odpo-
wiedź: jak najczęściej rozmawiaj z Bo-
giem o Jego Synu! Z pewnością zyskasz 
Jego sympatię i otrzymasz Jego błogo-
sławieństwo.

Wróćmy ponownie do 3 Księgi Mojże-
szowej (rozdz. 1-5). Na początku Księ-
gi jest przedstawiona ofiara całopalna, 
najważniejsza z ofiar nie mająca nic 
wspólnego z grzechem. Ofiara cało-
palna –  w odniesieniu do osoby Jezusa 
Chrystusa – przedstawia Jego całko-
wite ofiarowanie się Ojcu. Ta ofiara  
„numer 1” była tylko dla Boga!

Ofiara pokarmowa (rozdz. 2), składała 
się z dwóch części: jedna część była 
przeznaczona dla Boga, druga – dla 
kapłana. Trzecia ofiara, ofiara pojed-
nania (albo dziękczynna, biesiadna) 
składała się z trzech części: pierwsza 
była przeznaczona dla Boga, druga 
dla kapłana, a trzecia dla tego, kto ją 
składał. A więc przy ofierze pojednania 
Bóg i człowiek spożywali jedną ofiarę. 
„Karmili się” jedną ofiarą, tą Ofiarą, 
którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu 
Golgoty – ponieważ Jego ofiara objęła 
wszystkie ofiary i ustanowienia Stare-

go Testamentu (por. 3 Mojż. 1-5; Hbr.  
10,12.14).

Inny przykład. Mojżesz był przed Bo-
giem przez czterdzieści dni i nocy na 
górze. I Bóg pokazał mu tam projekt 
swojego Przybytku. Mojżesz dokładnie 
przyglądał się temu, co Bóg mu po-
kazał i przez ten cały czas patrzył na 
osobę i dzieło Jezusa. Na tej górze Bóg 
otworzył przed nim swoje serce! 

A czym jest wypełnione serce Boga? 
Albo spytajmy inaczej: Kogo Bóg naj-
bardziej kocha? Z reguły odpowiada-
my: „Bóg umiłował świat…”. Tak, to 
jest prawda. Ale co, lub kogo Bóg ko-
cha najbardziej? Swojego Syna! Boże 
serce jest przepełnione myślą o Synu. 
I kiedy, tam na górze Bóg ukazał Moj-
żeszowi wzór Przybytku – pokazał 
mu obraz Syna. Otworzył swoje serce 
przed Mojżeszem i rozmawiał z nim  
o Synu. I długo mówił mu o Synu. Moj-
żesz mógł patrzeć na to, na co Bóg pa-
trzy. Bóg powiedział Mojżeszowi: To 
jest „fotografia”, którą chcę ci pokazać: 
ona przedstawia mojego Syna. I Bóg,  
i Mojżesz zaczęli razem oglądać obraz 
Jezusa!

Potem Mojżesz zszedł z góry i spotkał 
ludzi, którzy byli w obozie. Ludzie zbie-
gli się do niego, ale ze strachu nie mo-
gli na niego patrzeć. Zapytał ich, co się 
wam stało? Dlaczego tak reagujecie? Ci 
ludzie przywykli do szemrania przeciw 
Mojżeszowi i przeciw Bogu, ale Moj-
żesz, którego zobaczyli stał się kimś 
niezwykłym, a jego twarz tak jaśniała, 
że się przerazili. On sam nic o tym nie 
wiedział. Dlaczego tak się stało? Moj-
żesz razem z Bogiem długo patrzył na 
Tego, na którego Bóg patrzy – na Syna.

Ale gdyby Mojżesz odpowiedział Bogu: 
Jak ja mogę patrzeć na to, na co Ty pa-
trzysz? Grzeszny jestem, przebacz mi 
grzechy; wiesz, że zgrzeszyłem nieje-
den raz. Co by się wtedy stało, gdyby 
odmówił Bogu? Na jego twarzy nie 
było by śladu chwały Bożej!

Cytowaliśmy już Ewangelię św. Marka 
(1,13). A w kolejnym, 9 rozdziale tej 
Księgi, czytamy, że „Jezus bierze ze 
sobą Piotra, Jakuba i Jana, i wprowa-
dza tylko ich samych na górę wysoką.  
I został wobec nich przemieniony. Sza-
ty Jego zajaśniały bielą tak czystą, ja-

kiej żaden farbiarz na ziemi nie zdoła 
uzyskać. I ukazali się im Eliasz z Moj-
żeszem rozmawiający z Jezusem. I ode-
zwał się Piotr do Jezusa: Rabbi, dobrze 
nam tutaj. Moglibyśmy postawić trzy 
szałasy, Tobie jeden, Mojżeszowi je-
den i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bo-
wiem, co powiedzieć: tak wielki strach 
ich ogarnął. I zstąpił obłok osłaniający 
ich, i głos się rozległ z obłoku: Oto Syn 
mój umiłowany, słuchajcie Go. Nagle 
rozejrzeli się wokoło i nie widzieli już 
nikogo: tylko Jezus był z nimi” (9,2-8; 
EPP). Bóg ukazał im w chwale swoje-
go Syna, zwrócił ich uwagę na Jezusa: 
On jest umiłowany, jest najważniejszy, 
Jego słuchajcie!

Jak można „karmić” Boga? Co lubi 
najbardziej? Chce, abyśmy mówili Mu  
o Synu. „Błogosławiony Bóg i Ojciec, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, któ-
ry w niebiosach pobłogosławił nas  
w Chrystusie wszelkim błogosławień-
stwem duchowym”.

Każdego dnia w czasie pobytu ludu 
izraelskiego na pustyni, dzień rozpo-
czynano od złożenia Bogu ofiary cało-
palnej. Ta ofiara była proroctwem, że 
przyjdzie ktoś, kto wypełni całkowicie 
wolę Bożą. I kiedy dzień się kończył, 
składano Mu ofiarę całopalną. Sens tej 
ofiary wyrażała modlitwa: Ojcze nie-
biański! Przyjdzie ktoś, kogo Ty sobie 
w stu procentach upodobasz. Adam, 
którego stworzyłeś – sprawił Ci zawód. 
My sprawiamy Ci zawód. Ale przyjdzie 
Ktoś, kto w pełni zaspokoi Twoje serce. 
Starotestamentowa ofiara całopalna 
była proroctwem o Jezusie: „Oto Syn 
mój umiłowany”!

A w jaki sposób można to zrealizować 
w modlitwie? Możemy się modlić: „Oj-
cze, który jesteś w niebie. Jaki cudow-
ny jesteś i jak cudowny jest Twój Syn; 
On jest odblaskiem Twojej chwały! Oj-
cze, On nie umarł za nasze grzechy ze 
względu na nas, ale przede wszystkim 
umarł dla Ciebie, żeby Tobie sprawić 
pełnię radości”! I dalej: powinniśmy 
mówić Bogu, jaki wspaniały jest Jego 
Syn! W ten sposób błogosławimy Bogu 
i Bóg przez nas jest błogosławiony.

Inny przykład. Jeśli ktoś nas kocha, lu-
bimy, kiedy nam o tym mówi. Bóg, któ-
ry wszystko wie, wie kim jest Jego Syn. 

fo
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(...) Wróciłem do domu  
i czułem się bardziej 
szczęśliwy, niż w dniu 
swoich urodzin. Nie 
mogłem się doczekać 
chwili, kiedy dam prezent  
mamie. 
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Ale sprawiamy Mu wielką radość, jeśli  
i my kochamy i czcimy Jego Syna. Tylko 
w ten sposób możemy „karmić” Boga.

Kiedy byłem pięcio-, czy sześcioletnim 
dzieckiem, co roku dostawałem prezen-
ty urodzinowe. Ale gdy miałem osiem 
lat, właśnie wtedy po raz pierwszy 
pomyślałem, że moja mama obchodzi 
urodziny w dniu 30 lipca. I zacząłem 
myśleć, żeby jej sprawić prezent. Kiedy 
miałem trzy lata i więcej, to nic takiego 
mi na myśl nie przyszło. Myślałem, że 
inni powinni mnie obdarowywać. Ale 
wtedy, pierwszy raz pomyślałem, że 
mogę coś ofiarować mojej mamie. I pa-
miętam, co zrobiłem. Zacząłem zbie-
rać puste butelki i czyścić, i sprzedałem 
je w sklepie. Z tymi pieniędzmi posze-
dłem do sklepu, położyłem je na ladzie 
i za wszystko kupiłem cukierków. Wró-
ciłem do domu i czułem się bardziej 
szczęśliwy, niż w dniu swoich urodzin. 
Nie mogłem się doczekać chwili, kiedy 
dam prezent mamie. Następnego dnia 
wstałem bardzo wcześnie rano i wresz-
cie nadeszła ta wspaniała chwila: ja 
mogę coś ofiarować mojej mamie!

Kim są „duchowe dzieci”? To ci, którzy 
chcą tylko odbierać błogosławieństwo 
od Boga. Ale w Jego Słowie jest wy-
raźnie napisane: „Błogosławiony Bóg  
i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, który w niebiosach pobłogosławił 
nas w Chrystusie wszelkim błogosła-
wieństwem duchowym”.

My też możemy błogosławić Boga! Czy 
to nie cudowne, że potężny, wspaniały 
Bóg, Bóg wszechmogący i nieskończe-
nie wielki, Ten, który jest stwórcą nieba 
i ziemi cieszy się, kiedy Jemu „dajemy 
prezenty”! Jaki „prezent” cieszy Go 
najbardziej? Największą radość spra-
wia Mu „fotografia” Syna! Nie przyno-
śmy i nie dawajmy Mu swoich „fotogra-
fii”. Gdy przychodzimy i mówimy Mu: 
„Ojcze, jak wspaniały jest Twój Syn” – 
Jego twarz rozjaśnia się chwałą i my się 
rozjaśniamy, i w Jego Synu mamy spo-
łeczność z błogosławionym Bogiem. 
„Mieć społeczność z Bogiem”, to zna-
czy mieć coś takiego, co jest wspólne 
Jemu i nam, co nas łączy. Dzieje się to 
wtedy, kiedy razem z Nim patrzymy na 
Jego Syna i którego widok sprawia nam 
przyjemność. W ten sposób – Bóg i my 
– „karmimy się” Jego Synem!

„Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który  
w niebiosach pobłogosławił nas 
wszelkim błogosławieństwem du-
chowym”. Gdybym nie otrzymywał 
od moich rodziców prezentów uro-
dzinowych, nigdy bym nie pomyślał, 
że powinienem też mojej mamie dać 
prezent. To ona cały czas mnie „bło-
gosławiła” i tylko dlatego też we mnie 
zaświtała myśl, że ja mogę ją „błogo-
sławić”. Tego dnia, którego ją „błogo-
sławiłem” otrzymałem coś najwięk-
szego: zostałem pobłogosławiony, 
dlatego że mogłem jej błogosławić!

Jeśli żyjemy i stale modlimy się: „Pa-
nie, błogosław mi”, to albo nie mamy 
nic, albo bardzo mało, gdyż jaśnie-
jemy tylko wtedy, gdy błogosławimy 
Bogu. Tak się stało, że gdy Dawid 
zgromadził wszystkie materiały po-
trzebne do budowy Świątyni Bożej  
i kiedy dowiedział się, że to nie on 
ma zbudować Dom Boży, modlił 
się do Boga: „Od ciebie pochodzi 
bogactwo i chwała, Ty władasz nad 
wszystkim, w twojej ręce jest siła  
i moc, […] aby uczynić kogoś wielkim 
i mocnym. […] Boże nasz, składamy 
ci dzięki i wielbimy chwalebne imię 
twoje. […] Panie, Boże nasz, całe to 
bogactwo, które przygotowaliśmy, 
aby zbudować przybytek dla świętego 
imienia twego, z twojej ręki pochodzi  
i twoim jest wszystko” (1 Kn. 29,12-
16). Dawid wyznał przed Bogiem: 
Dajemy Ci wszystko, co z Twojej ręki 
otrzymaliśmy. To jest błogosławienie 
Boga.

„Błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który  
w niebiosach pobłogosławił nas 
wszelkim błogosławieństwem ducho-
wym”. Czy chcemy Bogu błogosła-
wić? Myślę, że od dzisiaj Bóg będzie 
otrzymywał od nas wiele błogosła-
wieństw.  

Kazanie wygłoszone w 1976 r.  
[nowe opracowanie].  
Teksty ST cytowane z „Biblii 
Warszawskiej”; teksty NT z nowego 
przekładu: „Ekumeniczny Przekład 
Przyjaciół” (EPP), „Listy św. Pawła” 
Warszawa 2011.

Dzień 30 października 2011 roku na 
długo pozostanie w pamięci członków 
zboru tarnowskiego. Nabożeństwo,  
w którym uczestniczyliśmy było oka-
zją do podwójnego jubileuszu, oraz 
uroczystości dziękczynienia za błogo-
sławieństwa, którymi łaskawie obdarza 
nas Bóg w Panu Jezusie Chrystusie.

 W książce „Historia Zborów Baptystów 
w Polsce do 1930 roku” pióra Krzysztofa 
Bednarczyka czytamy: „P ierwszy zor-
ganizowany Zbór Baptystów na terenie 
województwa krakowskiego powstał  
w Tarnowie”. Według ustnego przeka-
zu, prekursorem niesienia Dobrej No-
winy w Tarnowie był ewangelista Józef 
Kuchnia z Nowego Sącza. Przyjeżdżał 
do Tarnowa do rodziny Niwińskich (ro-
dziców żony). Był rok 1923, kiedy wy-
żej wspomniany składał świadectwo 
ewangelii rodzinie oraz jej sąsiadom, 
Katarzynie i Józefowi Piaseckim. Zachę-
cony tym zwiastowaniem Józef Piasecki 
dzielił się Dobrą Nowiną o Zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie w swoim środowi-
sku pracy, między innymi z Andrzejem 
Adamczykiem, którego zapraszał wraz 
z rodziną na spotkania lektury Pisma 
Świętego do swego domu. Od tego cza-
su kilka rodzin systematycznie spotyka-
ło się w domu Piaseckich na domowe 
nabożeństwa, którym przewodniczył 
Józef Kuchnia. Rezultatem zwiastowa-
nego Słowa był pierwszy chrzest na 
wyznanie wiary, który został udzielony 
czterem osobom 8 czerwca 1924 roku.

„…Jesienią 1931 roku Andrzej Adamczyk 
napisał do Rady Kościoła Związku Sło-
wiańskich Baptystów: „Walcząc samot-
nie odczuwaliśmy potrzebę łączności  
z tymi zborami, które kierują się duchem 
porządku, jaki apostołowie zaprowadzili 
w Kościele Chrystusa. Po wspólnej mo-
dlitwie i naradzie z natchnienia Ducha 
Świętego postanowiliśmy przyłączyć się 
do Związku Słowiańskich Baptystów. 
Naszym pragnieniem jest z tymi braćmi 
wspólnie pracować i pozostawać w ści-
słej społeczności”.

 

Ireneusz Skoczeń

85 lat      w Tarnowie!
WYDARZENIA

Dzień 31 października 1931 roku jest 
historyczną datą ukonstytuowania się 
Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Tarnowie. Wraz z decyzją o ukon-
stytuowaniu Zboru baptystycznego  
i przyłączeniu się do Unii Słowiańskich 
Baptystów, nabożeństwa Zboru odby-
wały się w mieszkaniu Andrzeja i Kata-
rzyny Adamczyków przy ul. Pilzneńska 
Brama. Przewodniczący Zboru Andrzej 
Adamczyk nawiązał kontakt z pracow-
nikiem misyjnym A.W. Kurzawą, który 
w grudniu 1931 roku po raz pierwszy 
uczestniczył w nabożeństwie Zboru 
tarnowskiego. Od 1932 roku A.W. Ku-
rzawa systematycznie przyjeżdżał do 
Tarnowa usługując Słowem Bożym oraz 
udzielając posług religijnych członkom 
wspólnoty baptystycznej.

Z miesiącem październikiem wiąże się 
jeszcze jeden jubileusz naszego Zbo-
ru. W dniu 10 października 1971 roku 
odbyła się uroczystość 40-lecia Zboru 
oraz poświęcenia budynku, ufundo-
wanego dla Zboru tarnowskiego przez 
pastora Kaczówkę, polskiego emigranta, 
który do osiągnięcia wieku emerytalne-
go pełnił służbę pastora w Brandford  
w Kanadzie. Warto dodać, że Bóg po-
błogosławił nam w dalszej pracy nad da-
rowanym obiektem. W ostatnich latach 
dzięki ofiarności społeczności Zboru  
i przyjaciół zainicjowany został remont 
zabytkowego budynku Kościoła. Wy-

remontowano dach i piwnice, zaadap-
towano strych i poddasze na pokoje 
gościnne, punkt katechetyczny i miej-
sce spotkań młodzieży. Przygotowując 
się do jubileuszu 80-lecia Zboru, oraz  
40-lecia poświęcenia Kościoła gruntow-
nie zmodernizowano  salę nabożeństw  
i pozostałe używane pomieszczenia.

W ostatniej dekadzie tarnowski Zbór 
kładzie szczególny nacisk na rozwój 
działalności społecznej. Organizujemy 
konferencje i wydarzenia ewangeliza-
cyjne, zapoczątkowaliśmy spotkania 
dla kobiet i śniadania dla mężczyzn. 
Powstały grupy domowe, w których li-
derzy pomagają zarówno członkom na-
szego Zboru, jak i przyjaciołom rozwi-
jać więź z Bogiem. W budynku Zboru 
działa punkt katechetyczny dla dzieci 
i młodzieży. W okresie wakacji i ferii 
letnich organizowane są koncerty, oraz 
obozy młodzieżowe.

Na nabożeństwie jubileuszowym usłu-
giwał przewodniczący Rady Kościoła 
Prezbiter Gustaw Cieślar. Wśród licznie 
zgromadzonych gości ze zborów na-
szego okręgu życzenia owocnej służ-
by i Bożego błogosławieństwa składali 
pastor Zbigniew Sobczak, Mike Green, 
Adam Ratuszyński, Marek Orlicki, pastor 
Robert McKinney z Bochni, Jim Gray-
son, a także reprezentujący biskupa tar-
nowskiego ks. Prof. Janusz Królikowski  
z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Odczytane zostały listy z gratulacjami 
od Prezydenta Miasta Tarnowa i Rady 
Kościoła.

Po uroczystym nabożeństwie zborow-
nicy wraz z zaproszonymi gośćmi udali 
się na wspólny obiad do restauracji Pa-
saż. Z radością uczestniczyłem w roz-
mowach z braćmi i siostrami, których 
Bóg połączył z nami swoją miłością.  
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Każdego roku w listopadzie, sio-
stry ze zborów baptystycznych na 
całym świecie obchodzą Świato-
wy Dzień Modlitwy Kobiet Bap-
tystycznych. Na specjalnych spo-
łecznościach lub nabożeństwach 
łączą się w modlitwie o rozmaite 
potrzeby.  Zbierają również ofiarę 
pieniężną na konkretny cel.

Kobiety ze Zboru Chrześcijan 
Baptystów w Białymstoku przy 
ulicy Kujawskiej, pod przewod-
nictwem siostry Ewy Gutkowskiej 
i siostry Danuty Nazaruk zorga-
nizowały i poprowadziły spe-
cjalne nabożeństwo, dołączając 
się do tego wielkiego, światowe-
go dzieła modlitwy. W tym roku 
hasłem spotkań było „Chodzenie 
w Duchu przez życzliwość”. We 
współczesnym świecie jest ona 
„towarem deficytowym”. Życz-
liwość  należy do owocu Ducha 

Dziękuję Bogu mojemu za każ-
dym razem, ilekroć was wspomi-
nam, zawsze w każdej modlitwie 
mojej za wszystkich was z radością 
się modląc, za społeczność waszą  
w ewangelii od pierwszego dnia aż 
dotąd, mając tę pewność, że Ten, któ-
ry rozpoczął w was dobre dzieło, bę-
dzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa 
Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak 
myślał o was wszystkich dlatego, że 
mam was w swoim sercu. (Fil 1,3-7a).

Z wdzięcznością Bogu i wielką 
radością rozpoczęliśmy we wrześniu 

Świętego. Powinna więc być cechą cha-
rakterystyczną każdego wierzącego. 

W pierwszej części nabożeństwa usły-
szeliśmy krótką historię Światowego 
Dnia Modlitwy Kobiet. Został on usta-
nowiony ponad 50 lat temu. Obecnie 
uczestniczą w nim siostry z 7 Unii 
Kontynentalnych, zrzeszających 132 
kraje i 229 krajowych baptystycznych 
organizacji kobiecych. Program Dnia 
Modlitwy przygotowują siostry z  Ko-
biecego Departamentu Kobiet Bapty-
stycznych. Na naszym nabożeństwie 
zostały odczytane listy od sióstr: Patsy 
Davis, Dyrektor Departamentu, siostry 
Raquel Contreras, Prezydent Departa-
mentu oraz Yvonne Pitter, Prezydent 
Kobiet na Karaibach. Karaiby a szcze-
gólnie Haiti to rejon, który bardzo do-
tkliwie ucierpiał w tym roku przez silne 
trzęsienie ziemi. Wiele naszych sióstr 
i braci straciło swoje rodziny, domy, 
środki do życia.  Będąc w tak tragicznej 

i beznadziejnej sytuacji potrzebują oni 
nie tylko naszej modlitwy, ale również 
pomocy finansowej.

Kolejnym punktem nabożeństwa było 
studium biblijne „Chodząc w Duchu 
poprzez życzliwość”,  przedstawione 
przez przewodniczącą kobiet w na-
szym zborze, siostrę Danutę Nazaruk. 
Jeszcze raz uświadomiłyśmy sobie, 
czym tak naprawdę jest życzliwość. 
Dar życzliwości jest to przekazywanie 
miłości i życzliwości samego Boga, słu-
żenie bliźnim z sercem pełnym współ-
czucia. Zostałyśmy zachęcone, by co-
dziennie ją okazywać tym, których Bóg 
stawia na naszej drodze. 

W dalszej części nabożeństwa wy-
słuchałyśmy kilku świadectw Bożego 
działania. Następnie modliłyśmy się o 
konkretne potrzeby kobiet na wszyst-
kich kontynentach, jak też o Światowy 
Związek Baptystów i jego Kobiecy De-

Urszula Jankiewicz

Dzień Modlitwy Kobiet  
w Białymstoku

partament. Kobiety na całym świecie 
borykają się z wieloma różnymi proble-
mami: biedą, brakiem podstawowych 
środków do życia, analfabetyzmem, 
wykorzystywaniem seksualnym, prze-
mocą itp. Wyrazem życzliwości i mi-
łości wobec potrzebujących jest kon-
kretna pomoc  poprzez  zbieranie ofiar 
pieniężnych. Część tegorocznej ofiary 
zebranej w naszych zborach będzie 
przekazana wierzącym z regionu Kara-
ibów, szczególnie z Haiti. Wierzymy, że 
te pieniądze chociaż w małym stopniu 
zaspokoją potrzeby naszych sióstr i bra-
ci w tamtym odległym rejonie świata. 
Módlmy się, by mimo ciężkiej sytuacji 
nie stracili wiary i nadziei na poprawę 
swojego losu, ufali Bogu pomimo cięż-
kich doświadczeń. Wspólna modlitwa 
ma wielką moc, a Pan Bóg jest Bogiem 
rzeczy niemożliwych. Chodźmy w Du-
chu, a wówczas świat wokół nas na 
pewno zmieni się na lepsze.    
 

dr. Janusza Kucharczyka, mgr. Irene-
usza Dawidowicza, mgr. Tomasza 
Bogowskiego, mgr Zofii Głuszek oraz 
lektora języka angielskiego - Dana 
Aldridge’a. Pierwszoroczni studenci 
teologii otrzymali z rąk Rektora indek-
sy i wraz z nowymi słuchaczami RIB 
zostali uroczyście powitani w murach 
naszej uczelni. 

Niedzielna uroczystość otworzy-
ła drzwi naszego Seminarium dla  
22 nowych studentów, ale była rów-
nież zwieńczeniem studiów w WBST 
dla dwóch absolwentów: Wiesława 
Grzywacza i Czesława Czecha, któ-
rzy obronili swoje prace licencjackie 
dzień wcześniej, zaś na niedzielnym 
nabożeństwie otrzymali dyplomy li-
cencjata teologii baptystycznej. 

Wspólnie z Radą Kościoła urucho-
miliśmy w październiku 2011 roku In-
stytut Rozwoju Kościoła (IRK) - nową 
inicjatywę edukacyjną WBST, której 
kierownikiem został prezb. Gustaw 
Cieślar, a koordynatorem - pastor 
Paweł Kugler. W 2-letnim kursie IRK 
podjęło naukę 32 studentów. Do tej 
pory odbyły się dwie sesje wykładowe 
w nowym Instytucie WBST (w dniach 
6-8 października i 1-3 grudnia). Tak 
więc ogółem w naszym Seminarium 

mamy grupę aż 72 studentów, za 
których jesteśmy bardzo wdzięczni  
Panu Bogu. Ufamy również, że  
w kolejnym roku akademickim po 
wakacjach powitamy kolejnych no-
wych studentów. 

Natomiast w dniach 9-11 grudnia 
odbył się w WBST ostatni zjazd stu-
dentów w roku kalendarzowym 2011, 
podczas którego grono studenckie  
i część wykładowców spotkało się  
w sobotni wieczór na seminaryjnej 
Adwentówce. Czas spędzony przy 
Słowie Bożym, wspólnym kolędowa-
niu i rozmowach przy zastawionym 
wigilijnymi potrawami stole najlepiej 
zaświadczył o tym, że tworzymy do-
brą seminaryjną rodzinę. 

Drodzy Przyjaciele WBST! Z po-
czątkiem nowego 2012 roku z rado-
ścią przekazujemy Wam najświeższe 
wiadomości z naszej służby i pracy 
dla Pana, nieustannie dziękując Bogu 
za Jego troskę i opiekę nad naszym 
Seminarium. Jednoczenie dziękujemy 
Wam za wszelkie wsparcie, jakiego 
udzielacie naszej kościelnej uczelni. 
W nowym roku pamiętajcie również  
o nas w Waszych modlitwach, by przy-
gotowywanie świętych do dzieła po-
sługiwania, do budowania ciała Chry-
stusowego (Ef 4,12) nie ustawało.  

Podajemy również 
 nowy numer konta WBST:

Bank Zachodni WBK nr  
09 1090 1753 0000 0001 1684 2251

Emilia  
Jarczyńska Dobre wieści z WBST w Warszawie

2011 roku kolejny rok akademicki  
w Wyższym Baptystycznym Semi-
narium Teologicznym w Warszawie-
Radości. W dniach 16-18 września br. 
miał miejsce pierwszy zjazd studen-
tów teologii oraz słuchaczy nowej 
inicjatywy WBST - Rocznego Instytu-
tu Biblijnego (RIB). Łącznie do grona 
naszych studentów dołączyły 22 oso-
by: 16 osób na pierwszy rok 4-letnich 
studiów teologicznych, 5 osób na RIB 
oraz 1 osoba na Studia Uzupełniające 
Licencjackie. Również grono peda-
gogiczne powiększyło się o nowego 

wykładowcę - pastora mgr. Roberta 
Miksę, który prowadzi zajęcia z her-
meneutyki.

Wrześniowy zjazd był czasem 
pierwszych wykładów i nawiązania 
relacji między starszymi rocznika-
mi studentów a nowymi osobami  
w Seminarium. Formalna immatry-
kulacja nowych studentów nastą-
piła podczas niedzielnego nabo-
żeństwa inaugurującego nowy rok 
akademicki w WBST, a dokonał jej 
Rektor dr Andrzej Seweryn w towa-
rzystwie części kadry Seminarium:  
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Dawać Bożą miłość 
i godność

z pastorem Davidem Zijjan o jego pracy  
w Ugandzie rozmawia Mateusz Wichary

Czy możesz się przedstawić?

Nazywam się David Livingstone Zijjan. 
Jestem Dyrektorem Misji Miłości Boga 
Ojca (Father’s Divine Love Ministiries) 
oraz pastorem Kościoła Miłości Boga 
Ojca w Jinja, w Ugandzie. 

Opowiedz nam o swoim Kościele. 

Jesteśmy niezależnym kościołem o bap-
tystycznym charakterze. Należymy do 
wyznania Unii Kościołów Narodzenia 
na Nowo w Ugandzie, które zrzesza  
kilka tysięcy zborów. Nasz zbór po-
wstał 6 lat temu. Obecnie ma około 
250 członków. 

Jak założyłeś ten kościół? Miałeś jakieś 
wsparcie? Grupę założycielską? 

Założyłem ten kościół z wraz z piąt-
ką bliskich przyjaciół w styczniu 2006 
roku. W pierwszą niedzielę dołączyło 
się do nas 27 osób. W drugą było nas 
już 43. Wzrost jest stopniowy. 

Chciałbym, by podobnie wyglądało to 
w Polsce. Powiedz, czy taki rozwój ob-
serwujecie wszędzie w Ugandzie? Jak 
wygląda wasze chrześcijaństwo? 

Ugandę uważa się za w 80% chrześci-
jański kraj. Rozumie się przez to jednak, 
że owe 80% należy do Kościołów bądź 
religii, które odwołują się pozytyw-
nie do Jezusa Chrystusa. Największe  
z nich to Kościół katolicki i anglikański, 
ale zaliczają się w to również mormoni 
i bahaiści. W mojej ocenie, nie więcej 
niż 5% Ugandyjczyków faktycznie do-
świadczyło nawrócenia. I żyje chrześci-
jańskim życiem. Jeśli chodzi o wyzna-
nia ewangeliczne, mamy sporo zborów 
niezależnych, mamy baptystów, mamy 
kościoły charyzmatyczne. Ujmę to tak: 
mamy chrześcijański kraj, który jest cią-

gle nieschrystianizowany. Wiele osób 
wyznaje chrześcijaństwo, ale swym ży-
ciem mu zaprzecza. I tak na przykład 
teoretycznie 80% naszego parlamentu 
to chrześcijanie, podczas gdy nasi po-
litycy są jednymi z najbardziej skorum-
powanych na świecie. Nie ma również 
prawdziwego pojednania pomiędzy 
różnymi plemionami. Nie ma praw-
dziwie chrześcijańskich wartości. Jeśli 
zapytasz na ulicy, większość odpowie: 
jestem chrześcijaninem. Ale to oznacza 
wyłącznie rodzinną tradycję. Moi rodzi-
ce należą do jakiegoś kościoła, więc ja 
też. To same wnuki Boże – a wiemy, że 
Bóg ma tylko dzieci! 

A jak to wyglądało w twojej rodzinie?

Mój ojciec był anglikaninem. Nie był 
wzorem troski - pierwszy raz zobaczy-
łem go, gdy miałem 17 lat, więc niczego 
szczególnego mnie nie nauczył. Moja 
matka była katoliczką, jednak praktyko-
wała również animizm, kult przodków, 
który jest w Afryce wciąż bardzo rozpo-
wszechniony. Ale ponieważ mój ojciec 
był anglikaninem, i mnie uważano za 
anglikanina mimo, że nigdy nie byłem 
w anglikańskim kościele, do czasu, gdy 
zostałem nastolatkiem, gdy mnie w nim 
wreszcie ochrzczono. Wtedy również 
otrzymałem imiona, którymi do dziś się 
posługuję – imiona chrzestne. Od tego 
czasu odwiedzałem kościół anglikański 
dwa razy w roku – na Wielkanoc i Boże 
narodzenie. 

Jak to się więc stało, że zostałeś chrze-
ścijaninem? Oraz – jak wzywacie takie 
osoby do autentycznego nawrócenia? 

Cóż, zacznę od tego, że wychowywa-
łem się w bardzo biednej okolicy, wsi, 
gdzie nie było żadnych kościołów. Gdy 
miałem kilkanaście lat baptyści (mał-

żeństwo z Ameryki) otworzyli w naszej 
wiosce punkt misyjny. Zaczęli organizo-
wać nabożeństwa i szkółkę niedzielną 
dla dzieci. Znałem dobrze angielski ze 
szkoły, bo oficjalnym językiem w Ugan-
dzie jest angielski. Zacząłem pomagać 
w lekcjach szkółki niedzielnej w tłuma-
czeniu. W tym samym czasie studenci  
z baptystycznego seminarium przyje-
chali do naszej wsi i zrobili ewangeliza-
cję od drzwi do drzwi. W każdym domu 
mówili o Jezusie. Nie pamiętam dokład-
nie, o czym z nami wtedy rozmawiali 
ale pamiętam, że wtedy właśnie popro-
siłem Jezusa, aby mnie przyjął. Po kilku 
dniach wzięli nas nad jezioro – miesz-
kaliśmy nad Jeziorem Wiktorii – i zachę-
cili wszystkich nawróconych do chrztu. 
Ochrzciłem się i zacząłem chodzić do 
kościoła baptystów. W nim rozpoczęła 
się moja wędrówka  z Panem. 

Co do twojego drugiego pytania – mó-
wimy wszystkim, że chrześcijaństwo nie 
jest do wyznawania, ale do praktykowa-
nia. Pismo mówi, że ludzi - jak rośliny 
poznajemy po ich owocu. Prawdziwa 
wiara zmienia styl życia. Jeśli wyznaje-
my chrześcijaństwo, ale żyjemy wbrew 
wyznaniu, to życie jest ważniejsze niż 
wyznanie. Weźmy za przykład inny 
afrykański kraj, Ruandę. Uważa się ją za 
jeden z najbardziej schrystianizowanych 
krajów w Afryce; ale właśnie tam doko-
nano największego ludobójstwa. To, co 
się liczyło, to czy jesteś z tego samego 
plemienia a nie twoje chrześcijaństwo. 
Wszyscy byli chrześcijanami i wszyscy 
się wybijali. Oto chrześcijanie, którzy 
mordowali się nawzajem. 

Życie to największy test chrześcijań-
skiego wyznania. W Afryce, a pewnie 
nie tylko w Afryce wyznanie wiary jest 
bardzo często niezwiązane z faktyczną 

przemianą życia. Uczymy więc ludzi, 
że bezpośrednim dowodem twojej wia-
ry jest faktyczny sposób twego życia. 

A jak ewangelizujecie?

Przez ostatnie siedem lat planowo do-
cieraliśmy do otaczających nas miej-
scowości z dobrą nowiną o zbawieniu 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeste-
śmy przekonani, że ewangelizacja dzia-
ła najlepiej, gdy miejscowi ludzie do-
cierają do swych grup językowych. Nie 
muszą wtedy uczyć się języka, kultury, 
znają miejscowe warunki. Używamy na-
stępujących metod: po pierwsze, ewan-
gelizacji indywidualnej. Rozumiemy 
przez to wyjazd grupy misyjnej do okre-
ślonej miejscowości, gdzie ewangeliści 
intencjonalnie rozpoczynają rozmowy  
o Bogu i zbawieniu. Bardzo często łączy 
się to ze składaniem osobistego świa-
dectwa. To bardzo skuteczna metoda. 
Druga, to ewangelizacja od drzwi do 
drzwi. Zazwyczaj odwiedzając okre-
ślony dom modlimy się o jego potrzeby. 
Często wskutek tego całe rodziny na-
wracają się do Pana, co wzmacnia po-
dejmowane decyzje, gdyż domownicy 
są dla siebie zachętą i czują się za nową 
drogę współodpowiedzialni. 

Trzeci sposób to ewangelizacja masowa. 
Zazwyczaj następuje po działaniach 
wcześniej opisanych. Ogłaszamy duże 
wydarzenie, zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. Stawiamy scenę, na któ-
rej organizujemy chrześcijański koncert 
przeplatany z dramą i świadectwami. 
Całość kończy się ewangelizacyjnym 
kazaniem połączonym z wezwaniem 
do nawrócenia. Niedługo po tym wy-
darzeniu następuje chrzest – w jeziorze 
Wiktorii lub Nilu. 

Czwarty sposób to ewangelizacja spo-
łeczna. Wszystko, co robimy - opie-
ka nad wdowami i sierotami, pomoc  
w edukacji bądź zdrowotna, wszystko 
za cel ma pokazanie, że Chrystus nie 
jest obojętny na ich dolę; że im współ-
czuje. Łączymy naszą ewangelizację  
z działaniami prospołecznymi wła-
śnie tutaj. Ostatecznym celem obu jest 
wywyższenie Chrystusa, który okazał  
i okazuje nam łaskę. 

No właśnie – to porozmawiajmy  
o tych prospołecznych działaniach. Co 
robisz, jako prowadzący Misję Miłości 
Boga Ojca?

Cóż, zacznę od tego, że jest to kościel-
na organizacja charytatywna. Naszym 
najważniejszym działaniem jest opieka 
nad sierotami. Zapewniamy im godne 
warunki życia. Płacimy za ich eduka-
cję. Troszczymy się o ich wikt i opiekę 
medyczną. Przy okazji, dwa dni temu 
jedna z naszych wychowanic trafiła do 
szpitala. Zdiagnozowano chorobę ne-
rek. Hasło, w które wierzymy, i przez 
które określamy naszą misję brzmi: 
dawać godność afrykańskim dzieciom. 
Mówimy przez to, że robimy wszystko, 
aby afrykańskie dziecko w całym świe-
cie było postrzegane jako otoczone taką 
samą godnością i troską, jak dziecko  
z Zachodu. Aby, kiedy ktoś wspomni  
o afrykańskim dziecku, nie rodziły się 
skojarzenia dzieci zabiedzonych, głodu-
jących, chorych, ale dzieci uczących się, 
zadbanych i pobożnie wychowanych. 

To wielkie wyzwanie.

Tak, wiemy o tym, szczególnie w Ugan-
dzie, w której mieszka ponad 2,5 milio-
na sierot. Ponad 2,5 miliona! W każdej 
wiosce, na każdej ulicy. Są wszędzie. To 
gigantyczne wyzwanie! Przede wszyst-
kim dla Kościoła. Ale wierzymy, że wła-
śnie Kościół Jezusa Chrystusa i tylko on 
ma odpowiedź i środki na to, by je pod-
jąć! Na wszelkie problemy ludzkości. 

Działamy również w okolicznych miej-
scowościach. Budujemy domy dla 
wdów, które mają pod swoją opieką 
dzieci, aby zapewnić im bezpiecz-
niejsze warunki dla ich wychowania.  
Następnie finansujemy ich edukację. 
Również, udzielamy małe granty dla 
wdów, aby mogły rozpocząć własny, 
mały interes, dzięki któremu będą  
w stanie się utrzymać. Najpierw robimy 
z nimi rozpoznanie rynku itd.

A możesz podać przykład? 

Jedna z wdów mieszka blisko szkoły. 
Daliśmy jej 50$ na mąkę, olej, syrop. 
Zaczęła robić placki, które sprzedaje 
studentom. Mając podstawowe prze-
szkolenie i podstawowe środki, ma 
perspektywy na rozwój, na samowy-
starczalność dla siebie i dzieci. Mówimy 
tutaj o sprawach podstawowych: mydło, 
ubiór, jedzenie. 

Staramy się również dbać o ich zdrowie. 
Wspominałem ci o tej dziewczynce, 
która ma chorą nerkę. Ona jest właśnie 
w jednej z takich rodzin. Potrzebny jest 

Pastor David Zijjan

Dwóch pierwszych absolwentów Collegu spośród wychowanków 
pastora Davida - Moses i Abbas

Dzieci na podwórku

Przygotowywanie terenu pod nowy dom

Nowo zbudowany dom dla wdowy
Poniżej: grupa biblijna Kikuuku
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dla niej przeszczep nerki. Natychmiast. 
W jakiejkolwiek innej sytuacji ta dziew-
czynka nie miałaby szans. Bez swego 
adwokata, bez opiekuna byłaby ska-
zana na śmierć. Wiesz, ile kosztuje ta 
operacja? Ponad 25.000 Euro. Chcemy 
je zebrać. Chcemy powiedzieć, że jeśli 
ta suma może ocalić jej życie, to nale-
ży ją wydać. Bo życie tej dziewczynki 
jest warte każdego eurocenta z tej sumy. 
Ona nie jest mniej wartościowa, niż inne 
dzieci. Ona po prostu jest lekceważona. 
Jesteśmy głosem. Głosem tych, których 
głosu nikt nie może usłyszeć!  

Powiedz mi David, jak to wygląda 
w liczbach. Jak wieloma dziećmi się 
opiekujecie? Jak ta opieka jest zorga-
nizowana?

Sytuacja na rok 2011 wygląda następu-
jąco. Prowadzimy trzy ośrodki opieki 
nad sierotami. Jeden na wyspie Lingi-
ria, na jeziorze Wiktorii 50 km od Jinjy,  
w którym mamy 54 dzieci, którymi 
opiekuje się 31 wdów. Kolejny ośrodek 
to Rapha, Dziecięce Niebo - 60 dzieci. 
Następnie Peniel, jak na razie 27 dzie-
ci. Peniel to wioska dziecięca, cały czas  
w budowie. Budujemy tam domy, 
każdy z trzema sypialniami, pokojem 
dziennym, kuchnią i dwoma łazienka-
mi, w każdym z nich wdowa/opiekunka 
– nazywamy je mamami zastępczymi. 
W każdym z domów po 8-10 dzieci. Te-
raz budujemy tam czwarty dom. 

Ile domów chcecie tam wybudować?

Dziesięć. W końcu – mamy dzieci, które 
mieszkają w domach, które wybudowa-
liśmy w okolicznych miejscowościach. 
Zbudowaliśmy takich domów 12, budu-
jemy 13-ty. Tych 12 domów jak na razie 
ocaliło 50 dzieci. Ten 13-ty jest przezna-
czony dla siedmiu następnych. Do tego 
mamy 47 dzieci, którym zapewniamy 
środki na edukację i opiekę medyczną, 
a którymi opiekują się krewni. W sumie 
więc, w ten czy inny sposób bezpośred-
nio mamy wpływ na ponad 240 osiero-
conych dzieci.  

To bardzo szeroka i kosztowna wizja. 
Powiedz, jak to wszystko funkcjonuje?

Roczny budżet za ostatni rok wyniósł 
180.000$ (ok. 620 000 zł). Większość 
tej sumy zbieram na Zachodzie. Jest 
kilka kościołów i charytatywnych orga-
nizacji chrześcijańskich, które płacą co 
roku określoną sumę; czasem również 

przyjeżdżają różne grupy chrześcijan, 
aby wybudować dom, lub zrealizować 
jakiś inny projekt. Niektórzy chrześci-
janie podejmują decyzję o wspieraniu 
nas regularnie co miesiąc, przez rok lub 
5 lat. Coraz większą część tej sumy po-
krywam sam, przez nasze inwestycje  
w Ugandzie. Tworzymy projekty, dzięki 
którym dajemy pracę i jesteśmy w stanie 
pokrywać koszty utrzymania. Ciągle jed-
nak duży procent wsparcia to fundusze 
zbierane w różnych częściach świata. 

Jaki jest wasz cel?

Naszym celem jest być kiedyś samofi-
nansującą się organizacją. Ale również 
stworzyć mechanizmy, które sprawią, 
że nasze dzieło nas przeżyje. Tu się 
pojawia pomysł, o którym kiedyś roz-
mawialiśmy, założenia instytucji edu-
kacyjnych. Stworzenie własnych szkół 
znacznie poszerzyłoby nasze możli-
wości zapewnienia edukacji. Dodat-
kowo, zapewniłoby również środki od 
uczniów spoza naszych ośrodków, po-
siadających rodziny, którzy chcieliby 
w nich się uczyć. Marzymy również  
o własnych stacjach medycznych. 

Powiedz nam jeszcze, jak to się stało, 
że zacząłeś tę pracę? 

Nagrałem kiedyś o tym krótki film, któ-
ry można obejrzeć na youtube (można 
odnaleźć go wpisując w wyszukiwarkę 
„Fathers Divine Love Ministries”). On 
mówi wszystko. W skrócie, miałem 
trzech braci. Wszyscy zmarli ze wzglę-
du na AIDS. Najstarszy z nich przed 
śmiercią poprosił mnie, bym zatroszczył 
się o jego trójkę dzieci. Miałem wte-
dy 17 lat. Musiałem przerwać szkołę.  
W 2001 r. adoptowałem jeszcze jedne-
go chłopczyka. W 2003 ożeniłem się  
z Sarą. Ona, razem ze swą matką mia-
ła wtedy pod opieką 7 dzieci zmarłych 
krewnych. Zaczynaliśmy więc wspólne 
życie mając pod swoją opieką 11 dzieci, 
nie mając żadnych własnych! Odebrali-
śmy to, jako Boże powołanie do pracy 
z dziećmi. W 2005 roku rozpoczęliśmy 
pracę w pierwszym sierocińcu, mając 
pod swoją opieką 54 dzieci.

Czy w międzyczasie zyskaliście rów-
nież własne?

Tak, mamy trzy córki i jednego syna. 
Jak na razie (śmiech). Dodam jeszcze, 
że bardzo zależy nam na edukacji, od 
szczebla podstawowego do uniwersy-

teckiego. Chcemy naszych wychowan-
ków wyposażyć na przyszłe życie, jak 
tylko potrafimy najlepiej. 

Czy możesz wyjaśnić, dlaczego uwa-
żasz, że warto wydawać pieniądze na 
edukację? Czy nie lepiej za te pienią-
dze dostarczyć większej ilości dzieci 
podstawowej pomocy?

Nie chcemy jedynie podtrzymywać 
dzieci przy życiu, oferując im posiłek 
dziennie. Chcemy je wyposażyć, aby 
były zdolne wywierać twórczy wpływ 
na życie innych ludzi, na Ugandę. Aby 
były gotowe na realia rynku, zdolne 
uzyskiwać dobrze płatne prace. Te 
dzieci są tak samo ludźmi, jak dzieci 
mające rodziców. To nie są jacyś półlu-
dzie, których wystarczy nakarmić! Mają 
wspaniałe talenty i własne marzenia. 
Chcą zmieniać świat wokół siebie: chcą 
iść na medycynę i być lekarzami; chcą 
iść na prawo i zostawać adwokatami, 
zostawać inżynierami. Zmieniać nasze 
społeczeństwo, dodać swą część do 
przemiany Afryki. 

Bez edukacji to jest niemożliwe. Edu-
kacja jest kluczowa, bo sprawia, że są 
w stanie sami się utrzymać, z czasem 
dawać pracę innym. Przy tym są pełni 
bojaźni Bożej. W tym roku pierwsza  
z naszych podopiecznych skończyła 
studia z licencjatem zarządzania zaso-
bami ludzkimi, a podopieczny został 
inżynierem telekomunikacji. Ale nie 
jest zwykłym inżynierem telekomuni-
kacji. Jest inżynierem z bojaźnią Bożą  
w sercu. Bez naszej pomocy te marzenia 
nie mogłyby się spełnić. Za rok licencjat  
z planowania projektów i przedsiębior-
czości skończy kolejna podopieczna. 
Dziewczyna, którą wzięliśmy od ciężkiej 
pracy na roli. Zresztą, edukacja kobiet 
to łamanie kolejnej bariery. Większość 
osób wykształconych w Afryce subsaha-
ryjskiej to mężczyźni; oni są w zasadzie 
jedynymi, w których edukację inwestują 
rodziny. Kobieta wychodzi bowiem za 
mąż i zasila inną rodzinę. My chcemy 
również kobietom dać zdolność znale-
zienia profesjonalnej pracy. Wierzymy, 
wbrew powszechnej tutaj opinii, że Bóg 
może powoływać również kobiety do 
bycia fachowcem w swej dziedzinie. 
Bronimy więc prawa kobiet; kobiety nie 
są poślednią wersją mężczyzny. W po-
rządku stworzenia są obdarzone tą samą 
godnością. W następnym roku chcemy 

posłać pięć nowych osób na studia;  
w sumie będziemy mieli 11 studentów. 

Tak... Afryka dostawała pomoc przez 
dziesięciolecia. Całe pokolenia. Ale 
nie widzimy zbyt wielu pozytywnych 
jej skutków. Dopóki nie wyposażymy 
Afrykańczyków, aby byli zdolni wyko-
rzystywać własne zasoby intelektualne 
i zdolności, nie przełamiemy zamknię-
tego koła ubóstwa. Edukujemy więc na-
szych podopiecznych, aby uświadomili 
sobie własne zdolności,  bogactwo swe-
go kontynentu, aby byli w stanie sami 
ich używać. Potrzebujemy własnych 
inżynierów i fachowców. Potrzebujemy 
wydobyć geniusz zasiany w Afrykań-
czykach poprzez narzędzie edukacji. 
Bez edukacji więc to wszystko się nie 
stanie. To niewiedza jest przyczyną 
ubóstwa; niewiedza jest przyczyną cho-
rób; każdy problem w Afryce rozbija się 
o niewiedzę. I korupcję. 

Jak możemy Wam, jako Polacy, po-
móc?

Jest na to kilka sposobów. Mamy potrze-
by doraźne, pośrednie i dalekie. Realiza-
cji ich służą odpowiednie strategie. Naj-
pierw o potrzebach doraźnych. Dzieci, 
aby mogły się stać tym, kim chcieliby-
śmy, aby się stały muszą żyć, rosnąć  

i rozwijać się. Aby tak było, muszą jeść, 
a my musimy mieć podstawowe lekar-
stwa. Malaria zabija w Ugandzie dzien-
nie 300 dzieci, mimo że koszt lekar-
stwa, które mogłoby to zmienić, to tylko 
1 Euro. Potrzebujemy więc wsparcia na 
żywność, ubrania, buty, koszty mediów, 
lekarstwa; na życie. Potrzeby pośrednie 
to przede wszystkim przeniesienie dzie-
ci z dużych sierocińców do „rodzin za-
stępczych” - domów, gdzie jedna oso-
ba, wdowa, działa jako matka zastępcza 
dla wszystkich dzieci pod swą opieką. 
To oznacza przede wszystkim potrzebę 
budowania domów. Cele dalekie to po-
wołanie instytucji edukacyjnych. Szkół. 
Od podstawówek po uniwersytety. Oraz 
klinik i szpitali. Tutaj wchodzimy już  
w projekty inwestycyjne. Takie projekty 
nie tylko będą służyć naszym dzieciom, 
ale również będą generować zyski, bę-
dąc atrakcyjnymi dla społeczeństwa.  
W realizacji tych wszystkich potrzeb 
możecie nam pomóc. 

O co możemy się modlić?

Proszę, módlcie się o zaopatrzenie.  
O fundusze na operacje. Módlcie się 
również o bezpieczeństwo, o zdrowie 
dzieci. Każdego dnia któreś z dzieci po-
trzebuje pomocy medycznej. Módlcie 

się również o mądrość. Aby dobrze wy-
chować dziecko potrzeba wiele mądro-
ści. Naszym celem nie jest po prostu dać 
jeść. Nie jest również naszym celem po 
prostu dać wykształcenie. Chcemy, aby 
całe życie chodzili ścieżkami Pana. Po-
trzebujemy Bożej łaski i mądrości, aby 
wpajać w nich Boże prawdy i wartości. 

Dziękuję za rozmowę i z całego serca 
błogosławię!  

Z pastorem Davidem można skontak-
tować się (j. angielski) pod adresem: 
fdlm-uganda@hotmail.com. Można 
również wesprzeć jego służbę finan-
sowo, przez przelew na konto: 

Bank of Africa Uganda Limited,  
P.O. Box 2750, Kampala,  
45 Jinja Rd, 00256 Uganda. 

Bank Account Number: 0204191018. 
Official Name for the Account:  
Father’s Divine Love Ministries.   
ABA Number / Routing Number  
/ Swift Code: AFRIUGKA. 

Pastor David będzie, jeśli Bóg  
pozwoli, w Polsce w maju - czerwcu 
2012. Można więc umawiać się  
z nim w tym terminie na odwiedziny 
w zborze. 

Pozdrowienia z Lingiria Dzieci w Rapha

Ewangelizacja Grupa taneczna
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„A modląc się, nie bądźcie wielo-
mówni jak poganie; albowiem oni 
mniemają, że dla swej wielomówno-
ści będą wysłuchani. Nie bądźcie do 
nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec 
wasz, czego potrzebujecie, przedtem 
zanim go poprosicie. ” (Mat.6,7-8). 

Ten krótki tekst biblijny stawia przed 
nami pytanie o sens modlitwy. Skoro 
Bóg wie, czego potrzebujemy to, jaki 
sens ma modlitwa o nasze potrzeby? Czy 
w ogóle warto się modlić o Boże bło-
gosławieństwo dla naszych projektów, 
o zdrowie bliskich, skoro Bóg i tak wie, 
czego potrzebujemy? Co więcej, nasza 
wielomówność niewiele tu zmieni, gdyż 
jak sugeruje ten tekst, Bóg i tak zaspokoi 
nasze realne, a nie wydumane potrzeby. 

Jezus w Ewangelii Mateusza ukazuje 
nam rolę modlitwy, jako „synchroniza-
tora” nas z Bogiem Ojcem. Bóg wie, 
czego potrzebujemy a my w modlitwie 
wyrażamy, definiujemy te nasze po-
trzeby i szukamy Bożej odpowiedzi dla 
naszych planów. W tym ujęciu, w mo-
dlitwie chodzi bardziej o odkrywanie 
woli Boga dla siebie, niż wymuszanie 
na Bogu działań korzystnych dla nas. 
Modlitwa staje się miejscem odkrywa-
nia intencji i woli Stwórcy, pomaga nam 
odnaleźć sens naszych działań i wpro-
wadzić nas na wąską ścieżkę prowadzą-
cą do Królestwa Bożego. 

W relacjach, jakich doświadczamy dia-
log jest niezmiernie ważny. Poprzez dia-
log budujemy więzi, rozwijamy miłość. 
To dialog tworzy rodzinę, wspólnotę 
kościelną, środowisko zakładu pracy. 
Dialog tworzy człowieka. Gdy dialog 
zamiera stajemy się coraz bardziej so-
bie obcy, aż pewnego dnia spotykając 

się przypadkowo na ulicy nic nas już 
nie łączy poza luźną znajomością. Spo-
tkałem kiedyś koleżankę, z którą bar-
dzo się przyjaźniłem w czasach szkol-
nych, potem nasze drogi się rozeszły,  
a gdy spotkałem ją po ponad 20 latach 
jedyne, co mogliśmy sobie powiedzieć 
to dzień dobry, powspominać dawne 
czasy, ale uczuciowo nie było między 
nami już takiej więzi jak kiedyś. Brak 
dialogu przez te wszystkie lata sprawił, 
że staliśmy się innymi ludźmi, żyjącymi 
innymi problemami i nieutożsamiający-
mi się ze sobą osobami. 

W wierze modlitwa też pełni rolę dialogu 
z Bogiem. Z jednej strony my mówimy, 
z drugiej strony Bóg mówi przez swoje 
Słowo. Brak autentycznego dialogu wie-
rzącego z Bogiem jest źródłem słabości 
współczesnego kościoła. Element mo-
dlitwy we współczesnych kościołach nie 
odgrywa kluczowej roli, a nasze wspól-
noty wyznaniowe coraz bardziej przy-
pominają kluby towarzyskie, nieznajo-
mych z ulicy. Tak jak ze wspomnianą 
koleżanką, z Bogiem łączy nas coraz 
mniej, gdyż brak modlitwy sprawia brak 
koordynacji naszego życia z oczekiwa-
niami Bożymi. Wiemy, że Bóg istnieje, 
wiemy, że coś powiedział, ale nasze 
życie niewiele ma wspólnego z Bogiem  
i jego wolą. Już nie szukamy u Niego od-
powiedzi, znajdujemy je gdzie indziej. 
Znam wielu byłych członków naszego 
zboru, którzy z postawy gorliwej dla 
Boga odeszli daleko od Niego i Jego woli 
w swoim osobistym życiu, dzisiaj trudno 
ich nawet nazywać chrześcijanami. Brak 
modlitwy leży u progu tej drogi. 

Przykład faryzeuszy, grupy pobożnych 
Żydów jest tutaj dobrym przykładem 
na odwrócenie sensu modlitwy. Stali 

się oni osobami skrytykowanymi przez 
Jezusa, gdyż modlitwa przestała być 
dla nich miejscem spotkania z Bogiem 
a była jedynie narzędziem marketingu 
religijnego. Działaniem, którego celem 
była pochwała i podziw u ludzi. Ten 
błąd zagraża i nam, współczesnym wy-
znawcom Boga. 

Nasza wielomówność 
Boga irytuje

Pamiętam rozmowę matki z nastolatką. 
Mama dała jej jakieś polecenie, którego 
oczywiście ona nie chciała wykonać. 
W tym momencie nastolatka wygłosiła 
długi monolog, przekonując wszystkich 
o niestosowności polecenia mamy. Ten 
monolog był wyrzucony z niej jak se-
ria z karabinu, trudno było udzielić od-
powiedzi na jej argumenty, gdyż brak 
było w tej wypowiedzi pauzy. Mama 
pozostała oczywiście niewzruszona.  
Z boku wyglądało to zabawnie, ale było 
w gruncie rzeczy przykre. 

Ten przykład dobrze ilustruje problem 
wielomówności. Czy faktycznie Bóg 
zmieni zdanie w zależności od ilości 
słów wypowiedzianych w jego kierun-
ku? Czy Bóg nas lepiej wysłucha po 
krótkiej modlitwie, czy długiej litanii? 

W naszym przewodnim tekście Bóg 
wzywa nas nie do wydłużania mo-
dlitw, co raczej do precyzowania próśb 
i uwielbienia. Godzinne powtarzanie 
tego samego tekstu w kółko nie ma 
wartości. Sam upór nie wpłynie na de-
cyzję Boga odnośnie naszych potrzeb. 
Bóg oczekuje od nas zwięzłości i pro-
stoty wypowiedzi, a nie godzinnych 
monologów i to jeszcze wygłaszanych 
gotowymi tekstami. Nie ilość i długość 

modlitwy świadczy o głębi, ale nasze 
otwarcie na Boga, nasza gotowość do 
pójścia drogami Bożymi. 

Dla wielu współczesnych chrześcijan 
modlitwa przypomina buddyjską man-
trę, krótki tekst powtarzany w kółko po 
to, aby wejść na wyżyny ekstazy. Nie 
jesteśmy buddystami, nie musimy wpro-
wadzać się w trans. Mamy wywyższać 
naszego Boga, mamy wyciszyć siebie  
i pozwolić, aby Bóg przemówił do nas 
przez swoje Słowo. Dwa zdania wypo-
wiedziane z serca do Boga mają więk-
szą wartość niż godzinne bezmyślne 
powtarzanie litanii. 

Ta moda na powtarzanie jest coraz czę-
ściej obecna w kościele w pieśniach. 
Zdarza się, że współczesna pieśń chrze-
ścijańska składa się z dwóch linijek 
tekstu śpiewanych przez parę minut. 
Powtarzanie refrenów i podnoszenie 
temperatury ekstazy na nabożeństwie 
nie jest uwielbieniem Boga. Jest, co naj-
wyżej, wprowadzeniem siebie w stan 
pobudzenia. Oczywiście drugą skrajno-
ścią jest śpiewanie zimne, z obowiązku, 
tekstów, które nie mają dla nas znacze-
nia. Ale ani jedno, ani drugie nie jest 
prawdziwym uwielbieniem.  

Jedną z zasad marketingu jest zmienia-
nie naszych postaw poprzez natrętną 
reklamę powtarzaną w kółko i wszę-
dzie. Zdarza się, że przełączając kana-
ły telewizora na każdym z nich jest ten 
sam film reklamowy; gdy włączymy 
Internet to ten sam produkt pojawia 
się na każdej stronie. Celem takiego 
działania jest wpisane w naszą pod-
świadomość potrzeby, jakiej być może 
nie mamy, wmówienie nam, że takie 
rozwiązanie jest idealne i jedyne. Być 
może ten mechanizm działa w przy-
padku reklamy na nas, słabych i naiw-
nych konsumentów, ale nie zadziała 
on na Boga, więc nie ma sensu tracić 
czasu na zarzucenie Boga naszym po-
tokiem słów, On ma moc spełnić naszą 
prośbę już po jednym westchnieniu. 
Do tego zachęca nas przewodni tekst 
biblijny. 

Wielomówność jest tutaj ukazana, jako 
przeniesienie praktyk pogańskich do 
chrześcijaństwa. I tak jak pogańskie mo-
dlitwy nie miały sensu tak i nasze gadul-
stwo w modlitwie niczego nie zmieni. 
To nie jest tak jak z sms’ami wysyłanymi 
w konkursach telewizyjnych, nie ilość 

zwiększa nasze szanse, ale jakość i głę-
bia modlitwy. 

Bóg oczekuje od nas konkretów, jasno  
i precyzyjnie wypowiedzianych. Bóg 
pragnie abyśmy potrafili zdefiniować 
to, co najistotniejsze dla nas i abyśmy 
umieli to komunikować Bogu. Obietni-
ca spełnienia modlitwy zależna jest od 
woli Boga a nie ilości naszych słów. 

Suwerenność Boga  
a nasza modlitwa

Sięgamy tutaj suwerenności Boga, któ-
rego nie można przymusić do działania, 
ani nie można go zagadać potokiem 
słów. Modlitwa ukazuje suwerennego 
Boga, który wie, czego potrzebujemy, 
zanim my wyartykułujemy tę potrzebę 
słowami. W naszych modlitwach jedy-
nie odkrywamy tę znaną Bogu potrzebę  
i ją definiując mamy szansę doświad-
czyć Bożego błogosławieństwa. Tu nie 
nasze potrzeby odgrywają kluczową 
rolę, nie nasz egocentryczny charakter, 
nie nasze wymyślone intencje modli-
tewne, istotą jest tu wola Boga i jego 
pragnienie zaspokojenia naszych real-
nych a nie wydumanych potrzeb. 

W modlitwie dostrzec możemy dwa 
aspekty: naszą ograniczoną zdolność 
poznawczą i wszechwiedzę Boga. Zda-
rza się, że nie potrafimy należycie oce-
nić naszych pomysłów. To, co wydaje 
się dla nas najkorzystniejsze w efekcie 
końcowym jest szkodliwe i niewłaściwe. 
Ileż to razy w dobrej wierze inwestowa-
liśmy swój czas i aktywność w projekty, 
które okazały się fiaskiem? W tych ak-
tywnościach nie mogliśmy uwzględnić 
wszystkich okoliczności, gdyż nasza 
wiedza i zdolności to uniemożliwiają. 

W przeciwieństwie do nas, Boże projek-
ty i Boże aktywności zawsze mają sens 
i cel, uwzględniają każdy aspekt sprawy 
i prowadzą skutecznie do zwycięstwa  
i powodzenia, nawet wtedy, gdy chwilo-
wo wydają się porażką. Wszechwiedzą-
cy Bóg wie lepiej i potrafi skuteczniej 
działać od nas, choć trzeba przyznać 
trudno nam jest uznać suwerenność 
Boga. Akceptacja woli Bożej dla nas  
w wielu wypadkach jest trudna, wydaje 
nam się, że Boże działanie jest wymie-
rzone w nas, stanowi złośliwe utrud-
nienie. Popełniamy ten sam błąd, jaki  
w ogrodzie Eden popełnili pierwsi ro-

dzicie, uważając, że Bóg ukrył przed 
nimi korzyści z grzechu, niestety był to 
największy błąd ich życia. Podobnie  
i my uważamy wolę Boga za niewłaści-
wą dla nas, szczególnie wtedy, gdy ona 
staje się dla nas obciążeniem, lub sta-
wia wydarzenia w opozycji do naszych 
oczekiwań. Czy jednak mamy rację? 

Jezus uważa, że nasza modlitwa jest 
zsynchronizowaniem naszych oczeki-
wań z wolą Boga i jego planem dla nas. 
Modlitwa jest poszukiwaniem optymal-
nej ścieżki życia dla każdego z nas, jest 
walką duchową o prawdę i cel życia, 
jest zmaganiem się nas i naszej wizji 
świata z celem i wizją Boga. „Bóg wie, 
czego potrzebujemy” – wiedząc prowa-
dzi nas w kierunku zaspokojenia, w kie-
runku najwłaściwszym, czasami życie 
boli, gdy my w swojej mądrości stajemy  
w opozycji do tej drogi, ale i tak wielokrot-
nie Bóg prostował te nasze potknięcia. 

Modlitwa jest poszukiwaniem woli 
Boga i nie chodzi w niej o przekonanie 
Stwórcy do naszej woli, ale o akceptację 
tej woli dla siebie samego. Odkrywanie 
Boga i jego drogi stanowi sens dla czło-
wieka wierzącego. Z tego powodu wie-
lomówność niczego nie zmieni, gdyż 
Bogu nie chodzi o nasze argumenty, ale 
o naszą korzyść i nasze potrzeby, które 
zna od wieków. 

Mówiąc o skuteczności modlitwy nie 
można pominąć wypowiedzi Jezusa  
z następnego rozdziału ewangelii Mate-
usza: „Czy jest między wami taki czło-
wiek, który, gdy go syn będzie prosił 
o chleb, da mu kamień? Albo, gdy go 
będzie prosił o rybę, da mu węża?  
Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie 
dawać dobre dary dzieciom swoim,  
o ileż więcej Ojciec wasz, który jest  
w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy 
go proszą.” (Mat. 7:9-11).

Niestety my czasami wolimy kamienie od 
chleba, wtedy dochodzi do zwątpienia 
w sens modlitwy. Czy jednak Bóg może 
nam dać coś, co szkodzi? Niejednokrot-
nie widzieliśmy rodzica z dzieckiem  
w sklepie. Dziecko stoi przed półką  
z zabawkami i histeryzuje gdyż ojciec 
nie chce mu kupić zabawki argumen-
tując, że ma inne ważniejsze wydatki. 
Dziecko odchodzi obrażone na rodzi-
ców, czasami obok płaczu pojawiają się 
gorzkie słowa. Jednak świadkowie zda-
rzenia są po stronie rodzica, gdyż to jest 

Umiarkowanie 
w modlitwie

TEMAT NUMETU: MODLITWA
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Że modlić się należy – doskonale wie-
my. Ale, znajdujemy powody by tego 
nie robić. I nie robimy. Czy to faktycz-
nie rozsądne powody czy wymówki, 
czyli powody pozorne, udawanie 
przed samym sobą? Rozważmy.

Nie mam czasu
Jestem zbyt zajęty. Pracuję na 3 etaty. 
Gonię resztkami sił. Mam na głowie 
byt moich dzieci. Ich przyszłość. To 
wyjątkowy czas w roku – teraz mam 
podwójne obroty. Brakuje mi czasu by 
pogadać żoną (mężem); na pewno Bóg 
chce, bym inwestował raczej w relację 
z rodziną. 

Kiedyś słyszałem historyjkę o pewnym 
biznesmenie, który bardzo spieszył się 
na spotkanie. Tak bardzo, że zaryzyko-
wał i widząc świecący się sygnał rezer-
wy, nie zatrzymał się by zatankować  
i przez to spóźnić się na spotkanie. 
Skutek był znacznie gorszy. Stanął dwa 
kilometry przed miejscem spotkania, 
które musiał pokonać pieszo. 

Być może twój problem zabiegania 
wynika właśnie z tego. Nigdy nie masz 
czasu, by zatankować. Wszędzie bie-
gniesz, zamiast zainwestować czas  
w uporządkowanie życia przed Bo-
giem. Tak, to inwestycja. Ale nie stra-
ta. Inwestycja tym różni się od straty, 
że wartość zainwestowana przyno-
si zwrot. Chcesz mi powiedzieć, że 
modlitwa nic nie wniesie? Nie zmieni 
Twojego nastawienia? Spojrzenia na to, 
co ciebie otacza? Nie wpłynie na twoje 
priorytety? Na organizację życia? 

Przypomnijmy sobie Marię i Martę (Łk. 
10:38-42). Chcąc nie chcąc musiałem 
godzić się z natchnionym Łukaszem, 
ale zawsze sympatyzowałem z zarad-
ną, praktyczną Martą. Maria po prostu 
wydawała mi się idealistyczna i odre-
alniona. Bo tak właśnie jest. Modlić się 

Go obchodzę? Poza tym – modlitwa w 
tym stanie byłaby obłuda, a ja nie chcę 
być obłudny. Nie modlę się więc. 

Za tą postawą może kryć się kilka błęd-
nych i szkodliwych przekonań.

Po pierwsze, że miarą Bożej przychyl-
ności względem nas jest stan naszych 
uczuć. Czyżby? Czy nasze dzieci, kie-
dy coś zbroją i wstyd im do nas po-
dejść, faktycznie SŁUSZNIE boją się 
odtrącenia? Lub, kiedy rodzice stają 
się dla nich kimś nieistotnym - MAJĄ 
rację? Tak, rzeczywiście, rodzice mają 
ich w nosie? Wiemy, że to nieprawda. 
Przynajmniej, że nawet wśród niedo-
skonałych ludzi tak być nie musi. Że 
przekonania i uczucia dzieci są bardzo 
często wynikiem fałszywych przeko-
nań odnośnie postawy rodziców.

Miarą Bożej przychylności wzglę-
dem osób w Chrystusie jest Chrystus.  
„[W Chrystusie] wybrał nas, abyśmy 
byli święci i nienaganni przed obli-
czem Jego; w miłości przeznaczył 
nas dla siebie do synostwa” (Ef. 1:4-5). 
Przed obliczem; dla siebie. To bardzo 
intymne określenia. Wskazujące Boży 
cel w bliskości, byciu razem; blisko. 
Nasze uczucia nie są więc miarodaj-
ne. Tak, czasem słusznie mogą nam 
pokazywać, że Bóg się na nas gniewa; 
że nasze zachowanie i postawa jemu 
się nie podobają. Ale pamiętajmy, że  

„w Chrystusie” to wciąż działanie mi-
łości i z miłości wypływające: „kogo 
Pan miłuje, tego karze” (Hbr. 12:6). 

W skrócie, pamiętajmy, że za zwrotem, 
który często pojawia się w naszych mo-
dlitwach: „...przez Pana naszego, Jezu-
sa Chrystusa” kryje się głęboka treść. 
Tak przychodzimy tylko ze względu 
na to, co uczynił dla nas i zamiast nas 
Chrystus. To nasza nadzieja. I nasza 
wiara ma działać w oparciu o to, nie  
o nasze zmienne nastroje.

Po drugie, może po prostu masz do wy-
znania jakiś grzech. Ta pustka nie jest 
jakąś tajemnicą. Niewyjaśnioną zagad-
ką. Teologicznym, nierozwiązywalnym 
problemem. Po prostu grzeszysz, pry-
mitywnie i nieskomplikowanie, sztam-
powo i niewyszukanie. Może być też 
tak, że Bóg celowo nie odpowiada 
na jakąś modlitwę, by zmusić Cię do 
zmiany twego grzesznego postępo-
wania. Ciekawy fragment znajdujemy  
w 1P. 3:7. Otóż Bóg chce, aby mężo-
wie traktowali swe żony z szacunkiem.  
W jaki sposób tego ich uczy? Taki, iż 
gdy tego nie robią, ich modlitwy „do-
znają przeszkody”. Dlatego, jeśli chcą, 
by to się zmieniło powinni zmienić swe 
postępowanie. Znów, choć to może 
nie jest najgłębsza motywacja do po-
słuszeństwa, okazuje się, że ta zmiana 
jest dobrą inwestycją. Bóg zacznie od-
powiadać. Warto Go słuchać. 

Po trzecie, to może być wyrzut wzglę-
dem Boga. Oznaka obrażenia się. Te 
słowa może nigdy nie zostały wypo-
wiedziane, ale królują w naszym sercu. 
Jesteś winny, Boże. Jesteś wstrętny. Je-
steś nieuczciwy. Okrutny, zły. Jak mo-
głeś tak ze mną (z nim/nią) postąpić? 

Pytania i wyrzuty względem Boga są 
częścią życia wiarą. Widać je w róż-
nych Psalmach – choćby w 73, 74, 
83 czy 94. I wydaje mi się, że każdy 

Wymówki,  
dla których się nie modlimy

Mateusz Wichary

fajnie, ale praca jest naszym obowiąz-
kiem. Wspaniale. Tylko pamiętajmy 
o lekcji tego fragmentu. Ujmę go tak: 
czas z Bogiem jest ważniejszy niż czas 
dla Boga. Oczywiście, nie chodzi o to, 
że tego drugiego ma nie być. Praca jest 
od Boga. Bóg jest Bogiem pracowitym 
od samego początku, a lenistwo (nie-
chęć do pracy) jest grzechem. Ale jest 
też Bogiem więzi. Dał 6 dni pracy, ale 
też dzień na więzi. Na więź człowieka 
z Nim i innymi. I błogosławi tych, któ-
rzy ten 7 dzień nie inwestują w pracę, 
ale właśnie we (wspólny) odpoczynek. 

Kiedyś znałem dziewczynę, której oj-
ciec był bardzo bogaty. Mieli ładny, 
duży dom. Sporo pieniędzy. Choć  
w pewnym okresie bywałem u nich 
częstym gościem, nigdy nie poznałem 
jej taty. Nigdy go nie było. Podobno 
pracował tak ciężko dla dobra swej ro-
dziny. Pozwalając, by podejrzane typy 
kręciły się wokół jego córki... 

Czas dla Boga zmienia cały czas pozo-
stały. To najlepsza inwestycja. Bez niej 
będziesz kręcił się w kółko. Przegrasz. 
Zagubisz się. Stracisz. 

Jestem pusty
Nie odczuwam Bożej obecności. Nie 
wiem w ogóle, czy On jest. Jeśli jest, 
czy jest tutaj? Czy się interesuje? Czy 

słuszna decyzja. My podobnie, gdy 
nasze modlitwy napotykają na Boże 
„nie” potrafimy obrazić się na Boga. 
Czym więc się różnimy od kapry-
śnego dziecka? Z drugiej strony jakże 
trudno jest zaakceptować wolę Boga 
szczególnie, gdy jest ona w opozycji 
do naszej wizji świata i zdarzeń. 

Dobry Bóg, będąc naszym Ojcem  
w niebie chce naszego dobra, pra-
gnie dać nam to, co najlepsze dla nas 
i nigdy nie da nam kamienia zamiast 
chleba. Ta prawda, choć pożądana 
natrafia z naszej strony na inne wy-
obrażenie tegoż dobra i tegoż chleba. 
Nie wszystko rozumiemy, nie wszyst-
ko wiemy i pewnie, dlatego tak trud-
no jest uznać suwerenność Boga. Je-
steśmy jak to małe dziecko w sklepie, 
dla którego zabawka jest ważniejsza 
od chleba na śniadanie, dziecko, któ-
re nie rozumie procesów koniecznych  
w jego życiu. Uczmy się więc ak-
ceptacji woli Boga, choć czasami ta 
wola jest bardzo trudna do akceptacji,  
a jeszcze trudniej jest dostrzec w niej 
sens i nasze dobro. 

W Jezusa propozycji modlitwa jest 
doświadczaniem Bożego błogosła-
wieństwa, gdyż synchronizując swo-
je życie z wolą Boga doświadczamy 
wypełnienia modlitwy i doświadcza-
my jej skuteczności. Możemy zoba-
czyć jak wiele Bóg nam daje i przed 
czym nas chroni, możemy dostrzec  
w Bogu dobrego Ojca. 

Stosujemy dwa modele życia – jed-
ni rzucają się w wir zajęć i zdarzeń, 
nie wiedząc, dokąd zmierzają i jaki 
cel jest dla nich optymalny, licząc na 
przypadek i los. Inni starają się od-
krywać Boże prądy i wiry tak, aby 
żyć skutecznie. Szybownicy znają te 
elementy, wiedząc, że odkrycie do-
brych prądów da im sukces w locie, 
pozwoli im wznieść się wyżej i pole-
cieć dalej jedynie, dlatego, że trafili na 
odpowiedni prąd powietrzny, którego 
nie widać, ale który zaprowadzi za-
wsze do sukcesu. Modlitwa jest takim 
odkrywaniem prądów Bożych, aby 
wznieść się na wyżyny i doświadczyć 
Bożego błogosławieństwa. 

Być może nie będzie łatwiej, może 
nie będzie szybciej, ale niewątpliwie  
z odkrytą w modlitwie wolą Boga bę-

dzie sensownie i celowo, dotrzemy tam 
gdzie bez Boga jest to niemożliwie, 
dlatego warto modlić się, warto szukać  
w modlitwie Boże błogosławieństwo. 

W tym momencie warto zacytować 
Marię matkę Jezusa, która po spo-
tkaniu z aniołem powiedziała: „Oto 
ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według słowa twego. I anioł 
odszedł od niej.” (Łuk. 1:38).

Modlitwa pokornego to akceptacja 
woli Boga dla siebie. Maria dostrze-
gała trudności drogi, którą wyzna-
czył jej Bóg, wiedziała, co ją czeka, 
gdy powie „tak”, być może poległy 
jej plany życiowe i jej marzenia, ale 
powiedziała Bogu „tak”, w pokorze 
uznała wyższość tej woli dla siebie  
i stała się dla nas wzorem wiary  
i pokory. Pewnie jej życie byłoby ła-
twiejsze przy odpowiedzi nie, może 
nie wstrząsnęłyby nią dramatyczne 
wydarzenia związane z Jezusem, ale 
dzięki temu „tak” jej życie wtopiło się 
w Boży plan dla świata, a Bóg chronił  
i prowadził ją we wszystkich trudach. 

Takiej postawy możemy uczyć się od 
niej, możemy tak jak ona akceptować 
wolę Boga dla siebie i w tej akcepta-
cji kroczyć trudnymi drogami Bożego 
błogosławieństwa. Jest to jedyny spo-
sób na sukces życia, nie w wymiarze 
kilku lat, ale wieczności. Już nie wspo-
mnę, że Maria przeszła do historii 
dzięki swojej zgodzie. Dzisiaj niewielu 
czyta Biblię, niewielu potrafi wymie-
nić imiona 12 apostołów, ale wszyscy 
słyszeli o Marii matce Jezusa. Tu jest 
wymiar Bożego błogosławieństwa. 

Modlitwa w tym Jezusowym uję-
ciu staje się próbą odkrywania Boga  
i jego pragnienia obdarowania nas 
tym, co najlepsze i najsłuszniejsze dla 
nas i naszego życia. Mamy modlić się 
w krótkich, jasno sprecyzowanych 
intencjach, mamy uczyć się synchro-
nizowania naszych pragnień i celów  
z pragnieniami i celami samego Boga. 
Tu nie tyle ważna jest ilość słów, jakie 
skierujemy do Boga, ale odkrywanie 
woli Boga dla nas i naszego życia. 
Dopiero wtedy odkryjemy sens i cel 
życia i doświadczymy Bożego błogo-
sławieństwa. Pozwólmy Bogu prze-
mienić nas dogłębnie.  
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uczciwy chrześcijanin je stawia. Więc 
wcale nie zalecam ucieczki czy oskar-
żania się o to, że się pojawiają. Raczej, 
zalecam to, co w owych Psalmach od-
najduję – prowadzenie (przez wiarę) 
dialogu. Pytanie Jego samego. Szukanie 
odpowiedzi u Boga. 

Te natchnione modlitwy uczą nas, że 
ona przychodzi. W czasie. Niekoniecz-
nie od razu. Przez doświadczenia; 
przez zrozumienie Słowa. Często przez 
odwrócenie uwagi od siebie i zaprze-
stanie użalania się nad sobą. Czasem 
po prostu przez doświadczenie Bożej 
wielkości i potęgi, która sprawia, że ro-
zumiemy, że nie musimy wszystkiego 
zrozumieć. Czasem, przez doświad-
czenie w życiu naszym bądź kogoś 
koło nas wskazujące, że się myliliśmy. 
Że nasza perspektywa była zbyt wąska 
bądź płaska. Że nie ogarnialiśmy cało-
ści problemu. 

Tak czy inaczej, ten dialog wypełnia 
pustkę. Niekoniecznie od razu odpo-
wiedzią. Ale relacją. Zaufaniem. Blisko-
ścią. Dlatego warto go podjąć. 

Bardziej sprawdzam się  
w działaniu
Taki mam charakter. Są ludzie bar-
dziej nastawieni na wnętrze, bardziej 
mistyczni. Ja akurat jestem mniej taki. 
Wolę coś zrobić. Zorganizować. Wes-
przeć finansowo. To chyba też cenne, 
prawda?

Ostatecznie ten powód sprowadza się 
do bardzo prostego i nieeleganckiego, 
ale prawdziwego NIE CHCE MI SIĘ. No 
nie chce mi się. Innym się chce, a mi 
nie. Nie czuję potrzeby modlitwy. Czy 
naprawdę muszę?

Pomyślmy chwilę nad tym. Jeśli faktycz-
nie nie musisz się modlić to oznacza, że 
jesteś wystarczająco, sam w sobie (sam 
z siebie?) dojrzały, duchowy, doskonały 
i mądry, aby żyć życiem, jakiego Bóg 
od ciebie wymaga: podejmować traf-
ne decyzje, które odzwierciedlają Jego 
charakter, kształtować w sobie Boże 
wartości, rodzić owoc Ducha – miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, 
wstrzemięźliwość; chodzić zawsze  
w Bożej zbroi – m.in. przepasany praw-

dą, w pancerzu sprawiedliwości, cho-
dzić  w wierze a nie w oglądaniu, być 
odważnym i niezłomnym, w gorliwości 
nie ustającym... Albo, że twierdzisz, 
iż tak naprawdę tego wszystkiego NIE 
MUSISZ ani robić, ani zmieniać, ani 
nawet chcieć zmieniać i uprzejmie pro-
sisz, aby wszyscy dali ci święty spokój, 
pozwolili być takim, jakim jesteś i nie 
czepiali się szczegółów. Względnie, nie 
wymyślali jakichś absurdów i nie truli 
ci głowy pobożnymi bajkami. Przecież 
porządny z ciebie chłop – względnie, 
równa babeczka. 

Czy ten tok myślenia jest słuszny? Po 
pierwsze, myślę, że nikt przy zdrowych 
zmysłach, kto choć trochę próbował 
dostosowywać się do wymogów Pisma 
nie powie, że bez modlitwy to możli-
we. Że sam w sobie ma moc ku temu, 
by takim właśnie być. Faktycznym po-
wodem jest więc raczej druga opisana 
przeze mnie postawa.  

Nie zamierzam cię wzywać do ducho-
wych uniesień ani życia pustelnika. Ale 
powiem wprost: musisz się modlić. 
Jeśli twierdzisz, że nie musisz, to się 
głęboko mylisz i niestety dowodzi to 
twej niedojrzałości. Dowodzi również, 
że twoja dobra samoocena jest fałszy-
wa i najprawdopodobniej nie podziela 
twej opinii zbyt wiele osób wokół cie-
bie. Mamy kochać Boga z całego serca 

swego. Nasz Pan, Jezus Chrystus choć 
w pełni Bóg, modlił się. Było Mu to po-
trzebne. Być może masz się do kogo 
porównać i ten ktoś ma się gorzej od 
ciebie, ale zapewniam cię, jeśli się nie 
modlisz i pozwalasz sobie na to, jest 
nieciekawie. I będzie jeszcze bardziej 
nieciekawie. Może się skończyć fatal-
nie, wręcz tragicznie. Jednym z naj-
ważniejszych skutków modlitwy jest 
pokora i bojaźń Boża. Pamiętaj, że Bóg 
pokornym łaskę daje, a pysznym się 
sprzeciwia (Jak. 4:6). Pamiętaj, że po-
czątkiem (a nie jakimiś wyżynami dla 
szczególnie ambitnych) mądrości jest 
bojaźń Boża (Przyp. 1:7); a tych, którzy 
nią gardzą, Słowo nazywa głupcami. 

Podsumowując: „nie chce mi się” nie 
jest odpowiedzią. Jest równie głupią, 
jak „nie chce mi się” rozmawiać z sze-
fem w pracy, czy małżonkiem. Nic do-
brego z tego wyniknąć nie może. 

Módl się!
Miej ambicje się modlić. Nie lekceważ 
argumentów, że to czas dobrze zain-
westowany. Nazywaj swoje wymów-
ki – wymówkami i nie pozwalaj sobie 
na nie. Pamiętaj, że na braku modlitwy 
stracisz, a nie tylko ty, ale pewnie i twoi 
bliscy. Módl się, a Pan zacznie zmie-
niać Twoje życie.   

Wielokrotnie w Biblii czytamy zachę-
tę do modlitwy. Jezus się modlił, choć 
przecież sam był Bogiem, modlili się 
prorocy, apostołowie i mnóstwo in-
nych osób. Paweł wręcz powiada: „Bez 
ustanku się módlcie”. Wszystko to za-
wsze przyjmowałem, ale z czasem za-
częło się we mnie rodzić coraz więcej 
pytań dotyczących modlitwy właśnie. 
Skoro Bóg wszystko wie, to po co ja 
mam Mu jeszcze mówić to, czego On 
już wcześniej jest świadom? Po co się 
modlić, by Bóg coś zrobił, skoro i tak 
On to zrobi, jeśli uzna daną rzecz za 
słuszną lub tak nie uczyni, jeśli stwier-
dzi inaczej? Po co dzielimy się prośba-
mi modlitewnymi z innymi? Czy zdo-
bycie jak największej ilości modlących 
się o daną sprawę zwiększa statystycz-
nie szansę na jej uzyskanie? Czy poje-
dyncza modlitwa zanoszona w samot-
ności skazana jest z góry na przegraną? 
Dlaczego Bóg czasem wysłuchuje ba-
nalnych próśb, a wielkie i poważne zo-
stawia bez odpowiedzi? Zadając sobie 
te pytania, które być może i Ty drogi 
Czytelniku sobie stawiasz, byłem w im-
pasie. Z jednej strony wiedziałem, że 
powinienem się modlić i się modliłem, 
z drugiej natomiast intelektualnie woła-
łem o zrozumienie, o jasne wyjaśnie-
nie sensu tej dyscypliny duchowej. Na 

domiar złego definicja modlitwy, którą 
często przedstawiamy, nie tylko nie 
pomagała, ale jeszcze bardziej zaciem-
niała obraz. „Modlitwa jest rozmową  
z Bogiem” - często mówimy. Ale w roz-
mowie mówi raz jedna, raz druga oso-
ba, a ja tej drugiej nie słyszałem. Spo-
tykałem osoby, które twierdziły, że do-
słownie słyszą uszami głos Boży, ale ja 
w czasie moich codziennych modlitw 
tego nie doświadczyłem, ani większość 
znanych mi chrześcijan. 

Rozmyślając tak nad tą kwestią dosze-
dłem do wniosku, iż większość tych 
pytań wynika z faktu, że patrzyłem na 
modlitwę w sposób techniczny, a mo-
dlitwa przecież jest wyrazem relacji,  
a nie zespołem reguł. Dlatego też nie da 
się dla modlitwy znaleźć zasady, która 
opisywałaby, w jaki sposób się modlić, 
by uzyskać oczekiwany skutek (wiem, 
wiem, modlitwa z postem ma „większą 
sile rażenia”, ale czy prośby w ten spo-
sób zanoszone zawsze są spełnione?). 
Patrząc na modlitwę z perspektywy  
relacji, pytania zadane na początku, 
choć w pierwszym momencie proble-
matyczne, stają się czymś oczywistym, 
ze zrozumieniem czego nie mamy pro-
blemu w innych relacjach. Bo np. je-
śli chodzi o mówienie Bogu o czymś, 

czego On już jest świadom, to czy  
w relacji z bliskimi, jeśli coś przeżywa-
my, nie powtarzamy im tego samego 
po kilka razy na rożne sposoby? Poza 
tym relacjonując coś Bogu czy komu-
kolwiek innemu, przekazujemy swój 
punkt widzenia, opowiadając ukazuje-
my drugiej osobie swój zbiór wartości.

Ponieważ modlitwa jest częścią relacji 
między Bogiem a człowiekiem, a nie 
reguł, to można ją śmiało porównać do 
związku dziecka z rodzicem (sam Jezus 
to czyni). Nie wszystkie prośby dziecka 
są wysłuchiwane. Czasem z perspekty-
wy dziecka dana rzecz jest w każdym 
aspekcie bardzo dobra i nie jest ono  
w stanie zrozumieć, dlaczego kochają-
cy ponoć rodzic nie chce spełnić do-
brej prośby. Rodzic jednak, w odróż-
nieniu od dziecka zdaje sobie sprawę  
z różnych zagrożeń i konsekwencji 
pewnych działań i to on decyduje, co 
da a co nie. Dlatego tak ważne jest, by 
mając wiarę, mieć ją w dobroć Boga  
i w to, że to On podejmie odpowiednią 
decyzję. Podobnie ma się rzecz, jeśli 
chodzi o prośby zanoszone za siebie 
nawzajem. Bóg, jeśli uzna daną prośbę 
za słuszną, to ją wysłucha a jeśli nie, 
to nawet jeśli wszyscy chrześcijanie by 
się o daną rzecz modlili, to i tak tego 

Wątpliwości 
dotyczące 
modlitwy

Robert J. Merecz
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Tytułem wstępu: 

o filozofii starożytnie  
i współcześnie

W poprzednim cyklu felietonów stara-
łem się przedstawić mądrość tkwiącą 
w ewangelii w konfrontacji z pytania-
mi stawianymi przez różne religijne  
i filozoficzne tradycje. Nie udało mi się 
jednak uniknąć pewnego zgorszenia 
tekstem o głupstwie głoszenia krzyża.  
Niektórzy, zapewne z winy mojego 
niezbyt precyzyjnego wyrażania się 
zrozumieli z tekstu tylko tyle, że autor 
używa brzydkich wyrazów i nazwał 
ewangelię głupią, a więc pewnie bluź-
ni i nie docenia jej mądrości. Niektó-
rzy nawet próbowali mnie nawracać 
na dobrą drogę, za co bardzo dzię-
kuję. W istocie tym tekstem chciałem 
zwrócić uwagę na ów aspekt ewan-
gelii, który musi być zgorszeniem dla 
świeckiego myśliciela, szukającego  
w wierze wyłącznie logicznego uza-
sadnienia. Boga umierającego na 
krzyżu, jako drogi do prawdy ża-
den filozof nie wymyślił, choć wielu 
innych punktów chrześcijańskiego 
objawienia byli bardzo blisko. Dla 
pogan jednak Bóg mógł być tylko  
w pełni abstrakcyjnym, nieskalanym 
żadną niedoskonałością źródłem ładu 
świata. Haniebna śmierć na krzyżu 
stanowczo w tym obrazie się nie mie-
ści. To zbyt brutalne i brzydkie, jak na 
Bożą doskonałość i piękno.

Chrześcijaństwo jednak, głosząc Bożą 
mądrość widoczną w stworzeniu, do-
strzeganą również przez pogańskich 
myślicieli zwiastuje zarazem krzyż 
Chrystusa, który zdaje się jej zaprze-
czać. Oczywiście, jest tak tylko dla 
umysłów niewierzących: owo głup-
stwo głoszenia krzyża jest wszakże 

dla każdego wierzącego wejściem do  
pełni mądrości. Chrześcijaninem jest 
ten, kto to przyjmuje. Chrześcijańskim 
zaś myślicielem, czy filozofem jest 
człowiek, który podobnie jak myśliciele 
niechrześcijańscy chce przeniknąć na-
turę rzeczywistości tak, jak ona jawi się 
ludzkiemu rozumowi, ale zarazem wie, 
że można to osiągnąć jedynie przez 
głupstwo głoszenia krzyża. Jedni akcen-
tować będą bardziej pierwszy aspekt: 
Bożą mądrość obecną w świecie, świa-
domi jednak też obecności pełni praw-
dy Bożej w życiu i śmierci Chrystusa. 
Drudzy skupią się raczej na negującym 
ludzki rozum głupstwie głoszenia krzy-
ża, nie zapominając przecież o Bożej 
mądrości obecnej w pięknie świata  
i ludzkim życiu. Drogi jednak bywają 
tu bardzo różne. Przyjrzymy się w no-
wym cyklu właśnie różnym chrześci-
jańskim myślicielom, którzy próbowali 
filozofować, czyli szukać Prawdy, przez 
pryzmat krzyża Chrystusa. 

Dzisiaj filozofię rozumie się technicz-
nie, abstrakcyjnie, naukowo. Jako za-
wód osób  zajmujących się zagadnie-
niami oderwanymi od codziennego 
życia. Jako taka nie zyskuje szczególnej 
sympatii. Nie wylewajmy jednak dziec-
ka z kąpielą. W starożytności przez „fi-
lozofię” rozumiano sztukę życia, którą 
należało doprowadzić do końca. Wzo-
rem takiego filozofa był na przykład 
Sokrates. Istniało przy tym wiele filozo-
ficznych szkół – wiele „sposobów” na 
życie, czyli wizji tego, jak warto żyć; 

czego w życiu się trzymać, czym się 
kierować. Każdy, kto w owych czasach 
chciał żyć w sposób filozoficzny, czyli 
zgodny z prawdą, musiał zdecydować, 
do jakiej filozoficznej tradycji chce na-
leżeć. To były poważne decyzje ży-
ciowe, nie jałowe spory o słowa. Na-
stępnie wprowadzał w życie jej zasady, 
by po jakimś czasie innym pomagać  
w życiowych problemach. Temu wła-
śnie służyła w starożytności filozofia. 
Tak ją zresztą rozumiano i później, 
aż do XIII wieku, gdy dokonano fatal-
nej pomyłki oddzielając ją od teologii 
i traktując jedynie jako teoretyczny, 
techniczny wstęp, oddzielając od niej 
styl życia oparty na tej, czy innej mą-
drości - równie dobrze chrześcijań-
skiej, jak każdej innej. Wcześniej takie 
rozróżnienie nie było znane. Filozofia 
to była duchowa mądrość życiowa.  
I czegoś takiego właśnie szukał Justyn, 
od którego zaczniemy rozważania  
o filozofujących chrześcijanach. Filozo-
fujących, czyli nie mędrkujących, ale 
faktycznie szukających w Chrystusie 
odpowiedzi na najważniejsze zadawa-
ne przez ludzkość pytania.

Justyn: męczennik i filozof 

U Justyna dwa aspekty bycia chrześci-
jańskim filozofem – myśl i życie – są 
w pełni obecne zarówno w  biografii, 
jak i w filozofii. Widać to już choćby  
w przypisywanym mu przydomku. 
Otóż po polsku i po grecku nazywa się 
go Męczennikiem z powodu śmierci, 

nie spełni (no chyba, że uzna iż speł-
nienie przyniesie jakieś dobro). Można 
zapytać zatem, po co dzielić się z inny-
mi prośbami modlitewnymi? Ponownie 
relacja rodzic- dziecko może dostar-
czyć nam cennego porównania. Jako 
ojciec niezmiernie się cieszę, gdy jeden  
z synów przychodzi i prosi mnie o coś 
dla drugiego. Moja odpowiedź może 
być negatywna, ale me serce skacze 
w środku z radości widząc, jak jeden 
wstawia się za drugim. Buduje to też re-
lacje między dziećmi. Widzą, że mogą 
liczyć na siebie, i że zależy im na so-
bie. Myślę, że Bóg również niezmiernie 
się cieszy, gdy przychodzimy do Nie-
go prosząc o innych. Udowadniamy 
wówczas, że ofiara Jezusa prawdziwie 
nas jednoczy i spaja w jedną rodzinę. 
Dodatkowo buduje to głębsze relacje 
w kościele pokazując, że zależy nam 
wzajemnie na sobie. 

A co z tą definicją modlitwy? – może 
ktoś zapytać. No właśnie, czy w Biblii 
zwrot „modlić się” oznacza rozma-
wiać? Ja takiego znaczenia nie znala-
złem. Słowo tłumaczone, jako „modlić 
się” można tłumaczyć także, jako „pro-
sić, błagać”. Już samo pole znaczenio-
we tego słowa wskazuje, że modlitwa 
jest jednokierunkowa – do Boga. Bóg 
nie może się do nas modlić. Gdybyśmy 
twierdzili, że modlitwa jest dialogiem 
to oznaczałoby to, że zarówno nasze 
prośby są modlitwą, jak i są nią rów-
nież Boże odpowiedzi, co jest jakimś 
nieporozumieniem. Bóg nie może się 
modlić, a skoro tak, to modlitwa nie 
jest rozmową z Bogiem tylko woła-
niem, albo mówieniem do Boga. Nie 

chciałbym być tu źle zrozumiany. Nie 
jestem przeciwko cichemu czasowi  
z Bogiem, ani przeciwko chwilom, 
kiedy oczekujemy na prowadzenie 
nas przez Boga w odpowiednim ro-
zumowaniu czy postępowaniu. Jestem 
jednak przeciwnikiem zaciemniania 
rzeczy przez nasz kościelny język  
i tworzenia w kościele niepotrzebnych 
nieporozumień. Bo czy nie wygląda 
to śmiesznie, gdy np. pastor na kaza-
niu mówi, że modlitwa jest rozmową  
z Bogiem, po czym zaczyna się modlić 
i po swojej wypowiedzi nie czeka na 
odpowiedź z nieba, tylko przechodzi 
do kolejnego punktu nabożeństwa? 
My też tak postępujemy. „Modlitwa 
jest rozmową”, mówimy a potem dzię-
kujemy Bogu przed posiłkiem za dary, 
jakie nam daje i po końcowym „amen” 
nikt już nie czeka na Boskie „proszę”, 
„na zdrowie” albo „smacznego”, tylko 
zabiera się do jedzenia, niekulturalnie 
ignorując dalszą rozmowę. Oczywiście 
rozumiem intencje promotorów tego 
poglądu i je w 100% popieram. Chodzi 
o to, by nasza relacja z Bogiem nie ogra-
niczała się tylko do koncertu życzeń, 
ale aby był to czas rozmyślania, szuka-
nia Bożego prowadzenia, pozwalania 
Mu na zmienianie nas. Jednak mając 
dobre zamiary, niepotrzebnie kompli-
kujemy koncepcję modlitwy tworząc  
u innych, niezaznajomionych z „na-
szym językiem” wrażenie i oczeki-
wanie, że w czasie modlitwy lub tuż 
po niej Bóg mówi do nas słyszalnym 
fizycznie głosem. Tak jak jedna osoba 
z autentycznym żalem wyznała mi, że 
jeszcze nigdy w życiu nie usłyszała mó-
wiącego Boga. Modlitwa nie jest dialo-
giem, ale zwracaniem się człowieka do 
Boga, w którym to stworzenie wyraża 
uwielbienie Boga i zachwyt nad Nim. 
Jest to czas, kiedy przedstawia swoje 
prośby, wstawia się za innymi i dzięku-
je Bogu za Jego cechy i Jego działanie.

Podsumowując, modlitwa jest jednym 
z elementów naszej relacji z Bogiem, 
naszym niebiańskim Ojcem. Dlatego 
módlmy się jak najczęściej, mówmy 
do Niego, wzywajmy Go, gdyż jest to 
wielki przywilej nam dany. Módlmy się 
także o innych, ale w tym wszystkim 
zostawmy Bogu decyzję, mając wiarę 
w to, iż On wie najlepiej i w to,że jest 
dobry.   

jaką zmarł. W łacinie jednak i staro-
cerkiewnosłowiańskim przyjął się przy-
domek Justyn Filozof. Bywają zresztą 
traktowane zamiennie. Bywa nazywa-
ny apologetą chrześcijaństwa, ale to 
nazwa myląca, o ile rozumiemy przez 
nią, że Justyn był po prostu chrześci-
janinem, który bronił swej wiary. Nic 
podobnego. Justyn był po prostu filo-
zofem. Nie miał innego celu niż bycie 
filozofem. I nie był nikim innym. Nawet  
w momencie swej męczeńskiej śmierci. 

Chrześcijaństwo jako filozo-
fia prawdziwa i doskonała

Sam uważał się za Samarytanina. Po-
chodził bowiem z Palestyny, choć nie 
był Żydem. Jego ojciec był jednak raczej 
pochodzenia greckiego lub rzymskiego, 
Justyna wychował w religii pogańskiej, 
a że był zamożny, stać go było na to, 
by syna kształcić filozoficznie. Młody 
Justyn szukał więc odpowiedniej dla 
siebie szkoły. Zwolennik arystotelizmu 
jawił mu się zbytnio łasy na zapłatę, 
dlatego uznał jego naukę za niewartą 
poznania. Pitagorejczyk wymagał od 
niego przed przystąpieniem do wła-
ściwej nauki filozofii dogłębnych stu-
diów matematycznych i muzycznych. 
Jako, że nie miał najmniejszej ochoty 
na wgłębianie się w tajemnice natury 
trójkątów, czy muzycznych skal, zrezy-
gnował więc z jego usług. Zaczął stu-
diować platonizm, który wydawał mu 
się optymalnym wyborem, dopóki nie 
posłuchał po raz pierwszy nauczania 

Filozofujący 
chrześcijanie

Logosofia 
Justyna  
Męczennika 
(100-166)

czyli 
Chrystus jako 
wcielona prawda 
filozofii  

Janusz 
Kucharczyk
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chrześcijańskiego z ust ucznia samego Jana apostoła, nieja-
kiego Polikarpa. 

Uznał jego nauczanie za najlepszą filozofię. Po zapoznaniu 
się z jej treścią otworzył sam darmową filozoficzną szkołę  
w Rzymie, gdzie nauczał chrześcijaństwa jako filozofii. Tak 
też było traktowane w starożytności i nikomu nie przyszło 
nawet do głowy, że może być czymś innym, niż właśnie fi-
lozofią. Tyle, że dla wierzących była tą jedynie prawdziwą 
filozofią, czyli drogą życia, a dla jej przeciwników była prymi-
tywna i niegodna przyjęcia przez ludzi wykształconych. 

Justyn mając pojęcie o nauce różnych szkół filozoficznych 
doszedł do wniosku, że nauczanie chrześcijańskie jest filozo-
fią najdoskonalszą. Zawierało ono w sobie wszystko, cokol-
wiek nauczali filozofowie pogańscy. Cokolwiek prawdziwego 
było w nauczaniu rozmaitych szkół, Justyn ujrzał w chrześci-
jaństwie. Ale ujrzał coś więcej. Nauczanie o Jezusie odebrał  
w ten sposób, że jeżeli inne szkoły filozoficzne uczą o praw-
dzie, to chrześcijanie ją posiadają w osobie Jezusa Chrystusa. 
Nawiązując do prologu Jana i filozofii żydowskiego myślicie-
la Filona z Aleksandrii, Justyn nazywał go Logosem. Zresztą, 
niektórzy z filozofów pogańskich, jak Heraklit czy stoicy, też 
nauczali o Logosie, który był dla nich immanentną boską za-
sadą wiecznego świata. Dla Justyna, podobnie jak dla Filona 
czy Jana, Logos był stwórcą świata, który był u Boga, sam 
będąc Bogiem. Nauka o Trójcy nie była wtedy jeszcze ustalo-
na, nazywał go więc Drugim Bogiem; nie uznawał go jednak 
za stworzenie, raczej za pośrednika między Bogiem Ojcem 
a stworzeniem, jedyną drogę Boga do człowieka i człowie-
ka do Boga. Justyn więc, filozofię rozumianą jako szukanie 
ładu w świecie, która ma zaprowadzić ład w ludzkim życiu, 
łączy z nauczaniem o krzyżu. Łączy przez pojęcie Logosu, 
który stworzył świat stając się źródłem religii żydowskiej, ale  
i w jakiejś części greckiej filozofii i mitologii (i w ogóle wszel-
kiej mądrości ludzkiej). Ów Logos jako wcielony w człowieka 
umiera na krzyżu i zmartwychwstaje potwierdzając swą bo-
skość, objawiając sobą Pełnię Prawdy, a nie tylko jej okruchy 
porozrzucane po różnych filozofiach i mitach.

Filozofia była sztuką życia opartą o poznanie prawdy. Czyż 
może więc być prawdziwsza filozofia niż ta, w której sama 
Prawda wciela się w życie ludzkie? Filozof grecki, taki jak 
Sokrates mógł oddać życie za filozoficzną prawdę. Ale tutaj 
sama Prawda oddała życie za życie ludzi i na potwierdzenie 
swej boskiej mocy zmartwychwstała! Zmartwychwstanie nie 
wymaga żadnego świadectwa, a samo jest źródłem argumen-
tów na rzecz Boskiej mocy, przewyższającym dowody filozo-
fów pogańskich.

Wszedł wtedy Justyn w długotrwały konflikt z niejakim Kre-
scenesem, filozofem cynickim. Po którejś przegranej filozo-
ficznej dyspucie doniósł Krescenes na Justyna innemu filo-
zofowi, Markowi Aureliuszowi, który oprócz tego był rów-
nież cesarzem, i jako gorliwie wypełniający swe cesarskie 
obowiązki i dbający o moralne zdrowie swoich poddanych 
zwalczał chrześcijaństwo. Prefekt Rzymu Junius Rustyk ska-
zał Justyna na ścięcie toporem. Tak Justyn nie wyrzekając się 
w obliczu śmierci swej filozofii, doprowadził ją do końca, 
wieńcząc swe życie aktem męczeństwa.     

Robert Miksa

Pytania do pastoraPytania do pastora

Mój najstarszy syn zbliża się już do 30-tki. Ma spo-
ro znajomych i przyjaciół, ale jakoś w ogóle nie myśli  
o małżeństwie. Czy powinnam się niepokoić, czy wy-
chodzi ze mnie matczyna nadopiekuńczość?
Każda matka kocha swojego syna (szczególnie, jeżeli 
jest jedynakiem) i ma dla niego wspaniały plan. To oczy-
wiście tak pół żartem, ale też pół serio. Rzeczywiście, 
niektóre mamy przesadzają z troską o swoich dorosłych 
synów, ale (i to też trzeba sobie jasno powiedzieć) cza-
sem mają rację. 
Społeczeństwo w jakim wychowują się nasze dzieci 
narzuca nam i im różne wzorce, które nie zawsze są 
dobre. Niektóre z nich stają się bardzo modne, później 
powszechnie akceptowane, aż w końcu stają się oczy-
wistym standardem. Tak też jest w sprawach stosunków 
damsko-męskich. Z jednej strony mamy rewolucję sek-
sualną, która sprawia, że wierzący nastolatkowie znaj-
dują się pod ogromną presją swoich rówieśników. Z dru-
giej strony mamy ich niekończące się dorastanie (bycie 
nastolatkiem). Już wyjaśniam, o co chodzi. 

Wieczni nastolatkowie
Na przestrzeni ok. 100 ostatnich lat okres dorastania, jak 
wynika z badań wydłużył się z kilku do prawie dwu-
dziestu lat. Kiedyś czas ten (za początek bierzemy bio-
logiczne zmiany zachodzące w młodym organizmie)  
liczony był od ok. 15 roku życia i trwał do ok. 18-tego 
(to kryterium określające dojrzałość społeczną). Z cza-
sem zarówno ta dolna, jak i górna granica wieku za-
częły się od siebie coraz bardziej oddalać. Obecnie za 

Pytania do pastora: Kiedy należy myśleć o małżeństwie? - Robert Miksa

początek dojrzewania płciowego młodzieży przyjmuje się 
wiek 11-tu lat! Natomiast kończy się w wieku ok. 28-29 lat, 
a niektórzy uważają, że powinniśmy nawet mówić o wieku 
30-stu kilku lat. Z jednej więc strony hormony robią swoje, 
z drugiej nasze pokolenie w dużej mierze jest społecznie 
upośledzone. Co więcej, winę za taki stan ponoszą nie tylko 
zmiany cywilizacyjne, ale również Kościół i rodzina. 
Średni wiek, w jakim w latach 70-tych wstępowano w związ- 
ki małżeńskie wynosił ok. 21 lat dla kobiet i 23 dla męż-
czyzn. Dzisiaj ten wiek jest o ponad 5 lat wyższy. Choć 
dane te pochodzą z USA, to jednak wskazują pewien trend, 
który nie jest cechą już tylko społeczeństwa amerykańskie-
go, ale również europejskiego, w tym i polskiego. Niestety, 
korzyści wynikające z faktu, że ludzie związują się ze sobą, 
jako osoby bardziej dojrzałe i mające bardziej stabilną sytu-
ację finansową są tylko pozorne.

Skutki uboczne
Jednocześnie bowiem badania statystyczne wskazują na 
ciągłe obniżanie się wieku inicjacji seksualnej, zwiększa-
nie się ilości partnerów seksualnych, wzrost zachorowań na 
choroby przenoszone drogą płciową (w tym HIV), wzrost 
liczby konkubinatów, aborcji i nieślubnych dzieci. W Wiel-
kiej Brytanii bardziej prawdopodobne jest, że statystyczna 
Brytyjka zajdzie w ciążę, niż że wyjdzie za mąż. W amery-
kańskich szkołach będących odpowiednikiem naszych gim-
nazjów, 2/3 uczennic jest wykorzystanych seksualnie przez 
swoich kolegów. W Polsce do inicjacji seksualnej przed  
15 rokiem życia przyznaje się od kilku do dwudziestu kilku 
procent młodych ludzi (w zależności od źródeł). Niestety, 

identyczną tendencję zauważa się w środowiskach ewan-
gelicznych chrześcijan (choć skala tego zjawiska jest oczy-
wiście mniejsza).
Kolejnym problemem jest bezpłodność. Jednym z poważ-
nych czynników decydujących o takiej sytuacji jest właśnie 
odkładanie decyzji o zamążpójściu i poczęciu dziecka na 
okres po czasie optymalnej płodności, która w przypadku 
kobiet wynosi 20-25 lat. Niezależnie od tego, czy powodem 
takich decyzji jest realizowanie swoich ambicji zawodo-
wych, czy jakieś inne przyczyny, skutek jest taki sam. Natu-
ry nie da się oszukać. Obecnie w Polsce jest to problem po-
nad miliona par i odsetek ten wyraźnie rośnie. Ten problem 
odbijaja się nierzadko na stosunkach w rodzinie, co czasem 
prowadzi nawet do rozpadu małżeństw.

Jak wychowywać własne dzieci?
Jeżeli to nie my będziemy mieć największy wpływ na 
kształtowanie się ich światopoglądu i systemu wartości, to 
źródłem ich życiowej „mądrości” będzie papka podawana 
w mediach, albo slogany bezmyślnie powtarzane przez ko-
legów. Z całą pewnością, musimy też przyjrzeć się naszych 
ambicjom i marzeniom, i przewartościować je w świetle bi-
blijnej hierarchii ważności. Zbyt często to, czym żyje świat 
staje się przedmiotem pożądania chrześcijan. To, czym my 
żyjemy, ma z kolei decydujący wpływ na to, czym żyją  
i jakimi wartościami kierują się nasze dzieci. Jeżeli jako ro-
dzice będziemy obojętni na sprawy Królestwa Bożego, to 
dlaczego nasze dzieci miałyby się nim przejmować? Jeżeli 
dzieci nie słyszą modlitw ich własnych rodziców, dlacze-
go same miałyby się modlić? Jeżeli widzą, że dla rodziców 
najważniejsza jest pozycja społeczna i pieniądze, to nie po-
winniśmy się dziwić, jeżeli te same wartości będą nadawały 
kierunek życia ich dzieciom. 
Sama chrześcijańska edukacja (kazania, spotkania mło-
dzieżowe, grupy domowe, indywidualne studium biblijne, 
modlitwa, itp.) nie rozwiążą jednak problemu, ponieważ 
są tylko częściową odpowiedzią. Nie zawsze nawet zdro-
we nauczanie i napominanie wystarczają. Na pewno nie 
wystarczą w tym temacie. Biblia oprócz napomnienia do 
czystości przedstawia również praktyczne kroki, jakich nie 
możemy pomijać. W Liście do Koryntian apostoł Paweł pi-
sze tak: „A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli męż-
czyzna nie dotyka kobiety; jednak ze względu na niebez-
pieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę 
i każda niechaj ma własnego męża” (1Kor. 7,2). 
To proste przesłanie ma w sobie więcej mądrości, aniżeli 
przesłanie tego świata, który jedyne, co potrafi, to szukać 
sposobów na uniknięcie konsekwencji własnej bezbożno-
ści i lekkomyślności, np. na choroby weneryczne polecając 
prezerwatywy i szczepionki zapobiegające przenoszeniu 
się tych chorób. 

Małżeństwo po Bożemu 
Oczywiście zawarcie małżeństwa, jak sugeruje apostoł 
Paweł nie jest magiczną formułą, która rozwiąże wszyst-
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kie nasze problemy. Czasem nawet je pomnaża. Jednak, 
z pewnością jest narzędziem w Bożym ręku, chroniącym 
nas nie tylko przed współczesnymi zagrożeniami, ale tak-
że kształtującym w nas obraz Jego Syna. Nie bez powodu 
właśnie małżeństwo i rodzina jest jednym z kryteriów do-
boru starszych zboru. Wychowawczy aspekt małżeństwa 
jest nie do przecenienia (ale to już temat na inny artykuł). 
Przestańmy więc przedłużać młodzieży okres beztroskie-
go dzieciństwa, zwalniając ich z większości obowiązków  
w imię sukcesu w wyścigu szczurów, w który sami je wplą-
taliśmy. Dołóżmy raczej wszelkich starań, by nasze dzieci 
dobrze przygotować do dorosłości (zarówno pod wzglę-
dem materialnym - chodzi o odpowiedzialne zarządzanie 

Co roku, jako młodzież Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Malborku organizujemy jesienią 
konferencję znaną pod nazwą INTEGRACJE. 
Ideą INTEGRACJI, jak sama nazwa wskazuje 
od początku było budowanie lub umacnia-
nie relacji z młodzieżą z innych kościołów,  
w szczególności tych z nami zaprzyjaźnio-
nych, jak np. Gdańsk. Konferencje poprzed-
nich lat udawały się raz lepiej, raz gorzej, 
w zależności od ilości osób zaangażowa-
nych w organizację. Jednak zawsze miło 
było widzieć kościół wypełniony po brzegi 
młodymi ludźmi, którzy nie zniechęcali się 
warunkami do spania, czy brakiem wystar-
czającej liczby pryszniców. W tym roku 
postanowiliśmy bardziej przyłożyć się do 
strony organizacyjnej i z wyprzedzeniem 
zaczęliśmy planować szczegóły. To, co mi 
leżało na sercu, to temat relacji. Jest to te-
mat, na który niewiele mówi się obecnie  
w kościele, a tak naprawdę to właśnie rela-
cje budują nasze życie. Bez relacji trudno 
byłoby żyć - człowiek musiałby znaleźć 
się na bezludnej wyspie, by nie mieć nic 
wspólnego z innymi ludźmi. Nasze życie 
to RELACJE. Dlaczego tak uważam?

„Które przykazanie jest najważniejsze ze 
wszystkich? Jezus oświadczył: Najważ-
niejsze z przykazań to: Słuchaj Izraelu! 
Pan, Bóg nasz, jest jeden. Masz zatem 
kochać Pana, swojego Boga, całym swo-
im sercem, z całej swojej duszy, każdą 
swoją myślą i ze wszystkich swych sił. 
Drugie zaś co do ważności brzmi tak: 
Masz kochać swojego bliźniego tak jak 
samego siebie. Nie ma przykazań waż-
niejszych niż te” Mk 12,29-30.

Nic nie ma tak priorytetowego zna-
czenia, jak relacje z Bogiem i ludźmi 
wokół Ciebie, relacje zbudowane na 
miłości. Jednak jakość dzisiejszych re-
lacji nie jest zbyt dobra. Kiedyś usły-
szałam takie zdanie: „Pokaż mi pię-
ciu najbliższych ci ludzi, a powiem 
ci, w jakim kierunku zmierza twoje 
życie. To, jakimi ludźmi się otacza-
my pokazuje, jakie mamy wartości, 
w co i jak inwestujemy swój czas. 
Czy są to ludzie, którzy przybliżają 
nas do Boga czy ludzie, którzy nie 
są dla nas żadną inspiracją, ale tyl-
ko dobrym towarzystwem do za-
bawy? Czy mamy relacje między 
sobą nawzajem w kościele? Czy 
walczymy razem dla sprawy Bo-
żej? Czy masz osobisty czas z Bo-
giem, czy wystarcza Ci niedziel-

ne nabożeństwo? Czy znamy siebie 
nawzajem, czy tylko kojarzymy  
z widzenia? Jaka jest nasza relacja  
z ludźmi, którzy nie znają Boga? 
Odcinamy się od nich czy pozna-
jemy ich i ich problemy, a potem 
pokazujemy im, że ich rozwiązanie 
tkwi w osobie Jezusa?

Właśnie temu tematowi chciałam, 
aby była poświęcona konferencja, z 
czym zgodziła się także grupa osób 
zaangażowanych w jej organiza-
cję. Tak też powstało hasło: !STOP! 
SPACJI W RELACJI - relacji między 
człowiekiem a Bogiem; między tobą 
a bratem/siostrą w Jezusie; między 
człowiekiem wierzącym a niewie-
rzącym, itp. Zaprosiliśmy wykła-
dowców (Mateusz Wichary, Radek 
Świerk, Leszek Korzeniecki, Michał 
Prończuk), którzy właśnie na ten te-
mat nauczali, pokazując ważność re-
lacji i ich wpływ na nasze codzienne 
wybory, których dokonujemy. 

W tym roku zmieniliśmy nieco kon-
cepcję INTEGARCJI tworząc z nich 
konferencję dla ludzi już znających 
Boga, którzy chcą się w Nim rozwijać 
i coraz bardziej Go poznawać - dlate-
go zmieniliśmy też wiek uczestników 
i zmodyfikowaliśmy formę redukując 
czas zabaw na rzecz dodatkowych 
warsztatów na temat mentoringu  
i spraw damsko-męskich osobno dla 
dziewczyn i dla chłopaków.

Konferencję uważam za udaną, na-
sze cele zostały w pełni zrealizowane  
i myślę, że Bóg również odebrał sobie 
chwałę z tego czasu, jako że był On 
w samym centrum naszych marzeń, 
planów i organizacji. To, co mnie za-
chwyca i sprawia, że wracam często 
do momentu organizacji tej konferen-
cji to fakt, że Bóg przyznał się do niej 
jeszcze przed jej rozpoczęciem. W ko-
ściele jestem od ok. 7 lat i mam relacje 
z wieloma ludźmi, jednak wciąż było 
sporo osób, z którymi nie nawiązałam 
kontaktu przez cały ten czas. Dlacze-
go? Nie umiem znaleźć odpowiedzi 
na to pytanie. Z lenistwa? Z braku 
potrzeby? Z opinii, którą sobie wyro-
biłam na temat pewnych osób? Ciężko 
powiedzieć ale prawdą jest, że tak być 
nie powinno. Jako rodzina w Chrystu-
sie jesteśmy powołani do relacji, do 
społeczności ze sobą, powinniśmy 

być dla siebie zachętą, zbudowa-
niem i pomagać sobie nawzajem 
nosić ciężary dnia codziennego, 
ale także napominać siebie i moty-
wować do stawiania coraz bardziej 
odważnych kroków w życiu z Bo-
giem. Niestety, tak nie było. Jednak, 
kiedy zaczęliśmy pracować nad 
konferencją poświęconą relacjom 
modliliśmy się, by Bóg zaczął pracę 
od nas samych, byśmy mogli z czy-
stym sercem promować relacje, które 
tak kuleją w naszym codziennym ży-
ciu. I tak się stało - Bóg pomógł nam 
przybliżyć się do siebie, zaprzyjaźnić 
i bardziej otworzyć na siebie i swo-
je potrzeby. Nie stało się to „ot tak” 
- wymagało od każdego z nas pracy 
i zaparcia się samych siebie, własnych 
egoistycznych pobudek i wyciągnięcia 
ręki do tej drugiej osoby. Zaowocowa-
ło to głębokimi relacjami, które przez 
cały wrzesień budowaliśmy - wspólnie 
pracując, wycinając dekoracje, sprząta-
jąc kościół, nagrywając filmiki promują-
ce konferencję i po prostu spędzając ze 
sobą czas. Okazało się, że każdy z nas 
ma ogromny potencjał i wiele talentów, 
którymi mógł wspomóc przy organizo-
waniu konferencji. Każdy z nas poprzez 
włożenie cząstki siebie przyłożył się do 
naprawdę dobrej i prężnej organizacji. 
Gdy nastał czas konferencji, z radosnymi 
sercami mogliśmy skupić się na promo-
waniu zdrowych relacji wiedząc, że w nas 
samych zaszła ogromna przemiana. 

Widząc, jak mogą wyglądać relacje mię-
dzy nami żałuję, że nie stało się to wcze-
śniej. Może nie byliśmy na to gotowi, może 
potrzebowaliśmy tego czasu, by dojrzeć 
do otworzenia się na siebie? Jestem Bogu 
wdzięczna za to i od tej pory dostrzegam, jak 
ważne jest wychodzenie ludziom naprze- 
ciw, ich problemom i przede wszystkim, jak 
nie można się zniechęcać i wyrabiać po- 
chopnych opinii. Jedno wiem na pewno - to 
od nas zależy, jak wyglądają nasze relacje. 
Jeśli wystarczy nam podawanie sobie ręki 
w niedzielę po nabożeństwie - to będzie to  
owocowało relacjami płytkimi, pełnymi uś-
miechu, lecz pustymi w środku. Tyle, ile zain- 
westujesz w relacje z drugim człowiekiem, ty- 
le otrzymasz. Jesteśmy rodziną w Chrystusie  
i tkwi w nas niesamowity potencjał! Razem mo- 
żemy uczynić dużo więcej niż w pojedynkę, 
wystarczy sobie to uświadomić i wykonać 
pierwszy krok, który nigdy nie jest łatwy, ale 
przynosi niesamowite rezultaty w przyszłości. 

powierzonymi dobrami, jak emocjonalnym i społecznym).  
W ten sposób zrobimy im prawdziwą przysługę.

Chciałbym, by te proste wnioski wzięli sobie do serca za-
równo rodzice troszczący się ponad miarę o materialną przy-
szłość swoich dzieci, ale również - a może przede wszystkim 
– wierzący mężczyźni- single, od których zwyczajowo ocze-
kuje się inicjatywy w kwestii małżeństwa. Jeżeli ci ostatni nie 
zaczną poważnie myśleć o życiu i sprawach Królestwa Bo-
żego, jeżeli ciągle będą unikać odpowiedzialności i łudzić 
się, że uda im się przedłużyć wiek dorastania chowając się 
za grami komputerowymi, w tym czasie ich siostry w Panu 
przekwitną, albo poszukają sobie mężów w świecie.   

STOP! SPACJI W RELACJI

Paulina Barańska
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Jesteśmy wesołą grupą młodzieży  
z Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Głogowie, która chce się dobrze ba-
wić pamiętając jednocześnie, że jest 
to niemożliwe bez Jezusa Chrystusa. 
Nasza młodzież liczy sobie około 20 
osób. Obecnie fizycznie jest nas nieco 
mniej, ponieważ część z nas stała się 
studentami, więc rozjeżdżamy się po 
Polsce i świecie aby zdobywać wiedzę, 
ale sercem ciągle jesteśmy dużą grupą.
 
W każdy piątek nasz nieustraszony 
lider Tomasz Terefenko wraz z żoną 
zaprasza nas do siebie na spotkania 
MGD, czyli „Młodzieżowej Grupy 
Domowej”, na których razem spędza-
my czas przy ciastkach, rozmowach  
i Słowie Bożym. W soboty natomiast or-
ganizujemy spotkania Nieustraszonych, 
czyli tak nieoficjalnie nazywanej młod-
szej młodzieży. Na tych spotkaniach 
zawsze są gry, zabawy, drobny poczę-
stunek i oczywiście studium biblijne. 
Kiedy tylko mamy okazję, spotkania 
klubu przeistaczają się w wypad na ba-
sen albo elektroniczny paintball. Poza 
tym w ciągu roku organizujemy nocki 
komputerowo-filmowe, na których mile 

widziana jest młodzież  
w każdym wieku. Tego 
typu spotkania zaczyna-
my zazwyczaj krótkim rozważaniem 
i kilkoma grami grupowymi, a potem 
zapaleni gracze mogą pograć na kom-
puterach a pozostali pooglądać filmy, 
czy też po prostu porozmawiać przy 
poczęstunku.
 
Nie tak dawno organizowaliśmy też 
konferencje o nazwie NPO, czyli „Na 
Pełnych Obrotach”, na które przyjeż-
dżała młodzież z całej Polski. Podczas 
konferencji spędzaliśmy czas na wy-
kładach i uwielbieniu, nigdy jednak 
nie zabrakło czasu na gry i zabawy.  
Duża część naszych działań koncen-
truje się na wakacjach. Co roku or-
ganizowany jest przez nas rodzinno-
młodzieżowy obóz skautowski w Po- 
bierowie, tzw. „Nieustraszeni”. Jest to 
taka część naszej działalności, której 
poświęcamy naprawdę dużo uwagi. 
Każdego dnia czytamy tam z dziećmi 
Biblię i słuchamy wykładów różnych 
ludzi na temat życia z Bogiem. Nieraz 
byliśmy świadkami tego, jak dzieci, któ-
re dotąd nie wierzyły i nawet nie sły-

szały wcześniej o Bogu klękały modląc 
się do Niego. Jest to dla nas napraw-
dę wspaniała możliwość świadczenia  
o tym, jak Jezus zmienił nasze życie 
oraz okazywania miłości i cierpliwości 
dzieciakom (i sobie nawzajem) mimo, 
że często może to być trudne. Zdarzało 
się, że nawet na długo po obozie któryś 
z uczestników na podstawie obrazków 
z obozowej koszulki z dużymi szczegó-
łami potrafił opowiedzieć całą historię 
biblijną, którą przerabialiśmy (np. życie 
Józefa albo Daniela), oraz jakie to ma 
znaczenie dla naszego życia! Choć Sło-
wo Boże i zachęta do nawiązywania 
relacji z Chrystusem są najważniejsze 
na naszym obozie, to nie brakuje na 
nim ognisk, wypadów na plażę i kąpa-
nia się w morzu, różnego rodzaju gier, 
budowania bazy, „karabinków”, czy-
li tzw. elektronicznego paintballu no  
i przede wszystkim czasu na nawiązanie 
relacji z mnóstwem ciekawych ludzi.  
Latem organizujemy także wyjazdy 
misyjne na Ukrainę, podczas których 
również możemy służyć dzieciom  

i młodzieży – pomagamy przy organi-
zacji obozu nad morzem oraz półkolo-
nii. Niejednokrotnie jest to jedyna moż-
liwość dla dzieci z tamtejszych wiosek 
na jakąś rozrywkę wakacyjną lub wy-
jazd. Ostatnio udało się zorganizować 
zajęcia dla dzieci z trzech wsi. Mogą 
bawić się razem, nauczyć trochę języ-
ka angielskiego, a wszystko to poprze-
platane jest słowem Bożym i historiami 
biblijnymi. Starsze dzieci i młodzież 
wyjeżdżają na obóz, a na obozie, jak 
to na obozie – słońce, morze, zabawy  
i oczywiście turniej siatkówki – Polska vs 
Ukraina. Czasami nawet udawało nam 
się wygrać! Oczywiście, jest też czas na 
społeczność z Bogiem oraz świadec-
twa, a także wspólne śpiewanie pieśni 
– i po polsku i po ukraińsku, a Ukraińcy 
bardzo lubią śpiewać. Najważniejsze 
jednak jest to, że możemy tamtejszej 
młodzieży w taki sposób okazywać mi-
łość. Wyjazd taki jest też dla nas dużym 
doświadczeniem – możemy nie tylko 
poznawać siebie nawzajem i budować 
relacje. Możemy uczyć się od Ukraiń-
ców prostoty, radości z życia i doce-
niania takich prostych spraw, które dla 
nas mogą wydawać się codziennością.  
Każdego roku pod koniec wakacji 
nasza młodzież jest też wolontariu-
szami na półkoloniach organizowa-
nych przez stowarzyszenie UMIEM! 
w naszym kościele. Są to kolonie 
głównie dla dzieci z domu samot-
nej matki w naszym mieście, chociaż 
wstęp jest wolny, więc przyjść może 
każdy. Na półkoloniach spędzamy 
czas ucząc dzieci piosenek uwielbie-
nia, bawiąc się i rozmawiając o Bogu.  
Natomiast na początku grudnia or-
ganizujemy tzw. „Gwiazdkową Nie-
spodziankę”. Jest to akcja polegająca 
na zbiórce pieniędzy i zabawek dla 
dzieci z biednych rodzin w naszym 
mieście i pobliskiej gminie Pęcław, 
a następnie zorganizowania spotka-
nia, na którym śpiewamy kolędy, jest 
też występ jedynego w Głogowie 
teatrzyku kukiełkowego no i oczy-
wiście pastor przebrany za mikołaja. 
 
Tak można pokrótce opisać to, co 
dzieje się u nas w Głogowie. Staramy  
się służyć ludziom wkoło nas i dążyć 
do tego, aby mottem naszego życia było 
motto naszego kościoła: „Życiem dla 
mnie jest Chrystus”.  
 

Kamila Dudka,  
Karolina Nowakowska,  

Dawid Płanów

Na wesoło 
    z Głogowa Jesteśmy znawcami gustu Pana Boga. Wyrokujemy o tym, że taka czy inna 

muzyka dotyka bardzo Jego serca, a już ta druga, to niestety zło wcielone. 
Cykl, który właśnie rozpoczynamy ma za zadanie trochę rozszerzyć nasze 
postrzeganie „gustu Pana Boga”, bo niestety najczęściej jest to po prostu 
nasz gust. 

Bogactwo dzisiejszych stylów muzycznych może przyprawić o zawrót gło-
wy nawet człowieka, który stara się być na bieżąco z tematem melomanii. 
Uważam, że jako chrześcijanie nie powinniśmy być w tyle, ponieważ to 
Bóg obdarza talentami muzyków, aby grali dla Jego chwały. To właśnie 
my, naśladowcy Chrystusa powinniśmy wieść prym w kunszcie tworzenia 
muzyki, inspirując innych i deklarując, skąd pochodzi nasz talent. 

Na początku warto byłoby rozprawić się z mitem mówiącym, że cicha  
i spokojna muzyka jest odbiciem Bożego serca, a ta dynamiczna, głośna 
i często niepokorna pochodzi od tego drugiego. Miałem ostatnio możli-
wość uczestniczyć w seminarium kreatywnej ewangelizacji. Jednym z wy-
kładowców był znany w chrześcijańskim środowisku raper Kola. Chciał-
bym przytoczyć przykład, który podał on, aby zilustrować wspomniany 
wyżej pogląd. Jeden z pastorów zrobił w swoim kościele sondę na temat 
muzyki. Podczas wykładu zaprezentował swoim zborownikom dwa utwory 
muzyczne pytając, który z nich ich zdaniem jest stworzony dla Bożej 
chwały. Jeden z nich był spokojny, liryczny i melancholijny. Drugi zaś był 
utworem rockowym, zbudowanym na ciężkim gitarowym brzmieniu  
i dynamicznej perkusji. Znaczna większość badanych wskazała pierwszy, 
spokojny utwór jako ten uwielbiający. Prawda była taka, że ten drugi był 
rockową wersją uwielbienia, nagraną przez znany zespół Petra Praise. 
Słowami utworu był jeden z Psalmów. Pierwszy natomiast zapożyczony był 
z jednego z legendarnych, psychodelicznych filmów, zawierający treści 
transcendentalne i promujący ucieczkę od trudności życia w narkotyki.

Niestety, my często robimy podobny błąd klasyfikując muzykę od razu, 
jako świecką bądź świętą na podstawie jedynie własnej, subiektywnej 
opinii. Zatem, jeśli nie boisz się poznawać nowego i weryfikować swojego 
światopoglądu w kwestii muzyki, zapraszam Cię Drogi Czytelniku do regu-
larnego zapoznawania się z cyklem stylowej muzyki. Wierzę, że będziemy 
mogli się nawzajem ubogacać.  
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Tomek Bogowski

Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej



28 • SŁOWO PRAWDY • Numer 01 / styczeń 2012 SŁOWO PRAWDY • Numer 01 / styczeń 2012 • 29

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Ciągle spotykam ludzi
Kiedyś, dawno temu byłam bardzo 
wrażliwą, delikatną dziewczyną. Dzi-
siaj jestem silną kobietą, odporną na 
zranienia, świadomą tego, że życie  
i ludzie tacy po prostu są, jacy są. Tym 
tłumaczyłam sobie wszelkie świństwa, 
kłamstwa, obmowy, wulgarność, osą-
dzenia, plotkarstwo, egoizm, cham-
stwo, o które się na co dzień ocieram. 
Tak jest łatwiej. Wytłumaczyć sobie, 
że trzeba zaakceptować świat z jego 
okrucieństwem, a gatunek ludzki  
z jego szkaradnością, skoro nie można 
ich zmienić.  

Marzenia o szczęściu, harmonii, przy-
jaźni, miłości należy wrzucić między 
bajki albo do lamusa. Powiedzenie:  
a kto ci powiedział, że masz być szczę-
śliwa? - stało się moim „rozśmiesza-
czem” codzienności.  

Co wcale nie oznacza, że jestem nie-
szczęśliwa. Jestem przystosowana. Do-
brze, a nawet coraz lepiej sobie radzę. 

Pływam coraz lepszym stylem w lepkiej 
zupie bytu. Mało tego, sama stałam się 
nie tylko już silna, ale i czasem wulgar-
na, oschła, egoistyczna... przystosowa-
łam się... by utrzymać na powierzchni? 
Tak, za każdym razem, gdy szlachet-
ność, otwartość, szczerość i życzliwość 
została przeciwko mnie wykorzystana, 
chowałam się w skorupie twardości,  
by uniknąć następnych razów. 

A jednak, mimo takiego postrzegania 
siebie i otaczającej rzeczywistości, 
pewne rzeczy dotykają mnie bardziej 
niż inne, otwierają zamknięte drzwi 
lamusa, budzą przeszłość. Niedawno 
odezwała się do mnie koleżanka, do 
której próbowałam się od dłuższego 
czasu dodzwonić. Zmarło jej dziec-
ko, zaledwie trzymiesięczne. Ciężko 
chorowało, prawdopodobnie byłoby 
niepełnosprawne, gdyby przeżyło... 
Powiedziała: teraz dopiero cię rozu-
miem...

A do mnie wróciły wspomnienia 
wszystkich ciężkich dni czuwania  
w szpitalach, świadomość czającej się 
u wezgłowia córki śmierci, trudny czas 
rehabilitacji... i jakże optymistyczno 
- paradoksalny wniosek. Że niepełno-
sprawna żyje szczęśliwie.  

Podzieliłam się swym odkryciem ze 
znajomymi. Oto jeszcze coś potrafi 
mnie poruszyć, zmusić do łez.  To zna-
czy, że... i ja żyję! Wielu przechodzi-
ło obojętnie. Ale i tu znalazły się oczy 
zamglone łzami współuczestnictwa  
w cierpieniu. Zrozumienia, współ-
odczuwania.  Rzadkość!  Przystanąć  
w biegu, pochylić się, wysłuchać, po-
milczeć... ale wspólnie.

Cóż wobec tego wydarzenia ma za 
znaczenie fakt, że wczoraj też o mało 
co nie wyleciałam z pracy? Albo, że 
ludzie słuchają, nie słysząc. Ciągle spo-
tykam ludzi... różnych, czasami... wy-
jątkowych.  Ale czy i ja potrafię być... 
bliźnim?  

Około dziewięciu lat temu Bóg otworzył 
moje oczy i nawróciłam się. Rok później 
wzięłam chrzest w zborze w Chojnicach 
i od tamtej pory starałam się, na tyle na 
ile umiałam służyć Bogu moim życiem. 
Nie wiedziałam jednak do końca, co to 
znaczy. Nie wiedziałam, jak mogę Bogu 
służyć, co mogę dla Niego robić. Gdzieś 
w głęboko w sercu chowałam pragnienie 
pracy dla budowania Bożego Królestwa 
na pełen etat. Uciszałam jednak to ma-
rzenie myśląc, że tak naprawdę nic nie 
potrafię, nie mam żadnego szczególnego 
daru. Poza tym, z natury jestem wstydli-
wa, zamknięta w sobie, no i nie mam ła-
twości w przemawianiu do ludzi. 

Po skończeniu liceum w jednym z ma-
łych miast północnej Polski, tak jak 
większość moich przyjaciół poszłam 
na studia. Nie zrobiłam tego z wielkim 
przekonaniem, nie szłam na studia mo-
ich marzeń, nie wiedziałam w sumie, po 
co to robię. Największym błędem, jaki 
wtedy popełniłam było nie pytanie Boga  
o zdanie. Konsekwencje tego czułam 
każdego dnia przez kolejne 5 lat. Pod-
czas studiów starałam się służyć Bogu, 
głosić ewangelię znajomym, rozwijać się 
w poznaniu Boga i Bóg to błogosławił. 
Wiedziałam jednak, że to nie jest miejsce 
dla mnie. Skończyłam uniwersytet z do-
brym wynikiem i wydawałoby się, że na-
turalnym, kolejnym właściwym krokiem 
będzie znalezienie dobrej pracy związa-
nej z moim wykształceniem, zamieszka-
nie w dużym mieście i „dorosłe życie”. 

Jednak będąc nauczona błędem sprzed 
pięciu lat, postanowiłam zapytać najpierw 
Boga o zdanie.  Nie wiedziałam, co Bóg 
dla mnie zaplanował, gdzie i CZY mam 
szukać pracy, mieszkania, ale wiedzia-
łam jedno – tym razem chcę modlić się  
o moją przyszłość, prosić Boga, by sam 
mi pokazał, co mam zrobić z życiem, 
które mi dał. Oddając całą sytuację Bogu  
w modlitwie, słuchałam Go przez Jego 
Słowo, rady mądrzejszych wierzących no 

i Boże pragnienia, które On sam włożył 
do mojego serca. Najważniejszym jednak 
z tego wszystkiego było czekanie i zaufa-
nie: musiałam zrezygnować z robienia 
wszystkiego po mojemu. Brzmi to dość 
łatwo, ale takim nie było. Trudno nie my-
śleć o planowaniu „bezpiecznego” życia, 
stabilności finansowej, karierze itd.  

Jednak ani przez sekundę nie żałowa-
łam, że oddałam decyzję w Boże ręce!  
I to, co mogę teraz powiedzieć z pełnym 
przekonaniem, to że Bóg jest wierny  
i odpowiada, gdy szukamy Go szczerze!

W końcu czerwca 2011 r. ukończyłam 
uniwersytet i już na początku sierpnia 
Bóg pokazał mi, że pragnienia, które 
wiele lat zagłuszałam są od Niego. Za-
proponowano mi trzymiesięczne szkole-
nie w Seaside Missionary Training Center 
(centrum treningu misjonarzy) w Odessie 
na Ukrainie. Bóg dał wsparcie finansowe, 
zgodę dyrektorów szkoły na mój przy-
jazd długo po terminie i dał mi osobę, 
z którą mogłam tam pojechać. To prze-
kraczało moją wyobraźnię – porzucenie 
planów czy oczekiwań ludzi w stosunku 
do mojego „dorosłego” życia i wyjazd  
w praktyczną niewiadomą. Teraz jednak 
widząc, jak bardzo przez te trzy miesiące 
szkolenia Bóg mnie doświadczał, łamał, 
zmienił, wyposażał i ile mnie nauczył 
wiem, że to był Jego plan. 

Częścią praktyczną szkolenia są pół-
roczne praktyki misyjne. W tej kwestii 
również Bóg wyraźnie pokazał swoją 
wolę, dając sprawdzone miejsce, spokój 
w sercu i całe potrzebne wsparcie finan-
sowe! Jednak sześć miesięcy w Indiach? 
To jeszcze większa niewiadoma. Muszę 
przyznać, że moje marzenia nigdy na-
wet nie były tak śmiałe. Bóg jest znacz-
nie bardziej hojny, niż możemy to sobie 
wyobrazić i nawet gdy nie wierzyłam, że 
mogę Mu się do czegoś przydać – On 
znowu wiedział lepiej.

Na te pół roku wyjedziemy (z siostrą ze 
zboru w Bornym Sulinowie) do połu-

dniowych Indii, by służyć Bogu w jednej 
z chrześcijańskich placówek (akademii) 
działających na tamtym terenie wśród 
sierot, dzieci, młodzieży, jak również 
dorosłych. Wierzę, że skoro Bóg posyła 
i zaopatruje, będzie też błogosławił. Nie 
oczekujemy jakiegoś wielkiego przebu-
dzenia przez naszą służbę, bo wiemy,  
że największą pracę Bóg wykona w nas, 
w naszych charakterach i w relacji z Nim. 
Jeżeli w tym wszystkim będziemy mogły 
być błogosławieństwem dla kogoś, być 
przydatne, to tylko dzięki Niemu.

Teraz zupełnie inaczej patrzę na moją 
przyszłość. Nie posiadam więcej infor-
macji niż rok temu, ale wiem, znacznie 
głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, że 
Bóg czuwa i nie zostawi mnie. Wiem, że 
On ma dobre myśli o nas i współdziała 
we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 
Go miłują. Teraz czekam z podekscyto-
waniem na to, co nasz Ojciec będzie 
robił. Proszę również o modlitwę o ten 
pełen wyzwań etap w naszym (znów je-
dziemy razem) życiu.  

Oto najważniejsza lekcja, jakiej Bóg mnie 
nauczył w ostatnim roku. Myślę, że może 
to być lekcja ważna również dla innych  
i w tej nadziei się nią dzielę. Po pierwsze, 
że decyzje należy podejmować z Bogiem: 
pytać Go o zdanie i faktycznie czekać na 
odpowiedzi. I nie bać się ich przyjmo-
wać nawet, gdy brzmią fantastycznie 
lub burzą nasze wyobrażenie o tym, co 
będziemy robić. Nasz Pan zawsze wie 
lepiej. Druga ważna lekcja, to że każdy 
jest przydatny dla Boga. Również Ty. On 
każdego chce użyć do pracy w swoim 
Królestwie. Właśnie, kiedy wydaje nam 
się, że jesteśmy zbyt niedoskonali, nie-
dojrzali czy zupełnie nieprzydatni, On 
wybiera to co słabe, by zawstydzić to, 
co mocne. Bóg wcale niekoniecznie uży-
wa osób najbardziej obdarowanych. On 
używa przede wszystkim ludzi gotowych 
na to, by dać się użyć, we wszystkich ich 
słabościach. I chwała Mu za to!  

Najważniejsza 
lekcja

Marta Woźniak
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Agnieszka: Jakiś czas temu przestałam się modlić. Uważa-
łam, że skoro moje zachowanie może nie podobać się Bogu, 
nie mam prawa do Niego przyjść. Było mi zwyczajnie wstyd 
i głupio.

Mateusz: To dobra oznaka, że masz świadomość swojego 
grzechu, i że z tego powodu czujesz wstyd. Natomiast to nie 
odbiera ci prawa, by przyjść i wyznać, że postępujesz źle. 
Ważne jest, by ukorzyć się i poprosić o „chcenie (do zmiany 
naszego postępowania) i wykonanie”. To wbrew pozorom 
nie jest łatwe, bo trwanie w grzechu sprawia przyjemność, 
czasem nie odczuwamy nawet potrzeby zaprzestania... 
Człowiek zagubiony powinien przyznać się, że nie wie, jak 
ma postępować i w związku z tym prosi Boga o prowadze-
nie. A Bóg przemienia serce, co następnie odzwierciedla się 
w uczynkach. Serce jest najważniejsze. Co z tego, że czło-
wiek nauczy się dobrych zasad, dowie się, jak słusznie po-
stępować, skoro nie jest do tego przekonany? Zresztą, jeśli 
zarówno chcenie, jak i wykonanie nie pochodzą od Boga, 
to takie zmiany też nie przyniosą niczego dobrego. Wracając 
do grzechu - jeśli przychodzimy do Boga w takim stanie, jak 
opisujesz to powinniśmy powoływać się na Mediatora – czy-
li Jezusa, który jest nam dany. My sami z siebie nie jesteśmy 
dobrzy. To dzięki Niemu możemy pogodzić się z Bogiem. 
Jest to działanie wiary w zgodzie w Ewangelią. 

Agnieszka:  Mówiłeś o chceniu i wykonaniu. Załóżmy, że po 
skończeniu studiów chcę dostać pracę i długo jej nie dostaję. 
Modlę się o coś, co przecież jest całkiem normalne, poży-
teczne i nieszkodliwe. Z jakiegoś powodu nie dostaję jednak 
tej pracy. Myślę sobie wtedy, że skoro mam predyspozycje  
i wykształcenie, to powinny iść za tym dalsze kroki, a tu 
sprawy dzieją się nie po mojej myśli... Czy oznacza to, że źle 
się modlę? Albo, że nie umiem odczytać znaków od Boga?

Mateusz: Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Są pewne 
zewnętrzne okoliczności, które ograniczają nasze działanie 
– klimat, finanse, zdrowie, a mimo to mamy plany i pomysły, 
które tego nie uwzględniły. 

Agnieszka: Weźmy na przykład kobietę, która chciałaby być 
matką, ale nie ma męża. 

Mateusz: Dokładnie. Jej modlitwa powinna raczej zacząć 
się o tego, żeby założyć rodzinę, czy aby Bóg dał jej męża. 
A nie od razu – dziecko. Poza tym, bywa tak, że nam wydaje 
się, że teraz jest na coś idealny moment, ale Bóg widzi to ina-
czej i nie dopuszcza do realizacji naszych planów, bo chce, 
byśmy byli lepiej do czegoś przygotowani. Weźmy dopiero 
co nawróconego chłopaka, który chce być pastorem. Piękne 
marzenie, ale na pewno nie od razu może być spełnione. 
To by było ze szkodą dla ludzi, którzy braliby przykład z tak 

„świeżego” pastora. Bóg więc nie pozwala na taki tok wy-
darzeń ale chce mu pokazać, ile jeszcze musi się nauczyć. 
Sam pomysł nie jest zły, ale nie jest powołaniem świeżo na-
wróconych od razu prowadzić innych. Do tego potrzebna 
jest pewna przemiana wewnętrzna, dojrzałość i odpowie-
dzialność za ludzi.

Agnieszka: Bóg może chcieć pokazać, że mamy wykorzy-
stać czas na nauczenie się, rozwój. Sam pomysł nie jest zły, 
ale być może mamy odłożyć go w czasie.

Mateusz: To jedno. A drugie – Bóg może mieć dla ciebie 
jeszcze inny plan, ale ty na razie jeszcze tego nie widzisz, 
jeszcze nie rozumiesz. Jeremiasz był oddany Bogu, ale służył 
w okresie, w którym, mimo że głosił cały czas, nikt się nie 
nawracał. To był odgórny, Boży plan. Bóg zaplanował, że 
tłumy będą się sprzeciwiać Jeremiaszowi, choć on bardzo 
chciał, by ludzie się nawracali. Jego pragnienie było dobre, 
natomiast czas spełnienia nie zależy od nas, ale od Boga. 

Agnieszka: A czy uważasz, że każde miejsce i czas są dobre 
na modlitwę? Na przykład w łóżku, tuż przed zaśnięciem? 
Jest to dla mnie najspokojniejszy moment dnia, w którym 
mogę się skupić na tym, co chcę powiedzieć, o co chcę się 
pomodlić. Z drugiej strony, czy leżąc oddaję Bogu należyty 
szacunek?

Mateusz: Na pewno trzeba wyrażać szacunek Bogu. Ale 
wiadomo, ludzie różnie to interpretują. Jeden pada na ko-
lana, drugi stoi. Bóg zna nas i nasze myśli i nie oczekuje 
od nas przywiązania do jednej formy. Modlić można się  
w różnych miejscach i w różnym czasie, trudno wskazać 
zakazane miejsca. Nie widzę przeszkód, by po męczącym 
dniu, kiedy człowiek ma chwilę spokoju w łóżku, miał po-
dziękować Bogu, czy o coś poprosić. Ważne, by nie ograni-
czać swojej relacji z Bogiem tylko do takich chwil, czy do 
wyrażania żalu.  

Agnieszka: Słyszałam kiedyś, że modlitwa powinna zawie-
rać podziękowania, przeprosiny i prośby. Co o tym sądzisz?

Mateusz: To zależy od tego, w jakiej sytuacji życiowej się 
znajdujemy. Należy oczywiście zawsze pamiętać o tym, co 
Bóg dla nas robi, wyrazić swoją wdzięczność. Jeśli akurat 
znajdujemy się w ciężkiej sytuacji, mamy jak najbardziej 

prawo, by prosić o pomoc, a jeśli 
akurat uświadamiamy sobie swoje 
grzechy, przeprośmy Boga, wyznaj-
my swoje winy. Ponadto w modli-
twie nie powinno zabraknąć próśb 
o rozumienie Biblii. Możemy po-
wiedzieć: „Panie Boże, pozwól mi 
zrozumieć, co chcesz mi pokazać, 
jak mam Cię rozumieć, jak odczy-
tać Twoje Słowo?”.

Agnieszka: Przez wiele lat Bóg był 
dla mnie idealny i sądziłam, że daje 
tylko idealne rzeczy. Na przykład 
– idealnego męża, z którym żyje 
się do końca, idealną pracę, któ-
ra spełnia wszystkie oczekiwania.  
A ponieważ tak się nie działo, uwa-
żałam, że Bóg mnie nie słucha,  
albo że ja kompletnie Go nie rozu-
miem. 

Mateusz: Jeśli dostalibyśmy coś 
idealnego, byłoby to dla nas nisz-
czące…

Agnieszka: …i zwalniałoby nas  
z dalszych starań?

Mateusz: A poza tym, nie uświęca-
libyśmy się. 

Agnieszka: To znaczy?

Mateusz: Uświęcamy się przez 
opór w ludziach, przez trudności, 
które napotykamy. Co by działo 
się z moją żoną, gdybym był ide-
alny? Pewnie by się rozleniwiła. 
Nawet, jeśli Bóg daje dary, to one 
wciąż wymagają naszego nakła-
du pracy. Trudna praca wymaga 
od nas wysiłku, nauki, dyscypliny  
a to przynosi efekty, daje dobre 
podstawy do dalszych działań. Na 
początku możemy widzieć same 
przeszkody a nie to, co wynika  
z pokonywania przeszkód. Naj-
prawdopodobniej gdybyś dostała 
idealną pracę, nie doceniłabyś jej.  
Z drugiej strony wykonywanie pra-
cy, w której nie do końca się speł-
niamy też ma swoje zalety, cho-
ciażby tą, że uświadamiamy sobie, 
czego nie chcemy robić, co nam nie 
pasuje, do czego my się nie nada-
jemy. Ten czas należy wykorzystać 
na myślenie o tym, jak możemy się 
rozwijać, gdzie się realizować.     
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MODLITWA
Młodzi!  Zaczynamy!    
Wiek bardzo mocno wpływa na po-
strzeganie otaczającej nas rzeczywi-
stości. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy 
przed sobą całe życie, wyzwania, 
marzenia i plany. Kiedy nabieramy do-
świadczenia, nasze młodzieńcze wi-
zje i ideały często tracą blask. Cytując 
jeden z klasycznych polskich filmów  
i jego głównego bohatera, z pewnością 
mogę powiedzieć, że to niesprawiedli-
we, że najważniejsze życiowe decyzje 
podejmujemy, kiedy jesteśmy młodzi 
i niewiele wiemy o życiu. Wierzę jed-
nak, że Słowo Boże szczególnie skiero- 
wane jest do młodych, aby ostrzec 
i przeprowadzić przez trudne, czę-
sto najważniejsze w naszym życiu  
decyzje. 

Raduj się, młodzieńcze, w swojej mło-
dości i bądź dobrej myśli, póki jesteś 
młody. Postępuj tak, jak każe ci serce,  
i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz 
wiedz, że za to wszystko pozwie cię 
Bóg na sąd. Otrząśnij się z utrapienia 
swojego serca i odrzuć słabości swoje-
go ciała! Gdyż młodość i jej rozkwit są 
marnością. (Kazn. 11,9-10).

Kaznodzieja Salomon wzywa młodych 
ludzi do korzystania z życia. Czy aby na 
pewno? Czy słowa o Bożym sądzie nie 
są trzeźwiące dla każdego, kto kieruje 
się w życiu swoimi przyjemnościami? 
Jedno jest pewne, młodość ma swoje 

prawa, beztroskę, dobre myśli i siłę, do 
których tak często tęsknimy, kiedy przy-
bywa nam lat. Zatem, jeśli jesteś młody, 
a to nie jest dla Ciebie wystarczającym 
powodem do radości, przeczytaj jesz-
cze raz werset powyżej a następnie 
zacznij się cieszyć swoją młodością, 
bo ten czas szybko przemija i dobrze 
jest mieć co wspominać.  Wydaje mi 
się, że Bóg szczególnym zadaniem ob-
darzył młodzież. To ona jest motorem 
napędowym, siłą i animatorem wszyst-
kich zborowych wydarzeń. To ważne 
zatem, aby mieć mocną społeczność  
z innymi młodymi ludźmi, którzy naśla-
dują Chrystusa, wspierać się nawzajem 
i razem walczyć w duchowym boju. 

Tą krótką zachętą chciałbym zapowie-
dzieć kolejny cykl rozważania Bożego 
Słowa, z perspektywy młodych ludzi. 
Wielu z nas boryka się z odrzuceniem, 
depresją, samotnością, pożądliwościa-
mi i niską samooceną. Chciałbym, aby-
śmy właśnie takich tematów dotknęli 
wskazując na to, co Boże Słowo, które 
jest prawdą o tym mówi. Młodość to 
nie metryka, lecz stan ducha. Zatem 
jeśli czujesz, że wszystko co najlepsze 
jest jeszcze przed Tobą, również Ciebie 
zapraszam do wspólnych rozważań, ja-
kakolwiek data widnieje w Twoim do-
wodzie tożsamości. Stańmy w miejscu 
naszego powołania, aby Kościół Jezusa 
Chrystusa mógł być mocny, bo to mło-
dzież jest przyszłością Kościoła.   

Tomek Bogowski KONTRAPUNKT
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza
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Opracował: Konstanty Wiazowski
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W dniach 16-20 listopada ub. r.  
w stolicy Nigerii, Lagos odbyła się 
Siódma Konferencja baptystów Afryki. 
Issac Durosinjesu Ayanrinola, dyrek-
tor Misyjnego Wydziału Nigeryjskiej 
Konwencji Baptystów został wybrany 
na stanowisko sekretarza generalne-
go tej Społeczności. Zastąpił on na 
tym stanowisku Harrisona Olanga, 
kanclerza uniwersytetu Mount Meru 
w Tanzanii. Ayanrinola od 2003 roku 
pełnił różne funkcje w Nigeryjskiej 
Konwencji. Po swoim wyborze po-
wiedział, że jego głównym zadaniem 
będzie wspieranie jedności, mobi-
lizowanie środków, nawiązywanie 
kontaktów i łączenie afrykańskich 
baptystów do wypełnienia Wielkie-
go Posłannictwa. Michael Okwakol, 
starszy pastor baptystycznego zbo-
ru Agape w Kampali, Uganda został 
wybrany na stanowisko przewodni-
czącego Baptystycznej Społeczności 
Afrykańskiej. Zastąpił on na tym sta-
nowisku Paula Msizę z Południowej 
Afryki. Okwakol też zapowiedział 
wspieranie jedności wśród bapty-
stów afrykańskich. „Jesteśmy sługa-
mi, mamy pracować dla wszystkich 
ludzi” - powiedział. Zaapelował też 
do afrykańskich baptystów, aby byli 
w swoich krajach i społeczeństwach 
przykładem dla innych. Wybrano 
też dwóch wiceprzewodniczących. 
Jednym z nich został Enoch B. Du-
singizimana, przewodniczący i sekre-
tarz generalny Wspólnoty Kościołów 
Chrześcijańskich w Afryce z siedzibą 
w Rwandzie. Drugim wiceprzewod-
niczącym został Angelo Scheepers, 
sekretarz generalny Kościoła Bapty-
stów Południowej Afryki. Msiza po-
dziękował nigeryjskim baptystom za 
mieszkania i biura Społeczności Afry-
kańskiej i ich pełne utrzymanie przez 
cztery następne lata (bwanet.org). 

Niektórzy historycy porównują roz-
powszechnianie się ewangelii do 
Bożego wiatru, który od Jerozoli-
my wiał przez Europę i pokonując 
Atlantyk dotarł do Ameryki. W XVIII 
i XIX wieku powiał on przez Pacy-
fik i dotarł do Chin. A teraz przez 
muzułmański świat, według założeń 
chińskich chrześcijan wieje on „z po-
wrotem do Jerozolimy”. W 1997 roku 
były tylko dwa ruchy zakładające 
zbory wśród muzułmanów. A w roku 
2010 takich ruchów było przynaj-
mniej 25 – były one świadkami przy-
najmniej 1000 chrztów i powstania 
ponad 3000 domowych zborów.  
Niektóre z tych ruchów doprowadzi-
ły do nawrócenia ponad 3000 mu-
zułmanów, inne mówią o 300.000 
nawróconych. Dlaczego nagle tak 
wielu muzułmanów staje się chrze-
ścijanami? Między grudniem 1999 
a majem 2002, dzięki pracy sześciu 
nowych ruchów zakładania zborów 
ochrzczono prawie 4500 byłych mu-
zułmanów i założono 315 nowych 
zborów. Do końca 2009 roku każdy 
z tych ruchów był świadkiem ponad 
2000 chrztów. Największy z tych 
sześciu ruchów był świadkiem 7.290 
chrztów i powstania 545 zborów do-
mowych. Dotąd misjonarze przez  
30 lat pracowali w tym kraju, ale skut-
ki ich pracy były małe. Co sprawiło 
tak wielki zwrot? Obecnie muzułma-
nie często spotykają się z Jezusem  
w swoich snach. Po ataku 11 wrze-
śnia muzułmanie są uważani za ter-
rorystów i to niepokoi ich sumienia.  
W 1998 roku dokonano nowego 
tłumaczenia Biblii w bardziej przy-
chylnym dla muzułmanów kon-
tekście. Film JEZUS w takiej wersji 
wyświetlany w jednym muzułmań-
skim kraju, wywołał ponad 22.000 
pozytywnych reakcji. Jak powiada 
pewien misjonarz pracujący w pew-
nym kraju, w którym nawróciło się 
ponad 20.000 wyznawców islamu, 
metody misyjne nowo nawróconych 
są zupełnie inne od tych, jakie do-
tąd stosowali zagraniczni misjonarze 
(Mission Frontiers, 5/2011). 

Misja wśród  
muzułmanów
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Nigeria – konferencja 
Ogólnoafrykańskiej 

Społeczności 
Baptystycznej

Po 156 latach, w końcu grudnia ub. r. 
przestało ukazywać się jedno z najstar-
szych chrześcijańskich pism w Wielkiej 
Brytanii – tygodnik The Baptist Times. 
Bill Johnson, przewodniczący zarządu 
oświadczył, że głównym tego powodem 
są względy finansowe i spadająca licz-
ba odbiorców tygodnika. Zmniejszają-
ce się dochody zadecydowały o tym, 
że Kościół Baptystów odmówił dalszego 
wspierania pisma. W latach 1970-tych 
nakład The Baptist Times sięgał 30.000 
egzemplarzy, teraz jest to 4.500 egzem-
plarzy, włącznie z 300 prenumeratami 
internetowymi. Jonathan Edwards, sekre-
tarz generalny Kościoła Baptystów Wiel-
kiej Brytanii powiedział, że The Baptist 
Times zajmował dużo miejsca w życiu 

Kościoła i jego brak napełni smutkiem 
tysiące ludzi. Tygodnik ten był cenionym 
pismem w kręgach ekumenicznych i mię-
dzynarodowych. Redaktor Mark Woods 
podziękował za zaszczyt redagowania 
tego pisma stwierdzając, że „nie jesteśmy 
odporni na presję finansową w ogólności  
i wpływy ze strony sytuacji społecznej. Ze 
smutkiem godzimy się na to zamknięcie, 
ale dziękujemy za duszpasterską troskę  
o pracowników wydawnictwa”. Na wio-
snę wydział komunikacji Kościoła Bapty-
stów będzie publikował stronę inernetową 
z wiadomościami, komentarzami i innymi 
informacjami. Kościół Baptystów w wiel-
kiej Brytanii posiada prawie 2000 zborów  
o łącznej liczbie prawie 135.000 członków  
(ebf.org). 

W kraju tym coraz więcej muzułmanów 
staje się chrześcijanami, ponieważ we 
śnie widzieli Jezusa Chrystusa. Ostatnio 
pastor zboru Agape w Samsun nad Mo-
rzem Czarnym, Orhan Picaklar powiedział  
o takim przypadku. Młoda kobieta stała 
się chrześcijanką, gdy Jezus pojawił się 
jej we śnie. Ale to nie wszystko. Najpierw 
ona sama brała udział w nabożeństwach, 
a potem przyprowadziła na nie swoją mat-
kę i młodszą siostrę. Jest to niezwykłe, po-
nieważ rodziny są bardzo przeciwne na-
wróconym na chrześcijaństwo. W swoim 
liście modlitewnym Picaklar pisze, że po 
jednym z nabożeństw matka obiecała po-
wiedzieć swojemu mężowi o nawróceniu 
na chrześcijaństwo jego córki. Pastor cią-
gle spotyka się z ludźmi zanteresowanymi 

chrześcijaństwem. Daje im Biblię i zapra-
sza do odwiedzenia jego zboru. Jedna  
z kobiet powiedziała mu, że kupiła na 
rynku osiem egzemplarzy Biblii i przeka-
zała kobietom ze swego sąsiedztwa. Choć 
sama nie była chrześcijanką, to jednak 
cieszyła się, że w pobliżu jest chrześcijań-
ski zbór. Zbór ten powstał w 2003 roku. 
Ostatnio odbył się tam chrzest czterech 
osób. Każdej niedzieli na nabożeństwie 
gromadzi się prawie 50 osób. Zbór Aga-
pe jest jedynym ewangelicznym zborem 
w całym regionie Samsun, posiadającym 
1,2 mln mieszkańców. Jest on w bliskich 
relacjach z Europejską Federacją Bapty-
stów. Pastor Picaklar był muzułmaninem, 
nawrócił się do Chrystusa przez czytanie 
Ewangelii św. Jana (ebf.org).

Wielka Brytania – zamknięcie baptystycznego tygodnika

Turcja – jak muzułmanie stają się chrześcijanami

Stany Zjednoczone  
– 50 lat Progresywnej Narodowej Konwencji Baptystów

Prawie 5000 delegatów w dniach 7-12 
sierpnia ub. r. wzięło udział w uroczysto-
ści jubileuszowej 50-lecia tej Konwencji. 
Powstała ona w 1961 roku z inicjatywy 
tych, którzy angażowali się w aktywny 
ruch oporu wobec segregacji rasowej. 
Nie mając odpowiedniego wsparcia od 
swojej Narodowej Konwencji Baptystów 
w USA, składającej się z Amerykanów 
pochodzenia afrykańskiego (murzynów), 
pierwsi członkowie i sympatycy tej Kon-
wencji na czele z pastorem Martinem Lu-
therem Kingiem jr założyli nową, Progre-
sywną Konwencję Baptystów. Po śmierci 
Luthera Kinga Konwencji przewodniczył 
jego zastępca, nadal żyjący Gardner Tay-

lor. Progresywni baptyści zawsze walczyli  
o godność każdego człowieka, sprawie-
dliwość społeczną, powszechną eduka-
cję i ochronę zdrowia. Popierali wybór 
na prezydenta Baracka Obamę, nawołują 
do zakończenia wojny w Iraku i Afgani-
stanie, by za oszczędzone środki walczyć 
z ubóstwem. Obecny na tej uroczystości 
Gardner ma już 93 lata. Zebranym dele-
gatom powiedział on: „Posiadacie wspa-
niałe dziedzictwo. Wielu ludzi zapłaciło 
za to wielką cenę”. Progresywna Narodo-
wa Konwencja Baptystów jest członkiem 
Światowego Związku Baptystów. Liczy 
ona 2,5 mln członków w 1200 zborach 
(Baptist World, 4/2011). 

Hiszpania – uznanie dyplomów protestanckich uczelni

Rosja – spotkanie wierzących cyganów
Na początku listopada ub. r. w Kursku, 
jednym z nieformalnych ośrodków ducho-
wego przebudzenia wśród cyganów, miała 
miejsce ich konferencja na temat: „Duch 
Święty w życiu chrześcijanina”. Wierzący 
cyganie z Kurska, Biełgorodu, Wołgogra-
du, Woroneża, Iwanowa, Kostromy, Rosto-
wa w Rosji oraz z Ługańska na Ukrainie,  
w liczbie ok. 100 osób z radością witali się 
ze sobą jak bracia i siostry. Dusze cygań-
skiego narodu otwierały się w pięknych 
pieśniach w swoim języku, były też świa-
dectwa o Bożej miłości i przebaczeniu. 
Kilka osób w modlitwie pokuty poświęciło 
swoje życiu Panu. Cyganie to naród szcze-
gólny, zamieszkujący na wszystkich pięciu 
kontynentach. Uważa się, że pochodzą 
oni z północnych Indii, półtora tysiąca 
lat temu rozeszli się po Bizancjum i Egip-

cie, a potem po całym świecie. Liczą oni 
od 6 do 10 milionów, a prawie 200.000 
zamieszkuje na terenie Rosji. Na Pierw-
szym Światowym Kongresie w Londynie  
8 kwietnia 1971 roku, cyganie uznali siebie 
za jedyny naród bez własnego terytorium. 
Od tego czasu mają swoją niebieskozielo-
ną flagę – co symbolizuje niebo i ziemię. 
Na fladze tej widnieje koło od wozu, po-
nieważ naród ten zawsze jest w ruchu. Ich 
narodowy hymn „ Dżelem, dżelem” mówi 
o miłości do przestrzeni i wolności, o ich 
trudnej drodze, o marzeniach i nadziei. 
Naród ten ma bogatą historię i kulturę, 
ale nie ma swojej ojczyzny. W ostatnich 
dziesięcioleciach wielu Cyganów w Rosji 
nawróciło się do żywej wiary w Chrystusa. 
Teraz już mają swoją wieczną ojczyznę  
(baptist.ru).

Hiszpański rząd przyjął królewski dekret, 
uznający tytuły naukowe przyznawane 
przez fakultety teologiczne związane z Fe-
deracją Kościołów Protestanckich Hiszpanii 
(FEREDE). Protestanckie uczelnie teologicz-
ne w Hiszpanii funkcjonują od ponad stu 
lat, lecz dopiero teraz ich dyplomy zostały 
uznane przez państwo. Dokument doty-
czy fakultetów teologicznych należących 
do baptystów, adwentystów, zielonoświąt-
kowców oraz do dwóch międzynarodo-
wych instytutów teologicznych. „Przyjęcie 

dokumentu jest z całą pewnością najwięk-
szym sukcesem protestantów w Hiszpanii 
od czasu podpisania porozumienia mię-
dzy państwem a FEREDE w 1992 roku” 
– powiedział pastor Miguel Angel Roig, 
sekretarz FEREDE oraz dziekan Fakultetu 
Teologii Adwentystycznej. Do powstałej  
w 1986 roku FEREDE należą Kościoły tra-
dycji reformowanej, baptystycznej, luterań-
skiej, anglikańskiej, adwentystycznej oraz 
zielonoświątkowej, reprezentujące ok.  
150 tys. wiernych (ewangelista. pl)

Stu trzydziestu pięciu delegatów z 13 bap-
tystycznych konwencji i unii południowo 
wschodnich Indii wzięło udział w konsulta-
cji misyjnej, która w dniach 25-27 sierpnia 
ub. r. odbyła się w mieście Kohima, w Na-
galandzie. Była to pierwsza z serii „Chleb 
Życia” konferencja misyjna, sponsorowana 
przez Światowy Związek Baptystów. W po-
łudniowo wschodnich Indiach zamieszkuje 
1,3 mln baptystów, którzy wysyłają prawie 
1000 misjonarzy na teren całych Indii i do 
innych krajów. Na konferencji omawiano 
historyczne modele misji, modele misji 
baptystycznych z Indii i Korei Południo-
wej. Jej uczestnicy otwarcie przyznawali 

się do swoich błędów i wyrażali chęć bliż-
szej współpracy między różnymi grupami 
baptystycznymi. W Deklaracji z Kohimy 
mówią oni o „potrzebie mobilizowania do 
misji, jako ruchu ludowym. Kościoły bapty-
styczne w południowo wschodnich Indiach 
są w stanie dokonać zmian i wnieść swój 
wkład do światowej misji, a jednocześnie 
odczuwają potrzebę poprawienia sposobu 
uprawiania misji, szczególnie w odniesie-
niu do mobilizowania, rekrutacji i przy-
gotowania misjonarzy”. Wszyscy delegaci 
zobowiązali się podzielić tym ze swoimi 
zborami, stowarzyszeniami i konwencjami 
(Baptist World, 4/2011). 

Indie – baptystyczna konsultacja misyjna
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Cykl SKUTECZNE RODZICIELSTWO W ŚWIECIE 
PEŁNYM ZAGROŻEŃ zrewolucjonizuje twoje poglądy na temat 
rodzicielstwa. Podczas 9 sesji zawartych na 4 płytach DVD, odkryjesz 
pełne mocy zasady, które pozwolą ci być skutecznym rodzicem niezależnie 
od okoliczności. Dołączony podręcznik, zawierąjacy zestawy pytań 
do dyskusji (wariant pracy w grupie rodziców), ćwiczenia oraz zadania 
do wykonania w domu, pomoże ci podjąć praktyczne kroki, aby poznawane 
zasady przenieść bezpośrednio do twojego osobistego życia. 

Cykl porusza między innymi następujące zagadnienia: 

„Przez tysiące lat, od Józefa, przez Dawida, do Marii, Bóg używał ludzi, 
by pokazać swoją nieograniczoną moc. Jest On wystarczająco mocny, 
by również twoje dziecko do Siebie pociągnąć. Pytanie brzmi: jak my, jako 
rodzice, możemy pomóc w tym procesie? Dam ci wskazówkę: nie musisz 
być ekspertem psychologii dziecięcej, ani mieć doktoratu z teologii biblijnej; 
wszystko, czego potrzebujesz, to otwarte serce i kilka podstawowych zasad. 
Potem możesz obserwować, jak Bóg działa i czyni cię skutecznym 
rodzicem, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie.” 

 / Prezes i nauczający pastor organizacji Living on the Edge

Fundacji GŁOS EWANGELII > 
(0) 22 621 28 38

Fundacja „Głos Ewangelii”, ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa, 
tel/fax: (0) 22 621 28 38, E-mail: gospel@gospel.pl www.gospel.pl 30 • SŁOWO PRAWDY • Numer 12 / grudzień 2011

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000152376
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

„Teen Challenge”
Chrześcijańska Misja Społeczna
Broczyna 11, 77-203 Dretyń

Stowarzyszenie działa w Polsce od 1988 roku. Celem naszych 
działań jest zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecz-
nym (pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, nie-
pełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym, 
bezrobotnym i potrzebującym).

Drodzy Bracia i Siostry, przyjaciele i znajomi!
Wszystkim, którzy chcieliby odwiedzić Trójmiasto, od czerwca 2012 r. oferujemy przytulny 
apartament o wysokim standardzie (po kapitalnym remoncie), kilka pokoi o niższym  
standardzie (tańszych) oraz powierzchnię umożliwiającą zorganizowanie obozów  
(np. młodzieżowych) lub konferencji.

Apartament o powierzchni 42 m2 (II p.) składa się z 2 nieprzejściowych pokoi (17 i 9 m2), 
przedpokoju, kuchni i łazienki. Z obydwu pokoi prowadzi wyjście na duży balkon. Okna od  
strony południowej nastrajają apartament niezwykle pogodnie, zaś wygodne i gustowne  
meble czynią go przytulnym miejscem wypoczynku. Mieszkanie jest w pełni umeblowane  
i wyposażone w sprzęt AGD, z dostępem do Internetu.
Przed budynkiem są bezpłatne miejsca parkingowe  
dla naszych gości.

Budynek zboru ma świetną lokalizację: 10-15 minut  
pieszo do dworca PKP, PKS, gdańskiej Starówki,  
w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej (autobus, 
tramwaj), łatwy dojazd nad morze i do trójmiejskich 
atrakcji turystycznych. 

Więcej szczegółów na stronie  
www.gdansk.baptysci.pl/apartament

Adres: Kościół Chrześcijan Baptystów 
Pierwszy Zbór w Gdańsku

ul. Gen. Dąbrowskiego 1, 80-153 Gdańsk

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
e-mail: mirek.uszkiewicz@gmail.com, 

tel. 696807969

Zapraszamy  
       do Trójmiasta!
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Zapraszamy do Krynicy!

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia  
Wód Leczniczych, wiele szlaków turystycznych, 
kolejka gondolowa na Jaworzynę, kino 3D, 
malownicza okolica, stoki narciarskie, spokój  
i cisza. Oferujemy: pokoje rodzinne  
2 i 3 osobowe, 2 pokoje zbiorowe (w przypadku 
większych wycieczek), sala wykładowa, stołówka, 
kuchnia. Ceny do negocjacji, zależnie od 
wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój
tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Do zobaczenia w Krynicy!

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem 0000152376
Posiada status organizacji pożytku publicznego.

„Teen Challenge”
Chrześcijańska Misja Społeczna
Broczyna 11, 77-203 Dretyń

Stowarzyszenie działa w Polsce od 1988 roku. Celem naszych 
działań jest zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecz-
nym (pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, nie-
pełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym, 
bezrobotnym i potrzebującym).

Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez  
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Towarzyszy nam nieprzerwanie 
- z wyjątkiem czasu II wojny światowej i najczarniejszego okresu  
stalinizmu - przez owe 86 lat. W tym czasie nie tylko dla baptystów, 
ale i naszych sąsiadów, znajomych, wszystkich, którzy szukali drogi do  
pojednania się i głębszej relacji z Bogiem, było wielką pomocą i zachętą. 

Nasze cele to:
• przybliżać Boże Słowo w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia
• przedstawiać moc Słowa Bożego widoczną w przemienionym życiu zarówno jednostek, rodzin,  
jak i kościołów (świadectwa: nawrócenia, uzdrowienia, Bożej pomocy i Bożego prowadzenia)

• zachęcać do ewangelizacji, podejmowania twórczych działań, tworzenia nowych inicjatyw
• przedstawiać żywą autentyczną wspólnotę i różnorodność naszych zborów (relacje z wydarzeń, 
rocznic, konferencji, inicjatyw społecznych) dzięki czemu poznajemy się wzajemnie i zachęcamy 

Zamów dla siebie i bliskich!
(Warunki prenumeraty i przekaz wpłaty znajdują się wewnątrz czasopisma)

prenumerata

Zapraszamy  
       do Trójmiasta!
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Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii  

 
Oferta konferencyjna ośrodka:
• Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych
• Pokoje gościnne
• Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów

 

OŚRODEK W RADOŚCI  

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działalność ośrodka, prosimy o wpłaty na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP  
nr 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905, tytułem... (tu prosimy wpisać przeznaczenie wpłaty).

www.wbst.edu.pl
e-mail: osrodek@baptysci.pl

Kontakt: www.baptysci.pl • e-mail: kancelaria@baptysci.pl • tel. 22 615 50 76 wew. 33   
• ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa

Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych,  
wiele szlaków turystycznych, kolejka gondolowa na Jaworzynę,  
kino 3D, malownicza okolica, spokój i cisza.  

STOKI  NARCIARSKIE 
Oferujemy: pokoje rodzinne 2 i 3 osobowe, 2 pokoje  
zbiorowe (w przypadku większych wycieczek), sala  
wykładowa, stołówka, kuchnia. Ceny do negocjacji,  
zależnie od wielkości grupy i czasu pobytu.

Dom Zborowy KChB w Krynicy,
ul. Polna 9, 33-380 Krynica Zdrój
tel: 018-471-34-48 lub 694-715-253
www.kchb-krynica.pl

Zapraszamy do Krynicy!

Do zobaczenia w Krynicy!



Zespół Ekumeniczny tłumaczy ksiąg Nowego Testamentu, który powstał w 1982 r. z inicjatywy red. Jana Turnaua (Koś-
ciół katolicki), wraz z nim tworzą – ks. Michał Czajkowski (Kościół katolicki), abp Jeremiasz Jan Anchimiuk (Kościół
prawosławny) i pastor Mieczysław Kwiecień (Kościół zielonoświątkowy). Od tamtej pory przetłumaczono 26 ksiąg No-

wego Testamentu i do sfinalizowania całości pozostał tylko List do Hebrajczyków. Przekład ma również służyć jako pod-
stawa tekstu liturgicznego ksiąg Nowego Testamentu w nabożeństwach prawosławnych w Polsce.

Serię publikacji przekładów ksiąg nowotestamentowych, która od 2010 r. nosi nazwę Ekumeniczny Przekład Przyjaciół
(EPP), zapoczątkowało wydanie Ewangelii wg św. Marka (1993), natomiast – ostatnio – w połowie listopada 2011 roku wy-
szły Listy powszechne i Apokalipsa św. Jana. Od roku 1993 do chwili obecnej głównym wydawcą tych ksiąg jest dr Henryk
Ryszard Tomaszewski.

Należy życzyć, by członkowie Zespołu EPP szczęśliwie doprowadzili do końca rozpoczęte dzieło, a z kolei Czytelnikom,
żeby ten ekumeniczny przekład Nowego Testamentu stał się zachętą do osobistej wiary w Pana, Jezusa Chrystusa i do
wzrostu w wierze, i poznaniu Boga.
Publikacje EPP są dostępne w Księgarni Chrześcijańskiej przy I Zborze
Kościoła Baptystów w Warszawie, przy ul. Waliców 25, tel. (22) 620 52 16.
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