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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Konstanty Wiazowski

„Co słyszałeś ode mnie wobec wielu 
świadków to przekaż ludziom godnym 
zaufania, którzy będą zdolni i innych na-
uczać” (2Tm 2:2). Przekaż, co wiesz. Ale 
nie byle komu. Pomyśl. Odnajdź takich, 
którzy będą w stanie nauczać kolejne 
ogniwa. Paweł nie troszczy się tylko o to,  
aby przekazać prawdę Tymoteuszowi. 
Troszczy się również o osoby, które będzie 
nauczał Tymoteusz, a nawet osoby, któ- 
re będą nauczane przez uczniów Tymo- 
teusza. To troska o 3 pokolenia w przód! 
Ile pokoleń zajmuje Twoje serce? 

Przekazywanie wiary to nasz obowiązek. 
W różnych kontekstach. W zborze, w ro-
dzinie, wśród bliskich. Tych, których Bóg 
stawia na naszej drodze i tych, do których 
nas posyła. Wiara jest darem Bożym, ale 
również po prostu życiem naszego serca 
i umysłu. To coś, co z definicji wpływa, 
oddziałuje. Zmienia, zaraża, co można 
przejąć (patrz 2Tm 1:5), o co trzeba dbać, 
co można rozwijać. To nasza postawa do 
Boga i wynikająca z niej postawa do sa-
mych siebie i innych, w końcu świata. To 
również postawa do przyszłych pokoleń. 
To zrozumienie, że nie jesteśmy pierwsi, 
ani ostatni (a przynajmniej tak należy za-
łożyć). To poczucie odpowiedzialności 
względem Boga. Nie tylko za samego 
siebie, ale również za to, co pozostawię 
po sobie. A pozostawić mamy kogoś, kto 
przejmie nasze zadanie. 

Kościół to organizm. Ciało Chrystusa. 
W nim jedne komórki zastępowane są 
przez kolejne. Mamy się reprodukować. 
Mamy mieć szerszą perspektywę, niż tu 
i teraz, względnie ja i moja emerytura. 
Mamy myśleć o kolejnych pokoleniach 
przywódców i je przygotowywać. Mamy 
troszczyć się o dzieci, wnuki i prawnuki. 
Mamy myśleć szeroko. Nie tylko geogra-
ficznie (choć i tu szerokość jest cechą Bo-
żego myślenia – patrz „wszystkie narody” 
z Mt 28:19), ale i czasowo. 

Stąd temat kolejnego pokolenia w tym 
numerze Słowa Prawdy i dwa artyku-
ły o istnieniu i roli pokoleń w zborach. 
Ale również, szerzej, odnajdziemy w nim 
artykuły związane z wpływaniem, świa-
domym, intencjonalnym kształtowaniem  
w wierze i ze względu na wiarę – sianiem 
wiary – w różnych okolicznościach róż-
nych grup społecznych. Stąd kazanie, 
które mówi o Bożej mądrości w relacji 
do osób innych od nas. Mądrości, która, 
jeśli będziemy siać szeroko, będzie nam 
bardzo potrzebna. Następnie wywiad 
z małżeństwem, które doszło do wnio-

sku, że wpływ na inne małżeństwa jest 
ważnym działaniem wiary oraz sprawoz-
danie z konferencji, która praktycznie 
ową wiarę – z pokolenia w pokolenie – 
przekazywała w trosce, aby życia „nie 
zmarnować”, ale zainwestować dla Pana. 
Podobnie, kolejny materiał – świadectwa 
osób, które chcąc przyszłość kształtować 
w Boży sposób inwestują czas, pracę i fi-
nanse, aby studiować głębiej Boże Słowo 
i uczyć się z Bożego działania w historii 
w naszym Seminarium. 

A w środku numeru – po raz pierwszy 
– wkładka kreacjonistyczna dla dzieci 
„Nasz świat”, tym razem poświęcona 
słońcu. Planujemy taki dziecięcy do-
datek publikować 4 razy w roku, mając 
nadzieję, że zasieje w naszych dzieciach 
zarówno zainteresowanie światem, jak  
i podziw dla jego Twórcy. Obok niej – już 
tradycyjnie – wkładka „dla dzieci”, tym 
razem poświęcona kłamstwu i prawdzie. 
Nie zapomnij wskazać jej najmłodszemu 
pokoleniu Czytelników Słowa Prawdy! 
Niech rosną dzięki Tobie! Następnie - już 
dla starszych Czytelników – świadectwo 
z Argentyny (z akcentem polskim!), roz-
ważania o wpływie datowania ziemi na 
wiarę (z cyklu: „wiara ma sens!”) oraz 
wiary na rozważania o pozaziemskich 
cywilizacjach („Pytania do pastora”).  
W cyklu „Filozofujący chrześcijanie”, po-
dejrzewam, dla wielu świeże spojrzenie 
na wczesne Średniowiecze, które poka-
zuje, że rozwój cywilizacji mógł poto-
czyć się z tego punktu zupełnie inaczej,  
a w „rozmowach sympatycznych” utrzy-
mane w podobnym duchu dyskusje  
o kościele i pojawiających się w nim róż-
nicach, które ogólnie uczy szacunku do 
różnorodności, przy zachowaniu oczy-
wiście Bożego fundamentu. Dla młodzie-
ży – rozważanie o imprezach i chrześci-
jańskim rocku; a „babskim okiem” tym 
razem o przechodzeniu przez niemiłe 
niespodzianki. Całość tradycyjnie zamy-
ka wybór wiadomości dokonany z chrze-
ścijańskiej perspektywy. 

Drogi Panie Jezus Chryste, który jesteś ze 
Swym Kościołem przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata, daj nam mądrości 
uczyć wszystkiego, co nam przekazałeś 
tych, których mamy wokół siebie; spraw, 
abyśmy siali w nadziei przyszłych zbio-
rów z Tobą i dla Ciebie; ku chwale nasze-
go wspaniałego Ojca, w mocy posłanego 
przez Ciebie Ducha, Amen.   

SIANIE WIARY

Drodzy w Chrystusie Panu. Każdy 
chrześcijanin powinien uważnie prze-
czytać i zastanowić się nad czterna-
stym rozdziałem Listu do Rzymian. 
Zawiera on bowiem ważne wskazówki 
odnośnie tego, jak mamy postępować 
w sprawach wątpliwych, co do któ-
rych nie znajdujemy w Piśmie Świętym 
wyraźnego nakazu. Na temat wielu 
zagadnień Pismo Święte wypowiada 
się bardzo wyraźnie i zdecydowanie. 
I tak na przykład: czy osoba wierząca 
może wstąpić w związek małżeński  
z osobą niewierzącą? Na pewno jest to 
sprawa ryzykowna (patrz: 2 Kor. 6,14). 
Czy wierzący może kraść? Oczywiście, 
że nie (patrz: Ef.4,28). Ale wiele jest ta-
kich spraw, na które w Piśmie Świętym 
nie znajdziemy jednoznacznych odpo-
wiedzi, nie ma wyraźnych nakazów 
lub zakazów w ich sprawie. Odnosi się 
to do takich spraw jak: co mamy jeść  
i pić, jaki dzień świętować, jak się ubie-
rać, czy możemy korzystać z rozrywek 
i jakich? Jakże często chrześcijanie 
różnią się w swoich opiniach na ten 
temat. Jakże niedawno uważano na-

wet, że prawdziwi wierzący nie mogą 
korzystać z urlopu, bo to im nie przy-
stoi. Natomiast inni twierdzą, że nie 
jesteśmy już pod zakonem, lecz pod 
łaską i dlatego pełną garścią możemy 
korzystać z przysługującej nam wolno-
ści. Ponadto ludzie w zborze mają róż-
ne temperamenty, pochodzą z różnych 
środowisk, wyszli z różnych nałogów, 
dlatego teraz bezkompromisowo je 
zwalczają. Różnice poglądów wynikają 
też z tego, że jedni są silni, a drudzy 
słabi w wierze, stąd ta różnorodność 
w podejściu do tych samych spraw. 
Dobrze jest o tym wiedzieć. Dlatego 
Ap. Paweł mówi nam, jak mamy się 
zachować wobec różnych spraw, któ-
re nie mają nic wspólnego ze zbawie-
niem, ale mogą różnić ludzi, a nawet 
prowadzić do nieporozumień między 
nimi. Daje nam pewne wytyczne, jak 
mamy się w takich sytuacjach zacho-
wać. Oto, jak o tym pisze: „A słabego 
w wierze przyjmujcie, nie wdając się  
w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, 
że może jeść wszystko, słaby zaś jarzy-
nę jada. Niechże ten, kto je, nie pogar-

dza tym, który nie je, a kto nie je, niech 
nie osądza tego, który je... Jeden robi 
różnicę między dniem a dniem, drugi 
zaś każdy dzień ocenia jednakowo; 
niechaj każdy pozostanie przy swoim 
zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana 
przestrzega; kto je, dla Pana je, dzięku-
je bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana 
nie je i dziękuje Bogu” (Rzym.14,1-6).

1. Nie sądź nikogo tylko dlatego, że 
nie widzi on pewnych spraw tak, 
jak ty. „Jeden wierzy, że może jeść 
wszystko, słaby zaś jarzynę jada” (w. 2). 
Spożywanie jarzyn to zdrowy sposób 
odżywiania się, ale czy ma to wartość 
religijną, duchową? Chodziło o wy-
strzeganie się spożywania mięsa, któ-
re mogło być ofiarowane bałwanom. 
Niektórzy chrześcijanie nie tylko nie 
spożywali tego mięsa, ale w dodatku 
oskarżali o to swoich braci. Czy słusz-
nie? Paweł twierdzi, że nie: „Niechże 
ten, kto je, nie pogardza tym, który nie 
je, a kto nie je, niech nie osądza tego, 
który je” (w. 3). Pogardzanie kimś lub 
osądzanie kogoś to przekraczanie swo-
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ich uprawnień. Gdy kogoś osądzamy, to 
czyż nie jesteśmy często pełni własnej 
dumy i nie patrzymy na niego z góry? 
Każdy z nas jest odpowiedzialny przed 
Bogiem za swoje postępowanie i dlate-
go powstrzymujmy się od pokazywania 
innych palcem, wytykania im jakichś 
błędów, które mogą nie być błędami. 
„Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego 
sługę?” (w. 4). Uczmy się zauważać  
w ludziach również ich pozytywne 
strony. Powiedzmy im o tym. Jakże 
skąpi jesteśmy w powiedzeniu komuś 
komplementu!

2. Zawsze myśl i postępuj w świe-
tle sądu Chrystusowego. „Czemu 
osądzasz swego brata? Albo i ty, cze-
mu pogardzasz swoim bratem? Wszak 
wszyscy staniemy przed sądem Bo-
żym... każdy z nas za samego siebie 
zda sprawę Bogu” (w.10 i 12). Ciekawą 
rzeczą jest to, że większą skłonność do 
sądzenia często mają ci, którzy uważa-
ją się za bardziej dojrzałych w wierze. 
Jakże autorytatywne wydają oni wyro-

ki! Jak są pewni swojej racji! Ale tylko 
Pan ma prawo do wydawania sądu. My 
sami nie mamy kwalifikacji do tego, po-
nieważ nie znamy wszystkich faktów. 
Na innym miejscu Paweł radzi: „Przeto 
nie sądźcie przed czasem, dopóki nie 
przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukry-
te w ciemności, i objawi zamysły serc; 
a wtedy każdy otrzyma pochwałę od 
Boga” (1 Kor. 4,5). Sądzenie przed cza-
sem to wydawanie opinii bez uprzed-
niego zapoznania się z faktami. Stąd 
rodzą się uprzedzenia i przesądy.

3. Nie rób niczego, co mogłoby być 
zgorszeniem dla innych. Zasadę tę 
bardzo wyraźnie widzimy w wierszu 
13 tego rozdziału Listu do Rzymian: 
„Przeto nie osądzajmy już jedni dru-
gich, ale raczej baczcie, aby nie dawać 
bratu powodu do upadku lub zgorsze-
nia”. Dlatego zawsze należy zadawać 
sobie pytanie: czy moja wypowiedź, 
czy postępowanie nie będzie dla kogoś 
zgorszeniem? W czasach Pawła cho-
dziło przede wszystkim o spożywanie 

mięsa, o czym wyraźnie nadmieniają 
wiersze 15 i 21. Ten sam temat poru-
sza Paweł w swoim Liście do Koryntian  
(1 Kor. 8,7-13). Jakże zdecydowanie 
tam powiada: „Grzesząc przeciwko 
braciom i obrażając ich słabe sumienie, 
grzeszycie przeciwko Chrystusowi” 
(w.12). Drodzy w Panu, grzesząc prze-
ciwko braciom i siostrom w Chrystusie, 
grzeszymy przeciwko Chrystusowi! 
Czasem ze względu na przekonania 
innych wierzących trzeba odmówić 
sobie prawa do postępowania według 
własnego uznania, powstrzymać się od 
tego, co mogłoby stać się zgorszeniem 
dla innych. Nie pozwalajmy zatem so-
bie za dużo na obmawianie i obraża-
nie swoim postępowaniem braci i sióstr  
w Chrystusie. 

4. Bądź świadomy tego, że złą rze-
czą jest dla ciebie tylko to, o czym 
ci mówi twoje sumienie. Żaden 
chrześcijanin nie jest moim sumieniem 
i ja nie jestem sumieniem dla innego 
chrześcijanina. To Duch Święty pro-

wadzi chrześcijanina głosem jego su-
mienia. Posłuchajmy co mówi Paweł: 
„Wiem i jestem przekonany w Panu, 
że nie ma niczego, co by samo w sobie 
było nieczyste; nieczyste jest jedynie 
dla tego, kto je za nieczyste uważa” 
(w.14). I znowu w Liście do Koryntian 
Paweł zachęca wierzących: „Wszyst-
ko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie,  
o nic nie pytając dla spokoju sumienia; 
albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją 
wypełnia” (1 Kor. 10, 25-26). 

Starotestamentowy podział na pokarmy 
czyste i nieczyste niektórzy przenieśli 
do Nowego Testamentu i starają się 
wiernie tej zasady przestrzegać. Kiedyś 
bp. Szeruda na wykładach z myśli prze-
wodnich Starego Testamentu zapytał: 
jak to się stało, że kruki (ptaki nieczyste) 
przynosiły pożywienie dla proroka Elia-
sza, człowieka świętego? Był to prze-
błysk ewangelicznej zasady - ciągnął 
profesor - że dla czystych wszystko jest 
czyste. Dziś wielu ma uprzedzenia co 
do kaszanki, sporządzonej z krwi, śle-
dzi z głowami (bo nie są zarzynane)  
i wielu innych produktów spożyw-
czych, natomiast Paweł twierdzi: 
„Wszystko wprawdzie jest czyste, 
ale staje się złem dla człowieka, któ-
ry przez jedzenie daje zgorszenie”  
(w. 20). Wprawdzie w Dziejach Apo-
stolskich czytamy, że apostołowie na-
kazali wierzącym pochodzenia pogań-
skiego, aby wstrzymywali się „od mięsa 
ofiarowanego bałwanom, od krwi, i od 
tego, co zadławione” (15,29). W tam-
tych czasach nie było jeszcze używek 
wyniszczających ludzki organizm - jak 
alkohol, nikotyna czy narkotyki - i dla-
tego w tej sprawie mamy zdecydowane 
stanowisko, aby tych używek unikać. 
A jaki jest nasz stosunek do świeckich 
rozrywek? Dla wielu problemem jest 
oderwanie się od telewizora czy inter-
netu. Trzeba mieć sumienie wyostrzone 
Słowem Bożym i czułe na przewodnic-
two Ducha Świętego (Rzym. 9,1). 

5. Uważaj, aby rzeczy drugorzęd-
nych nie stawiać na pierwszym 
miejscu. Paweł z naciskiem twierdzi: 
„Albowiem Królestwo Boże to nie 
pokarm i napój, lecz sprawiedliwość  
i pokój, i radość w Duchu Świętym”  
(w. 17). Królestwo Boże to nie święce-

nie soboty czy niedzieli, spożywanie 
tego czy owego pokarmu, należenie 
do tego czy tamtego ewangelicznego 
zboru. Może to być ważne, ale nie jest 
najważniejsze. Co się dzieje, gdy rze-
czy drugorzędne chrześcijanie stawiają 
na pierwszym miejscu? Gdy bardzo ne-
gatywnie ustosunkowują się do chrze-
ścijańskiego życia, świadectwa i służ-
by - gdy ich życie polega na negacji: 
tego nie wolno, to zakazane, tamto nie 
przystoi? Akcentują oni to, czego Bóg 
nie akcentuje, podkreślają to, czego 
Bóg nie podkreśla. W centrum stawiają 
to, co Bóg stawia na dalszym miejscu. 
Czasem oceniają człowieka po ubiorze, 
po uczesaniu, po wyglądzie. I w ten  
sposób „niszczą” dzieło Boże (w. 20). 
Nie witają się z nieznanymi sobie na 
nabożeństwie ludźmi, a potem obraża-
ją się, że inni nie podają im ręki. 

6. Staraj się, aby twój stosunek do 
tzw. spraw wątpliwych służył ku 
pokojowi i zbudowaniu. Paweł pi-
sze: „Dążmy więc do tego, co służy 
ku pokojowi i ku wzajemnemu zbu-
dowaniu” (w. 19). Czasem spotykamy  
w zborze ludzi, którzy niby znają od-
powiedzi na wszystkie pytania i dlate-
go starają się wszystkim narzucić swoje 
zdanie. Są też i tacy, którzy stale kry-
tykują inne Kościoły, walczą z telewi-
zorami w domu czy nawet czytaniem 
gazet. Ktoś ma w rodzinie problem  
z własną żoną i stara się przeforsować  
w zborze pozbawienie kobiet wszel-
kich funkcji. Nawet ich służba mu się 
nie podoba. Znowu inni zwalczają bo-
żonarodzeniową choinkę czy jakikol-
wiek, nawet historyczny obraz w ko-
ściele. Czy taka osoba tworzy w zborze 
dobrą atmosferę, służy umacnianiu po-
koju i wzajemnego zbudowania? Czy 
ona w ogóle buduje dzieło Boże? Na 
pewno nie. Przeciwnie, przez stawianie 
rzeczy drugorzędnych na pierwszym 
miejscu hamuje ona dzieło Ducha 
Świętego w kościele. Tacy ludzie zwy-
kle wprowadzają niepokój i nie budu-
ją zboru. Ale zwróćmy jeszcze uwagę  
na ostatni punkt.

7. Upewnij się, czy twoja posta-
wa i działanie są zgodne z twoją 
wiarą. Paweł pisze: „Lecz ten, kto ma 

wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo 
nie postępuje zgodnie z przekonaniem; 
wszystko zaś, co nie wypływa z prze-
konania, jest grzechem” (Rzym.14,23). 
Występujące w tym tekście słowo 
przekonanie jest tym samym co wiara. 
Czy moje poznanie Boga, Jego miłości, 
Jego Słowa i Jego woli pozwala mi na 
zajmowanie takiej postawy, pójścia na 
tamto miejsce, praktykowania takiego 
zwyczaju, spożywania takiej potrawy? 
Jeżeli tak, to chwała Panu, ale jeżeli nie, 
wtedy popełniam grzech.

Zuzanna Wesley, matka Jana i Karola 
Wesleyów kiedyś powiedziała: „Co-
kolwiek osłabia twój umysł, stępia de-
likatność twojego sumienia, osłabia 
twoje poczucie bliskości Boga lub ob-
niża apetyt na duchowe rzeczy - to jest 
dla ciebie grzechem”. W świetle tych 
wszystkich zasad dobrze byłoby wie-
dzieć, że w sprawach drugorzędnych 
mamy prawo pozostawać „przy swo-
im zdaniu” (w. 5). Tylko, czy spotkamy 
się z ludźmi tolerancyjnymi, czy słabi 
w wierze nas zrozumieją? Jeżeli nie, to 
musimy zniżyć się do ich poziomu, zre-
zygnować ze swoich praw, by nie dać 
im powodu do zgorszenia. Taką zasa-
dę wyznawał sam Paweł, gdyż pisze:  
„A my, którzy jesteśmy mocni, win-
niśmy wziąć na siebie ułomności sła-
bych, a nie mieć upodobania w sobie 
samych. Każdy z nas niech się bliźnie-
mu podoba ku jego dobru, dla zbudo-
wania. Bo i Chrystus nie miał upodo-
bania w sobie samym” (Rzym. 15,1-3). 
Powoli wszyscy mamy wzrastać ku doj-
rzałości. Każdy przymus zawsze spoty-
ka się ze sprzeciwem. Dobrze wiedzą 
o tym rodzice wychowujący swoje  
dzieci.

Drodzy w Chrystusie Panu, przyjmuj-
my siebie takimi, jakimi jesteśmy. Kie-
rujmy się zasadą: w sprawach zasad-
niczych - jedność, w sprawach drugo-
rzędnych - wolność, a we wszystkim 
- miłość. Niech dobry Pan obdarzy nas 
mądrością, abyśmy „umieli odróżnić 
to, co słuszne, od tego, co niesłuszne”  
(Fil. 1,10), sprawy zasadnicze od dru-
gorzędnych, abyśmy mocno trzymali 
się tego, co najważniejsze i mogli tole-
rować to, co nie jest tak ważne. Niech 
dobry Bóg nam w tym dopomoże. 

Zapraszamy do Trójmiasta!
Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele i Znajomi!

Wszystkim, którzy chcieliby odwiedzić Trójmiasto, od czerwca 2012 r. oferujemy przytulny aparta- 
ment 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), przedpo- 
koju, kuchni i łazienki. Z obydwu pokoi prowadzi wyjście na duży balkon. Okna od strony południo-
wej 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, których jest tak dużo, że nawet w razie niepogody, na pewno będzie co robić... 

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

Uwaga! NOWOŚĆ!  
Oferta noclegowa na Euro 2012  

Informujemy, że na zbliżające się Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej - Euro 2012 - przygotowaliśmy dla 

naszych gości bezpieczne miejsca noclegowe 
w bardzo przystępnej cenie.

Adres: Kościół Chrześcijan Baptystów 
Pierwszy Zbór w Gdańsku
ul. Gen. Dąbrowskiego 11
80-153 Gdańsk

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
mirek.uszkiewicz@gmail.com
tel. 696807969
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Ewangelizacja i rozwój Kościoła 
stanowią najistotniejsze zada-
nie chrześcijaństwa. Docieranie 
z ewangelią do współczesnego 
człowieka nie jest jednak łatwe 
i proste. Postawy związane ze 
światopoglądem człowieka są nie 
tylko elementem indywidualnych 
przekonań, ale też związane ze 
środowiskiem, w jakim żyjemy. 
Szczególnie trudna jest ewangeliza-
cja wiążąca się ze zmianą denomi-
nacji, to ona wywołuje największe 
kontrowersje społeczne. 

Istnieje przekonanie, że najlepszym 
wiekiem do ewangelizowania jest 
skierowanie swojej uwagi na mło-
dzież i dzieci. W strategiach zborów 
na tę kategorię wiekową jest położony 
szczególny nacisk. Tworzy się grupy 
młodzieżowe, kluby dziecięce, orga-
nizuje obozy. Czy jednak to założenie 
jest prawdziwe? Warto sobie to pytanie 
postawić. 

Przeanalizowałem to założenie w kon-
tekście naszego zboru. Okazało się, że 
w naszym zborze 28% członków zosta-
ło ochrzczonych przed 18 rokiem życia, 
zaś przed 15 rokiem życia jedynie 9,2%. 
Na liście członków zboru skreślonych  
i wyłączonych liczby przedstawiają się 
podobnie: w wieku do 18 lat jest 28% 
a tych, którzy byli chrzczeni przed  
15 rokiem życia 6%. Liczby te nie są 
„porażające” i na pewno nie potwier-
dzają tezy zawartej w tytule artykułu. 
Choć ta jedna trzecia nawróconych 
przed 18 rokiem życia jest dobrym wy-
nikiem i warto w pracy zborowej kiero-
wać swoją uwagę na młode pokolenie. 

Gdy jednak spojrzymy na to od strony 
praktyki kościelnej, to łatwo zauwa-
żyć, że programy pracy zborów są 
ustawione pod młodzież. Starsze po-
kolenia są bardziej zaniedbywane a to 
właśnie 70% członków zboru zostało 
ochrzczonych w późniejszym, niż mło-
dzieżowym wieku. Oczywiście, niektó-
rzy twierdzą, że są trzy kategorie kłam-

stwa: małe kłamstwo, duże kłamstwo  
i statystyka, i pewnie tutaj to stwierdze-
nie ma zastosowanie. Czy jednak poło-
żenie nacisku na inne grupy wiekowe 
w naszych zborach nie przyniosłoby 
lepszych rezultatów? 

Przez osiemnaście lat brałem udział 
w pracy z dziećmi organizując obo-
zy i pracując w klubie dziecięcym.  
W tym czasie przez te miejsca przewi-
nęło się wiele dzieci, najczęściej spoza 
środowiska baptystycznego. Dzieci te 
były z nami przez wiele lat i do dzisiaj 
śledzę ich losy, o ile mam taką moż-
liwość. Wielki wysiłek włożony w tę 
pracę nie przyniósł jednak jakichś wiel-
kich osiągnięć, tylko jednostki zostały 
w zborach. I to zarówno wśród dzieci 
z rodzin baptystycznych, jak i niebap-
tystycznych. Zauważyłem jedną regu-
łę: najczęściej w zborach zostawały  
te dzieci, które związały się z grupami 
młodzieżowymi i wytrwały w tym do 
czasu studenckiego i dłużej. Pokazu-
je to wagę i znaczenie obejmowania 

pracą duszpasterską i ewangelizacyjną 
całego przekroju wiekowego tak, aby 
przechodzenie od kategorii wiekowej 
do kategorii było płynne i dawało szan-
sę na naturalne dorastanie w wierze  
i aktywności zborowej. 

Dzieci są spontaniczne i łatwowierne, 
chętnie podejmują decyzję, są otwar-
te na wiarę i Boga – każdy, kto pracuje  
z dziećmi doświadcza wielkiego bło-
gosławieństwa w tej dziedzinie. Jed-
nak dzieci z powodu łatwowierności  
i braku wyrobionych postaw życio-
wych są najbardziej chwiejnymi w swo-
ich wyborach. Działają impulsywnie, 
bez jakiejś głębokiej refleksji a często  
w dwa tygodnie po obozie dziecięcym 
z ich decyzji niewiele zostaje. Osobi-
ście uważam, że dzieciom należy gło-
sić ewangelię, wprowadzać je w środo-
wisko zborowe, uczyć zasad wiary, ale 
decyzje odnośnie wiary pozostawiać 
na czas dojrzałości. 

Z ewangelizowaniem dzieci związa-
ny jest jeszcze jeden ważny element. 
Według prawa dzieci podlegają rodzi-
com i to oni mają decydujący wpływ 
na decyzje i postępowanie dziecka. Do 
rodziców należy zadanie wychowy-
wania dziecka, miejsca gdzie chodzi 
na nabożeństwo i kształtowanie jego 
wiary i postaw światopoglądowych. 
Nie można ingerować w to prawo 
wbrew rodzicom i ich woli nawet, gdy 
jest to jak najbardziej słuszne. Tu wy-
stępuje sprzeczność pomiędzy głosze-
niem ewangelii dzieciom a podległości 
dziecka rodzicom, jednak musimy i tu 
uszanować wolę rodziców nieletnich 
osób. Najlepszym rozwiązaniem jest 
w takiej sytuacji ewangelizacja rodzi-
ców, bo wtedy cała rodzina staje się 
częścią zboru, a rodzice przyjdą wraz  
z dziećmi. Praca ewangelizacyjna 
wśród dzieci jest często możliwością 
dostępu z ewangelią do rodziców. 
Zdarzało się w moim obozowym do-
świadczeniu, że poprzez dzieci ich 
rodzice zainteresowali się wiarą. Były 
też odwrotne sytuacje, gdy postawa ro-
dziców odsuwała skutecznie dzieci od  
kościoła. 

Drugim ważnym okresem życia czło-
wieka jest czas młodzieńczy. To wte-

dy kształtuje się światopogląd. Jest to 
naturalny okres życia, w którym mło-
dy człowiek wyrasta z podległości 
rodzicom i kształtuje swoje dorosłe 
życie, najczęściej wybory dokonane 
w tym wieku kształtują życie czło-
wieka do śmierci. To wtedy wybiera-
my zawód, współmałżonka, miejsce 
i sposób na życie. To jest moim zda-
niem najlepszy czas na ewangelizację, 
gdyż młody człowiek szuka prawdy 
dla swojego życia i może ją znaleźć 
w Jezusie. Jest to też okres burzliwy,  
ciągłego poszukiwania, okres, w któ-
rym dochodzi do gwałtownych zmian 
poglądów i kierunków życia. Gru-
pa młodzieżowa jest z tego powodu 
grupą stawiającą ogromne wyzwanie 
przed duszpasterzami i ewangelista-
mi. Łatwo się decydują i szybko rezy-
gnują z działań, mają ogromny entu-
zjazm i szybko się gorszą. Młodzież 
szczególnie jest wyczulona na prawdę  
i na hipokryzję. Te cechy są praw-
dopodobnie przyczyną dość częste-
go odchodzenia młodzieży od wiary  
i kościoła. 

Kolejnym etapem życia człowieka jest 
kategoria „młodych małżeństw”, czyli 
ludzi na dorobku. Tu występuje jedna 
wielka trudność – praca zawodowa, 
dzieci, utrzymanie domu sprawia, że 
jest to grupa wiekowa mająca najmniej-
sze nadwyżki wolnego czasu. Bardzo 
trudno jest ją ewangelizować i skie-
rować uwagę na zbór i sprawy Boże. 
Jednak właśnie ta grupa stanowi klucz 
do ewangelizacji. Założenie rodziny 
stabilizuje ludzkie życie, pojawiające 
się dzieci stawiają przed młodym mał-
żeństwem pragnienie wychowania ich 
w dobrym kierunku. To wtedy nawró-
cenia prowadzą do trwałego związku 
rodziny z Bogiem i kościołem, to wtedy 
rodzina może znaleźć oparcie w swo-
ich problemach i rozterkach, może zna-
leźć program dla swoich dzieci, oparcie 
duszpasterskie w problemach i bratnie 
dusze przeżywające te same dylematy. 
Praca z młodą rodziną sprawia, że nie 
tylko rodzice stają się wierzącymi, ale 
i dzieci włączają się w proces duszpa-
sterskiego i ewangelizacyjnego oddzia-
ływania zboru. 

Niedoceniane jest we współczesnym 
świecie środowisko ludzi starszych. 
Trudno im znaleźć pracę w świecie  
i trudno jest im się znaleźć w zborach, 
gdyż najczęściej nie ma dla nich dobrej 
oferty. Nabożeństwa stają się coraz 
bardziej młodzieżowe, pieśni nie do 
zaśpiewania dla seniorów itd. Stare pol-
skie przysłowie mówi, że starych drzew 
się nie przesadza. Jest w tym dużo praw-
dy, im człowiek starszy tym trudniej 
go ewangelizować, ale czym starszy 
tym pewniejszym jest jego pozostanie  
w zborze aż do śmierci. To wtedy doj-
rzałość i obawa przed zmianami spra-
wia, że decyzje są przemyślane a zwią-
zanie z Bogiem i zborem trwałe. 

Niewątpliwie młodzież jest szansą dla 
zboru, ale i każda inna kategoria wie-
kowa także. Nie możemy, jako kościół 
ograniczać dostępu do ewangelii jedy-
nie dla grup dobrze rokujących, w któ-
rych łatwo jest odnieść sukces ewange-
lizacyjny. Pamiętajmy, że łatwe sukce-
sy nie zawsze są trwałymi sukcesami. 
Musimy uczyć się wykorzystywania 
najbardziej korzystnego okienka cza-
sowego do ewangelizacji, musimy two-
rzyć programy, które pozwolą zaintere-
sować młodego i starszego człowieka 
ewangelią i naszymi zborami. Musimy 
tworzyć zbory wielopokoleniowe,  
zainteresowane problemami między-
pokoleniowymi, tworzyć jedną wielką 
rodzinę zborową, w której jest miej-
sce dla każdego szukającego Boga. 
Zbór nie może być zborem mło-
dzieżowym ani seniorskim, ale musi 
być zborem dla każdego, gdyż Bóg 
ma swoich ludzi w każdej kategorii  
wiekowej. 

Dzieci i młodzież, jest to środowisko, 
do jakiego najłatwiej jest dotrzeć, naj-
szybciej można im głosić ewangelię, 
są otwarci na zmiany i na poszukiwa-
nie swojej drogi życia. To wtedy serce 
człowieka jest otwarte na budowanie 
swojej przyszłości i to wtedy ta przy-
szłość jest budowana i determinuje  
przyszłe życie bardzo radykalnie. Kie-
rując nacisk na młodych, nie zapomi-
najmy jednak o pozostałych pokole-
niach zborowników, oni też potrzebują  
Chrystusa.  

Ryszard Tyśnicki

Czy młodzież jest szansą  
dla rozwoju zboru?

TEMAT NUMERU: OKNO 4/14

fot. Fotolia
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Louis Bush jest autorem pojęcia 
„Okno 10/40”. To obszar geograficz-
ny pomiędzy 10 a 40 równoleżnikiem, 
obejmujący północ Afryki, południe 
Europy oraz azjatyckie kraje muzuł-
mańskie, Chiny i Japonię, czyli obszar 
świata najbardziej oporny w przyj-
mowaniu ewangelii. W latach 90-
tych jego hasło „Okno 10/40 oknem 
największych możliwości” było mo-
torem dla zintensyfikowanej działal-
ności misyjnej w tym regionie, której 
obecnie widać owoce. Dziś mówi  
o nowym, jeszcze bardziej potrzebu-
jącym ewangelii oknie. To okno 4/14. 

O co chodzi?

Chodzi tym razem nie o okno geo-
graficzne, a demograficzne. Chodzi  

o młodych ludzi pomiędzy 4 a 14 ro-
kiem życia. Dlaczego właśnie nich? 

Powodów jest wiele. Po pierwsze, jest 
to grupa „najbardziej otwarta i skłonna 
do przyjmowania duchowych i formu-
jących treści”.1 To również grupa o naj-
większym potencjale: ich uformowanie 
wpłynie na kształt przyszłego świata. To 
również grupa, jego zdaniem, w wielu 
kościołach traktowana nie dość poważ-
nie: jak wykazują badania, większość 
wysiłków, zarówno działań ewangeli-
zacyjnych jak i formacyjnych kieruje się 
do dorosłych, podczas gdy ich procent 
pozytywnej odpowiedzi jest znacznie 
mniejszy niż w przypadku ewangeli-
zacji skierowanej do grupy 4/14. „Bóg 
wzywa nas, abyśmy radykalnie zmienili 
sposób patrzenia na dzieci i odpowie-
1 http://4to14window.com/4-14-window-core-core

dzieli na ich strategiczne znaczenie  
i właściwe miejsce w Jego Królestwie” 
- pisze Bush. Oznacza to postulat do 
zajęcia się na poważnie zborowymi 
nastolatkami, potraktowania tego zada-
nia priorytetowo. Oznacza to również 
podjęcie wysiłku ewangelizacyjnego 
skierowanego właśnie do tej grupy wie-
kowej, nie tylko lokalnie, ale również  
w misjach zagranicznych. 

Co o tym postulacie myśleć? Jak go 
ocenić? Zanim postaramy się na to py-
tanie odpowiedzieć zwróćmy uwagę, 
że wpisuje się on w inne głosy wskazu-
jące znaczenie formowania w Kościele 
dzieci i młodzieży. Oto renomowana, 
największa i najbardziej fachowa insty-
tucja badająca Kościół w USA, Funda-
cja Barny mówi o „Wyjściu młodych”: 

„6 na 10 młodych osób pozostawi Ko-
ściół po osiągnięciu 15 lat. Dla przy-
wódców Kościoła pytanie brzmi: co  
z tym zrobić? Dzisiaj młodzi biorą ślub 
później, jeśli w ogóle, są obyci z tech-
nologicznymi nowinkami, światopoglą-
dowo różnią się od rodziców. David 
Kinnaman, prezydent Barna Group po 
pięciu latach badań uznał, że obecni 
przywódcy kościelni nie są wyposaże-
ni do stawienia czoła tej sytuacji”.2 

Zazwyczaj reagują bowiem na dwa 
skrajne sposoby, oba błędne: „Wielu 
lekceważy sytuację mając nadzieję, że 
młodzi wrócą po rozum do głowy, gdy 
trochę wydorośleją. Ci przywódcy lek-
ceważą zmiany ostatnich 25 lat”. Z dru-
giej strony są ci, którzy „używają wszel-
kich możliwych środków, by „umło-
dzieżowić” zbór. To stawia starszych 
członków poza nawiasem i buduje 
kościół na preferencjach współczesnej 
młodzieży, nie na Bożym fundamen-
cie”. Kinnaman zaleca „służbę między-
pokoleniową”. Nie można zakładać tej 
samej tożsamości w każdym pokole-
niu, twierdzi. Zmiany zachodzą dziś za 
szybko. Pokolenia myślą inaczej. To nie 
oznacza oczywiście, że łaska Boża jest 
ograniczona tylko do któregoś z nich. 
Ale oznacza, że sposób argumentacji, 
środki przekazu, formy duszpasterstwa 
będą się różnić. W końcu, Kościół 
powinien być miejscem ich dialogu  
w oparciu o tą samą łaskę Bożą. Ową 

2  http://www.christianitytoday.com/le/2012/winter/
youngleavechurch.html

komunikację między pokoleniami uwa-
ża za zadanie, wysiłek, w który obie 
strony należy świadomie zaangażować.

Jak owa komunikacja jest istotna, 
pokazuje inne badanie. To badanie 
wskazywanych kilka najważniejszych 
powodów, ze względu na które mło-
dzi opuszczają kościoły, w których się 
wychowali:

Izolacjonizm. 1/4 z 18-29-latków twier-
dzi, że kościół demonizuje wszystko 
poza sobą samym, włączając w to mu-
zykę, filmy, kulturę i technologię, które 
definiują tożsamość tego pokolenia. 

Płytkość. 1/3 nazywa kościół nudnym, 
1/4 twierdzi, że wiara nie ma wpływu 
na życie a Biblia jest niejasna. 1/5 nie 
widzi Boga w doświadczeniu kościoła. 

Antynaukowość. Prawie 1/3 z nich 
twierdzi, że Kościół nie nadąża za na-
uką i współczesnym rozwojem. 

Sztywność. 3 na 10 młodych uważa, 
że Kościół jest zbyt sztywny w różno-
rodnym, pluralistycznym, wielokulturo-
wym świecie.

Wątpliwości. Kościół nie jest bezpiecz-
nym miejscem, aby dzielić się swymi 
wątpliwościami, dyskutować o nich.3

Czy troszczymy się  
o następne pokolenie?

Czy więc inwestujemy w okno 4/14? 
Czy powinniśmy? Czy mamy sobie coś 
do zarzucenia, czy wręcz przeciwnie? 

Myślę, że odpowiedź będzie różna  
w różnych zborach i rodzinach. Po-
zwolę sobie wskazać kilka myśli, które 
mam nadzieję, będą pomocne w odpo-
wiedzi na te pytania. 

Po pierwsze, zastanówmy się jako ro-
dzice nad tym, czy kształtujemy wiarę 
naszych dzieci. Czy się z nimi modlimy? 
Czy mówimy im o Bogu? Jakie wzorce 
praktykowania wiary im przekazuje-
my? Jestem przekonany, że kościół nie 
zastąpi domu. Myślę, że kryzys dzi-
siejszych kościołów, to w większości 
kryzys rodziny, która nie do końca jest 
świadoma swojej roli w Bożym planie. 
Tego, że w owym kształtowaniu wiary 
nikt jej nie wyręczy. Że oczywiście, ko-
3  http://www.christianitytoday.com/le/2012/winter/
youngleavechurch.html

ściół jest w tym procesie konieczny: on 
tworzy tożsamość przynależności do 
organizmu większego niż rodzina krwi: 
to Boża rodzina, organizm duchowy 
oparty o Bożą opatrzność, dzieło łaski 
krzyża Jezusa Chrystusa, dzieło powo-
łania i uświęcenia Ducha Świętego, 
ciało Chrystusa. Ale z drugiej strony 
ów kościół realizuje się na co dzień nie 
gdzie indziej, jak w rodzinach. Które 
ową kościelną, duchową, Bożą tożsa-
mość realizują dzień po dniu, obowią-
zek po obowiązku, w swym istnieniu.  
A jeśli tak nie jest – cóż, wtedy właśnie  
i tu właśnie, czyli w rodzinie pojawia 
się problem. Dziecko oddziela kościół 
od życia. Uczy się tego nie w kościele, 
ale w życiu. Czyli u nas, w naszych ro-
dzinach. Dom bowiem jest codzienno-
ścią, zbór czymś czasowym. Jeśli ogra-
niczamy wiarę do zboru czy grup biblij-
nych naturalne będzie, iż nasze dzieci  
będą to właśnie w nas naśladować. 

Po drugie, zastanówmy się jako człon-
kowie zboru, czym i jak wpływamy 
na to pokolenie. Czy mamy spotkania 
duszpasterskie dla tej grupy wiekowej? 
Szkółki? Spotkania młodzieżowe? Czy 
pastor z nimi rozmawia? Czy rozma-
wiają starsi? Jak traktujemy ich pytania? 
Czy zbywamy je, bo wydają nam się 
nieciekawe? A może są zbyt trudne? 
Wymagają od nas poważnej reflek-
sji, na którą po prostu nie chce nam 
się poświęcić czasu? Może jesteśmy 
przyzwyczajeni, że dobrze jest, jak jest  
i denerwuje nas pytanie, co Biblia  
mówi o fantastyce, grach komputero-
wych, grupach rekonstrukcjonistycz-
nych, paint-ballu, czy ściąganiu filmi-
ków z netu? Nie mówiąc o poważnych 
pytaniach etycznych – o eutanazję, in 
vitro i inne współczesne dylematy? 

Nie mówię, że każdy z nas ma być go-
towy do odpowiedzi. Ale pytam, czy 
zbywamy z niechęcią takie pytania, 
czy też traktujemy poważnie, szukając 
odpowiedzi? Nie wolno nam nowe-
go pokolenia lekceważyć. To oznacza 
między innymi, że nie wolno nam po-
zwolić sobie go nie rozumieć. A jeśli 
nawet czegoś nie rozumiemy, nie win-
niśmy uważać tego automatycznie za 
wcielonego diabła. To, że coś wykra-
cza poza moje zrozumienie, czy nawet 
budzi wątpliwości nie oznacza, że po-

winienem to potępiać. A czasem zbyt 
szybko to robimy. Tymczasem młodzi 
widzą, być może lepiej niż my sami, że 
własną nieufność bądź nieporęczność 
uświęcamy oburzeniem, w które anga-
żujemy Pana Boga jako wyjaśnienie zu-
pełnie bezpodstawnie i niepotrzebnie.

Warto pamiętać, że czym innym jest 
dystans do wartości tego, co nas otacza,  
a czym innym lęk. Internet, automatycz-
na skrzynia biegów, palmtopy, audio-
booki, facebook, muza do ściągnięcia 
nie są złe. Technika w ogóle nie jest zła. 
Złe może być nasze do niej nastawie-
nie bądź jej wykorzystanie. Mamy nie 
miłować świata nie dlatego, że jest zły, 
ale dlatego, że to jego Twórca jest tego 
godny. Czym innym jest odrzucenie 
świata, a czym innym zdrowy dystans; 
powściągliwość w korzystaniu z tego, 
co oferuje przy jednoczesnej wdzięcz-
ności za to, z czego korzystać może-
my, co nam życie ułatwia. Darów nie 
możemy kochać bardziej niż Dawcy. 
Ale lekceważenie darów to nie to samo, 
co miłość do Dawcy. To nawet może 
być i czasem jest niewdzięczność, 
bądź uświęcone lenistwo. 

Nie powinniśmy również wobec mło-
dych sobie pozwolić na obojętność  
w błogim przekonaniu, że „przyjdzie 
na nich czas”. Pamiętam kiedyś znajo-
mego, który wspominał pewien zbór. 
Dorośli siedzieli i długo toczyli biblij-
ne dysputy. Dzieci bawiły się w poko-
ju obok. Tego pokolenia dziś w tym 
zborze nie ma. Nikt nie zwracał na  
nie uwagi, nie wprowadzał w świat 
wiary, i tak już zostało. 

Oczywiście, nie wolno nam również 
zrobić z nich pępka świata. Bo nim nie 
są i być nie powinny. Ale powinny być 
tego świata częścią. Ważną, choć pod-
daną swym opiekunom, którzy znów 
powinni być świadomi, że inwesto-
wanie czasu i wysiłku w sianie wiary 
i pobożności w kolejne pokolenia jest 
jednym z najbardziej priorytetowych 
zadań. A skupienie na samych sobie  
to egocentryzm i tragiczna krótko-
wzroczność.

Biblia mówi o dzieciach, jako części 
społeczności Kościoła. Paweł nie zapo-
mniał o nich, gdy pisał swe konkretne 
zalecenia do mężów, żon, panów, sług 

4/14: 
nowe okno 

misyjne

Mateusz Wichary
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i ojców w Liście do Efezjan i Kolosan 
(Ef. 6:1-3; Kol. 3:20). Gdy zachęca Ty-
moteusza, przywodzi mu na pamięć 
miejsce, gdzie nauczył się wiary – dom 
z dwiema wierzącymi kobietami, bab-
ką i matką dowodząc, że wszyscy mieli 
udział w tej samej wierze (2 Tm. 1:5). To 
mówi nam o wpływie, o wspólnocie, 
o jednym organizmie przeżywającym 
wiarę. Stary Testament jest tego pełen. 
Od pełnych emocji, zdeterminowania, 
pasji wręcz nauk ojcowskich w Przy-
powieściach Salomona (np. 1:8, 15; 2:1, 
3:1, 21; 4:1, 10), przez nakaz uporczywe-
go „wpajania” Bożych zasad dzieciom 
(Pwt 6:7), do obrazu rozmowy ojca  
z synem, w której ten ostatni ma okazję, 
by swego ojca, jako swego mentora du-
chowego pytać o Boże sprawy. O spra-
wy najważniejsze. Pytać, by wiedzieć. 
By nie zgubić się w życiu. A ów wtedy 
odpowiada. Bo wie. Ma to poukłada-
ne. Ma wiedzę, doświadczenie wiary. 
Ma poznanie, które może przekazać.  
I uczy i przekazuje (Pwt 6:20-25). 

Wnioski

Podsumowując, myślę, że zapropono-
wana przez Kinnamana diagnoza jest 
trafna. To podkreślenie międzypoko-
leniowej dynamiki zboru; tego, że jest 
świadomym, mającym za kontekst ro-
dzinę, międzypokoleniowym organi-
zmem. Najsilniejsze świadectwo, jakie 
nasze dzieci otrzymują, to świadec-
two nasze. Rodziców, dziadków. Za-
angażowania w zbór, autentyczności  
w domu. Oczywiście, nie ma tu au-
tomatyzmu, mechanicznej relacji 
przyczyny i skutku pomiędzy wiarą 
rodziców a nawróceniem i pobożnym 
życiem dzieci. Niemniej, owa relacja 
w Biblii jest. Nie automatyczna, nie stu-
procentowa, ale bardzo konkretna. To 
dlatego Biblia uczy nas o przekazywa-
niu wiary i do tego zachęca. To dlatego 
„biskup” ma mieć „dzieci wierzące” 
(Tyt. 1). To dlatego Przypowieści Salo-
mona przekonują, by dzieci uczyć – 
dyscypliny, mądrości i wiary. „Nagrodą 
za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, 
cześć i życie” (Przyp 22:4). Istnieje rela-
cja inwestycji i zwrotu; siania i zbiorów. 
I choć z Bożego zrządzenia zdarza się 
czasem burza, siejmy dobro, abyśmy 
zebrali dobre plony!  

Słowo Prawdy: Wiemy, że jesteście 
zaangażowani w Służbę Rodzinie. Co 
spowodowało, że do tego doszło?            

Grażyna i Krzysztof: To pytanie cofa 
nas w czasie o kilka dobrych lat. 
Uzmysłowiliśmy sobie wtedy, że chce-
my bardziej służyć w Kościele, ale 
służyć wspólnie. Zaczęliśmy więc się  
o taką służbę modlić. W niedługim 
czasie nasi znajomi przekazali nam 
informację o ciekawych szkoleniach, 
które organizował Chrześcijański In-
stytut Biblijny w Warszawie. Była 
to Szkoła Poradnictwa Rodzinnego. 
Modląc się, zachęcani z wielu stron, 
również przez naszego pastora  doszli-
śmy do przekonania, że małżeństwa i 
rodzina to jest właśnie ten obszar, do 
którego Bóg nas kieruje. Ukończy-
liśmy szkolenia w Instytucie, w tym 
czasie  również rozpocząłem studia 
w zakresie Doradztwa Społecznego 
na Uniwersytecie Szczecińskim. Wie-
dzieliśmy, że potrzebujemy dobrego 
przygotowania do naszej służby. 

Słowo Prawdy: Jak oceniacie szkolenia 
które przeszliście?                 

Grażyna i Krzysztof: To było bardzo 
twórcze i cenne doświadczenie. Wy-
kładowcami byli polscy i zagraniczni 
wykładowcy, pastorzy i psycholo-
gowie chrześcijańscy, którzy łączyli  
w sobie fachowość, a z drugiej strony 
głęboką dojrzałość duchową. Pomogli 
nam z odwagą stanąć w prawdzie wo-
bec życia i wyzwań stojących przed 
nami, jako wierzącymi ludźmi. Było to 
bardzo ważne dla naszej terapeutycz-
nej skuteczności. Okazało się, że mu-
simy porzucić idealistyczne obrazy, 
również dotyczące Kościoła. Niestety, 
złe rzeczy, takie jak rozwody, źle roz-
wiązywane konflikty, egoizm pomimo 
naszych szczerych chęci ciągle pozo-
stają problemem obecnym w Kościele. 
To bolesne, ale prawdziwe. Każdy, kto 
jest zaangażowany w duszpasterstwo 

wie, jak bardzo zawikłane bywa ży-
cie ludzi i że wciąż jesteśmy podatni 
na grzech i egoizm. Szkoła poradnic-
twa była również bardzo pomocna 
dla nas jako małżeństwa, ponieważ  
dawała nam możliwość lepszego zro-
zumienia nas samych.

Słowo Prawdy: Poradnictwo kojarzy 
się nam z trudnymi sytuacjami. A czy 
można im zapobiegać? 

Grażyna i Krzysztof: Trafiłeś w samo 
sedno. Wiemy przecież, że lepiej za-
pobiegać niż leczyć. Zastanawialiśmy 
się więc nad skutecznym narzędziem, 
które chroniłoby chrześcijańskie mał-
żeństwa przed stadium „pomocy kry-
tycznej”. Tak trafiliśmy na konferencję 
prowadzoną przez Wieśka i Magdę 
z Ruchu Nowego Życia. Konferencja 
była w Poznaniu, a więc stosunko-
wo niedaleko Szczecina. Słyszeliśmy 
dobrą opinię o Ruchu, korzystaliśmy 
często w zborze z materiałów Ruchu 
w akcjach ewangelizacyjnych i do 
prowadzenia grup biblijnych. Powie-
dzieliśmy sobie - pojedziemy, sami 
zobaczymy, co Ruch oferuje dla mał-
żeństw i rodzin. Jeśli stwierdzimy , że 
to mogłoby być pomocne to zorgani-
zujemy u nas w Szczecinie taką kon-
ferencję. I tak się stało. Pojechaliśmy, 
zobaczyliśmy i stwierdziliśmy – tak, to 
jest to! Niebawem zorganizowaliśmy 
pierwszą naszą konferencję. Zapro-
siliśmy wykładowców, zachęciliśmy 
ludzi w zborze do udziału w dwu-
dniowym spotkaniu w ośrodku nad 
morzem. Dla wielu małżeństw była to 
pierwsza „randka” bez dzieci.  Później 
odbyło się wiele podobnych konferen-
cji. Osoby wierzące zapraszały na nie 
swoich niewierzących przyjaciół, któ-

rym to nauczanie również było bardzo 
pomocne! Konferencja była też zawsze 
okazją do usłyszenia przez nich ewan-
gelii.

Słowo Prawdy: Rozumiemy, że od tego 
czasu mieliście kontakt z RNŻ. Ale jak 
to się stało, że sami staliście się pracow-
nikami Ruchu Nowego Życia?

Grażyna i Krzysztof: Poznawaliśmy 
bliżej Magdę i Wiesława Grabow-
skich, a także innych pracowników  
i wolontariuszy. To było cenne doświad-
czenie, widzieć jak wiele małżeństw 
w różnych kościołach ma serce dla tej 
służby. Bliskie naszemu rozumieniu 
było też nastawienie Ruchu, by ewan-
gelia była ukazywana, jako podstawa 
do budowania relacji w małżeństwie 
i rodzinie. Podobała nam się strategia 
oraz  praktyczna strona działań Ruchu. 
Wiedzieliśmy, że pracownikami zostają 
raczej młode osoby, będące zaraz po 
studiach, a my już jesteśmy przecież 
dość dojrzałymi ludźmi. Zostaliśmy 
zaproszeni na coroczny „zjazd organi-
zatorów konferencji”. Grażynka pomy-
ślała idąc tam: „gdybym miała możli-
wość pracy w misji, to bym ją podję-
ła, ale cóż, nie można cofnąć czasu”.  
I jakież było jej zdziwienie, gdy witając 
nas Magda skierowała do nas pytanie:  
„A czy nie chcielibyście zostać pracow-
nikami Ruchu..?” Pan Bóg ma poczucie 
humoru. Złożyliśmy aplikację i przez 
kolejne miesiące modliliśmy się, zarów-
no my, jak i pracownicy odpowiedzial-
ni za rekrutację w RNŻ rozeznając, czy 
to byłby właściwy krok. W rezultacie 
od roku jesteśmy pracownikami misji, 
służymy też w społeczności Kościoła 
Chrześcijan Baptystów przy ul. Wali-
ców w Warszawie.

Słowo Prawdy: Co daje uczestniczenie 
w konferencji dla małżeństw, i dla kogo 
one są przeznaczone?

Grażyna i Krzysztof: Jesteśmy prze-
konani, że dla każdego małżeństwa. 
Czy znacie idealne małżeństwa? My 
nie znamy. Owszem, znamy dobre 
małżeństwa, które warto naśladować. 
Ale uważamy, że każde małżeństwo 
może coś wnieść nowego w swoje, by 
je ubogacić i uczynić jeszcze piękniej-
szym i dojrzalszym. Jeden z uczestni-
ków stwierdził w ankiecie, że konfe-
rencja jest jak przegląd u dentysty raz  
w roku, konieczny i korzystny dla 
nas, by stwierdzić co wymaga korek-
ty. W życie nawet bardzo dobrych 
małżeństw konferencja może wnieść  
coś nowego, świeżego. Małżonkowie, 
którzy zmagają się ze sobą mogą zo-
baczyć, co mogą uczynić, by tak nie 
było. Smucą nas komentarze typu:  
„a, u nas nie jest jeszcze tak źle, więc 
nie weźmiemy udziału w konferencji”. 
To myślenie w kategoriach minimum, 
nie rozwoju! Swoją drogą, jeśli Twoje 
małżeństwo jest na krawędzi, to nawet 
konferencja może okazać się niesku-
teczna. A więc, takie myślenie jest tak 
czy inaczej błędne. 

Głównym celem konferencji nie jest 
„terapia małżeństwa”, bo czegoś takie-
go nie oferujemy, lecz pokazanie Bo-
żego zamysłu dla nas, jako małżeństw 
oraz rozwiązań i  zasad, w oparciu  
o które każde małżeństwo ma możli-
wość budować dobre relacje. Mamy 
być jedno i pracować jako zespół,  
a nie być dwójką samodzielnych, nie-
zależnych ludzi, do czego przekonują 
nas często media i świat. To Bóg jest 
pomysłodawcą małżeństwa i On nie 

mógł się pomylić! Bożym zamysłem 
dla każdego małżeństwa jest życie  
w prawdziwie satysfakcjonującym 
związku. Ze wzruszeniem widzimy, jak 
w trakcie konferencji pary zaczynają się 
przysuwać do siebie, obejmować, czy 
trzymać za ręce. Zaczynają dostrzegać 
i rozumieć, że to nie jest takie trudne, 
że można i że warto tak budować swój 
związek, aby był jeszcze lepszy, jesz-
cze doskonalszy.

Jeszcze jedną ważną, a często niedo-
strzeganą korzyścią jest łatwość zapro-
szenia na te konferencje znajomych, 
przyjaciół, którzy jeszcze nie podjęli 
decyzji, by powierzyć swoje życie Je-
zusowi. Konferencja daje taką możli-
wość i z radością możemy stwierdzić, 
że  wiele osób tą zbawienną decyzję  
w ich trakcie podejmuje!

Słowo Prawdy: Czy macie stronę inter-
netową z informacją o konferencjach?

Grażyna i Krzysztof: Tak, na stronie 
www.sluzbarodzinie.pl jest informa-
cja o najbliższych konferencjach, za-
równo dla małżeństw, jak i dla rodzi-
ców. Również o spotkaniach i innych 
propozycjach, jak np. wczasy z Biblią, 
czy też spływy kajakowe  „ojciec z sy-
nem”. Dla tych, którzy chcieliby zorga-
nizować konferencję oferujemy pomoc 
lub przesyłamy „Poradnik Organizato-
ra”. Również po konferencji oferujemy 
zeszyty do studium w małych grupach, 
co bardzo pomaga utrwalać i pogłębić 
zagadnienia poruszane na konferencji.

Na stronie też można przeczytać opi-
nie, jakie uczestnicy przekazują nam 
w anonimowych ankietach, niektóre są 
naprawdę zaskakujące.

Słowo Prawdy: Dziękujemy za rozmo-
wę i życzymy Wam owocnych konfe-
rencji i abyście byli zawsze pełni zapa-
łu dla tej posługi! 

www.sluzbarodzinie.pl

WYWIAD

Fotografie pochodzą z galerii publikowanych na www.sluzbarodzinie.pl

Z Grażyną i Krzysztofem Motyka 
rozmawiają  

Magda i Piotr Czerwińscy. Służyć rodzinie
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Minęło pierwsze półrocze studiów na 
naszym Seminarium dla studentów  
I roku. Korzystając z tej okazji, po-
prosiliśmy ich o powiedzenie kilku 
słów o sobie: skąd pochodzą, co skło-
niło ich do podjęcia nauki oraz jakie 
są ich wrażenia z pierwszego półro-
cza. Mamy nadzieję, że świadectwa 
te zachęcą Czytelników do modlitwy  
o Boże prowadzenie i błogosławień-
stwo dla nich, aby studia były wzmoc-
nieniem i zachęta do dalszej, owocnej 
służby. A kto wie, może również staną 
się zachętą dla Czytelników, by sa-
memu dołączyć do grona studentów  
w przyszłym roku? 

Jakub Kojtek:

Pochodzę ze Zboru Zielonoświątkowe-
go „Słowo Pojednania” w Olsztynie.  
W 2005 roku podjąłem decyzję, że  
chcę, aby Jezus Chrystus był moim Pa-
nem i Zbawicielem; uwierzyłem w Niego 
i zaufałem Mu. Mój chrzest miał miejsce 
w tym samym roku. 

Decyzję o rozpoczęciu studiów w WBST 
podjąłem tuż po zakończeniu studiów 
podyplomowych w Warszawskim Semi-
narium Teologicznym. Myślałem, że rocz-
ne studia w zupełności wystarczą do za-

dań, jakie sta- 
wia przede 
mną Pan. Jed-
nak Bóg miał 
dla mnie inne 
plany... i oto 
jestem studen-
tem I roku 
studiów licen-
cjackich na 
kierunku teo-
logia biblijna  

w WBST. Cieszę się, że mogę tu studio-
wać, uczyć się i wzrastać w poznaniu 
Chrystusa. To dopiero początek i mam 
nadzieję, że wytrwam!

Rafał 
Żywotek:

Pochodzę z ro-
dziny katolickiej,  
z Lublińca. Świa-
dectwo o Panu 
Jezusie usłysza-
łem na studiach 
na Uniwersytecie 
Śląskim od mojej 
obecnej żony Edyty. Pokazała mi i prze-
czytała 4 prawa duchowego życia – i to 
przyjąłem. Nawróciłem się w 1995 roku. 
Obecnie mieszkam w Cieszynie, a nale-
żę do Zboru Baptystycznego w Wiśle.

Jestem z wykształcenia artystą, muzy-
kiem i pedagogiem, a zarabiam jako fi-
nansista. Jednak cały czas od nawróce-
nia towarzyszyło mi pragnienie głębsze-
go poznania Pisma i bardziej świadomej 
służby Panu Jezusowi. Wiem, że muszę 
mieć więcej wiedzy i doświadczenia, 
aby służyć Bogu. Dla mnie pewnym 
wzorem oprócz Jezusa jest Paweł, któ-
ry aby służyć swemu Panu wzorowo, 
zaczął  właśnie od studiów nad Sło-
wem Bożym. Stąd widzę taki porządek: 
najpierw przygotowanie przez pozna-
nie Pisma, następnie służba w zborze 
i we własnym życiu. Pragnę tak czynić  
i mówić, aby Jezus był poznawany. 

Pierwsze wrażenie ze studiów, to dużo 
nauki. Studia te uczą samodyscypliny  
i dobrego dysponowania czasem. At-
mosfera jest wyjątkowa wśród studentów 
i wykładowców. To są studia, które po-
winienem zacząć o wiele wcześniej!

W 2011 roku w sercach i myślach kilku 
osób zrodziła się idea stworzenia kon-
ferencji, której zamierzeniem byłoby 
mocne i wyraźne zachęcenie już wie-
rzącej młodzieży do bezkompromiso-
wego oddania i posłuszeństwa Chrystu-
sowi w codziennym życiu. Życiu skon-
centrowanym w pełni na Bogu a nie na 
karłowatych celach i przyjemnościach. 
Życiu „zmarnowanym” dla Niego,  
z Nim i dzięki Niemu. Chcieliśmy, aby 
poruszane tematy były naprawdę po-
ważne i skłaniające do zmian. Zrezy-
gnowaliśmy z koncertów i zabaw inte-
gracyjnych na korzyść czasu zbliżania 
się do Boga i poznawania Jego prawdy 
przez zadawanie trudnych pytań, ale 
też akceptację trudnych odpowiedzi. 

Ostatnio w naszym Kościele można 
zauważyć coraz większe poruszenie 
wśród młodych osób. Młodzież nie 
tylko chce się spotykać i integrować 
ze sobą, co też jest ważne, ale przede 
wszystkim pragnie szukać Bożego ob-
licza i solidnego, wartościowego po-
karmu, który nasyci myśli i serca. Ta 
potrzeba młodych, wierzących osób 
także kierowała nami przy planowaniu 
konferencji. Z niecierpliwością czekali-
śmy na to, co się wydarzy.

Czas przygotowań był dosyć krótki, 
jednak dzięki Bożej mocy i mądrości 
wszystko przebiegło pomyślnie i tak 
oto w dniach 9-11 marca 2012 roku  
w zborze Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów w Elblągu odbyła się konferencja 
pod nazwą „Nie zmarnuj życia”. W ka-
plicy przy ul. Bema, która wielokrotnie 
była miejscem tego typu zjazdów poja-
wiło się ponad 180 osób z całego kra-
ju! Dla nas, jako organizatorów było to 
wielkie zaskoczenie. W najśmielszych 
marzeniach spodziewaliśmy się najwy-
żej połowy tej liczby.

Podczas konferencji dla wszystkich 
uczestników udostępniliśmy kafejkę, 
gdzie była okazja porozmawiać ze 

sobą, napić się dobrej herbaty i zjeść 
„małe co nieco”. Dla spragnionych ci-
szy i skupienia w społeczności z Bo-
giem stworzyliśmy pokój modlitwy. 
Noclegi zorganizowane były w pobli-
skiej szkole.

Naszymi wykładowcami byli pastor dr 
Mateusz Wichary z Sopotu, pastor Mi-
chał Szlachetka z Otwocka oraz pastor 
Marcin Górnicki z Białegostoku. Pod-
czas pierwszego wykładu w piątkowy 
wieczór pastor Mateusz zwrócił uwagę 
na to, że nie należymy już do siebie sa-
mych, będąc drogo wykupionymi przez 
krew Jezusa przelaną na krzyżu. Mamy 
w Chrystusie nową tożsamość i jeste-
śmy wyposażeni przez Boga do życia 
z Nim i dla Niego. To wszystko jest Bo-
żym darem i łaską. W sobotni poranek 
Słowem dzielili się pastor Marcin oraz 
pastor Michał. Pierwszy z nich zachęcił 
nas do tego, by pogłębiać relację z Bo-
giem przez Słowo i modlitwę. Dopiero 
wtedy znajdziemy sens i powołanie dla 
naszego życia, a nasza służba wyda 
obfity owoc. Z kolei pastor Michał bar-
dzo gorąco zdopingował wszystkich do 
bycia żywym i wyrazistym świadkiem 
Jezusa tu na ziemi i głoszenia ewangelii 
gdziekolwiek jesteśmy, kimkolwiek je-
steśmy i cokolwiek robimy. 

W ciągu dnia odbywały się także semi-
naria, podczas których poruszone były 
kwestie usługiwania w Kościele, relacji 
damsko-męskich oraz pracy zawodo-
wej. W sobotnie popołudnie, w czasie 
konferencyjnego talk-show pastorzy 
odpowiedzieli na szereg ciekawych  
i intrygujących pytań, zadanych przez 
uczestników. Wieczorem pastor Mar-
cin przypomniał nam, że do świętości 
dochodzi się na kolanach – w skrusze 
za grzech i szczerości przed Bogiem. 
Dopiero w ten sposób będziemy mogli 
doświadczyć Bożej świętości i miłości 
oraz łaski ku przemianie. Podczas nie-
dzielnego nabożeństwa kończącego 

konferencję pastor Michał przekony-
wał, że niezmarnowane życie, to ży-
cie dawcy. Człowieka, który żyje dla 
innych, ochotnie dzieli się i zarządza 
swoimi pieniędzmi według zdrowych 
biblijnych zasad. Po wykładach miał 
miejsce czas modlitwy, który dla wielu 
był przełomowym i ważnym elemen-
tem tego spotkania.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za 
tą konferencję. Jego łaska towarzyszyła 
nam od pierwszego pomysłu aż do wy-
jazdu ostatniego uczestnika. Dziękuje-
my za modlitwy i wsparcie wszystkim, 
którzy przyłożyli rękę do tego dzieła. 
Naszym pragnieniem było, by każdy, 
kto przyjedzie do Elbląga wyjechał 
pobudzony i zainspirowany przez Du-
cha Świętego do odważnych decyzji  
i aktywnego działania w swoim życiu. 
Życiu straconym i „zmarnowanym” dla 
Boga. Najtrudniejszym zadaniem po 
tego typu wydarzeniach jest wcielić  
w życie to, co słyszeliśmy i wytrwać  
w podjętych postanowieniach. Ale wie- 
rzymy, że dzięki Bożej łasce zasiane 
ziarno wyda obfity plon.

Nie jesteśmy dzisiaj na ziemi po to, by 
za ileś lat spojrzeć na siebie i ze smut-
kiem stwierdzić – „Zmarnowałem”. 
Liczy się przecież każdy dzień. Warto 
więc podejmować dobre decyzje, dzia-
łać mądrze tu i teraz, radując tym Boże 
serce i oddając Mu chwałę i uwielbie-
nie całym swoim życiem. 

Po prawej:
fotografie  
z konferencji,  
fot. Łukasz 
Dobrowolski 
(oprócz ostatniej)

Relacja z konferencji młodzieżowej  
„Nie zmarnuj życia” w Elblągu

Daniel Amilianowicz

Poznajmy I rok WBST!
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Arkadiusz Archacki:

Mam 38 lat, mieszkam w Szczytnie. 
Mam żonę Magdalenę i dwoje dzieci: 
Michalinę i Joachima. Wychowałem się 
w rodzinie katolickiej, znalazłem Jezusa 
Chrystusa jako mego Zbawiciela w wieku  
19 lat. Od tego momentu jestem człon-
kiem Zboru Baptystycznego w Szczytnie. 

Od 12 lat usłu-
guję w Zborze 
jako Przewod-
niczący Zbo-
ru.

Zdecydowa-
łem się podjąć 
studia teologi-
czne, aby po-
szerzyć swoją 
wiedzę, aby 
lepiej i sku-

teczniej usługiwać naszej wspólnocie. 
Moje pierwsze wrażenie ze studiów to 
przede wszystkim przyjacielska, ciepła 
atmosfera, możliwość nawiązywania bli-
skich relacji z wykładowcami. Te studia 
to nie tylko możliwość zdobywania wie-
dzy, ale również bardzo wartościowej 
wymiany doświadczeń. 

Jerzy Januszyk:

Pochodzę z małej wsi na Podlasiu. Na-
wróciłem się na chrzcie mojej kuzynki, 
jako nastolatek. Obecnie jestem człon-
kiem Zboru Baptystów w Szczytnie, na 
Mazurach. O studiach teologicznych 
myślałem już od kilkudziesięciu lat.  

Z Bożą pomocą to marzenie zrealizo-
wało się teraz. Mam nadzieję, że semi-
narium pomoże mi w służbie zborowi. 
Moje pierw-
sze wrażenia 
są bardzo 
pozy tywne; 
uczę się za-
równo na wy-
kładach, jak 
podczas noc-
nych dyskusji 
i w trakcie 
przerw przy 
kawie.

Waldemar Bronowicki:

Pochodzę z rodziny o tradycji prote-
stanckiej. Moi dziadkowie nawrócili się 
jako pierwsi, od dzieciństwa chodziłem 
do zboru. Obecnie jestem członkiem 
Zboru Baptystów w Wiśle. Sam nawró-
ciłem się 24 lipca 1982 roku. Od tego 
czasu służę Bogu. 

Studiuję, bo pragnę większego poznania 
Boga, poznania metod studiowania Biblii, 
rozszerzenia umiejętności głoszenia Sło-

wa i dzielenia się nim. Pierwsze wrażenia 
ze studiów – miłe zaskoczenie atmosfe-
rą i relacjami pomiędzy wykładowcami  
a studentami. Poznałem wiele ciekawych 
i cennych zagadnień, co do studium Bo-
żego Słowa. Chcę więcej tego.

Piotr Piotrowski:

Urodziłem się 
w rodzinie 
chrześcijań-
skiej. Mój tata 
był pastorem 
w Wałbrzy-
chu, w Koście-
le Baptystów. 
Nawróciłem 
się mając 12 
lat na obozie 
w Szczecinku, 
podczas wieczornej społeczności biblij-
nej. Obecnie jestem członkiem Pierw-
szego Zboru Baptystów w Białymstoku. 

W swoim życiu odczuwam wielkie pra-
gnienie służenia Bogu i innym ludziom. 
Od kilku lat zastanawiałem się nad semi-
narium teologicznym, również byłem do 
niego zachęcany przez pastora Marcina 
Górnickiego i innych. 

Jestem bardzo zadowolony z tych stu-
diów ze względu na relacje z ludźmi 
oraz wiedzę, jaką otrzymuję. Mam na-
dzieję, że studia te przygotują mnie do 
pracy pastorskiej w Kościele baptystów 
w Polsce. 

Janusz Kaliszuk:

Mam 43 lata, pochodzę ze Zboru Bap-
tystów w Bartoszycach. Do zboru trafi-
łem jako dziecko, które przychodziło na 
nabożeństwa za swą mamą. Własną de-
cyzję świado-
mego życia z 
Bogiem i Jego 
zasadami za-
wartymi w Bi-
blii podjąłem 
mając 21 lat, 
pieczę tując 
to chrztem 
wiary. 

Do semina-
rium trafiłem 
z kilku po-
wodów. Po pierwsze, z chęci lepszego 
poznania Słowa Bożego i doskonalenia 

umiejętności jego wykładania. Dalej, 
aby móc praktycznie przekazywać Jego 
nauczanie innym, w tym moim dzieciom 
i w końcu dla własnego wzrostu ducho-
wego.

To, co mnie ujęło jak na razie, to miła 
atmosfera i bardzo ciepłe przyjęcie przez 
kadrę i starsze roczniki oraz poziom 
przekazywanej wiedzy, pozwalający na 
uzupełnienie i wzbogacenie dotychcza-
sowych informacji. 

Marek Ruczaj:

Nazywam się Marek Ruczaj. Mam 39 lat, 
jestem kawalerem. Mieszkam w Białym-
stoku, a zawodowo jestem założycielem 
wydawnictwa chrześcijańskiego „Woda 
Niebieska”.

Wywodzę się z cerkwi prawosławnej. 
Przez kilkanaście ostatnich lat błądziłem 
również po różnych nurtach new age  
i ezoteryki. Dwa lata temu, chyba pod 
wpływem głosu Ducha Świętego odrzu-
ciłem te „nauki” i postanowiłem przeczy-
tać Biblię. Czytanie Pisma oraz słuchanie 

kazań pasto-
rów z Kościo-
łów prote-
stanckich za-
owocowało 
tęsknotą za 
Królestwem 
Bożym i chę-
cią podążania 
za Jezusem. 

Pomysł na stu-
dia teologicz-

ne wyrósł z pragnienia, aby zgłębiać Pi-
smo oraz nauki pokrewne – tak, aby lepiej 
zrozumieć Boże Prawdy. Początkowo my-
ślałem o rozszerzonym kursie biblijnym,  
a wyszły pełne studia teologiczne.

Jeśli chodzi o wrażenia - już na pierw-
szym zjeździe dało się odczuć między 
studentami i wykładowcami atmosfe-
rę przyjaźni, równości i serdeczności. 
Coś, czego nigdy nie doświadczyłem na 
uczelniach świeckich.

Krzysztof Radzimski:

Nazywam się Krzysztof Radzimski. Po-
chodzę z Bydgoszczy, choć obecnie 
zamieszkuję w podwarszawskim Su-
lejówku razem z żoną i dwójką dzieci  
w wieku wczesnoszkolnym. 

Edukacja chrześcijańska to mój priorytet, 
zarówno wobec dzieci, jak i mojej skrom-
nej osoby. Bardzo mi na tym zależy. Moje 
dzieci uczęszczają do Chrześcijańskiej 
Szkoły „Samuel”. Pomysł na studia teolo-
giczne pojawił się zaraz po nawróceniu 
w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan 
w Bydgoszczy. Jednak warunki życia wy-
kluczyły wtedy jego realizację. 

Przed nawró-
ceniem spę-
dziłem 14 lat  
w organizacji 
Świadków Je-
howy. Działal-
ność wycho- 
wawcza, jaka 
była tam pro-
wadzona od-
cisnęła swoje 
piętno w mo-

im systemie wartości religijnych i funda-
mentów wiary. Część z nich nie zmieniła 
się, gdyż wynikała z wymagań Pisma 
Świętego. Zdecydowana większość prze-
szła głęboką metamorfozę. Prawdy - jak 
zwykłem je określać - mają swoją długą 
historię. Niezwykle cenne jest zrozumie-
nie wszystkich zależności, historii ludzi, 
Bożego działania i prowadzenia.

Obecność w WBST jest częścią większe-
go planu budowania wiedzy i doświad-
czenia niezbędnego do rozwoju własne-
go, rodziny a w przyszłości zboru. Od 
studiów nie oczekuję uporządkowania 
moich wierzeń, czy też zdobycia wiedzy 
biblijnej. To zadanie każdego chrześcija-

nina. WBST traktuję jako etap rozwoju 
niezbędny do usługiwania w Kościele  
w sposób kompetentny i wolny od skraj-
ności i obiegowych opinii. 

Jolanta Cieplińska:

Nawróciłam się do Jezusa poruszona 
świadectwem życia innych ludzi i Sło-
wem Bożym w wieku 15 lat. Dołączy-
łam do Kościoła Zielonoświątkowego, 
obecnie jestem członkiem Zboru tego 
kościoła w Olsztynie. 

O Rocznym Instytucie Biblijnym do-
wiedziałam się z internetu. Zawsze ma-
rzyłam o studiach teologicznych. Oko-
liczności życia ułożyły się w tym roku  
w taki sposób, że mogłam podjąć tę na-
ukę. Moje oczekiwania streszczają sło-
wa: „pragnę lepiej poznawać Boga przez 
Jego Słowo”.

Poziom większości wykładów mnie sa-
tysfakcjonuje, chociaż czuję czasem nie-
dosyt ze wzglę-
du na zaocz-
ny charakter 
studiów. Nie-
które zagad-
nienia są trak-
towane zbyt 
pobieżnie ale 
rozumiem, że 
to wypływa  
z braku czasu. 



stałam pić, palić, chodzić na dyskoteki. 
Porzuciłam stare życie, jednak trudno 
mi było zachować stabilność duchową. 
Byłam jak wiatrak. Jednak wciąż czułam 
obecność Boga, Jego działanie w moim 
sercu. Poddałam się w końcu prowadze-
niu mojego Pana i sytuacja się zmieniła. 
Wkrótce ochrzciłam się, a niedawno wy-
szłam za mąż. 

Wracając z podróży poślubnej wstąpili-
śmy do WBST w Warszawie, gdzie mój 
mąż rozpoczynał studia. W ten sposób 
uczestniczyłam w wykładach w czasie 
pierwszego zjazdu. Wtedy zapragnęłam 
również w ten sposób poznawać Boga. 
Dziś stało się to wręcz moją pasją. Jestem 
wdzięczna Bogu za Jego obecność i pro-
wadzenie!

Darek Jaworek:

Jestem członkiem Zboru Baptystów  
w Tarnowie. Pochodzę z miejscowości 
Uherce Mineralne w Bieszczadach. 

W 1991 roku wyjechałem do Tarnowa, 
aby się uczyć. Pewnej niedzieli wsze-
dłem do Zboru baptystów, gdzie zosta-
łem przywitany przez pastora Ireneusza 
i młodego brata Jacka, który poświęcił 
mi wiele czasu, odpowiadając na moje 
pytania. Tego dnia Bóg zasiał mi w ser-
cu niepokój i jednocześnie dał nadzieję. 
Borykałem się z tym prawie 10 lat. De-
cyzję zaufania Jezusowi podjąłem, gdy 
doprowadziłem się do ważnego życio-
wego zakrętu. Wiedziałem, że nie pora-
dzę sobie sam i albo całkowicie odrzucę 

Boga, albo poddam Mu całe swoje życie. 
Miałem świadomość, że nie mogę pozo-
stać w niezdecydowaniu, szarej strefie. 
Wybrałem życie w Bogu. 

Od tej chwili pytałem, jak mogę Mu słu-
żyć. Po kolejnych 10 latach zapoznałem 
się z programem WBST. Zacząłem roz-
ważać, jakie studia pomogą mi w służ-
bie. Odbyłem już wiele kursów i konfe-
rencji o tematyce 
ewangelizacyjnej 
i mam nadzieję, 
że zdobyta wie-
dza pomoże mi 
poszerzyć wpływ 
Słowa Bożego  
w moim środo-
wisku. Zajęcia 
okazują się po-
mocne. 

Jakub Muszkiet:

Mam 19 lat. Chodzę z Panem odkąd 
jestem nastolatkiem. Jestem wdzięczny 
Bogu, że dał mi dorastać w rodzinie, któ-
ra uczyła mnie 
Jego bojaźni. 

Do studiów zo-
stałem zachęco-
ny przez rodzinę 
oraz przez pasto-
ra. Studia dają mi 
wiele ciekawych 
informacji biblij-
nych.  
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Krzysztof Suchodolski:

Pochodzę ze Zboru Baptystów w Barto-
szycach. Do zboru trafiłem 6 lat temu. 
Przed nawróceniem prowadziłem studio 
tatuażu i grałem w zespołach punko-
wych. Cierpliwy Bóg, pełen łaski, czekał 
na niepokornego grzesznika. 

Po moim nawróceniu stwierdziłem, 
że albo będę służył Bogu na 100%, 
albo daję sobie spokój z religijnością.  

I tak podjąłem po  
6 latach decyzję 
kształcenia teolo-
gicznego, by lepiej 
służyć Jezusowi. 
Po pierwszych za-
jęciach wszystko 
we mnie potwier-
dzało, że to dobry 
wybór. Robię to, 
by Bogu przynieść 
chwałę. 

Alicja Su-
chodolska:

Nazywam się Ali-
cja Suchodolska, 
jestem obecnie 
studentką Uniwer-
sytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego. 
Nawróciłam się  
3 lata temu na obo-
zie chrześcijań-

skim w Dyminie. Tam poznałam Jezusa  
i powierzyłam Mu swoje życie. Prze-

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

Słońce jest olbrzymią kulą ognia - tak dużą, że milion planet 
takich jak Ziemia zmieściłoby się w jego wnętrzu! Tempera-
tura na powierzchni Słońca wynosi 5 500 stopni Celsjusza, 
a ogromne protuberancje (przypominające płomienie struk-
tury – patrz zdjęcie) wznoszą się tysiące kilometrów nad po-
wierzchnię gwiazdy, natomiast temperatura we wnętrzu tej 
kuli może wynosić aż 15 milionów stopni! Słońce znajduje 
się około 150 milionów km od nas. Chociaż wydaje się, że 
to długa droga, jest to odpowiednia odległość dla istnienia 
życia na Ziemi. Gdyby Słońce znajdowało się bliżej, Ziemia 
byłaby spalona. A gdyby było trochę dalej, Ziemia by za-
marzła. Wielu ludzi wierzy, że fakt położenia Ziemi względem 
Słońca jest przypadkowy, choć zostało to zaprojektowane 
przez Boga, aby ta wyjątkowa planeta była odpowiednim dla 
nas mieszkaniem. 

Słońce jest tak 
jasne, że patrząc 
na nie można 
stracić wzrok. 
Astronomowie 
mogli badać 
Słońce tylko pod-
czas zaćmienia, 
kiedy Księżyc 
zasłaniał jego 
światło (patrz 
artykuł „Cud  
zaćmienia”).

Słońce
gwiazda,  bez której nie możemy żyć

We wszechświecie istnieją miliardy gwiazd - niektóre o wiele 
większe niż Słońce, ale to właśnie Słońce jest wyjątkowe. Zo-
stało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić nam życie 
na Ziemi. Jesteśmy uzależnieni od jego ciepła,  światła i nie 
możemy bez niego żyć.

Kula ognia

Protuberancje - NASA

Przechwytywanie 
energii słonecznej

Gdyby to ludzie zaprojektowali maszyny, 
które zamieniałyby słoneczne światło, wodę  
i trujący gaz w tlen i żywność, zostaliby 
uznani za wybitnie zdolnych! Tymczasem 
liście milionów drzew i innych roślin na ca-
łym świecie robią to cały czas! Wdychamy 
tlen, a wydychamy dwutlenek węgla. Rośli-
ny zamieniają dwutlenek węgla z powrotem  
w tlen w procesie fotosyntezy. Gdyby nie 
było roślin, atmosfera ziemska stałaby się 
trująca i wszystko by umarło.

Rośliny również zamieniają światło słoneczne 
w energię. Każdy liść jest jak mała fabryka 
używająca energii słonecznej w procesie pro-
dukcji glukozy – jednego z podstawowych 
cukrów. Słońce jest ogromną elektrownią. Co 
godzinę produkuje więcej energii, niż cały 
świat zużywa w ciągu roku. Dlatego coraz 
więcej ludzi próbuje przechwycić jego ener-
gię, która jest czysta, darmowa i nigdy 
się nie zużyje.

tłum. Bogumiła Janowska, Daniel Janowski



Czy to tylko przypadek, że Słońce i Księżyc 
na niebie są tej samej wielkości ?

Wielu naukowców uważa, że jest to wynikiem projek-
tu Boga, który pomaga nam w ten sposób zrozumieć 
świat i wyjątkową, dającą nam światło, gwiazdę. 

Mimo, że nie możemy żyć bez Słońca, powoduje ono 
szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Bóg zapew-
nił ochronę przed najgorszą częścią tego promienio-
wania poprzez warstwę ozonową. Inne planety nie 
mają takiej warstwy ochronnej – nie potrzebują jej, 
ponieważ nie ma na nich życia. Mimo tej tarczy, sil-
ne światło słoneczne wciąż nam szkodzi, powodując 
oparzenia 
i raka skó-
ry, dlatego 
m ą d r z e 
jest chronić 
się przed 
Słońcem, 
gdy moc-
no świeci. 

Cud zaćmienia
Idealne dopasowanie Księżyca 

do Słońca pomaga nam 
zrozumieć, jak działa Słońce. 

Biblia mówi nam, że Bóg stworzył 
dwa szczególne światła – Słońce  
i Księżyc. Mimo tego, że Słońce jest 
400 razy większe niż Księżyc, okazuje 

się, że  na niebie są tego samego rozmiaru. To dlatego, że Słońce 
znajduje się 400 razy dalej. 

Czasami jednak Księżyc i Słońce układają się dokładnie w jednej 
linii. Księżyc wpasowuje się wtedy w Słońce blokując jego światło. 
Zjawisko to nazywamy całkowitym zaćmieniem i choć trwa tylko 
kilka minut, pozwoliło naukowcom dowiedzieć się wiele rzeczy  
o naszym Słońcu, których nie poznaliby w żaden inny sposób. Jest 
ono bowiem zbyt jasne, żeby patrzeć na nie bezpośrednio. 

Większość planet w naszym Układzie Słonecznym posiada księży-
ce, jednak ich rozmiar sprawia, że całkowite zaćmienie nigdy nie 
występuje. 

Te słoneczne 
ogniwa na 
izraelskiej pustyni 
przekształcają 
energię słoneczną  
w elektryczną.

foto: David Shankbone
źródło: Wikipedia 

Ten dom wykorzystu-
je energię słoneczną 
na dwa sposoby: 
zmieniając ją w elek-
tryczność oraz pod-
grzewając wodę.

foto: Túrelio
źródło: Wikipedia
  

Jednym z najpiękniejszych widoków na Ziemi jest wschód 
Słońca. Niebo wtedy stopniowo jaśnieje i nabiera złotej 
poświaty, zanim pojawi się Słońce. Słońce wstaje każdego 
dnia, gdy Ziemia się obraca, nawet jeśli skrywają je chmu-
ry. Robi tak, odkąd Bóg je stworzył. Znamy dokładny czas 
wschodów i zachodów słońca w ciągu roku. Bóg umiejsco-
wił nasz świat w odpowiedniej odległości od słońca, tak 
byśmy mogli cieszyć się jego światłem i ciepłem. Bez słońca 
nie byłoby światła ani życia. 

Biblia mówi nam, że istnieje również duchowe światło i ży-
cie, które pochodzi od Boga. Wszyscy zgrzeszyliśmy prze-
ciwko Bogu na wiele różnych sposobów. Oznacza to, że je-
steśmy pogrążeni w duchowym mroku, oddzieleni od Boga. 
Bóg, który zesłał światło na świat, wysłał też Jezusa, swego 
Syna, by dał nam duchowe światło i życie. Jezus umarł na 
krzyżu i zmartwychwstał, aby przemóc ciemność grzechu. 

Jezus powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za 
mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał świa-
tłość żywota” (Jan 8,12).

Wiara w Jezusa jest jak przejście od ciemności do światła. 
Światło będzie trwało wiecznie – będzie istniało w niebie, 
kiedy to życie dobiegnie końca. Będzie w miejscu, gdzie 
„… nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła sło-
necznego, gdyż Pan, Bóg będzie im świecił…” (Obj. 22,5). 

Boży Syn daje światło i życie

źródło: www.fotoplatforma.pl

foto: Uday Parmar, źródło: Wikipedia

źródło: Wikipedia

W Indiach ludzie czczą boga Słońce Surya  
i budują świątynie Słońca jak ta w Moderze.

Stonhenge w Anglii prawdopodobnie 
zostało wybudowane jako świątynia kultu 
Słońca. I dzisiaj niektórzy ludzie udają się  
w to miejsce w najdłuższy dzień roku aby 
czcić wschodzące Słońce.

Bóg stworzył Ziemię przed Słońcem
Biblia mówi nam, że Bóg stworzył Ziemię przed Słońcem. 
Uczy nas to ważnej zasady: to On, a nie Słońce jest źró-
dłem wszelkiego życia. Bóg ostrzegł swój lud, Izrael: „gdy 
podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc  
i gwiazdy … nie  oddawajcie im pokłonu i nie służcie im, 
skoro Pan, twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod ca-
łym niebem” (V Moj. 4,19). 

Pomimo tego, przez tysiące lat ludzie w wielu częściach 
świata uczynili Słońce bogiem i je czcili. Starożytni Egipcja-
nie czcili boga Słońce Ra. Wierzyli, że Ra każdego dnia prze-
mierza niebo łodzią i że wielki wąż Apopis próbuje zniszczyć 
Ra każdej nocy, zjadając jego łódź - Słońce. Niektórzy nawet 
wierzyli, że Ra ginie i odradza się każdego ranka. 

W starożytnych Chinach, gdy następowało zaćmienie Słoń-
ca, ludzie myśleli, że to ogromny smok próbuje zjeść Słońce, 
dlatego robili dużo hałasu, żeby przestraszyć bestię. Gdy 
zaćmienie kończyło się, wierzyli, że odnieśli sukces, więc za 
każdym razem, kiedy następowało zaćmienie, postępowali 
tak samo. 

Pamiętajmy, że oddawanie czci Słońcu jest głupotą i jest 
zabronione przez Boga. To On stworzył Słońce i On jest je-
dynym, któremu powinniśmy oddawać cześć!

Przyrodnicze Notatki Geoffa Chapmana
Czy kiedykol-
wiek widzia-
łeś stado pta-
ków takich jak  
gęsi lecących 
w kształcie li-
tery „V”?

Często tak ro-
bią kiedy mi-
grują jesienią 
i wiosną. Lu-

dzie, którzy studiują zachowania ptaków odkryli, że dzięki 
lotom w formacji „V” ptaki zużywają mniej energii, ponie-
waż powietrze przepływa od jednego ptaka do drugiego 
w taki sposób, że tworzy „powietrzny tunel” dla ptaków 
podążających za liderem. Mniej machają skrzydłami i są  

Rozsypane 
planety

Poustawiaj litery  
w kolejności tak, aby 
otrzymać poprawne 

nazwy planet.

TRusan1. 

Rams2. 

szwijo3. 

Ruan4. 

Tunnep5. 

suwen6. 

1 G T A 2 Z A Ć 3 B O M
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S E N N E I T E N

4 A S E 5 A I N 6 G L A

I Ł N P O E Z U Z

G R E A R Z B K O

foto: Luc Viatour
źródło: Wikipedia

źródło: www.stylistka.pl

OdpOwIedzI: Saturn, Mars, 
Jowisz, Uran, Neptun, Wenus

Tytuł oryginału: Our world. Oryginalna gazetka kreacjonistyczna dla 
dzieci wydawana jest raz na kwartał przez Creation Resources Trust. 
Kontakt: www.crt.org.uk   Email: info@crt.org.uk OdpOwIedzI: tlen, zaćmienie, ozon, energia, oparzenia, glukoza

Kącik zagadek 1

Kącik zagadek 2
W każdym kwadracie jest ukryte słowo - znajdź je. 

Gaz, którym oddychamy.1. 
Zjawisko, które sprawia, że Słońce robi się ciemne.2. 
Gaz stanowiący ochronną powłokę Ziemi.3. 
Słońce produkuje jej wiele.4. 
Robi to nam mocne światło słoneczne. 5. 
Rośliny produkują to przy pomocy energii słonecznej. 6. 

w stanie dolecieć dalej, niż gdyby leciały same. Ptak z przo-
du formacji „V” pracuje najciężej, ale gdy się zmęczy, inny 
ptak przejmuje prowadzenie. Każdy ptak, który wypadł  
z formacji jest szybko wepchnięty w szyk z powrotem. Lata-
nie w taki sposób jest naprawdę przydatne ptakom, często 
podróżującym setki a nawet tysiące kilometrów. Pomaga to 
również utrzymać ptakom kontakt ze sobą. 

Samoloty mogą zaoszczędzić paliwo poprzez naśladowanie 
sposobu lotu stada ptaków. Gdyby duże samoloty zmierza-
jące w to samo miejsce leciały w takiej formacji  mogłyby 
zaoszczędzić nawet 10% 
paliwa. Na tym przykła-
dzie widać, że Twórca na-
tury dostarcza nam w niej 
doskonałych pomysłów. 
Nauka bez natury pozo-
staje bez najważniejszego 
źródła inspiracji! źr

ód
ło

: W
ik

ip
ed

ia

źródło: www.charaktery.eu 

Podajemy informację dla tych, którzy zechcą wesprzeć działalność redakcji Gazetki Kreacjonistycznej Dla Dzieci „Nasz świat”, aby regularnie ukazywały się kolejne wydania:  
wpłaty można przesyłać na konto: Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne, ul. Ostrobramska 28, 60-122 Poznań, 39 1940 1076 3020 3037 0000 0000, z dopiskiem „our world”.   
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ARGEGNTYNA
z Chrystusem na nowo!

z pastorem Cristianem Franco  
z Buenos Aires o Kościele w Argentynie 
rozmawia Mateusz Wichary

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

Czy możesz się przedstawić?

Nazywam się Cristian Franco. Urodzi-
łem się w Buenos Aires w Argentynie. 
Tutaj mieszkam  ze swą żoną, Loreną 
Beyoglonian i naszym małym synkiem, 
Santiago Andrésem, który ma już pra-
wie 2,5 roku. Moja żona jest nauczy-
cielką, pracuje w żydowskiej szkole. 
Uczy „edukacji argentyńskiej”. Kon-
tynuuje również swoje studia na Uni-
wersytecie Buenos Aires w dziedzinie 
edukacji. 

Bardzo się cieszę, że przedstawiłeś 
nam swoją rodzinę. A czy mógłbyś 
więcej powiedzieć o sobie? Czym się 
zajmujesz? 

Służę Bogu jako kaznodzieja, ewange-
lista, autor książek. Również jako jeden 
z pastorów w naszym kościele. Jestem 
w Argentynie Krajowym Koordynato-
rem Kursów Alfa dla Kościołów prote-

stanckich. Jako ewangelista współpra-
cowałem z Louisem Palau w jego or-
ganizacji przez 11 lat. Obecnie jestem 
jednym z ewangelistów w czasie jego 
krucjat ewangelizacyjnych. Poza tym 
założyłem organizację „Cercanos, soli-
daridad en acción” - „Blisko, wspólnie 
w działaniu”. Jej celem jest zdobywanie 
ludzi w małych miasteczkach i wsiach 
Argentyny. 

To dość ambitny cel. W jaki sposób 
chcecie go zrealizować?

Ten cel osiągamy na trzy sposoby. 
Wspieramy w nim lokalne zbory (po-
przez szkolenia i materiały ewange-
lizacyjne), sami ewangelizujemy (za-
równo poprzez zmasowane kampanie 
ewangelizacyjne, jak i ewangelizację 
indywidualną) oraz poprzez projekty 
socjalne – zarówno krótkoterminowe, 
jak i bardzo daleko rozłożone w cza-

sie. Oprócz działań w terenie, raz do 
roku organizujemy również cyklicznie 
w Buenos Aires na przełomie jesieni  
i zimy wydarzenie „Marsz solidarno-
ści”. Chrześcijanie usługują wtedy bez-
domnym jedzeniem, odzieżą i Słowem 
Bożym. Jeśli ktokolwiek chciałby wię-
cej nas poznać, zapraszam na www.
facebook.com/cercanos i www.twitter.
com/cercanos.

Jak już wspomniałem, napisałem dwie 
książki – obie po hiszpańsku. To litera-
tura pobudzająca duchowo. Jedna ma 
tytuł: „Oddychaj! Świeża inspiracja dla 
twego ducha” a druga: „H2O: zanurz 
się!” - zbiór rozważań biblijnych na 
każdy dzień. Każdego tygodnia rozsy-
łam również elektronicznie zaintereso-
wanym ewangelizacyjne rozważanie. 
Cykl nazwałem: „Miej wspaniały week-
end!”. Dostępny jest na www.cercanos.
org. 

Powiedz nam trochę więcej o swoim 
kościele. Jaki on jest? Co robicie? Co 
uważacie za ważne?

Z całą rodziną należę do Kościoła „El 
Buen Pastor” – Dobrego Pasterza. Dzia-
łamy w dzielnicy klasy średniej, ale sta-
ramy się docierać do osób z różnych 
warstw społecznych. Nasz cel ujęliśmy 
w haśle: „Kościół otwarty na każdego 
prowadzonego przez Ducha Święte-
go”. Łączymy tradycyjne i współczesne 
trendy w sposobie uwielbienia Boga, 
głoszenia, modlitwy i działaniach mi-
syjnych. 

Jakie jest Buenos Aires?

To stolica mojego kraju, Argentyny. 
Mieszka w nim ponad trzy miliony 
ludności i około dziesięć milionów  

Przeczytaj poniższy tekst i odkryj ważną 
myśl, która z niego wynika. Wyrazy two-
rzące tę myśl są pogrubione a ich kolej-
ność oznaczają liczby w nawiasach.

PRIMA APRILIS  
PRZEZ CAŁY ROK?

Czy dałeś się nabrać na 
czyjś kawał 1 kwietnia, 
czyli na prima aprilis? 
Czy podoba(8) ci się(9) 

ta zabawa? Pół biedy, gdy żarty są 
przemyślane i nie stają się powodem 
czyjejś krzywdy. Na prima aprilis po-
jawiają się w gazetach, w radio czy te-
lewizji różne nieprawdziwe informacje, 
które na drugi dzień są sprostowane  

na wypadek, gdyby ktoś dał się nabrać. 
A co by było, gdybyśmy mieli prima 
aprilis przez cały rok? Fajna zabawa? 
Na pewno NIE! Zapanowałby wielki 
chaos. Nikomu nie można by ufać… 
Dlatego bardzo ważne jest(5), byśmy 
zawsze(4) mówili prawdę. Zastanów 
się, co złego, oprócz braku zaufania 
do osób, które kłamią może jeszcze 
wynikać z mówienia kłamstw?

Jeśli chodzi o mówienie(1) praw-
dy(2), to różnie bywa. Czasami 
może nam się wydawać, że wygod-
ne(6) jest skłamanie. Kłamstwem 
możemy na przykład zakryć nasze 
lenistwo albo inny grzech, ale(7) 
to nie(3) działa, bo Bóg wszyst-
ko wie! Czy chcesz podobać się 
Bogu(10)? Jeśli tak - mów zawsze  
prawdę!

PRAWDA CZY NIEPRAWDA ?
Zamaluj ciemną kredką zdania, które nie są prawdą.

Nie każde kłamstwo jest grzechem

Ojcem kłamstwa jest szatan

Ukrywając prawdę, 
unikniesz kłopotów

Pan Jezus zawsze 
mówił prawdę

Możesz kłamać, 
jeśli uchroni cię to od kary

Bóg nienawidzi 
kłamstwa

ZASZYFROWANE 
ZDANIE
Żeby je rozszyfrować, 
zacznij czytać poziomo 
pogrubione litery,  
a następnie pozostałe. 
Zapisz zdanie.

O W D O R M

Z Ó U W C C

I I w E S P

Z R Y A K W Ł

a D M Ę S ! T

___ ___ ___  ___  ___ ___  ___  ___  ___  ___ ___

___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___     ___           

(List do Efezjan 4:25)

PO CO KOMU PRAWDA ?  
Przeczytaj poniższe wersety, które są wskazówkami, jak mamy postępować w prawdzie. Uzupełnij brakujące wyrazy korzystając  
z Biblii. 

Œwiadek ……………………….... ocala ¿ycie, lecz kto dyszy ………………………, jest zdrajc¹. (Przyp. Sal. 14:25)

Zyskiem cz³owieka jest jego dobroæ i lepszy jest ubogi, ni¿ ……………………. (Przyp. Sal. 19:22)

Niech ciê nie opuszcza ³aska i …………………, zawi¹¿ je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!  
                                                                                                                                                                  (Przyp. Sal. 3:3)

………………… nie ostoi siê w oczach moich. (Psalm 101:7)

Cristian Franco

Nela i Zbyszek Kłapa - Nauczyciele, wykładowcy  
i instruktorzy, prowadzą dział Edukacji Biblijnej  

w Biblijnym Stowarzyszeniu Misyjnym
www.eb.org.pl  •  www.bsm.org.pl
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Pytania do pastora: Kiedy należy myśleć o małżeństwie? - Robert Miksa

w aglomeracji. Każdego dnia do miasta 
przyjeżdża więc około siedem milio-
nów osób do pracy. Buenos Aires jest 
miastem bardzo kosmopolitycznym. 
Założono je w 1536 roku, ale naj-
większy rozwój przeżyło w XX wieku,  
w którym osiedlali się w nim ludzie  
z niemal wszystkich części świata. Mó-
wimy po hiszpańsku, ale nasz dialekt 
jest inny niż w pozostałych krajach 
Ameryki Łacińskiej i również Hiszpanii. 

Opowiedz nam trochę o Kościele ar-
gentyńskim. Czym żyjecie, z czym się 
zmagacie, w czym widzicie Boże bło-
gosławieństwo?

Chrześcijanie ewangeliczni to około 
10% mieszkańców. Jesteśmy więc istot-
ną siłą społeczną. Istnieje około 15,000 
zborów w całym kraju. Patrząc cało-
ściowo, wzrasta jedność pomiędzy po-
szczególnymi wyznaniami. Większość 
wyznań ma charakter zielonoświątko-
wy. Jeśli chodzi o nasze zmagania, wi-
dzę potrzebę właściwego przedstawie-
nia niezmiennego przesłania Ewangelii 
współczesnemu społeczeństwu. Tak  
w Buenos Aires, jak w innych miastach, 
kultura się sekularyzuje. Ludzie nie chcą 
mieć nic wspólnego z kościołem. Ciągle 
większość Argentyńczyków uważa się 
za katolików, ale znów, dla większości 
z nich nie oznacza to żadnego realnego 
wpływu kościoła na życie. Ma to rów-
nież pewien wpływ na postawy w na-

szych kościołach. Jak 
już powiedziałem, 
modlimy się dużo  
o jedność, ale rów-
nież o wizję prze-
miany Argentyny dla 
naszych ludzi. Nie 
chcemy, by chrześci-
jaństwo było dla nich 
wyłącznie związane 
z religijnymi prakty-
kami.

Mamy również wąt-
pliwy zaszczyt być 
pierwszym w Ameryce Łacińskiej kra-
jem zezwalającym na homoseksualne 
„małżeństwa.” Obecnie przechodzi 
przez nasz kraj również zmasowana 
kampania dla zalegalizowania aborcji. 
Nasz rząd stara się być „postępowy” 
wzorem zachodnich, lewicowych rzą-
dów państw europejskich. Dotyka nas 
również względność wartości, czyli 
wpływ postmodernizmu na obecnie 
wchodzącą w dorosłe życie generację. 
W końcu, ubóstwo jest ciągle wielkim 
społecznym problemem. Walka z nim 
to najważniejsze pole misyjne kościo-
łów. Zarówno pomagamy w podsta-
wowych potrzebach, jak uczymy, że 
można życie zacząć z Chrystusem na 
nowo!

Powiedz nam jeszcze, jak zostałeś 
chrześcijaninem?

Jako mały chłopiec. Miałem 
jakieś 4,5 roku. Mieszka-
liśmy w miasteczku około 
130 km od samego Buenos 
Aires. Razem z rodzicami  
i wszystkimi braćmi i sio-
strami chodziliśmy do 
lokalnego kościoła bap-
tystów. Pewnej soboty 
zorganizowano tam jakieś 
wydarzenie dla dzieci i na-
sza nauczycielka ze szkółki 
niedzielnej (nie wiem, jak 
się nazywała, nie wiem na-
wet, czy obecnie jeszcze 
żyje) wezwała nas do po-
wierzenia życia Jezusowi 
jako Panu i Zbawicielowi. 
Ewangelię znałem z domu. 
Podniosłem moją rękę, mo-
dliłem się z nią o przyjęcie 

Nasza Ziemia ma ponad 4 miliardy 
lat… czy może zaledwie 6 tysięcy? Ku 
zaskoczeniu samych chrześcijan, dyle-
mat ten powraca z nową mocą, a to za 
sprawą… najnowszych badań nauki!

Do niedawna osoby, które jawnie przy-
znawały, że wierzą, iż zaledwie 6.000 
lat temu Bóg słowem swojej mocy, 
z niczego powołał do istnienia cały 
wszechświat traktowane były z poli-
towaniem, jako religijni fundamentali-
ści, którzy nie uznają zdobyczy nauki. 
Obecnie narasta irytacja kręgów ate-
istycznego lobby, gdyż zwolennicy bi-
blijnego kreacjonizmu wysuwają coraz 
więcej argumentów z obszaru nauki 
wykazując, że nasz świat nie mógł ist-
nieć tak długo, jak to jest powszechnie 
przyjmowane. A już na pewno życie 
nie mogło wyewoluować w oparciu  
o wyłącznie naturalne procesy. Do 
podobnych wniosków zaczynają też 
dochodzić osoby nie będące chrześci-
janami. Szeregi środowisk nauki uzna-
jących darwinizm opuszczają nierzad-
ko aktywni naukowcy, chlubiący się 
niemałym dorobkiem badawczym.

Jednak wciąż na nowo słyszymy za-
strzeżenia: „Czy w ogóle warto pod-
nosić kwestię wieku Ziemi? Czy w ten 
sposób tylko się nie ośmieszamy? Czy 
to w ogóle na tyle ważne, by o tym 
rozmyślać? Czy zamiast przyciągnąć 
ludzi do Chrystusa, to ich przez to do 
Niego nie zniechęcamy?  Czy nie lepiej 
szukać kompromisu, aby Biblię z nauką 
jakoś pogodzić?”.

Rzecz w tym, że nie chodzi tu o kon-
flikt nauki z Biblią – takowy nie istnie-
je. Zasadniczy konflikt trwa pomiędzy 

dwoma różnymi stanowiskami świato-
poglądowymi: wiarą, że Bóg stworzył 
świat, tak jak jest to opisane w Biblii, 
dzięki czemu mamy naturę uporząd-
kowaną „według rodzaju swego”,  
a wiarą, że bez udziału Boga wszystko 
samo powstało i z czasem na tyle się 
uporządkowało, że oto mamy bakterię, 
która przekształciła się w człowieka. 

Trzecia droga, polegająca na próbie do-
pasowania narracji biblijnej do ustaleń 
ateistycznej ideologii neodarwinizmu 
wygląda na próbę pogodzenia ze sobą 
dwóch całkowicie różnych i nieprzysta-
jących systemów… i zwykle odbywa 
się to kosztem Biblii. A co, jeśli Pan Bóg 
nie zostawił miejsca na taki kompromis? 
Tak, przyjęcie biblijnego opisu wymaga 
wiary! Ale cóż w tym dziwnego? Prze-
cież właśnie wiary Bóg wymaga od nas 
w tak wielu innych dziedzinach! Nie 
powinno nas więc to dziwić. Wszyscy 
powinniśmy znać tę poruszającą myśl  
z Listu do Hebrajczyków:

Przez wiarę poznajemy, że światy zo-
stały ukształtowane słowem Boga, tak 
iż to, co widzialne, nie powstało ze 
świata zjawisk (Hbr 11:3).

Zastanówmy się dalej, czy rzeczywi-
ście to kwestia poboczna? I czy to fak-
tycznie postawa pochodząca od Du-
cha Bożego, żeby wierzący wstydliwie 
omijali kwestię stworzenia i uciekali się 
do mówienia o „przenośnym znacze-
niu” opisu powstania Adama i Ewy i ich 
potomstwa? A może pochodzi ona od 
kogoś zupełnie innego?

Aby to rozsądzić, popatrzmy na owoce 
tej strategii uników. Otóż kilka lat temu 

Sehoy Cotner i Randy Moor (ewolucjo-
niści) przeprowadzili badania wśród 
uczniów liceów i koledżów w stanie 
Mineasota w USA. Okazało się, że ist-
nieje ścisłe powiązanie pomiędzy wia-
rą w znaczny wiek Ziemi, a gotowością 
przyjęcia, że człowiek wyewoluował 
ze zwierząt. Cytując ich oryginalną pu-
blikację: „Uczniowie, którzy rozumieją 
geologiczny wiek Ziemi (4,5 mld. lat) są 
znacznie bardziej skłonni, by rozumieć 
i uznać ewolucję człowieka…” (wyróż-
nienie dodane)1. Dalej autorzy ci wy-
ciągają bardzo praktyczny wniosek co 
do strategii propagowania ewolucyjne-
go światopoglądu: „Rola wieku Ziemi 
jest kluczowym argumentem, jakiego 
możemy użyć do poprawy ewolucyjnej 
edukacji, która jest tak ważna, gdyż jest 
unifikującą zasadą biologii” (Sehoya 
Cotner).2

Mówiąc wprost, zwolennicy darwini-
zmu dostrzegli bardzo wyraźnie, jak 
istotne jest kładzenie nacisku na prze-
konanie uczniów, że nasza Ziemia li-
czy sobie nie tysiące, ale miliardy lat. 
Widzą bowiem, że uczniowie, którzy 
to uznają łatwiej też przełkną i pozo-
stałą część ich filozofii a mianowicie, 
że człowiek nie jest unikalnym, Bożym 
stworzeniem, lecz zaledwie zwierzę-
ciem, tyle, że zaawansowanym w ewo-
lucyjnym rozwoju. Co wtedy stanie 
się z wiarą tych młodych ludzi? Gdzie 
jest miejsce na Adama, Ewę, upadek, 
wkroczenie grzechu, chorób i śmierci, 
a w końcu i na zastępczą śmierć Je-
zusa za grzeszników oraz Jego powrót  
w chwale? Wraz z przyjęciem miliardy 
1  Students’ Perceptions of Earth’s Age Influence Acceptan-
ce of Human Evolution, ScienceDaily, 10 marca 2010.
2  ibid.

Stanisław Sylwestrowicz

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Czy o kwestię „wieku Ziemi” 
warto kruszyć kopię?

Dymitr Czuwarski nawrócił się w Warszawie

Jezusa. Od tego momentu żyję ciągle  
z Chrystusem. 

Dodam, że jestem bardzo wdzięczny 
Bogu za moją rodzinę. Jestem w niej 
czwartym pokoleniem chrześcijan! 
Pierwszym był mój pradziadek, Dy-
mitr Czuwarski, który – co szczególnie 
podkreślę w rozmowie z tobą – na-
wrócił się w Warszawie na początku  
XX wieku. Był wtedy żołnierzem, który 
ze względów bezpieczeństwa uciekł  
z Rosji do Polski. Z tego, co wiem, był 
w Polsce przed wyjazdem do Argenty-
ny aktywnym ewangelistą. Dołączam 
jego zdjęcie, może ktoś go jeszcze 
pamięta? Jedna z jego córek, to moja 
babcia, wspaniała chrześcijanka, któ-
ra ciągle jest między nami (ma prawie  
84 lata). 

O co możemy się modlić?

Proszę módlcie się o nowe możliwości 
służby. Modlę się o międzynarodową 
służbę, chcę głosić ewangelię w róż-
nych krajach. Również o naszą służ-
bę docierania do argentyńskich wsi  
i miasteczek. Tam ludzie mają napraw-
dę wielkie potrzeby. W końcu, o mnie  
i moją rodzinę oraz nasz zbór.   

Wiara  

 ma  
sens!

fot. stockxchng
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lat trwającej historii Ziemi uczniowie 
robią krok w stronę pożegnania się  
z fundamentami chrześcijaństwa.

Pozwolę więc sobie nie zgodzić się ze 
stanowiskiem, że kwestia wieku Zie-
mi jest „nieistotna” lub „peryferialna”  
w porównaniu z innymi prawdami wia-
ry. Absolutnie nie! Wrogowie chrze-
ścijaństwa dobrze sobie z tego zdają 
sprawę. To „stopa w drzwiach” natu-
ralistycznego, ateistycznego poglądu 
na świat w naszym czytaniu Biblii. Je-
śli sobie na nią pozwolimy, to okazać 
się może, że za jakiś czas wpuścimy 
znacznie więcej, niż jedynie tą stopę. 
Po kilku latach okaże się, że tracimy 
wiarę w Biblię na rzecz „nauki”. Skąd 
to się wzięło? Z czegoś małego, ale 
istotnego. Odrzucenia ciągłości biblij-
nej wizji czasu, historii i świata. W tym 
sensie wiek Ziemi to zagadnienie bez-
względnie pierwszoplanowe. 

A może zamiast uciekać od problemu, 
powinniśmy się przyznać, że przeraża 
nas ogrom wyzwania ateistycznej inter-
pretacji nauki, a wygoda kompromisu 
w tej sferze mami zwolnieniem z ty-
tanicznego wysiłku odkłamywania tak 
wielu dziedzin nauki i teologii? Może 
też nie chcemy utracić reputacji osób 
„światłych” – bo jesteśmy szantażowa-
ni protekcjonalnym tonem wypowiedzi 
niektórych naukowców i znajomych, 
którzy twierdzą, że przecież dziś już 
żaden wykształcony człowiek nie wąt-
pi w teorię ewolucji… I wtedy może zu-
pełnie inaczej zabrzmią nam w uszach 
słowa apostoła Pawła, które – choć wy-
powiedziane w kontekście zbawienia – 
jednak uczą uniwersalnego przesłania 
o tych, którzy odrzucają istnienie Boga: 
Napisano bowiem: W niwecz obrócę 
mądrość mądrych, a roztropność roz-
tropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? 
Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku 
tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo 
mądrości świata? (1 Kor 1:19-20). Nie 
odrzucajmy więc Bożej mądrości dla 
mądrości tego świata, choćby świat nas 
silnie zawstydzał. Zajmijmy się raczej 
tematem wieku Ziemi z perspektywy 
Nowego Testamentu oraz faktami na-
uki niedwuznacznie wskazującymi na 
młody wiek naszej planety, aby do-
wieść, że nasz Bóg żyje, a Jego Słowo 
jest prawdą!  

Znajomy męczy mnie ostatnio 
opowiadaniami o UFO  
i pozaziemskich cywilizacjach. 
Czy Biblia coś mówi na ten temat? 
Co mogę mu powiedzieć?
Sądzę, że tego rodzaju pytania wyma-
gają rozmowy nie tylko na poziomie 
akademickim, ale również duszpaster-
skim. Mam wrażenie, że w niektórych 
przypadkach takie przekonania są ro-
dzajem ucieczki, albo poszukiwaniem 
lekarstwa na prawdziwy problem  
w życiu danej osoby. 

Najłatwiej odpowiedzieć: Biblia nic 
nie mówi na temat obcych cywilizacji. 
Ale przynajmniej niektórzy fani UFO 
na takie stwierdzenie zaprotestują mó-
wiąc, że przecież w Biblii sporo jest 
fragmentów, gdzie mowa jest o anio-
łach, istotach zasadniczo dla nas niewi-
docznych, choć czasem stających się 
widzialnymi – np. 2 Księga Królewska 
(6,17). Myślę jednak, że nie o to tutaj 
chodzi. Gdyby rzeczywiście chodziło 
o anioły, wystarczyłoby sięgnąć do Bi-
blii, by czegoś się o nich dowiedzieć. 
Dla większości zwolenników obcych 
cywilizacji (jeżeli nie dla wszystkich - 
nie wiem) Biblia nie jest jednak auto-
rytetem a to, co mówi o aniołach po 
prostu im nie wystarcza. Nie chodzi 
im bowiem o poznanie tego, co na ich 
temat zostało nam objawione ale o to, 
by znaleźć potwierdzenie dla swoich 
poglądów. Zasadniczy problem takich 
osób polega na tym, że stawiają siebie 
ponad Boże Słowo ignorując fakt, że 
Pismo nie podlega dowolnemu wykła-
dowi (2 P. 1,20-21).

Richard Dawkins w wywiadzie  
z Ben Stein’em, główną postacią filmu 
Expelled (dokument opowiadający  
o naukowcach relegowanych z uczel-
ni z powodu wiary w tzw. Inteligent-
ny Projekt) w odpowiedzi na pytanie, 
skąd na ziemi wzięło się życie wypo-
wiada zaskakujące zdanie: „Mogło 
być tak, że dużo wcześniej, gdzieś 
we wszechświecie jakaś cywilizacja 
wyewoluowała zgodnie z zasadami 
darwinizmu na bardzo wysoki poziom 
technologiczny i zaprojektowała for-

mę życia, którą następnie umieściła na 
tej planecie. To jest jakaś możliwość  
i sądzę, że możemy znaleźć na nią 
dowody, gdy przyglądamy się detalom 
na poziomie biologii molekularnej. 
Tam możemy znaleźć coś w rodzaju 
podpisu projektanta”.

Czy nie jest to zaskakujące, że Richard 
Dawkins (profesor Oxfordu) dopuszcza 
możliwość istnienia cywilizacji poza-
ziemskich? Czy rzeczywiście łatwiej 
jest uwierzyć w istnienie „obcych” niż 
w Boga? Dla wielu ludzi jest to jedna  
z hipotez mających pomóc człowieko-
wi uciec od tego nieznośnego wraże-
nia, że świat pochodzi od Boga, który 
nie tylko jest jego Stwórcą, ale również 
Sędzią żywych i umarłych (Dz .10,42;  
2 Tym. 4,1; 1 P. 4,5). Zauważmy, że je-
żeli wierzymy, że życie pochodzi od 
jakichś pozaziemskich istot, sytuacja 
jest zupełnie inna. Jeżeli jedyne istoty 
żyjące we wszechświecie to Ziemia-
nie i „zielone ludziki”, jeżeli twórcami 
życia na ziemi są istoty, które podob-
nie jak my wyewoluowały w wyniku 
darwinowskich procesów, to wszy-
scy jedziemy na tym samym wózku. 
Co więcej, nie ma perspektywy sądu,  
o którym mówią chrześcijanie, bo nie 
ma ostatecznego autorytetu orzekają-
cego o tym, co jest dobre a co złe. Nie 
ma ostatecznej odpowiedzialności  
i co za tym idzie, nie ma strachu przed 
potępieniem. Oczywiście, możliwa 
jest perspektywa wojny międzyga-
laktycznej (jak na filmach), ale to jest 
niczym w porównaniu z perspekty-
wą istnienia tego jednego Sędziego  
i wiecznego potępienia dla tych, któ-
rzy odrzucili Jego Syna. To ostatnie jest 
nie do przełknięcia i to nie tylko dla 
profesora Dawkinsa, ale dla wszyst-
kich ateistów.

To, na co w rozmowie z osobą „wie-
rzącą inaczej” należy również zwró-
cić baczną uwagę to powody, dla któ-
rych w to wierzy. Jakie potrzeby ma 
zaspokoić w człowieku taka wiara? 
Dlaczego ta osoba ma nadzieję na ist-
nienie cywilizacji pozaziemskich? Być 
może chęć uniknięcia myśli o sądzie 
ostatecznym nie jest najważniejszą 
motywacją. Może, po odrzuceniu wia-

ry w Boga (z jakiegokolwiek powodu), 
nasz rozmówca stara się nadać wartość 
i sens swojemu życiu. Chodzi o to, że je-
żeli życie człowieka powstało w wyniku 
przypadkowych (ewolucyjnych) proce-
sów, to nie ma ono znaczenia (oprócz 
możliwości przekazania genów). Trud-
no jest żyć w przeświadczeniu, że 
moje życie nie ma sensu. Jeżeli jednak 
powołały nas do życia jakieś inteligent-
ne istoty to można założyć, że miały  
w tym jakiś cel. Jest to dużo łatwiejsze 
do przyjęcia, niż zupełny brak znacze-
nia mojego życia. 

Ale być może problem tkwi jeszcze 
głębiej. Być może nasz rozmówca do-
świadczył lub doświadcza odrzucenia 
w swoim środowisku i zmaga się z wła-
sną samotnością. Warto porozmawiać 
z taką osobą o życiu w ogóle. Jeżeli 
zdobędziesz jego/jej zaufanie, może 
opowie ci o jakichś przeżyciach, które 
sprawiły, że stracił / straciła zaufanie do 
ludzi. W takich sytuacjach łatwiej jest 
mieć nadzieję na istnienie życzliwych 
„obcych”, niż żyć w przekonaniu, że 
nikomu na mnie nie zależy i w ogóle 
moje życie nie jest nic warte. 

Możliwa jest jeszcze inna sytuacja – mi-
sjonarza. Jeśli twój kolega zbiera sensa-
cyjne „dowody” na istnienie „obcych”, 
a następnie stara się je upowszechnić 
traktując to jako swoją życiową misję, 
i w tym upatruje sens swojemu życiu. 
Ale to również zasadniczo jest problem 
duszpasterski.

Rozważając możliwość istnienia „ob-
cych” należy wziąć pod uwagę jeszcze 
jedną kwestię. Jeżeli są to istoty pod 
jakimś względem podobne do nas, to 
czy Chrystus umarł także za nie? Jeżeli 
bowiem są istotami, które zgrzeszyły  
i potrzebują odkupienia, pojawia się 
pytanie: Czy Jezus umarł także za nich? 
Jeżeli tak, to dlaczego nie potrafimy na-
wiązać z nimi kontaktu? Ponadto, Jezus 
jest jedynym pośrednikiem „między 
Bogiem a ludźmi” (1 Tym. 2,4-5). Nie 
między Bogiem i Marsjanami, Bogiem 
a aniołami, czy jeszcze jakimiś innymi 
istotami, ale między Bogiem i ludźmi. 
O Jezusie jest też powiedziane, że jest 
On jednorodzonym synem Bożym  
(J. 1,18; 3,16.18; 1 J. 4,9), który „raz za 
grzechy cierpiał” (1 P. 3,18; por: Hbr. 
7,27; 10,12). Nie ma więc innych Sy-
nów Bożych, którzy mogliby ocalić ich 

przed wiecznym potępieniem. Pamię-
tajmy, że zasada: „zapłatą za grzech 
jest śmierć” (Rz. 6,23) ma swoje źródło 
w naturze Boga, a nie naturze człowie-
ka. Dotyczy więc wszystkich istot, któ-
re zgrzeszyły. 

Jezus oddał swoje życie tylko raz jako 
okup za grzech człowieka. Snucie więc 
domysłów o tym, że może w innych ga-
laktykach historia się powtarzała i osta-
tecznie Jezus cierpiał, albo będzie cier-
piał wiele razy za grzechy każdej z ob-
cych cywilizacji, są nie do pogodzenia 
ze znanymi nam faktami dotyczącymi 
śmierci Jezusa. Biblijne nauczanie  
o tym, że Jezus jest jednorodzonym 
Synem Bożym, który z samego siebie, 
raz na zawsze, złożył doskonałą ofiarę 
za grzech człowieka. wydaje się nie do 
pogodzenia z wiarą w „obcych”. 

Pozostaje jeszcze jednak możliwość, 
że cały czas chodzi tutaj o istoty, które 
Biblia nazywa aniołami. W tym przy-
padku, jako wierzący ludzie musimy 
sprawdzić, co na ich temat ma nam 
do powiedzenia Biblia, a nie rzekomi 
świadkowie ich ingerencji w nasz świat, 
ale to jest już temat na inny artykuł.  
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Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz 
Kucharczyk

czyli idee katolickie, protestanckie  
i prawosławne jeszcze przed rozejściem się

Jan Szkot Eriugena (810-877)
i spory wokół renesansu 
katolickiego

Średniowiecze – wieki ciemne  
czy doskonałe?

Wielu z nas wyniosło ze szkoły ob-
raz średniowiecza jako straszliwej, 
mrocznej epoki, w której uciskany 
lud rządzony był przez skorumpowa-
nych papieży i utrzymywany celowo 
w ciemnościach. Oświetlały je tylko 
płomienie palących się stosów, na któ-
rych ginęli masowo wszyscy odważ-
ni i myślący ludzie, którzy próbowali  
w dobie tej zatrważającej ciemnoty 
uchylić nieszczęsnym ludziom choć 
promyk światła prawdy. Szkoły naucza-
ły wtedy wyłącznie niepotrzebnych 
rzeczy, z gruntu błędnych i nonsensow-
nych. Uczeni zajmowali się głównie li-
czeniem diabłów na główce od szpilki  
a chrześcijaństwo rozumiano, jako 
formy skrajnej ascezy. Ludzie, którzy 
chcieli być pobożni, spali pod schoda-
mi lub siedzieli na słupie; jedli odpady, 
leżeli krzyżem, biczowali się do krwi  
i ulegali licznym przesądom. Nikt nie 
cieszył się życiem, tylko dręczył się 
śpiąc we włosiennicy, praktykując do 
tego różne zabobony. Biblii nikt nie 
czytał, a powszechne i daleko idące 
błędy w nauczaniu szerzyły się wszę-
dzie. Było tak, aż przyszło odrodzenie 
i Reformacja. Ludzie wreszcie odkryli 
prawdę, zgasili stosy, zrzucili włosien-
nice, zaczęli cieszyć się życiem i śmia-
ło powędrowali w stronę postępu i ro-
zumu. My, jako ludzie wierzący powie-
my, że ze Słowem Bożym na ustach. 
Czy ten obraz jest prawdziwy?

Mam nadzieję, że aż tak groteskowe-
go obrazu o tej epoce nikt nie miał, 
ale obawiam się, że chyba mógł być 
bardzo podobny. Odrodzenie, Refor-
macja i oświecenie taki lub zbliżony 
obraz propagowało. Ale jest to jedynie 
groteskowa karykatura. Z prawdziwym 
obrazem tej epoki niewątpliwie coś 

wspólnego ma, ale w wersji nie tylko  
w krzywym zwierciadle, ale i zostawia-
jącej całkiem mylne wrażenie.

Bo czyż z tego obrazu wynika, że  
w średniowieczu logika była na wyż-
szym poziomie niż w oświeceniu? Albo, 
że o wiele więcej ludzi na stosie spalono 
w barokowych, luterańskich Niemczech 
niż w całym średniowieczu? Że właśnie 
wtedy zaczęto liczyć w słupkach, za-
częto konstruować mechaniczne zega-
ry i takie instrumenty jak organy, a do 
tych ostatnich wynalazków przyczynił 
się papież, od imienia którego pocho-
dzi nazwa najradośniejszego święta  
w roku? Że w tej epoce bawiono się 
bez zahamowań, śpiewano powszech-
nie pieśni o miłości, seksie i piciu wina,  
i że to w tej epoce, na kilkaset lat przed 
Lutrem mają początek ważne wyznania 
protestanckie istniejące po dziś dzień 
we Włoszech, Niemczech i Anglii? 
Że powstały wtedy głębokie książki o 
Bogu i chrześcijaństwie? Jeśli to wszyst-
ko cię Czytelniku dziwi to znaczy, że 
twój obraz tej epoki jest jednak wypa-
czony. Tak, zostałeś oszukany. Średnio-
wiecze to coś in-
nego niż myślisz.   
Oczywiście, nie 
były to czasy 
doskonałe, jak 
wierzą niektórzy 
zwolennicy kato-
lickiego tradycjo-
nalizmu. Według 
nich Europa trwała 
w objęciach Wia-
ry, Prawdy i Miło-
ści, aż przyszli źli 
protestanci, racjo-
naliści i rewolu-
cjoniści i wszystko 
złośliwie zepsuli. 
Cóż, tak też nie 

było. Czy prawda leży pośrodku? Nie, 
prawda jest złożona i skomplikowana, 
to bowiem bardzo długa epoka, która 
sama składała się z wielu różnych epok, 
mających ze sobą mniej wspólnego niż 
renesans z romantyzmem, czy barok z 
pozytywizmem. Poświęcimy jej aż kilka 
odcinków tego cyklu, ponieważ w myśli 
chrześcijańskiej działo się wtedy wiele 
ciekawych rzeczy.

Co działo się pomiędzy antykiem  
i Kościołem pierwotnym,  

a renesansem i Reformacją?

Czym była starożytność i istniejący 
wtedy Kościół pierwotny i czym był 
renesans i Reformacja, to mniej więcej 
wiemy. Ale co było pośrodku? Wiemy, 
że nie ta groteskowa karykatura, którą 
przedstawiłem wyżej. Jakie było wtedy 
chrześcijaństwo? No, wtedy był kato-
licyzm. Ale to, co my dziś nazywamy 
katolicyzmem, powstało na soborze 
trydenckim w XVI wieku, a potem było 
parę razy zaostrzane w XIX i XX wieku, 
następnie złagodzone gruntownie na  
II Soborze watykańskim. W średnio-

wieczu było co innego. Ale co? 

To zależy, gdzie. I to jest chyba najcie-
kawsze w tej epoce, mianowicie można 
śledzić w niej stopniowe kształtowanie 
się tego, co dzisiaj nazywamy katoli-
cyzmem, prawosławiem i protestanty-
zmem. Pamiętajmy, że do ostatecznego 
rozejścia się katolicyzmu i prawosławia 
doszło w XI wieku. Również prote-
stantyzm zaczął się w średniowieczu. 
Istniejący do dziś protestancki Kościół 
waldensów powstał w XII wieku, je-
den z nurtów angielskiego protestanty-
zmu – kongregacjonalizm – sięga swą 
historią ruchu lollardów z XIV wieku,  
a protestantyzm czeski powstał w wie-
ku XV (ruch husycki). Był to więc pro-
ces stopniowy. I gdybyśmy się cofnęli 
dostatecznie daleko w przeszłość, to 
dotarlibyśmy w końcu do epoki, gdzie 
nic jeszcze nie było przesądzone i hi-
storia mogła potoczyć się zupełnie 
inaczej. Tak, że katolicyzm powstałby 
na wschodzie Europy, prawosławie na 
zachodzie, a protestantyzm powstałby 
wcześniej niż państwo polskie i to za-
równo na Wschodzie, jak i na Zacho-
dzie. Jasne, to pewna przesada i celowe 
pomieszanie pojęć, ale był taki okres, 
kiedy nic jeszcze nie było przesądzone, 
a dawno ucichł gwar ulic starożytnego 
Rzymu. Cofnijmy się do renesansu ka-
rolińskiego. 

Renesans karoliński,  
bizantyjski i ikonoklazm

A cóż to takiego? Jak to, renesans karo-
liński? Renesans w średniowieczu? Tak, 
w średniowieczu, dokładnie w wieku 
IX. Na jakieś sto lat przed powstaniem 
państwa polskiego. Już wtedy był rene-
sans? Tak, był. Karoliński. Czyli, na dwo-
rze dynastii Karolingów, której najważ-
niejszą postacią był Karol Wielki, który 
przywrócił cesarstwo na Zachodzie. 

Renesans karoliński to nazwa tego, co 
działo się na jego dworze. A działo się 
dużo. Przez kilka wieków po upadku 
Cesarstwa rzymskiego na zachodzie 
działo się niewiele. Większość ludzi 
wykształconych w tamtych czasach to  
byli benedyktyni. W pewnym momen-
cie najbardziej rozwiniętą częścią Euro-
py zachodniej była Irlandia, poniekąd 
też Anglia. W czasach państwa Fran-
ków, wojowniczego plemienia germań- 

skiego, które podbiło ogromne obsza-
ry między północną Hiszpanią a Mo-
rawami, między wybrzeżem Morza 
Adriatyckiego a Północnego, centrum 
cywilizacyjne przesunęło się do Akwi-
zgranu. Oczywiście, istniało cały czas 
cesarstwo na Wschodzie Europy, w Bi- 
zancjum. Tam też przeżywano rene-
sans, tyle że bizantyjski. Tak jak w epo-
ce renesansu w XVI wieku wybuchła 
Reformacja, tak i wtedy również, znana 
pod nazwą ikonoklazmu, czyli obra-
zoburstwa. Nawet jeden z cesarzy ją 
uznawał, do czasów cesarzowej Teresy. 
A na zachodzie Karol Wielki i pierwszy 
uczony renesansu karolińskiego – Alku-
in, jego nauczyciel logiki – też go po-
parli. Alkuin był angielskim benedykty-
nem, który znał dobrze twórczość star-
szego, angielskiego współbrata, Bedy 
Czcigodnego, a przy tym historyka, 
biblisty i wybitnego pisarza, jednego  
z pierwszych pisarzy angielskich, które-
go metafora życia ludzkiego jako ptaka, 
który z ciemnego zimnego zewnętrza 
wpadł przez okno do jasnego, ciepłego 
domu i za chwilę odleciał w ciemno-
ści, po dziś dzień inspiruje myślicieli  
i uczonych. To właśnie Alkuin stworzył 
epokę renesansu karolińskiego. Pojawi-
ło się wtedy w okolicach dworu Fran-
ków kilka nietuzinkowych postaci. 

Jan Szkot Eriugena

Jedną z nich był Irlandczyk, Jan Szkot 
Eriugena. Wbrew imieniu nie był Szko-
tem, ale w tamtych czasach Irlandię 
nazywano Szkocją Większą, czy też 
Starszą (Scotia major). Był człowie-
kiem o wielkiej erudycji, o poziomie 
wykształcenia, któremu na Zachodzie 
nikt wtedy nie dorównywał. Znał mię-
dzy innymi język grecki, niedoskona-
le, dziś to wiemy, ale na tyle dobrze, 
że mógł korzystać z inspiracji autorów 
piszących w tym języku. I tym inspira-
cjom ulegał. Szczególnie był pod wpły-
wem Maksyma Wyznawcy. Choć znał 
dobrze Augustyna i również do niego 
nawiązywał, to ulegał bardziej temu 
pierwszemu. Augustyn tworzył myśl 
czasów upadku. Cesarstwo rzymskie 
ulegało rozkładowi. Wizja świata pełna 
konfliktów i napięć dobrze oddawała 
klimat epoki. Myśl cesarstwa wschod-
niego była myślą państwa, które ciągle 
dobrze prosperowało. Karolingowie 

odtworzyli imperium na zachodzie. 
Jedno państwo obejmowało większość 
obecnej Unii Europejskiej. A było to 
państwo o charakterze chrześcijańskim. 
Nie konflikt i napięcie wtedy przema-
wiały do wyobraźni, ale raczej jedność 
i harmonia. 

I taka jest filozofia Jana Szkota Eriuge-
ny. W jego umyśle wiedza teologiczna 
i filozoficzna stworzyły nową całość, 
wyraźnie różną od augustyńskiego du-
alizmu. Pojmował świat jako historię 
rozwoju jednej Natury, którą rozumiał 
szerzej i głębiej, niż się dzisiaj rozumie 
to pojęcie. Natura była wszystkim, co 
istnieje, a dzielił ją na cztery części. 
Pierwsza odpowiada Bogu Ojcu, jako 
niepojętemu Początkowi wszystkiego, 
niestworzonemu i tworzącemu. Druga, 
Synowi Bożemu, jako Logosowi, Słowu, 
które od Niego pochodzi, stworzone-
mu i tworzącemu, który stanowi drugi 
element. On w sobie stwarza świat, ten 
zaś z czasem przejdzie w świat dosko-
nały, w którym Bóg wyrazi się w pełni 
we wszystkich swoich stworzeniach. 
Wszystkie się z nim pojednają. Żad-
nego wszak Bóg nie odrzuca. Natura 
zatoczy koło. Wszystkie stworzenia są 
częścią tak rozumianej Natury i ponie-
kąd zawarte są w Bogu. Dzisiaj podob-
ne idee głosi filozofia i teologia proce-
su. Dla Eriugeny taki pogląd najlepiej 
wyrażał ducha epoki i chrześcijaństwa, 
tak jak on je rozumiał. W istocie bliższy 
był temu, co dziś określa się prawosła-
wiem. Paradoksalnie, wtedy w Bizan-
cjum bardziej ceniony był Arystoteles, 
który parę wieków później ukształtuje 
myśl Zachodu. Dziwna to była epoka, 
gdy Zachód był bardziej prawosławny 
niż Wschód! Historia mogła potoczyć 

Jan Szkot Eriugena; fot. www.wikimedia.org



28 • SŁOWO PRAWDY • Numer 04 / kwiecień 2012

              Wczasy Seniora    
     w Radości 
W tym roku Wczasy Seniora w Radości 
odbędą się w dniach od 13 do 20 maja.  
Rozpoczną się w niedzielę kolacją o godz. 17, 
a zakończą obiadem w następną niedzielę  
o godz. 13. Spodziewamy się gości z zagra-
nicy, ale będziemy też cieszyć się braćmi  
i siostrami z naszego kraju. Jak zwykle, cie-
kawe i wartościowe będą również wykłady 
dr Józefa Prokopczuka na temat zdrowia. 
Wspólny śpiew, dużo spacerów i wykłady bi-
blijne na pewno poprawią zdrowie każdego 
uczestnika tych Wczasów.
Koszt udziału to 400 zł od osoby (w tym roku 
będą one trwać tylko 7 dni). Zgłoszenia do  
7 maja należy kierować na adres: 
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
ul. Szczytnowska 35/39, 04-812 Warszawa, 
tel. 22 6155076, 
e-mail: kancelaria@baptysci.pl    
ZAPRASZAMY

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Wiosenne przesilenie
Czasami wszystko wali nam się na łeb. 
Głowa staje się kwadratowa od natło-
ku problemów, dlatego też pretenduje 
do miana łba, zamiast eufemistycznie 
nazywać ten ośrodek myśli głową.

Nagle okazuje się, że ludzie, których 
uznawaliśmy za sympatycznych a przy- 
najmniej nieszkodliwych, knują za na-
szymi plecami jakieś spiski, jakieś plot-
ki opowiadają, rozdmu-
chują niewielki prob- 
lem do rangi afery... To 
jest tak zwany gwóźdź 
do trumny, gdy na dro-
dze wiosennego przesi-
lenia tracimy dobre rela-
cje z najbliższymi, pracę, 
pieniądze, męża, zięcia i 
w efekcie wszelkich moż-
liwych zawirowań... zdro-
wie. Zdarzyło mi się w życiu parę razy, 
że wołałam jak Tewie Mleczarz: Panie, 

Panie, wiem że jestem wybrana, ale 
czy czasem nie możesz wybrać kogo 
innego... 

Patrzę na tamte wydarzenia z perspek-
tywy minionych lat i myślę: jakie to 
dziwne, przecież wówczas wydawało 
mi się, że tego nie przeżyję, że zwariu-
ję, że to przekracza możliwości czło-

wieka, nie mówiąc sła-
bej kobiety, bo kobiety 
w istocie są jak słonie 
gruboskórne i wytrzy-
małe, mimo wewnętrz-
nej wrażliwości. I co? 
Pomimo to, mogę dzi-
siaj o tamtych wyda-
rzeniach mówić, jakby 
to dotyczyło zupełnie 
kogoś innego...

Więc i teraz, tym razem, gdy wszyst-
ko wali się na łeb, cichutko my-

ślę sobie: PRZEŻYJĘ! Przetrwam, 
jeśli taka wola Boża, a On da mi 
siły, by i te doświadczenia znieść. 
Oczywiście, lepiej by było pisać na 
blogu czy w artykułach prasowych  
o ustawicznym paśmie sukcesów, bło-
gosławieństwach, o radości i gronie 
życzliwych przyjaciół, chociaż i takich 
mam dzięki Bogu. Ale czy na wiosnę 
nie należy odnowić swojego spojrze-
nia na otaczającą nas rzeczywistość  
i przypomnieć sobie o tym, co najważ-
niejsze? 

A ja przecież znam wyjście, cel, do 
którego zmierzam i sens tego, co mnie 
dotyka i rani. A co nas nie zabije to... 
nas upodobni do Mistrza? 

fot. stockxchng
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Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiejChrześcijaństwo dobrze rokuje, czyli 

christian rocks! Chrześcijański rock, 
a właściwie praise-rock, bo aby od-
różnić go od zwykłego rocka często 
dodaje się ten przedrostek, to nurt do-
syć szeroki i popularny. Sama nazwa 
rock (ang. skała- tu też można sobie 
dorobić chrześcijańską ideologię) to 
skrót od Rock’n’roll czyli muzyki, któ-
ra ma wiele odmian. Pochodzi ona od 
rythm and bluesa czy samego bluesa, 
bazując głównie na instrumentach ta-
kich, jak gitary elektryczne, basowe, 
perkusja oraz śpiew. Sam gatunek jest 
bardzo szeroki i łączy w sobie bardzo 
wiele odmian. Potraktujmy go jednak 
jako szeroki zbiór muzyki rockowej  
o przesłaniu chrześcijańskim.

Przedstawicielami tego szerokie-
go nurtu w świecie są m.in. Jeremy 
Camp, Petra Praise, Delirious, czy 
Skillet, choć jest to tylko wierzcho-
łek góry lodowej. Artystów grających 
współczesny, chrześcijański rock jest 
bardzo wielu. W Polsce przedstawi-
cielami nurtu, by wymienić chociażby 
kilku są: Fruhstuck, Euangelion, Poro-
zumienie, czy The Living Stones. My-
ślę, że większość tych wykonawców 
zgodziłaby się, że grają rock, „ale...”. 
Trudno zaszufladkować większość 
zespołów, więc bardziej uprawnione 
byłoby stwierdzenie, że wykonywana 

Tomek Bogowski

przez nich muzyka wypływa z roc-
kowych inspiracji, ale ewoluowała  
w kierunku nadanym jej przez po-
szczególne kapele. 

Postrzeganie chrześcijańskiej mu-
zyki rockowej zmienia się mocno  
w ostatnich latach. Jeszcze dekadę 
temu w wielu kościołach krzywo pa-
trzono na muzykę z wyraźnie wybija-
jącą się perkusją, a gitary elektryczne 
budziły niepokój szczególnie wśród 
starszego pokolenia. Być może le-
genda imprezowego rock and rol-
lowca była tak silnie wymalowana w 
umysłach niektórych wierzących, że 
nie byli w stanie skojarzyć tej muzy-

PRAISE - ROCK

się więc zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Dobrze, a gdzie jest protestantyzm? 
Oto on.

Gottschalk i Ratramnus

Nie wszyscy wtedy pogodzili się  
z wizjami Eriugeny. Niektórzy pozostali 
wierni augustyńskiej idei predestynacji 
i związanego z nią zbawienia z łaski. 
Podwójnej predestynacji bronili wbrew 
Eriugenie dwaj interesujący dla nas 
myśliciele: Dolnosaksończyk, wybitny 
poeta i teolog swojej epoki Gottszalk 
z Orbais i Francuz Ratramnus z Cor-
bei (według dzisiejszych podziałów). 
Ale ich wizja uznana została wtedy za 

zbyt ponurą i pesymistyczną. Czyż Bóg 
może kogokolwiek nie przyjmować? 
Czyż On nie kocha wszystkich? Got-
tschalk przez wrogów predestynacji 
został wtedy zaszczuty. Choć kontynu-
atorami Gottszalka byli Luter i Kalwin, 
to dzisiaj wielu protestantów odrzuca tę 
zdrową, biblijna naukę na rzecz senty-
mentalnych baśni o wolnej woli. Zresz-
tą, sam katolicyzm powrócił do wiary 
w predestynację, słuchając Augustyna 
naucza jej znów Tomasz, odrzucają 
dopiero jezuici, a wśród protestantów 
anabaptyści, Melanchton i Arminiusz. 
Ratramnus był prekursorem Reformacji 
jeszcze w innym aspekcie. Odrzucał 

naukę o przeistoczeniu chleba w ciało, 
a wina w krew Jezusa, sprzeciwiając się 
poglądowi swojego opata Paschajzusza 
Radberta, dzięki któremu ta nauka wy-
grała w katolicyzmie. Ale to Ratramnus 
mógł wygrać. A wtedy świat wyglądał-
by zupełnie inaczej. 

Co wynika z tego dla nas?

Każda epoka inaczej rozumie wiarę, 
akcentując różne jej aspekty. Pewne 
błahe spory w jednej epoce wywierają 
dalekosiężny wpływ stulecia później. 
Dotyczy to również ciebie, Czytelniku, 
tego co mówisz i w co wierzysz. Po-
myśl nad tym.  

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!

ki z chrześcijaństwem. Dziś wiele 
osób przekonuje się, że to nie mu-
zyka jest zła czy dobra, ale ludzie, 
którzy ją wykonują. Styl zatem jest 
rzeczą wtórną, a przekaz ewangelii 
jest niezmienny, niezależnie od formy. 
Zachęcam zatem do zapoznania się 
z dobrym, chrześcijańskim rockiem:  
Rock On!  
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza

Agnieszka: Skąd się wzięły różne kościoły? Skąd tyle ko-
ściołów protestanckich i w ogóle,  chrześcijańskich?

Mateusz: Zacznę od tego, że bardzo wielu osobom wydaje 
się, że pierwszy Kościół był jednością. Mają taki wyidealizo-
wany obraz pierwszego Kościoła. Katolikom wydaje się, że 
wszyscy byli katolikami. Siedzieli u stóp pierwszego papieża, 
świętego Piotra i nabożnie go słuchali. Protestantom wydaje 
się oczywiście coś innego – że pierwsze kościoły były ko-
piami ich rodzimego zboru, tyle że może bez nagłośnienia 
i plastikowych okien. A na ile jestem w stanie to zrozumieć, 
ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Od początku bowiem 
było bardzo różnie. 

Z jednej strony były zbory, w których przeważali bracia  
i siostry pochodzenia żydowskiego. Najczęściej zachowy-
wali oni prawo, jak wszyscy inni Żydzi. Zresztą, jeśli owo 
prawo traktować jako po prostu część kulturowej spuścizny 
narodu, nie było w tym nic złego. Ta kultura ma zawsze jakiś 
wpływ. Na przykład sposób, w jaki klękamy, nie jest biblij-
ny. Klękanie na kolana (bądź jedno) ma rodowód germań-
ski. Żydzi padali na twarz, jak to robią obecnie muzułmanie 
modląc się do Allaha. Problem jednak pojawił się, gdy owo 
prawo traktowano jako warunek zbawienia, tak jak przed 
śmiercią Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie do tego, że do 
takiego zboru zaczęli dołączać się nawróceni pochodzący 
z innych narodów. Co powinni zrobić? Dopasować się do 
„klimatu” żydowskiego? Zacząć przestrzegać prawa? 

I tu mamy dwa różne zbory, które odpowiedziały różnie na 
to pytanie. Z jednej strony, zbory galackie – do których Pa-
weł napisał List do Galacjan. To zbory, które odpowiedziały: 
tak, poganie, aby podobać się Bogu, powinni przejąć wszyst-
kie żydowskie zwyczaje. Apostoł Paweł, choć sam Żyd  
w 100%, mówi: nie! Nie o to chodzi. Choć owo prawo jest 
dopuszczalne w przypadku wierzących Żydów, dla wierzą-
cych pogan staje się warunkiem ich zbawienia. A nie po-
winno, bo jedynym warunkiem zbawienia jest sama ufna 
wiara w Chrystusa. Tak powstaje inna ewangelia, choć innej 
nie ma, o zbawieniu przez prawo, a nie wiarę w Chrystusa! 
- pisze. Tak samo też naucza w Liście do Rzymian, gdzie 
mamy podobną sytuację. Tam również są dwa silne skrzy-
dła w zborze – pochodzenia żydowskiego i „pogańskiego.”  
I nie wiedzą, jak ze sobą współistnieć. Paweł pod Bożym na-
tchnieniem radzi: niech każdy pozostanie przy swoim. Łączy 
Was Chrystus i ewangelia i tak ma pozostać. Nie szukajcie 
innego fundamentu, bo innego nie ma. 

Albo weźmy zbór koryncki. To zbór, gdzie Żydów było mało, 
więc zbór o całkowicie „pogańskim” charakterze. Zbór, 
gdzie problemem nie było nadmierne przestrzeganie prawa, 

ale raczej w ogóle lekceważenie wszelkich biblijnych zasad 
postępowania. Paweł musi ich uczyć, że współżycie z żoną 
swego ojca – macochą – jest grzechem. Podobnie jak cho-
dzenie do sakralnej prostytutki w pogańskiej świątyni. 

W skrócie: zbory były bardzo różne. Modlitwa Pana Jezu-
sa, „aby byli jedno” od samego początku dotyczyła różnych 
zborów. Kościoła, który rozwijając się wśród różnych kul-
tur był przez nie naznaczony. My sobie czasem wymyślamy 
jakąś pierwotną jednorodność wierzących. To fikcja. Oni 
nigdy nie byli jednorodni. Zawsze się różnili. Oczywiście, 
nie chcę przez to powiedzieć, że w swym sercu, w sednie 
swej wiary nie byli jednym – bo byli. Kochali Jezusa, żyli 
dla Niego, doświadczali działania Ducha Świętego i modlili 
się do Boga Ojca; wierzyli w tą samą ewangelię i opierali 
swą wiarę na tym samym (w miarę, jak ono się tworzyło) 
Piśmie Świętym. Ale byli różni. W swej pobożności, tradycji, 
nabożeństwie, sposobie modlitwy. I myślę, że warto o tym 
pamiętać. Aby nie popadać w naturalny, ale nieprawdziwy 
sposób myślenia: oto wszyscy chrześcijanie powinni być jak 
ja (mój zbór), bo my kochamy Boga i to, co robimy z tej miło-
ści wypływa, więc i inni powinni być tacy sami. Otóż wcale 
niekoniecznie. Bóg najwyraźniej, skoro „wpuścił” ewange-
lię w różne narody, w różnych ludzi - kocha różnorodność.  
I choć musimy zachowywać jedność w sednie naszej wiary, 
powinniśmy jednocześnie godzić się na różnice. 

Agnieszka: A jak to wyglądało w późniejszych czasach? 
Czy nie było jednego, powszechnego, świętego Kościoła 
katolickiego?

Mateusz: Ten Kościół był wyznawany, ale znów, nie do-
świadczany jako jakiś monolit kulturowy bądź nawet orga-
nizacyjny. Popatrzmy na Kościół katolicki i prawosławie. Nie 
wchodząc w inne powody, podział jest kulturowy: Kościół 
katolicki obejmował obszar, w którym dominowała łacina  
i kultura rzymska; Kościół prawosławny obejmował obszar, 
w którym dominowała greka i kultura Wschodu (helleńska). 
Z tym wiązały się pewne różnice w pojęciach teologicznych 
i myśleniu o Bogu. Z tym również zaczęły, ze względu na 
upadek Cesarstwa Zachodniego w 476 roku, łączyć się różni-
ce polityczne, a więc i historyczna rola głównych ośrodków 
kościelnych. Na wschodzie pozostało ich kilka – i do dziś 
widać to w strukturze prawosławia, które w uproszczeniu 
jest unią Kościołów narodowych. Natomiast na Zachodzie 
był to tylko jeden główny ośrodek – Rzym – co wpłynęło na 
dorobienie uzasadnienia do jego przywódczej roli, w posta-
ci nauczania o papiestwie. Nauczanie, które Kościół owego 
Zachodu w XVI wieku odrzucił jako niebiblijne. Co – mię-
dzy innymi – stało się powodem, iż powstało nowe skrzydło 
Kościoła Zachodniego, czyli protestantyzm. Który zresz-
tą znów, poprzez wpływ nowych narodów – Afryki, Azji  
i Ameryki Południowej, które w ostatnim stuleciu „dołączyły”  
w wielkiej liczbie poprzez misje protestanckie do chrześcijan 
– sam zaczął się zmieniać. Możemy te zmiany akceptować 
bądź nie akceptować; przeciwstawiać się im bądź na część 
z nich się godzić, ale są one faktem. I kiedy modlimy się  

o „bycie jedno”, nie powinniśmy myśleć o jakimś nie-
prawdziwym obrazie takich samych zborów, ale jedności  
– w sednie wiary – w różnorodności tradycji i kultur. 

Agnieszka: No właśnie, jakie różnice między zborami, 
wierzącymi, w zachowaniu i rozumieniu Boga są dopusz-
czalne? Jaki jest margines „inności”? Jak dalece należy 
(bądź można) brać poprawkę na pochodzenie, wycho-
wanie, wzorce, specyfikę środowiska w tym, jak ktoś żyje  
z Bogiem? I jak dalece można kogoś usprawiedliwić za jego 
postępowanie?

Przede wszystkim, musi być wspólna podstawa. Tą wspólną 
podstawą może być tylko i wyłącznie Boże Słowo. Nic inne-
go. Jeśli stanie się nią cokolwiek innego, będzie to coś par-
tykularnego, lokalnego, jakkolwiek by nie było to ciekawe, 
skuteczne, czy robiące wrażenie. Po drugie, to Pismo mówi 
o określonym Bogu. Ten Bóg w Starym Testamencie objawił 
się jako jeden, jedyny wszechmocny Stwórca wszystkiego – 
nieba i ziemi. W Nowym objawił się bardziej jako Ojciec, 
Syn i Duch Święty. Nie możemy lekceważyć żadnej z tych 
prawd. Stąd powstała nauka o Trójcy, jako podsumowanie 
owych głównych dwóch nauk obu Testamentów. Lekcewa-
żenie którejkolwiek z nich wypacza zasadniczo to, w jaki 
sposób ów Bóg się objawia i chce być czczony.

Dalej, to Pismo mówi o określonym sposobie zbawienia. 
To zbawienie tylko w Chrystusie, tylko z łaski, i tylko przez 
wiarę w owego Chrystusa. W pełni Boga – a więc w pełni 
godnego chwały i czci, ale i w pełni człowieka – który fak-
tycznie jest jednym z nas, i jako jeden z nas dokonał w nasze 
miejsce odkupienia. Uczy nas to, że zbawioną jest osoba, 
która w pokorze, zrozumieniu braku swoich zasług przycho-
dzi do Chrystusa i w ufności do Niego rozpoczyna swoje ży-
cie wiary. W końcu, to życie wiary oznacza posłuszeństwo 
wymaganiom etycznym, o jakich mówi Jezus. Wcale nie jest 
przy tym proste, moim zdaniem, rozsądzić, czy większym 
grzechem jest picie nałogowe Coca Coli i objadanie się fast 
foodami niż palenie papierosów. A jednak chrześcijanie  
w różnych narodach różnie na to patrzą. W skrócie, uwa-
żam, że sednem jest poważne podejście do tego, co się dzię-
ki Bogu rozumie. I nie lekceważenie sumienia, a przeciwnie, 
poddawanie go nauce Słowa. 

Agnieszka: Rozumiem więc, że za różnice w różnych Ko-
ściołach odpowiadają często przyczyny kulturowe i histo-
ryczne. Ale po co w takim razie Pan Jezus w ogóle modlił się 
o „bycie jednym”, skoro bycie różnorodnymi jest dobre?

Mateusz: Dobrze, że do tego wróciłaś. Przede wszystkim, 
musi w owych różnicach być mimo wszystko jedność. Bez 
niej nic nas nie łączy! Na przykładzie protestantyzmu – my 
ją w sobie zauważamy. Mniej więcej w tym, co opisałem 
powyżej. Choć nie zawsze jest łatwo. Naprawdę. Czasem 
ciężko uznać, że ktoś, kto robi coś, co widzę jako sprzecz-
ne ze Słowem Bożym jest faktycznie bratem w wierze. 
Ale powinniśmy być ostrożni w ferowaniu wyroków. Dam 
przykład. Spotkałem pastora spoza Polski, który mówiąc mi  
o swej służbie powiedział, że jego żona również jest pasto-
rem. Dla mnie i większości ewangelicznych protestantów 
w Polsce to nie do przyjęcia – Biblia tego zabrania. Jednak 
„przez wiarę” założyłem, że ten człowiek mimo wszystko 
kocha Boga i chce żyć zgodnie z Jego Słowem. Kontynuowa-
łem z nim rozmowy. Po kilku dniach upewniłem się, że fak-
tycznie tak jest. Wtedy zebrałem się na odwagę i powiedzia-
łem: „słuchaj, jak możesz, jako naprawdę fajny chrześcijanin 
sprzeciwiać się Słowu Bożemu w tak prostej sprawie?”. Za-
częliśmy rozmawiać. Okazało się, że w jego kraju to sprawa 
całkowicie akceptowana we wszystkich zborach i to dopiero 
ze mną rozmawiał o tym pierwszy raz w życiu! Po naszych 
rozmowach uznał, że mam rację i zapowiedział, że postara 
się to jakoś zmienić.

A więc, „bycie jedno” to autentyczny wysiłek. Wymaga 
wiary i odwagi. A przede wszystkim miłości, by nie bać się 
rozmawiać o tym, co nas różni. A Bóg nas może przyjęciem 
takiej postawy zaskoczyć!

Po drugie, czasem podziały nie wynikają z przyczyn obiek-
tywnych – działania różnych misjonarzy, wpływu różnych 
kultur na określony Kościół, ale z bardzo niskich, grzesznych 
powodów. To ambicje przywódców. Brak pokory w uznaniu 
autorytetu, pragnienie wywyższenia zbyt szybko. Przekona-
nie o własnej wyjątkowości. To przykre, jak często w imię 
Boże dzieje się to w protestantyzmie. 

A więc, ta modlitwa faktycznie jest potrzebna! I powinni-
śmy wzorem naszego Pana również się nią modlić i uważać, 
żeby nie mieszać niecierpliwości z gorliwością i gorliwości 
z pychą. 

Agnieszka: Jeśli takie i podobne różnice występują w mał-
żeństwie, to z pewnością mają wpływ na małżonków i na 
dzieci. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Mateusz: Oddalenie się od siebie a nawet rozpad. Małżon-
kowie muszą być jedno w tym, co jest źródłem ich ducho-
wej siły. Muszą również wychowywać dzieci w określony 
sposób. Tata i mama są pierwszymi, najważniejszymi przy-
kładami wiary. Ich wspólne oddanie, jedność, są niezastą-
pionym świadectwem. Jestem przekonany, że kwestie kul-
turowe, przy odpowiednim wysiłku będą przezwyciężone 
tam, gdzie fundament jest ten sam. Gdzie go jednak nie ma 
okaże się, że dom pęka i wznosi się krzywo. I nic się z tym 
nie da na dłuższą metę zrobić. 
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Baptyści łotewscy postanowili do 2020 
roku założyć 100 nowych zborów. Mi-
sja w tym ubogim ekonomicznie, ale 
cieszącym się wolnością religijną kraju 
przebiega pomyślnie. Łotwa posiada 
2,3 mln mieszkańców, z których ponad 
60% posługuje się językiem łotewskim, 
chociaż wciąż popularny jest język ro-
syjski. Pod względem wyznaniowym jej 
mieszkańcy to luteranie, katolicy, pra-
wosławni i baptyści. Pierwszy chrzest 
baptystyczny odbył się 9 września 1860 
roku, gdy kilkunastu Łotyszy zostało 
ochrzczonych w miejscowości Memel, 
obecnie Kłajpeda na Litwie. Datę tę ło-
tewscy baptyści uważają za początek 
ruchu baptystycznego na Łotwie. Okres 
okupacji radzieckiej to trudne czasy dla 
baptystów łotewskich. Tysiące wierzą-
cych i ich pastorów zostało deportowa-
nych i pozbawionych życia w łagrach. 
Budynki kościelne były konfiskowane 
i wyburzane. Po rozpadzie ZSRR bap-
tyści zaczęli odzyskiwać swoje majątki 
– seminarium, chrześcijańskie radio, 
wydawnictwo, pomieszczenia biurowe, 
księgarnię. Obecnie posiadają oni 88 
zborów o łącznej liczbie 6600 człon-
ków. Peteris Sorgis, biskup baptystów 
łotewskich mówi: „Ostatnio odczuwamy 
potrzebę zakładania nowych zborów. 
Dlatego przyjęliśmy postanowienie za-
łożenia do 2020 roku 100 nowych zbo-
rów. Zakładanie nowych zborów musi 
być najważniejszym celem naszych 
działań. Naszym pragnieniem jest, aby 
jak najwięcej ludzi poznało Boga i do-
świadczyło Jego przemieniającej mocy”. 
W ostatnio zorganizowanej konferencji 
misyjnej wzięło udział prawie 100 osób. 
Prowadzą one kurs Alfa, grupy biblijne, 
realizują czteropunktowy plan zakłada-
nia nowych zborów. Baptyści na Łotwie  
z nadzieją patrzą w przyszłość (IMP, ebf). 

Łotwa  
– 100 nowych zborów  

do 2020 roku

To bogaty w minerały kontynent, zamiesz-
kuje go 1,02 mld ludzi posługujących się 
2.100 językami. Jeżeli chodzi o rozmiary, 
to zmieściłyby się tam USA, Europa, Chi-
ny, Indie, Argentyna i Nowa Zelandia. Na 
konferencji w Berlinie w 1884 roku mocar-
stwa europejskie podzieliły ten kontynent 
między sobą jak bochenek chleba, stąd 
obecne granice 54 krajów afrykańskich są 
sztuczne, wiele afrykańskich języków ma 
pochodzenie europejskie. Z 28 francusko-
języcznych krajów na świecie, 20 znajduje 
się w Afryce. Również 17 z 52 anglojęzycz-
nych krajów też leży w Afryce. Mimo wielu 

trudności, obecnie prawie 50% ludności 
Afryki to chrześcijanie. Prawie 25.000 mi-
sjonarzy udaje się obecnie z Afryki poza 
ten kontynent. Do Światowego Związku 
Baptystów należy 59 krajowych Kościołów 
baptystycznych, które wspólnie stanowią 
ponad dziewięć milionów ochrzczonych 
członków w ponad 35.000 zborach. Obec-
nie sześć nowych Kościołów afrykańskich 
ubiega się o członkostwo w Światowym 
Związku. Afrykańskie Kościoły baptystycz-
ne odgrywają coraz większą rolę w życiu 
naszej światowej wspólnoty (Baptist World, 
1/2012).

Finlandia – misja szwedzkich baptystów

W kraju tym nadal obowiązuje system ka-
stowy. Najniższą kastą są dalici. W tradycyj-
nym myśleniu hinduskim dalici nie są peł-
nymi ludźmi. Nie mają oni prawa wejść do 
świątyni, uczyć się, a nawet spożywać po-
siłków z członkami innych kast. Ktokolwiek 
dotknie dalita, musi natychmiast się umyć. 
Są oni traktowani tak jak biblijni trędowaci. 
W Indiach znajduje się 2.223 grup języko-
wych, do których ewangelia jeszcze nie 
dotarła. Chrześcijanie w Indiach liczą pra-
wie 70 milionów. Do Światowego Związku 
Baptystów należą 22 baptystyczne Kościo-

ły tego kraju, łącznie liczą one ponad dwa 
miliony ochrzczonych członków. Operation 
Mobilization, jedna z największych grup 
misyjnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
wzrosła dziesięciokrotnie, do 3000 zborów. 
Drzwi do służby ewangelizacyjnej są szero-
ko otwarte. Nawrócenia są również wśród 
średnich i wyższych kast. Sytuacja ekono-
miczna i społeczna w tym kraju zmienia się 
bardzo szybko, zmieniają się też tradycje re-
ligijne. Mimo to od 70 do 90 procent chrze-
ścijan to dalici, którzy w Jezusie znaleźli 
wolność (Christianity Today z lipca 2011).

Baptyści w Finlandii dzielą się na dwa od-
dzielne Kościoły baptystyczne. To Kościół 
Baptystów języka fińskiego i Kościół Bap-
tystów języka szwedzkiego. W 1865 roku 
mała grupa szwedzkich baptystów została 
potajemnie ochrzczona w Finlandii. Pierw-
si Finowie byli ochrzczeni w 1870 roku. 
Najpierw Finlandia była pod panowaniem 
Szwecji, potem Rosji, niepodległość uzy-
skała dopiero po pierwszej wojnie świato-
wej. Do 1902 roku szwedzcy i fińscy bapty-
ści stanowili jeden Kościół, potem na skutek 
różnic językowych i kulturowych powstały 
dwa Kościoły baptystyczne. Szwedzki 
Kościół Baptystów w Finlandii liczy nieco 
ponad 1000 członków w 18 zborach. Od 
samego początku był on zaangażowany  

w misję zagraniczną. W latach 1950–1980 
wysyłał swoich misjonarzy do Afryki, głów-
ne do Republiki Kongo, Demokratycznej 
Republiki Kongo, Ruandy i Burundi. Współ-
pracując z Chrześcijańskim Ośrodkiem Nie-
pełnosprawnych w Tajlandii pomaga nie-
pełnosprawnym dzieciom w pełnym włą-
czeniu się do systemu szkolnego. Pomaga  
w resocjalizacji sierot w mieście Luanszia  
w Zambii. Są one ofiarami zamykania kopalń 
miedzi i wielkiej recesji, infekcji HIV, wielkiej 
umieralności. Tylko w tym mieście (118.000 
mieszkańców) znajduje się 26.000 sierot. 
W tym roku szwedzcy baptyści w Finlandii 
świętują 120-lecie swojego kościelnego pi-
sma, które zaczęło wychodzić w 1892 roku 
(BWA Connect, 2/2012). 

Agnieszka: Chciałam jeszcze nawiązać do różnorodności  
w zborach. Rozumiem, że są na wielu poziomach, tj. spo-
sób uwielbienia Boga, w tym oprawa muzyczna nabożeń-
stwa, różne grupy biblijne, ale nawet sam wystrój zboru, 
czy dowolność stroju wierzących. Pytam o to, bo przez 
wiele lat kobiety w zborach wyglądały dość podobnie  
– długa, szeroka spódnica, za duży sweter w mdłym ko-
lorze, siwiejące włosy i blada, niemalowana twarz. Dość 
szaro. Teraz to się zmienia i co o tym myślisz?

Mateusz: Myślę, że trzeba być ostrożnym. Zacznę od tego, 
że z jednej strony chrześcijanka jest kobietą i nie powinna 
temu zaprzeczać. Jeśli to robi dowodzi, że w byciu kobietą 
jest coś złego. A nie jest. Pierwsza kobieta wywołała okrzyk 
zachwytu w pierwszym mężczyźnie i nie było w tym nic 
złego. Przeciwnie, było to święte i piękne. Kobieta więc po-
winna więc ubierać się kobieco. Z drugiej strony, nie powin-
na być wyzywająca. Ubiór wyzywający daje sygnał męż-

czyźnie, że kobieta jest łatwa, chętna do romansów. Takie 
sygnały są sprzeczne z Bożą wolą, którą jest trwałe przymie-
rze między kobietą a mężczyzną, czyli małżeństwo. Brzmi 
łatwo, ale różne zbory różnie widzą „kobiecość” i „wyzy-
wający” czy wyuzdany ubiór. Myślę, że trzeba do owych 
kryteriów się jakoś dostosować. One będą różne, nawet  
w tym samym kraju, np. w dużym mieście i małej wsi. Sed-
nem jest bycie zbudowaniem a nie zgorszeniem.

Agnieszka: Czyli różnice są też po to, byśmy dostrzegali in-
nych, umieli ich przyjąć. Bóg nie stworzył nas identycznych, 
więc nie powinniśmy wykluczać innych spośród siebie. 

Mateusz: Dokładnie. Mamy uczyć się od innych, co pro-
wadzi do pokory. Ale w tym wszystkim nie wątpić również  
w Boże działanie i prowadzenie wśród nas tylko dlatego, że 
jest trochę inne niż gdzieś indziej. 

Agnieszka: Dziękuję za interesującą rozmowę. Do zoba-
czenia!  

KONTRAPUNKT

Czy życie chrześcijańskie, a szcze-
gólnie młodych ludzi kręci się tylko 
wokół spotkań kościelnych, modlitwy  
i uczestniczenia w mniej lub bardziej 
ciekawych spotkaniach? Często świeżo 
nawróceni boją się najbardziej tego, że 
ich życie towarzyskie zniknie zupełnie. 
Co zatem wolno człowiekowi wierzą-
cemu? Czy imprezy, które są przecież 
przywilejem młodości, na których trze-
ba się wyszaleć przystoją, czy nie?

Według mnie samo bycie na imprezie 
niczego nie determinuje. Bardziej to, 
po co tam jesteś, jest wyznacznikiem 
słuszności. Czy zjawiasz się na impre-
zie, aby pokazać, że jesteś normalnym 
gościem i być świadectwem wśród 
ludzi, którzy zamroczeni alkoholem 
bądź prochami dobrze czują się sami 
ze sobą? Dla mnie to trochę mija się  
z celem. Szczególnie młodym wierzą-
cym trudno oprzeć się nawykom stare-
go życia, a od tego już tylko krok do 
powrotu na drogę świeckości. Z drugiej 
strony, jestem mocnym zwolennikiem 
znajdowania człowieka tam, gdzie jest, 
w jego życiowym kontekście. Pan Jezus 
chodził na imprezy weselne wykorzy-

stując to, że było tam sporo ludzi. Po-
kazywał im, kim naprawdę jest. Więc 
gdzie jest złoty środek? Moim zdaniem, 
nie możemy zamknąć się w naszej ko-
ścielnej twierdzy i z mentalnością oblę-
żonego miasta nie wpuszczać niczego 
i nikogo z zewnątrz. Z drugiej strony, 
będąc wśród ludzi ze świata nie mo-
żemy pozwolić sobie na wzorce, któ-
rym oni hołdują. To nie jest proste, ale 
możliwe do wykonania. Nieraz byłem 
uczestnikiem rozmowy, gdy ktoś pytał 
podczas właśnie takiej imprezy, dla-
czego nie piję alkoholu z pozostałymi. 
Po przedstawieniu moich wartości, 
większość takich rozmów kończyła się 
przyznaniem mi racji, a moi rozmówcy 
otwierali się (do dziś nie wiem, czy to 
pod wpływem przemożnego działania 
Ducha, czy „chucha”) twierdząc, że 

Tomek Bogowski

imprezy sami są nieszczęśliwi i zazdroszczą mi 
takiej postawy. 

Osobiście bardzo lubię „posiadówki”. 
Zwykle zapraszam na nie moich wie-
rzących przyjaciół, jemy i pijemy, roz-
mawiając i ciesząc się sobą. Mimo, że 
nie zajmujemy się wtedy modlitwą, czy 
czytaniem Bożego Słowa relacje, które 
powstają między nami są nie do prze-
cenienia. Co więcej, od jakiegoś czasu 
zapraszamy na takie spotkania naszych 
niewierzących przyjaciół, którzy inspi-
rują się naszym postępowaniem widząc, 
że nie muszą spożywać dopalaczy, 
żeby pobyć z fajnymi ludźmi i dobrze 
się bawić. Nie rezygnujmy zatem z ży-
cia towarzyskiego, ale próbujmy je wy-
korzystywać do pokazywania naszym 
znajomym, że można żyć inaczej.  



 

Jordańska Konwencja Baptystów 
składa się z 22 zborów o łącznej ilości 
1.350 członków. W nabożeństwach 
wszystkich zborów bierze udział od 
3.000 do 5.000 osób z 6,5 miliono-
wej liczby wszystkich mieszkańców 
tego kraju. Pracę baptystyczną w tym 
kraju zapoczątkowali w 1951 roku mi-
sjonarze ze Stanów Zjednoczonych. 
Konwencja została zorganizowana 
sześć lat później, w 1957 roku. Bap-
tyści założyli szpital w mieście Ajloun, 
który w latach 1980. został odsprze-
dany  państwu. Ale przy szpitalu tym 
nadal znajduje się czynny prawie cały 
rok ośrodek baptystyczny. Jordańska 
Konwencja Baptystów posiada dwie 
szkoły, w Ammanie i Ajloun. Do szkoły 
w Ammanie uczęszcza 1.250 uczniów, 
w tym ponad 500 uczniów uczęsz-
cza do szkoły wyższej. Muzułmanie 
stanowią tam 40 procent wszystkich 
uczniów (od przedszkola do klasy 
12). Sześćdziesiąt procent uczniów to 
chrześcijanie, w tym pięć procent to 
baptyści. Wśród absolwentów szko-
ły w Ammanie są członkowie rodzi-
ny królewskiej. Konwencja prowadzi 
księgarnię i wraz ze szkołą „posiada 
możliwość prowadzenia bezpiecznej 
ewangelizacji”. W marcu 2009 roku 
Konwencja odegrała ważną rolę przy 
oficjalnym otwarciu i poświęceniu 
Baptystycznego Ośrodka w Betanii 
nad Jordanem. W czasie tej uroczy-
stości pastorzy Konwencji ochrzcili 
ponad 120 osób. Głównym mówcą był 
wtedy Neville Callam, sekretarz gene-
ralny Światowego Związku Baptystów. 
Ośrodek ten służy baptystom i innym 
chrześcijanom. Na drzwiach wejścio-
wych do Ośrodka znajduje się napis: 
„Miejsce chrztu Jezusa Chrystusa wita 
pielgrzymów z członkowskich kościo-
łów Światowego Związku Baptystów” 
(BWA Connect,1/2012).

Jordania – praca 
baptystów w tym kraju

To drugi pod względem zaludnienia muzuł-
mański kraj, kraj najbardziej nieprzyjazny 
chrześcijanom. Przyjęto tam muzułmań-
skie prawo karania śmiercią za tzw. bluź-
nierstwo, jakiekolwiek – prawdziwe lub 
domniemane poniżanie islamu. Nie ma 
tam tolerancji religijnej. W listopadzie 2010 
roku na podstawie tego prawa sąd w Paki-
stanie skazał na śmierć przez powieszenie 
chrześcijankę Asię Bibi. Nadal czeka ona na 
wykonanie tego wyroku. W styczniu 2011 
zastrzelono gubernatora stanu Pendżab, 
a w marcu tego samego roku – ministra 
do spraw mniejszości religijnych. Mimo 
prześladowań baptyści i inni chrześcijanie 
spotykają się na nabożeństwach, pomagają 
potrzebującym. Baptyści starają się o pozy-

skanie zbudowanego dla chrześcijańskich 
pracowników kolejowych w 1899 roku ko-
ścioła, który od 1947 roku służy muzułma-
nom za ratusz. Od 2001 baptyści prowadzą 
negocjacje o przywrócenie kościołowi jego 
chrześcijańskiego przeznaczenia. W paź-
dzierniku 2011 zarząd kolei zgodził się na 
przekazanie budynku, ale baptystom bra-
kuje prawnego uznania. Dlatego 29 listo-
pada 2011 roku powołali oni Pakistańską 
Konwencję Baptystów, wybrali jej zarząd, 
ale władze pakistańskie odmawiają jej re-
jestracji. W trudnych dla Pakistanu chwi-
lach – trzęsienie ziemi w 2005 r., powodzie 
w 2010 i 2011 r. – baptyści całego świata 
nieśli ofiarom tych klęsk niezbędną pomoc 
(Baptist World, 1/2012). 

U podstaw działalności Tallowood Baptist 
Church w Houston, Teksas, jest misja. Obec-
nie wspiera on zakładanie ośmiu nowych 
zborów, w tym jednego w Niteroi (Brazylia) 
i jednego w Berlinie (Niemcy). Każdego roku 
członkowie tego zboru biorą udział w wyjaz-
dach misyjnych. W tym roku takie wyjazdy są 
planowane do Gwinei Bissau w Afryce, Moł-
dawii i Brazylii. Ponadto zbór ten organizuje 
w swoim ośrodku w Teksasie wiele spotkań 
językowych i kulturalnych dla zborów skła-
dających się z emigrantów łacińskich, chiń-
skich, birmańskich, rosyjskich i sudańskich. 
Zbór ten powstał w 1962 roku, prowadzi 
misję w domach opieki i na terenach śród-
miejskich oraz zajęcia z dziećmi specjalnej 
troski. Wraz z innymi zborami bierze udział  

w działalności Ośrodka Misyjnego w Ho-
uston, gdzie jego członkowie poświęcają 
swój czas i umiejętności, kupują do banku 
żywności produkty żywnościowe. Misja 
Otwartych Drzwi działa na rzecz powrotu do 
zdrowia i rehabilitacji narkomanów, bezdom-
nych i niepełnosprawnych. Zbór ten określa 
siebie, jako „zdrowy, chrystocentryczny, 
czyniący innych uczniami przez nabożeń-
stwo, nauczanie, służbę i ewangelizację”. 
Stara się on być „oddany służbie Królestwu 
Bożemu i wzrastający nie tylko przez doda-
wanie, ale przez mnożenie zborów. Przez 
następne 30 lat pragniemy założyć 30 zbo-
rów, które zakładałyby inne takie same zbo-
ry, niosące ewangelię Jezusa Chrystusa na 
krańce świata” (BWA Connect, 2/2012).

W dniach 21-25 września ub. r. w Sorong, 
Zachodnia Papua odbył się Piąty Kongres 
ośmiu Kościołów baptystycznych, z któ-
rych kilka należy do Światowego Związku 
Baptystów. Papua w odróżnieniu od innych 
rejonów tego kraju, w większości jest chrze-
ścijańska. Baptyści są tam drugą pod wzglę-
dem ilości grupą wyznaniową. Indonezja to 
najbardziej zaludniony islamski kraj (237 
mln), ponad 87% jego mieszkańców to mu-
zułmanie. Związek Kościołów Baptystycz-
nych w Indonezji jest oficjalnie zarejestrowa-
nym Kościołem. Zbory baptystyczne (ponad 
1000) są rozsiane po całym kraju. Kongres 
zgromadził prawie 2.200 uczestników, któ-
rzy słuchali kazań przebudzeniowych, brali 
udział w warsztatach dla pastorów, młodzie-

ży, mężczyzn, kobiet, dzieci i ludzi biznesu. 
Zajmowano się też problemami związanymi z 
HIV/ AIDS, chrześcijańską rodziną, chrześci-
jaństwem w Indonezji i globalizacją. W Kon-
gresie wzięła udział Patsy Davies, przewod-
nicząca Wydziału Kobiet przy Światowym 
Związku Baptystów i Bonny Resu, sekretarz 
Azjatyckiej Federacji Baptystów. Kongres 
wybrał nowych przedstawicieli Związku. 
Prezydentem do 2014 roku został wybrany 
Perinus Kogoya ze Społeczności Zborów 
Baptystycznych Papui, dyrektorem jest te-
raz Guntur Subagyo z Unii Baptystycznych 
Zborów Indonezyjskich, sekretarzem Johni 
Mardisantosa z tej samej Unii a skarbnikiem 
JM Raso z Niezależnych Zborów Baptystycz-
nych (Baptist World, 1/2012).
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