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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Historia świata jest fascynująca, o ile 
widzimy w niej Boga. A powinniśmy. 
Pomijając fakt, że inaczej kompletnie 
nie ma sensu – bo się beznadziejnie po-
wtarza, będąc wypadkową ciągle tych 
samych błędów ludzkości i nigdzie nie 
prowadzi, bo nie ma gdzie – Bóg dużo 
mówi o sensie swych działań w historii 
ludzkości. To plan, który od lakonicz-
nych zapowiedzi przed wyrzuceniem 
pierwszej pary z Ogrodu, przez Bożą 
opiekę nad Abrahamem i dalej powsta-
łym z niego cielesnym narodem roz-
wija się do przyjścia na ten świat Jego 
odwiecznego Syna; a od tego momentu 
dotyczy wszystkich narodów! Co waż-
ne, zbawienie właśnie poprzez temat 
misji łączy nasze istnienie, nasze zbory, 
z owymi narodami i dziełem ich prze-
miany. Bóg ma swój plan i jesteśmy 
jego częścią, mając zaszczytną możli-
wość bycia częścią posłuszną. Sługami, 
którzy gdy powróci nasz Pan usłyszą: 
dobrze, sługo dobry i wierny! Spraw-
dziłeś się. Wejdź do radości Pana swe-
go – i panuj nad jego dziedzictwem! 
(W przypowieści o minach pojawiają 
się miasta, choć nie jestem pewien, 
czy są one obrazem, czy wskazaniem 
tego, co będzie naprawdę; ale tak czy 
inaczej, nudno nie będzie i będzie nad 
czym panować). 

Wielki Nakaz Misyjny jest więc nie-
zgłębionym źródłem sensu i wartości 
naszych wszelkich ewangelizacyjnych 
dążeń i pragnień. Zachętą i obietni-
cą, wezwaniem i wyzwaniem. Idźmy 
i czyńmy uczniami wszystkie narody. 
Tak chce Pan, który obiecuje przy nas 
w tym być! 

Wokół tematu misji i ewangelizacji or-
bituje wiele artykułów. Kazanie przy-
pomina nam z mocą, że Jezus jest nie 
tylko Zbawcą, ale i wszechmocnym 
Panem. Świadectwo z dziesięciolecia 
Zboru „Opoka” w Katowicach, mło-
dego Palestyńczyka (recenzja książ-
ki „Syn Hamasu”), czy świadectwo 
z Kapsztadu pokazuje nam, że Bóg 
realizuje swój plan. Artykuły z dzia-

łu temat główny przypominają nam  
o roli przyjaźni w ewangelizacji (autor-
stwa Konstantego Wiazowskiego), o ak-
tualności Wielkiego Nakazu Misyjnego 
(Ryszarda Tyśnickiego); w końcu moja 
zachęta do posiadania szerszej wizji niż 
tylko ewangelizacja. Do tematu tego na-
wiązuje również wybór wiadomości ze 
świata, rozważanie o wstydzie, oczy-
wiście świadectwo nawrócenia, prośba 
o wsparcie działań misyjnych młodych 
sióstr oraz sprawozdanie z kolejnego 
zjazdu młodych przywódców naszego 
Kościoła w ramach programu CEL. 

Poza tematem głównym polecamy dział 
dla dzieci (tym razem o kameleonie  
i nie tylko), dwie relacje z Białegosto-
ku – z Dnia Seniora i Spotkania Kobiet; 
rozważanie o łasce (Babskim okiem)  
i o roli muzyki (już męskim:). Z tema-
tów cięższych: o opętaniu chrześcijan  
(z cyklu: Pytania do pastora), zachęta  
z historii Kościoła do myślenia zgod-
nego ze Słowem Bożym (O Anzelmie 
z Cantenbury – artykuł Janusza Ku-
charczyka), w końcu rozważania dość 
poważne o miłości i krzyżu (rozmowy 
ciągle sympatyczne mimo wszystko;) 
oraz o świadectwie genetyki względem 
biblijnej relacji o migracji narodów  
(z cyklu: Wiara ma sens). W sumie: 22 
artykuły – jestem pewien, że każdy 
Czytelnik, i starszy i młodszy, znajdzie 
coś wartościowego!

Drogi Panie, prowadź nas. Potrze-
bujemy Twojej zachęty, odwagi, sił.  
A w tym wszystkim Twojej wizji przed 
naszymi oczami, abyśmy pielgrzymo-
wali w wierze, a nie w oglądaniu. W ła-
sce swej przydaj nam tego wszystkiego, 
abyśmy nie byli sługami bezużytecz-
nymi, ale wiernymi i oddanymi, Tobie 
przynoszącymi chwałę. O co prosi-
my w posłanym przez Ciebie Duchu,  
w oparciu o Twoje Święte zostawione 
nam Obietnice, dla chwały Twego od-
wiecznego Ojca, Amen.

PAN NARODÓW
Ewangelia 

– to Jezus 
Chrystus,  

Pan i Król!

Jestem przekonany, że w czasach 
obecnych powinniśmy zwiastować 
ewangelię tak samo, jak głosili ją 
pierwsi chrześcijanie.

Gdyby przed laty ktoś zapytał: po-
wiedz krótko, w jaki sposób pierwsi 
chrześcijanie głosili ewangelię albo 
też, co powinno się głosić, odpowie-
działbym mniej więcej następująco: 
Każdy człowiek jest grzesznikiem, 
więc wszystkim trzeba zwiastować, 
że Jezus Chrystus umarł za ich grze-
chy. Kto uwierzy, że Jezus Chrystus 
zmarł za jego grzechy, ten stanie się 
dzieckiem Bożym. Oczywiście, nale-
żałoby też dodać, iż człowiek potrze-
buje jeszcze trochę uświęcenia, tro-
chę wzrostu duchowego; że powinien 
pracować dla Pana, i że po śmierci 
pójdzie do nieba albo – jeśli Pan Jezus 
przyjdzie wcześniej – to zabierze go  
z ziemi! Czy również uważacie, że tak 
należy głosić ewangelię? A może tak 
ją głosicie? Cóż, z pewnych względów 
warto się zainteresować i zastanowić, 
czy rzeczywiście właśnie tak pierwsi 
chrześcijanie głosili ewangelię?

Jest tylko jedna Księga w Nowym Te-
stamencie, Dzieje Apostolskie, w któ- 
rej zawarte są w skróconej formie ka-
zania pierwszych chrześcijan. Są to 
zarówno kazania apostoła Piotra, jak  
i apostoła Pawła. Czytamy na przy-
kład w trzecim rozdziale Dziejów 
Apostolskich o Piotrze i Janie, któ-
rzy wstępując do świątyni zobaczy-
li chromego człowieka, który nigdy  
w życiu nie zrobił nawet jednego kro-
ku. Ten człowiek został uzdrowiony. 
A dalej, w ósmym wersecie tego roz-
działu czytamy, że „skoczywszy sta-
nął i chodził, i wszedł razem z nimi 
do świątyni, chodząc i skacząc, i wy-
sławiając Boga” (Dz. 3:8; EPP). Sądzę, 
że to było niezwykle silne przeżycie 
dla niego. Ale najbardziej niezwykłe 
było może nie to, że został cudownie 
uzdrowiony lecz to, że od razu mógł 
chodzić i podskakiwać. Tak szyb-
ko się tego nauczył? W zakończeniu 
wiersza 10 czytamy, że tych, którzy 
to widzieli „przepełniło […] zdumie-
nie ogromne i zachwyt wobec tego, 
co mu się wydarzyło”. A dalej, że cały 

lud zbiegł się do apostołów, patrząc 
na nich z wielkim podziwem, jako na 
ludzi osobliwych. 

Wówczas Piotr, patrząc na zgroma-
dzony tłum, przemówił: „Mężowie 
Izraelici, czemu dziwicie się temu, 
co się stało? Albo czemu nam się 
przyglądacie, jakbyśmy to własną 
mocą albo pobożnością uczynili, że 
on chodzi?”. I po tych słowach apo-
stoł Piotr zaczął swoje kazanie: „Bóg 
Abrahama i [Bóg] Izaaka i [Bóg] Ja-
kuba, Bóg ojców naszych, rozsławił 
Syna swego, Jezusa” (3:13). To wydaje 
się być nie do wiary, ale Piotr zaczął 
głoszenie ewangelii nawiązując do 
wniebowstąpienia Pana Jezusa.

Czy również tak rozpoczynacie swo-
je kazanie albo świadectwo? W wie-
lu krajach kazania są głoszone mniej 
więcej w taki sposób: „…Pan, Jezus 
umarł za nasze grzechy”! Ale Piotr 
inaczej zaczął swoje zwiastowanie. 
Zaczął od tego, że zwrócił uwagę 
na wniebowstąpienie i wywyższenie 
Pana, Jezusa Chrystusa. 

Sidney Wilson

Świeże spojrzenie na apostolskie 
i współczesne zwiastowanie ewangelii

fot. stockxchng
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Czy myśleliście o tym, jak często  
w Księdze Dziejów Apostolskich –  
we fragmentach, które opisują gło-
szenie ewangelii – jest powiedziane, 
że „Pan Jezus umarł za nasze grze-
chy”? Otóż, podpowiem: ani razu!  
A jak często w kazaniach, które są 
zapisane w Księdze Dziejów Apostol-
skich mówi się o tym, że „Pan Jezus 
wylał za nas swoją krew”? Ani razu! 
Mowa jest o tym dopiero w słowach, 
które zostały skierowane do wierzą-
cych – do członków Zboru w Efezie 
(Ef. 1:7). Natomiast ilekroć czytamy 
o zwiastowaniu ewangelii niewierzą-
cym, za każdym razem trafiamy na 
słowa o zmartwychwstaniu i uwiel-
bieniu Jezusa Chrystusa. Ani razu nie 
czytamy: „Jezus umarł za wasze grze-
chy, lub przelał swoją krew za was”! 
Jakimi dziwnymi ludźmi byli ci pierw-
si chrześcijanie? Zwiastowali ewange-
lię całkiem inaczej niż my!

Był taki czas, że miałem spore trudno-
ści przy lekturze 2 rozdziału Dziejów 
Apostolskich. Analizując treść kazania 
apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątni-

cy zwróciłem uwagę na fakt, że wy-
głosił je inaczej, niż ja mam zwyczaj 
głosić. Kazanie to zostało wygłoszone 
w dniu Pięćdziesiątnicy i należało się 
spodziewać, że w tym dniu Piotr po-
winien był cały czas mówić o Duchu 
Świętym. Natomiast Piotr zwiastował 
co innego.

Pomińmy szczegóły jego kazania  
i zwróćmy uwagę na kilka wierszy  
w 2 rozdziale. W wierszach 31 i 32 
Piotr mówi o zmartwychwstaniu 
Chrystusa; w wierszu 33 – o Jego wy-
wyższeniu przez Boga, w wierszu 34 
o zajęciu przez Chrystusa miejsca na 
prawicy majestatu Bożego. Wresz-
cie, w w. 36 pojawia się zwiastowa-
nie: „Cały dom Izraela niech wie  
z całą pewnością, że uczynił Go Bóg 
i Panem, i Chrystusem, tego Jezusa, 
którego wyście ukrzyżowali”. Piotr 
inaczej wygłaszał kazania niż my.  
I co jest najbardziej zdumiewające to 
fakt, że po jego kazaniu nawróciło się 
trzy tysiące ludzi. A my wygłaszamy 
trzy tysiące kazań i nawraca się jeden  
człowiek!

Często myślałem nad tym, dlacze-
go apostoł Piotr głosił Słowo Boże 
inaczej niż my? I dokonałem odkry-
cia: otóż pierwsi chrześcijanie nie 
zwiastowali drogi do zbawienia, ale 
zwiastowali Jezusa Chrystusa, albo 
mówiąc wyraźniej: zwiastowali Pana! 
Czyli: ludziom niewierzącym zwia-
stowali przede wszystkim zmartwych-
wstałego Pana i Króla, a kiedy ci ludzie 
otrzymywali łaskę zbawiennej wiary, 
dopiero wówczas mówili im o krwi Je-
zusa gładzącej grzechy, o Jego śmierci 
za grzechy ludzkie, zgodnie z przeka-
zem Listu do Rzymian. Tymczasem 
my dzisiaj postępujemy odwrotnie: 
zwiastujemy światu to, co w pierw-
szych wiekach było zwiastowane 
zborowi, a zborowi – to, co wówczas  
było zwiastowane światu!

Ale wróćmy do kazania apostoła Pio-
tra, które jest opisane w Dziejach Apo-
stolskich. W kazaniu nie ma zwiasto-
wania, że „Pan Jezus zmarł za nasze 
grzechy”. Nie ma też mowy o „krwi 
Jezusa Chrystusa”. Piotr głosi o wnie-

bowstąpieniu Pana, Jezusa Chrystusa: 
„Trzeba było, żeby niebo Go przyjęło 
aż do czasu naprawy wszechrzeczy,  
o czym od wieków mówił Bóg” (3:21). 

Z kolei w 5 rozdziale tej Księgi mamy 
świadectwo Piotra, który stojąc przed 
Sanhedrynem głosi: „Bóg ojców na-
szych wskrzesił Jezusa, którego zgła-
dziliście waszymi rękami zawiesiwszy 
na drzewie” (5:30). Słowa te skierował 
do Rady, do duchowych przywód-
ców, do najwyższej władzy religijnej 
w ówczesnym Izraelu. Piotr im zwia-
stuje: „[Jezusa] zgładziliście waszy-
mi rękami zawiesiwszy na drzewie”.  
A z tego wynika prosty wniosek: jeśli 
Bóg Go wzbudził z martwych, to je-
steście przeciwnikami Boga. I dodaje 
(w. 31): „Tego, Przewodnika i Zbawi-
ciela, wywyższył Bóg prawicą swoją”. 
A więc, znowu mamy zwiastowanie  
o wniebowstąpieniu Pana! Czyż to 
nie jest zastanawiające?

Spróbujmy teraz w całości pomyśleć 
o zwiastowaniu Piotra, odwołując się 
do przykładu. Powiedzmy, że mamy 
przed sobą jakiegoś młodego czło-
wieka, który nie zna Pana Jezusa,  
a my chcemy mu świadczyć o Nim. 
Wiemy, jaki jest cel naszego postępo-
wania: pragniemy, żeby ten człowiek 
się nawrócił. Ale wiemy, że nawróce-
nie łączy się również z odrodzeniem, 
z napełnieniem Duchem Świętym, 
rozpoczęciem życia w świętości  
i oczekiwaniem powrotu Pana. Zatem 
nasze zwiastowanie zawiera siedem 
elementów: nawrócenie, odrodze-
nie, napełnienie Duchem Świętym, 
wzrost, uświęcenie, służba i oczeki-
wanie na ponowne przyjście Pana. 
Usługując temu człowiekowi, staramy 
się przekazać mu istotną treść tych 
siedmiu prawd, żadnej nie pomijając.

Ale nasze zadanie byłoby znacznie 
prostsze, gdybyśmy mieli jeden temat, 
który by zawierał te wszystkie praw-
dy. Pan nasz, Jezus Chrystus rozwią-
zał ten problem w swoim pierwszym 
kazaniu, które wygłosił w Galilei mó-
wiąc: „Nawracajcie się, przybliżyło 
się bowiem Królestwo Boże” (Mt. 
4:17; por.: Mk. 1:15). W prosty sposób 
wskazał nam, że mamy zwiastować 
jedno: żeby ludzie poddali się pod 
Boże panowanie!

Gdy to mówię jestem świadomy, iż 
wierzący mogą dojść do wniosku, że 
w tym temacie nie ma mowy o na-
wróceniu, odrodzeniu, itd. Ale zwia-
stowanie Jezusa Chrystusa jako Pana, 
zawiera w sobie wszystkie te siedem 
prawd, o których mówiliśmy! Nawró-
cenie oznacza przecież poddanie 
się pod Boże panowanie. Odrodze-
nie to wejście do królestwa Bożego. 
Otrzymanie Ducha Świętego to nic 
innego, jak panowanie Chrystusa  
w nas przez Ducha Świętego. Wzrost 
to powiększanie się władzy ducho-
wej Chrystusa w nas. Uświęcanie, to 
inaczej mówiąc objawienie się w nas 
Jego charakteru, przez Jego panowa-
nie. Służba, to wykonywanie Jego 
poleceń. Wreszcie oczekiwanie na 
przyjście Chrystusa, to oczekiwanie 
na powracającego Króla! Ta wielka, 
nieskończenie wielka prawda jest za-
warta w jednym zdaniu Pisma Świę-
tego: „Nawracajcie się, przybliżyło się 
bowiem Królestwo Boże!”.

Kiedy rozmawiamy z kimś, komu 
pragniemy złożyć świadectwo o Je-
zusie Chrystusie, nie musimy się więc 
niepokoić trudnością, że mamy do 
przekazania siedem wielkich prawd  
i o żadnej nie można zapomnieć. Na-
sze zwiastowanie jest proste: niech 
Jezus Chrystus stanie się Królem  
w twoim życiu i życiu każdego inne-
go człowieka! Chrześcijanie żyjący 
w czasach apostolskich realizowali 
ten cel: nie koncentrowali się na tym, 
żeby ludzie jedynie uwierzyli, ale żeby 
uznali Jezusa Chrystusa, jako swoje-
go Króla! Czyńmy więc podobnie!

Powróćmy do sprawy zwiastowania 
ewangelii. Wielu wierzących rozpo-
czyna swoje świadectwo, mówiąc: 
„Jesteś grzesznikiem i potrzebujesz 
oczyszczenia krwią Jezusa Chrystu-
sa”. Niewątpliwie, to jest prawda. Ale 
w tych słowach, skierowanych do 
kogoś niewierzącego kryje się nie-
bezpieczeństwo. Bo, kto zna Stary 
Testament wie, że krew ma związek 
ze składaniem ofiar. Więc jeśli komuś 
niewierzącemu mówimy o potrzebie 
obmycia krwią Jezusa Chrystusa, to 
w świadomości tego człowieka może 
pojawić się coś zupełnie innego niż 
to, co chcemy przekazać. Zdarza 

się również, iż w naszych zborach 
jest śpiewana pieśń: „...O, jest moc  
w Świętej Krwi...”. Znów, cały pro-
blem w tym, że w całej Biblii nie ma 
ani razu mowy o „mocy krwi” Jezusa 
Chrystusa.

Izrael został wybawiony z Egip-
tu dzięki krwi baranka i przez moc 
Bożą. Krew pełniła rolę pośrednika 
między ludźmi i Aniołem, który zabi-
jał (por. 2 Moj. 11:4-7; 12:6-30). Moc 
Boża objawiała się również w wy-
darzeniach rozgrywających się mię-
dzy ludem Izraela, a faraonem. Ale 
nie przez „moc krwi” Izrael został 
wybawiony z Egiptu. Lud izraelski 
został zachowany od śmierci w Egip-
cie przez krew baranka paschalnego  
i przez moc Boga!

To ważne, byśmy myśleli o tym, co 
się śpiewa i co się mówi zwiastując 
ludziom ewangelię. Przypomina mi 
się, jak pewna siostra żyjąca w Au-
stralii powiedziała kiedyś, że mówie-
nie o „mocy krwi” Jezusa Chrystusa 
może niektórym ludziom kojarzyć się 
nawet z czymś, co ma związek z ma-
gią lub okultyzmem. Jestem zdania, 
że mówienie ludziom niewierzącym 
o „mocy krwi” Jezusa Chrystusa jest 
niebezpieczne.

Ale podkreślam, że składając świa-
dectwo komuś nienawróconemu, 
nie powinniśmy mieć żadnych we-
wnętrznych zahamowań; jest tylko 
ważne, abyśmy prawidłowo używali 
słów biblijnych. Jeżeli Biblia ani razu 
nie podaje przykładu zwiastowania 
niewierzącym „o przelanej krwi Je-
zusa”, dlaczego my mamy to robić? 
Jestem przekonany, że dzisiaj wie-
lu ludzi nie nawraca się dlatego, że 
zwiastujemy ewangelię inaczej, niż 
pierwsi uczniowie. Ale jak wielka jest 
łaska Boża, że mimo tego są ludzie, 
którzy się nawracają do Pana! To bar-
dzo pocieszające, że i dzisiaj ludzie 
otrzymują zbawiającą wiarę mimo 
tego, co im głosimy.

Czas przedstawiany w Księdze Dzie-
jów Apostolskich, to czas światowej 
rewolucji. Przypominamy sobie, że 
pierwsze na terenie Europy objawie-
nie się potężnej mocy Bożej miało 
miejsce w mieście Filippi. W 16 roz-
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dziale Dziejów Apostolskich czytamy, 
że cała natura była wówczas poru-
szona: piekło się poruszyło (była tam 
dziewczyna opętana przez diabła), 
niebo się poruszyło (Duch Boży dzia-
łał), ziemia się zatrzęsła (więzienie  
i ziemia), gdy uwolnieni zostali z wię-
zów Paweł i Sylas. Wszystko się poru-
szyło. Dlaczego? Dlatego, że zwiasto-
wano Króla!

Również dzisiaj jest wielką potrze-
bą, abyśmy głosili każdemu czło-
wiekowi: Jezus Chrystus, Król całe-
go wszechświata, chce być twoim 
Królem! To jest ewangelia mocy Bo-
żej. Więc już znamy odpowiedź na 
pytanie, dlaczego pierwsi chrześci-
janie rozpoczynali głoszenie ewan-
gelii od zwiastowania wniebowstą-
pienia i wywyższenia Pana, Jezusa  
Chrystusa. Oni zwiastowali Chrystusa 
jako Króla, który jest na tronie i spra-
wuje władzę na niebie i ziemi!

Cesarz Neron nie miałby pewno nic 
przeciwko temu, gdyby chrześci-
janie żyjący w jego czasach głosili 
tylko tyle, że Jezus Chrystus przelał 
swą krew; że wszyscy, którzy w to 
uwierzą, pójdą po śmierci do nieba, 
itd. Ale prześladowanie Kościoła nie 
nastąpiło z tego powodu, że głoszo-
no tylko ewangelię o zbawieniu albo  
o krwi Jezusa. Chrześcijanie głosili, że 
Jezus Chrystus jest Panem i Władcą 
wszystkich ludzi i całego świata!

Bardzo pragnę, żebyśmy rozważając 
ten temat poświęcony apostolskie-
mu i współczesnemu zwiastowaniu 
ewangelii, otrzymali od Boga właści-
we poznanie duchowe. I żebyśmy też 
dokładnie wiedzieli i pamiętali, że je-
śli prawdę Pisma Świętego przyjmuje 
się duszą i prawdy biblijne zwiastuje 
się w mocy duszy, to również owoce 
będą tylko owocami ludzkiej duszy! 
Powinniśmy się modlić o to, byśmy 
mogli poznawać i rozumieć Słowo 
Boże, i żebyśmy zwiastowali Jezusa 
Chrystusa w mocy Ducha Świętego, 
jako Pana i jako Króla. 

Kazanie wygłoszone w 1974 r. [nowe 
opracowanie]. Teksty NT cytowane z no-
wego przekładu: „Ekumeniczny Przekład 
Przyjaciół” (EPP), „Cztery Ewangelie  
i Dzieje Apostolskie”. Warszawa 2011.

«Kiedyś pewien bardzo znany czło-
wiek powiedział: „po tym, jak się ba-
wią ich poznacie...” – no, może nie 
dosłownie, ale prawie. Ale już bez 
cienia wątpliwości, apostoł Paweł na-
pisał: „Radujcie się, powiadam wam, 
radujcie się!”.

I tak się dzieje! Dzisiaj towarzyszy 
nam radość i wesele, a to za sprawą 
tego, że właśnie mija dziesięć lat, od 
kiedy powstał kolejny (nowy) kościół 
w Katowicach. I nie mam tu na my-
śli budynku, jakiejś okazałej monu-
mentalnej świątyni, ale społeczność 
– wspólnotę ludzi, którzy nie tyle 
chodzą do jakiegoś kościoła ale nim 
są – zgodnie zresztą z biblijnym zna-
czeniem słowa kościół.

Dokładnie dziesięć lat temu 28 osób 
zainicjowało nowy zbór, kościół. Tu 
warto podkreślić, że prawda o Ko-
ściele jest taka, że nie jest on li tylko 
dziełem ludzkim, ale Bożym przede 
wszystkim. Pytanie więc, jakie wów-
czas się nasuwało, brzmiało: Czy Bóg 
przyzna się do tego dzieła? Czy je po-
błogosławi? Dziś, gdy mija 10 lat mo-
żemy z całą pewnością, a zarazem 

pokorą przyznać, że TAK. Tak, Bóg 
się przyznał i błogosławi, jest wierny, 
i to Jemu w tym momencie i w tym 
miejscu należy się szczególna chwa-
ła i szacunek!«

Tymi słowami Pastor Ireneusz Gór-
czyński rozpoczął jubileusz Zboru 
baptystycznego „OPOKA” w Ka-
towicach. Już sama sceneria, jak  
i jego przebieg – dla wielu być może 
nietypowy – był jednak dla tej spo-
łeczności bardzo charakterystyczny.  
W niedzielę wieczorem 15 kwiet-
nia br., dokładnie w dziesięć lat od 
podpisania aktu założycielskiego 
członkowie, sympatycy, przyjaciele 
i goście zgromadzili się w jednym  
z najbardziej oryginalnych, wyra-
żających współczesną myśl archi-
tektoniczną obiektów Katowic. W 
samym ich sercu, opodal kultowego 
Spodka, w działającym w ramach 
galerii „Rondo Sztuki” klubie/restau-
racji „Oko Miasta”, blisko 200 osób 
wyrażało wdzięczność Najwyższe-
mu za te dziesięć lat Jego wierności. 
Każdy mógł, jak to zwykle w „OPO-
CE” bywa, doświadczyć dobrej, ba 
wręcz doskonałej muzyki, która za-

chęcała do głośnego uwielbiania Boga. 
Krótkie, inspirujące filmy przedstawia-
ły historię oraz współczesność życia 
naszej wspólnoty. Czuliśmy „swojską” 
atmosferę, słuchaliśmy krótkich, acz 
treściwych wystąpień pastorów.

Minione dziesięć lat to wyjątkowy czas 
dla ponad 400 osób, bo tyle mniej wię-
cej było z nami – mniej lub bardziej 
związanych. To członkowie, sympaty-
cy, dzieci. Odbyły się liczne chrzty (ok. 
60 osób, w tym ok. połowa osób zo-
stała członkami). Nasza działalność nie 
ograniczała się jedynie do skupiania się 
na sobie, braliśmy udział w licznych 
ekumenicznych i międzyzborowych 
wydarzeniach, jak ewangelizacje, kon-
certy, wspólne nabożeństwa, działa-
nia charytatywne, wycieczki, spotka-
nia dla różnych grup wiekowych etc. 
Przez te, jak i wiele innych działań na 
trwałe wpisaliśmy się w katowicki kon-

Ireneusz Górczyński

Baptyści w „Oku Miasta”
      10-lecie Zboru Baptystów Opoka w Katowicach

tekst. Zapewne tej 28 osobowej grupie 
założycielskiej nawet w najśmielszych 
oczekiwaniach nie przyszłoby na myśl, 
iż tak może się potoczyć przyszłość, 
gdyż początki nie były łatwe. 

Nie chcemy spocząć na laurach. Przed 
nami spore wyzwanie: poszukujemy 
nowej siedziby, by móc oddziaływać 
na rzecz lokalnej społeczności. Prosi-
my więc Boga o prowadzenie w tej, jak 
i wielu innych ważnych dla nas spra-
wach. 

Na koniec, chcemy serdecznie podzię-
kować za przybycie na naszą uroczy-
stość gościom, w tym w szczególności 
Przewodniczącemu Rady Kościoła Pre-
zbiterowi Gustawowi Cieślarowi wraz 
z małżonką. Wśród gości znaleźli się 
również: Przewodniczący Rady Okrę-
gu Prezbiter Jerzy Rogaczewski, człon-
kowie Rady Okręgu: Pastor Lucjan 

Gizdoń oraz Adam Tomanik. Z innych 
zaprzyjaźnionych Kościołów: Pastor 
Daniel Masarczyk ze Społeczności 
Chrześcijańskiej w Sosnowcu oraz 
przewodniczący Rady Zboru Ewange-
licko-Metodystycznego w Katowicach, 
Leonard Kołodziej. Na wyjątkową uwa-
gę zasługują też muzycy, którzy nas  
w niesamowity sposób poprowadzili 
w uwielbieniu, czyli: Paulina i Szymon 
Stateczni, Krzysztof Kapel, Patryk Za-
krzewski oraz Piotr Luczyk (prócz jed-
nej osoby – Patryka, pozostałe osoby 
są członkami naszego Zboru).

Oczywiście nie mogło zabraknąć tego, 
co najbardziej typowe dla „opoko-
wych” nabożeństw i spotkań – wspól-
nej konsumpcji jubileuszowego tortu! 
Pomimo późnych godzin nikomu nie 
chciało się iść do domu. Chwała Bogu 
za ten jubileusz! Jemu w ufności po-
wierzamy naszą przyszłość! 
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Zbawienie  
pod Kapsztadem

z pastorem Tosomba Lokombekombe 
rozmawia Mateusz Wichary

Słowo Prawdy: Proszę, przedstaw się 
czytelnikom Słowa Prawdy.

Nazywam się Tosomba Lokombe-
kombe. Urodziłem się w Kananga,  
w prowincji Kasai w Demokratycznej 
Republice Kongo. Moja żona nazywa 
się Lokombekombe; mamy czwórkę 
wspaniałych dzieci – Joy, Faith, Justi-
ce i Joshuę. Jestem pierwszym pasto-
rem w kościele Ambasada Królestwa 
Chrystusa dla Wszystkich Narodów.  
W moje obowiązki wchodzi nauczanie, 
trenowanie, doradztwo, prowadzenie 
poradnictwa małżeńskiego. Kocham 
studiowanie Słowa, moja żona kocha 
muzykę gospel, a moje dzieci kochają 
oglądanie filmów (śmiech). Od 15 lat 
mieszkamy w Kapsztadzie, w Republi-
ce Południowej Afryki. To miejsce jest 
naszym domem. 

Powiedz nam trochę więcej o miejscu, 
w którym służysz.

Nasz kościół znajduje się w aglomera-
cji Kapsztadu, w małej miejscowości  
o nazwie Maitland. Członkowie nasze-
go kościoła pochodzą w większości  
z tej właśnie miejscowości. Kapsztad 
to wyjątkowe miejsce, zarówno dla tu-
rystów, jak i biznesowo. Liczy ponad  

3,5 miliona mieszkańców, leży u pod-
nóża majestatycznej Góry Stołowej. 
Dla nas ważne jest również więzienie 
Robin Island, w którym więziono Nel-
sona Mandelę przez 27 lat w czasie, 
gdy w RPA panował wciąż apartheid 
(segregacja rasowa).  

No właśnie, jak wygląda sytuacja ra-
sowa dziś? 

Dużo się o to modlimy. Wspólna modli-
twa zmienia ludzi. Po 17 latach widać 
zmiany w myśleniu po obu stronach. 

Powiedz nam więc coś więcej o chrze-
ścijaństwie w Południowej Afryce.

W Kapsztadzie większość mieszkań-
ców to chrześcijanie (prawie 70%). 
Mamy również muzułmanów i Żydów. 
Rząd akceptuje wszystkie religie. Nie-
którzy z mieszkańców wciąż oddają 
cześć przodkom. Doświadczamy bło-
gosławieństwa wolności i politycznej 
stabilności. 

A jaki jest Twój Kościół?

To kościół służący lokalnej społeczno-
ści, w której się znajduje.  Założyliśmy 
go oficjalnie w 1999 roku, choć pracę 
rozpoczęliśmy wcześniej. Pomagamy 
bezdomnym i sierotom gotując dla 

nich zupy i dając ubrania. Nasz ko-
ściół zgromadza się w biednej części, 
więc każda pomoc jest potrzebna. Po-
przez nasze działania potwierdzamy 
Słowo i docieramy do wielu głodnych  
dusz. 

Poza nabożeństwami niedzielnymi, 
spotykamy się po domach w grupach, 
które nazywamy kościołami domowy-
mi we wtorki o 19.00. W soboty mamy 
spotkania modlitewne, po których  
organizujemy spotkania dla kobiet. 
Uważamy, że te spotkania to obowią-
zek, skoro Pismo mówi, że kobiety star-
sze mają nauczać młodsze. Troszczymy 
się również o inne grupy w kościele – 
młodzież, mężczyzn, dzieci.  Poza tym 
odwiedzamy chorych w szpitalach. 

Jakich doświadczacie potrzeb?

Nasze największe wyzwanie, to że cią-
gle nie mamy swojego budynku. Zmu-
szeni jesteśmy wynajmować salę na 
niedzielę, co ogranicza nasze działania 
w tygodniu. 

Powiedz nam jeszcze, jak zostałeś 
chrześcijaninem?

Mając 18 lat oddałem i powierzyłem 
swoje życie służbie Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana i Zbawiciela. Mając lat 
21 zostałem ordynowany jako sługa 
ewangelii w Kościele Nzambe Mala-
mu w Kongo. Później służyłem Panu  
w Kinshasa, Mwanda, Kabinda,  
Luanda, Bengela, Windhoek, a w koń-
cu od 1999 zacząłem prowadzenie  
trzody Bożej w Kapsztadzie. 

O co się możemy modlić?

O naszą miejscowość, Matland, aby 
została zbawiona, ponieważ obec-
nie większość z mieszkańców nie zna 
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.   
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Ostatnio ukazała się w języku polskim 
książka pt. „Syn Hamasu”. Opowiada 
ona o losie młodego Palestyńczyka, 
uwikłanego w ciągnący się latami na 
tym terenie zbrojny konflikt. Cała jego 
rodzina to ludzie pokojowo usposobie-
ni, ale ogólnie panująca atmosfera nie-
nawiści do Żydów i ich rodzinę wcią-
gnęła w ten konflikt.

Jakże wielkim zaskoczeniem było spo-
tkanie tego Palestyńczyka z Pismem 
Świętym. Po przeczytaniu słów Jezu-
sa o miłowaniu swoich nieprzyjaciół 
(Mat.5,43-45), powiedział: „To było to! 
Słowa Jezusa poraziły mnie jak grom. 
Nigdy wcześniej niczego podobnego 

nie słyszałem, 
ale czułem, że 
jest to przesła-
nie, którego 
podświado -
mie szukałem 
przez całe ży- 
cie” (s.139). Od  
tego czasu za-
czął patrzeć 
„na to bez-
myślne zabija-
nie się oczami 
Jezusa, który 
współczuł za-
gubionym lu-

dziom i cierpiał 
razem z ofiarami. Im więcej czytałem 
Biblię – pisze – tym wyraźniej dostrze-
gałem tę fundamentalną prawdę, że je-
dynym sposobem zatrzymania rozlewu 
krwi jest miłość do nieprzyjaciół i prze-
baczenie wrogom” (s.165).

Rozpaczliwie starał się chronić swoją 
rodzinę przed atakami zarówno izrael-
skimi jak i palestyńskimi. Lektura Biblii 
powoli otwierała jego oczy na zło rów-
nież po stronie swoich rodaków.  Na 
tym ciemnym tle słowa Pisma Świętego 
coraz jaśniej rozświetlały jego duszę, aż 
w końcu zdecydował się na wyznanie 
Jezusa swoim Panem i na znak swego 
oddania Jemu został zanurzony w wo-
dach Morza Śródziemnego w pobliżu 
Tel Awiwu – zawarł z Nim przymierze. 
Po przyjęciu Jezusa zakosztował praw-

dziwej wolności, teraz odważnie mógł 
opowiadać o swoim Panu i kochać 
wszystkich ludzi.

„Syn Hamasu” to historia przemiany 
wewnętrznej młodego, fanatycznego 
bojownika palestyńskiego, w naśla-
dowcę Jezusa Chrystusa, który w koń-
cu mógł powiedzieć że „religia bez Je-
zusa jest tylko jałową próbą osiągnięcia 

świętości  o własnych siłach... Zranieni 
ludzie, o ile nie zostaną uleczeni, ra-
nią innych... Prawda i przebaczenie to 
jedyne rozwiązanie problemu bliskow-
schodniego. Jeśli zależy nam na pokoju 
między Izraelczykami i Palestyńczyka-
mi, nie chodzi już o to, by znaleźć roz-
wiązanie. Wyzwanie polega na tym, 
by być tym pierwszym, który odważy 
się owo rozwiązanie przyjąć i zastoso-
wać” (s.269). Pod adresem www.syn-
hamasu.pl można znaleźć wywiady  
z bohaterem książki i wiele komenta-
rzy polskich i światowych mediów na 
jej temat (kw).  

Niezwykły życiorys Palestyńczyka
RECENZJA



Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Białymstoku  jest zborem wielopo-
koleniowym. Jego dużą grupę stano-
wią seniorzy. Mają oni swoje regular-
ne spotkania raz w miesiącu, dzielą się 
świadectwami, modlą się, wspólnie 
obchodzą urodziny i inne jubileusze. 
Opiekę duchową nad seniorami spra-
wuje brat Piotr Dajludzionek, długolet-
ni pastor naszego zboru. Przewodni-
czącą Klubu Seniora jest siostra Maria 
Żachanowicz.

22 stycznia zorganizowaliśmy spe-
cjalne spotkanie poświęcone naszym 
dostojnym Seniorom. 21 i 22 stycznia 
obchodzony jest Dzień Babci i Dzień 
Dziadka, a w zborze chcieliśmy uho-
norować nasze „duchowe” Babcie  
i Dziadków. Na tym spotkaniu uroczy-
ście świętowaliśmy też 82 urodziny 
jednego z bardzo zasłużonych senio-
rów w naszym zborze, jak również  
w Kościele baptystów w Polsce, brata 
Arseniusza Krasnopolskiego. W sali 
dolnej, przy stołach ze słodkościami 
zgromadzili się przedstawicie-
le różnych grup wiekowych 
zboru: seniorzy, młodzież, 
osoby w średnim wieku, jak 
również dzieci. Po wspólnej 
pieśni głos zabrał pastor Piotr 
Dajludzionek. Złożył serdecz-
ne życzenia jubilatowi, bratu 
Arseniuszowi. Przypomniał 
kilka faktów z życia brata Kra-
snopolskiego oraz jego wielkie 
zaangażowanie przy budowie 
wielu obiektów kościelnych, 
m.in. w Białymstoku, Chełmie, 
Kętrzynie, Hajnówce, Elblągu, 
a też WBST w Radości i innych. Przy-
pomniał też jego wieloletnią służbę, 
jako diakona zboru. Życzymy dużo sił 
i zdrowia naszemu bratu wierząc, że 
jego „trud nie jest daremny w Panu”.

Następnie głos zabrał pastor zboru 
Marcin Górnicki. Podzielił się świa-
dectwem życia swoich dziadków  

i ich głębokiej wiary, która niewątpli-
wie miała duży wpływ również na 
jego życie, związane ze służbą pa-
storską. Podkreślił, jak wielkie zada-
nie stoi przed seniorami w zborach  
i rodzinach. Chociaż często brakuje im 
sił fizycznych,  powinni być wzorem 
wiary i modlitwy dla kolejnych poko-
leń, wsparciem duchowym i świadec-
twem wiernego kroczenia za Chrystu-
sem. Młodsi zaś powinni mieć zawsze 
szacunek wobec starszych, otoczyć 
ich opieką i uczyć się od nich. 

Następnie wysłuchaliśmy programu 
poetyckiego oraz „złotych myśli” 
czytanych przez młodzież, np. „Naj-
większą sztuką człowieka jest umieć 
z wdziękiem się zestarzeć”, „Młode 
pokolenie jest pełnoprawnym spad-
kobiercą bogactw, które stworzyły 
poprzednie pokolenia”, czy „Rady 
poszukaj u starego”. Każdy uczestnik 
spotkania otrzymał pamiątkową kar-
tę z wersetem biblijnym: „Pójdziemy  
z naszą młodzieżą i z naszymi star-

cami. Pójdziemy z naszymi synami 
i naszymi córkami (…) gdyż mamy 
obchodzić święto Pana” (2 Księga 
Mojżeszowa 10,9). Spotkanie zakoń-
czyliśmy wspólną pieśnią. Program 
artystyczny przygotowała i poprowa-
dziła całe spotkanie siostra Dorota  
Artysiewicz.                                                   

W dniach 8-10 marca 2012 r. 
w Warszawie-Radości miało 

miejsce szkolenie pastorów i liderów 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w ra-
mach programu Centrum Edukacji Lide-
rów (CEL). Zjazd ten zgromadził uczest-
ników poprzednich dwóch edycji tegoż 
programu doskonalenia przywództwa 
w KChB. W zjeździe brało udział łącz-
nie 40 uczestników. 

Była to dobra okazja do nauki i dzie-
lenia się doświadczeniem w celu lep-
szego wyposażenia do służby. Trzon 
zjazdu stanowiły praktyczne ćwiczenia 
prowadzone przez mentorów progra-
mu lub specjalnie zaproszonych wykła-
dowców. Na pierwszym z nich pastor 
Wojciech Kowalewski omówił różnicę 
pomiędzy dwoma typami przywódz-
twa: „coachingiem” i „mentoringiem”. 
W przypadku obu metod chodzi  
o wpływ bardziej doświadczonej oso-
by na mniej doświadczoną, mający 
na celu jej duchowy rozwój. Jednak 
podejście jest inne. Podczas gdy men-
tor udziela swojemu podopiecznemu 
gotowych wskazówek i rozwiązań 
wynikających z jego własnej wiedzy  
i doświadczenia, „coach” nie daje swo-
jemu podopiecznemu gotowych odpo-
wiedzi, ale stara się stymulować go za 
pomocą umiejętnie zadawanych pytań 
do samodzielnego odkrycia rozwiązań. 
Pracując w grupach zastanawialiśmy 
się, w jaki sposób możemy zastosować 
tego typu podejście w praktyce dusz-
pasterskiej. Na kartach Pisma Świętego 
widzimy, że Jezus stosował obydwie 
metody. Kiedy trzeba było, pouczał  
a innym razem stymulował rozmów-
ców do myślenia za pomocą zadawania 
pytań. Z całą pewnością zastosowanie 
tego typu metody wymaga od „coacha” 
wiele mądrości, pokory i cierpliwości, 
ale rezultaty są zazwyczaj trwałe.

Kolejny wykład tego dnia wygłosili br. 
Richard Blake i Larry Reesor z USA. 
Ten ostatni reprezentuje służbę Glo-
bal Focus, mającą na celu wspieranie 
rozwoju zborów w ich służbie. Stosu-
jąc proste zasady biblijne udało im się 
zmotywować wiele zborów na całym 
świecie do bardziej skutecznej misji, 
skierowanej zarówno do członków ko-
ścioła, jak też do ludzi pozostających 
poza nim. W dużym skrócie chodzi  
o to, by zmotywować wszystkich 
członków zboru do służby zgodnej  
z ich powołaniem, czyli do maksymal-
nego wykorzystania potencjału tkwią-
cego w danym zborze. Wielu ludzi nie 
zdaje sobie sprawy ze swojego obdaro-
wania i możliwości służby dla Pana, zaś 
zadaniem przywódców jest pomóc im 
to odkryć i zastosować. Goście z USA 
dzielili się świadectwami o tym, jak 
mało aktywni członkowie zborów za-
częli prowadzić niezwykle kreatywne 
rodzaje służb. Goście udostępnili goto-
we materiały przydatne do zastosowa-
nia omawianych przez siebie zasad.

Pastor Robert Miksa wygłosił dwa inte-
raktywne wykłady na temat zasad in-
terpretacji Pisma Świętego. Na wykła-
dach omawiane były figury stylistyczne 
stosowane przez Chrystusa, zwłaszcza 
przypowieści. Pracowaliśmy na kon-
kretnych przykładach z Ewangelii, czę-
sto trudnych do interpretacji. Dzięki 
temu wykłady nie były teoretyczne, ale 
zawierały praktyczne wskazówki do 
wykorzystania w codziennej pracy nad 
Słowem Bożym.

Pastor Andrzej Seweryn przedstawił 
zasady homiletyki, tj. nauki o przygoto-
wywaniu i wygłaszaniu kazań. Podob-
nie jak w przypadku wykładów z inter-
pretacji pracowaliśmy na konkretnych 
przykładach. Mówiliśmy o budowaniu 
kazań ekspozycyjnych, mających na 
celu wyjaśnienie danego fragmentu  
Pisma i wezwanie do jego praktycz-
nego zastosowania, jak też na temat 
budowania kazań tematycznych o cha-
rakterze przekrojowym. Br. Andrzej 
Seweryn udzielił wielu cennych wska-

zówek płynących z jego własnego do-
świadczenia kaznodziejskiego i zachę-
cił nas do solidnego przygotowywania 
się do zwiastowania Słowa Bożego.

Z kolei pastor Zbigniew Sobczak mówił 
na temat ewangelizacji w kontekście 
nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez 
wiarę. Wykazywał, że paradoksalnie to 
sprawiedliwość Boża, a nie Jego miło-
sierdzie jest tym atrybutem Boga, któ-
ry stanowi o pewności i skuteczności 
naszego zbawienia. Podkreślał też, że 
należy wystrzegać się takiej ewangeli-
zacji, której centrum nie stanowi uspra-
wiedliwienie z grzechów, i która nie 
prowadzi do prawdziwej społeczności 
z Bogiem.

W piątkowy wieczór pastor Ireneusz 
Dawidowicz podzielił się świadec-
twem społecznego zaangażowania 
białostockiego Zboru „Ku Zbawieniu”. 
Uzasadniał, że ten wymiar ewangeliza-
cji ma nie tylko na celu pomoc osobom 
bezdomnym lub potrzebującym pomo-
cy materialnej, ale również daje możli-
wość dzielenia się Dobrą Nowiną.  

Poranne społeczności prowadzili pastor 
Gustaw Cieślar (piątek) i pastor Daniel 
Trusiewicz (sobota). Br. Gustaw Cieślar 
cytując wybitnego chrześcijańskiego 
teologa Johna Stott’a, mówił o wystrze-
ganiu się dwóch głównych grzechów  
w przywództwie: pesymizmu i mier-
noty (zadowolenia się przeciętnością).  
Br. Daniel Trusiewicz mówił o czyn-
nikach stymulujących i hamujących 
duchowy rozwój. Kluczowym czyn-
nikiem stymulującym rozwój jest bu-
dowanie relacji z innymi wierzącymi,  
o czym mówi nam często stosowany  
w Nowym Testamencie obraz Kościo-
ła, jako ciała Chrystusa (Ef. 4, 11-13).

W programie nie zabrakło czasu na 
wzajemne rozmowy, dzielenie się do-
świadczeniami w służbie i na modlitwę. 
Kolejny zjazd został zaplanowany na 
początek listopada br., na który uczest-
nicy są zaproszeni wraz ze swoimi mał-
żonkami. Marcowy zjazd CEL był okazją 
do duchowego umocnienia, zachętą do 
jeszcze gorliwszej i mądrzejszej służby, 
jak też sprzyjał pogłębieniu wzajem-
nych relacji. Oby Pan dopomógł nam 
zastosować to, czego się dowiedzieli-
śmy w codziennej służbie.  

Zjazd CEL 
w Radości   
    

Paweł Kugler

DZIEŃ SENIORA 
 

Urszula Jankiewicz 
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 Pokonywanie przeszkód

Rozmawianie z kimś o Chrystusie na 
pewno jest trudniejsze od informowa-
nia o dobrej restauracji na sąsiedniej 
ulicy. Niektórzy tak wiele nasłuchali się  
o skandalach na religijnym tle, o graso-
waniu różnych sekt, że nie chcą słyszeć 
o sprawach religijnych. Może zwróciliby 
na to uwagę, gdyby ktoś zaskoczył ich 
dobrym, bezinteresownym uczynkiem? 
Wiadomo przecież, że życie chrze-
ścijanina  przemawia głośniej od jego 
słów. Ponadto nie jesteśmy w bliskich 
relacjach z niewierzącymi. Obawiamy 
się ich, a oni nas. Zapraszamy ich do 
swego kościoła, ale nie odważamy się 
pójść razem z nimi do ich kościoła. 
Stale „gramy na swoim boisku”, tu się 
dobrze czujemy, a tak rzadko „rozgry-
wamy mecze na wyjeździe”, gdzie inni 
czują się „u siebie”. Dlatego nie czuje-
my się kompetentni i dosyć odważni, 
aby rozmawiać o ewangelii poza swoim 
kościołem. Nie wiemy, czym żyją nasi 

sąsiedzi, czy dalsi znajomi. Nie mamy 
odwagi, aby zapukać do ich drzwi i za-
pytać, czy czegoś nie potrzebują. Bez 
żadnych podtekstów na temat ich po-
glądów, czy przekonań religijnych. Gdy 
Jezusa nazwano przyjacielem grzesz-
ników, uważał On to za komplement. 
Dlaczego nie pójść Jego śladem?

Pierwsi chrześcijanie byli skuteczni  
w ewangelizacji, ponieważ odzwier-
ciedlali sobą obecność Chrystusa. Czy-
nili to przez znaki i cuda, ale też przez 
swoje cierpienie. Szczepan został uka-
mienowany, Paweł był bity i prześla-
dowany, ale zawsze widziano w nich 
obecność Chrystusa. Pewien lekarz, 
obsługujący nieuleczalnie chorych 
powiedział, że wielu jego niewierzą-
cych kolegów było do głębi poruszo-
nych spokojem i ufnością cierpiących 
i umierających wierzących. A diakon 
dużego zboru przyznał, że uwierzył  
w Chrystusa, gdy spotkał się z matką, 
która straciła swoje dziecko w wypadku  
drogowym. 

Ewangelizacja przez wyjście 
do innych

Niektórzy uważają, że jedyną metodą 
ewangelizacji jest zapraszanie ludzi 
do kościoła. Dopiero tam mają oni 
możliwość usłyszenia ewangelii. Usły-
szą, ale w postaci monologu. Główna 
trudność polega tu na tym, że większe 
zgromadzenia kościelne to spotkania 
przede wszystkich samych chrześcijan. 
Znowu inni dowodzą, że nabożeń-
stwa niedzielne mają być podobne do 
stacji benzynowych: tam się „tankuje 
paliwo” czy ładuje akumulatory, aby 
jechać dalej. Celem nie jest nabożeń-
stwo, lecz działanie poza kościołem. 
Kościół jedynie przygotowuje wier-
nych do ich samodzielnej ewangeli-
zacji na swoim terenie. Duch Święty 
wskaże im i pomoże w przekazywaniu 
dobrej nowiny ludziom zainteresowa-
nym. Wtedy będzie ona przekazywana  
w postaci dialogu, w ich środowisku,  
w zrozumiałym dla nich języku. A dru-
gą korzyścią będzie przeradzanie się 
zwykłych członków zboru w samo-
dzielnych ewangelistów!

Ewangelia ma być przekazywana na 
nieformalnych spotkaniach, na domo-

wych grupach biblijnych, o ile biorą  
w nich udział ludzie niewierzący. Pa-
miętajmy, pierwsi chrześcijanie nie 
mieli budynków kościelnych! Dlatego 
często spotykali się w domach pry-
watnych. A najlepiej ewangelia jest 
przyjmowana właśnie w rozmowie 
indywidualnej. Pojęcie ewangelizacji 
przez przyjaźń utrwaliło się wtedy, 
gdy w połowie ubiegłego wieku jeden 
wierzący człowiek przyjął do swego 
domu bezdomnego, a gdy ten się na-
wrócił, zaczął stosować tę metodę wo-
bec swoich dawnych przyjaciół.

Ewangelizacja przez przyjaźń to po 
prostu zbliżanie się do ludzi w imieniu 
Chrystusa. Okazywanie im szacunku, 
poświęcanie czasu. Każdy chrześcija-
nin może to robić. Jakże jest wielu na 
tym świecie samotnych ludzi, którzy 
oczekują na przyjaciela! Gdy ich od-
wiedzisz, zaraz zapytają – dlaczego? 
Czym się kierujesz w swoim postę-
powaniu? Przestań stale modlić się  
o przebudzenie duchowe, o nawróce-
nie swoich krewnych i sąsiadów. Po 
prostu pójdź do nich! Zainteresuj się 
nimi, może czegoś potrzebują. Nie po-
uczaj, nie krytykuj, nie popisuj się swo-
ją wiedzą, nie opowiadaj o zaletach 
swego kościoła. Przestań ciągle mówić 
o sobie. Posłuchaj, co inni mówią o so-
bie, co ich niepokoi i boli. 

Drugim ważnym elementem w ewan-
gelizacji przez przyjaźń jest aktywna 
dobroć – czynienie czegoś dobrego 
bez egoistycznego motywu. Paweł 
napisał: „Dopóki więc mamy czas, 
czyńmy dobrze wszystkim” (Gal. 6,10). 
Jako chrześcijanie umiejmy się przy-
jaźnie uśmiechać, wypowiadać budu-
jące słowa i pomagać uczynkami mi-
łości. Może trzeba pomóc sąsiadowi 
ostrzyc trawnik czy odśnieżyć ścieżkę, 
podwieźć do sklepu czy do lekarza. 
Takie działania otwierają drzwi do 
nowych przyjaźni. Dla ludzi kierowa-
nych Duchem Świętym są to natural-
ne odruchy. Naturalne chrześcijańskie  
odruchy.

W kontaktach z obojętnymi religijnie 
ludźmi nie należy zbyt szybko ich 
„ewangelizować”, inaczej przestraszą 
się i odwrócą od nas. Nie krytykujmy 
i nie potępiajmy ich politycznych, czy 
religijnych poglądów. Więcej trzeba 

TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA CZY MISJA?

Jak mogę przerwać milczenie na 
temat najważniejszej osoby w swo-
im życiu? Dlaczego brakuje mi od-
wagi w przekazywaniu najlepszej 
w świecie wiadomości? Chociaż 
ewangelia zatacza coraz to szersze 
kręgi, wielu wierzących wciąż mil-
czy na jej temat. Gdy tylko wybu-
dują kościelny budynek i zaczną 
płacić pastorowi, czują się zwolnieni  
z obowiązku przekazywania nie-
wierzącym ewangelii, wymawiają 
się brakiem czasu czy niedostat-
kiem kompetencji.

wtedy słuchać, niż mówić. Ale w swo-
im czasie trzeba powiedzieć, że kiedyś 
czuliśmy się podobnie, ale teraz Pan Je-
zus wysłuchał naszych modlitw i wziął 
na siebie nasze obawy i brzemiona. Je-
żeli po tym nasz przyjaciel nie zechce 
się już z nami spotykać, niech to bę-
dzie jego decyzja. Często tacy ludzie 
po pewnym czasie przypomną sobie 
o tej rozmowie i zapragną jej kontynu-
owania. Ziarno prawdy musi odleżeć 
jakiś czas w ziemi, zanim wykiełkuje.

Jak prowadzić innych  
do Chrystusa?

Tego wielu z nas się boi. Nie wiemy, 
od czego zacząć. Jeżeli chcesz pro-
wadzić kogoś do Chrystusa, powinie-
neś znać kilka podstawowych prawd. 
Zawierają się one w czterech nastę-
pujących punktach: Każdy człowiek  
z natury jest grzesznikiem; nikt nie jest 
w stanie zbawić siebie samego; w swo-
jej miłości Bóg posłał Jezusa Chrystusa, 
który zmarł na krzyżu, aby zapłacić za 
nasze grzechy; zbawienie jest sprawą 
osobistą, wymaga ono osobistej decy-
zji grzesznika – jego przyznania się do 
grzechu i pełnego zaufania Chrystuso-
wi. Na potwierdzenie tych prawd nale-
ży mieć pod ręką odpowiednie teksty 
biblijne lub traktat zawierający obja-
śnienie tych czterech zasad. 

Jeżeli dana osoba jest gotowa przyznać 
się do grzechu i zaufać Jezusowi, po-
proś, aby zaprosiła Go do swego serca 
i życia. Bądź jednak przygotowany na 
to, że niektórzy nie zechcą zaufać Je-
zusowi. Znowu inni będą stawiać ra-
czej na własną sprawiedliwość niż na 
łaskę Bożą. Wtedy na nic zdadzą się te 
cztery punkty dowodzenia. Jeżeli spo-
tkamy się z tak radykalną niewiarą, nie 
musimy się obrażać. Bądźmy uprzejmi 
i módlmy się, aby Bóg kontynuował to 
dzieło w ich sercach.

Ludzie bez Chrystusa są zgubieni i idą 
do piekła. Wiemy, że mamy ich kochać 
i powiedzieć im o Jezusie, ale staramy 
się przerzucać odpowiedzialność za 
to na innych. A może jednak każdy  
z nas powinien coś zrobić w tej spra-
wie? Zastanówmy się nad tym i popro-
śmy Boga o pomoc.     

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

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

Zapraszamy do Krynicy!

Do zobaczenia w Krynicy!

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

   wangelizacja 
przez przyjaźń
E
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Jezus w swoim nauczaniu dodał do 
listy przykazań nakaz głoszenia 
ewangelii. W zasadzie, jest to chy-

ba jedyny system religijny świata z tak 
wyrazistym i jednoznacznym nakazem  
w tej kategorii. Co prawda, już Stary 
Testament mówił o Bożym panowaniu 
nad całym światem, o Izraelu mającym 
być ambasadorem Boga wśród naro-
dów, ale Żydzi niewiele w tej dziedzi-
nie robili i w zasadzie nie czuli takiego 
obowiązku. Jezus to zmienił a aposto-
łowie z ewangelizacji i misji uczynili 
zasadę życia Kościoła. Przyniosło to 
szybkie efekty, już w kilkadziesiąt lat 
po wniebowstąpieniu Chrystusa Ko-
ściół stał się zauważalną instytucją, 
zaczął być też postrzegany, jako za-
grożenie dla pogańskiego świata, co  
w konsekwencji doprowadziło do prze-
śladowań.  

Nakaz głoszenia ewangelii i pozyskiwa-
nia wiernych jest głównym powodem 
niechęci i walki z Kościołem do dzisiaj. 
Aktywność misyjna Kościoła uderza  
w status quo społeczeństw sprawiając, 
że dochodzi do powstawania nowej 
linii podziału społecznego, a społe-
czeństwo zawsze broni się przed tak 
radykalnymi zmianami. Rozwój Kościo-
ła zagraża stabilności układu społecz-
nego, zmienia jakość i kierunek relacji, 
wprowadza nowe wierzenia i nowe 
priorytety grup społecznych, wreszcie, 
uderza w stary porządek, zmieniając 
go i eliminując z życia społecznego  
(Dz. 19,23-40). Właśnie to „stare” bro-
niąc się przed zmianami występuje 
radykalnie przeciw wierze, tracąc pa-
nowanie nad duszami ludzkimi broni 
się przez walkę z ewangelią. Prześlado-
wania chrześcijan mają między innymi 
swoje źródło w strachu przed nowym 
w swoim sąsiedztwie. 

Z drugiej strony, nasz wewnętrzny 
strach przed konsekwencjami głosze-
nia ewangelii zamyka usta Kościołom 
i członkom wspólnot. Obawa niekom-
petencji, wplątania się w różnorodne 
układy społeczne jest przeszkodą po 
stronie nas, wierzących w tym procesie. 
Jakże trudno jest mówić ludziom o ich 
grzechach i potrzebie nawrócenia, na-
wet wewnątrz Kościoła! Osoby o tak ra-
dykalnym przesłaniu są niemile widzia-
ne. Przecież kochamy swoje grzechy  

i nie chcemy pozwolić, aby ktokolwiek 
zburzył nasz spokój. O wiele łatwiej 
jest wejść w tryb pozornego głosze-
nia ewangelii. Nazywam to „upra-
wianiem kościelnictwa” – działaniem  
w kierunku humanitarnym, tworzeniem 
kółek zainteresowań w zborze, które 
powstają pod pozorem ewangelizacji  
i nigdy nie wychodzą poza wymiar lu-
dzi w kościele. W ten sposób uspakaja-
my swoje sumienia, możemy wykazać 
się ogromną aktywnością i zerowymi 
lub prawie zerowymi efektami ewange-
lizacyjnymi. 

Apostolski wzorzec  
głoszenia ewangelii

Warto zadać sobie pytanie: co Jezus 
miał na myśli, mówiąc o głoszeniu 
ewangelii? Gdy spojrzymy do Dziejów 
Apostolskich, mamy ukazany bardzo 
przejrzysty schemat tego procesu. Na 
samym początku dochodzi do spo-
tkania z drugim człowiekiem, potem 
apostołowie nauczali przesłania Do-
brej Nowiny, a potem prowadzili za-
interesowanych do podjęcia decyzji. 
Na końcu tego procesu była integracja 
nowo ochrzczonego ze społecznością 
wierzących. 

Wydaje się, że każdy z tych elementów 
jest ważny i istotny. W procesie tym 
możemy zwrócić uwagę na jeszcze je-
den fakt. Ewangelizacja była z jednej 

strony inicjatywą indywidualną (Dz. 
8,4-8), gdzie widzimy rozproszonych 
chrześcijan z własnej inicjatywy gło-
szących Słowo Boże, ale była też ini-
cjatywą kościelną (Dz. 13,1-3), gdy zbór 
w Antiochii po modlitwie wysyła grupę 
misyjną pod przywództwem apostoła 
Pawła. W każdym z tych przypadków 
zbór wspierał tę misję i gdy pojawiły się 
efekty, organizował pomoc i oferował 
wsparcie duszpasterskie. 

Dzieje Apostolskie zawierają sche-
mat nauczania w czasie ewangeliza-
cji. Schemat ten był zawsze taki sam  
i koncentrował się na jednym temacie. 
Śmierć Chrystusa za grzechy świata 
to przewodnia myśl każdego kazania 
ewangelizacyjnego w Nowym Testa-
mencie. Wszystko inne było cieniem 
tego głoszenia. Radykalne słowo wy-
woływało ostre podziały społeczne, 
jedni byli za, inni stawali się wrogami 
ewangelii i Kościoła. To przesłanie nie 
było łagodzone w żaden sposób, ale 
jednoznacznie stwierdzało: jesteście 
grzesznikami a Jezus na drzewie krzyża 
was zbawił i jedyne, co możecie zrobić 
to opuścić stary świat i przyłączyć się 
do Jezusa. 

W pierwszym i drugim wieku rozwo-
ju Kościoła, w listach i pismach Ojców 
Apostolskich wyraźnie widać ten sam 
trend i ten sam temat. Dopiero później 
te treści zostały zastąpione problemami 
teologicznymi dotyczącymi natury Je-

zusa, organizacji Kościoła itp. Efektem 
tego był spadek misyjności i dynami-
zmu wiary, a też skutkiem ubocznym 
były narastające podziały wśród wie-
rzących zwolenników jednej lub dru-
giej teorii na temat natury Jezusa, lub 
roli biskupów w Kościele. Sami wiemy, 
jak bardzo można się poróżnić w spra-
wach organizacyjnych poruszanych na 
naszych Konferencjach Zborowych. 

Współczesne wymiary 
ewangelizacji

Ten proces zachodzi do dzisiaj. Rady-
kalne chrześcijaństwo z jednoznacznie 
podawaną prawdą ewangelii o zbawie-
niu z wiary i łaski przez krzyż Jezusa 
nie stanowi dzisiaj kluczowego zagad-
nienia teologicznego i praktycznego. 
Rzadko kiedy w kazaniach ta prawda 
jest w tak radykalnej formie głoszona,  
a w niektórych społecznościach ko-
ścielnych jest tak głęboko ukryta, że 
wierni nie znają odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego jesteś zbawiony? Sam tego 
doświadczyłem na sobie, gdy przez 
wiele lat mojej wiary nie znałem odpo-
wiedzi na to pytanie. Dopiero wejście 
w środowisko ewangeliczne i zaintere-
sowanie teologią odkryło przede mną 
tę prawdę. 

Jedną z metod ewangelizacji jest „za-
rzucenie wędki”, czyli organizowanie 
zajęć, które mają zainteresować niewie-

rzących kościołem. Przykładem na to 
może być szkoła językowa, działalność 
klubowa, itp. Niestety, nie tak rzadko 
zdarza się, że ta zarzucona wędka nie ma 
na haczyku przynęty. Mówiąc wprost,  
z czasem z planów ewangelizacyjnych 
pozostaje jedynie wspomniana szko-
ła, czy aktywność w klubie, a zanika 
element głoszenia ewangelii uczestni-
kom spotkań. To, co miało być w pla-
nach pretekstem do ewangelizacji staje 
się atrapą działań ewangelizacyjnych, 
uspakajającą sumienia aktywistów za-
angażowanych w pracę. Ewangelizacja 
zaś staje się marginalnym elementem 
spotkań. Może czasami ktoś wspomni 
o Jezusie i zbawieniu, ale raczej docho-
dzi do tego coraz rzadziej. W efekcie 
końcowym, członkowie społeczności 
są zaangażowani w pracę kościelną,  
a zbór tak jak stał liczebnie w miejscu, 
tak stoi nadal, gdyż z tych grup nikt nie 
przychodzi do wiary, bo też i nie ma 
możliwości. Statystycznie wygląda to 
bardzo efektownie, praktycznie zaś jest 
marnowaniem ogromnego potencjału 
aktywistów zaangażowanych w te służ-
by. Oczywiście, kościół ma też za za-
danie niesienie pomocy humanitarnej, 
wychowywanie dzieci, wspieranie po-
trzebujących, ale zgódźmy się – to nie 
jest realizowanie zadania priorytetowe-
go, którym jest misja i ewangelizacja. 

Czym więc jest ewangelizacja i misja 
Kościoła? Odpowiedź możemy znaleźć 
w Dziejach Apostolskich. Jest to dość 
jednoznaczne i radykalnie głoszone 
przesłanie. Jesteś grzesznikiem potrze-
bującym zbawienia w Jezusie. Możesz 
je osiągnąć poprzez decyzję wiary  
i zaufania Jezusowi, a przyłączając się 
do zboru masz szansę na duchowy 
rozwój i wzrost. Warto zweryfikować 
działanie kościoła pod tym kątem i za-
stanowić się, czy te nasze aktywności 
zborowe na pewno spełniają ten waru-
nek. A może są jedynie zaworem bez-
pieczeństwa, pomagającym członkom 
zboru pozbyć się wyrzutów sumienia, 
że nic nie robią w kościele? Może war-
to przedefiniować istotę takiej służby 
i odnowić ją w duchu ewangelizacji  
i misji Kościoła? 

Dobrze, że Kościół angażuje się w mi-
sję społeczną, dobrze, że członkowie 
zboru są aktywni w służbie, dobrze, 

że powstają inicjatywy mające na 
celu przyciąganie niewierzących do 
zborów. Źle natomiast się dzieje, gdy 
pozostajemy bierni ewangelizacyjnie  
w tych aktywnościach. Patrząc na nasz 
Kościół widać ogromny wysiłek w zbo-
rach podejmowany w celu dotarcia do 
ludzi spoza środowiska, ale wiele tego 
wysiłku się marnuje, gdyż nie ma cią-
gu dalszego, nikt nie ewangelizuje tych 
ludzi. 

Przez ponad osiemnaście lat prowadzi-
łem służbę charytatywną wśród dzie- 
ci. Był klub w zborze, organizowali-
śmy dwa razy w roku wycieczki waka- 
cyjne. Głosiliśmy ewangelię. Przez 
te obozy przewinęło się ponad 200 
dzieci ale efekty ewangelizacyjne są 
mizerne. Gdy po latach się nad tym 
zastanawiam widzę, że jedynie kilkoro  
z nich nawróciło się i stało się członka-
mi zborów. Reszta tych już dorosłych 
ludzi prowadzi świeckie życie, daleko 
od wiary i Boga. Dotyczy to zarów-
no dzieci z rodzin niewierzących jak  
i dzieci liderów zboru. Wysiłek włożo-
ny w tę pracę był ogromny, koszty też. 
Zaangażowaliśmy wielu liderów, efekt 
pozostaje daleki od oczekiwań. 

Zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest? 
Dlaczego takie mizerne efekty ewan-
gelizacyjne dała ta praca? Być może, 
chcieliśmy przyciągnąć do kościoła 
dzieci a zapomnieliśmy o rodzicach? 
Po kilku dniach z nami dzieci wracały 
do swoich rodzin i to one dominowały 
w kształtowaniu ich charakteru i poglą-
dów. Gdybym dzisiaj rozpoczynał tę 
pracę na nowo, sugerowałbym zwró-
cenie większej uwagi na rodziny. Tak 
zresztą robili apostołowie, zawsze, gdy 
mówili o ewangelizacji wspominali, że 
cały dom się nawrócił. Kierowali swoją 
misję nie do jednostek, ale do rodzin. 
Być może to jest błąd naszych aktyw-
ności misyjnych, koncentrujących się 
na jednostce, a nie na rodzinie?  

Z drugiej strony, coraz trudniej jest 
przekonać ludzi do ewangelii i życia 
w społeczności z Bogiem. Wiara wy-
daje się współczesnemu człowiekowi 
mało atrakcyjnym sposobem na życie. 
Świat oferuje wydające się atrakcyjniej-
szymi sposoby na życie. Konsumpcja, 
wolność w sferze erotycznej, bogactwo 
wydają się lepszym rozwiązaniem niż 

Ryszard Tyśnicki

Przykazanie 
głoszenia 
Ewangelii

TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA CZY MISJA?
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Dana mi jest wszelka moc na niebie  
i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna i Ducha Święte-
go, ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem. A oto ja jestem 
z wami po wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata (Mt 28:19-20).

Ktoś może powiedzieć, co za dziwny 
tytuł. Czyż ewangelizacja i misja to nie 
to samo?

No nie to samo. Już w popularnym 
użyciu zazwyczaj ewangelizacja to 
działanie mające na celu pozyskanie 
dla Chrystusa jednostki. Nawet, gdy 
robimy dużą ewangelizację, za cel 
mamy właśnie osobiste decyzje i nic 
więcej.

Tymczasem misja to coś szerszego. 
Czasami oczywiście misja oznacza 
ewangelizację, tyle że gdzieś dale-
ko od domu (w innym mieście, bądź 
innym kraju). Ale zazwyczaj misja to 
działanie, które opierając się na ewan-
gelizacji sięga dalej. Otóż, oznacza 
zazwyczaj założenie zboru, bądź 
zborów. Oznacza innymi słowy stwo-
rzenie organizmu duchowego, który  
w samodzielny sposób potrafi zarów-
no troszczyć się o ewangelizację, jak 
i już zewangelizowane osoby, w ich 

rozwoju w świętości i posłuszeństwie. 
Potrafi również się reprodukować – 
czyli tworzyć nowe zbory.

Czy więc naszym celem powinna być 
ewangelizacja (dzielenie się ewange-
lią 1:1), czy misja (myślenie perspek-
tywiczne o zakładaniu nowych zbo-
rów)? Oraz – jak by to zmieniło nasze 
życie?

Ewangelizacja, czy misja?
Zastanówmy się najpierw nad pierw-
szym pytaniem. Ewangelizacja, czy 
misja?

Zwróćmy przede wszystkim uwagę, 
że ani słowa misja, ani ewangelizacja 
nie ma w Biblii. To słowa współcze-
sne. Stworzone na pewno w dobrych 
intencjach, aby wskazać zadanie, jakie 
stoi przed Kościołem i poszczególnym 
chrześcijaninem. Tylko pytanie brzmi, 
czy słusznie i właściwie, trafnie wska-
zuje w poszczególnych tekstach Biblii 
Boże dla nas przesłanie? 

Weźmy tekst podstawowy, cytowany 
na początku – Ewangelia Mateusza 
(28:19-20). O czym ten fragment fak-
tycznie mówi? CO nam nakazuje? 

Z pewnością ewangelizację. Nie moż-
na zostać uczniem – a mamy nimi czy-

nić narody – bez przyjęcia ewangelii. 
Ewangelia to wiadomość o dostępnym 
dla grzeszników w Jezusie Chrystusie 
przebaczeniu grzechów i możliwości 
rozpoczęcia życia na nowo, razem  
z Bogiem i dla Boga. Przyjęcie ewan-
gelii to uwierzenie owej wiadomości; 
zbudowanie życia na podstawie tej Bo-
żej obietnicy i wezwania. Koniec? By-
najmniej. Dopiero początek. To przyję-
cie ewangelii ma się wyrazić społecznie 
rozpoznawalną identyfikacją z Bogiem 
– bo tym jest chrzest. To wydarzenie. 
Coś się dzieje. Konkretnie Stefek, bądź 
Zosia (bądź ktokolwiek inny) wyzna-
ją, że stali się nowym Stefkiem i nową 
Zosią, dzięki Trójjedynemu Bogu. Wy-
znają to publicznie. Czynią jawną we-
wnętrzną, ukrytą zmianę. 

Więcej: utożsamiają się z grupą, któ-
ra ich chrzci. Zwróćmy uwagę, że to 
Kościół (uczniowie Jezusa, którzy są 
świadkami Jego zmartwychwstania,  
a po nich następne pokolenia) otrzy-
mują polecenie chrzczenia. A więc, 
jest ktoś, kto chrzci i ktoś jest chrzczo-
ny. Nikt tu sam się nie chrzci. Założenie 
widoczne w listach Pawła jest oczywi-
ste: chrzcząc się ze względu na wiarę 
w Jezusa Chrystusa, stajesz się częścią 
Jego ciała na ziemi, czyli Kościoła.  
A ów Kościół to nic innego, jak kon-

pokuta, wyrzeczenie się grzechu i ży-
cie w świętości. Gdy do tego dodamy 
zgorszenia wywoływane przez ludzi 
kościoła, nominalizm to okazuje się, że 
trudno jest zainteresować kogokolwiek 
ewangelią. Zresztą, już Jezus to zapo-
wiedział zadając pytanie; „A czyżby 
Bóg nie wziął w obronę swoich wybra-
nych, którzy wołają do niego we dnie  
i w nocy, chociaż zwleka w ich spra-
wie? Powiadam wam, że szybko weź-
mie ich w obronę. Tylko, czy Syn Czło-
wieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (Łuk. 18:7-8).

Ewangelizacja jest trudnym zadaniem, 
frustrującym i przynoszącym mniejsze 
efekty od oczekiwanych. Tego doświad-
czają wszyscy zaangażowani w ten 
proces. Jakże trudno dzisiaj jest zainte-
resować człowieka prawdami ewange-
lizacyjnymi. Od lat mam stronę inter-
netową1 przekazującą prawdy ewange-
liczne i obserwuję ruch internautów na 
mojej stronie. Jest on minimalny, kilka 
osób dziennie tam zagląda, maila z py-
taniami do mnie piszą dwie, trzy osoby 
rocznie, gdy zaś spojrzymy na ruch na 
stronach świeckich, propagujących war-
tości mało mające wspólnego z ewange-
lią, to zobaczymy kilkaset razy większe 
zainteresowanie. Ewangelizacja zawsze 
pozostanie mało skutecznym sposobem 
na sukces w życiu, ludzie bowiem bar-
dziej kochają grzech niż Boga i trudno 
ich zachęcić do zmiany stanowiska. 
Tu możemy się też wiele nauczyć od 
samego Jezusa. Głosił ewangelię tłu-
mom a w efekcie końcowym nawet 
dwunastu apostołów nie wytrwało 
przy nim do końca. Ważne jest, aby-
śmy byli na tyle aktywni, aby każdego 
szukającego znaleźć, aby nikt z naszej  
winy nie pozostał poza zbawieniem. 

W przypowieści o siewcy były przed-
stawione cztery gleby i tylko jedna 
przyniosła spodziewany efekt. Pozosta-
łe w mniejszym lub większym stopniu 
okazały się ugorem. Niemniej, musimy 
siać. Głosząc ewangelię nie możemy 
zapominać, że Bóg daje wzrost. Wy-
konajmy dobrze swoją pracę a resztę 
zostawmy łasce Bożej i działającemu 
Duchowi Świętemu.  

1  http://tysnicki.republika.pl

kretne, widzialne zbory. Gromadzący 
się i tworzący nową społeczność wy-
znawcy Chrystusa. Nie widzę w Biblii 
chrześcijaństwa pozazborowego. Na-
wrócenie więc ma być ostatecznie wy-
darzeniem publicznym: identyfikacją 
z Ludem Chrystusowym, z Kościołem, 
pośród szerszego społeczeństwa. 

Ale więcej. Mamy czynić uczniami 
wszystkie narody. Kto? My, Kościół. 
Któż inny? W historii misji znany jest 
przypadek Williama Careya, pioniera 
współczesnej misji protestanckiej, któ-
rego Bóg użył do pociągnięcia wielu 
za sobą. Za jego czasów większość 
baptystów uważała, że owszem, trzeba 
czynić wszystkie narody uczniami Je-
zusa. Ale, jak to ujął pewien ówczesny 
starszy brat – „gdyby Bóg chciał zbawić 
pogan [inne narody], to posłałby tam 
aniołów”. Nie martwmy się więc o inne 
narody – argumentował – martwmy 
się o nasze podwórko. Bóg, ze swymi 
aniołami, będzie się martwił o resztę. 

Brzmi to praktycznie, logicznie. Czyż 
nie trzeba zacząć od własnego po-
dwórka? Tylko, czy wolno nam my-
śleć tylko o nim, skoro celem Bożym 
są wszystkie narody? Kto ma tworzyć 
nowe zbory, jak nie istniejące zbory? 
Biblia nie mówi nic o organizacjach mi-
syjnych (swoją drogą, ich skuteczność 
jako „wyręczacza” zborów w misji jest 
dyskusyjna). Kto ma się zająć zakłada-
niem nowych zborów, jak nie istniejące 
zbory? Ktoś inny? Jaki ktoś inny? Czym 
on różni się od nas? Dlaczego on (oni), 
a nie my? 

Historia dowodzi, że najważniejszym 
potencjałem do zakładania zborów jest 
poczucie odpowiedzialności za misję, 
wzięte na siebie. William Carey, ubogi 
szewc i pastor maleńkiego zboru nie 
był na pewno człowiekiem, który mógł 
powiedzieć: „no tak. Mam sporo pie-
niędzy, duży zbór, czas zająć się misją”. 
A Bóg użył go w wyjątkowy sposób. 
Nie sądzę, by jego warunki finansowe 
zasadniczo różniły się od naszych, je-
śli w ogóle. To, co go różniło to wizja 
misji, jako jego obowiązku. I to właśnie 
sprawiło, że stał się tym, kim się stał.  
I choć Bóg aniołów również używa, to 
jako towarzyszy Kościoła. Nie posyła 
ich po to, by wyręczać Kościół, który 
nie bierze nakazu swego Pana na po-

ważnie, ale po to, by mu w tym zada-
niu pomagać.

Myślę, że to już w zasadzie odpowia-
da na pytanie. Nie chodzi o samo na-
wrócenie. Chodzi o wspólne tworzenie 
przez nawróconych zgromadzonych  
w zborach, ciała Chrystusa we wszyst-
kich narodach. Wspólne działanie, 
wspólne sięganie dalej, do nowych 
gotowych na chrzest. W tym kontek-
ście pojawia się kolejny nakaz: uczenia 
wszystkiego, co przekazał Chrystus. 
Ewidentnie więc NIE WYSTARCZY 
ewangelizować. Po prostu. Chodzi też 
o wzrost. A ostatecznie – jak przy-
pomina ostatnio z mocą John Piper –  
o uwielbienie: „Misja nie jest najważ-
niejszym celem Kościoła. Jest nim 
uwielbienie. Misja istnieje, bo nie ist-
nieje uwielbienie. Bóg jest najważ-
niejszy, nie człowiek. Kiedy ten wiek 
się skończy, a niezliczone miliony od-
kupionych padną na twarz przed Bo-
żym tronem, misji już nie będzie. To 
czasowa konieczność. Ale uwielbienie 
trwać będzie na wieki.”11 To, co uwiel-
bia Chrystusa, to nie grzesznicy jedynie 
zewanglizowani, ale grzesznicy, którzy 
po zewangelizowaniu zostali nauczeni 
Jego woli i znając Jego wolę, ożywieni 
łaską, są jej posłuszni. Posłuszni, czyli 
gotowi wziąć na siebie realizację naka-
zu Pana dalej. 

Obecność Chrystusa
Zwróćmy w końcu uwagę na małe 
słówko: „Oto”. Niby nic. Ale bardzo 
wiele. Owo „oto” można tłumaczyć: 
spójrzcie!, patrzcie! Na co? Ano na to, 
że KIEDY TAK właśnie POSTĘPUJEMY, 
Chrystus jest „z nami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata”. Spójrzcie! 
Towarzyszę Wam W TYM. Widzicie 
moją obecność, błogosławieństwo, 
działanie mojej mocy towarzyszące 
TEMU. Obecność Chrystusa nie jest 
więc bezwarunkową obietnicą. To 
obietnica związana z posłuszeństwem 
Jego nakazowi, która zachęca Kościół 
do działania. Do wierności owemu po-
leceniu. W tym mnie spotkacie – mówi 
Chrystus. W tym będę z Wami cały 
czas, aż ów czas, ów świat czy wiek, 
się zakończy.

1  J. Piper, Let the Nations Be Glad, Grand 
Rapids 2003, 9.

TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA CZY MISJA?

Mateusz Wichary
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Chrystus wymaga więc, bo nakazu-
je, od swego Kościoła, aby zarówno 
ewangelizował, jak i rozwijał, uświęcał 
uczniów. Tak, by owi byli miastem na 
górze, solą ziemi (Mt. 5). By widząc na-
sze dobre – inne, odmienne, szczegól-
ne – uczynki, owe narody przychodziły 
do Ojca i chwaliły Go za jego działanie 
(Mt. 5:16). 

Ewangelizacja jest więc konieczna, 
ale niewystarczająca. Równie waż-
ne jest poznanie woli Chrystusa dla 
owych nawróconych narodów. Pismo 
jest skuteczne dla „przygotowania nas 
do wszelkiego dobrego dzieła” (2 Tm. 
3:17). Czy się przygotowujemy? Co 
mówi Chrystus o eutanazji? Co mówi 
Chrystus o współczesnym kryzysie? 
Narody powinny się dowiedzieć. Po to 
stają się uczniami. Czy zadajemy sobie 
takie pytania? Obyśmy woli Chrystusa 
nie ograniczali do kilku wygodnych, 
mało drażliwych tematów. 

Chodzi o misję. A o co chodzi w mi-
sji? Chodzi o to, by sięgać dalej. Poza 
siebie, wzorem Boga. Boga, który stał 
się ciałem; stał się pełen łaski i prawdy, 
który zamieszkał pośród nas (J. 1:18), 
który posłał swego Ducha we wszel-
kie zakamarki naszego świata; który 
chce poprzez nasze wysiłki - błogo-
sławione przez Niego samego, które-
mu „dana jest wszelka moc na niebie 
i ziemi”, stać się znanym wszystkim 
narodom. Aby owe narody, poprzez 
przylgnięcie do Niego, złączenie się  

z Nim w Jego ziemskim ciele, którym 
jest Kościół, pouczone przez wcześniej-
sze pokolenie żyły zgodnie z Jego wolą, 
dla Jego chwały. I szły dalej i dalej tak, 
aby cała ziemia była pełna poznania 
chwały Pana! A On będzie z nami, po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata! 
Idźmy więc – po to właśnie. Oto misja. 

Praktyczne zmiany
A teraz drugie pytanie. Jak to by zmie-
niło nasze życie? A może w ogóle? 

Myślę, że zmieniłoby to najpierw ży-
cie przywództwa, a następnie całego 
zboru. Zmieniłoby się planowanie. 
Okazałoby się, że nie tylko chodzi  
o ewangelizację lokalną, ale również 
działanie w innym mieście. A może 
w innym kraju, gdzie mamy jakiś kon-
takt? Może wśród zborowników, którzy 
wyjechali za chlebem? A może gdzieś, 
gdzie widzimy potrzebę – przez infor-
macje, które do nas docierają? Może 
zrodziłoby się z tego jakieś partnerstwo 
z kościołami bądź osobami w innych 
krajach? Wspólne projekty, wzajemna 
pomoc. Uczenie się od siebie nawza-
jem. Zachęta i radość, gdy widzimy, jak 
„oto jest pośród nas” - błogosławi na-
sze wspólne wysiłki – w nawróceniach, 
przemianie życia. 

Te ostatnie aspekty to już nie tylko 
przemiana życia kilku przywódców  
w zborach, ale rzeszy zwykłych człon-
ków. Którzy widząc, czym żyje pastor/

starsi, chcą się zaangażować. Skutkiem 
tego błogosławieństwo dawania, two-
rzenia, ożywia zbór, który dotąd być 
może nawet nie wiedział, jaki ma po-
tencjał. Angażują się osoby dotąd nie 
zaangażowane. Atmosfera na nabożeń-
stwach i spotkaniach zborowych się 
zmienia. Okazuje się, że każdy może 
przyłożyć do tego rękę, bo potrzeba 
każdego chętnego i to różnych darów – 
zarówno duszpasterskich, jak i pomocy 
w projektach związanych z remontami 
czy budową. 

Skąd to wiem? Nie we wszystkim ze 
swego własnego doświadczenia, choć 
mam nadzieję, że to się zmieni. Wiem 
to z rozmów z kilkoma pastorami, któ-
rzy przyjeżdżają pomagać nam, Pola-
kom na obozach rodzinnych. Mówią,  
i wiem, że to prawda, że korzystają 
obie strony. Bo misja zmienia i otrzy-
mujących i dających. To doświadczenie 
Bożej obecności w wyjątkowy sposób, 
które łączy się właśnie z dawaniem, 
wychodzeniem poza siebie, przemianą 
życia innych – daleko od nas, bez bez-
pośredniego interesu, jedynie w satys-
fakcji, że dokładamy rękę do rozwoju 
Bożego królestwa. Bycia gdzie indziej, 
gdzie spotkaliśmy Boga tak samo, jeśli 
nie wspanialej działającego, jak u nas.

Czy warto? Myślę, że warto. Niech Bóg 
da nam zapał i siły, aby stawiać sobie 
odważne, misyjne cele. I niech z nami 
w tym będzie, tak jak obiecał, dla swo-
jej chwały, Amen.  
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czyli wiara szukająca zrozumienia

Ojciec scholastyki
- Anzelm z Canterbury  
(1035-1109)

O scholastyce
Niewiele jest terminów, które nasyco-
no bardziej negatywną i mylącą tre-
ścią niż scholastyka. Dla przeciętnego 
absolwenta szkoły średniej, a często  
i studiów to jakaś podejrzana prymi-
tywna pseudonauka, polegająca na 
słynnym (wspomnianym już przeze 
mnie) liczeniu diabłów na główce od 
szpilki. Negatywne konotacje tego ter-
minu znajdujemy też w pismach niektó-
rych protestantów, którzy uległszy rene-
sansowo-oświeceniowej propagandzie 
(obecnej zresztą już i w pismach Oj-
ców Reformacji), też widzą w tym nur-
cie myślenia wyłącznie jakąś parodię 
filozofii i teologii. Renesans i oświece-
nie krytykowały scholastykę ze swojej 
perspektywy i miały do tego prawo, bo 
było to jakoś historycznie uzasadnione. 
Tyle, że gdybyśmy zapoznali się właśnie 
z ich perspektywą, to wcale nie jest 
oczywiste, że byłaby ona nam bliższa 
niż sama scholastyka. Tak naprawdę, są 
to wszystko pewne nurty myślenia cha-
rakterystyczne dla swoich czasów, któ-
re dla nas w pewnych aspektach mogą 
wydawać się naiwne (tak jak nasza 
oczywista dla nas perspektywa będzie 
niechybnie wyśmiewana za 50, 100 
czy 200 lat). Scholastyka nie wyróżnia 
się na tym tle ani pozytywnie, ani nega-
tywnie. To jest pewna forma myślenia, 
która kształtowała się stopniowo, i któ-
ra bywała wykorzystywana dla różnych 
treści, zarówno odległych tradycji pro-
testanckiej, jak i jej bliskich. 

Można mówić o jej czterech źródłach. 
Pierwsze to jej rozumienie stosunku 
wiary do rozumu, drugie to ustalenie 
pewnych podstawowych tematów, 
trzecie to przyjęcie pewnej metody, 
wreszcie czwarte to recepcja arystoteli-
zmu, która nadała jej ostateczny kształt. 

Ojcem scholastyki w pierwszym sensie 
jest Anzelm z Canterbury, w drugim 
Piotr Lombard, w trzecim Piotr Abelard, 
a czwarte było dziełem zbiorowym, 
trwającym od połowy wieku XII do po-
łowy XIII. Dzisiaj przyjrzymy się pierw-
szemu z nich, któremu jako pierwsze-
mu z nich zwykło się nadawać tytuł 
ojca scholastyki na wyłączność, choć 
jest tylko twórcą jej ideologicznych za-
łożeń. 

Kim był Anzelm z Canterbury?
Anzelm jest znany pod dwoma forma-
mi jego imienia odwołującymi się do 
dwóch różnych miast. Częściej spoty-
kana jest forma Anzelm z Canterbury, 
ale bywa też określany mianem An-
zelma z Aosty. W Aoście się urodził,  
w Canterbury umarł, ale najbardziej 
twórczą część życia spędził we Francji. 
Był Longobardem, czyli potomkiem ple-
mienia germańskiego, które wpłynęło 
na ukształtowanie się narodu włoskie-
go. Należał do zakonu benedyktynów, 
którego wkład w rozwój intelektualny 
w okresie wczesnego średniowiecza 
jest trudny do przecenienia. To dzięki 
nim Europa zachowała w niespokoj-
nych czasach swą tożsamość. Anzelm 
jako człowiek znany był z przyjazne-
go usposobienia wobec ludzi. Ideowo 
zaś był spadkobiercą Augustyna, co też 
sprawia, że jego poglądy są bliskie pro-
testanckim, które również bazują głów-
nie na myśli filozofa z Hippony.

Spór dialektyków  
z antydialektykami
Żeby zrozumieć wkład Anzelma, trze-
ba poznać chociaż pobieżnie ówcze-
sne spory teologiczno-filozoficzne. Był 
to okres przyswajania sobie arystotele-
sowskiej logiki, której możliwości robi-
ły duże wrażenie na ówczesnych myśli-

cielach. Wbrew stereotypom na temat 
średniowiecza, logika prowokowała do 
bardzo śmiałego racjonalizmu. W jej 
imię nie bano się atakować ówcześnie 
głoszonych przez Kościół poglądów, 
zarówno tych, które z naszej perspek-
tywy są nieprawdziwe (jak doktryna 
przeistoczenia), jak i tych najbardziej 
słusznych (jak doktryna o Trójcy). Ów-
czesnych racjonalistów nazywano dia-
lektykami, bo tak określano to, co teraz 
nazywamy logiką. Ten ruch wzbudził 
dwie różne reakcje, które krytykowały 
go w różnym stopniu: z jednej strony 
negację logiki i możliwości ludzkiego 
rozumu (która też mogła być umiarko-
wana lub skrajna) oraz dialektykę po-
wiązaną z dogmatyczną teologią. Zało-
życielem tego ostatniego nurtu był Lan-
franc, nauczyciel Anzelma. Postulował 
zastosowanie logiki dla obrony prawd 
wiary, a nie dla ich zwalczania. To sta-
nowisko rozwinął i pogłębił Anzelm, 
który w ten sposób zasłużył sobie na 
miano ojca scholastyki.     

Fides quaerens intellectum 
O co więc w niej chodziło? Otóż, 
punktem wyjścia dla chrześcijanina 
musi być wiara. Człowiek jest zepsuty, 
jego wola i umysł są skażone i dlatego 
sam z siebie nie jest zdolny do odkrycia 
całej prawdy. Dlatego musi być wspo-
możony przez objawienie. Ale czy  
z tego wynika, że objawienie jest ir-
racjonalne i jego twierdzenia są nie-
logiczne czy sprzeczne z rozumem, 
i że logikę należy odrzucić? Anzelm 
odpowiada stanowczo: nie. W punk-
cie wyjścia jest więc skrajnym fideistą, 
bo odrzuca rozum jako samodzielne 
źródło dojścia do prawdy, zachowuje 
tylko wiarę. Ale w punkcie dojścia jest 
skrajnym racjonalistą uznając, że logi-
ka i rozum są zdolne do uzasadnienia 
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Stanisław Sylwestrowicz

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne

Wiara  

 ma  
sens!

Współczesna genetyka dostarczyła nam 
niesamowitego narzędzia śledzenia po-
krewieństwa, a przez to odkrywania, 
jak w historii kształtowały się migracje 
ludów. Czy zatem tak popularyzowane 
dziś teorie, że ok. 100-200 tys. lat temu 
serce Afryki (lub południe Afryki) było 
kolebką ludzkości na zawsze pogrze-
bały wiarę, iż narracja biblijna wiernie 
opisuje historię naszego gatunku? 

Bynajmniej. Pomimo podtrzymywane-
go w mediach i w świecie materiali-
stycznej nauki optymizmu, co do moż-
liwości odtworzenia drzewa rodowego 
człowieka zgodnego z teorią ewolucji, 
kolejne odkrycia, a zwłaszcza w dzie-
dzinie genetyki są zadziwiająco zgod-
ne z opisem z Księgi Rodzaju. I tak dr 
Robert Carter, genetyk, w swych naj-
nowszych badaniach kwestionuje ewo-
lucyjne założenie, że najstarszą jest ta 
populacja, która charakteryzuje się naj-
większą ilością nagromadzonych muta-
cji w genach. To właśnie założenie leży 
u podstaw teorii „ludzkość wywodzi się 
z Afryki”. Są bowiem inne czynniki – ar-
gumentuje – które mogły sprawić gwał-
towne nagromadzenie mutacji: małżeń-
stwa zawierane w ograniczonym kręgu 
plemiennym, mutacje blokujące białka 
naprawiające genom, zamieszkanie  
w obszarze wysokiego poziomu czyn-
ników mutagennych – a Afryka jest wła-
śnie takim miejscem, itp.

Według obliczeń przeprowadzonych 
przez dr. Cartera, tzw. Ewa Mitochon-

drialna wcale nie żyła ponad 100 ty-
sięcy lat temu. Jeśli policzyć czas gro-
madzenia się mutacji, jakie dziś mamy 
w mitochondrialnym DNA naszych 
komórek, przyjmując tempo mutacji,  
z jakim one się pojawiają u ludzi to 
okazuje się, że Ewa Mitochondrialna 
żyła zaledwie kilka tysięcy lat temu!

Skąd zatem te ponad 100 tys. lat, jakie 
znajdujemy w literaturze tego tema-
tu? Otóż naukowcy najpierw założyli, 
że człowiek pochodzi od hominidów, 
oraz że szympansy są najbliżej spo-
krewnionym z nami gatunkiem, zatem 
do obliczeń wzięli oni tempo narasta-
nia mutacji, jakie występuje u szym-
pansów (mniejsze niż u ludzi). A więc, 
to nie badania ale powzięte w oparciu 
o światopogląd założenia sprawiają, że 
uzyskujemy różny okres czasowy.  

Dr Carter zauważa również, że ba-
dając mitochondrialne DNA nauka 
przyznaje, iż mamy trzy główne linie 
pokrewieństwa ludów, które opuściły 
Afrykę oznaczane literami M, N i R. 
Czwarta linia – L – to mieszkańcy sa-
mej Afryki. Jednak jeśli L pochodzi od 
jednej z linii (M. N lub R), to scenariusz 
z Potopem Noego i trzema jego syno-
wymi, dzięki którym zostały zaludnio-
ne wszystkie kontynenty, wspaniale  
z tymi danymi harmonizuje.

Przypomnijmy zaletę badania mito-
chondrialnego DNA. Jest ono dzie-
dziczone wyłącznie od matki (nie za-

wiera materiału genetycznego ojca), 
zatem łatwo jest prześledzić zmiany  
w tym genomie (to zaledwie ok. 170 
tys. baz w tym łańcuchu). Jest zadziwia-
jące, że 85% tego DNA jest identyczne  
u wszystkich ludzi! Protoplasta – linia 
N – różni się od praprzodka linii R jedy-
nie o jedną mutację! I znów, to harmo-
nizuje z perspektywą biblijną, w której 
jest bardzo prawdopodobne, że dwóch 
synów Noego poślubiło swe siostry. 
Dodajmy również, że mitochondrialne 
DNA silnie sugeruje „młody” genom 
rodzaju ludzkiego, zgodny z opisem 
zawartym w Księdze Rodzaju.

Jest też inny sposób badania wędró-
wek ludów – przez obserwację mutacji  
w męskim chromosomie Y. Ewolucyjne 
założenie jest takie, że to mężczyźni są 
tymi, którzy wyruszają na wojny i wy-
prawy handlowe, a kobiety tymi, które 
pozostają w domu, by zająć się wy-
chowaniem dzieci. Spodziewano się 
więc, że odkryjemy z tego wynikającą 
znaczną różnorodność w mutacjach 
chromosomu Y mieszkańców poszcze-
gólnych regionów. 

Okazało się, że jest dokładnie odwrot-
nie! Terytorialny rozkład populacji 
mężczyzn jest bardzo wyraźnie przy-
pisany do krain, jakie zamieszkiwali, 
natomiast badanie mitochondrialnego 
DNA kobiet wskazywało, że ten genom 
dowodzi znacznego przemieszczania 
się kobiet. Cóż, to znów bardzo pasuje 
do niedawnego rozproszenia się ludz-
kości z terenów Bliskiego Wschodu 
(spod biblijnej wieży Babel), gdzie wę-
drujące klany prowadzone były przez 
mężczyzn – przywódców rodów, a ko-
biety z różnych grup zdobywane były  
w czasie podbojów. Poza tym obraz, 
jaki przedstawia genetyka jest możliwy 
jedynie przy niedawnym rozdzieleniu 
się grup etnicznych. Dlatego ewolucyj-
ny model ratowany jest teorią „wąskie-
go gardła”, przez które populacja ludzi 
musiała niedawno przejść. Może tym 
„wąskim gardłem” był po prostu Potop 
za czasów Noego? Wtedy stwierdzenie  
z Księgi Rodzaju (11:9): Dlatego to na-
zwano je Babel, tam bowiem Pan po-
mieszał mowę mieszkańców całej zie-
mi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po 
całej powierzchni ziemi – dawno opisa-
ło to, co genetyka obecnie odkrywa! 

Genetyka 
– migracje narodów 
zgodne z Księgą Rodzaju?

wszystkich prawd wiary bez wyjątku. 
Jeśli nie uwierzę, nie zrozumiem – po-
wiada Anzelm. Ale po chwili dodaje 
(nie wprost wprawdzie, ale całością 
swej twórczości) – jeżeli już uwierzę, 
to mogę za pomocą logiki i racjonalne-
go rozumowania zrozumieć wszystko 
a wiara, jeżeli się tylko do tego odpo-
wiednio przyłożę, nie będzie miała dla 
mnie absolutnie żadnych tajemnic. 

To niekoniecznie wyraz pychy. Raczej 
przekonanie, że wiara ze swej natury 
nie może być nielogiczna i musi dać się 
racjonalnie uzasadnić. Jeżeli są jakieś 
sposoby uzasadnienia prawd wiary, 
to możemy je odkryć. Niekoniecznie 
przez zadufanie w sobie, ale przez za-
ufanie Bogu, że nam je objawi, jeżeli 
Go o to poprosimy. I Anzelm tak wła-
śnie czyni. Modli się i pości, prosząc 
gorliwie Pana, by mu objawił sposoby 
dowodzenia Bożych prawd. Kiedy już 
zwątpił w taką możliwość przyznając 
się do słabości swego umysłu, doświad-
czył nagłego oświecenia i poczuł, że 
już wie jak to zrobić. Tak w skrócie wy-
gląda jego podejście do filozofii, znane 
jako fides querens intellectum, czyli 
wiara szukająca zrozumienia.     

Dowody na istnienie Boga
Anzelm szukając dowodu na istnienie 
Boga, z jednej strony odwołuje się do 
platonizmu traktując Boga jako źródło 
wszelkiego piękna, prawdy i dobra.  
Z drugiej jednak strony, w wyniku 
wspomnianego wyżej oświecenia, 
podaje zupełnie nowy dowód, który 
jeszcze będzie powracał przez wieki  
w najrozmaitszych wersjach, aż po na-
sze czasy. Będzie też wielokrotnie od-
rzucany, ale nigdy nie zniknie całkiem. 
To śmiała próba pokazania logicznej 
konieczności istnienia Boga na pod-
stawie jego definicji. Jeżeli uwierzymy 
Biblii co do tego, kim jest Bóg, to też 
jesteśmy w stanie wykazać, że tak zde-
finiowany Bóg nie może nie istnieć. 
Na tej samej zasadzie przecież wiemy 
wiele rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, że ma 
psa, to nawet gdy go nie widzieliśmy 
wiemy, że ma cztery łapy uzbrojone  
w pazury, które w przeciwieństwie do 
kocich się nie chowają, szczeka i merda 
ogonem... a z pewnością nie lata, nie 
ma dzioba, nie miauczy, ani nie czyta 

książek. Jeżeli ktoś by nam powiedział, 
że ma psa, który miauczy a zamiast łap 
ma płetwy i na dodatek trzy ich pary, 
to pomyślimy, że albo żartuje, albo ma 
na myśli jakąś rzeźbę, rysunek czy coś 
takiego, albo ... jest niespełna rozumu. 

Anzelm sugeruje, że istnienie tak łą-
czy się z naturą Boga, jak szczekanie 
i czworonożność z naturą psa. Czyni 
to na kilka sposobów. Po pierwsze, wy-
chodzi z założenia, że Bóg jest kimś, 
od kogo nic większego nie można po-
myśleć, a czymś większym jest istnieć 
naprawdę, niż tylko w myśli. Czyli coś, 
od czego nic większego nie można 
pomyśleć musi istnieć naprawdę, bo 
gdyby istniało tylko w myśli, to zawsze 
można byłoby pomyśleć, że może ist-
nieć też naprawdę, a tym samym nie 
byłoby czymś, od czego nic większego 
pomyśleć nie można, bo na pewno nie 
jest tym jakakolwiek myśl w ludzkiej 
głowie. Kontynuuje tę myśl odwołując 
się do konieczności istnienia. Co jest 
czymś doskonalszym: coś, co istnieje 
z konieczności czy coś, co mogłoby 
równie dobrze istnieć i nie istnieć? Bóg 
zdaniem Anzelma jest tak doskonały, 
że istnieje koniecznie. Odpowiadając 
na zarzut mnicha Gaunilona, że równie 
dobrze można by dowieść, że istnieje 
doskonała wyspa, bo gdyby nie istniała, 
to by nie była doskonała, Anzelm od-
powiada, że tylko Bóg ma taką właści-
wość, że musi istnieć. Każde ze stwo-
rzeń kiedyś nie istniało, ale przecież 
nie Stwórca, On nie może nie istnieć, 
nigdy nie powstał, był zawsze, czyli nie 
wolno nam nawet zapytać, czy istnieje. 
Musi być tak na pewno. Anzelm w ten 
sposób dowodzi istnienie Boga, a zara-
zem nie wykracza poza wiarę, ponie-
waż rozwija tylko daną w objawieniu 
Jego definicję. Jeżeli zrozumiemy, o ja-
kim Bogu mówi Biblia, to nie zwątpimy 
w to, że On naprawdę istnieje. 

Logika Trójcy Świętej  
To, że istnienie Boga da się logicznie 
dowieść, uzna wielu chrześcijan, ale 
niekoniecznie zgodzą się z Anzelmem, 
że da się tak zrobić z Trójcą Świętą. Ale 
Anzelm i tutaj nie ustępuje. Dla nie-
go i ta doktryna jest w pełni logiczna, 
niemniej ze względu na złożoność de-

dukcji nie będę teraz prezentował jego 
argumentu.  

Cur Deus homo?  
Nie unika też Anzelm tematów ściśle 
związanych z objawieniem o Jezusie. 
Dlaczego Bóg musiał stać się człowie-
kiem? Anzelm odpowiada, że jest to 
całkiem logiczne. Człowiek zgrzeszył 
przeciwko Bogu odrzucając świado-
mie Jego dar i upadając w swą zepsutą 
naturę. Wina człowieka była więc nie-
skończona, bo skończone świadomie 
i dobrowolnie odrzuciło świadomego 
Boga. Odkupienia tej nieskończonej 
winy może dokonać też tylko istota, 
która sama jest nieskończona. Ale za-
razem musi dokonać go człowiek, bo 
to on zawinił. Jednak to Bóg, a nie czło-
wiek, jest nieskończony. Winę tę mu-
siał odkupić więc ktoś, kto jest nieskoń-
czony, czyli Bóg a zarazem człowiek, 
dlatego nieskończony Bóg musiał stać 
się skończonym człowiekiem. Kimś 
takim jest Jezus Chrystus. Jakie to lo-
giczne! przekonuje Anzelm w książce  
Cur Deus homo? Czyli Dlaczego Bóg 
jest człowiekiem?

Wnioski praktyczne
Każdy, kto boi się logiki, rozumu i fi-
lozofii powinien pamiętać a Anzelmie, 
który się jej nie bał a zarazem pozostał 
wierny Bogu i jego Prawdzie. Kto zaś 
odrzuca wiarę, bo chce iść za rozu-
mem, też powinien pamiętać o Anzel-
mie, bo on ani razu logiki, czy rozumu 
nie odrzucił, a mimo tego był zawsze 
wierny Słowu. Więcej: idąc za nim 
udowadniał prawdy wiary.

Nie można więc zdaniem Anzelma 
zaczynać od samego rozumu, lecz od 
wiary. W ten sposób okazujemy ko-
nieczną pokorę. Ale też nie można na 
takiej wierze kończyć, bo to także jest 
brakiem zaufania Bogu, gdyż prawda 
Boża jest rozumna i wymaga od nas, 
domaga się wręcz wysiłku myślenia. 
Tego uczy nas Anzelm. Jest to całkowi-
cie zgodne z podejściem reformowa-
nym, a więc i baptystycznym do kwe-
stii relacji wiary do rozumu. Anzelm 
jest jego prekursorem i dlatego należy 
mu się uwaga i szacunek, jako bratu  
w wierze.  
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Pytania do pastoraPytania do pastora

CHRZEŚCIJANIE A OPĘTANIE
Niedawno w jakiejś rozmowie ktoś 
zaskoczył mnie mówiąc, że jego zda-
niem chrześcijanie też mogą być opę-
tani. Podał nawet jakiś przykład. Tro-
chę wydaje mi się to dziwne, ale nie 
bardzo wiem, co odpowiedzieć.

Sądzę, że tego rodzaju przekonania bio-
rą się z niezrozumienia zarówno tego, 
czym jest opętanie jak i tego, co to zna-
czy, że ktoś jest chrześcijaninem. 

Rzeczywiście w Nowym Testamencie 
mamy sporo przykładów opętania, 
ale żaden z nich nie dotyczy chrze-
ścijan. Pomimo tej prostej obserwacji, 
niektórzy podają przykłady z własne-
go doświadczenia mające świadczyć  
o tym, że chrześcijanin może być opę-
tany. Argumenty tego rodzaju warte 
są mniej więcej tyle, ile relacje naocz-
nych świadków, mówiących o cudach 
Davida Copperfielda. Fakt, że ktoś nie 
potrafi wyjaśnić tego, co widzi nie wy-
starczy, by uznać, że mamy do czynie-
nia z cudem. Fakt, że ktoś widzi we 
wszystkim demony nie oznacza, że tak 
jest. I odwrotnie, jeżeli ktoś w ogóle 
nie wierzy, że dzisiaj demony mogą 
być przyczyną takiego, czy innego  

zachowania człowieka nie oznacza, że 
tak nie jest. Co ciekawe, w Ewangelii 
Mateusza (4,24) czytamy o tym, że do 
Jezusa przynoszono wielu chorych, 
między innymi opętanych, ale rów-
nież epileptyków. Tak więc, już wtedy 
ludzie rozróżniali między opętaniem 
i epilepsją. Niektórzy współcześni 
chrześcijanie najchętniej wrzuciliby 
wszystko do jednego worka. Choć ży-
cie wydaje się wtedy prostsze, to jed-
nak wcale nie jest lepsze, a już na pew-
no nie jest życiem w prawdzie.

Przede wszystkim musimy przypo-
mnieć sobie, kim są demony. Demony 
nie są konkurencją Boga. Nie są to inni 
bogowie odsunięci od władzy. Nie mają 
boskiej natury. Nie mają takiej władzy, 
jak Bóg. Demony są stworzonymi isto-
tami, zbuntowanymi aniołami, które 
chociaż swoją siłą przewyższają siłę 
człowieka (2 P. 2,11), to jednak w kon-
frontacji z Bogiem są bez szans. Druga 
kwestia, którą musimy również wziąć 
pod uwagę, to natura nowego narodze-
nia. Chrześcijanin to nie ktoś, kto ma 
poglądy zbieżne z nauczaniem Jezusa. 
Chrześcijanin to ktoś, kto przez Ducha 
Bożego wbrew swojej grzesznej natu-
rze został przekonany o grzechu, spra-

wiedliwości i o sądzie (J. 16,8). Jego ser-
ce zostało przemienione z kamiennego 
w mięsiste (Ez. 36,26). Chrześcijanin to 
ktoś, kto był w królestwie ciemności,  
a teraz został przeniesiony do Króle-
stwa Syna Bożego (Kol. 1,12-13). Co 
więcej, Ten, który rozpoczął w nim 
swoje dzieło, będzie je pełnił aż do 
dnia swojego powtórnego przyjścia 
(Flp. 1,6). W wielu fragmentach Słowa 
Bożego używane jest nawet bardzo 
obrazowe określenie mówiące o tym, 
że Bóg, Duch Święty mieszka w nas 
(Rz. 8,11; 1 Kor. 3,16; 2 Tym. 1,14; Jak. 
4,5; 1 J. 3,24). 

W jednej z rozmów Jezus odpowiada-
jąc na zarzuty współpracy z szatanem 
posłużył się ilustracją, którą możemy 
wykorzystać w rozważaniu naszej 
kwestii: „Jak może kto wejść do domu 
mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli 
pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy 
dopiero dom jego ograbi?” (Mt. 12,29). 
Sytuacja, w której demon (anioł) obez-
władnia Boga, Ducha Świętego jest nie 
do pomyślenia. Poglądy, wg których 
taka sytuacja jest możliwa wynikają  
z nieznajomości Boga, albo Jego  
Słowa. 

o człowieku, który zgłosił się do nie-
go sygnalizując w rozmowie problemy  
z przemęczeniem, kłopoty w pracy, ale 
również wspominał coś o halucyna-
cjach. Wcześniej jego wierzący przyja-
ciele uznali, że to opętanie i starali się 
uwolnić go od dręczącego go demona, 
ale bez powodzenia. W trakcie któregoś 
ze spotkań z doradcą wyszło na jaw, że 
wszystko zaczęło się od cudzołóstwa.  
Z powodu jego własnego grzechu su-
mienie tak bardzo go oskarżało, że nie 
mógł w nocy spać. To prowadziło do 
zmęczenia, trudności z koncentracją  
i kłopotów w pracy. Utrzymywanie się 
tej sytuacji doprowadziło go do stanu,  
w którym zaczął doświadczać halucy-
nacji, które bezpośrednio związane były 
z długotrwałą utratą snu. Rozwiązaniem 
tego problemu nie było wypędzenie  
z niego demona ale pokuta, wyznanie 
swojego grzechu i pojednanie z żoną. 
Kiedy korzeń jego problemu został usu-
nięty, człowiek ten zaczął normalnie 
spać i halucynacje się skończyły. 

Sprowadzanie problemu do opętania 
niektórym może wydawać się prostsze, 
jednak najczęściej okazuje się niepraw-
dziwe. Apostoł Paweł opisując życie 
Efezjan przed ich nawróceniem mówi: 
„chodziliście według modły tego świa-
ta, naśladując władcę, który rządzi  
w powietrzu, ducha, który teraz działa 
w synach opornych. Wśród nich i my 
wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądli-
wościach ciała naszego, ulegając woli 
ciała i zmysłów, i byliśmy z natury 
dziećmi gniewu, jak i inni”. Pomimo 
tego, że opis ten dotyczy nas wszyst-
kich, nie oznacza, że wszyscy byliśmy 
opętani. Wszyscy natomiast byliśmy 
pod wpływem grzechu a konsekwen-
cje ulegania mu są czasem naprawdę 
zdumiewające, a nawet zatrważające.  
Rozwiązaniem zaś nie jest zwalanie 
wszystkiego na demony i przeprowa-
dzenie egzorcyzmów, ale szczere upa-
miętanie i wiara w Jezusa, Baranka Bo-
żego, który złożył swoje życie w ofierze 
za twój i mój grzech.  

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

Robert Miksa

Oczywiście, pojawia się wtedy pytanie 
o interpretację przypadków, o których 
wspominał twój rozmówca, tj. rzeko-
mego opętania jakiegoś chrześcijanina. 
W świetle tego, o czym mówiliśmy są 
dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że 
faktycznie były to przypadki demonicz-
nego opętania, ale wtedy nie możemy 
powiedzieć, że ludzie ci byli chrześci-
janami. Dziś wielu ludzi uważa się za 
chrześcijan, choć z nowym życiem 
w Chrystusie niewiele mają wspólnego. 
Z drugiej strony, możliwe jest również 
to, że osoba, której przykład podawał 
twój rozmówca wcale nie była opęta-
na. Powodów jej dziwnego zachowania 
może być wiele. Istnieje mnóstwo przy-
padków ludzi, którzy w wyniku choro-
bowych zmian doświadczali czegoś, co 
mogło wydawać się opętaniem. Znane 
są również sytuacje, gdzie ostateczną 
przyczyną jakiś dziwacznych zacho-
wań a nawet doświadczanych wizji, jest 
grzech. Pewien doświadczony chrze-
ścijański doradca opowiadał kiedyś  
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8 Marca  obchodzony jest  na  świe-
cie Międzynarodowy Dzień Kobiet.  
W naszym kraju ma on również wie-
loletnią tradycję. Szczególnie celebro-
wany był za czasów komunistycznych. 
Jego historia sięga jednak kraju, który 
nie ma nic wspólnego z komunizmem. 
Pierwsze obchody Dnia Kobiet odby-
ły się bowiem w Nowym Jorku (USA) 
ponad sto lat temu. Zorganizowano je 
na cześć nowojorskich tkaczek, które 
walczyły o poprawę warunków pracy 
i godziwe wynagrodzenie. Właściciel 
fabryki nie chcąc rozgłosu, zamknął 
kobiety w fabryce. Podczas strajku wy-
buchł pożar, w którym zginęło prawie 
130 pracownic. Obecnie Dzień Kobiet 
obchodzony jest w wielu krajach na ca-
łym świecie. 

W białostockim zborze, 8 marca zor-
ganizowaliśmy specjalny, Niezwykły 

Wieczór Kobiet pod hasłem: „CEN-
NE W BOŻYCH OCZACH”. Werse-
tem przewodnim były słowa zapisane 
w Piśmie Świętym, w Księdze Izajasza 
(4,4a): „Dlatego, że jesteś w moich 
oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję…”.

Dolna sala naszej kaplicy została za-
mieniona w przytulną kawiarenkę. Przy 
ślicznie przystrojonych stolikach zgro-
madziło się około 110 osób. Przewodni-
cząca służby kobiet w naszym zborze, 
Danuta Nazaruk serdecznie przywitała 
przybyłych. Krótko opowiedziała histo-
rię związaną z ustanowieniem kobiece-
go święta 8 Marca.  Kilku paniom wrę-
czyła rajstopy, dawny symbol Dnia Ko-
biet. Prezentem był również czerwony 
goździk. W przyjaznej atmosferze przy 
dobrej kawie, aromatycznej herbacie  
i kawałku ciasta wysłuchaliśmy krótkie-
go koncertu muzyki, przygotowanego 

przez młodzież z naszego zboru pod 
kierownictwem Marka Grudniewskie-
go. Piękne, nastrojowe pieśni wprowa-
dziły nas w nastrój zadumy i refleksji. 
Następnie swoje wiersze czytała sio-
stra Alina Grudniewska, chemik z wy-
kształcenia ale poetka z zamiłowania.  
Wspólnie zaśpiewaliśmy również kilka 
pieśni. 

Głównym punktem spotkania była hi-
storia z życia, którą opowiedziała Mar-
ta Tołopiło. Podzieliła się z nami bardzo 
osobistym świadectwem walki z cięż-
ką chorobą. Dokładnie przedstawiła 
przebieg leczenia oraz to, co wówczas 
przeżywała. Opisywała wiele trudnych 
sytuacji, przez które przechodziła pod-
czas choroby. Pan Bóg dodawał jej siły, 
obdarzał prawdziwym pokojem ale 
też zmieniał  myślenie, uczył zaufania,  
przebaczenia itp. Obecnie jest zdrowa 

Ostatnio próbowałam przypomnieć 
sobie historię biblijnych dłużników. 
Nie dlatego, że jestem obciążona ja-
kimiś długami, kredytami czy zale-
głymi świadczeniami, ale ze względu  
na łaskę.

Otóż w nowotestamentowej historii 
(Ewangelia Mateusza, rozdział 18), do-
bry pan anulował wielki dług swojemu 
dłużnikowi: dziesięć tysięcy talentów. 
Porównajmy je do stu tysięcy złotych. 
Karą dla niewypłacalnego dłużnika 
miało być sprzedanie go wraz z żoną  
i dziećmi oraz całym jego dobytkiem.  

Współcześnie nie jesteśmy sobie w sta-
nie wyobrazić, by ktoś mógł odebrać 
nam wolność. No, może więzienie dla 
niewypłacalnych bankrutów, malwer-
santów wielkiego kalibru, ale przecież 
w dobie spłat ratalnych, kumulacji 
spłat, procentów itp. taka kara uwię-
zienia za długi kojarzy nam się raczej  
z patologią społeczną, takim dajmy na 
to ojcem alkoholikiem uchylającym się 
od pracy i płacenia alimentów na trójkę 
dzieci, za co w końcu, ku zadowoleniu 
funduszu alimentacyjnego może trafić 
do więzienia.

Drugą osobą dramatu staje się dłużnik 
dłużnika, któremu pan darował owe 
dziesięć tysięcy, a tym samym nie ode-
brał wolności paru osobom i nie sprze-
dał całego dobytku. Ten jegomość jest 
winny sto denarów. Porównajmy je 
wobec tego do stu złotych. Za owe sto 
złotych nasz dopiero co ułaskawiony 
winowajca chwycił go i zaczął dusić,  
a w końcu wtrącił go do więzienia.

W tej historii jest więc dwóch dłużni-
ków, przerażonych, bojących się kon-
sekwencji, błagających swych wierzy-
cieli o łaskę i prolongatę zadłużenia.  

I są dwa różne rozwiązania. Pierwszy 
z nich pierwotnie ją otrzymuje, drugi – 
nie.

Gdzie tu sprawiedliwość?! – chciałoby 
się zawołać z oburzeniem. I tu właśnie 
jest problem. Bo sprawiedliwości na 
tym świecie nie ma i wszyscy dobrze 
wiedzą, że możnym tego świata więcej 
wolno niż biedakom i osobom niewie-
le znaczącym. Możemy się buntować 
przeciwko takiemu stanowi rzeczy, 
ale przy najlepszych chęciach nigdy 
nie będzie równości i sprawiedliwości,  
i chociaż byśmy wymyślili jakiś zu-
pełnie nowy twór polityczny głoszący 
„równość, wolność i braterstwo”, do-
świadczenie i historia ukazują nam fia-
sko najszczytniejszych idei w obliczu 
ludzkiej grzesznej natury.

Nawet jeśli przeniesiemy tę historię  
w sferę talentów nie monetarnych, ale 
cech charakteru, ubogacenia indywi-
dualnej jednostki ludzkiej w pewne 
wybitne zdolności: artystyczne, po-
lityczne, społeczne czy jakiekolwiek 
inne, to i tu zauważymy, że wcale 
nie ci najzdolniejsi odnosili za swoich 
czasów sukcesy. Ani nie pławili się  

Beata  
Jaskuła 

-Tuchanowska

ŁASKA

w glorii powszechnego poklasku. Czę-
sto karierę robią mierne talenty, mające 
więcej zalet menedżerskich niż jakich-
kolwiek innych. Dla mnie w historii li-
teratury czy malarstwa jest wiele takich 
przykładów, chociażby mój ulubiony 
Norwid…
Historia o dwóch dłużnikach kończy 

się jednak happy endem. Oto uniesio-
ny gniewem pan, ten który był miłosier-
ny i darował pierwotnie tak olbrzymią 
sumę swojemu dłużnikowi, kazał wy-
dać go katom, dopóki mu całego długu 
nie odda. Uczynił tak, gdy dowiedział 
się, że ułaskawiony sam nie był nic  
a nic łaskawy.

A więc jakaś sprawiedliwość zaistniała, 
obaj dłużnicy podlegli karze.

Jednak czy my pożądamy takiej spra-
wiedliwości? Pewnie dla Kowalskie-
go, który pije i bije żonę - tak, ale dla 
siebie… nie! Oczywiście, bo ja nie 
grzeszę w tak widoczny sposób, tylko  
w inny… bardziej ukryty, mniej wi-
doczny, świadomy, naganny… po 
prostu mam mniejszy dług!  Ale nadal 
oczekuję łaski! 

Cóż więc, mogę sobie cytować Norwi-
da:
Źle, źle zawsze i wszędzie,
Ta nić czarna się przędzie,
Ona za mną, przede mną i przy mnie.
Ona w każdym oddechu,
Ona w każdym uśmiechu.
Ona w myśli, modlitwie i w hymnie,

ubolewając nad istotą ludzkiego byto-
wania, nad cierpieniem i zmaganiem 
ze sobą samą, ale świadoma odwiecz-
nej konstrukcji świata i natury ludzkiej, 
równocześnie błagać o łaskę i dzięko-
wać za tę, którą już otrzymałam, nie 
porównywać się do nikogo i bohater-
sko oczekiwać… Pana!  

i bardzo wdzięczna Chrystusowi, że 
uleczył nie tylko jej ciało. W ciężkiej 
chorobie mogła doświadczyć prawdzi-
wego, realnego działania Boga w swo-
im życiu. Świadectwo Marty było wiel-
ką inspiracją i zachęceniem do trwania 
przy Bogu nawet w najgorszych do-
świadczeniach, ufania i powierzania 

Mu naszego życia codziennie. Spotka-
nie zakończył modlitwą pastor Marcin 
Górnicki.

W Niezwykłym Wieczorze 8 Marca 
wzięły udział kobiety w różnym wie-
ku, a również spora grupa mężczyzn. 
Był to dobry czas budowania relacji  

i nawiązywania nowych kontaktów 
oraz doskonała okazja, by spotkać się  
z naszymi znajomymi, koleżankami 
czy sąsiadkami. Spędziliśmy razem na-
prawdę niezapomniany wieczór! Dzię-
kujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do zorganizowa-
nia tego niezwykłego spotkania! 

NIEZWYKŁE  SPOTKANIE  KOBIET  8  MARCA
Urszula Jankiewicz
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Nazywam się Kasia, mam 28 lat, jestem 
szczęśliwą żoną oraz mamą 5-letniego 
Kubusia. Chciałabym opowiedzieć  
o tym, jak poznałam najwspanialszego 
przyjaciela, mojego Pana i Króla, dzięki 
któremu moje życie nabrało sensu...

Należałam do rodziny katolickiej, cho-
dzenie do kościoła nie sprawiało mi 
żadnej przyjemności, a z kazań księ-
dza praktycznie nic nie rozumiałam. 
Ogólnie byłam osobą cichą, skrytą, nie 
miałam prawdziwych przyjaciół, za to 
ciągły niepokój, smutek, nieokreśloną 
pustkę w sercu..., brakowało miłości, 
przyjaźni, brakowało czegoś..., jakiegoś 
dowartościowania...

W szkole średniej poznałam Martę,  
z którą dość szybko się zaprzyjaźniłam. 
Ogólnie to byłyśmy do siebie troszkę 
podobne: nie piłyśmy alkoholu, nie 
paliłyśmy, nie przeklinałyśmy (ogólnie 
to myślałam, że jestem dobrą osobą). 
Marta jednak różniła się tym, że miała 

nadzieję... Powiedziała mi, że bardzo 
lubi czytać Biblię, że dowiedziała się  
z niej wielu rzeczy, o których przed-
tem nie miała pojęcia..., że to jest cie-
kawe i zaproponowała mi, żebym też 
zaczęła ją czytać, wtedy moje życie 
ulegnie zmianie. Jakoś chętnie się na 
to zgodziłam (teraz widzę, że to Jezus 
kierował moim sercem, bo wcześniej 
nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby 
wziąć do ręki Pismo Święte i czytać tak 
grubą księgę).

Czytałam wieczorami, zresztą nie tyl-
ko wieczorami, czytałam całymi dnia-
mi, wciągało mnie to czytanie, poza 
tym zauważyłam, że nie jest to tylko 
puste czytanie, ale rozumiałam słowa  
w niej zawarte. Zauważyłam też, że 
moje smutki gdzieś znikają, że moja 
postawa ulega jakiejś niezrozumiałej 
dla mnie zmianie. Podobało mi się to, 
więc czytałam, zaznaczałam fragmen-
ty, które mi się podobały.

W międzyczasie poznałam brata Mar-
ty, Krystiana oraz kolegę Krzyśka, któ-
rzy przyjeżdżali do mnie. Razem czy-
taliśmy Pismo Święte, rozmawialiśmy. 
Wskazywali mi na świadectwa osób, 
które poznały Chrystusa. Pomagali mi 
zrozumieć niektóre rzeczy, ponieważ 
nie wszystko rozumiałam. Na wszystkie 
moje pytania odpowiadali mi werseta-
mi z Biblii. Po raz pierwszy zobaczyłam 
też i odczułam, jak wygląda prawdzi-
wa modlitwa, taka szczera rozmowa  
z Bogiem. Nie potrafiłam się tak mo-
dlić, ale dzięki nowym przyjaciołom 

Świadectwo
   nawrócenia

Doktorat pastora  
Mateusza Wicharego
Holenderski teolog, duchowny i mąż 
stanu Abraham Kuyper oraz jego myśl 
religijno-polityczna stała się przedmio-
tem rozprawy doktorskiej pastora Ma-
teusza Wicharego, duszpasterza zboru 
baptystycznego w Sopocie. Autor do-
konał wyboru tej żyjącej przed stule-
ciem postaci ze względu na jej trwały 
wkład w kalwinistyczną myśl o pań-
stwie i społeczeństwie oraz ustawicz-
ne oddziaływanie na znaczące kręgi 
protestanckie po obu stronach Atlanty-

ku, a także w tak odległych częściach 
świata, jak Korea Południowa. Kuyper, 
jako płodny teolog, wydawca, twórca 
partii politycznej, założyciel działają-
cego nadal uniwersytetu (Wolny Uni-
wersytet w Amsterdamie) oraz premier 
Królestwa Niderlandów wciąż inspiru-
je działaczy chrześcijańskich poszuku-
jących twórczych form obecności Ko-
ścioła w życiu publicznym.

W rozprawie pt. Abraham Kuyper 
(1837-1920) jako przedstawiciel kalwi-
nistycznej teologii politycznej, dokto-
rant przedstawił biografię, w oryginalny 
sposób zaprezentował główne wątki 
teologii Kuypera, zwłaszcza doniosłe 
dla jego wizji społeczno-politycznej, 

co opatrzył odautorskim krytycznym 
naświetleniem. Praca powstała w ra-
mach studiów doktoranckich w Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej  
w Warszawie pod kierunkiem prof. Ta-
deusza J. Zielińskiego. Jej recenzentami 
byli: ks. prof. Stanisław Rabiej, dziekan 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego oraz ks. bp prof. Marcin 
Hintz, kierownik Sekcji Teologii Ewan-
gelickiej ChAT. Obrona odbyła się  
5 marca 2012 r., zaś stopień doktorski 
nadany został przez Radę Wydziału 
Teologicznego ChAT dnia 29 marca 
2012 r.

Należy odnotować, iż w ostatnich la-
tach w Chrześcijańskiej Akademii Teo-

logicznej stopnie doktora nauk teolo-
gicznych otrzymali także następujący 
pastorzy baptystyczni: w roku 2004 
Zygmunt Karel (tytuł rozprawy: Idea 
Kościoła w ujęciu katolickim i bapty-
stycznym. Studium teologiczno-histo-
ryczne; promotor: prof. Janusz T. Ma-
ciuszko) i Andrzej Seweryn (tytuł roz-
prawy: Zaangażowanie ekumeniczne 
Kościoła Baptystycznego jako członka 
Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 
1945-1989; promotor: prof. Karol Kar-
ski) oraz w 2007 r. Robert Merecz (ty-
tuł rozprawy: Współodpowiedzialność 
Boga za bieg historii według Ksiąg Sa-
muelowych i Królewskich – metody 
Bożego oddziaływania na ludzi; pro-
motor: prof. Bogusław Widła).  (tjz)

zrozumiałam, że modlitwa jest po pro-
stu szczerą rozmową, a nie wyklepaną  
regułką.

Po długim zastanowieniu postanowi-
łam też pójść do kościoła, gdzie cho-
dzili Marta i Krystian. Chociaż na po-
czątku myślałam, że popełnię grzech 
idąc do innego kościoła niż katolicki. 
Poszłam jednak zobaczyć, jak tam 
jest. Ku mojemu zdziwieniu okazało 
się, że ludzie są sympatyczni, otwar-
ci, życzliwi... Podobały mi się kazania 
ówczesnego pastora Marcina Górnic-
kiego. Nie były to puste słowa lecz zro-
zumiałe dla mnie, które przeszywały 
moje serce i docierały bardzo głęboko. 
Za każdym razem, gdy przychodziłam 
na nabożeństwo miałam wrażenie, że 
pastor zna mnie i moje problemy, wie  
o mnie wszystko, ponieważ kazania 
były tak jakby o mnie samej.

Każda niedziela była dla mnie radością, 
moje zachowanie ulegało zmianie, moje 
myślenie także. Mimo tego, że wcze-
śniej uważałam, że jestem dobra, bo 
nie piję i nie palę, teraz dostrzegłam, że 
jednak jestem grzesznikiem. Dla Boga 
grzech to grzech, bez względu na to 
czy jest to małe kłamstewko, czy brak 
zaufania Bogu, grzech jest grzechem  
 już. Po niedługim czasie oddałam ży-
cie Jezusowi, chciałam aby kierował 
wszystkim, co robię.

W 2004 roku zawarłam przymierze  
z Panem, przyjęłam chrzest na wyzna-
nie mojej wiary a dzień, w którym to 
zrobiłam był najszczęśliwszy w moim 
życiu. Wracałam do domu w podsko-
kach (dosłownie) mimo, że moja rodzi-
na nie była z tego powodu zadowolona, 
ale ja byłam najszczęśliwsza na świe-
cie... Miałam teraz Jezusa, był moim 
najlepszym przyjacielem, który nigdy 
mnie nie zawiódł, zawsze mogłam na 
Niego liczyć, pomagał mi w szkole,  
w domu, gdy byłam smutna bra-
łam Biblię do ręki i wszystko, co złe  
znikało...

Jezus dał mi nadzieję, wlał radość  
w moje serce, wypełnił je czymś szcze-
gólnym. Dał mi nowe życie, które teraz 
ma sens. Czuję, że jestem komuś po-
trzebna, dla kogoś ważna, że ktoś mnie 
kocha mimo tego, jaka jestem. Teraz 
Krystian jest moim mężem. Razem two-
rzymy rodzinę, która wszystko zawdzię-
cza tylko Bogu, która pragnie Mu służyć 
z całego swojego serca. Chociaż przy-
chodzą czasem chwile smutku, wiemy 
gdzie możemy się zwrócić o pomoc  
i wiemy, że zostaniemy wysłuchani. Bo 
naszą pomocą, nadzieją i opoką jest 
nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus! 

Katarzyna Słaba
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Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej

Tomek Bogowski

„Mate.O Akustyczny i Przy-
jaciele / usiądź przy mnie – 
na żywo” to nowe wydawnictwo 
znanego chrześcijańskiego muzyka 
i kompozytora Mateusza Otremby. 
To dwupłytowe wydawnictwo za-
wiera również materiał audio, jak 
i video (pack zawiera CD+DVD). 
Materiał znajdujący się na tej pły-
cie to autorskie piosenki, zagrane 
przez akustyczne gitarowe trio oraz 
znamienitych gości, instrumenta-
listów i wokalistów. Gitarowe trio 
to oczywiście Mate.O oraz Łukasz 
Pilch i Tomasz Lipert, którzy często 
koncertują razem. Wśród gości na 
płycie usłyszymy Natalię Niemen  
/głos/, a także Irka Głyka /perkusja/, 
Mirka Stępnia /akordeon, gitara ba-
sowa, głos/, Wojtka Gąsiora /gitara 

basowa/ i Łukasza Kupczyńskiego  
/mandolina, skrzypce/. Wszyscy 
wyżej wymienieni spotkali się na 
początku grudnia 2011 roku w to-
ruńskim klubie Lizard King, gdzie 
zarejestrowano materiał na nowy 
album. Zagrali nowe, premierowe 
piosenki oraz starsze, znane z po-
przednich płyt, ale które nie pojawi-
ły się do tej pory w żadnym albumie 
w akustycznych aranżacjach. Ca-
łość składa się na świetny materiał 
dla fanów artysty.

Mate.O to postać, która na chrześci-
jańskiej scenie znana jest praktycz-
nie wszystkim. Poza solową dzia-
łalnością udziela się w takich pro-
jektach, jak Trzecia Godzina Dnia 
czy solowe projekty Natalii Niemen 
(prywatnie żona Mate.O) oraz Miet-
ka Szcześniaka. Do tej pory muzyk 
wydał albumy: „Totalne uwielbie-
nie”, „Jesteś dobry dla mnie”, „Grace 
of god” (singiel), „Piosenki młodych 
wojowników” oraz „Zapominam 
siebie”. Wiele utworów napisanych 
przez Mate.O jest dziś śpiewanych 
w zborach. Podsumowując, nowe 
wydawnictwo to obowiązkowa 
propozycja dla wszystkich fanów 
gatunku a dla tych, którzy jeszcze 
nie zetknęli się z Mate.O jest bardzo 
dobrą propozycją na początek.  

Są takie chwile, kiedy pewne rzeczy 
trzeba powiedzieć wprost. Myślę, że 
każdy z nas znalazł się w sytuacji,  
w której mógł powiedzieć jasno,  
w co wierzy, jak żyje i co jest dla 
niego autorytetem. Powstrzymał 
nas przed tym wstyd. Mówiąc na-
szym kościelnym językiem, „dawa-
nie świadectwa” jest mocną częścią 
chrześcijańskiego życia. Co więcej, 
takie zwykłe świadczenie jest potęż-
nym narzędziem zdobywania ludzi 
dla Chrystusa. Niestety, zwykle wo-
limy zorganizować duży event czy 
to koncert, czy jakieś przedstawie-
nie i w ten sposób wyjść do ludzi. 
To dla nas wygodniejsze, ponieważ 
działamy w grupie, jesteśmy trochę 
anonimowi. Powiedzenie drugiej 
osobie twarzą w twarz o Jezusie  
i o tym, co dla nas zrobił jest o wiele 
trudniejsze, bo trzeba się obnażyć 
przed drugim człowiekiem, w do-
datku zwykle jest to ktoś znajomy. 

Wstyd nieraz mnie powstrzymał 
przed jasnym opowiedzeniem się za 
Bogiem. Pewne pytania czy uwagi 
zdarzało mi się zbywać uśmiechem 
i milczeniem. Szkoda, bo miałem 
okazję powiedzenia komuś ewan-

gelii. Oczywiście nie wstydzę się 
mojego Pana, ale czasem czuję się 
niezręcznie, kiedy ktoś pyta mnie  
o moje poglądy, szczególnie kiedy 
jestem sam i mam opowiadać o nich 
większej grupie. Czy też tak masz? 

Badania pokazują, że większość lu-
dzi w naszych zborach to ci, którym 
ktoś znajomy powiedział ewangelię, 
potem zbudował relację i zatrosz-
czył się o wzrost. Bardzo niewielki 
procent to ludzie, którzy trafili do 
nas po jakimś koncercie, czy innym 
dużym wydarzeniu. O ile prościej  
i skuteczniej byłoby wziąć się do ro-
boty we własnym otoczeniu, odło-
żyć na bok wstyd i pomnażać Ko-
ściół tak, jak pierwsi chrześcijanie! 
Gdyby każdy z nas przyprowadził 
do Chrystusa jedną osobę w roku, 
począwszy od zwiastowania, przez 
opiekę duchową i przygotowanie jej 
do świadczenia innym, to w ciągu 
kilku lat nie bylibyśmy już jedynie 
kilkuprocentową mniejszością. Czy 
nie lepiej byłoby przeznaczyć te 
wszystkie pieniądze, które wyda-
jemy na koncerty (jestem gorącym 
zwolennikiem tego typu eventów, 
nie zrozumcie mnie źle!) na inne 
dobre cele, jak otwarcie nowej 
placówki misyjnej, druk Biblii itd.? 
Nie uciekajmy od odpowiedzialno-
ści przez nasz wstyd, bo to może  
kosztować czyjeś życie. 

My, młodzi ludzie trzymamy w swo-
ich rękach przyszłość Kościoła. To 
spośród nas Bóg wybierze liderów, 
przyszłych pastorów i misjonarzy, 
którzy za kilkanaście lat będą nada-
wać mu bieg. To dziś jest czas, kiedy 
powinniśmy uczyć się właściwych 
postaw i wbrew letniemu chrześci-
jaństwu, które zyskuje coraz więcej 
zwolenników, powinniśmy rady-
kalnie i w kontrze złym trendom 
stanąć mocno w miejscu swojego 
powołania. Od razu uprzedzam, że  
to nie będzie łatwe. Podejmiesz wy-
zwanie?   

Tomek Bogowski

Odkąd się nawróciłam, wiele razy prosi-
łam Boga by używał mnie i kierował moim 
życiem. I w taki czy inny sposób to robił. 
Teraz jednak zapytał, czy jestem gotowa 
na krok wiary, aby zacząć realizować ma-
rzenie, które włożył w moje serce ponad 
jedenaście lat temu.

We wrześniu tego roku planuję więc 
wziąć urlop dziekański na uczelni i przez 
kolejne 10 miesięcy służyć Bogu w Preto-
rii (RPA) z organizacją misyjną Operation 
Mobilisation. Przez pierwsze 5 miesięcy 
razem z Euniką Skrzypkowską weźmiemy 
udział w programie szkoleniowym Mis-
sion Discipleship Training (MDT). Przez 
pozostałą część czasu, tym razem już bez 
Euniki, będę służyć wśród najbiedniej-
szych i poszkodowanych przez AIDS/HIV 
w programie AIDS Hope.

Wierzę, że Bóg nie chce, bym w tym 
wszystkim była tam sama. Nie będą to 
wakacje w gorącej Afryce, ale nieła-
twa służba wykańczająca chyba przede 
wszystkim emocjonalnie. Dlatego też 
pragnę Was gorąco prosić, byście sta-
li się częścią tego wszystkiego, nie tylko 
gdy będę już tam daleko, ale już tutaj,  
w Polsce, w trakcie wszystkich przygoto-
wań. Naprawdę potrzebuję Waszych go-
rących modlitw i szczerej troski. By przy-
gotować się do wyjazdu musimy zebrać 
wsparcie w wysokości co najmniej 605$ 
miesięcznie (na każdą z nas) potrzebne 

na opłacenie wszystkich kosztów związa-
nych z pobytem już tam na miejscu. Do 
tego, przed wyjazdem musimy również 
zdobyć środki potrzebne na opłacenie 
wizy, ubezpieczenia, szczepień oraz bile-
tów lotniczych.

Wierzę, że z Waszym szczerym wspar-
ciem, w jakiejkolwiek formie, Bóg będzie 
mnie używał w tej służbie, której wie-
rzący ludzie z RPA sami nie są w stanie 
wykonać. Wierzę też, że przez takie zaan-
gażowanie zmienia się nie tylko sytuacja 
tamtych ludzi, ale również serca wszyst-
kich zaangażowanych w Jego dzieło.

Jeśli więc chciałbyś dołączyć się do tego 
dzieła i wspierać czy to Eunikę czy mnie, 
proszę skontaktuj się z nami. Potrzebuje-
my Waszych deklaracji (przede wszystkim 
finansowych) do końca lipca. Ze wzglę-
du na to, że Eunika zostaje krócej w RPA 
zbieramy pieniądze osobno choć konto 
na razie mamy jedno. Jeśli więc chciałbyś 
wspierać Eunikę, dopisz proszę w tytule 
przelewu „dla Euniki”.
Alior Bank: 52 2490 0005 0000 4000 6725 7547

Mission Discipleship Training

To program szkoleniowy, podczas którego 
czeka nas pięć miesięcy intensywnej pra-
cy nad własnym charakterem, pokonywa-
nie swoich ograniczeń i w ogóle pozna-
wanie Bożych dróg.

Program w części teoretycznej składa się  
z kilku bloków tematycznych:
•  Światowe misje, 
•  Uczniostwo i dyscyplina duchowa, 
•  Podstawowe doktryny chrześcijańskie, 
•  Relacje międzyludzkie, 
•  Przygotowanie do praktycznej pracy 

misyjnej. 

Program AIDS Hope

Po zakończeniu szkolenia dołączę do tego 
programu na kolejne pięć miesięcy. Celem 
tego programu jest otoczenie troską osoby 
chore i poszkodowane przez AIDS/HIV 
przez dotarcie do nich nie tylko z prak-
tyczną pomocą, ale także miłością i na-
dzieją, którą daje nam Bóg.

Ala Miksa jest członkiem Pierwszego Zboru  
w Gdańsku. Ma 20 lat. Jest córką pastora. Jest 
studentką wydziału Inżynierii mechaniczno-me-
dycznej na Politechnice Gdańskiej.

Eunika Skrzypkowska jest członkiem Zboru  
w Chojnicach. Ma 19 lat. Jest córką pastora. Aktu-
anie kończy szkołę średnią. 

Ogłaszamy konkurs dla czytelników Słowa Prawdy. Wśród osób, które prawi-
dłowo odpowiedzą na pytanie: „kto był producentem pierwszej płyty Mate.O 

zatytułowanej Totalne uwielbienie?” rozlosujemy najnowszą, akustyczną płytę  
Mate.O i przyjaciele. Odpowiedzi prosimy wysłać do 31 maja pocztą  

elektroniczną na adres: tezero@gazeta.pl

wstyd

Ala Miksa 

Prośba 
o wsparcie

KONTRAPUNKT
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza

Agnieszka: Mateusz, maj kojarzy mi się z miłością i parą 
zakochanych na ławce w parku. Ale chciałabym poruszyć 
temat miłości z innej strony. Zastanawiałam się ostat-
nio, jaka to jest miłość, skazać własnego syna na śmierć?   
I nie mów mi, że śmierć Syna Bożego to przede wszystkim 
dowód miłości Bożej do człowieka, bo to rozumiem.

Mateusz: Hmm... trudne pytanie. No dobra. Myślę, że pa-
trząc tylko na skazanie na śmierć, oczywiście miłości nie zo-
baczymy. Ale spójrzmy na relację Ojca i Syna w ogóle. Takim 
miejscem, gdzie widać ją najwyraźniej, jest Ewangelia Jana. 
Syn chce uwielbić Ojca przez posłuszeństwo. Podkreśla wie-
le razy, przede wszystkim w rozmowach z faryzeuszami, że 
wszystko, co robi, robi z Ojca, z Ojcem, dla Ojca. To jedyna 
treść Jego życia.

Nie o to pytam, odpowiedź wymijająca!

To inaczej: skoro Jezus kocha Ojca, to zakładam, że to nie 
jest uczucie jednostronne.  Poza tym, Ojciec kilka razy oka-
zuje swe zadowolenie, dumę z Syna: to jemu wszystko prze-
kazuje: to On ma być jedyną drogą do niego. A sam Jezus 

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

Nela i Zbyszek Kłapa - Nauczyciele, wykładowcy i instruktorzy, prowadzą dział Edukacji 
Biblijnej w Biblijnym Stowarzyszeniu Misyjnym  •  www.eb.org.pl  •  www.bsm.org.pl

i co obiecuje zrobić, możemy to potraktować jako próbę 
miłości, „krzyż”, który ostatecznie ową miłość wzmocni,  
i za przejście przez co będziemy uhonorowani, pochwaleni, 
nagrodzeni. Jak Jego jednorodzony Syn.

A jak to jest z miłością do bliźniego? Kiedyś usłyszałam 
takie zdanie w kościele: „Ja kocham Basię, ale jej nie 
lubię”. Chodzi mi o to, że można szanować siostrę ze 
zboru i jednocześnie za nią nie przepadać, bo najzwy-
czajniej w świecie - męczy nas swoim sposobem bycia 
i tym, co ma do powiedzenia. Czy to jest aprobowane 
przez Boga?

Myślę, że przede wszystkim niczego nie powinniśmy uda-
wać. Udawanie to ścieżka donikąd. Żadna miłość. To fałsz, 
który nawet jeśli wynika z dobrych pobudek, nie buduje. To 
nie jest prawdziwa społeczność. A mamy budować rzeczy 
prawdziwe, a nie fikcję.

Zacznę może od przyjaźni. Przyjaźń jest najbardziej ary-
stokratyczną z miłości. Fajnie o tym pisał Lewis w „4 miło-
ściach”. Po prostu, to przychodzi spoza nas. Dusze się jakoś 
spotykają, rozumieją, lubią. To coś, czym sterować nie moż-
na. I myślę, że tak właśnie ma być. Nie da się – w tym sensie 
– kochać nikogo na zawołanie. Przyjaźnie nam są dane, po-
winniśmy je szanować, bo nie mamy ich w życiu za wiele.

Czym innym jest sympatia. Sympatią myślę trochę sterować 
można. Są ludzie, których cechy charakteru nam się narzu-
cają, zarówno te dobre, jak złe. Ja, kiedy ktoś mnie dener-
wuje swoim zachowaniem, a oczywiście to się czasem zda-

rza, staram się popatrzeć szerzej. Znaleźć coś pozytywnego. 
Zobaczyć coś jeszcze oprócz tego pierwszego wrażenia.  
I zazwyczaj coś takiego się znajdzie. Wtedy pojawia się 
sympatia, szacunek - prawdziwy, nie na niby. Oczywiście, to 
nie oznacza, że rozmowa z taką sobą daje mi tyle samo za-
dowolenia co z kimś, kto jest mi z powodu swego charakteru 
naturalnie bliski. Ale nic nie udaję będąc życzliwym.

I myślę, że do takiego rodzaju wysiłku jesteśmy jako chrze-
ścijanie powołani. Do szukania działania Boga w drugim 
człowieku. Nie skupiania się tylko na tym, co nas denerwuje. 
Do bycia wyrozumiałym pamiętając, że sami mamy cechy, 
wobec których inni muszą być wyrozumiali dla nas. Brat Eu-
zebiusz może mieć problemy z poprawną polszczyzną; sio-
stra Zenobia może nie być zbyt piękna i mieć denerwujący 
tik. Brat Józef może czasem nie myć zębów a siostra Balbina 
gadać zbyt wiele. W końcu, brat Karol może mieć problemy 
z wywyższaniem się ze względu na duży majątek a siostra 
Krystyna ze względu na karierę piosenkarki (swoją drogą, 
piękny głos). Ale pamiętajmy, że brat Euzebiusz siedział 
kiedyś w więzieniu i był wierny Chrystusowi w warunkach,  
w jakich nam nie dane było w ogóle funkcjonować i swą 
próbę chlubnie przeszedł. Siostra Zenobia faktycznie, nie 
wzbudza sympatii swą aparycją, ale wychowała samotnie 
bardzo pobożnie dwójkę chłopaków i może w tym być dla 
innych zborowników, znacznie sympatyczniejszych, przy-
kładem. Brat Józef faktycznie zęby mógłby myć częściej  
i nie jeść tyle czosnku i cebuli, ale w swym oddaniu zboro-
wi w praktycznej pomocy przy wszelkiego rodzaju remon-

mówi, że kocha nas tak, jak Jego kocha Ojciec (Jana 15:9). 
Czyli: to miłość między nimi sprawiła, że krzyż był możliwy. 
To była ich wspólna decyzja.

Gdyby tak było, Jezus nie prosiłby o „wycofanie wyroku”. 

Dlaczego? Miłość nie sprawia, że wszystko jest łatwe. Ale 
sprawia, że w ogóle jest możliwe. I mówię tu o ich miłości 
wzajemnej. Krzyż nie jest dowodem sam w sobie: ta pró-
ba jest dowodem, że miłość uprzednia była tak silna, że Je-
zus szedł na krzyż, ufając w miłość swego Ojca POMIMO 
TEGO, na co szedł. 

To jest miłość Jezusa do Ojca, a nie takie było pytanie.

No dobrze, więc patrząc na uwielbienie w Objawieniu, gdzie 
narody chwalą na wieki „Baranka jakby zabitego”, widzę dal-
szy ciąg tej miłości: to Ojciec zasiadający na tronie chce, aby 
wszyscy, całe stworzenie uwielbiało Jego Syna za to, co uczy-
nił. O tym samym mówi Paweł w Liście do Filipian, rozdz. 2: 
Bóg Ojciec wywyższa swego Syna za jego posłuszeństwo. 
Oto sens historii. A więc, miłość Ojca do Syna widać w tym 
właśnie. Krzyż jest otoczony miłością, rzeczywiście będąc 
sam w sobie – pozornie, bez tego otoczenia – jej zaprzecze-
niem. Ale w tym otoczeniu, paradoksalnie jest dowodem tego,  
że ona faktycznie jest silna i prawdziwa.

I myślę sobie, że w tym tkwi też lekcja dla nas. Patrząc na 
pewne sytuacje w naszym życiu bez odpowiedniego kon-
tekstu, możemy wątpić w Boże przebaczenie i miłość. Ale 
widząc Bożą wolę szerzej to, co Bóg zrobił dla nas wcześniej  

KAMELEON
Kameleon to ciekawy gad, żyjący głównie w Afryce i na 
Madagaskarze. Większość życia spędza na drzewach. 
Znany jest ze zdolności do zmieniania barwy swojej skó-
ry. W języku polskim istnieje stwierdzenie, iż ktoś jest 
jak kameleon, to znaczy: niestały i ulegający wpływom 
środowiska, w którym się znajduje. Raz mówi tak, innym 
razem inaczej. Zmienia swoje zdanie i zachowanie w za-
leżności od tego, z kim przebywa. 

Jednak prawda o kameleonie jest inna. 
Zmiana koloru nie jest związana z chęcią 
dostosowania się do otoczenia, ale z jego 
stanem emocjonalnym, np. w obliczu zagro-
żenia. W tym jesteśmy podobni do kameleona. 

Twarz zdenerwowanego człowieka czerwienieje, a prze-
rażonego blednie – to efekt naszych emocji.

Od kameleona odróżnia nas to, że niekiedy „przyjmuje-
my barwy otoczenia”. Dzieje się tak, kiedy wzorujemy 
się na drugim człowieku. Wielu ludzi ubiera się, jak ich 
ulubiony piosenkarz lub aktor. Zdarza się, że ulegamy na-
mowom innych osób do robienia tego, co oni. Problem 
pojawia się wtedy, gdy naśladujemy kogoś w tym, co 
złe. Bóg nie chce, byśmy dopasowywali się do otoczenia 
i jednocześnie odwracali od Niego. Mówią o tym słowa 
zapisane przez Apostoła Pawła:

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umie-
li rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i do-
skonałe“ (List do Rzymian 12:2).
Jeśli bez zastanowienia bierzesz przykład z innych i ro-
bisz to, co oni a równocześnie nie starasz się przypodo-
bać Bogu, to będzie ci coraz trudniej naśladować Pana 

Jezusa. W jaki sposób masz przemieniać swój umysł? 
Przez wykorzystanie każdej okazji na poznawanie 
Słowa Bożego. Jeżeli to robisz, będziesz upodabniać 
się do Pana Jezusa, a nie do otaczających cię ludzi.

DOBRA RADA - Zaczynając od litery N, wykreśl co drugą literę. Odczytaj i zapisz w środku ramki niezwykle ważną radę.
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Pokoloruj kameleony tak, by ich ubarwienie pasowało do imienia.
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Opracował: 
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Kiedyś dobrze rozwijający się zbór 
baptystyczny w syryjskim mieście 
Homs, obecnie jest bliski zagłady. 
Większość ze 175 jego członków 
wyjechała z tego miasta. Obecnie 
tylko 15 osób zbiera się tam na mo-
dlitwę. 26. marca br. liderzy Europej-
skiej Federacji Baptystów spotkali się  
w Ammanie, stolicy Jordanii, z przed-
stawicielami kościołów baptystycz-
nych Bliskiego Wschodu. Sytuację 
w Syrii cechuje niepewność i strach. 
Dotąd chrześcijanie cieszyli się tam 
względną wolnością, dlatego bapty-
ści mogli podwoić swój stan i liczyli 
prawie 1150 członków. W ostatnich 
dwóch latach przybyło tu 1,5 mln 
uciekinierów z Iraku. W Egipcie z po-
wodu ataków muzułmańskich rady-
kałów trzy zbory baptystyczne ostat-
nio zostały zamknięte, ale Kościół 
Baptystów (ok.2000 członków w 19 
zborach) nie zamierza redukować mi-
syjnych wysiłków i w najbliższych 10 
latach zamierza założyć 100 nowych 
zborów. W Jordanii sytuacja jest sta-
bilna, w 22 zborach gromadzi się do 
3000 osób. Na Zachodnim Brzegu  
i w Iraku liczba chrześcijan zmniejsza 
się. W Bagdadzie z 500 osób pozostało 
tylko 70. Natomiast dobrze rozwija się 
zbór w Erbil, na północy kraju, w re-
jonie kurdyjskim. Wielu muzułmanów 
nawraca się tam na chrześcijaństwo. 
Nasi bracia i nasze siostry na Bliskim 
Wschodzie proszą o modlitwy, ponie-
waż ich przyszłość nie jest tam pewna, 
choć – jak sami mówią – niepewność 
ta to okazja do zwiastowania ewange-
lii. Chrześcijański Ośrodek Telewizyj-
ny w Libanie SAT 7 rozszerzył swój 
program, docierając z poselstwem 
ewangelii do wielu milionów ludzi na 
Bliskim Wschodzie (ebf. org).

„Arabska wiosna” 
wzbudza niepewność  

i obawy
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Na jednej z sesji Instytutu Muzyki Religij-
nej jego studenci i wykładowcy spotkali się  
z profesorem Moskiewskiego Konserwato-
rium, doktorem sztuki, zasłużonym działa-
czem kultury Federacji Rosyjskiej – W. W. 
Mieduszewskim. Ten wielki znawca muzyki 
podzielił się swoimi długoletnimi badaniami 
i przemyśleniami na temat istoty i znaczenia 
muzyki. Powołując się na słowa Bacha, że 
muzyka ma służyć uwielbieniu Boga, Mie-
duszewski dokonał przeglądu niektórych 
arcydzieł muzycznych i zwrócił uwagę na 
misyjne ukierunkowanie prawdziwej twórczo-
ści muzycznej. „Wystarczy zmienić muzykę,  
a natychmiast zmieni się duchowa postawa 

społeczeństwa. Prawdziwa muzyka powinna 
zanurzać słuchacza w świat nadziemskiego 
piękna, w takiej muzyce  zawsze obecny jest 
wymiar duchowy, łączący duszę z Twórcą 
wszechświata” – powiedział naukowiec.  Mu-
zyka pop wyraża tylko jakieś powierzchowne, 
emocjonalne turbulencje i – zdaniem profeso-
ra – nie sięga głębi, nie odpowiada na ocze-
kiwania ducha, nie prowadzi do źródła pełni 
życia – do Boga. Bezpośrednia rozmowa 
wierzącego naukowca na temat duchowego 
wymiaru muzyki, na pewno pomogła stu-
dentom i wykładowcom poczuć się bardziej 
odpowiedzialnymi przed Bogiem i ludźmi za 
powierzoną im służbę (baptist.ru).

Estonia – powstawanie nowego zboru

Zambia to państwo terytorialnie ponad dwa 
razy większe od Polski, o zaludnieniu prawie 
13,8 mln mieszkańców. Po 75 latach rządów 
brytyjskich, 24 października 1964 roku od-
zyskała ona niepodległość. 30 grudnia 1991 
roku jej prezydent Frederick Chiluba ogłosił 
Zambię krajem chrześcijańskim. Ale chrze-
ścijaninem nie staje się przez państwową de-
klarację, dlatego w dniach 1-3 grudniu ub. r.  
w całym kraju prowadzono ewangelizację 
przez telewizyjny program Moja Nadzieja. 
Prawie 60.000 wierzących zapraszało do 
swoich domów znajomych i sąsiadów do 
obejrzenia tego programu, nadawanego na 
ogólnokrajowym radiowym i telewizyjnym 

przekazie. Z pomocą prawie 6.000 zborów 
Ewangelizacyjne Stowarzyszenie Billy Gra-
hama koordynowało to przedsięwzięcie. 
Przygotowani doradcy duchowi i gospodarze 
zachęcali zebranych również na podwórkach 
i placach miejskich do powierzenia swego 
życia Chrystusowi. W niedzielę 4. grudnia 
do jednego ze zborów przyszło ponad 70 no-
wych ludzi. Jego pastor, Frank Hakoola, po-
wiedział: „Cieszymy się i witamy oklaskami, 
gdy odwiedzi nas jedna lub dwie nowe osoby. 
Czy możecie wyobrazić sobie naszą radość, 
gdy zobaczyliśmy w naszym zborze 70 no-
wych ludzi? To tak jakby wszedł do nas cały 
nowy zbór. Dzięki Bogu!” (Decision, 2/2012).

Estonia to mały nadbałtycki kraj, zamieszka-
ły przez  1,4 mln obywateli, z których pra-
wie jedna trzecia to mieszkańcy stołecznego 
miasta Tallina. Najliczniejszą grupą wyznanio-
wą są tam luteranie, potem są prawosławni  
i na trzecim miejscu baptyści. Po 50 latach 
radzieckiej dominacji, w 1990 roku Estonia 
odzyskała niepodległość. Baptyści pojawili 
się w tym kraju na fali przebudzenia, które 
w 1876 roku dotarło tu ze Szwecji. W 1884 
roku powstał pierwszy zbór baptystyczny  
w Haapsalu. Kościół Ewangelicznych Chrze-
ścijan Baptystów w tym kraju liczy prawie 6200 
członków w 84 zborach. Obecnie na przed-
mieściach Tallina powstaje nowy zbór. Prze-
wodniczy mu dynamiczny kaznodzieja Tõnis.  

Nabożeństwa każdej niedzieli odbywają się 
w Ośrodku Kultury, zbiera się tam prawie 30 
dorosłych i 20 dzieci. Nowemu zborowi prze-
wodniczy grupa siedmiu osób, uważanych za 
trzon zboru. Na modlitwę i rozważanie Słowa 
poświęcone są spotkania piątkowe. Odby-
wają się też zajęcia z matkami i ich dziećmi. 
Latem ubiegłego roku zbór ten prowadził obóz 
dziecięcy, w którym wzięło udział ponad 120 
osób. Wszyscy członkowie tego zboru miesz-
kają w tej części miasta i dlatego łatwo na-
wiązują kontakty ze swoimi sąsiadami. Jeden 
brat przez 30 lat modlił się o powstanie w tej 
dzielnicy nowego zboru. Teraz jego modlitwy 
zostały wysłuchane, a marzenia stały się  
rzeczywistością (ebf / IMP, 3/2012).

Zambia – wielkie duchowe żniwa

Rosja – rola muzyki w Kościele

tach i akcjach jest niezastąpiony. Balbina gada za dużo, nie 
ulega wszelkiej wątpliwości i być może nawet warto ją na-
pomnieć, bo zdradza sekrety, ale wiernie prowadzi sklepik 
przy zborze i widać, że wkłada w to całe serce. W końcu, 
brat Karol faktycznie nie może poradzić sobie ze zmia-
ną, jaka przyszła wraz z finansowym sukcesem i również  
w płaceniu dziesięciny mógłby być bardziej systematyczny; 
ale mimo wszystko jest wierny Bogu, bo zawsze wśród swo-
ich znajomych podkreśla, kim jest i dzieli się ewangelią, nie 
wstydzi się Chrystusa. A Krystyna, która właśnie się wstydzi  
i ma z tym problem, bo wie, że mogłaby więcej, jest mimo  
wszystkich wad osobą, która nieraz pomogła potrzebującym 
kobietom przez swe współczucie, zrozumienie i ciepło.

Możemy skupić się tylko na tym, co przed oczami. Ale to 
średnio wyjątkowe. Wiary do tego nie potrzeba. Ani przeba-
czenia. Miłość szuka. Chce być dla kogoś innego; w końcu – 
na ile można – jest wyrozumiała. Wiele z tragedii w naszych 
zborach, rozłamów, konfliktów można by uniknąć przez taki 
właśnie trud okazywania miłości sobie nawzajem pomimo 
słabości. Nasze zbory, jak widzisz są małe. Wszystko, prę-
dzej czy później wyjdzie na wierzch. Bez wyrozumiałości  
i szacunku sobie nie poradzimy.

No dobrze. A miłość do siebie samego - jak ma się 
objawiać? Czy w ogóle miłość do siebie samego jest 
czymś chrześcijańskim?

Miłość do siebie samego jest trudnym tematem. Dziś wie-
lu współczesnych „guru”, w tym i niektórzy chrześcijańscy 
każą nam siebie kochać. Czy słusznie? Myślę, że nieko-
niecznie. Często problemy z miłością do siebie wynikają 
z działania sumienia, które jest Bożym narzędziem, które 
wzywa do nawrócenia. Pobudza do myślenia. Zachęca do 
zmian. Po prostu Bóg pokazuje, że jesteśmy grzeszni, gdy 
jesteśmy niesłusznie zadowoleni sami z siebie. W przypad-
ku takich osób zachęcanie do miłości samego siebie ozna-
cza lekceważenie tego Bożego głosu. Usprawiedliwianie 
samolubstwa, egoizmu.

Z drugiej strony, równie wielkim problemem jest brak po-
czucia własnej godności. Jestem przekonany, że to działanie 
szatana, który celowo „wpędza w kanał” wartościowych lu-
dzi, aby ich zahamować w służbie, oddaniu innym ludziom, 
działaniu dla Boga, tworzeniu wartościowych więzi, radości 
z tego, że zostali we wspaniały sposób stworzeni i obdarze-
ni unikalnymi zdolnościami i talentami. On tego wszystkie-
go nie chce. Chce, by człowiek się zeszmacił, by leżał upity 
w rowie, śmierdzący, bezsilny, bez celu i wartości niszcząc 
samego siebie i innych wokół.

To jego plan dla ludzkości. I na to mu nie możemy pozwo-
lić! Chrystus chce dla nas życia w obfitości.

Nie byłabym tego taka pewna...

To cytat. Oczywiście, to jakoś łączy się z wzięciem krzy-
ża i zapieraniem się samego siebie, bo to też słowa Jezusa  
o naszym życiu! Chodzi o to, by nie żyć w zaprzeczeniu 
tego, czym nas obdarował, czym z Jego łaski jesteśmy, za-
równo jako stworzenia Boże jak i jako chrześcijanie. Ale 

właśnie żyć używając tego wszystkiego dla Niego. Tworzyć 
rozumiejące się małżeństwa, bliskie więzi, wierne przyjaź-
nie, zdrowe zbory, użyteczne projekty, działania. Kiedyś 
usłyszałem zdanie, które uważam za prawdziwe: uwierz  
w siebie i zapomnij o sobie. Masz uwierzyć w siebie  
– swoją zdolność czynienia dobrze. Swój potencjał. Ze 
względu na to, kogo jesteś obrazem i ze względu na to, 
kto Cię odkupił i prowadzi. Nie zaprzeczaj mu, bo to nie 
jest Boża wola. Ale uwierz, że go masz i używaj! A wtedy  
o nim zapomnij. Nie w tym sensie, że masz się tego wy-
przeć. Ale w tym, żeby się nie wywyższać, bo masz to od 
Boga. Nagrodą będzie samo użyteczne życie.

A czy stawianie granic, sygnalizowanie (czasem dość 
dosadnie), że nie pozwalamy na jakieś zachowanie  
w stosunku do siebie można pod to podpiąć? Czy ra-
czej mieć na uwadze fakt, że ktoś się może poczuć ura-
żony, i dać za wygraną?

Czasem ludzie zasługują na to, by im coś powiedzieć.  
I w zborze i w życiu. Niektórzy są zbyt przewrażliwieni na 
swoim punkcie – czy to oznacza, że nie powinni usłyszeć 
prawdy? Jedyne, czego bym pilnował to własnego nasta-
wienia. Czyli: bądźmy spokojni, gdy o czymś takim rozma-
wiamy. Pomódlmy się wcześniej o Boże prowadzenie. Po-
myślmy nad właściwym doborem słów. Przemyślmy to, co 
chcemy powiedzieć. I mówmy!

Czy jeśli czujemy złość, niezgodę na czyjeś postępo-
wanie, mamy okazywać miłość?

Ta miłość będzie czymś innym niż miłość do osób, które 
kochasz. Nie wszystkim mamy okazywać miłość w ten sam 
sposób. Na przykład, w pewien określony sposób miłość 
wolno okazywać tylko w związku małżeńskim. Podobnie 
dzieci – nie mam takich samych obowiązków troski o dzieci 
cudze, jak własne. Inaczej miłość wyrażam wobec swojego 
zboru, za którego istnienie jestem bezpośrednio odpowie-
dzialny, a inaczej wobec pozostałych. Ogólnie rzecz bio-
rąc, miłość to troska, szacunek, dawanie. W tym przypadku  
– miłość to nie odpłacanie pięknym za nadobne. To uczci-
wość. To również mówienie prawdy. To traktowanie tego 
kogoś w sposób, na jaki nie zasługuje, ale również bez szko-
dy dla tych, których kochamy.

No i w końcu, temat najtrudniejszy. Jeśli widzę, że 
komuś dzieje się krzywda a „oprawca” zachowuje się 
jakby był bezkarny, jaką mam przyjąć postawę, jako 
chrześcijanka? Bo z jednej strony czuję potrzebę po-
mocy poszkodowanej a z drugiej boję się, że zbytnio 
się narażę. Nie cierpię takich dylematów!

Niestety ich nie unikniemy. Mamy mówić prawdę w miło-
ści. Tak jak Bóg, który swych słów się nie wstydzi i mówi je 
niezależnie od tego, co akurat człowiek sobie o nich pomy-
śli. Oczywiście, nie mamy się narzucać. Ale jeśli to ktoś ci 
bliski, wobec którego czujesz pewne zobowiązanie, mów. 
To, że nasze serce sprzeciwia się niesprawiedliwości i nie 
chce być wobec niego obojętne, to działanie Boże i tłumić 
go nie należy.  



 

 

 

 

W centralnym zborze baptystów Moskwy 
29. stycznia tego roku odbyło się spotkanie 
przedstawicieli stołecznych zborów bapty-
stycznych. Wspólne nabożeństwo trwało 
cztery godziny, śpiewało sześć chórów 
oraz chór połączony (65 osób). Śpiewały 
też chóry młodzieżowe i dziecięce. Nabo-
żeństwo rozpoczął Siergiej Zołotariewskij, 
prezbiter centralnego zboru, który wyraził 
nadzieję, że takie spotkania w przyszłości 
będą odbywać się regularnie. Było dużo 
śpiewu, głoszenia Słowa Bożego i infor-
macji. Michaił Czekalin, przewodniczący 
okręgu stołecznego, poinformował, że do 
okręgu tego należy 30 zborów, z których 
ponad 10 mają własne pomieszczenia 
do nabożeństw. Każdego miesiąca pa-
storzy zborów spotykają się na modlitwę 

i wymianę doświadczeń. Każdego roku  
w okręgu tym odbywają się dwie uroczysto-
ści chrztu: jedna 19 stycznia w centralnym 
zborze, i druga latem w zbiorniku wodnym. 
(W tym roku 19. stycznia - w Dniu Chrztu 
Pańskiego - w centralnym zborze ochrzczo-
no 52 osoby z różnych zborów moskiew-
skich). W dalszej części nabożeństwa 
koordynatorzy różnych służb informowali  
o swojej pracy w zborach. Przewodniczący 
wydziału misyjnego rosyjskich baptystów, 
Ruwim Wołoszyn, mówił o przywileju i od-
powiedzialności za misję w mieście. Wszy-
scy zebrani byli bardzo zadowoleni z tego 
spotkania. Zapytywali więc: Dlaczego tak 
rzadko spotykamy się ze sobą? I odpowia-
dali: Takie spotkania powinny odbywać się 
regularnie! (baptist.ru).

Największym kościołem baptystycznym  
w Afryce jest Nigeryjska Konwencja Bapty-
stów – 3,5 mln członków w ponad 10.000 
zborach. Powstała ona w 1914 roku. Obec-
nie posiada 10 seminariów teologicznych, 
uniwersytet (4.500 studentów), szpitale, kli-
niki w 15 miastach i wioskach, baptystycz-
ne wydawnictwo oraz tysiące szkół w wielu 
miejscowościach. Uniwersytet baptystyczny 
w Nigerii, położony w mieście Iwo, w 2001 
roku otrzymał państwową akredytację i w li-
stopadzie 2002 roku rozpoczął pracę z 500 
studentami. Jest on jednym z dwóch najlep-
szych uniwersytetów w kraju. Baptystyczny 
Uniwersytecki Koledż w Ghanie znajduje się 
w mieście Kumasi. Powstał on w listopa-
dzie 2006 roku, po otrzymaniu akredytacji 
państwowej. Składa się z czterech szkół o 
następujących kierunkach: pielęgniarstwo, 

biznes i administracja, informacja i technolo-
gia komunikacji oraz teologia. W 1962 roku 
powstał w Arusza (Tanzania) Uniwersytet 
Mount Meru jako Międzynarodowe Semina-
rium Baptystyczne we Wschodniej Afryce.  
W październiku 2003 roku władze Tanzanii 
nadały mu status uniwersytetu.  Jego właści-
cielem są  Kościoły Baptystyczne Wschodniej 
Afryki. Posiada on dwa wydziały: teologii oraz 
edukacji i  biznesu. Wolny Uniwersytet Wiel-
kich Jezior, jako instytucja prywatna, uznany 
przez państwo, położony w mieście Goma, 
Demokratyczna Republika Konga, został za-
łożony przez  Społeczność Kościołów Bapty-
stycznych Wschodniego Kongo. Posiada on 
3000 studentów i w 2010 roku świętował 25-
lecie swego istnienia. Baptyści Afryki odważ-
nie zaczęli promować edukację na wszystkich 
poziomach (Baptist World, 1/2012).

Rosja – zgromadzenie zborów baptystycznych w Moskwie

Afryka – baptyści stawiają na edukację

Baptystyczne Seminarium Teologiczne  
w Nowym Orleanie  postanowiło adopto-
wać – przyjąć pod swoją opiekę i otoczyć 
troską – siedem dotąd nie pozyskanych 
dla ewangelii grup etnicznych na Kubie. 
Prezydent tego seminarium powiedział: 
„Każdy z nas, bez względu na swoją służ-
bę, jest odpowiedzialny za niesienie ewan-
gelii aż na krańce świata”. W 2010 roku 
Południowa Konwencja Baptystów podjęła 
kampanię ewangelizacji różnych grup et-
nicznych na całym świecie. A tych grup 
jest 11.000. W 6.734 z nich ewangeliczni 
chrześcijanie stanowią mniej niż 2 procent, 
dlatego są one uważane za niezewangeli-
zowane. W 3.800 takich grupach nie ma 
misjonarzy ani żadnej strategii ewangeliza-

cyjnej. Na Kubie mieszka prawie 110.000 
Chińczyków plemienia han, prawie 54.000 
głuchoniemych, 40.000 Haitańczyków. 
Są tam też Jamajczycy (5.000), Żydzi 
(1500), Baskowie (600), Rosjanie (200). 
Na Kubie nie prowadzi się misji wśród tych 
grup. Dlatego Seminarium w Nowym Or-
leanie podjęło się tego zadania. Kuba zo-
stała odkryta przez Kolumba w 1492 roku  
i wkrótce tamtejsze plantacje trzciny cukro-
wej przyciągnęły wielu mieszkańców Azji. 
W 1902 roku Kuba odzyskała niepodle-
głość, ale w 1959 roku stała się pierwszym 
komunistycznym państwem na zachodniej 
półkuli. W 1960 roku na Kubie było tylko 
200 zborów baptystycznych, obecnie jest 
ich ponad 6200 (baptist press).

Stany Zjednoczone – otoczenie ewangelią  
siedmiu grup etnicznych

Niemcy – konferencja 
francuskojęzycznych  
zborów afrykańskich

Czy afrykańskie zbory chrześcijańskie w Euro-
pie mają podtrzymywać swój duchowy charak-
ter, czy też powoli przystosowywać się do oto-
czenia i pomagać swoim członkom w integracji 
z nim? Był to temat intensywnego kursu w mię-
dzywyznaniowym ośrodku francuskojęzycz-
nym w Bochum. Szczególnie chodziło o relacje 
między mężczyznami a kobietami. W zborach 
afrykańskich pastor jest uważany za głowę 
wspólnoty zborowej, jego decyzje są niepod-
ważalne. W Europie taka koncepcja przywódz-
twa jest coraz częściej kwestionowana przez 
młodsze pokolenie. W Afryce kobiety wykonują 
służbę ukrytą, nie ma tam zgody na ich publicz-
ne wystąpienia.  W konferencji wzięło udział 8 
miejscowych i 15 zagranicznych uczestników 
(Irlandia, Holandia, Szwajcaria). Dyskusje były 
naprawdę gorące. Instytut Biblijny i Teologicz-
ny w Bochum powstał w 2002 roku. Został on 
założony przez baptystyczny zbór francuskoję-
zyczny w ramach Międzynarodowego Ruchu 
Duchowej Odnowy. Obecnie jest to instytucja 
niezależna, zajęcia przez trzy lata odbywają się 
tam od piątku do soboty. Już 80 osób ukończy-
ło te studia.  Każdy ze studentów sam ponosi 
koszt studiów. Podobna szkoła z takim samym 
programem istnieje w Dublinie, w Irlandii. Insty-
tut organizuje swoim studentom wycieczki do 
Izraela i do zachodniej Turcji, gdzie znajdowały 
się zbory chrześcijańskie w czasach Nowego 
Testamentu. W Kościele Baptystów Niemiec 
jest 18 francuskojęzycznych zborów afrykań-
skich. W całych Niemczech jest ich prawie 
200. Wiele takich francuskojęzycznych zborów 
jest też we Francji, w Belgii i w Rosji (ebf.org).

Afryka Północna  
– programy radiowe TWR

Trans World Radio nadaje chrześcijańskie 
programy radiowe na ten rejon Afryki głównie  
w językach berberyjskich (kabyle, tamazigt, 
tarifit). Język Berberów posiada prawie 300 
dialektów, niektóre z nich są specyficzne dla 
danego plemienia. Forma pisana tego języka 
zdobywa coraz większe uznanie, ale wielu Ber-
berów są analfabetami. Swoje myśli, pojęcia  
i uczucia wyrażają oni wyłącznie przy pomocy 
mowy. Do tych wiejskich środowisk Północnej 
Afryki można dotrzeć z ewangelią tylko przez 
radio. Jeden ze słuchaczy tych chrześcijań-
skich programów pisze: „Drodzy przyjaciele! 
Dziękuję wam za waszą wspaniałą pracę. Po-
doba nam się wasz sposób wyjaśniania Pisma 
Świętego. Pięciu członków mojej rodziny po-
wierzyło swoje życie Jezusowi. Teraz powiew 
Ducha Świętego jest bardzo wyraźny. Każdego 
dnia ludzie przychodzą do Pana. Alleluja! Pan 
żyje!” (infoSERV, 2/2011).

Stany Zjednoczone – zamiar dotarcia  
z ewangelią do 250 grup etnicznych

Baptyści Północnej Karoliny postanowili w ciągu następnych 10 lat dotrzeć  
z ewangelią do 250 grup etnicznych, które dotąd pozostawały poza jej zasięgiem. 
Wydział Misyjny Baptystów Północnej Karoliny będzie korzystał z kontaktów  
i doświadczeń Międzynarodowego Wydziału Misyjnego Południowej Konwen-
cji Baptystów. Każdy zbór ma obrać sobie jakąś grupę językową czy etniczną, 
by wspierać tam działania zmierzające do zakładania zborów. Zainteresowanie 
misyjne będzie skierowane na rejon Azji. Zbory mają być tam, gdzie Bóg ich 
powołuje, to najbardziej biblijny wzorzec ewangelizacji. Dlatego przedstawiciele 
zborów udadzą się na krótkoterminowe misje do Bostonu, Nowego Jorku, To-
ronto i Mołdawii. Ich celem będzie zorganizowanie samodzielnych służb, które 
nie będą zależne od czynników zewnętrznych. Obecnie z 96 procent wyjazdów 
misyjnych tylko dwa procent kieruje się na tereny trudne. Na dorocznej Kon-
wencji Południowych Baptystów w czerwcu ub. r. jej Wydział Misyjny zachęcał 
zbory, by każdy z nich zajął się jedną z 3.800 grup etnicznych, które jeszcze 
są poza zasięgiem ewangelii. W swojej odezwie baptyści Północnej Karoliny 
piszą: „Jako wierzący w Jezusa Chrystusa nie możemy być spokojni, wiedząc, 
że są na tym świecie ludzie, którzy umierają bez poznania Jezusa Chrystusa.  
Bóg nakazał nam iść na cały świat i głosić ewangelię. Wyrazem nieposłuszeń-
stwa byłoby nie pójść. Zadanie to nie jest łatwe, ale Jezus nie powiedział, że 
naśladowanie Go będzie łatwe” (BPNews).

Indie – Festiwal Nadziei  
Franklina Grahama

W indyjskim mieście Hyderabad (7.749.334 miesz-
kańców), szóstym z największych miast tego kraju, 
w dniach 10-13 listopada ub. r. odbyła się wielka 
ewangelizacja Franklina Grahama. Wzięło w niej udział 
prawie 290.000 osób, z których ponad 10.000 po-
zytywnie odpowiedziało na apel powierzenia swego 
życia Chrystusowi. Ponad 56% z nich miało poniżej 
25 lat. Nie obyło się bez trudności – dopiero kilka dni 
przed ewangelizacją Franklin otrzymał wizę turystycz-
ną, a tylko dzień wcześniej otrzymał pozwolenie na 
publiczne wystąpienia. W ramach przygotowań do 
tej ewangelizacji odbyło się 540 różnych spotkań,  
na których 271 osób już podjęło  decyzję przyję-
cia Chrystusa. 1800 zborów miasta Hyderabad  
z 50 różnych denominacji wyznaniowych połączyło 
swoje wysiłki, by włączyć się do tego przedsięwzięcia. 
W ramach Akcji Andrzej tysiące chrześcijan modliło 
się o swoich znajomych,  ponad 5000 osób wzięło 
udział w zajęciach Chrześcijańskiego Życia i Świadec-
twa. Przez wiele tygodni zbory modliły się o błogosła-
wieństwo dla tego wydarzenia. Należy przypomnieć, 
że w odległości ok. 300 km od miasta Hyderabad 
znajduje się nadmorska wioska Billy Graham Nagar. 
Wioska ta w 1977 roku została całkowicie zniszczona 
przez ogromny cyklon. Po odwiedzeniu tego miejsca, 
Billy Graham  obiecał ją odbudować. Jej uroczyste 
otwarcie odbyło się w 1980 roku, a mieszkańcy po-
stanowili, aby nosiła ona imię tego ewangelisty (Deci-
sion, 1/2012). 

Malawi – Baptystyczne  
Stowarzyszenie Afrykańskie

Stowarzyszenie to powstało z Misji Przemysłowej Za-
mbezi, którą założył w 1892 roku brytyjski misjonarz 
Joseph Booth oraz Opatrznościowej Misji Przemysło-
wej, założonej przez  baptystycznego pastora Mala-
wi w 1900 roku. W 1912 roku pierwsza organizacja 
posiadała siedem szkół, w których uczyło się prawie 
1000 dzieci i 800 studentów. Baptyści Malawi mają 
długą historię walki o sprawiedliwość społeczną.  
W styczniu 1915 roku Chilembwe, bohater narodowy, 
którego wizerunek znajduje się teraz na monetach 
tego kraju, przewodził protestowi przeciwko wyzy-
skowi Afrykańczyków przez kolonistów brytyjskich. 
W lutym tego samego roku został on skazany na 
śmierć. Obecnie Dzień Johna Chilembwe obchodzi 
się w Malawi 15 stycznia jako narodowe święto. 
Afrykańskie Stowarzyszenie Baptystyczne w Malawi 
jest jednym z trzech kościołów baptystycznych tego 
kraju. (Dwa inne kościoły, to: Baptystyczna Konwen-
cja Malawi – 150.000 członków w 1300 zborach  
i Ewangeliczny Kościół Baptystyczny Malawi – 19.000 
członków w 300 zborach). Posiada ono ponad 72.000 
członków w ponad 800 zborach. Wśród różnych służb 
prowadzi wiele podstawowych i średnich szkół, po-
siada otwarty w 1984 roku szpital dla kobiet. Anga-
żuje się też w niesienie pomocy głodującym, walczą-
cym z chorobą HIV/AIDS (BWA Connect,3/2012). 




