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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

„Uderzę w pasterza, a będą rozpro-
szone owce” (Mt 26:31). Ten obra-
zowy werset wskazuje wyraźnie, jak 
ważne jest przywództwo. Często 
jako baptyści podkreślamy znaczenie 
każdej jednostki. I słusznie, bo wszy-
scy jesteśmy stworzeni na obraz Boży  
tak samo, i tak samo wszyscy chrze-
ścijanie są dziećmi Bożymi. 

Jednak niesłusznie lekceważymy róż-
nice w obdarowaniu. A o tym rów-
nież mówi Słowo Boże. „Darami”, 
które pozyskał za cenę swej śmierci 
nasz Pan są ustanowieni przez niego 
przywódcy Kościoła: w pierwszym 
wieku byli to apostołowie, prorocy, 
ewangeliści, pasterze-nauczyciele  
(Ef 4:8-11). Jakkolwiek to odnosi się 
do naszej współczesności jedno 
jest pewne: Chrystus ciągle obda-
rza swoje ciało błogosławieństwem 
przywództwa, bo ciągle istnieje po-
trzeba, dla której owo przywództwo 
istnieje. To „przygotowanie świętych 
[wszystkich, nie tylko przywódców, 
ale właśnie wszystkich poprzez przy-
wódców] do dzieła posługiwania, do 
budowania ciała Chrystusowego”, 
którego celem jest rozwój kościo-
ła ilościowy i w dojrzałości postaw  
i poznania prawdy Bożej (4:12-16). 

Tak więc, aby każdy brat i siostra 
byli przygotowani do służenia Chry-
stusowi POTRZEBUJĄ przywódców. 
Aby Kościół właściwie się rozwijał 
POTRZEBA NAM przywódców. Nie 
potrzeba nam do tego konferen-
cji Zboru ani demokracji. Potrzeba  
osób prowadzących, wytyczających 
cel, znających Słowo, mających od-
wagę i silny biblijny kręgosłup. Potrze-
bujemy przywódców i bez nich nie 
ruszymy. 

Niestety, jako baptyści, ale chyba 
nawet bardziej po prostu jako Pola-
cy, mamy niechęć do przywództwa. 
Tak, przez setki lat rządzili nami obcy 
– najpierw zaborcy, potem (z małą 
przerwą) komuniści. Dziś też nasze 
zaufanie do władz państwowych 

jest ograniczone. I niestety ta wstrze-
mięźliwość dotyka również Kościoła. 
Problem w tym, że słabe przywódz-
two, choć może uchroni od wielkiej 
katastrofy, w żadne ciekawe miejsce 
nas nie zaprowadzi. Kto mało robi, 
mało się też myli, to fakt; ale czy taka 
postawa nie rodzi frustracji, iryta-
cji osób, którym przewodzi? Rodzi. 
Trochę jak u żony, która nie chce 
pozwolić mężowi na przywództwo 
w domu, a jednocześnie narzeka 
na to, że wszystko musi robić sama. 
Albo jedno, albo drugie. Inaczej nie 
da rady. 

Przywództwo w naszym Kościele. 
Temat ważny, i myślę, że wszyscy to 
czujemy. Chcemy rozwoju. Pragnie-
my go w naszych sercach. Chcemy 
widzieć Boże działanie w nas; chce-
my odważnych ludzi wytyczających 
nowe szlaki. Ale czy jesteśmy gotowi 
ich znaleźć i obdarzyć autorytetem? 
Czy może wolimy mimo wszystko to, 
co jest? 

Wokół tych pytań, wokół stanu na-
szego przywództwa orbituje więk-
szość artykułów w tym numerze 
Słowa Prawdy. Zachęcam do czyta-
nia i refleksji. Ale również modlitwy.  
Modlitwy o to, by Bóg przydawał 
nam pokornych i odważnych przy-
wódców. Ale również o nas. O to, 
byśmy potrafili patrzeć na nich nie 
jako na zagrożenie naszej wolności, 
ale dar od Chrystusa, dany dla rozwo-
ju naszego Kościoła. 

Drogi Panie, prowadź nas w tym, aby-
śmy przynieśli ci możliwie największy 
plon; aby nasze zbory były odważne, 
oddane, gorliwe, nieustępliwe w czy-
nieniu dobra, pokorne wobec Ciebie; 
abyśmy szli i owoc wydawali i aby 
on był obfity; abyś spoglądał na nas  
i aby Twoje oblicze rozjaśniał uśmiech 
zadowolenia. Spraw Panie dla nas  
tej łaski, dla chwały Twojej i Ojca,  
w Duchu Twoim Świętym, Amen.

Potrzeba przywódców

Przed trzydziestu laty miał miejsce  
w moim życiu pewien epizod, który wbił 
się mocno w pamięć. Rozglądałem się 
wtedy za miejscem, w którym miałbym 
rozpocząć służbę jako pastor. Zostałem 
zaproszony do jednego ze zborów na 
północy kraju, by udzielić w niedzielę 
wykładu Bożego Słowa. Przyjechałem, 
usiadłem. Prowadzący nabożeństwo wy-
szedł na mównicę, by przeczytać frag-
ment Bożego Słowa. I cóż usłyszałem? 
„Biada pasterzom, którzy pasą samych 
siebie”. Bóg coś do mnie mówił. Coś za-
mierzał zmienić w moim sercu. W mo-
ich dążeniach. Bym nie był pasterzem, 
który pasie samego siebie. Ale oprócz 
wniosków dla siebie, odebrałem to, jako 
wyraz zaniepokojenia w szeregach, wy-
raz obawy przed przywództwem uosa-
bianym przez urząd pastora. Wyczułem 
nastawienie, że „silne przywództwo 
uosabiane przez pastora jest elementem 
w zasadzie niepotrzebnym, bo kościół 
radzi sobie z problemami kolegialnie. 
Nie ma potrzeby jakiegoś szczególnego 
przywództwa. Może taka potrzeba była 
kiedyś, po wojnie. Czas silnych przy-
wódców należy do przeszłości”. 

Czy to jest dobre podejście? Skąd się 
ono bierze? Myślę, że wiem, skąd się 
bierze i po części je podzielam, bo sam, 
gdy usłyszałem temat mojego wykładu 
na tegorocznej Konferencji: „Kościół 
duchowych przywódców”, to zrobiło 
mi się trochę niedobrze. Pomyślałem, że 

Kościół Duchowych 
Przywódców

Grzegorz Bednarczyk

XXXIV Krajowa 

Konferencja  Kościoła

i wielu z was zrobi się niedobrze na to 
hasło. Włączają się negatywne skojarze-
nia. Wyobrażam sobie kilka takich sko-
jarzeń, jakie możecie mieć. Chciałbym 
wyciągnąć je na światło i się do nich 
odnieść. Coś, co stawia przywództwo  
w złym świetle. Sposób, w jaki przy-
wódcy sami sobie na taki obraz zapra-
cowali. Posłużę się trzema postaciami 
historycznymi, jako negatywnymi sym-
bolami przywództwa. 

Jednak z drugiej strony myślę, że przy-
wództwo jest ogromną szansą dla Ko-
ścioła. Jest potrzebą Kościoła. Myślę 
nawet, że jest ono największą szansą 
na pozytywne przemiany. Myślę, że nie 
ma przesady w stwierdzeniu – „wszyst-
ko powstaje i upada wraz z przywódz-
twem”. Dlatego po tym, jak wskażę 
negatywne sposoby sprawowania przy-
wództwa postaram się wskazać, co by 
było, gdyby w to miejsce wstawić pozy-
tywne sposoby, wskazane przez Boga. 
A na koniec, co konkretnie robić, by 
być lepszym przywódcą? Jak przełożyć 
idee na działania? 

Pozostało mi jeszcze we wstępie powie-
dzieć, że pewne rzeczy będę celowo 
przerysowywał, aby dobitnie je prze-
kazać. Pewne słowa będą ostre, czasa-
mi ze szczyptą humoru. To jednak nie 
zmienia ani odrobinę faktu, że łączy nas 
miłość Chrystusa i z mojej strony jest 
najwyższy szacunek wobec każdego 
Brata i Siostry w Chrystusie. 

Negatywne sposoby  
sprawowania przywództwa

Głód władzy
Pierwszy sposób nazwałbym głodem 
władzy. Głód władzy! Kościół jako ob-
szar, w którym wszystko jest pod kon-
trolą przywódcy. Muszę wszystko wie-
dzieć i na wszystko udzielam upoważ-
nienia. Bądź nie udzielam. Mam swój 
urząd i ten urząd upoważnia mnie do 
sprawowania kontroli. Nic nie może się 
wydarzyć bez mojego łaskawego przy-
zwolenia i mojej łaskawej atencji. Bo ja 
jestem… Mam urząd!

Mamy tutaj do czynienia z autorytetem 
wynikającym z miejsca w hierarchii, 
typu wojskowego. Masz wykonać po-
lecenie, bo ja jestem zwierzchnikiem. 
Odpowiada się „Yes Sir!”. Jest to naj-
bardziej prymitywne źródło autorytetu  
i najmniej skuteczne. Może w niektó-
rych sytuacjach sprawdza się w wojsku, 
ale w Kościele?! Dla wielu chrześcijan 
taki obraz przywództwa i obraz kościo-
ła jest po prostu ohydny. I nic dziwnego. 
Symbolem niech będzie tutaj… Stalin. 
Celowo wybieram najbardziej skrajne 
ze znanych symboli, by później tym do-
bitniej pokazać pozytywne ekstremum. 
A więc, wszystko musi być pod kontro-
lą. Spróbuj powiedzieć Stalinowi „nie”. 

Kiedy wspominam, jak byłem na urzę-
dzie, gdy byłem Prezbiterem Kościo-
ła… Na początku wydawało mi się, że 
skoro jestem Prezbiterem Kościoła to 
to, co powiem wszystkim się spodoba. 
Wkrótce przekonałem się, że tak nie 
jest. Samo stanowisko to słaby mandat. 
Czasami sobie myślę, na ile wyszedł 
ze mnie Stalin. I chyba raczej nie wy-
szedł, bo nie przypominam sobie, bym 
kiedykolwiek użył swojego urzędowego 
autorytetu, by przeforsować cokolwiek. 
Chociaż były po temu okazje. I mogłem 
jedną decyzją zawyrokować. A jednak 
liczyłem się ze zdaniem innych Bra-
ci w Radzie Kościoła i nie forsowałem 
decyzji, do których oni nie mieli prze-
konania. Z niektórych się wycofałem,  
w wielu przypadkach wypracowaliśmy 
na szczęście konsensus. 

Urzędy są potrzebne. I niosą ze sobą 
autorytet. Ale jest to najsłabszy rodzaj 
autorytetu, jaki istnieje. Gdyby Kościół 
opierał się wyłącznie na takim autoryte-
cie, byłoby bardzo źle. 
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Skrzywdzony orzeł
Drugi typ negatywnego przywództwa 
określiłbym mianem „skrzywdzony 
orzeł”. Orzeł z podciętymi skrzydłami. 
To są sytuacje, gdy przywódca jest zra-
niony, cierpiący. Albo wypalony. Uwaga 
kościoła jest odciągnięta od jego misji  
i skierowana na cierpienie przywódcy. 
„Oj! Jak zostałem skrzywdzony!” Na to 
narażeni są zwłaszcza przywódcy, jak 
sądzę, którzy roztaczali szerokie, ambit-
ne wizje, ale nic z tego, póki co nie wy-
szło. I czują się zranieni, niedocenieni, 
może wzgardzono nimi. 

Tutaj wpisują się myśli typu: „oni nie 
dorośli do mojego poziomu”, czy „tak 
wiele moich wspaniałych przemówień 
zostało zniszczonych przez złych słu-
chaczy”. Może powstała w zborze opo-
zycja i wywieziono pastora na taczkach? 
Może został niesprawiedliwie oceniony 
i potraktowany? Takie wielkie i wspania-
łe były wizje, tak wielka miała być spra-
wa, a tak się porobiło. Symbolem niech 
będzie tutaj… Hitler. Skrajny przypadek 
w tym typie. Hitler w ostatniej fazie 
wojny, gdy przyjeżdżał na front, jego 
twarz była zmieniona nie do pozna-
nia, opuchnięta. Początki Parkinsona. 
Jego sposób reagowania… kierował się 
chorobliwymi ambicjami. Chorobliwa 
ambicja panowania nad Rzymem prze-
biła chorobliwą nienawiść do Armii 
Czerwonej. Stąd nieracjonalne, wynisz-
czające decyzje. Inwazja na Włochy, by 
przywrócić do władzy Mussoliniego. 
Stał się bardzo kłopotliwym przywód-
cą dla wielu generałów, nie mówiąc już 
o narodzie. Jednocześnie nie udawało 
się go zneutralizować przez zamachy. 
Działał niesamowicie niszcząco wobec 
własnego narodu, któremu przewodził. 
Okaleczony orzeł. Chociaż w tym przy-
padku należałoby powiedzieć co naj-
mniej „ranny wilk”. 

A duchowy przywódca zraniony, oka-
leczony, wypalony? Skupiający uwagę 
kościoła na swoim cierpieniu, na nie-
sprawiedliwości, która go spotkała, na 
konflikcie? Bardzo kłopotliwy nabytek 
dla kościoła. Bardzo obarczający. Moje 
własne doświadczenia? O, tutaj mam 
trochę doświadczeń! Bywało, że byłem 
ogromnie zniechęcony i zdruzgotany. 
Czułem się jak zraniony orzeł. Wiel-
kie wizje! Chciałem tak dobrze! Może 
ktoś z was pamięta, że kiedy zostałem 
wybrany na Prezbitera Kościoła, dosta-

łem z tej okazji kilka pamiątek. Od Ko-
mandanta, przewodniczącego Kościoła 
baptystów na Ukrainie dostałem drew-
nianego orła z szeroko rozpostartymi 
skrzydłami. Ale pewnego dnia moje 
zniechęcenie sięgnęło takich rozmia-
rów, że wziąłem tego orła i wrzuci-
łem do ogniska w ogrodzie. Był orzeł 
i nie ma orła. Tu bym się utożsamił. 
Moje naturalne tendencje to zranio-
ny orzeł. Wszystko powstaje i upada 
z przywództwem. Przywódcy upada-
jący to bardzo kłopotliwy inwentarz  
kościoła.  

Szukanie swego
I jeszcze jeden typ negatywnego przy-
wództwa. Nazwałbym go szukaniem 
swego. Jego symbolem niech będzie… 
Ludwik XIV, Król Słońce, twórca Wersa-
lu. Szukanie swego, szukanie własnych 
korzyści, dogadzanie sobie. Wykorzy-
stywanie przywódczej pozycji dla wła-
snych korzyści. 

Głód władzy, zraniony orzeł, szukanie 
swego. Stalin, Hitler, Ludwik XIV. Każdy 
mógłby postawić sobie pytanie: Jakie ja 
mam tendencje? Do którego z tych ty-
pów najbardziej pasuję (jeżeli w ogóle)? 
Ja osobiście, jak mówiłem – ten dru-
gi typ. Wielkie wizje. Ale często czuję 
się niezrozumiany. Mam tendencję, by 
czuć się skrzywdzonym, litującym się 
nad sobą. Gdyby nie proces uświęcenia 
dokonywany przez Ducha Świętego, 
niewykluczone, że byłbym dzisiaj zra-
nionym orłem skupiającym przez chwi-
lę uwagę na swoim cierpieniu, odlatują-
cym w niepamięć…  

Właściwe sposoby  
sprawowania przywództwa

A gdyby w to miejsce wstawić pozy-
tywne sposoby?! Ze względu na niezbyt 
dobre doświadczenia z przywództwem, 
możemy traktować je jako zło koniecz-
ne, a może nawet niepotrzebne. Ale 
pewnie gdzieś podskórnie mamy nadzie-
ję, że może udałoby się inaczej? Gdy-
by w miejsce negatywnych sposobów 
wstawić ich przeciwieństwa! Sposoby 
sprawowania przywództwa wskazane 
przez Boga! Gdybyśmy, jako Kościół 
wzrastali w stronę najlepszych wzorców 
w tej materii, to by dopiero było! Jakie 
są pozytywne przeciwieństwa tamtych 
sposobów sprawowania przywództwa? 

Przewodzenie przez wzór
Zamiast głodu władzy, co? Jaka jest pod-
stawowa myśl w Biblii w tym temacie? 
Wiadomo! 1 List Piotra (5,2-3): „Paście 
stado Boże, które jest przy was (…) nie 
jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako 
żywe przykłady dla stada”. Przewodze-
nie przez wzór. Dawanie przykładu.  
W takim przypadku nie kierujemy się 
tym, aby jak najwyżej zajść w hierar-
chii. Nie to jest dla nas wartością. Kieru-
jemy się tym, na jakiej pozycji będzie-
my najlepszym wzorem. I taką pozycję 
chcemy zająć. Bo rola dobrego wzoru 
jest nie do przecenienia. Piotr Apostoł 
wskazuje na wzór, jako najlepszy spo-
sób sprawowania przywództwa. 

Może jesteś liderem jakiejś grupy w ko-
ściele? Mógłbyś zostać nawet pastorem, 
ale modlisz się: „Boże, jaki wzór jest 

najbardziej potrzebny, bym go pokazał? 
Czy wzór bycia pastorem? Oj, chyba 
nie. Bo niewielu za tym wzorem może 
pójść. Ale bycie wzorem lidera, który 
ma swoją pracę zawodową i pokazuje, 
że można to pogodzić. Być chrześcija-
ninem o wielkim oddaniu, potrafiącym 
pogodzić służbę w imieniu Chrystusa  
z dobrym wykonywaniem pracy zawo-
dowej, troską o własne małżeństwo, ro-
dzinę, dom i jeszcze o własny rozwój. 
Oj! Chyba ten wzór w moim przypad-
ku jest najważniejszy”. Bo jakikolwiek 
ruch duchowy, jeżeli nie będzie oparty 
w głównej mierze na wolontariuszach, 
tylko na opłacanych pracownikach, nie 
ma większych szans rozwoju. Pastorzy 
też są bardzo potrzebni i takie jest ich 
powołanie. Ale to wcale nie oznacza, 
że będąc pastorami mielibyśmy naj-
większe oddziaływanie. W większości 
przypadków jednak nie. 

Zamiast głodu władzy, pragnienie by-
cia jak najlepszym wzorem. Na jednym 
krańcu mamy Stalina, na drugim jest 
Piotr Apostoł, który mógł korzystać ze 
swojej władzy, a jednak mówi o prze-
wodzeniu przez wzór. Oczywiście, było 
kilka okazji, kiedy Piotr musiał wykorzy-
stać swój urzędowy autorytet. Szymo-
nowi Magowi musiał powiedzieć, że jest 
„z innej bajki”, i że nie ma przyzwolenia 
w kościele na przewodzenie bez na-
wrócenia. Bo Szymon Mag nigdy się nie 
nawrócił, jego serce nie było odrodzo-
ne przez Ducha Świętego, a chciał już  
w kościele rządzić. Trzeba było zdecy-
dowanie trzymać standardy. Ale, z ko-
lei, gdy jakiś tam Paweł rozwinął działal-
ność wśród pogan i przybył do Jerozoli-
my, Piotr nie był wobec niego wyniosły. 
Gdy sam przybył do Antiochii i został 
przez Pawła zganiony, nie wykluczył go 
z kościoła lecz pokornie przyjął korek-
tę… Wiedział, że duchowe przywódz-
two to bycie wzorem. Piękne! 

Współdziałanie ku dobremu
Drugim negatywnym sposobem jest 
„zraniony orzeł”, użalanie się nad sobą. 
Co potrzebujemy wstawić w to miej-
sce, według sposobu myślenia, którego 
uczy nas Bóg? Instrukcję znajdziemy  
w Liście do Rzymian (8,28): „Wiemy też, 
że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współ-
działa we wszystkim dla ich dobra…”. 
Alternatywą jest współdziałanie ku do-
bremu. Zamiast biadania, Bóg wskazu-

je inne podejście. Zwróćmy uwagę na 
tą niezwykłą obietnicę. Bóg obiecuje 
współdziałać z nami ku dobremu, gdy 
my będziemy współdziałali z Nim. We 
wszystkim. Również w sytuacjach, które 
wydają się negatywne i niekorzystne. 

Jakiego więc myślenia Bóg nas uczy? 
Jeżeli pojawia się cokolwiek na naszej 
drodze, co wydaje się negatywne, trze-
ba obrócić to ku dobremu, współdziała-
jąc z Bogiem. To jedyne słuszne podej-
ście do wszystkich sytuacji, które są ne-
gatywne i zasmucają! Trzeba popatrzeć 
na nie, jako na trampoliny do dobre-
go. Do tego stopnia, że ucieszymy się  
z nich, bo doprowadzą do dobra jeszcze 
większego, niż gdyby ich nie było. Gdy 
przyjmiemy takie myślenie, każda nega-
tywna sytuacja nas w zasadzie ucieszy. 
Bo dzięki niej będzie jeszcze lepiej, niż 
gdyby jej nie było. 

Na jednym krańcu mamy Hitlera, na 
drugim tego, co napisał te słowa, Paw-
ła Apostoła. Niewielu chrześcijan do-
świadczyło tylu przeciwności, co on. 
Jednak nie stał się zranionym orłem. 
W jego sposobie myślenia było to, że 
Bóg współdziała ku dobremu. A więc, 
gdy na przykład siedzi w więzieniu  
i składa List do Filipian, cieszy się i pi-
sze, że jego kajdany przyczyniły się do 
rozprzestrzenienia ewangelii, stały się 
znane w całym pretorium i u wszyst-
kich innych, czyli na szczytach władzy. 
Zrozumiał. Bóg obrócił ku dobremu. 
Uwaga wszystkich została zwrócona na 
jego sprawę, czyli na ewangelię. Jesz-
cze bardziej, niż gdyby był na wolności 
i wypruwał sobie żyły głosząc ewan-
gelię. Zrozumiał. Siedział w więzieniu  
a ewangelia rozprzestrzeniała się jesz-
cze bardziej, niż gdyby był na wolności. 
Aha! Byli też przeciwnicy. W Liście do 
Filipian pisze, że niektórzy głosili ewan-
gelię nieszczerze, sądząc, że przydadzą 
mu przez to cierpień. Takich też miał 
braciszków, co mu tak „dobrze” życzy-
li. Ale on i tu widzi, że Bóg obraca ku 
dobremu. Dzięki temu ujawnili się prze-
ciwnicy. Będzie w przyszłości wiedział, 
na kim można polegać. Same korzyści. 

Gdy przywódca przyjmie taki sposób 
myślenia, to wszystko, co mogło dopro-
wadzić do rozgoryczenia, wywrze na 
nim odwrotny skutek. Nawet go ucie-
szy. I podziękuje Bogu, bo dostał kolej-
ną trampolinę ku dobremu. Im więcej 
udręk, tym lepiej. Pod warunkiem, że 

sposób myślenia naprawdę został zmie-
niony. 

W ostatnich latach doświadczam bar-
dzo mocno tej zasady przy okazji budo-
wy naszego ośrodka kościelnego w Biel-
sku-Białej. Bardzo negatywna sytuacja. 
Wiecie, co mam na myśli – finanse. Nie 
byłoby takiego problemu, gdyby nie ele-
ment czasu. Mamy umowę notarialną  
z miastem, że otrzymujemy teren  
w wieczyste użytkowanie pod warun-
kiem, że do pięciu lat będzie stan suro-
wy zamknięty. Zostały niecałe dwa lata. 
Gdy się nie wywiążemy, teren może 
zostać nam odebrany i nie zostanie nic, 
poza kredytami do spłacania. Bardzo 
negatywna sytuacja. 

Ale jakiego myślenia uczy Bóg? On 
stawia siebie do dyspozycji, by współ-
działać ku dobremu. A więc, potrzebuję 
poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak 
dana sytuacja może być wykorzystana 
ku dobremu. Z tych poszukiwań wynik-
nęły do tej pory takie pomysły, o których 
człowiek nigdy by nie pomyślał, gdyby 
nie sytuacja. Tak powstały projekty, by 
wyjść poza wspólnotę. Dziennik Budo-
wy, Strefa Twórców. Tak powstał projekt 
studiów Biblijnych dla różnych służb  
i środowisk w Polsce. Obecnie polska  
i angielska wersja studium Listu do Rzy-
mian rozchodzi się coraz szerzej po 
świecie. Nie mówiąc już o mnóstwie 
pomysłów wewnątrz wspólnoty. Nigdy 
w życiu bym się tym nie zajął, gdyby nie 
negatywna sytuacja i poszukiwanie. By 
było jeszcze lepiej, niż gdyby tych trud-
ności nie było. 

Jesteśmy zachęcani przez obietnicę 
Boga, by zastosować to podejście do 
wszystkich sytuacji, które wydają się ne-
gatywne. Nie chcą mnie w tym zborze 
jako pastora? Chcą mnie wywieźć na 
taczkach? Jakie dobro Bóg chce z tego 
wyciągnąć? Może jest lepsze miejsce dla 
mnie? A może Bóg chce coś zmienić we 
mnie, w moim charakterze? Może je-
stem pyszny i wyniosły? I Bóg chce mnie 
z tego leczyć? Zostałem niesprawiedli-
wie potraktowany, oszukany? Opuścili 
mnie współpracownicy? Hm! Do jakie-
go dobra to ma prowadzić? Może anga-
żowałem się w coś, co jest zbyt nietrwa-
łe? Może powinienem poszukać czegoś, 
co przynosi bardziej trwałe skutki dla 
królestwa Bożego? Przykłady można 
mnożyć bez końca, w jaki sposób to, 
co negatywne może być trampoliną, by 
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było lepiej, niż gdyby tych trudności nie 
było. Skrzywdzony orzeł odkrył, że jest 
zupełnie przeciwnie, niż myślał. Wszyst-
ko może iść ku dobremu.  

Budowanie ludzi
Trzecie negatywne sprawowanie przy-
wództwa to dogadzanie sobie. Co wsta-
wić w to miejsce? Popatrzmy na wybra-
ne słowa z Listu do Rzymian (15,1-2): 
„My, którzy jesteśmy mocni [w wierze], 
powinniśmy znosić słabości tych, którzy 
są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla 
nas dogodne (…) dla zbudowania”. Gdy-
by w to miejsce wstawić… budowanie 
ludzi? Budowanie tych, którzy są słabsi, 
dopiero początkujący. 

Ilustracją niech będzie porada, jaką 
znalazłem w jednej z książek o zarzą-
dzaniu. Którą z dwóch osób chętniej 
awansujesz na wyższe stanowisko? Czy 
osobę, która chroni swoje umiejętności  
i doświadczenia, by przypadkiem inni 
ich nie poznali, nie doścignęli i żeby 
samemu nie okazać się niepotrzebnym? 
Czy raczej osobę, która pomaga ludziom 
wokół siebie, aby się rozwijali? Nie boi 
się zdradzić im swoich tajników? Ich 
sukces jest jej największym sukcesem. 
Kogo awansujesz na wyższe stanowi-
sko? Jakie przywództwo bardziej ci się 
podoba? Czyż nie budowanie ludzi? 

Nastawienie na budowanie drugiego 
człowieka przynosi jeszcze jeden sku-
tek. Prowadzi do najsilniejszych więzi. 
Jeżeli ktoś poświęcił siebie, swoje życie, 
by mnie zbudować, będą mnie łączyły 
z nim szczególne więzi i największa 
wdzięczność. Chociażby nasze drogi 
się rozeszły w dwa różne punkty służ-
by, te więzi pozostają bardziej satysfak-
cjonujące niż posiadanie największych 
dóbr. Więc zamiast nastawienia na szu-
kanie swego, lepiej jest nastawić się na 
budowanie ludzi. 

To zupełnie inny wzór niż Ludwik XIV, 
Król Słońce, twórca Wersalu. Jest Ktoś, 
kto jest bez porównania wyższy co 
do godności, niż Ludwik XIV. Wersal 
jest tylko mizernym cieniem Jego pała-
ców. Jego przywileje są ponad wszelkie 
przywileje. A jednak ten Ktoś zostawił 
wszystko, ubrał się jak zwykły człowiek 
i całkowicie się poświęcił, by budować 
ludzi. By zbudować dwunastu. Nazwał 
ich przyjaciółmi. Powstały między nimi 
takie więzi, że jak o nich czytamy, to 
trudno opanować wzruszenie. Gdy, na 

przykład jeden z Jego uczniów będąc  
w łodzi na jeziorze, gdy zobaczył, że 
Mistrz idzie brzegiem, w tej sekundzie 
skoczył do wody, tak bardzo chciał  
z Nim być… Jak Forest Gump na wieść, 
że jego matka potrzebuje pomocy, wy-
skoczył w tej sekundzie z kutra z krewet-
kami. Tylko, że Forest Gump to fikcja li-
teracka. A tam zdarzyło się to naprawdę. 
O kim mówię? O naszym Panu, Jezusie 
Chrystusie! Na jednym krańcu mamy 
Ludwika XIV, na drugim samego Jezu-
sa. Tamten szukał swego. Ten oddał ży-
cie, by budować ludzi. Gdyby duchowi 
przywódcy szli za tym wzorem, jak i za 
wzorem Piotra czy Pawła – czy za takim 
przywództwem byśmy nie głosowali? 

Co robić, by być lepszym 
przywódcą?

Na koniec trzeba powiedzieć, co kon-
kretnie warto robić, by być lepszym przy-
wódcą? Jak przełożyć idee na działania?

Nastawienie na ciągły, osobisty rozwój
Zamiast głodu władzy, przewodzenie 
przez wzór. Co konkretnie potrzebuję 
robić, by to się udało? Potrzebne jest… 
nastawienie na ciągły osobisty rozwój. 
Dlaczego? By nadążyć ze wzorem 
przed wzrostem innych. Skoro mam być 
wzorem dla innych, a oni rosną, to mu-
szę uciekać do przodu z tym wzorem, 
bo gdyby mnie dogonili, już nie byłbym 
dla nich wzorem. 

Dlatego duchowy przywódca potrze-
buje być nastawiony na ciągły osobisty 
rozwój. Istotny jest tutaj nasz sposób 
myślenia. Patrzmy, co mówi Boże słowo 
w 1 Liście do Tymoteusza (4,15): „W tych 
rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby 
twój postęp widoczny był dla wszyst-
kich”. Postęp widoczny dla wszystkich! 
Rozwój jest wartością w oczach Boga, 
Jego pragnieniem wobec nas. 

Czy w taki sposób myślisz? Czy jesteś 
nastawiony na ciągły rozwój? Do końca 
życia? Czasami ludzie myślą: „gdy skoń-
czę szkołę, jak rzucę książkami, to już 
nigdy nie będę się uczył”. Rozumiem, 
że można być zniechęconym przebie-
giem edukacji. A jednak Bóg uczy nas 
innego podejścia: Dlaczego by nie roz-
wijać się przez całe życie, by stawać się 
coraz lepszym wzorem? Co do Piotra 
Apostoła, przewodzącego przez wzór, 
można wyobrazić sobie następującą 

scenkę: Jeden z jego uczniów, może 
Marek Ewangelista mówi do niego: „Wi-
dzisz Piotrze, jaki jestem oddany Bogu? 
Wtrącono mnie nawet do więzienia, jak 
ciebie”. Piotr tylko uśmiechnął się pod 
nosem, bo wiedział, że już wkrótce 
przyjdzie mu zapłacić za swą wierność 
Chrystusowi życiem. Nie ma zamiaru 
dać się prześcignąć w byciu wzorem.

Doskonalenie wizji
Zamiast litowania się nad sobą wstawili-
śmy współdziałanie z Bogiem ku dobre-
mu. Co konkretnie mogę robić, by być 
lepszym przywódcą w tym zakresie? 
Duchowy przywódca potrzebuje do-
świadczyć tego obracania ku dobremu 
na odpowiednim poziomie, a tym po-
ziomem jest dla niego… wizja. A więc 
doskonalenie wizji. 

Jeżeli doznałeś niepowodzenia w reali-
zacji wizji w pierwszym podejściu, nie 
opuszczaj skrzydeł. Nie użalaj się nad 
sobą, ale szukaj, jak można obrócić to 
ku dobremu, licząc na współdziałanie  
z Bogiem. By otrzymać od Niego jeszcze 
lepszą wizję. Nie lepszą w kategoriach 
świata, ale lepszą dla królestwa Bożego. 
Jeżeli Bóg dał ci zadanie bycia przy-
wódcą, czy to dla małej grupy, wspól-
noty czy szerzej, to wizja jest twoim 
najważniejszym narzędziem. Dlaczego? 
Bóg poucza nas w Księdze Przysłów 
(29,18): „Gdy nie ma widzenia, naród się 
psuje…”. Odbieranie wizji od Boga to 
najważniejsze zadanie przywódcy. Po-
trzebne jest widzenie, obraz przyszło-
ści aby wiedzieć, dokąd iść. Bez tego 
wszystko się psuje, wszystko się rozłazi. 
Dlatego Bóg posyła wizję. Popatrzmy 
do Księgi Amosa (3,7): „Bo Pan Bóg nie 
uczyni niczego, jeśli nie objawi swe-
go zamiaru sługom swym, prorokom”. 
Bóg nic nie uczyni, zanim nie da wizji. 
Komu? Duchowemu przywódcy. 

Paweł Apostoł miał wizję, że pojedzie 
do Rzymu a następnie zostanie przez 
tamtejszych chrześcijan wyprawiony do 
Hiszpanii. Jednak z tej wizji, póki co nic 
nie wychodziło. Doznawał, jak pisze, 
wielkich przeszkód, by do nich przyje-
chać. Mógłby pomyśleć: „porażka”. Już 
dawno miał być u nich, a tu same prze-
szkody. Ale zgodnie z zasadami szuka, 
jak obrócić to ku dobremu. I co zna-
lazł? Co robi? Powstaje List do Rzymian. 
Coś bezcennego dla królestwa Bożego. 
Gdyby nie było przeszkód, List do Rzy-

mian by nie powstał. W tym liście rzu-
ca chrześcijanom w Rzymie wizję ich 
wpływu na cały cywilizowany świat. 
Wizja ulega wyostrzeniu. 

Bóg nic nie uczyni, zanim nie da wizji. 
Czego może się spodziewać duchowy 
przywódca? Czy wszyscy od razu rzu-
cą mu się na szyję i pójdą za nim? Tak 
by było, gdyby kierował się upodoba-
niami ludzi. Wtedy wszyscy od razu 
przyklasną. Ale jeżeli to ma być wizja 
od Boga, która wiele zmienia?! Czego 
możesz się spodziewać? Najbardziej 
tego, że nie zostaniesz zrozumiany! Że 
ludzie będą na ciebie patrzyli „bawo-
limi oczami”. Będą patrzyli jak na wa-
riata. Nie obejdzie się też pewnie bez 
drwiny. O! To potwierdza, że tu jest coś 
na rzeczy! Potrzebujesz szukać dalej, 
jak to wszystko obracać ku dobremu. 
Aby to była jeszcze lepsza wizja. Bóg 
obiecał przyłożyć do tego rękę. 

Powiedz ludziom – „jak”
W miejsce szukania swego wstawiliśmy 
budowanie ludzi. Co praktycznie może-
my zrobić, aby rozwijać się w tym sposo-
bie sprawowania przywództwa? Podam 
to najpierw w formie hasła a następnie 
wyjaśnię. Hasło brzmi: Odpowiedz ma-
łej grupie na pytanie „jak”. Poparzmy na 
ostanie polecenie Jezusa dane uczniom, 
w Ewangelii Mateusza (28,19-20): „Idąc 
czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam przykazałem…”.

Co mamy robić, by budować ludzi? 
Mamy pomóc im zachowywać polece-
nia Chrystusa, to znaczy, mamy pokazać 
im, jak mogą to zrobić. Skuteczna odpo-
wiedź na pytanie „jak”, jest najważniej-
szym kryterium nauczania. Praktycznie 

każde kazanie, wykład, studium Bożego 
Słowa powinno być weryfikowane, czy 
odpowiada na pytanie „jak”. Zachęta do 
robienia czegoś, co już ludzie wiedzą, 
powinna być dopiero na drugim miej-
scu. Bo jeżeli będziemy tylko mówić, 
co mają robić, na przykład „kochajcie 
braci, kochajcie braci”, co pomyśli sobie 
przeciętny chrześcijanin? „To, że mam 
kochać braci, dowiedziałem się już 
pierwszego dnia po nawróceniu. Teraz 
przydałoby się dowiedzieć, jak to osią-
gnąć”. Lepiej, żebyś nic nie mówił, jeżeli 
miałbyś nie powiedzieć  - „jak”. 

To wszystko prowadzi do konkretnego 
wniosku, mianowicie potrzebna jest 
pracowitość. Chcąc odnaleźć odpo-
wiedź na pytanie „jak” na podstawie 
Bożego Słowa, oprócz opierania się na 
Bogu trzeba jeszcze porządnie się na-
pracować. Przygotowanie od podstaw 
dobrego kazania, wykładu, studium, 
razem z badaniem fragmentu to kilka-
naście do dwudziestu kilku godzin pra-
cy. Bez oddania budowaniu ludzi połą-
czonego z pracowitością nie da się tego 
zrobić rzetelnie. Jak zmobilizować się 
do takiej pracowitości? Jest jeden prak-
tyczny sposób: określenie wyraźnego 
celu, który chcesz osiągnąć przez dane 
nauczanie. Jeżeli taki cel określisz, jest 
już z górki. Cały twój wielki wysiłek na-
biera sensu. Zmierzasz do konkretnego 
celu. Zobaczysz konkretną przemianę 
w życiu uczestników. 

Przywódca gotowy na pracowitość, by 
odpowiedzieć na potrzeby. No dobrze! 
Ale co będzie z moimi potrzebami,  
z potrzebami mojej rodziny? Może jed-
na obietnica będzie dla ciebie zachętą. 
Księga Przypowieści (24,27): „Spełnij 
obowiązki na dworze, wykonuj je pilnie 
na roli, a potem - i dom wystawisz”. 

Chcąc budować ludzi odpowiedz małej 
grupie na pytanie, „jak”. Ale dlaczego 
małej grupie? Chodzi tu o zasadę skon-
centrowania, którą pokazał Jezus. Wy-
brał dwunastu i na nich skoncentrował 
główny wysiłek. Nawet gdy nauczał 
tłumy, chodziło mu przede wszystkim 
o uczniów. Również wtedy, gdy dawał 
kontrę faryzeuszom. Skoncentrowanie 
na małej grupie uczniów, ludzi godnych 
zaufania, którzy poniosą to dalej. My 
też, w swojej pracowitości, w swoim 
nauczaniu potrzebujemy pójść za tą za-
sadą. Długotrwały, regularny wpływ na 
niewielką grupę uczniów to najważniej-
sze zaangażowanie duchowego przy-
wódcy. Jeżeli wszystko zrobimy odpo-
wiednio, rezultaty będą niezwykłe.

„Tak” dla Bożego przywództwa!
Powracając do myśli ze wstępu, trzeba 
powtórzyć pytanie: czy wobec takie-
go przywództwa jest sprzeciw? Jeżeli 
zamienimy głód władzy na przewo-
dzenie przez wzór; jeżeli zamienimy 
litowanie się nad sobą na współdziała-
nie z Bogiem ku dobremu, zwłaszcza  
w odkrywaniu wizji i wskazywaniu dro-
gi innym; jeżeli zamienimy dogadzanie 
sobie na oddanie i pracowitość w bu-
dowaniu ludzi, angażując to oddanie  
w najbardziej sensowny sposób. Je-
żeli takimi duchowymi przywódcami 
będziemy się coraz bardziej stawali, 
czy można tego nie pragnąć? Rozpięci 
między Stalinem a Piotrem, Hitlerem 
a Pawłem, Ludwikiem XIV a Jezusem. 
Jaką głupotą byłoby iść za tymi świa-
towymi wzorami i przegrać, skoro mo-
żemy pójść za najlepszymi wzorami  
i wygrać. W przypadku takiego Kościo-
ła duchowych przywódców, głosuję na  
„tak”!  

  
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. 
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Eugeniusz Dąbrowski
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Jeśli się nie mylę, pierwszy raz natkną-
łem się na publikacje brata w latach 
80. na łamach „Tygodnika Polskiego”. 
Drukował brat tam m.in. teksty na 
temat prezbitera Aleksandra Kircuna 
sen. To jeden z przykładów dzienni-
karskiej działalności brata, która sta-
nowiła przez wiele lat dla brata głów-
ne zajęcie. Co zdecydowało, że wybrał 
brat akurat taki zawód?

Eugeniusz Dąbrowski: Po ukończeniu 
studiów na wyższych uczelniach w Po-
znaniu, Gdańsku i Warszawie, w latach 
50-tych ubiegłego wieku pracowałem 
przez pewien czas w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, a potem w podległym temu 
ministerstwu Zakładzie Penitencjarnym 
na Okęciu w Warszawie. Następnie za-
trudniony byłem w Ministerstwie Oświa-
ty oraz w szkolnictwie – na poziomie 
średnim, ogólnokształcącym. Kiedy pod-
jąłem pracę w Towarzystwie Łączności 
z Polonią Zagraniczną „POLONIA”, za-
cząłem realizować swoje młodzieńcze 
marzenia o pisaniu literatury przygodo-
wo-podróżniczej i przygotowywałem 
materiały redakcyjne do pism adresowa-
nych do dzieci i młodzieży polonijnej 
zagranicą. Towarzystwo „POLONIA” 
wydawało wtedy takie czasopisma, jak 

„Nasza Ojczyzna” (nazwę zmieniono 
później na „Panorama Polska”), „Wiseł-
ka”, „Noticias de Polonia”, „Polish News 
and Views”, „Tygodnik Polski” i inne.  
W wysyłanych do Polaków zamieszka-
łych za granicą książkach, kalendarzach, 
folderach, prospektach można też było 
od czasu do czasu znaleźć moje drob-
ne materiały redakcyjne. Różne opra-
cowania mojego autorstwa były też 
zamieszczane w „Gwieździe Polarnej”, 
„Dzienniku Chicagowskim”, „Ameryka 
Echo”, „Związkowcu” i wielu innych 
czasopismach polonijnych wydawanych  
w USA, Kanadzie, Ameryce Płd., Europie 
i na innych kontynentach. Moja ówcze-
sna praca została doceniona i wkrótce 
zostałem zaangażowany w nowopow-
stałej w latach sześćdziesiątych XX wie-
ku agencji rządowej – w Polskiej Agencji 
Interpress w charakterze starszego redak-
tora. Pragnę zaznaczyć, że mimo wielo-
krotnego namawiania i nacisków ze stro-
ny moich zwierzchników, abym wstąpił 
do partii systematycznie odmawiałem  
i jestem do dziś z tego powodu dumny. 
Parając się tematyką polonijną postano-
wiłem opracować kompendium wiedzy 
o rodakach zamieszkałych na całym 
świecie. Owocem tej benedyktyńskiej 

pracy była ponad 1200-stronicowa po-
zycja pt. „Polacy na szerokim świecie”. 
Pomimo pozytywnej opinii, wyrażonej 
przez recenzenta z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, książka ta nie mogła być 
wydana ze względu na zamieszczenie 
w niej obszernej informacji na temat Po-
laków zamieszkałych lub zesłanych na 
Sybir.

Zaczęliśmy od pracy zawodowej, ale 
podstawę dla wyboru tej drogi życio-
wej dało środowisko rodzinne i kościel-
ne. Wczesna młodość brata przypadła 
na czas wojny. Wiązała się z ciężkimi 
przeżyciami…

Urodziłem się i wychowałem w rodzi-
nie baptystów. Moi rodzice, Anastazja  
i Stanisław już od 1921 r. byli członka-
mi społeczności baptystycznej w War-
szawie. Lata dzieciństwa do wybuchu  
II wojny światowej spędziłem wśród 
rówieśników polskich i żydowskich.  
W szkole powszechnej troszkę mi do-
kuczano, bo nie uczęszczałem na lekcje 
religii. W pobliżu mego miejsca zamiesz- 
kania znajdowała się bóżnica. Rodzi-
ce utrzymywali bliskie i dobre kontak-
ty z mieszkającymi nieopodal Żyda-
mi, którym wiele opowiadali o Jezusie  
i rozdawali im Ewangelie i broszurki 
religijne. W tym czasie uczęszczałem 
do Szkółki Niedzielnej w Zborze War-
szawskim, mającym wówczas siedzibę 
przy ul. Wolskiej 46. Te lata dzieciństwa  
i lata szkolne spędzone w okresie przed-
wojennym zawsze miło, z łezką w oku 
wspominam. Beztrosko spędzone sielan-
kowe lata szybko jednak minęły, przer- 
wane w 1939 r. przez tragiczną dla Pola- 
ków wojnę. Szczególnie prześladowa-
ni i mordowani byli Żydzi. W Zborze 

Warszawskim niesiono szeroką pomoc  
Żydom, których też ukrywano. W cza-
sie wojny Zbór nasz przechodził cięż- 
kie doświadczenia. Prezbiter Aleksan-
der Kircun był w okresie okupacji orga-
nizatorem pomocy Polakom i Żydom. 
Pomoc ta stanowiła jedną z przyczyn 
rewizji w pomieszczeniach zborowych  
i w mieszkaniach członków zboru, 
aresztowań zborowników, wywózki na 
roboty i do obozów koncentracyjnych, 
rekwirowania literatury religijnej. Rodzi-
na Wiśniewskich śmiercią trzech osób 
(ojca Jana, jego żony i syna Jana junio-
ra) zapłaciła za przechowywanie Żyda 
z warszawskiego getta. Zmarli na tyfus, 
którym zarazili się od przechowywane-
go. Przeżyła tylko córka Eugenia. Siostra 
Kamila Michalska w okresie okupacji 
hitlerowskiej ukrywała pięciu Żydów 
w swoim mieszkaniu w Piasecznie.  
W mieszkaniu moich rodziców (Wolska 
26 m. 113) przez pewien czas ukrywał 
się znajomy naszej rodziny - Żyd Rach-
miel Frydland. Rodzice oraz starsza 
siostra Kazimiera Półtorak (mężatka)  
i brat Józef, narażając swoje życie bardzo 
dużo pomagali prześladowanym Żydom, 
a szczególnie tym, którzy byli osadzeni 
w getcie warszawskim. Gestapo dowie-
dziawszy się, że w naszym mieszkaniu 
ukrywa się Żyd i odwiedzają nasz dom 
inni Żydzi – przeprowadzili błyskawicz-
ną rewizję. Pomimo, że wtedy Rachmie-
la nie zastali u nas w mieszkaniu, gdyż 
przebywał on wówczas u mojej siostry 
Kazimiery przy ul. Mińskiej 18/21, to 
wkrótce gestapowcy wywieźli przemo-
cą prawie całą naszą rodzinę do róż- 
nych obozów koncentracyjnych. W obo-
zach tych straciło życie kilku moich bli-
skich. Natomiast ja z matką, trzema sio-
strami i małoletnim siostrzeńcem zostali-
śmy osadzeni w KL-Auschwitz-Birkenau  
(w obozie oświęcimskim otrzymałem nu-
mer 191 151) a potem zostaliśmy ewaku-
owani, każde z nas do różnych obozów 
koncentracyjnych w Niemczech. Rach-
miel po nawróceniu się stał się człon-
kiem Zboru Warszawskiego. Ukrywał się 
też i szukał pomocy u braterstwa M. i J. 
Okońskich – rodziny baptystycznej z Po- 
groszewa oraz u adwentystów, ewange-
licznych chrześcijan wolnych i u innych 
ludzi dobrego serca. Marta Iwanow, 
żona kaznodziei Cyryla Iwanowa zdoby-
wała metryki urodzenia, które niejednej 
osobie uratowały życie. Marta zdobyła 
jakimś sposobem metrykę na nazwisko 

Jan Pietruszczak i przekazała Rachmie-
lowi, który podczas okupacji zaczął wy-
stępować pod tym nazwiskiem.

W 1998 r. Instytut Yad Vashem najbliż-
szym krewnym brata przyznał tytuł 
„Sprawiedliwi wśród narodów świa-
ta”, jako wyraz wdzięczności za ukry-
wanie Żydów w czasie okupacji. Jaki 
był powód takiej ich postawy wobec 
osób zagrożonych Zagładą?

Rodzice moi i siostra Kazimiera, za 
ukrywanie Żyda i pomoc wielu in-
nym Żydom otrzymali dyplom i medal 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”. 
Nie tylko rodzice i siostra, ale również 
starszy brat Józef Dąbrowski pomagał 
Żydom. Pracował on wówczas jako po-
mocnik kierowcy Kucharskiego w firmie 
„Edward R. Wenske”, która przez pe-
wien czas miała zezwolenie od władz 
niemieckich na dostarczanie do getta 
żywności i różnych towarów. Wjeżdża-
jąc wielokrotnie do getta, Józef z dużym 
narażeniem życia rozdawał po drodze 
zgłodniałym Żydom chleb i Ewangelie 
oraz czasopisma, traktaty, gazetki itp. 
Józef ze swoim stryjkiem Franciszkiem 
dostarczał też żywność „podkopem” 
przy ul. Ciepłej i przez ukryte przejście 
do getta od ul. Żelaznej róg Grzybow-
skiej. Będąc człowiekiem skromnym nie 
chciał o tym opowiadać i występować 
do Instytutu Pamięci Narodowej Yad 
Vashem w Jerozolimie, aby przyznano 
mu dyplom i medal.

Baptyści w czasie okupacji starali się, 
jak tylko mogli nieść pomoc starszym 
braciom w wierze – Żydom. Wielu bap-
tystów nie chciało o tym mówić i ubie-
gać się o podziękowania i odznaczenia. 
Rodzice, jako baptyści – chrześcijanie 
miłujący pokój i ludzi byli głęboko 
przekonani, że zawsze i wszędzie nale-
ży udzielać wszelkiej pomocy człowie-
kowi znajdującemu się w potrzebie czy 
nieszczęściu.

Obok aktywnego zaangażowania  
w życie Pierwszego Zboru w Warszawie 
jednocześnie dał się brat poznać, jako 
oddany sprawie jedności chrześcijan. 
W pewnym okresie był brat pracowni-
kiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Dzi-
siaj poziom aktywności ekumenicznej 
polskich baptystów jest niestety o wie-
le niższy niż w okresie kilku dekad po  
II wojnie światowej. Czy uważa brat, 
że nadal warto popierać ekumenizm?

Po wyjściu w 1945 r. na wolność z KL-
Dachau i po powrocie do Polski, byłem 
schorowany i psychicznie załamany. 
Mimo bardzo ciężkich warunków ży-
ciowych zmuszony byłem podjąć pracę  
i dalej się uczyć, a potem studiować. Ku-
ratorium, za zgodą Ministerstwa Oświaty 
udzieliło mi 2-letniego urlopu płatnego, 
abym mógł kontynuować studia. Później 
ożeniłem się i założyłem rodzinę.

Przed moim nawróceniem się i przystą-
pieniem do chrztu świętego w 1962 r. 
prezbiter A. Kircun zaproponował mi, 
abym wyjechał do Danii na studia teolo-
giczne w Wyższej Szkole Baptystycznej. 
Ponieważ kontynuowałem studia w kra-
ju, musiałem z przykrością odmówić. Po 
odejściu z „Interpressu” na wcześniejszą 
emeryturę, zostałem przyjęty, dzięki śp. 
prezbiterowi Zdzisławowi Pawlikowi do 
pracy w Polskiej Radzie Ekumenicznej, 
w której pracując przez przeszło 13 lat 
mogłem lepiej i szerzej poznać dzia-
łalność Rady i współpracę Kościołów 
zrzeszonych w tej organizacji. Warto 
podkreślić, że poza działalnością czy-
sto religijną Rada prowadziła również 
działalność charytatywną. Np. w czasie 
stanu wojennego w Polsce byłem odpo-
wiedzialny za przydzielanie i rozprowa-
dzanie darów nadchodzących z zagra-
nicy dla Kościołów należących do PRE. 
Wiele transportów z żywnością i innymi 
artykułami Rada kierowała do placówek 
Kościoła Rzymskokatolickiego oraz do 
różnych ośrodków i instytucji charyta-
tywnych w kraju. W archiwum PRE jest 
pismo, w którym Prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp dziękuje serdecznie Radzie 
i ks. dr. Z. Pawlikowi za przekazywane 
katolikom dary. Niejako kontynuacją 
mojej pracy w PRE była działalność  
w Christian Children’s Fund (obecna na-
zwa ChildFund) – było to moje ostatnie 
miejsce zatrudnienia.

Po zakończeniu II wojny światowej Pol-
ska była niesamowicie zniszczona. Lu-
dzie byli przygnębieni, schorowani, bied-
ni i zgorzkniali. Z biegiem czasu zaczęto 
odbudowywać zniszczenia, a ludzie 
zaczęli cieszyć się z odzyskanej wolno-
ści i patrzeć pozytywnie w przyszłość. 
Nastąpiło, można powiedzieć, duchowe 
odrodzenie w Kościołach, które jakby 
wyrwane z letargu zaczęły odżywać  
i zbliżać się do siebie. Powstanie wów-
czas PRE trzeba uznać za wydarzenie 
dobre i pożyteczne, chociaż ze strony 

WIERZYĆ  I  PRACOWAĆ  
MIMO  PRZECIWNOŚCI

Z redaktorem Eugeniuszem Dąbrowskim  
rozmawia Tadeusz J. Zieliński

Pod „ścianą śmierci”, Blok 11 (2011 r.)

WYWIAD
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władz czyhało stopniowo narastające 
niebezpieczeństwo. Z Kościołami zrze-
szonymi w PRE władze państwowe za-
częły trochę więcej się liczyć, natomiast 
Kościołowi katolickiemu próbowały 
przez jakiś czas i to się w pewnym okre-
się udawało, przeszkadzać. Ostatnio  
daje się zauważyć wśród niektórych 
członków zborów niechęć wobec przy-
należności naszego Kościoła do PRE. Jes- 
tem przeciwnego zdania. Myślę, że war- 
to dalej popierać ekumenizm. Kościół 
nasz, podobnie jak pokrewne Kościoły 
miał w czasach zagrożenia silne oparcie 
w PRE i trzeba o tym pamiętać. Podczas 
nabożeństw ekumenicznych organizo-
wanych w styczniu każdego roku, du-
chowni i wierni różnych wyznań wysłu-
chują nabożeństw prowadzonych przez 
przedstawicieli innych Kościołów. Dzię-
ki temu mają możliwość zapoznać się  
z innym spojrzeniem na wiarę, porów-
nać z własnym widzeniem kwestii religij-
nych i ocenić, który z Kościołów jest naj-
bliższy prawd i zasad głoszonych przez 
Pismo Święte. Uważam, że właśnie nasz 
Kościół baptystyczny może przekazać 
wiele z tych prawd oraz zasad i poprzez 
to skłaniać ludzi oddalonych od Boga, 
do postępowania i życia zgodnego ze 
Słowem Bożym.

Ma brat wiele pasji i zainteresowań. 
Działa brat na rzecz pojednania i zbli-
żenia polsko-niemieckiego i to mimo 
cierpień zadanych przez wojnę, oraz 
pobytu w obozach koncentracyjnych. 
Zajmuje się brat także numizmatyką, 

która jest również moim hobby. Nie-
którzy chrześcijanie reprezentujący 
duchowość pietystyczną nie wykazują 
zrozumienia dla tego rodzaju form spę-
dzania czasu. Jak by brat uzasadnił ce-
lowość oddawania się takim pasjom?

Po uzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości w 1989 r. dwie niemieckie or-
ganizacje charytatywne – rzymskoka-
tolicka Maximilian Kolbe Werk (Dzieło 
im. Maksymiliana Kolbe) i ewangelicka 
Zeichen der Hoffnung (Znaki Nadziei) 
– nasiliły swoją działalność i zaczęły 
zapraszać do Niemiec większą liczbę 
byłych więźniów obozów koncentracyj-
nych na dwutygodniowy wypoczynek 
i podratowanie zdrowia. Od kilkuna-
stu lat, co roku wyjeżdżam na zapro-
szenie tych organizacji. Wraz z byłymi 
więźniami odwiedzamy szkoły średnie  
i dzielimy się wspomnieniami z poby-
tu w obozach koncentracyjnych. Czę-
sto spotykamy się z tym, że młodzież 
nie wie nic, albo wie bardzo niewiele 
na temat II wojny światowej, podczas 
której Polska – podobnie jak szereg in-
nych krajów poniosła straszliwe straty. 
Młodzież uważnie, autentycznie wsłu-
chująca się w nasze relacje o okrop-
nych przeżyciach obozowych płacze 
i jest zdziwiona, że coś takiego mogło 
się wydarzyć. Swoje wspomnienia z po-
bytu w kilku obozach przedstawiałem 
też w szkołach w Polsce, np. w Miko-
łajkach, Kołobrzegu i w warszawskim 
Wilanowie, w szkole dla dzieci i mło-
dzieży, których rodzice są zagraniczny-

Największy  
  w Europie 1%

z pastorem Eduardem Edu z Mołdawii
rozmawia Daniel Trusiewicz

Czy możesz się przedstawić Czytelni-
kom Słowa Prawdy?

Nazywam się Eduard Edu. Jestem pasto-
rem w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. 
Mam żonę Wiktorię oraz troje dzieci:  
7 i 5 letnie oraz jedno dwutygodnio-
we.

Jak wygląda Zbór, w którym służysz?

To zbór baptystyczny, zlokalizowany 
w północnej części miasta, w dzielni-
cy Bojkowo. W okolicy mieszka około 
100 tysięcy osób, wśród których jeste-
śmy jedynym używającym rumuńskie-
go języka zborem (rodzimym językiem 
w Mołdawii – przyp. red.). Ludzie tutaj 
zazwyczaj są dwujęzyczni: używają 
rumuńskiego i rosyjskiego. W zborze 
mamy również reprezentantów mniej-
szości – Ukraińców, Bułgarów, Ga-
gauzów, Rosjan i Romów (Cyganów). 
Zazwyczaj mamy jedno nabożeństwo 
z dwoma kazaniami: jedno po rumuń-
sku, drugie po rosyjsku. 

Jaki język jest używany przez Ro-
mów?

Romowie mają własne nabożeństwa – 
mówią własnym językiem, to również 
inna od naszej kultura. Służba wśród 
Romów to całkiem nowa inicjatywa, 
powstała w październiku 2011 r. z ini-
cjatywy dwóch rodzin w naszym zbo-
rze. Obecnie na nabożeństwa przycho-
dzi około 60 osób. 

A jak duży jest cały zbór?

Wszystkich nas jest około 250 osób, i to 
spora liczba zważywszy, że zaczęliśmy 
w 2005 roku (siedem lat temu). Do-
datkowo na zajęcia Szkółki Niedziel-
nej przychodzi około 80 osób; mamy 
również około 60 starszej młodzieży.  
W zborze działają dwa chóry i muzycz-
ny zespół. Latem organizujemy obozy 
dla dzieci i młodzieży, które są dobrą 
okazją dla poznawania się i społecz-
ności. To narzędzie poznawania osób 
spoza zboru. Ludzie zaprzyjaźniają się  
i często również po obozach chcą kon-
tynuować relacje, przychodzą do zboru. 

W naszym Zborze służą dwaj pastorzy, 
którzy dzielą się obowiązkami. Praca 

kościoła opiera się na małych grupach, 
a metoda jest prosta: prowadzący za-
praszają swych przyjaciół na studium 
biblijne. Mamy sporo grup działających 
w tygodniu. Prowadzący są co wtorek 
szkoleni na nadchodzące spotkanie 
przez pastora. Wszystkie grupy spoty-
kają się w środy, w tym samym czasie. 

Kim są Gagauzi?

To w większości mówiąca po turecku 
mniejszość, zamieszkująca głównie na 
południu naszego kraju, licząca około 
250 tys. Ich początki sięgają obecności 
Imperium Otomańskiego w Europie, 
a szczególnie na Bałkanach. Jednak, 
tradycyjnie są prawosławni, nie mu-
zułmanami. Obecnie duża ich liczba 
to protestanci. Niektóre z ich zborów 
podejmują wyprawy misyjne do Turcji 
i Azerbejdżanu. Zamieszkiwana przez 
nich okolica jest autonomią, a ich stoli-
cą jest Komrat. 

Jak powstał i rozwijał się ruch bapty-
styczny w Waszym kraju?

Baptyści rozpoczęli swą pracę w Moł-
dawii w XIX wieku. W czasach komu-
nizmu baptyści doświadczali ciężkich 
prześladowań. Wielu przywódców 
kościelnych było nękanych przez KGB, 
setki przeszły przez obozy. Szkolenia 
pastorskie nie były w ogóle możliwe, 
jednak mimo tego wszystkiego Kościół 
baptystyczny się rozwijał. 

Kiedy Mołdawia ogłosiła niepodle-
głość w 1991 roku, w naszym kraju 
istniało 130 zborów baptystycznych,  
z 11.000 członków. Obecnie mamy 
ponad 20.000 ochrzczonych członków  
w prawie 500 zborach. Baptyści stano-
wią teraz 1% całości populacji Mołda-
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• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii  

 
Oferta konferencyjna ośrodka:
• Konferencje weekendowe, tematyczne dla wszystkich grup wiekowych
• Pokoje gościnne
• Kościół Seminaryjny udostępniamy na uroczystości chrztów i ślubów
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mi dyplomatami pracującymi w naszym 
kraju. Trzeba przecież robić wszystko, 
aby ludzie i narody zachowywały mię-
dzy sobą pokój. W latach 2009 i 2010 
miałem wyjątkową okazję przemawiać  
w parlamencie w Moguncji (Mainz) – 
stolicy kraju związkowego Nadrenia-Pa-
latynat. Warto przy tym przypomnieć, 
że w Moguncji działał w XV wieku 
wynalazca druku Johannes Gutenberg, 
który wraz z J. Fustem i uczniami po 
raz pierwszy wydrukował Biblię, zwaną  
42-wierszową.

Obok rozlicznych zajęć zajmuję się 
amatorsko, dla odprężenia filatelistyką  
i numizmatyką. Uważam, że jest to 
piękne i pożyteczne hobby, choć zabie-
ra wiele czasu. I tu przekornie powiem, 
iż na brak czasu nie narzekam i użyję 
słów wybitnego polskiego logika, twór-
cy prakseologii, prof. dr Tadeusza Kotar-
bińskiego: „Dla licznych, na brak czasu 
skarżących się osób, mam z doświad-
czenia wzięty i niezawodny sposób: Do 
swych zadań racz nowe dołączyć zada-
nie, a zobaczysz, że czasu na wszystko 
ci stanie”. Podobnie jak gra w szachy czy 
rozwiązywanie krzyżówek, filatelistyka 
i numizmatyka wpływają dodatnio na 
naszą wyobraźnię i rozwój umysłowy. 
Dzięki nim lepiej i pełniej poznajemy 
świat i jego historię, kulturę i obyczaje, 
jak również współczesne wydarzenia. 
Pomaga to w utrzymaniu właściwej 
kondycji umysłowej i psychicznej, która 
jest nam potrzebna, byśmy byli dobrym 
zaczynem w tym świecie.  

Eduard i Victoria Edu z dzieckiem.
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W zborze w Chisinau - Boikovo.
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wii, co jest najlepszym procentowym 
wynikiem wśród wszystkich europej-
skich krajów. Do tej liczby trzeba do-
dać około 15.000 baptystów, którzy  
z naszego kraju wyemigrowali i zasilili 
ruch baptystyczny w całej Europie i in-
nych miejscach na świecie.

Jak to się dzieje, że doświadczacie ta-
kiego wzrostu? Warunki przecież nie 
są bardziej sprzyjające niż w innych 
krajach?  

Kościoły baptystyczne w Mołdawii są 
nastawione na misję. Nie tylko świad-
czymy swym sąsiadom, ale również 
często wysyłamy misjonarzy do Ro-
sji – nawet na Syberię, w rejon Koła 
Podbiegunowego. Aktywnie uczestni-
czymy również w misjach w Centrum 
Azji w krajach, gdzie dominuje Islam 
– w Kazachstanie, Uzbekistanie, Azer-
bejdżanie, Tadżykistanie, itd. Każdego 
roku około 40-50 przywódców z tych 
krajów przyjeżdża, aby studiować  
w naszym seminarium w Kiszyniowie. 
Po zakończeniu nauki wracają, by  
z nowymi siłami służyć swym zborom 
bądź zakładać nowe. 

Staramy się wykorzystać wolność, jaką 
mamy, by głosić ewangelię. Uczymy 
naszych przywódców misji. A ludzie 
odpowiadają na ewangelię jak na razie 
chętnie w całym naszym kraju. Wielu 
z nich naprawdę cieszy się, że mogą  
z kimś poznawać i dzielić głębsze war-
tości, które były pogardzane i zakaza-
ne w okresie ateistycznej indoktrynacji  
w czasach  komunizmu.  

Co uważa pastor za największe błogo-
sławieństwo swej pracy w Mołdawii?

Przedstawianie ludziom Jezusa i pro-
wadzenie ich do osobistej wiary, jako 

Pana i Zbawiciela oraz możność pro-
wadzenia ich w dojrzewaniu w wierze. 
Duża część naszych nowych zbo-
rowników to studenci Uniwersytetu  
w Kiszyniowie. To dla nas bardzo 
ważne, aby użyć tego czasu studiów 
dla ich duchowej formacji. Cieszymy 
się również, że możemy organizować 
obozy dla dzieci i obozy przetrwania 
dla przywódców. 

A co jest największym wyzwaniem?

Jesteśmy młodym zborem i jednym  
z największych problemów jest trady-
cja. Niektórzy ze starszych baptystów 
przychodzących do nas narzekają,  
a nawet krytykują nas, że nie śpiewamy 
starych hymnów. Poza tym, wielkim 
problemem tak naszych kościołów, jak 
całego kraju jest emigracja, i to wła-
śnie tych najważniejszych – młodych, 
wykształconych, odważnych. Z około  
4 milionów Mołdawian 1 milion miesz-
ka za granicą. Wielu z nich nie wróci, 
tracimy ich na zawsze. Jeszcze inny 
problem, to wsparcie dla pastorów. 
Wiele osób nie jest tego nauczonych 
a sami nie poznali jeszcze, jak trudna 
i odpowiedzialna to służba. Dużo od 
pastorów wymagają, ale proporcjonal-
nie do wymagań wcale ich nie wspie-
rają. Staramy się to zmienić, ale zmiany 
zachodzą powoli. Z problemów doraź-
nych, ciężko znaleźć dobre wyposaże-
nie na nasze obozy przetrwania. 

Jaka metoda ewangelizacji sprawdza 
się w Mołdawii najlepiej?

Kościoły organizują zazwyczaj szcze-
gólne, ewangelizacyjne nabożeństwa 
w swych kaplicach (nazywanych „do-
mami modlitwy”). Wyświetlamy fil-
my, organizujemy koncerty a podczas 

tych wydarzeń zwiastujemy ewange-
lię. Często jeździmy po miasteczkach 
i wsiach, wykorzystując miejscowe, 
pozostałe z dawnych czasów „Domy 
Kultury”. Rozpowszechniamy książki  
i traktaty chrześcijańskie. Ale moim 
zdaniem, najskuteczniejsza metoda 
to zaprosić ludzi do siebie, do domu, 
usiąść, napić się z nimi kawy bądź her-
baty i w tym domowym zaciszu dzielić 
ewangelią. 

Powiedz, jak się nawróciłeś? 

Wiele lat temu chodziłem do klubu 
sportowego. Ktoś w nim podzielił się 
ze mną ewangelią. Okazało się, że był 
to syn pastora. Był fajnym człowiekiem, 
więc kiedy zaprosił mnie na studium 
biblijne, poszedłem. Pozostał dla mnie 
do dziś wzorcowym przykładem wiary 
i biblijnego postępowania. 

O co możemy się modlić? 

Módlcie się proszę o moją duchową 
wrażliwość na Boże prowadzenie. 
Przed naszym zborem stoi wiele pro-
blemów i decyzji. Módlcie się rów-
nież o wyposażenie na nasze obozy 
przetrwania, bo chcielibyśmy dalej je 
kontynuować. Raz władze chciały za-
mknąć nasz obóz ze względu na słabej 
jakości wyposażenie. Módlcie się pro-
szę o nowe auto – to, które mam i uży-
wam naprawdę często, ma już ponad 
20 lat, psuje się i niedługo nadejdzie 
jego koniec. 

Dziękujemy za ten wywiad! Niech 
Bóg Cię prowadzi i używa z mocą,  
a Twój zbór i rodzinę obficie błogo-
sławi!

Dziękuję i pozdrawiam braci i siostry  
w Polsce!   

Biblia jest źródłem wiedzy na temat du-
chowego przywództwa. Ponad 20 lat  
temu, po raz pierwszy głosiłem serię 
kazań z życia Józefa (tego ze Starego 
Testamentu). Myślę również o napisaniu 
książki o wielu lekcjach przywództwa 
na podstawie życia Józefa. Jej tytuł, jak 
i przesłanie wyłaniające się z Jego życia 
to „Opóźnione przeznaczenie”.
Historia Józefa zaczyna się tak napraw-
dę od powołania jego pradziadka Abra-
hama. Abraham był człowiekiem wiel-
kiej wiary, ale miał też swoje problemy 
jako mąż i ojciec. Te problemy rodzinne 
były przekazywane następnym pokole-
niom, w których tak naprawdę działo 
się coraz gorzej. W takim kontekście na-
leży patrzeć na życie Józefa i wszystko 
to, co go spotkało. W ciągu 30 lat służby 
nauczyłem się, że dobre duchowe przy-
wództwo polega w dużym stopniu na 
unikaniu pułapek diabła i pokonywaniu 
przeszkód, z którymi styka się każdy 
przywódca.
Przyglądając się życiu Józefa zobaczy-
my, jak poradził sobie z rodzinnymi 
dysfunkcjami, ciężarem oczekiwań, 
zdradą, pokusą i rozpaczą. Wykorzystał 
decydujący dla przywództwa moment  
i pokładał całkowite zaufanie w suwe-
rennej woli Bożej i Jego planie.

1. PRZEZWYCIĘŻANIE  
RODZINNYCH DYSFUNKCJI

W amerykańskiej historii i kulturze do-
cenia się ludzi, którzy wyrastali w bied-
nym i nie liczącym się środowisku, jak 
np. Abraham Lincoln. W kulturze cza-
sów biblijnych nie szanowało się takich 
początków! Pamiętacie reakcję Natana-
ela na zaproszenie Filipa na spotkanie 
z Jezusem: „Czy z Nazaretu może być 
coś dobrego?” (Jan 1:46). Ludzie często 
szydzili z Jezusa i mówili: „Czyż nie jest 
to syn cieśli?” (Mt 13:55). 
Józef urodził się w rodzinie zamożnej  
i wpływowej, ale także trudnej i dys-
funkcyjnej. Przypomnijmy sobie jego 
rodzinne dziedzictwo. Jego pradziadek, 
Abraham był bardzo niecierpliwy odno-
śnie Bożej obietnicy, wziął więc służ-

kę swojej żony, Hagar, która urodziła 
Ismaela. Skutków tego doświadczamy 
do dziś. Abraham skłamał dwa razy mó-
wiąc, że Sara to jego siostra, a nie żona. 
Syn Abrahama, Izaak poślubił Rebekę 
a ona urodziła Jakuba i Ezawa. Izaak  
i Rebeka  do tego stopnia faworyzowali 
różnych synów, że ci dorastali nie lubiąc 
się nawzajem. Jakub oszukał najpierw 
swojego brata a potem ojca, w czym 
pomogła mu jego matka. Następnie 
musiał uciec do Charanu i pracował tam 
dla swojego wujka Labana. Laban, Lea  
i Rachela oszukali Jakuba podczas nocy 
poślubnej. Potem Jakub faworyzował 
najpierw swoją żonę Rachelę, a później 
swojego syna Józefa. 
Józef obserwując swoją rodzinę, w tym 
swoich starszych braci, widział rywali-
zację, zazdrość, zakłamanie, fawory-
zowanie, gwałt, zdrady i morderstwa. 
Z punktu widzenia świata nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby Józef użył 
podstępu i zdrady po tym, jak został 
sprzedany w niewolę, a później wtrąco-
ny do więzienia. On jednak postanowił 
porzucić modele dysfunkcji swoich pra-
dziadków, dziadków, rodziców i braci.
Jako lider, czy zmagasz się czasem  
z „bagażem” swojej rodziny? Czy twoja 
rodzina jest biedna? Czy twoi rodzice są 
dumni z ciebie? Czy chodziłeś do takich 
szkół, do jakich chciałeś?
Moi rodzice zabierali mnie do zboru 
wraz z moim starszym bratem i siostrą, 
w każdą niedzielę i środę. Jednak kiedy 
miałem 19 lat, mama zostawiła ojca. To 
była tragedia. Ale Pan użył jej w moim 
życiu. Kiedy służyłem jako pastor mło-
dzieżowy, byłem w stanie pomóc pew-
nej młodej osobie, której rodzice się 
rozwiedli. Jestem już mężem Susie dłu-
żej niż moi rodzice byli razem.
Bóg może dać łaskę i siłę do wyjścia 
z cienia trudnej rodziny! 10 listopada 
1999 r., Susie i ja pojechaliśmy z Ra- 
dości do pobliskiego  miasta – Otwoc-
ka, gdzie poznaliśmy dwoje 8-letnich 
bliźniąt. Były one wykorzystywane 
przez rodziców-alkoholików i w wieku 
3 lat zostali umieszczeni w domu dziec-

ka. Dwie rodziny zabrały ich, ale potem 
oddały z powrotem. Wzięliśmy ich do 
domu tego dnia i zostali naszymi dzieć-
mi. Pan uczynił cud w życiu tych bliź-
niąt – teraz, mając już 21 lat, chociaż 
była opóźniona w rozwoju, Ewa będzie 
w lecie po raz kolejny usługiwała na 
chrześcijańskim obozie. Jakub sprzeda-
je Biblie i literaturę biblijną dla dzieci  
i za dwa lata powinien skończyć z dy-
plomem studia z biznesu. Kiedy Jakub 
jest gdzieś ze mną, czasami ludzie mó-
wią: „Jasne, że to jest twój syn, bo jest 
podobny do ciebie”. 
Wiem, o czym mówię. Dzięki Bogu 
możesz pokonać przeszkody rodzinne 
i poprzez wierne posłuszeństwo prze-
łamać dysfunkcje swej rodziny. Możesz 
również być dla innych, jak nasz nie-
biański Ojciec, który nas zaadoptował. 
Bóg zmienia rodziny!

2. WYTRZYMANIE CIĘŻARU 
OCZEKIWAŃ

Józef staje się główną postacią w Księ-
dze Rodzaju od rozdziału 37. Ma wtedy 
17 lat. Czytamy o jego śnie – dziwnym 
śnie – który opowiedział swej rodzinie: 
„Oto wiązaliśmy snopy na polu: wtem 
snop mój podniósł się i stanął, a wasze 
snopy otoczyły go i pokłoniły się mo-
jemu snopowi. Rzekli do niego bracia: 
Czy chciałbyś naprawdę królować nad 
nami? Czy chciałbyś naprawdę nami rzą-
dzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go 
z powodu snów i słów jego. Potem miał 
jeszcze inny sen i opowiedział go bra-
ciom swoim. Powiedział: Miałem zno-
wu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście 
gwiazd kłaniało mi się. A gdy to opowie-
dział ojcu i braciom, zgromił go ojciec  
i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci 
się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bra-
cia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci 
się do ziemi? Wtedy zazdrościli mu bra-
cia, lecz ojciec jego zachował to słowo 
w pamięci” (Rdz 37:7-11). 
Uczeni debatują, czy te sny były dla Jó-
zefa błogosławieństwem, czy przekleń-
stwem. Wydają się być przekleństwem, 
ponieważ wywołały zazdrość jego bra-

Józef jako przywódca
Mark Edworthy

Obóz dla liderów.Obóz dla dzieci.
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A jednak mimo to ukradł pieniądze prze-
znaczone na jego kampanię i miał wiele 
romansów. Jego wielki potencjał został 
zmarnowany!

W czerwcu zeszłego roku skończyłem 
50 lat. Wielu ludzi zaczyna oceniać 
swoje życie w wieku 40-50 lat. Czy 
odniosłem taki sukces jak planowałem? 
Czy moje życie liczy się dla królestwa 
Bożego? Czy zrealizowałem swój po-
tencjał? 

Józef pozostawał wierny nawet, kiedy 
każda zewnętrzna sytuacja, w której się 
znajdował wydawała się beznadziejna. 
Czy jesteś wierny jako lider bez wzglę-
du na sytuację, w jakiej się znajdujesz?

3. NIE PODDAWANIE SIĘ WOBEC 
ZDRADY

Patrząc na rodzinę Józefa, nie powinni-
śmy być zaskoczeni zdradą jego braci. 
Rachela zdradziła ojca, Labana, kie-
dy zabrała bożki domowe. W Księdze 
Rodzaju (rozdz. 34) bracia Józefa zdra-
dzili rodzinę Chamora i zabili wszyst-
kich mężczyzn w mieście. W rozdziale  
35 czytamy, jak brat Józefa Ruben zdra-
dził swojego ojca idąc do łóżka z Bilhą, 
nałożnicą ojca. Być może Józef powi-
nien był spodziewać się zdrady, ale nie 
oczekiwał jej jednak tego ranka, gdy 
szukał swoich braci. Czytamy o niej  
w rozdziale 37 (w. 12-17).

Ponieważ jego serce było czyste przy-
puszczał, że serca jego braci też były 
czyste.

Joseph Conrad (Józef Teodor Konrad 
Korzeniowski) powiedział: „Mówi się, 
że człowiek zdradza swój kraj, swych 
przyjaciół, swoją ukochaną. Człowiek 
może zdradzić tylko swoje sumienie”. 
Braci Józefa łączyła z nim moralna więź, 
ale go zdradzili. Wrzucili Józefa do dołu 
a następnie sprzedali go w niewolę 
Ismaelitom (w. 25). „Wtedy wzięli sza-
tę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę 
we krwi” (w. 31). To ciekawe, że kiedyś 
Rebeka oszukała męża przy pomo-
cy skór koźlęcych a teraz bracia Józefa 
użyli również krwi kozła, żeby oszukać  
Jakuba.

Jak trudna była podróż z Dotanu do Egip-
tu? Czy Józef oglądał się za siebie mając 
nadzieję, że brat lub ojciec przyjdzie  
po niego? Jak bardzo ciężko było mu na 
sercu z powodu zdrady jego braci?

Czy kiedykolwiek zaufałeś komuś, kto 
nie dotrzymał słowa albo wyrządził ci 
krzywdę?

Biblia zawiera wiele przykładów zdra-
dy. Kain zdradził Abla, Jakub oszukał 
Ezawa a później Izaaka. Wiemy dobrze, 
jak Judasz zdradził Jezusa. To zawsze 
jest chwila goryczy. Czas potencjalnego 
zwątpienia i zniechęcenia. Jak my zare-
agujemy? 

Józef nie odwrócił się do Boga pleca-
mi dlatego, że jego bracia się od niego 
odwrócili. Kiedy miałem 20 lat, służy-
łem jako pastor młodzieżowy w moim 
rodzimym zborze. Inny pastor naopo-
wiadał głównemu pastorowi kłamstw 
na mój temat i przekonał go, że powi-
nienem odejść. Choć to było trudne, 
odszedłem i służyłem w innym zborze. 
Wiele lat później spotkałem tego głów-
nego pastora zboru. Powiedział mi, że 
po jakimś czasie odkrył, że ten drugi pa-
stor nie tylko kłamał na mój temat, ale 
również ukradł pieniądze ze zboru.

Podobnie jak Józef, nie wolno nam się 
zatrzymywać z powodu zdrady lub 
niewłaściwego traktowania przez zbór, 
przyjaciół czy rodzinę. Musimy skupić 
się na Bożym powołaniu i Jego planie 
na nasze życie. Dobrzy duchowi przy-
wódcy nie dadzą się zepchnąć z wy-
znaczonej drogi przez czyjeś okrutne 
postępowanie. 

4. ZWYCIĘŻANIE NAD POKUSĄ

Potyfar kupił Józefa (Rdz. 39:1). „A Pan 
był z Józefem, tak że wiodło mu się do-
brze, i przebywał w domu pana swego, 
Egipcjanina” (w. 2). Zwróćmy uwagę: 
kluczem do sukcesu Józefa nie jest już 
to, gdzie jest, ale czyj jest! „Pan jego wi-
dział, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we 
wszystkim, co czyni, ma powodzenie” 
(w. 3). Inni zauważyli to Boże błogo-
sławieństwo na Józefie. Niestety, żona  
Potyfara zwróciła uwagę na coś zupeł-
nie innego: „...zwróciła uwagę na Józefa 
i rzekła: Połóż się ze mną! (…) A cho-
ciaż ona namawiała Józefa codziennie, 
by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej” 
(Rdz. 39:7, 10).

Jej propozycja z pewnością była bardzo 
kusząca. Józef był młodym człowie-
kiem, z normalnymi potrzebami. Poza 
tym był niewolnikiem, który mógł zna-
leźć usprawiedliwienie dla niemoralno-
ści twierdząc, że nie miał wyboru. Po 
prostu musiał słuchać żony swego pana. 
W kulturze egipskiej niemoralność była 
powszechna i akceptowana. Józef mógł 
porzucić swojego Boga i uznać bogów 
Egiptu, którzy pozwalali na niemoral-
ność. Większość niewolników uznawa-
ło bogów swoich panów.

Józef miał potrzeby i pragnienia ta-
kie jak każdy młody człowiek, ale nie 
chciał zaspokoić ich w grzeszny sposób.  

W kulturze egipskiej powiedziano by, 
że działania żony Potyfara były normal-
ne, a reakcja Józefa była nienormalna. 
Kiedy pewną parę w Szwecji odwiedził 
ich kolega, usłyszał od nich: „Prosimy, 
nie mów naszym sąsiadom, że jesteśmy 
małżeństwem”. Byli zakłopotani, ponie-
waż byli po ślubie, podczas gdy więk-
szość ludzi w tym społeczeństwie żyje 
bez ślubu. Chociaż w Egipcie niemoral-
ność była czymś normalnym, to jednak 
Józef pozostał wierny Bogu.

Znam pewnego człowieka, który był 
kiedyś misjonarzem w Europie, a nie-
dawno uległ seksualnej pokusie i po-
święcił dla niej swoją rodzinę. 

Pokusa zawsze składa obietnice, któ-
rych nie jest w stanie dotrzymać. Pa-
miętacie, czym  szatan kusił Jezusa? 
Kusił jego poczucie głodu, jego dumę  
i jego misję. Szatan nadal kusi nasz głód 
i pragnienia, naszą dumę i naszą misję. 

Z jaką pokusą jesteś konfrontowany 
najczęściej? Duma? Pozycja? Nieczyste 
myśli? Pieniądze? Gadżety, jak na przy-
kład nowy telefon czy komputer? Może 
coś bardziej subtelnego, jak pośpiech 
podczas modlitwy? Zaniedbywanie 
dzielenia się ewangelią ze zgubionymi? 
Spędzanie zbyt mało czasu na przygo-
towanie się do lekcji lub kazania? Nie 
możemy sprawować dobrze duchowe-
go przywództwa, ulegając jednocze-
śnie pokusom. 

Znalazłem ciekawą ilustrację w sta-
rożytnych opowieściach mitycznych  
o syrenach. Były to piękne stworzenia, 
które przepięknym śpiewem zwabiały 
statki na skały po to, by się tam rozbi-
ły. Dwie najbardziej znane opowieści  
o nich to te o Odyseuszu i Jazonie. 
Otóż, kiedy Odyseusz płynął w pobliżu 
syren, nakazał swoim żeglarzom, aby 
zatkali uszy a jego samego przywiązali 
do masztu, żeby mógł słyszeć muzykę, 
ale jej nie ulec. Odyseusz prawie osza-
lał, ale liny go utrzymały. Zupełnie ina-
czej postąpił Jazon, który wziął ze sobą 
na statek utalentowanego Orfeusza. 
Kiedy syreny rozpoczęły swoją piękną 
muzykę, Orfeusz zaczął grać jeszcze 
piękniejszą muzykę i mogli kontynu-
ować podróż. 

Jeśli nie potrafimy przezwyciężyć po-
kus, nigdy nie będziemy prawdziwymi 
duchowymi przywódcami. Zwiodą nas, 
jak syreny żeglarzy. A odpowiedzią na 

pokuszenie nie jest przykład Odyse-
usza. Przywiązał się do masztu, żeby 
móc cieszyć się grzechem, ale pozostać 
bezpieczny. Cóż, nie wierzę w takie 
liny. Lepiej słuchać pięknego głosu na-
szego Pana i Jego wiecznych obietnic, 
które są o wiele bardziej atrakcyjne niż 
kłamstwa pokusy.

5. POKONYWANIE ROZPACZY 

Pewien bardzo znany kaznodzieja  
z Ameryki, który ma w kościele 40000 
członków często powtarza, że wier-
ność zawsze prowadzi do materialnego 
błogosławieństwa: lepszego zdrowia  
i większego domu. Jak czytamy w Księ-
dze Rodzaju (39:19-20), wierność Józefa 
zaprowadziła go jednak do lochu!

Wierność czasami prowadzi do cier-
pienia. Ostatnio pewien pastor z Iranu 
z powodu swej wierności Chrystusowi 
został skazany na śmierć. Wierność 
Józefa prowadziła do osobistego bło-
gosławieństwa Bożego, ale nie do bło-
gosławieństwa materialnego. „Pan był  
z Józefem i sprawił, że zjednał sobie 
przychylność i zapewnił sobie życzli-
wość przełożonego więzienia. Toteż 
przełożony więzienia powierzył Józe-
fowi nadzór nad wszystkimi więźniami, 
którzy byli w więzieniu. Wszystko, co 
tam się działo, działo się pod jego nad-
zorem” (Rdz. 39:21-22).

Józef mógł powiedzieć: „Dość!”. Mógł 
stwierdzić, że wierność Bogu przyniosła 
mu zdradę i pobicie przez braci, poni-
żenie, niewolnictwo, fałszywe oskarże-
nia i bezprawne pozbawienie wolności. 
Mógł modlić się jak Jonasz: „Panie, za-
bierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć 
aniżeli żyć” (Jon. 4:3). Strażnik w wię-
zieniu mógł mu poradzić tak, jak pora-
dziła Jobowi jego żona: „Czy jeszcze 
trwasz w swojej pobożności? Złorzecz 
Bogu i umrzyj!” (Job. 2:9).

Mógł wybrać rozpacz, ale wybrał wiarę.

A co z tobą i ze mną? Czy wciąż rozpa-
czasz z powodu błędnej decyzji lub nie-
wykorzystanej okazji? Być może brat ze 
zboru albo nawet jedno z waszych dzie-
ci nie chodzi z Panem. Szatan chce użyć 
tego, aby nas sparaliżować i pokonać. 

Duchowe przywództwo często musi 
pokonywać rozpacz. W należącej do 
klasyki książce Johna Bunyana „Wę-
drówka Pielgrzyma” główni bohatero-

ci. Sądzę jednak, że ostatecznie były 
błogosławieństwem, ponieważ Józef 
cały czas pamiętał, że Bóg ma dla niego 
swój plan.

Kiedy Józef miał 17 lat otrzymał ciężar 
oczekiwań, albo, inaczej mówiąc, cię-
żar potencjału. Podobnie jak Dawido-
wi, gdy został namaszczony jako młody 
pasterz, Józefowi dane było spojrzeć 
na to, co miało wydarzyć się w przy-
szłości. Niestety, wielu przywódców, 
kiedy dane jest im takie spojrzenie  
w przyszłość lub częściowa wizja tego, 
co może wydarzyć się w ich życiu, nie 
wytrzymują presji i upadają. Pamiętam 
amerykańskiego pastora, który w latach 
80-tych został okrzyknięty największym 
kaznodzieją Południowych Baptystów. 
Został pastorem największego zboru, 
ale nie udźwignął ciężaru oczekiwań. 
Odszedł z kościoła, zostawił żonę i ni-
gdy nie osiągnął wyżyn, do których Bóg 
dał mu potencjał. 

Każdy z nas zna wiele młodych męż-
czyzn i kobiet, którzy okazali wielki po-
tencjał i talent, wśród nich także niektó-
rzy absolwenci Seminarium w Radości 
ale teraz, dziesięć lat później nie ma ich 
już w służbie dla Pana i nie zrealizowali 
swojego potencjału.

Kiedy Józef został sprzedany do niewoli, 
mógł porzucić swojego Boga i Boże pla-
ny względem siebie, ale nie zrobił tego. 
Pozostał wierny wizji! Podobnie Apo-
stoł Paweł, który zeznał przed królem 
Agryppą: „nie byłem nieposłuszny temu 
widzeniu niebiańskiemu” (Dz. 26:19). 

Dlaczego jest tak trudno oprzeć się pre-
sji wysokich oczekiwań i wielkiego po-
tencjału?

Myślę, że dlatego, iż wtedy czasami lide-
rzy zaczynają błędnie myśleć, że są tak 
wyjątkowi, że wolno im pójść na skró-
ty albo nadużyć swojej władzy. Znam 
pastorów, którzy poświęcili tak wiele 
dla służby, że po wielu latach uznali, 
że należy im się coś, co jest sprzeczne  
z Bożą wolą. Na przykład pozamał-
żeńska relacja, nieuczciwie zdobyte 
pieniądze, podróże niby dla służby, 
albo jeszcze coś innego. Amerykański 
polityk John Edwards pojawił się ostat-
nio ponownie w wiadomościach. Był 
senatorem i wielu myślało, że zostanie 
prezydentem. Regularnie uczęszczał 
do kościoła metodystów i często mówił  
o wierze, rodzinie i odpowiedzialności. 
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wie, Chrześcijanin i Ufny zeszli z głów-
nej drogi i zostali schwytani przez Ol-
brzyma Rozpacz: 

„Nie wiedzieli o tym, że niedaleko od 
miejsca, gdzie leżeli, znajdował się 
zamek, zwany Zamkiem Zwątpienia, 
którego właścicielem był olbrzym Roz-
pacz, i że znajdują się na jego teryto-
rium. Olbrzym, gdy z rana przechadzał 
się po swoich polach, znalazł śpiących 
Chrześcijanina i Ufnego. Krzyknął na 
nich surowym i gniewnym głosem, roz-
kazując im wstać, po czym zapytał ich 
skąd pochodzą i czego szukają w jego 
posiadłości. Na to oni odpowiedzieli, 
że są pielgrzymami i że zgubili drogę. 
Olbrzym zaś rzekł: – Tej nocy popełni-
liście w stosunku do mnie przestępstwo, 
depcząc moją posiadłość i leżąc tutaj, 
musicie więc pójść ze mną. Zmuszeni 
więc byli pójść z nim, gdyż był silniej-
szy od nich. Nie mieli też nic do powie-
dzenia, ponieważ wiedzieli, ze istotnie 
zawinili. Ów olbrzym pędził ich przed 
sobą, aż wreszcie doszli do jego zam-
ku, gdzie wrzucił ich do bardzo ciem-

nego, wstrętnego i cuchnącego lochu, 
co spowodowało, że bardzo upadli na 
duchu”.

Chociaż to tylko alegoria, ilustruje jed-
nak to, co często dzieje się w służbie. 
Kiedy miałem 18 lat, służyłem w ma-
łym zborze jako pastor młodzieżowy  
i uwielbienia. Główny pastor miał 
około 28 lat i służył już 3 lata w tym 
zborze. Zrezygnował z powodu rozpa-
czy. Odszedł ze służby i został biznes- 
menem.

Czy doświadczyłeś rozpaczy w służbie? 
– Trudności finansowe? Dzieci odrzu-
cone w szkole z powodu swojej wiary?  
A może twój zbór nie rośnie tak, jak się 
o to modliłeś? Czy przyjaciele odwró-
cili się do Ciebie plecami? Czy człon-
kowie zboru, którzy dotąd byli wierni, 
przestali przychodzić albo służyć? Czy 
widzisz apatię u wielu członków zboru? 
Po dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu,  
a może nawet czterdziestu latach służ-
by, czy oczekiwałeś może więcej niż 
dzieje się w twojej służbie dzisiaj?

Olbrzym Rozpacz chce ukraść waszą 
radość i zamienić wiarę w zwątpienie. 
Świat powiedziałby, że Józef był najbli-
żej realizacji Bożego planu tego poran-
ka, kiedy obudził się ze snu o panowa-
niu nad swoją rodziną. Tymczasem był 
on znacznie bliżej planu Bożego, kiedy 
spał w egipskim więzieniu! Bóg patrzy 
na nas inaczej, niż człowiek!

Pamiętam, kiedy musieliśmy przenieść 
się z Krakowa do Pragi trzy lata temu. 
Byłem smutny, ponieważ czułem, że 
nie dokończyłem zadania w Krakowie.  
W ostatnią niedzielę przed przepro-
wadzką mieliśmy wspólne nabożeń-
stwo z innymi zborami. Pewna siostra 
dzieliła się świadectwem i w pewnym 
momencie spojrzała na mnie i powie-
działa: „Dziękuję za twoją wierność. 
To właśnie podczas jednego z twoich 
kazań w 1992 roku, Bóg powołał mnie 
do służby”. Nigdy wcześniej o tym nie 
wiedziałem! Bracia, dopiero w niebie 
zobaczymy wszystkie owoce swojej 
wiernej służby. Nie rozpaczajcie!

6. WYKORZYSTYWANIE 
DECYDUJĄCEJ CHWILI 

Podczas pobytu w więzieniu Józef tłu-
maczy sny podczaszego i piekarza. Pro-
si podczaszego, żeby pamiętał o jego 
dobroci (Rdz. 40:14). Tymczasem ko-
lejne dwa lata mijają, a Józef jest nadal  
w więzieniu.

Spędza ponad dziesięć lat w więzieniu, 
a mimo to nadal ufa Bogu! W rozdzia-
le 41 czytamy o snach faraona, których 
nikt nie mógł wytłumaczyć. Podczaszy 
przypomina sobie o Józefie i opowiada 
faraonowi o jego umiejętności tłuma-
czenia snów. Józef został wezwany do 
faraona i natychmiast wyjaśnił, skąd 
pochodzi tłumaczenie: „Nie w mojej 
to mocy, lecz Bóg udzieli faraonowi 
pomyślnej odpowiedzi” (41:16). Józef 
wytłumaczył, że nadchodzi głód, oraz 
jakie kroki należy podjąć, żeby się do-
brze przygotować. On wykorzystał de-
cydujący moment! 

„Niech więc faraon upatrzy teraz męża 
rozsądnego i mądrego i niech ustano-
wi go zarządcą całej ziemi egipskiej. 
Niech faraon działa i niech ustanowi 
namiestników nad krajem i zbiera pią-
tą część urodzajów w ziemi egipskiej 
przez siedem lat obfitości. Niech na-
gromadzą wszelkiej żywności podczas 
tych dobrych lat, które nadejdą. Niech 
gromadzą zboże z polecenia faraona, 
niech składają po miastach żywność  
i przechowują ją” (Rdz. 41:33-35). 

Józef mógł wstrzymać się z tłumacze-
niem snów, i w najlepszym wypadku 
odzyskałby wolność lub, co byłoby 
znacznie gorsze, wróciłby do więzienia. 
On jednak był prowadzony przez Boga, 
żeby udzielić rady, przedstawić plan 
zaradzenia problemowi i zostać pre-
mierem.  Kiedy miałem 25 lat, zostałem 
głównym pastorem zboru w Teksasie. 
Zbór liczył około 175 członków, z cze-
go około 100 było obecnych co niedzie-
lę. Pan zaczął błogosławić i chrzciliśmy 
około 25 osób rocznie. Gdy zbadałem 
100-letnią historię tego zboru, odkry-
łem, że zbór nigdy nie rozrastał się przez 
4 kolejne lata i nigdy nie przekroczył 
175 osób obecnych na nabożeństwie. 
Wcześniej zbór dwukrotnie doszedł do 
tej liczby, ale przestał się powiększać, 
ponieważ sala była zbyt mała. Musieli-
śmy powiększyć salę i dodać nowe po-
koje na studia biblijne, jeżeli chcieliśmy 

się rozrastać. To był bardzo ważny mo-
ment, a ja musiałem poprowadzić bu-
dowę kościoła. To była trudna decyzja, 
która mogła kosztować nas dużo pienię-
dzy, ale Bóg pobłogosławił nam i wkrót-
ce zbór miał średnio ponad 200 osób na 
niedzielnym nabożeństwie.

Wykorzystanie nadarzającej się oka-
zji może wywołać niepokój, a nawet 
strach.

Duchowe przywództwo wykazuje się 
duchową wrażliwością w kluczowych 
momentach życia swoich zborów. Znam 
zbory, które od dziesięcioleci cierpią  
z powodu złej decyzji lub jej braku  
w krytycznym momencie. Józefowi po-
trzebna była śmiałość w tym szczegól-
nym momencie i Bóg mu pobłogosławił.

Cztery lata temu moja organizacja po-
prosiła mnie o objęcie przywództwa 
w naszej pracy wśród Europejczyków. 
Wiedziałem, że moje życie zmieni 
się diametralnie, ale Pan poprowadził 
mnie do przyjęcia tej pozycji i potwier-
dził to na wiele sposobów w ciągu  
ostatnich lat.

Być może wahasz się z podjęciem waż-
nej decyzji. Prawdziwe duchowe przy-
wództwo ufa Bogu i idzie odważnie 
przez drzwi, które On otwiera.

7. UFANIE BOŻEJ SUWERENNOŚCI

Najważniejsza lekcja z życia Józefa to 
suwerenność Boga. Bez względu na to, 
jak trudna wydaje się sytuacja, Bóg ma 
wszystko pod kontrolą. 

Nie powiedziałem, że wszystko jest 
zgodne z Bożą wolą. Kiedy decyduję 
się grzeszyć, to nie jest to wola Boża. 
Ale ostateczne cele Boże są zawsze wy-
pełnione.

Świat często stwierdza, że dobre rzeczy 
przytrafiają się tylko dobrym ludziom, 
natomiast złe rzeczy – złym ludziom. 
Księga Joba uczy nas jednak czego inne-
go, podobnie jak życie Józefa. Zostaw-
my na moment samą historię Józefa  
i zastanówmy się, jak dalej Bóg popro-
wadził historię? Jakie są Jego plany? Bóg 
sprawił, że z rodziny powstał naród,  
z którego następnie uczynił niewolni-
ków. Wybawił ich potem poprzez plagi 
i krew baranka paschalnego. Tym cu-
dem  przygotował swój lud i świat na 
„Baranka Bożego, który gładzi grzech 
świata”. To jest coś znacznie większe-

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

go, niż zazdrośni bracia i niesprawiedli-
wa kara więzienia. 

Kiedy Józef zbliżał się do swoich braci 
w pobliżu Dotanu, oni dostrzegli w tym 
sposobność, aby go ukarać. Ismaelici 
zobaczyli okazję zarobienia pieniędzy. 
Dla Potyfara była to sposobność, żeby 
zdobyć dobrego niewolnika. Jego żona 
dostrzegła okazję do przyjemności. 
Strażnik ujrzał kogoś, kto mógłby nad-
zorować innych więźniów. Więźniowie 
zobaczyli tłumacza snów. ALE Bóg wi-
dział ludzi, Paschę, Krzyż i pusty grób!

Ostateczna lekcja przywództwa z histo-
rii Józefa to po prostu: „ufaj Bogu”. Kie-
dy nosisz piękną szatę i doświadczasz 
wolności, zaufaj Bogu. Kiedy spędziłeś  
w więzieniu dziesięć lat za przestępstwa, 
których nie popełniłeś, zaufaj Bogu.  
Jeśli jesteś pastorem zboru, który się 
rozrasta, i którego członkowie wspierają 
cię i służą wiernie z tobą, zaufaj Bogu. 
Jeśli zbór przeżywa trudne chwile, albo 
być może szukasz właśnie miejsca, 
gdzie mógłbyś służyć, zaufaj Bogu.

Po tych wszystkich dysfunkcjach rodzi-
ny, oczekiwaniach, zdradach, pokusach 
i rozpaczy, posłuchaj tego, czego na-
uczył się Józef: 

„Józef zaś rzekł do braci swoich: Zbliż-
cie się proszę do mnie! A gdy się zbliży-
li, rzekł: Jam jest Józef, brat wasz, któ-
rego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz 
nie trapcie się ani nie róbcie sobie wy-
rzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż 
Bóg wysłał mnie przed wami, aby was 
zachować przy życiu. (…) Bóg posłał 
mnie przed wami, aby zapewnić wam 
przetrwanie na ziemi i aby wielu zosta-
ło zachowanych przy życiu. Tak więc 
nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, któ-
ry mnie ustanowił opiekunem faraona  
i panem jego domu, i władcą całej ziemi 
egipskiej” (Rdz 45:4-8). „Wy wprawdzie 
knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg 
obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, 
co się dziś dzieje: zachować przy życiu 
liczny lud” (Rdz. 50:20). 

Józef nie mógł widzieć Paschy, wyjścia 
z Egiptu, Krzyża czy pustego grobu, ale 
widział Tego, który mógł. Prawdziwe du-
chowe przywództwo nie jest łatwe, ale 
jest to centralna część Bożego powoła-
nia dla każdego z nas. Możemy nauczyć 
się dobrze lekcji od Józefa i iść wiernie 
drogą, którą Bóg nam przygotował.  
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Powiedział im 
więc takie po-
dobieńs t wo: 
Któż z was, gdy  

ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie pozostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za 
zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnala-
złszy, kładzie ja na ramiona i raduje 
się. I przyszedłszy do domu, zwołuje 
przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: 
Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem 
moją zgubioną owcę! Powiadam wam: 
Większa będzie radość w niebie z jed-
nego grzesznika, który się upamięta, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
upamiętania (Łk 15:3-6).

A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż 
był utrudzony i opuszczony jak owce, 
które nie mają pasterza (Mt 9:36).

I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój 
wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam (J  20:21).

Drodzy bracia i siostry, cóż za wspania-
ła historia – przypowieść o zgubionej 
owcy. Wspaniały obraz niewyobra-
żalnie wielkiej miłości Jezusa do nas 
ludzi. Ale bardzo często nierozumiana  
przez przywódców, pastorów, star-
szych w naszych zborach. Rozumieją 
ją opacznie jako wzór dla ich pracy  
i służby. I tak owa przypowieść o wy-
cieńczonej i zagubionej owcy przera-
dza się w gorzką rzeczywistość wy-
cieńczonych i zagubionych pasterzy. 

Wydaje się, że taka właśnie jest prak-
tyka wielu dzisiejszych przywódców: 
cały czas w biegu między wieloma 
owcami, aby żadna się nie zgubiła. Tu 
jedna usiłuje sforsować płot; tam dru-
ga pozostaje w tyle; trzecia się zagapiła  
i stoi; czwarta jest zmęczona i nic jej się 
nie chce. I tak w kółko Macieju. Pasterz 
biega po całym pastwisku, sił ma coraz 
mniej. W tym samym czasie trzoda jest 

coraz bardziej niezadowolona, nie bę-
dąc w stanie gdziekolwiek pójść dalej. 

To na pewno nie ten obraz miał Jezus 
przed oczami, gdy opowiadał ową 
przypowieść. Z pewnością nie chciał 
ciągle przeładowanego troskami, wy-
cieńczonego przywództwa, ale ocze-
kiwał rozwoju swego Ciała, Kościo-
ła – dobra swojej trzody. Jakiej więc 
służby chciał Jezus od swych uczniów? 
Jak rozwiązał kwestię przywództwa  
i postawy pośród swych naśladowców? 
Jak pierwsi chrześcijanie rozumie-
li swe zadanie służby i prowadzenia  
Kościoła?

Istnieją przynajmniej cztery prawdy 
dotyczące stylu przywództwa wskaza-
nego nam przez Jezusa:
1. Jezus miał dla ludzi współczucie.
2. Jezus był ofiarnym przywódcą.
3. Jezus powiększał grupę przywód-
ców.
4. Jezus nie tracił nigdy z oczu swego 
powołania i celu. 

Spójrzmy bliżej na każdą z tych czterech 
prawd w oparciu o przykład Jezusa. 

1. Jezus miał dla ludzi współczucie

To Jezus jest „dobrym pasterzem” nie 
tylko dla jednej zgubionej owcy ale dla 
wszystkich zranionych i pozbawionych 
nadziei, którzy błąkają się bez pasterza. 
Sednem tej przypowieści o zagubionej 
owcy nie jest myśl, iż pasterz troszczy 
się tylko o tę jedną, ale że troska i współ-
czucie „dobrego pasterza” nie ma ja-
kichkolwiek granic, rozciąga się na każ-
dego, wszystkich, którzy są w potrzebie. 
To wspaniała opowieść o nie mającej 
granic miłości naszego Odkupiciela. 

Ma ona dwa skutki: po pierwsze, tylko 
Jezus jest jedynym prawdziwym „do-
brym pasterzem” - a nie żaden z nas. 
To nie my niesiemy na swych barkach 
ostateczną odpowiedzialność. Mamy 

działać jako pasterze, ale tylko służeb-
ni. Po drugie, mamy tę bezgraniczną 
miłość i współczucie Jezusa kierować 
względem wszystkich zagubionych 
owiec, jako przykład i wzór dla nasze-
go życia, jako Jego poddanych.

2. Jezus był ofiarnym przywódcą

Często w Nowym Testamencie czyta-
my o tym, iż dla uczniów Jezusa bar-
dzo ważne było pytanie: kto jest spo-
śród nas największy? Jezus odpowiada 
przez przykład dziecka, komentując, 
że największy pośród nich ma być jako 
najmniejszy a ten, który przewodzi, 
jako usługujący (Łk. 22:26). Dlatego 
umywa im nogi, klękając przed nimi  
w uniżeniu. A ostatecznie kładzie swe 
życie za nas, grzeszników. 

Nie ma tu manifestacji mocy, potęgi, 
hołdów, krucjat, kampanii propagan-
dowych. Zamiast tego Jezus zaprasza, 
prosi, przekonuje. Nie włamuje się do 
serc ludzi, ale mówi: oto jestem! Stoję 
u drzwi i kołaczę (Obj. 3:20). 

3. Jezus powiększał grupę 
przywódców

W Ewangelii Jana (20:21) czytamy, że 
Jezus poszerza swój autorytet, powięk-
sza grupę przywódców. Intencjonalnie 
przekazuje autorytet Piotrowi, ucznio-
wi, który upadł i zaparł się Go w godzi-
nie śmierci. Daje mu i daje wszystkim 
swym uczniom nową szansę, nowy na-
kaz i nowy autorytet: Jak Ojciec mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam.

To wydaje się również cechą charak-
terystyczną duchowego przywódz-
twa pierwszego Kościoła. Nie strzegli 
zazdrośnie swego autorytetu, ale go 
delegowali innym. Powiększali grono 
osób odpowiedzialnych w zborach.  
I tak czytamy w Dziejach Apostolskich 
(6:1-6), że apostołowie wobec zanie-
dbywania wdów powiększyli grono 

Zakończyła się właśnie XXXIV Krajowa 
Konferencja Kościoła pod hasłem „Du-
chowe przywództwo”. Do Warszawy-
Radości w dniach 24-26 maja 2012 r. 
zjechało łącznie ponad 120 uczestni-
ków, w tym 101 delegatów ze Zborów 
w całej Polsce.

Wykładom i kazaniom było poświę-
cone ponad 50% czasu na wspólnych 
sesjach plenarnych. Dzięki temu kon-
ferencja była dobrą okazją do pogłę-
bienia wiedzy, inspiracji i duchowej 
zachęty. 

Konferencję rozpoczęło uroczyste na-
bożeństwo, na którym specjalny gość, 
prezydent Europejskiej Federacji Bapty-
stów pastor Hans Guderian z Niemiec 
wygłosił kazanie na temat: „Przywódz-
two według Jezusa”. Kolejnego dnia 
prezb. Grzegorz Bednarczyk wygłosił 
wykład „Kościół duchowych przy-
wódców”, a w sobotę Mark Edworthy 
mówił na temat przywództwa na przy-
kładzie Józefa (syna Jakuba i Racheli).  
W czwartek po południu pastor Mate-
usz Wichary mówił o statusie pastora 
baptystycznego w Polsce. Na wieczor-

nej społeczności w uwielbieniu popro-
wadził nas prezb. Jerzy Rogaczewski 
oraz s. Beata Tobiasiewicz, solistka 
grupy blues-rock „PS-150” z pierwsze-
go Zboru w Katowicach. Społeczność 
zakończyło kazanie wygłoszone przez 
prezb. Marka Głodka, który opierając 
się na przykładzie proroka Jonasza we-
zwał zebranych do wierności Bożemu 
powołaniu. 

W ramach konferencji odbyły się trzy 
grupy dyskusyjne: „Służba Kateche-
tyczna w Kościele” (Anna Kuźnik), 
„Ewangelizacja-misja-przywództwo” 
(Mateusz Wichary) i „Sprawy admini-
stracyjne Kościoła” (Gustaw Cieślar). 
Na ostatniej z nich dyskutowana była 
m.in. propozycja zmniejszenia liczby 
okręgów, mająca na celu zwiększenie 
efektywności ich służby.

Stosunkowo dużo czasu zajęły spra-
wy formalne. Zaprezentowane zostały 
sprawozdania z działalności najważ-
niejszych agend Kościoła za rok 2011. 
Przedyskutowano też kilka propozycji 
uchwał wniesionych przez Radę Ko-
ścioła. KKK zdecydowała, że prace nad 

wnioskami będą prowadzone przez ko-
misje powołane przez Radę Kościoła.

Ogłoszony został termin przyszłorocz-
nej, XXXV Krajowej Konferencji Kościo-
ła. Jest ona planowana na 16-18 maja 
2013 r. w Warszawie-Radości. Będzie 
to konferencja wyborcza, poświęcona 
tematyce budowania środowisk rozwo-
ju wiary, czyli lokalnych Zborów. Jed-
nocześnie konferencja będzie stanowić 
okazję do świętowania 155 rocznicy 
baptyzmu na ziemiach polskich.

Podczas konferencji wzorem ostatnich 
lat odbyła się wystawa publikacji chrze-
ścijańskich, agend naszego Kościoła 
i organizacji współpracujących z Ko-
ściołem. Jak zawsze, konferencja stano-
wiła doskonałą okazję do odświeżenia 
kontaktów z braćmi i siostrami w Chry-
stusie z innych miast Polski, wspólnej 
modlitwy i wymiany doświadczeń. 

Kazanie końcowe wygłosił Przewod-
niczący Rady Kościoła prezb. Gustaw 
Cieślar na podstawie fragmentu: „I wy 
sami jako kamienie żywe budujcie się 
w dom duchowy, w kapłaństwo święte, 
aby składać duchowe ofiary przyjemne 
Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 Ptr. 2, 
5). Prezb. Gustaw Cieślar wezwał do 
odpowiedzialnego i odważnego myśle-
nia o przyszłości Kościoła. 

Relacja z XXXIV KKK

Kazanie wygłoszone na XXXIV Krajowej Konferencji Kościoła w Warszawie

Hans Guderian
Prezydent Europejskiej Federacji Baptystycznej

Paweł Kugler
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I. Statystyka
1. Liczba pastorów
Ordynowanych pastorów czynnych  
w służbie w naszym Kościele mamy 77. 
Do tego dochodzi 12 emerytowanych,  
z których niektórzy wciąż udzielają się 
w jakimś zakresie w służbie. Zarejestro-
wanych jest również 46 misjonarzy. Są 
to zarówno sekretarki czy administra-
torzy dużych zborów, jak i wikariusze 
oraz pracownicy faktycznie zaanga-
żowani w służbę duszpasterską i na-
uczania. Uznałem, że 1/3 z nich a więc  
15 to osoby, które ze względu na cha-
rakter ich posługi również należy uznać 
za czynnych duszpasterzy. 

Podsumowując więc, 77 czynnych 
ordynowanych pastorów i ok. 15 pra-
cowników misyjnych i wikariuszy daje  
92 czynnych pracowników. Do tego 
ewentualnie 12 pastorów emerytowa-
nych daje w sumie 104 duchownych 
ordynowanych bądź do ordynacji się 
przygotowujących. 

2. Wiek pastorów
77 pastorów znajduje się w następują-
cych przedziałach wiekowych:

lata życia ilość %
Między 21 a 30 r. ż.: 1 1,30%
Między 31 a 40 r. ż.: 28 36,40%
Między 41 a 50 r. ż.: 23 30,00%
Między 51 a 60 r. ż.: 21 27,30%
Między 61 a 70 r. ż.: 3 4,00%
Między 71 a 80 r. ż.: 1 1.30%

Są to statystyki ciągle dobre. Oznacza 
to, że 2/3 kadry pastorskiej to ludzie 
poniżej 40 roku życia, przy czym po-
kolenie 30. to ponad 1/3 całości kadry 
pastorskiej. Niepokoi natomiast pytanie 
o przedział pomiędzy 21 a 30 rokiem. 
Czyżby nikogo więcej w tym przedzia-
le nie było? Z doświadczenia wiem, że 
znajduje się w nim kilku wikariuszy. 
Wydaje mi się jednak, że mimo wszyst-
ko kolejna dekada NIE będzie tak owoc-
na, jak dekada obecnych 30-latków  
i dwie wcześniejsze – obecnych 40.  

przywódców o diakonów, powołanych 
do realizacji tego zadania. 

Powiększali ów krąg przywódców 
nie tylko w zborze jerozolimskim, ale 
również w wielu nowo powstających 
zborach w całym Imperium Rzymskim.  
I tak czytamy w Dziejach Apostolskich 
(14:23), że Paweł i Barnaba w każdym 
zborze, który zakładali wyznacza-
li starszych i wśród modlitw i postów 
powierzali ich Panu. Nie ma tu rozbu-
dowanej hierarchii, wszechmocnych 
urzędników, ale przekazywanie mocy 
i autorytetu wobec wielu usługujących 
przywódców – oto styl przywódczy Je-
zusa i wczesnych apostołów. 

4. Jezus nie tracił nigdy z oczu  
swego powołania i celu

Wspomnijmy tu jeszcze jeden aspekt 
przywództwa Jezusa: zawsze miał 
przed oczami swe powołanie i cel. Mo-
tywacją Jezusa było konkretne zadanie: 
oddanie samego siebie, jako ofiarę za 
nas, za wszystkie powierzone mu zmę-
czone i zranione owce. 

Wracając znów do nowotestamento-
wego fragmentu o zgubionej i znale-
zionej owcy, musimy tu powiedzieć: 
celem wszystkich tych biblijnych opo-
wieści nie jest historia o Bogu, który 
szuka człowieka, ale człowieku, który 
szuka i kochającym Bogu. Misją Boga 
jest opowieść o Jego miłości, która ofia-
rowuje Jezusa. 

Wnioski

Co z tego wszystkiego dla nas wynika? 
Jakie wnioski na dziś możemy wycią-
gnąć z przykładu Jezusa, które pomo-
gą nam we współczesnym duchowym 
przywództwie? Znów, widzimy cztery 
myśli:
1. Okazujmy współczucie i empatię.
2. Łączmy odwagę z poczuciem hu-
moru.
3. Zachęcajmy innych i twórzmy z nich 
przywódców.
4. Pamiętajmy o naszym powołaniu; je-
steśmy po to, by „budować katedrę”. 

1. Okazujmy współczucie i empatię

Ostatnimi laty Kościół na świecie do-
świadcza wątpliwego błogosławień-

stwa nowych programów i strategii 
ewangelizacyjnych, które są importem 
z Ameryki: ruch Willowcreek, nabo-
żeństwa nastawione na poszukujących, 
„emerging Church” (ruch „wschodzące-
go” Kościoła) i inne. To zorientowanie 
na programy często okazuje się bez-
produktywne, nie przynoszące owocu. 
To samo można powiedzieć o różnych 
dyskusjach o strukturach, strategiach  
w denominacjach i organizacjach 
chrześcijańskich. 

Nauczmy się z przywództwa Jezu-
sa, że współczucie i empatia, że fak-
tyczna troska o spotykane osoby jest 
znacznie ważniejsza niż wszystkie 
nasze wspaniałe pomysły i programy, 
w które moglibyśmy ją wprowadzić. 
Oczywiście, nie powinniśmy zapomi-
nać o organizacji, działaniach, finan-
sach. Ale powinniśmy przede wszyst-
kim widzieć człowieka i angażować 
się raczej w wydarzenia społeczne niż 
projekty; tworzyć grupy biblijne, anga-
żować się w odwiedziny, inwestować 
czas w budowanie silnych, autentycz-
nych więzi ze zborownikami i przyja- 
ciółmi. 

2. Łączmy odwagę z poczuciem 
humoru

Przywódcy muszą być odważni. Że-
gnając się nie mówmy: „Uważaj na 
siebie”, ale raczej: „Niech Pan będzie 
z Tobą!”. Przywódcy potrzebują od-
wagi, nie poczucia bezpieczeństwa. 
Muszą podejmować ryzyko. Muszą 
również być gotowi na to, że z tego 
powodu będą poddani krytyce. Nawet 
apostoł Paweł – który był wyjątkowym 
przywódcą – musiał żyć w akompania-
mencie ciągłych głosów krytyki innych 
przywódców w „jego zborach”. I choć 
w większości były to głosy niesłusz-
ne, to być może nawet niektóre mogły 
mieć sens. 

Jako przywódcy powinniśmy również 
modlić się o humor i dystans do siebie 
samych. Nikt z nas nie jest tak wielki  
i wspaniały, że potrafimy się wznieść 
ponad wszystko. Tylko Bóg jest taki. 
Ufamy Mu i okazujemy Mu wierność, 
gdy potrafimy się śmiać sami z siebie, 
traktować poważnie Jego, ale nie sie-
bie, czynić Jego wielkim, a siebie sa-
mych umieć uniżyć. 

3. Zachęcajmy innych i twórzmy  
z nich przywódców

W naszej europejskiej, baptystycznej 
tradycji rozwinęliśmy w trakcie swej hi-
storii zespołowy model przywództwa: 
zborowi przewodzi grupa starszych, 
diakonów i pośród nich również pa-
stor (pastorzy). Model ten okazał się 
dobrym fundamentem dla stałych i sil-
nych zborów. Nie naśladujmy modelu 
„samotnego kowboja”, jednoosobowe-
go pastorskiego przywództwa, który 
stoi w kontrze wobec kościoła i innych 
starszych. 

Ale grupa starszych w naszych zbo-
rach powinna również rozumieć i być 
tego świadoma, że nie są powołani do 
rządzenia i narzucania swej woli „ich 
kościołom”, ale że powołani są przede 
wszystkim do poszerzania kręgu przy-
wódczego, do zachęcania i wyposa-
żania innych tak, by byli zdolni przej-
mować obowiązki i przez to angażo-
wać jak największe kręgi wierzących  
w dzieło misji Kościoła. 

4. Pamiętajmy o naszym powołaniu; 
jesteśmy po to, by „budować katedrę”

Czyni to potężną różnicę, czy przy-
wódcy kościoła jedynie zarządzają jego 
funkcjonowaniem,  czy też mają przed 
swymi oczyma i w sercach cel. Pierwsi 
chrześcijanie, jak i ich przywódcy byli 
motywowani oczekiwaniem rychłego 
powrotu Jezusa. I ta nadzieja dawała 
im pewność i siłę, będąc kluczem do 
sukcesu ich misji.  

My również jesteśmy powołani do służ-
by w podobny sposób: z perspektywą 
nadchodzącego Bożego królestwa. 
Mówi nam o tym List do Filipian (4:4-5): 
„Radujcie się w Panu zawsze; powta-
rzam, radujcie się. […] Pan jest blisko”.  

Zakończę krótką historią z czasów 
wznoszenia katedry Notre Dame w Pa-
ryżu. Ktoś zapytał budowniczych: „Co 
tutaj robicie?” Odpowiedzieli: „cały 
czas łupiemy kamienie, to ciężka i wy-
cieńczająca praca”. „Nie” – sprzeciwił 
się jeden z nich – „to nieprawda. My 
wcale nie łupiemy kamieni. My budu-
jemy katedrę!”.

Oto czym jest nasze powołanie, jako 
duchowych przywódców w Chrystu-
sie, Amen.  

Kim jest pastor baptystyczny? Jak jest 
traktowany? Kim jest w swoim Kościele? 
Jakie ma obowiązki? Jaki ma wpływ? Po 
co on Kościołowi? I czy w ogóle można 
do tego dojść? 

Z pewnością nie są to pytania proste, 
a odpowiedzi uzyskamy różne. Nikt 
przecież nie powiedział, że „pastor 
baptystyczny” to zjawisko jednorodne. 
Przeciwnie, raczej jawi się jako złożo-
ne. Z drugiej strony, nie sposób się na 
tej obserwacji zatrzymać. To by było 
wygodne, ale mało pouczające. Istnie-
je przecież jakaś wspólna płaszczyzna 
tożsamości i rzeczywistości pracy pa-
storskiej w KCHB w RP AD 2012. 

Jak jednak ją sformułować rzetelnie? 
Aby nie być po prostu subiektywnym, 
odpowiem na podstawie trzech źródeł, 
które wydają mi się miarodajne. Będzie 
to statystyka, Prawo Wewnętrzne, oraz 
przeprowadzone przeze mnie ankiety  
z pastorami. Mam nadzieję, że z tak 
uzyskanego obrazu wyłoni się sylwetka 
pastora naszego Kościoła.  

Liczę na to, że wykład ten pobudzi nas 
do refleksji nad rolą i znaczeniem pasto-
ra w naszym Kościele. Na moim pierw-
szym zebraniu członkowskim przed  
17 laty Zbór odwołał doświadczonego 
pastora, a nawet dwóch. Nie raz zasta-
nawiałem się, kim w zasadzie mam być. 
Myśli biblijne przeplatały się z regula-
cjami naszego prawa wewnętrznego  
i dynamiką życia zborowego. 

Odpowiedzi nie są łatwe. Jakiego przy-
wództwa potrzebuje Kościół baptystów? 
Czy potrzebujemy pastorów? A może 
Rada Zboru wystarczy? A skoro nie, to 
jakich pastorów mamy chcieć (jakich 
zbór chce, o tym akurat Biblia mówi 
w 2Tm 4)? Kim mamy być dla zborów? 
Kim zbory dla nas? Kim dla Rady Zbo-
ru? Kim w końcu dla siebie nawzajem? 
To poważne pytania, na które nigdy nie 
wystarcza czasu. Pytania o naszą tożsa-
mość. Czyli o to, co najgłębsze, najważ-
niejsze. Co w sobie nosimy, ale często 
nie do końca rozumiejąc i obawiając się 
o to zapytać. 

Mateusz Wichary

Status pastora w Kościele
skrócona wersja 

wykładu z XXXIV 
Krajowej Konferencji 

Kościoła

fo
t. 

st
oc

kx
ch

ng



22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 06 / czerwiec 2012

fo
t. 

fo
to

lia
.c

om

i 50-latków. Obecnie, licząc nawet na 
ujawnienie się 10 nowych pastorów z tej 
dekady (przez ordynacje), liczba ta daje 
ledwie połowę pracowników z 3 dekad 
wcześniejszych. Oznacza to, że w ciągu 
ostatnich 10 lat poziom powołań spadł 
o co najmniej 50%. Oczywiście, łatwo 
wskazać powody – emigracja zarobko-
wa wielu aktywnych członków naszego 
Kościoła w tym przedziale wiekowym. 
To jednak nie likwiduje problemu. 

3. Czas służby pastorów

Ilość lat w służbie ilość %
0-10 (ordynacja po-
między 2003 a 2012 r.)

33 43,00%

11-20 (ordynacja po-
między 1993 a 2003r.)

20 26,50%

21-30 (ordynacja po-
między 1983 a 1993r.)

16 20,00%

31-40 (ordynacja po-
między 1973 a 1983r.)

3 4,50%

Ponad 40 (ordynacja 
przed 1973 r.)

2 3,00%

Prawie połowa pastorów dopiero za-
czyna służbę. Warto dodać, że przy-
najmniej kilku z nich ma ponad 40 lat, 
a więc nie oznacza to, że będą służyć 
tak samo długo, jak ci, którzy zaczynali 
służbę w młodszym wieku. Niemniej, 
kadrę mamy mimo wszystko młodą. 
Warto natomiast zwrócić uwagę, że 
stosunkowo niewielu mamy pastorów 
czynnych mających więcej niż 60 lat. 

4. Obsada pastorska w Zborach  
i Placówkach
Nasz Kościół liczy 86 zborów (z cze-
go 21 posiada mniej niż 25 członków).  
Z moich obliczeń wynika, że 77 pa-
storów obsadza 59 zborów, z czego  
11 obsadzonych jest pastorami dwoma. 
Oprócz Zborów, w naszym Kościele 
funkcjonuje również 27 placówek. Spo-
śród nich obsadzonych pastorami jest 
5. Podsumowując liczbę Zborów i pla-
cówek obsadzonych i nie obsadzonych 
uzyskujemy następujące zestawienie: 

Zbory  
i Placówki 
Kościoła: 

Obsada 
pastorska 
ogółem 

Zbory i Pla-
cówki bez 
pastorów:

113 64 (56%) 49 (44 %)

Przy założeniu, że podstawą przywódz-
twa w naszym Kościele są pastorzy, coś 
trzeba zmienić. Albo zmienić założenie, 
czyli zastanowić się nad rolą i funkcją 

pastora w naszym Kościele; albo zmie-
nić sposób obsady pastorskiej w zborach 
(np. 1 pastor na 2 zbory). Albo zastano-
wić się nad procesem „tworzenia” pa-
storów. Tak czy inaczej, rzeczywistość 
nie wspiera tezy, że obsada pastorska 
jest czymś normalnym w Kościele bap-
tystycznym. Jest czymś normalnym dla 
połowy zborów. 

II. Prawo wewnętrzne
Ustawa o stosunku państwa do Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w RP i Zasadni-
cze Prawo Wewnętrzne, jak i kilka in-
nych rozporządzeń, które nazwę ogólnie 
prawem wewnętrznym, tworzy w bar-
dzo praktyczny sposób status pastora, 
umieszczając go w określonym miejscu 
względem struktur ponadzborowych, 
okręgowych, Rady Zboru i Konferencji 
Zboru. To, co pastor może względem 
każdego z tych ciał, dużo o nim mówi. 

Ustawa przewiduje prawo osób du-
chownych określonych przez ZPW do 
udzielania ślubów konkordatowych 
(Art. 10a. Pkt. 2). To przywilej budujący 
wysoki status pastora. Najważniejsze 
jednak znaczenie ma Zasadnicze Pra-
wo Wewnętrzne (ZPW). Kim jest pastor 
według ZPW?

Art 47.2 dowodzi, że pastor ma być naj-
lepszym z najlepszych. Wymagania du-
chowe i merytoryczne, jakie stawia się 
pastorowi nie mają sobie równych. In-
tencja prawa jest więc jasna: pastor ma 
być osobą najbardziej dojrzałą; to on 
ma być przywódcą kościelnym. Takie 
zrozumienie wspiera również wyśrubo-
wany, najostrzejszy z możliwych tryb 
jego powoływania i odwoływania.

Pastor powoływany jest i odwoływa-
ny przez Konferencję Zboru (Art 16.1). 
Oznacza to, że pastor musi liczyć się ze 
zborem, bo to zbór ma moc go odwo-
łać. Z drugiej strony, próg potrzebny do 
odwołania pastora (¾ głosów przy obec-
ności co najmniej 51% ogólnej liczby 
członków Zboru) czyni faktycznie owo 
odwołanie bardzo trudnym do przepro-
wadzenia. Jeśli chodzi o odwołanie dys-
cyplinarne, oprócz Konferencji Zboru 
może to również uczynić Rada Kościo-
ła. Patrząc jednak na odpowiednie prze-
pisy (47.2 i 49.1), jak długo nie popada 
on w herezję bądź jawny grzech, bądź 
swą niedojrzałością nie dzieli Zboru, 

nie musi się obawiać interwencji Rady 
Kościoła.  

Rada Kościoła ma również swój wpływ 
na powołanie pastora. Zbór, mówiąc 
wprost, nie jest w stanie pastora powo-
łać sam, aby bowiem to uczynić po-
trzebnych jest dwóch pastorów działa-
jących z upoważnienia Rady Kościoła 
(48.5). Aby to się stało, jak stanowi „Re-
gulamin obejmowania i pełnienia urzę-
du pastora”, przede wszystkim należy 
mieć dyplom ukończenia Seminarium 
(Art. 3. 1), co obecnie oznacza inwe-
stycję przynajmniej 4 lat (w przypad-
ku studiów w WBST). To nie wszystko 
– należy również odbyć wikariat, czyli 
posługę przygotowującą do pełnienia 
urzędu pastora, trwającą minimum rok, 
a maksimum 3 lata. Wikariat odbywa 
się pod opieką doświadczonego pastora 
(prezbitera), który ma prawo go uznać, 
bądź nie. To nie koniec. Zakończony 
wikariat otwiera drogę do ubiegania się 
o egzamin kościelny, zdawany przed 
powołaną przez Radę Kościoła Komisją 
Egzaminacyjną. Zdanie egzaminu ko-
ścielnego to dopiero zielone światło dla 
decyzji Zboru. O ile jest ona pozytyw-
na, może ostatecznie odbyć się wpro-
wadzenie w urząd pastora (ordynacja), 
skutkujące wpisaniem do rejestru osób 
duchownych KCHB w RP. 

Podsumowując, zostać pastorem 
w Kościele Chrześcijan Baptystów jest 
trudno. Aby to się stało, kandydat na 
pastora musi mieć promującego go pa-
stora (który zaliczy mu wikariat), musi 
mieć poparcie konkretnego Zboru,  
a w końcu, musi przejść przez egza-
min kościelny. Trwa to minimum 4 lata,  
w czasie których pracuje w zborze, 
gdzie odbywa wikariat i jeździ na zjaz-
dy Seminarium. Wymagania stawiane  
przed kandydatem weryfikowane są 
zarówno przez Kościół jako całość, jak  
i Zbór. 

A jak wygląda praktyka pastorska? 
Relacja Pastora i Rady Zboru jest dyna-
miczna. Z jednej strony Pierwszy Pastor 
wchodzi do Rady z Urzędu – oznacza 
to, że omija go cykliczny, kadencyjny 
obowiązek stawania do wyborów (art. 
20.1). To instrument budujący jego sta-
tus. Podobnie, bez jego zgody Zbór nie 
może zatrudnić drugiego pastora. Znów, 
to przepis, który umacnia jego pozy-

cję w Zborze. Z drugiej strony, istnieje 
funkcja Przewodniczącego Rady Zboru. 
Choć to funkcja kadencyjna i nie sta-
wiająca aż tak wysokich wymagań jak 
pastorowi, to jednak Zbór wybiera go  
w oddzielnym głosowaniu (16.1.2). To 
on również, nie pastor, zwołuje posie-
dzenia Rady Zboru. Prowadzącego Kon-
ferencję Zboru teoretycznie ustala sama 
Konferencja – a więc nie musi to być  
z urzędu pastor. 

Jeśli chodzi o wagę zdania pastora, 
formalnie ani w Radzie Zboru, ani na 
Konferencji nie jest ona większa niż 
pozostałych członków owych dwóch 
ciał. Głos pastora w Radzie Zboru liczy 
się dokładnie tak samo, jak każdego in-
nego radnego; podobnie w przypadku 
Konferencji Zboru – głos pastora znaczy 
dokładnie tyle samo, co każdego innego 
członka Zboru.

Co z tego wynika? 
(1) Myślę, że brak nieco symetrii po-
między wymaganiami i obostrzeniami 
związanymi z powołaniem pastora, 
a wyposażeniem go do sprawowania 
przywództwa w narzędzia wynikające 
z przepisów prawa. Oczywiście, status 
pastora wpływa na rangę jego opinii 
wśród członków Rady Zboru i człon-
ków Zboru.

(2) Oznacza to jednak, że najważniej-
sze instrumenty pracy pastorskiej, w tym 
przewodzenia Zborowi nie wynikają  

z Prawa, ale z jego faktycznej pracy  
i wpływu na zbór. Mówiąc wprost, pa-
stor musi sobie umieć radzić ze Zborem 
i Radą, bo Prawo Wewnętrzne nie daje 
mu zbyt wielu narzędzi wpływu na po-
dejmowane w tych dwóch gremiach de-
cyzje. Podstawowym narzędziem pracy 
pastora jest więc zaufanie członków zbo-
ru. I to od zaufania właśnie będzie zale-
żeć jego efektywność i rozwój zboru. 

(3) Inny wniosek, to iż sytuacja ta pre-
miuje z pewnością DŁUGIE okresy 
służby w określonym miejscu. Rzadkie 
zmiany. Szybkie zmiany raczej nie dają 
okazji do zbudowania więzi zaufania.  

Prawo Wewnętrzne stawia więc przed 
pastorem duże wymagania, szczególnie 
względem przygotowania: czasowe, me-
rytoryczne, duchowe. Wymaga to wiele 
determinacji. Z drugiej strony, sprawo-
wanie urzędu pozostaje wyzwaniem, 
wymagając od pastora dużych umiejęt-
ności duszpasterskich. Z trzeciej, pastor 
pozostaje dobrem rzadkim, dla prawie 
połowy zborów nieosiągalnym. „Do-
strojenie się” pastora ze zborem należy 
traktować w kategoriach czegoś ważne-
go i drogocennego, czego ani pastor, ani 
Zbór nie powinien traktować lekko. 

III. Ankieta
Na ankietę odpowiedziało 14 pastorów 
spośród 77, choć była rozesłana mailo-
wo do wszystkich. Oznacza to, że próba 

wynosi 18%, czyli jest niezła (prawie co 
5 pastor wziął udział). Pełne przedsta-
wienie danych ankiety można uzyskać 
pisząc do mnie na adres e-mailowy. 
Tutaj ograniczę się wyłącznie do podsu-
mowania i wniosków. 

Typowy reprezentant tej grupy ma oko-
ło 30-50 lat, żonę, 2-3 dzieci. W więk-
szości pracuje samodzielnie w zborze, 
który ma około 50 członków. 

Posiada wykształcenie teologiczne;  
w przeszłości zainwestował sporo czasu 
w proces stania się pastorem. Dużo my-
śli o zborze. Sytuacja bowiem w Zbo-
rze wymaga od niego sporej mądrości.  
Z jednej strony mu przewodzi, z drugiej 
od niego zależy. W większości przy-
padków cieszy się szacunkiem wśród 
członków Zboru, choć zdarzają się tacy, 
którzy go nie lubią a nawet mu się prze-
ciwstawiają, spędzając sen z powiek. 

Cieszą go widoczne w zborownikach 
zmiany, nowe nawrócenia, ale również 
kontakty z braćmi pastorami z innych 
zborów. Smutkiem napawają go przede 
wszystkim osoby nie angażujące się  
w zbór, których niestety nie brakuje. 

Pastor baptystyczny przede wszystkim 
mówi dobre kazania i prowadzi niezłe 
spotkania biblijne. Skutecznie również 
zajmuje się młodzieżą; wie też, jak do-
radzić w trudnych chwilach. Jeśli chodzi 
o duszpasterstwo seniorów i małżeństw, 
bywa różnie. Czasem go to przerasta. 
Podobnie jak przekazywanie obowiąz-
ków w zborze innym. Często omija 
duszpasterstwo dzieci i kwestie admini-
stracyjne. 

Zazwyczaj na szczęście ma oparcie  
w Radzie Zboru, która go rozumie  
i wspiera. Dzięki temu, jako zespół pro-
wadzą zbór w jego działaniu. Niestety, 
słabością Rad Zboru jest brak czasu,  
a czasem powierzchowność zaangażo-
wania Radnych.  

Finansowo pastor baptystyczny miewa 
się różnie. W dużym stopniu jego stan 
pokrywa się ze stanem zasobności Zbo-
ru. Czasem ratuje się podejmowaniem 
równolegle pracy zawodowej. Gdy zbór 
łoży na jego utrzymanie, jest wdzięczny 
za to Bogu i to docenia. 

W społeczeństwie pastor baptystyczny 
nie zawsze jest zauważany. Natomiast 
jeśli bywa, to zazwyczaj postrzega-
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Pytania do pastoraPytania do pastora

Czy 
kościół 

umiera?

Robert Miksa

Kilka razy słyszałam, że w niektórych 
krajach zachodnich dawne kaplice za-
mienia się w restauracje, albo nawet 
dyskoteki. Jak to możliwe, że zbory 
i kościoły spotyka taki los? Czy mo-
żemy coś zrobić, by nie dopuścić do 
takiego stanu?

Nie ma jednej, prostej odpowiedzi na 
takie pytanie. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy może być wiele. Historia każ-
dego zboru jest inna. Inne są problemy, 
przed jakimi stają. Inne również obec-
ne w nim talenty – inne osoby tworzą 
te zbory i mają różne pomysły na roz-
wiązanie swoich problemów – czasem 
po prostu złe. Mogą też istnieć obiek-
tywne przyczyny takich sytuacji, cza-
sem w ogóle nie związane z tym, co 
robi i jak żyje zbór. Coraz częstszym 
problem jest np. starzenie się i wylud-
nianie małych wiejskich miejscowości. 
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat mnó-
stwo ludzi przeprowadziło się ze wsi 
do miast, choćby z powodu pracy. 

Niektórzy patrząc na to, co się dzieje  
z kościołem mówią, że taka sytuacja to 
znak czasów. Apostoł Paweł przecież 

zapowiadał, że w ostatecznych cza-
sach będzie coraz gorzej (np. 1Tym. 
3,1-5). Tak po prostu musi być i nic na 
to nie poradzimy. Ponieważ więc bi-
blijny opis czasów końca tak wygląda, 
nie warto próbować tego zmieniać – 
mówią. O ile pierwsza część tego zda-
nia jest prawdziwa (Biblia rzeczywiście 
przedstawia taki scenariusz), to wnio-
sek wyssany jest już z palca. Przecież 
Jezus nie mówił: „Gdy Królestwo Boże 
będzie się rozrastało i coraz więcej lu-
dzi będzie szło za mną, wtedy bądźcie 
solą ziemi”. Przeciwnie. W poprzed-
nich wersetach mówi do nich: „Błogo-
sławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć 
i prześladować was będą i kłamliwie 
mówić na was wszelkie zło ze wzglę-
du na mnie!” (Mt. 5,11). Właśnie wtedy, 
gdy jest źle, gdy świat z nas się śmieje, 
gdy wyszydza prawdę ewangelii, gdy 
ugina się pod własną głupotą, właśnie 
wtedy bycie solą i światłem jest najbar-
dziej pożądane. I może zostać użyte 
przez Boga w sposób, którego się nie 
spodziewamy. 

Zawsze powinniśmy żyć tak, jak by 
Jezus miał wrócić lada moment, ale 

nie w tym znaczeniu, że nie warto się 
już starać. Przyjmując taką postawę, 
stajemy się podobni do małżeństwa 
w podeszłym wieku, które uznało, że 
ponieważ zbliża się koniec ich życia, 
nie warto już sprzątać w domu. Taki 
sposób mówienia nie jest przejawem 
troski o życie zgodne z biblijnymi war-
tościami. Jest raczej wyrazem strachu 
przed spojrzeniem pełnym politowania 
albo wyrazem lenistwa. 

Chrześcijański światopogląd jest naj-
bardziej racjonalnym i spójnym syste-
mem nie tylko myślowym, ale w ogóle 
sposobem na życie. Dużo można by  
o tym pisać, tutaj chciałbym tylko pod-
kreślić, że zaangażowanie w szerzenie 
ewangelii we wszelkich sferach życia 
człowieka nie jest przejawem zacofa-
nia, ale dojrzałego stosunku do życia. 
Nie bójmy się tych, którzy jedyne, co 
potrafią to wrzucić chrześcijaństwo 
do jednego worka ze wszystkimi reli-
giami i nazywać je źródłem wszelkie-
go zła. Czy to nie dziwne, że wtedy, 
gdy chrześcijanie za rozpowszechnia-
nie nauki Jezusa byli zabijani, robili to 
chętniej niż dzisiaj? Czy aby nie dali-
śmy się przekonać diabłu, że jeżeli nie 
będziemy zabierać głosu, to będziemy 
mieli ciche i spokojne życie na ziemi? 
To nieprawda.

Żyjący pod koniec XVIII wieku  
w Wielkiej Brytanii Edmund Burke, 
konserwatywny chrześcijanin powie-
dział znamienne słowa: „Jedyna rzecz, 
jakiej trzeba, by zło triumfowało, to by 
dobrzy ludzie nic nie robili”. To prawda.  
A dobrzy ludzie nic nie robią zazwy-
czaj właśnie wtedy, gdy tracą nadzieję. 

Nie zapominajmy o słowach Jezusa, 
który ostrzega, ale też obiecuje: „Kto 
miłuje ojca albo matkę bardziej niż 
mnie, nie jest mnie godzien; i kto mi-
łuje syna albo córkę bardziej niż mnie, 
nie jest mnie godzien. I kto nie bierze 
krzyża swego, a idzie za mną, nie jest 
mnie godzien. Kto stara się zachować 
życie swoje, straci je, a kto straci ży-
cie swoje dla mnie, znajdzie je” (Mt. 
10,37-39). Wierzymy w Boże Słowo 
niezależnie od okoliczności i pokłada-
jamy nadzieję w Bogu niezależnie od 
okoliczności, a On dokona przez nas 
tego, co uzna za słuszne.  

ny jest pozytywnie. Czas uprzedzeń 
względem niekatolików jako problem 
ogółu społeczeństwa minął. Szacunek 
do pastora baptystycznego w dużej 
mierze zależy od jego własnej troski; od 
tego, czy działa dla dobra społeczno-
ści, w której żyje. Ale zazwyczaj działa 
i często z tego powodu zyskuje sobie 
szacunek. 

Więzi z innymi pastorami są dla pasto-
ra baptystycznego bardzo ważne. Liczy 
od nich na wsparcie i mentoring od star-
szych braci; to są jego autentyczne po-
trzeby. Gdy tak się dzieje, bardzo sobie 
to ceni. Niestety, bywa różnie. Czasem 
zamiast autentycznej bliskości doświad-
cza poczucia rywalizacji i formalizmu. 

Ambicje i marzenia pastora baptystycz-
nego związane są z jego pracą. Przede 
wszystkim chciałby widzieć rozwój 
zboru i powstawanie nowych, realność 
duchowego życia zborowników. Cza-
sem podkreśla również potrzebę wpły-
wu zboru na przemianę społeczeństwa. 
Jego troską pozostaje również pewność 
osobistego prowadzenia; czasem jest nią 
zmęczenie. Zapytany o bariery, które 
stają na drodze realizacji tych marzeń, 
wskazuje zazwyczaj problemy w zbo-
rach: brak zaangażowania, wizji, zbytnie 
przywiązanie do tradycji, obojętność.  
W tym wszystkim pastor oczekuje od 
przywódców ogólnopolskich pewnej 
szerszej strategii, ogólnej wizji rozwo-
ju, oraz tworzenia narzędzi do rozwoju  
i zachęty w służbie dla takich, jak on. 

Pastor baptystyczny deklaruje również 
chęć dalszej nauki. Jednak, chcąc nie 
chcąc, zazwyczaj wybiera bezpośredni 
interes rodziny. Często również go na 
naukę nie stać. Nie bez wpływu na ów 
stan na pewno jest fakt, iż często zmaga 
się ze zmęczeniem. Prawie zawsze wi-
dzi jednak sens swojej służby i to jest 
dla niego czynnikiem motywującym. 
Czasem przyznaje jednak, że nachodzą 
go pytania i problemy. 

Pytany o duchowość, pastor baptystycz-
ny stwierdza zazwyczaj, że jest dobrze, 
choć widzi, że oczywiście nie doskona-
le. Warto podkreślić, że regularne czy-
tanie Biblii to jego ewidentny priorytet; 
prawie zawsze czyta ją według jakiejś 
metody. Gorzej jest z modlitwą. Połowa 
modli się nie więcej niż 15 minut dzien-
nie, 1/3 pół godziny. 

Zazwyczaj żona jest zachętą dla pasto-
ra baptystycznego, przez dobrą relację 
z mężem; często również, choć nie 
zawsze wspiera go w służbie, czasem, 
pewnie z bardziej praktycznych powo-
dów, się od niej do pewnego stopnia 
dystansuje. Problemy rodziny pastor-
skiej wynikają przede wszystkim z wa-
runków bytowych – przepracowania 
ojca, braku czasu i finansów. Czasami 
również z różnego spojrzenia na służbę 
męża i żony. Niemniej, w większości 
przypadków żona jest silnym wspar-
ciem dla pastora. 

Gorzej jest z dziećmi. Wychowanie 
dzieci okazuje się trudniejsze niż dobra 
relacja z żoną. Dla pastora baptystyczne-
go wyzwaniem jest brak czasu na bycie  
z dziećmi, niezależnie od deklarowanej 
satysfakcji z ich wychowania i relacji. 

Największe troski rodzinne grupują się 
w dwóch segmentach: troski o wiarę 
rodziny (dzieci) oraz troski o byt, a kon-
kretnie brak własnego domu bądź wysi-
łek, aby go mieć, czy też spłacać, co jest 
dla niego trudne. 

Pastor baptystyczny ma o swoim ko-
ściele opinię z reguły dobrą. Widzi jego 
potencjał, silne strony. Jednak zdaje so-
bie sprawę ze słabości Kościoła wskazy-
wanych przez inne Kościoły i do pew-
nego stopnia jest gotowy przyznać im 
rację. Czyli, zgadza się, że zauważają 
one faktyczne problemy. Widzi w swo-
im Kościele problem pewnej stagnacji, 
skostnienia. To jego zdaniem nie prze-
kreśla jednak wartości Kościoła, choć 
niewątpliwie wymaga zmiany. Jednak 
mimo wszystko uważa, że opinie te 
są albo przesadzone, albo celowo po-
mijają strony mocne. Myśląc o współ-
pracy, przede wszystkim kieruje się ku 
Kościołom, którym ufa, podobnym do 
baptystów, ale również do instytucji 
funkcjonujących w społeczeństwie dla 
szczytnych, społecznych celów. W koń-
cu, czasem postrzega ogół Kościołów 
ewangelikalnych jako wart zaufania. 

IV. Pytania i wytyczne  
do dyskusji
Pytań, które warto sobie postawić jest 
wiele. Na potrzeby niniejszego artykułu 
ograniczę się do podstawowych faktów, 
które powinny nas skłonić zarówno do 

modlitwy, jak i poszukiwania Bożych 
rozwiązań sygnalizowanych przez nie 
problemów. 

1. Brak najmłodszego pokolenia w ka-
drze pastorskiej – pokolenia dwudzie-
stolatków, przy w miarę stałym stanie 
kadry wśród reprezentantów 3 wcze-
śniejszych dziesięcioleci. Potrzeba mo-
dlitwy i aktywizacji przywódców ko-
ścielnych w tym przedziale wiekowym, 
aby zachować ciągłość pokoleń pastor-
skich w Kościele.

2. Obsada pastorska to rzeczywistość 
połowy Kościoła. Potrzebna dyskusja  
o zmianie roli bądź przemodelowaniu 
pracy pastorskiej. Możliwe opcje to  
1 pastor na 2 zbory; ewentualne łącze-
nie pracy pastorskiej z zawodową; akty-
wizacja pastorów dla stabilizacji ich fi-
nansów i rodziny, która jest niemożliwa  
w inny sposób w małych zborach, które 
po prostu nie są tego w stanie zapewnić. 

3. Potrzeba stworzenia oferty ciągłe-
go dokształcania się/samokształcenia 
pastorów w praktycznych wymiarach 
służby. 

4. Pastorzy radzą sobie kiepsko z admi-
nistracją, a często na ich barkach leży 
spory majątek kościelny. Potrzebny kurs 
zarządzania/ kancelaryjny.

5. Rada Zboru to najważniejsze na-
rzędzie pracy pastorskiej; grono osób, 
które, gdy harmonijnie współpracuje  
z pastorem i go wspiera, dynamizuje 
rozwój Zboru i utwierdza jego ducho-
wą pomyślność. Szkolenia inspirujące 
samego pastora pożyczane z innych Ko-
ściołów bądź z Ameryki, nie przystają 
do naszych realiów zespołowego mode-
lu przywództwa. Potrzebny kurs pracy 
zespołowej, w kontekście właśnie pracy 
Rady Zboru. 

6. Dzieci pastorów to najsłabsze ogni-
wo ich służby. Brak im na nie czasu. 
A dzieci niewychowane, niewierzące 
podważają wiarygodność przywódcy. 
Potrzebne narzędzia dla wychowania 
dzieci przez rodziny pastorskie. 

Niech Bóg nas prowadzi i strzeże, aby 
przywództwo naszego Kościoła było sil-
ne i ofiarne, pokorne i odważne; współ-
pracujące, ale nie kosztem lekceważenia 
wizji. To wielkie zadanie. Panie, okaż 
nam łaskę i prowadź, dla chwały Swego 
Świętego Imienia, Amen.  
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Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz Kucharczyk

Mistyka, Logika,  
fizyka, erotyka  

- pasje renesansu wieku XII 
Bernarda z Clairvaux (1091-1153)

konflikt z Piotrem Abelardem (1079-...)  
i Bernardem z Chartres

Stanisław Sylwestrowicz

Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne
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Stworzenie Świata 
   a  stworzenie            
     człowieka

Kiedy osoba wierząca napotyka rozbież-
ność pomiędzy stwierdzeniami Bożego 
Słowa a świata materialistycznej nauki, 
często ma dylemat, jak sobie z tym po-
radzić. Z niektórymi rozbieżnościami 
już się w historii uporaliśmy, tak bez 
szkody dla interpretacji Pisma, jak i bez 
konieczności odrzucania niedwuznacz-
nych danych nauki. Przykładem może 
być opis pozornej wędrówki słońca po 
niebie, zawarty np. w Psalmie 19 (5-7):

„...Tam na nich słońcu postawił namiot, 
a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej 
komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc 
swą drogą. Z jednego krańca niebios 
wychodzi i biegnie do drugiego krańca,  
i nic się nie ukryje przed jego żarem”.

Obecnie uważamy, że autor biblijny użył 
tu języka zjawisk (fenomenologicznego), 
a nie ścisłego opisu naukowego. Dlate-
go, że tak ludzie postrzegali świat i tylko 
tak jego tekst mógł być dla czytelników 
zrozumiały. Można sobie wyobrazić 
miny zakłopotanych hebrajczyków, gdy-
by przeczytali o tym, że „ziemia obró-
ciła się o kolejną wartość kątową, przez 
co tarcza słońca zaczęła być widoczna 
nad wschodnim horyzontem” – jakby to 
dziś nieco ściślej opisał naukowiec. Ale  
i naukowcy w XXI w. też posługują się 
językiem fenomenologicznym, kiedy np. 
zauważają rozmarzeni, że „dziś mamy 
piękny zachód słońca”. Język fenome-
nologiczny z perspektywy doświadcze-
nia ludzkiego jest więc jak najbardziej 
prawdziwy. Stawianie wymagań nauko-
wej precyzji względem języka zawsze 
i wszędzie, jest po prostu niepoważne, 

gdyż nie zawsze jest na ową konwencję 
miejsce. 

Jednak problemy pojawiają się wtedy, 
gdy wspomnianej rozbieżności nie da 
się tak łatwo usunąć. Prześledźmy kwe-
stię czasu, kiedy człowiek pojawił się na 
ziemi. Pismo Święte w tej kwestii wy-
powiada się jednoznacznie. Trzy frag-
menty Nowego Testamentu dowodzą, 
że ludzie zostali uczynieni na początku 
Bożego stworzenia.

Bo niewidzialna jego istota, to jest wie-
kuista jego moc i bóstwo, mogą być od 
stworzenia świata oglądane w dziełach 
i poznane umysłem, tak iż nic nie mają 
na swoją obronę (Rz 1:20).

W rozumieniu apostoła Pawła od stwo-
rzenia świata istniały oczy postrzegają-
ce moc i bóstwo Boga i umysł, który był  
w stanie poznać Boże atrybuty. Rów-
nież przy dyskusji problemu rozwodu 
Jezus wypowiedział w tym temacie bar-
dzo ważne słowa:  

A Jezus im rzekł: Z powodu zatwar-
działości serca waszego napisał wam to 
przykazanie. Ale od początku stworze-
nia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą 
(Mar. 10:5-6). Ponownie niedwuznaczne 
stwierdzenie naszego Pana umieszcza 
pojawienie się ludzkości od początku 
stworzenia. Trzeci raz znajdujemy po-
dobną wypowiedź dotyczącą interesu-
jącego nas problemu, tym razem odnosi 
się ona do moralnej odpowiedzialności 
za przelewanie niewinnej krwi:

… Aby dopominano się od tego poko-
lenia o krew wszystkich proroków, wy-

laną od założenia świata, Począwszy 
od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, 
który został zabity pomiędzy ołtarzem 
i świątynią. Zaprawdę powiadam wam: 
Dopominać się jej będą od pokolenia 
tego (Łk 11:50-51).

Czyli, wylanie krwi Abla łączy się z za-
łożeniem świata (dokonało się w okoli-
cach jego początków). Stworzenie świa-
ta w każdym z tych trzech fragmentów 
łączy się ze stworzeniem człowieka. 

Dla porządku, warto przywołać obec-
ną, materialistyczną interpretację nauki. 
Ziemia, która wg tego spojrzenia istnieje 
ok. 4,6 mld lat, była środowiskiem bio-
logicznej ewolucji, która przez ostatnie 
ponad 3 mld lat rzekomo wydała nasz 
gatunek homo sapiens, który miał po-
jawić się w ostatnich 200 tys. lat. Po-
mijając fakt, iż obecna genetyka udo-
wodniła niemożność wyewoluowania 
roślin, zwierząt, bakterii i archeonów od 
wspólnego przodka1, pozostaje rażąca 
sprzeczność z tekstem biblijnym w spra-
wie tego, kiedy pojawił się człowiek.

Jeśli porównalibyśmy historię wszech-
świata obliczaną przez naturalistycznych 
naukowców do jednej, 24-godzinnej do-
by, to pojawienie się człowieka nastąpi-
ło… 2 sekundy przed północą (co naj-
wyżej 3 minuty – zależy od tego, gdzie 
umieścimy początek ludzkości). 

Jest to zasadnicza rozbieżność pomię-
dzy spojrzeniem biblijnym, w którym, 
przypomnijmy, stworzenie świata i czło-
wieka są niemal symultaniczne. Myśląc  
o Początku, nie chodzi więc tylko o sam 
wiek, ale również relację między tymi 
dwoma wydarzeniami. To jest test naszej 
wiary. Nawet jeśli nie mielibyśmy żadnej 
naukowej przesłanki w kwestii młodego 
wieku ziemi (a dzięki Bogu mamy ich 
sporo), to same powyższe teksty powin-
ny nas przekonać, że stworzenie świata 
i człowieka to – z punktu widzenia hi-
storii – jedno wydarzenie. A czytanie 
Biblii zgodnie z jej własną chronologią, 
w najbardziej naturalny sposób, wskazu-
je na wiek ziemi ok. 6000 lat (w oparciu 
o genealogie wywiedzione od naszych 
prarodziców, Adama i Ewy). Pamiętajmy 
przy tym, że chodzi tu o wiarygodność 
wypowiedzi naszego Pana. Jeśli Jezus  
w tej kwestii by się mylił – mamy poważ-
ny problem z obstawaniem przy Jego 

1 Thomas E. Woodward, James P. Gills, The Mysterious 
Epigenome, What Lies BeyondDNA, Kregel Publica-
tions 2011.

atrybucie nieomylności, a to by ozna-
czało podważenie boskości naszego 
Zbawiciela.

Przytoczenie długiej listy argumentów 
za młodym wiekiem Ziemi z dziedzi-
ny nauki wykracza poza ramy niniej-
szego artykułu, ale dla pokazania, że 
zaufanie Biblii nie oznacza odrzuce-
nia rozumu wspomnę, że naukowcy 
wierzący w znaczną (ok. 4,5 mld lat 
trwającą) historię naszej planety napo-
tykają, dziedzina za dziedziną, argu-
menty, które stwarzają poważne pro-
blemy. I tak np. malejące pole magne-
tyczne Ziemi pokazuje, że jej historia 
nie mogła sięgać dalej niż 20 tys. lat 
(granicę wyznacza ilość ciepła, jaka 
byłaby generowana w jej wnętrzu). 
Teoria „prądnicy” mająca wyjaśnić 
długowieczność pola magnetyczne-
go naszej planety opracowana przez 
naukowców ewolucyjnych przeżywa 
obecnie poważny kryzys2.

Węgiel kamienny, czy niesfosylizowane 
kości dinozaurów zostały poddane ba-
daniu na obecność izotopu węgla (C14). 
Znaleziona w nich jego znacząca ilość 
wskazywała na wiek próbek sięgający 
od 9.800 do 50.000 lat (choć pomiary 
tą metodą sięgające poza 5.000 lat są 
obarczone znacznym błędem). Tym-
czasem naukowcy zwykle przypisują 
tak warstwom węgla kamiennego jak 
i dinozaurom historię liczoną w dzie-
siątki jeśli nie setki milionów lat.

Ponadto odnalezione zostały fragmen-
ty DNA wydzielone z pszczoły oraz 
chrząszcza (rzekomo żyjących 300 
mln. lat temu) zatopionych w bursz-
tynie, a wiemy, że DNA jest bardzo 
nietrwałe i nie może przetrwać więcej 
niż 10 tys. lat. 

Inną ważną przesłanką za młodą 
Ziemią jest obserwowane tempo ero-
zji gór i koryt rzek. Przy zakładanym 
ogromnym wieku ziemi powinniśmy 
mieć dużo większe delty rzecznych 
osadów w morzach i praktyczny brak 
gór. Zainteresowanych czytelników 
odsyłam do kreacjonistycznych ser-
wisów internetowych (w j. polskim: 
www.inteligentny-projekt.pl.  

2   Porównaj artykuł ewolucyjnych geofizyków,  Poz-
zo, Daviesa, Gubbinsa i Alfè’a: Thermal and electrical 
conductivity of iron at Earth’s core conditions, Natu-
re 485 (17 Maja 2012), ss. 355–358 gdzie uczciwie 
przyznają oni trudności wyjaśnienia jak Ziemia 
mogłaby utrzymywac tak silne pole magnetyczne 
przez większośc er geologicznych..

Wyprawy krzyżowe 

Ilekroć chrześcijanin rozmawia z ate-
istą, to na mocy niemal bezwzględnego 
prawa przyrody zawsze tak czy inaczej 
pojawia się wątek wypraw krzyżo-
wych. To one bowiem okazują się być 
głównym źródłem rozterek moralnych  
i bodźcem intelektualnych poszuki-
wań niemal każdego ateisty. Dowie-
my się, że to im zawdzięcza bezsenne 
noce, i że to przez nie podjął bolesną, 
sprzeczną ze swymi skłonnościami  
i nie dającą mu ukojenia, ale koniecz-
ną i wymagającą bezwzględnej odwa-
gi decyzję o porzuceniu wiary w Boga.  
W skrócie więc, chrześcijaństwo jest 
według niego nieprawdą, bo wydarzyły 
się wyprawy krzyżowe. Jego osobiste 
wybory moralne nie mają oczywiście 
nic z jego decyzjami wspólnego, dziw-
nym też trafem nigdy nie zwróciły jego 
uwagi ofiary jakobinów, leninistów, sta-
linistów, czerwonych khmerów... a jeżeli 
nawet, to nie dostrzega jakiegokolwiek 
związku ich zbrodni z ateizmem. Za to 
rzuca mu się w oczy nieodparty, bez-
względny, logicznie konieczny związek 
chrześcijaństwa i samej wiary w Boga  
z wyprawami krzyżowymi. Wszystkie 
ich ofiary, jego zdaniem straciły życie 
tylko dlatego, że ktoś wierzył w Boga. 
To właśnie zwycięstwo chrześcijaństwa  
w Europie odpowiada za wszystkie zada-
ne wtedy cierpienia. Dla ateisty bowiem 
zabijanie ludzi wynika wprost z wiary 
w Boga: „wierzę, zatem zabijam” – to 
podstawowe dla niego prawo obecne 
w historii. Co się wtedy dzieje w dysku-
sji? Zazwyczaj chrześcijanie w obronie 
odcinają się w zupełności od wypraw 
krzyżowych, wszystkich ich uczestników 
uznają z góry za heretyków i odstępców, 
którzy wypaczyli przesłanie Chrystusa  
i z całą pewnością nie byli nawróceni. Im 
jednak bardziej odcinają się od wypraw 
krzyżowych, tym ateiści bardziej tryum-
fują i drążą temat dalej. 

Zabijanie jest złem, także wojna, choć 
bywa czasami konieczna, jeżeli jest 
obronna. Wyprawy krzyżowe takimi nie 
były, ale czy to oznacza, że wszyscy ich 
uczestnicy byli odstępcami? To bardzo 
trudny problem. Nie ma tu satysfakcjo-
nujących odpowiedzi, a źródłem za-
kłopotania dla nas w tej sprawie będzie 
postać Bernarda z Clairvaux. To on bo-
wiem był inspiratorem drugiej wyprawy 
krzyżowej. I już ten fakt dla przeciętne-
go dzisiejszego protestanta mówi o nim 
wszystko: był więc skorumpowanym, 
nienawróconym, nieewangelicznym, 
niebiblijnym, pełnym pychy konformi-
stycznym papistą ziejącym nienawiścią 
do prawdziwego chrześcijaństwa. 

Cały problem w tym, że wszystkie inne 
fakty, poza tym jednym zdają sugerować 
się coś dokładnie odwrotnego. Niewielu 
ludzi w średniowieczu tak głęboko jak 
on rozumiało Bożą łaskę, potrzebę na-
wrócenia, moc ludzkiego grzechu i bez-
miar Bożej miłości. Niewielu również  
i dziś z taką odwagą jak on piętnowało 
korupcję i grzechy obecne w Kościele 
nawet wobec papieża, przed którym 
miał nie więcej respektu niż młody Mar-
cin Luter. Nic więc dziwnego, że jest je-
dynym pozabiblijnym autorem, którego 
Jan Kalwin cytuje zawsze aprobatyw-
nie, jako największy po Biblii autorytet! 
Wszystko (no, prawie, ale o tym póź-
niej...) poza jego związkiem z wyprawą 
krzyżową świadczy o tym, że był praw-
dziwie nawróconym chrześcijaninem. 
Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Postać i poglądy  
Bernarda z Clairvaux 

Bernard był cystersem. Zakon ten w śre-
dniowieczu miał niebagatelne znaczenie 
dla rozwoju ówczesnej gospodarki. Cy-
stersi kopali groble, zakładali stawy ryb-
ne, budowali wały przeciwpowodziowe, 
huty i proste kopalnie, udoskonali rol-
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

DOJRZAŁOŚĆ
Granica dojrzałości jest dyskusyjna. 
Lekarze orzekają dojrzałość fizyczną 
czy seksualną poprzez przeprowa-
dzenie odpowiednich okresowych 
badań. Pedagodzy i psycholodzy 
podobnie weryfikują dojrzałość do 
nauki, szkoły. W końcu, uznano, że 
określony wiek – u dziewcząt 18  
a u chłopców 21 lat łączy się z doj-
rzałością do zawierania związków 
małżeńskich. Istnieje jeszcze inna 
dojrzałość, nazywana odpowiedzial-
nością wobec prawa – która określa-
na jest na lat 15.  

Niektórzy twierdzą, że mężczyźni to 
wieczni chłopcy, którzy potrzebują 
w każdym wieku zabawek, a czasem 
mamusi. Inni znów wytykają paniom, 
które przekroczyły granicę „-tki”  
a weszły w wiek „-dzieści”, że nadal 
stroją się niczym „dzidzia piernik” 
czy „kociak weteran”. Jeszcze inni 
bronią się przed dojrzałością twier-
dząc, że mają młodego ducha, mło-
de serce, itp. 

Czym więc jest dojrzałość? Czy prze-
kroczenie jakiegokolwiek wieku, 
zawarcie małżeństwa albo zdanie 
matury – nazywanej egzaminem doj-
rzałości – rzeczywiście pozwolą nam 
się stać dorosłymi i odpowiedzial-
nymi ludźmi? Jako obserwatorowi  
i egzaminatorowi matur nasunęły mi 
się pewne spostrzeżenia. 

Zacznę od obserwacji świata wokół 
nas. Przede wszystkim, reforma ma-
tury, która miała spowodować bar-
dziej twórcze podejście do egzami-
nu, zadania nie spełniła. Tzw. „stara 
matura” była swoistym przeglądem 
wszystkich lektur i wiadomości języ-
kowych szkoły średniej. Trzeba było 
więc solidnie do niej się przygoto-
wać – sporo przeczytać, zapamiętać, 
wykuć, by do niej podejść. „Nowa” 
matura kładzie nacisk na bezmyśl-
ne, odtwórcze wyuczenie się; ale  

i na umiejętność myślenia, czytania 
ze zrozumieniem, dokonywania sa-
modzielnego wyboru i opracowania 
prezentacji maturalnej. 

Niestety, tak jak przedtem, młodzi 
ludzie często sięgają po „gotowce”, 
opracowania, by zaprezentować ak-
cję  3-Z: zakuć, zdać, zapomnieć. 

Takie podejście do egzaminu doj-
rzałości jest... niedojrzałe. Później 
w wieku niby to dorosłym stosujemy 
niestety tę samą metodę – idziemy 
na skróty. Piszemy plagiaty, ściąga-
my, płacimy łapówki, posiłkujemy 
się znajomościami, odwzorowuje-
my bezmyślnie negatywne wzorce 
z domu rodzinnego, bo nie stać nas 
na samodzielność. A może nawet na 
własne, racjonalne wybory. Oglą-
damy seriale, gramy w gierki kom-
puterowe, chodzimy w niedzielę do 
kościoła – ciągle niedojrzali – prze-
żuwając natłok wiadomości bez se-
lekcji i dokonywania wyboru. Jeste-
śmy pyłkiem wśród innych, poddani 
bezwolnie mediom i rutynie. I cho-
ciaż Biblia zachęca do „stania się jak 
dzieci”, to nie zachęca do bycia nie-
dojrzałym. Wręcz przeciwnie. „Kto 
nie bierze swego krzyża codziennie, 
nie jest mnie godzien” - mówi Chry-
stus. Krzyż to nie zadanie dla dzieci. 
Krzyż to odpowiedzialność, nie tyl-
ko za życie własne, ale i za bliskich 
i tych, których spotykamy na swojej 
drodze. To również obowiązek ucze-
nia się, zmagania ale i dojrzewania, 
nie tylko duchowego, ale i w każdej 
innej sferze. A „dziecięctwo” to ra-
czej świeżość spojrzenia, niewinność 
i ufność wobec Boga, nie infantyl-
ność i brak odpowiedzialności. 

I tak przy maturach dojrzałam, uj-
rzałam prawdę, przejrzałam na oczy. 
A Wy? Może warto przeprowadzić 
okresowe badanie i autokorektę (nie-
koniecznie wzroku)?  

nictwo, nauczali różnych pożytecznych 
technik okolicznych mieszkańców, jak  
i ogólnie ich kształcili. Bernard był żar-
liwym chrześcijaninem, który napraw-
dę głęboko rozumiał Pismo Święte i to  
w sposób bardzo zbliżony do ewange-
likalnego. Miał szeroką wiedzę i śledził 
stan ówczesnych badań naukowych. Nie 
miał nic przeciwko wiedzy praktycznej 
i pożytecznej, ale był krytycznie nasta-
wiony do badań o charakterze bardziej 
teoretycznym i spekulatywnym. Jeżeli 
wszedł do historii filozofii to dlatego, że 
ją krytykował a dobrze przeprowadzona 
krytyka filozofii, jako antyfilozofia sama 
staje się swego rodzaju filozofią. Tu szedł 
drogą zbliżoną do Tertuliana. 

Dlaczego tak czynił? Czy dlatego, że był 
średniowiecznym tępakiem? Raczej nie. 
Zauważył jednak, że wiedza nie prowa-
dzi do pokory, ale raczej do pychy. Czło-
wiek zaczyna ufać w swoje możliwości 
i wydaje mu się, że już wszystko wie  
i jest nie wiadomo kim. W istocie nie pro-
wadzi więc do prawdy, ale do iluzji; nie 
służy moralnemu postępowi, ale raczej 
usprawiedliwianiu siebie samych. Aby 
poznać prawdę, należy odkryć najpierw 
to, co przeszkadza nam w dotarciu do 
niej. Jest to ludzki grzech. Dopiero jego 
rozpoznanie zrodzi w nas pokorę. Wte-
dy jednak zauważymy, że inni też są 
grzesznikami, ale gdy będziemy świa-
domi własnego zła, nie wpędzi w nas 
to w pychę, ale zrodzi współczucie, to 
przekształci się w miłość ku Bogu, która 
nas z Nim połączy. Bernard był wiel-
kim piewcą miłości człowieka do Boga  
i Boga do miłości, powiadał, że miarą 
miłości jest miłość bez miary. Miłość 

Boża jest nieskończona i to dzięki niej 
możemy dostąpić zbawienia, poprzez  
Jego wolny wybór i łaskę. 

Mamy w nauczaniu Bernarda najważ-
niejsze punkty nauczania reformato-
rów, a nawet ewangelikałów: całkowite 
zepsucie, znaczenie łaski, przemianę 
(nawrócenie) – nowe życie w jedności 
z Bogiem, pochwałę bezmiaru Bożej 
miłości. Bernard znany jest też ze swo-
jego niezwykle krytycznego stosunku 
wobec obyczajów panujących ówcze-
śnie w stolicy apostolskiej. Opisywał 
niezwykle barwnie i bezpośrednio bez 
zbędnych eufemizmów korupcję, zepsu-
cie i degenerację moralną, jakie miały 
wtedy miejsce wokół papieskiego tronu. 
Zwracał się wprost do papieża, który 
był jego dawnym uczniem, ciągle to-
nem nauczycielskim i bez jakichkolwiek 
grzecznościowych frazesów nakazy-
wał mu natychmiastowe zrobienie po-
rządku na swoim dworze. Był zarazem 
jednak zainteresowany mariologią, co 
niewątpliwie odróżniało go od reforma-
torów, ale nie przeszkadzało Kalwinowi 
traktować go z najwyższym uznaniem. 
Opowiada się o jego stosunku do Ma-
rii pewną anegdotkę, która dobrze od-
daje jego charakter i zasady, którymi 
się kierował, mianowicie pewnego razu 
w kościele przemówiła do niego figu-
ra Marii, on usłyszawszy ją, zgromił ją 
tymi słowy: „Zamilcz kobieto, napisane 
jest bowiem: Kobieta w kościele ma mil-
czeć!”. Zasady biblijne były dla niego 
więc ponad wszystkim. Nawet Maria, 
do której miał dużą cześć, nie może ich 
uchylać... Ową pryncypialność okazał 
także w stosunku do konkretnych myśli-
cieli, których uznawał za heretyków. Nie 
miał oczywiście wątpliwości, że karą za 
herezję powinien być stos, pogląd ten 
zresztą podtrzymywali reformatorzy. Co 
ciekawe Bernard bronił tych, których 
uważano wtedy za heretyków, człon-
ków różnych wspólnot sprzeciwiających 
się władzy Rzymu, za to wytrwale ścigał 
uznanych nauczycieli, którzy zajmowali 
prominentne stanowiska w ówczesnym 
systemie edukacyjnym. Przyjrzyjmy się 
im teraz krótko. 

Piotr Abelard i Bernard  
z Chartres – ludzie, których 

Bernard z Clairvaux chciał spalić 

Piotr Abelard był najwybitniejszym lo-
gikiem tamtych czasów. Był też orygi-

nalnym teologiem, etykiem i apologetą 
wiary, jednym z największych filozofów 
XII wieku. Stworzył jedno z najdosko-
nalszych rozwiązań sporu o uniwersa-
lia, czyli o to, co odpowiada pojęciom 
abstrakcyjnym. W teologii jest twórcą 
metody, którą potem przejmie schola-
styka. Porównywał ze sobą różne wy-
powiedzi ojców Kościoła na ważne te-
maty, tak by sobie na pierwszy rzut oka 
przeczyli, po to, by następnie wyjaśnić 
przyczynę niezgody i dokładnie sprecy-
zować właściwe stanowisko. Ta metoda 
budziła podziw; była majstersztykiem 
logicznej i teologicznej finezji. Stworzył 
też alternatywną wobec Anzelma kon-
cepcję odkupienia, w której kładł nacisk 
na naśladowanie przykładu Chrystusa, 
jako ten element, który wyprowadza 
nas z grzechu, nie sam fakt jego śmierci 
i zmartwychwstania. W etyce podkreślał 
wagę dobrej intencji. W wieku lat czter-
dziestu wplątał się w romans ze swoją 
osiemnastoletnią uczennicą, nie był do 
tego momentu zakonnikiem, ani w ogóle 
duchownym i celibat go nie obowiązy-
wał, ale faktycznie w nim żył, poświę-
cając się nauce. Jego wybranka Heloiza 
zaszła w ciążę, wszystko było na dobrej 
drodze, ale w wyniku jakiegoś nieporo-
zumienia wuj, pod którego była opieką 
kazał go wykastrować. Piotr wstąpił do 
zakonu, żałował swojego postępowa-
nia i żył w pokucie dając jej wyraz na 
przykład w przejmujących utworach 
muzycznych do słów Psalmów. 

W czym najbardziej się naraził Ber-
nardowi? Prawdopodobnie swoją nie-
ortodoksyjną nauką o Trójcy, gdyż wy-
chodząc z przesłanek swej logiki głosił 
pewną formę modalizmu: traktował 
trzy osoby jak trzy cechy, czy własno-
ści jednej boskiej osoby. Reprezentował 
zupełnie inne podejście do wiary, mniej 
pryncypialne, bardziej dociekliwe i ana-
lityczne, nie uniknął pułapki herezji, ale 
zarazem przyczynił się do rozwoju teo-
logii może w większym stopniu niż Ber-
nard, bo zmuszał do myślenia i wyrywał 
z uznawanych schematów. Zamiast pi-
sać o Bożej miłości, zakosztował ludz-
kiej, popełnił grzech, ale nie uciekał od 
odpowiedzialności i nie ma powodu by 
wątpić w szczerość jego skruchy.  

Natomiast Bernard z Chartes był jednym 
z przedstawicieli szkoły filozoficznej 
związanej z miastem, które tkwi przy 
jego imieniu. Próbował zrozumieć prze-

słanie Biblii godząc jej przesłanie z filo-
zofią dzieła Timajos  Platona. Historycy 
nauki oceniają, że bez Bernarda i jego 
współpracowników nie doszłoby być 
może do powstania nowożytnej fizyki. 
To oni stworzyli nowożytną koncepcję 
natury rządzonej przez prawa matema-
tyki. Dla Bernarda z Clairvaux jego stosu-
nek do wiary był już nie dość właściwy. 

Konfrontacja dwu postaw jako 
praktyczne zadanie domowe

Łatwo nam jest miotać oceny i dokony-
wać podziału na tych wierzących i nie-
wierzących. Zastanów się jednak Czy-
telniku, kogo byłbyś w stanie uznać za 
swego brata w wierze? Mającego twarde 
zasady Bernarda z Clairvaux, czy raczej 
subtelnych intelektualistów Piotra Abe-
larda i Bernarda z Chartes?

Pierwszy z nich był wierny Biblii, nie lę-
kając się niczego i nikogo, ale nawoływał 
do wyprawy krzyżowej i pragnął palić 
na stosie (choć nie udało mu się spalić 
ani jednego, ani drugiego) racjonalistów 
teologicznych, którzy może czasem od-
chodzili daleko od ortodoksji, ale też 
przyczynili się do pogłębienia wiary. 
Którzy popełniali grzechy, ale też poku-
towali. Byli na pewno bardziej ludzcy 
niż Bernard, ale na pewno mniej chrze-
ścijańscy. Kogo zaprosiłbyś na obiad, 
albo czyjego kazania wolałbyś wysłu-
chać? O Bożej miłości i konieczności 
wyprawy krzyżowej? Potrzebie pokory  
i paleniu na stosie? Czy przesyconą wła-
snymi doświadczeniami historię swego 
grzechu, połączoną z niebliblijną wizją 
odkupienia? 
 

A co w końcu z tą wyprawą 
krzyżową?

Druga wyprawa krzyżowa miała miejsce 
już po założeniu chrześcijańskiego pań-
stwa na ziemi świętej, królestwa jerozo-
limskiego, które było ciągle otoczone 
muzułmanami. Wyrządzała jak pozo-
stałe, wiele zła. Była wojną okrutną jak 
wszystkie, nie bardziej niż wojny toczo-
ne w naszych czasach, a przynajmniej 
nie była okrutnym eksperymentem, jak 
państwa wspomnianych wyżej zbrod-
niarzy. Zło jednak trudno porównywać, 
należy się  jednak strzec przed łatwymi 
podziałami na tych prawdziwych i nie-
prawdziwych wierzących, te zna tylko 
Bóg. 
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Depresja,        terapie, leki
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary
RoZmowy sympaTycZnE agniEsZki i maTEusZa

Czy wiesz Mateusz, jaka jest choroba XXI wieku? Depresja. 
To jest jakaś plaga. Czy myślisz, że chrześcijan powinna ta 
choroba omijać?

Na pewno nie omija. A czy powinna? Na to chyba trud-
no odpowiedzieć tylko w jeden sposób. W tym sensie, że  
w idealnym świecie na niebie i ziemi jej nie będzie, to pew-
nie, że nie powinna. Ale w tym sensie, że Bóg nigdy nie 
dopuszcza a nawet nie wywołuje depresji, również wśród 
wierzących, to z pewnością nieprawda. Depresję miał Job 
– czytałem kiedyś książkę o depresji, w której jedno z jego 
wyznań zostało potraktowane jako najdoskonalsze świadec-
two depresji, jakie w ogóle istnieje. Depresję przechodził 
również Jeremiasz. 

W ogóle, pojawia się pytanie, czym jest depresja. Czy przeży-
wanie straty kogoś czy czegoś bliskiego jest depresją? Opłaki-
wanie zmarłego? Moim zdaniem nie. Nie każdy długotrwały 
smutek jest depresją. Stratę trzeba „odchorować”, ale to nie 
jest stan nienormalny, chorobowy – choć ciężki. Depresja to 
coś luźniej związanego z konkretną przyczyną. Coś trudno 
uchwytnego, a przez to również trudniej przechodzącego. 

Człowiek słaby psychicznie jest postrzegany jako człowiek 
„małej wiary”? Czy wg Ciebie zasadnie?

Znów, pytanie, co to znaczy „słaby psychicznie”? Czy ktoś, 
kto doświadczył takich strat jak Job nie powinien się smucić? 
Powinien. Gdyby się nie smucił uznałbym, że jest chory lub 
nie kochał tak naprawdę swych dzieci. Smutek jest znakiem 
człowieczeństwa. Dowodem znaczenia dla nas tego czegoś, 
czy tego kogoś, kogo straciliśmy. W tej reakcji nie widzę nic 
niezgodnego z wiarą. Dlatego Paweł nie mówi nam: „gdy ktoś 
płacze mów mu, że ma małą wiarę” lub „zmuszaj do uśmie-
chu, bo przecież Bóg wspaniale nas kocha”; albo „tłumacz, 
że usprawiedliwienie jest faktem” albo cokolwiek pobożne-
go mniej lub bardziej komuś może przyjść do głowy, lecz: 
„płacz z płaczącymi.” „Płacz” – to działanie wiary. Dojrzałe-
go chrześcijanina, który wie, że właściwą reakcją na doświad-
czenie straty jest współczucie i zrozumienie. W milczeniu. 

W Kazaniu na Górze trzy pierwsze błogosławieństwa wiążą 
się z dość ponurym uświadamianiem sobie własnej grzesz-
ności i beznadziei – ubóstwa du-
chowego, pokory (cichości), pra-
gnienia zmiany. To pewne procesy, 
które w nas zachodzą. Czyli coś, 
co zabiera czas i coś, co wpisane 
jest w chrześcijańską tożsamość. 

Pojawia się natomiast pytanie o na-
dzieję. I beznadzieję. Nadzieja to 
przekonanie, że zmiana na lepsze 
jest możliwa. Brak nadziei to zwąt-
pienie w to, że cokolwiek zmienić 

się może. W tym sensie, chrześcijanin nie powinien być „sła-
by psychicznie”, czyli bez nadziei, bo nadzieja powinna nam 
towarzyszyć zawsze, nawet w największym smutku. W tym 
sensie, nadzieja w człowieku wierzącym zawsze rozprasza 
mrok smutku, bo zawsze jest obecna. Ale nie należy z tego 
powodu bezgranicznego optymizmu utożsamiać z pełnią 
wiary – tu przychodzą mi raczej na myśl określenia takie, 
jak lekkomyślność czy beztroska. Albo brak wyobraźni bądź 
empatii. Wszystkie w Biblii nie pochwalane, bo słabo związa-
ne z życiem. Niemniej, chrześcijanin wierzy w Boga żywego. 
W łaskę, która zwycięża grzech. W zmartwychwstanie, nie 
samą śmierć. W panowanie Boga a nie grzechu. W Chrys- 
tusa, który na pustyni zwyciężył szatana i jego pokusę.  
W tym sensie, beznadzieja jest niewiarą, czy wiarą małą. 

Podsumowując, z perspektywy chrześcijańskiej zastanowie-
nie się nad tym, co właściwie mnie dołuje, jest kluczowe. 
Może to być coś wartościowego, lub wprost przeciwnie.

Ze środków pomocy oferowanych na rynku są leki anty-
depresyjne, psychiatrzy, terapie zajęciowe, warsztaty. Co 
Biblia mówi na ten temat?

Zacznę od warsztatów. Co konkretnie miałyby one zmienić? 
W czym pomóc?

Jest wiele ośrodków, organizacji, firm, które stosują różne 
metody terapeutyczne. Założenie jest takie, aby po odby-
ciu serii warsztatów dostać narzędzia do radzenia sobie  
w życiu. Czas poświęcony na tego typu zajęcia ma pomóc 
w zrozumieniu, jakie wydarzenia miały i mają wpływ na 
nasze postrzeganie ludzi i nasze relacje.    

No widzisz, znów, nie wszystko co ma nalepkę „lekarstwo” 
faktycznie nam pomaga. Z pewnością społeczność z innymi 
ludźmi jest czymś pomocnym, podobnie możliwość wyga-
dania się, czy usłyszenia własnych myśli w trakcie, gdy się 
nimi dzielimy. Wtedy to, co mamy w środku staje się czymś 
obok, do czego można się odnieść; na co można spojrzeć, 
co łatwiej ocenić. To wszystko są bardzo pozytywne skutki 
różnych terapii, ale również po prostu szczerych rozmów. To, 
co rodzi moją wątpliwość to założenie, że samo poznanie 
przyczyn mojego zachowania mnie uzdrowi. A gdzie prze-

baczenie? Gdzie wyznanie grzechów? 
Uzdrowienie? Nie sądzę, by terapie, któ-
re te kroki omijają faktycznie zmieniały 
trwale życie uczestników. 

Przejdźmy do leków antydepresyjnych. 
No i pośrednio, leków w ogóle. Czy wino, 
które rozwesela serce człowieka jak mówi 
Psalm, to antydepresant? Jeśli tak, to ogra-
niczone ilości nie są zakazane. Choć fakt, 
ich użycie wiąże się z ryzykiem uzależ-
nienia. Jeśli nie, to po co w ogóle Bóg dał 

środki wpływu na nasz stan? Środki do jego zmiany? Myśląc 
o lekach, czy w ogóle różnych środkach chemicznych, które 
wpływają na stan człowieka, część chrześcijan w imię „bycia 
naturalnym” tkwi w pułapce zaprzeczania temu, że te narzę-
dzia zmiany siebie to Boże  błogosławieństwo. Ale nie są kon-
sekwentni. Z jednej strony dziękują za pastę do zębów, ale  
z drugiej - już nie za kosmetyki; dziękują za szampon, ale już 
nie za farbę do włosów; za pastylkę na ból gardła, ale nie za 
lek na raka. Bo znam takich, co nie biorą leków dowodząc, 
że byłaby to niewiara w Boże uzdrowienie. 

Cóż, brak w tym logiki i konsekwencji. Skoro godzimy się 
na zmienianie naszej natury, nawet przez używanie wody  
i mydła, gdy się myjemy – przecież to smród jest naturalny, 
nie czystość – to nie powinniśmy zaprzeczać innym środkom 
zmiany stanu, w którym tkwimy. O ile oczywiście uznamy, 
że prowadzą do zmiany, która Bogu się podoba. Czy dobrze, 
że człowiek wychodzi z beznadziei i zaczyna znów nor-
malnie funkcjonować? Myślę, że jak najbardziej. Tak więc,  
w przypadku leków antydepresyjnych – o ile oczywiście nie 
stają się sposobem na życie, jak alkohol w przypadku osób 
uzależnionych, ale są doraźną pomocą, myślę, że wolno nam 
z nich korzystać, a nawet powinniśmy za nie dziękować. 

A psychiatrzy i psycholodzy? Jak chrześcijanin powinien 
patrzeć na tego rodzaju pomoc?

Co do psychiatrów i psychologów – w zasadzie mam do 
nich zaufanie wyłącznie wtedy i dlatego, gdy są dobrymi 
ludźmi. Czyli, wierzę w ich skuteczność, ale tylko wtedy  
i tylko dlatego, że są dobrymi słuchaczami, trafnymi obser-
watorami, umiejętnie zachęcającymi do zmian. Swoją drogą, 
choć to można do pewnego stopnia wykształcić, to jednak 
są to cechy w wielkiej mierze wrodzone. Dlatego w zasadzie 
nie wierzę w jakikolwiek „naukowy” charakter psychiatrii. 
Człowiek jest wyjątkowym tworzywem. Dlatego uważam, 
że umiejętność pomocy drugiemu człowiekowi to przede 
wszystkim dar, dar mądrości i empatii. Mam kolegę, który 
ma doktorat z psychiatrii, a obecnie robi drugi na Cambrid-
ge, też z psychiatrii (bądź psychologii), który jest chrześcija-
ninem. I powiedziawszy mniej więcej to samo, co ja przed 
chwilą, dodał: w psychiatrii „naukowe” poglądy zmieniają 
się mniej więcej co 10 lat o 180 stopni. Ciężko traktować 
to poważnie. I ja mu wierzę. Dlatego też uważam, że brat 
czy siostra z talentem zachęcania (napominania), którego 
faktycznie używają, o ile mają dodatkowo doświadczenie 
życiowe, niewiele różnią się od wyedukowanego terapeuty.

Znam też przypadki ucieczki w chorobę, co w następstwie 
może stać się sposobem na życie. Epizod depresyjny może 
być dla człowieka wymówką i powodem wiecznego „nic-
nierobienia”. Tylko, że kto ma to rozróżnić?

Ostatecznie rozróżni to Bóg i ta perspektywa powinna nam 
towarzyszyć, by nie folgować sobie w swych problemach. 
Myślę, że opisywana powyżej przez ciebie postawa łączy się 
z użalaniem się nad sobą; rozczulaniem nad swym stanem, 
rozpamiętywaniem wszelkich niesprawiedliwości nam oka-
zanych. Niestety, to pułapka, droga donikąd. Hamulec wszel-
kich możliwych zmian. Korek dla konstruktywnych kroków. 
Bo przyznanie sobie prawa do użalania się nad sobą, to zgo-
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da na postrzeganie siebie jako bez-
wolnej ofiary, kogoś, kto sam nie jest 
w stanie nic ze sobą zrobić. A czło- 
wiek wierzący ofiarą nigdy w tym sen-
sie nie jest, bo nigdy nie jest sam. Po 
jego stronie jest Bóg i nie wolno mu  
o tym zapominać, a jego ciapowa-
tość, względnie pożałowania godny 
stan może być wyłącznie czasowy. 
To etap, który z Bożą pomocą należy 
zakończyć. Poza tym to moim zda-
niem zakamuflowany (często przy-
najmniej) egocentryzm; „uświęcana” 
niezdolność do przebaczenia innym; 
podstawa do folgowania sobie (jestem 
taki biedny, nikt mnie nie kocha, więc 
mam do tego prawo – nawet, gdy go 
w oczywisty sposób nie masz). Taka 
postawa to również przyznanie sobie 
prawa do roszczenia troski od innych 
i ciągłej opieki. Nie widzę tego ani  
w Jezusie, ani w żadnym z apostołów. 
Chrześcijanie mają sobie nawzajem 
pomagać, ale nie żyć na koszt innych. 
Mamy „nic sobie nie być winni prócz 
miłości wzajemnej”. Tak to widzę. 

A kto ma to rozróżniać? Myślę, że 
przyjaciele, bliscy, bracia i siostry 
w Chrystusie. No i reagować. Taka 
osoba jest anty-świadectwem. Do-
datkowo lekceważy otrzymane dary  
i talenty. Nie potrafi również tworzyć 
bliskich relacji, bo tak naprawdę ni-
kogo innego prócz siebie nie zauwa-
ża. Jest zazwyczaj leniwa, pielęgnuje  
w sobie postawę roszczeniową. Ła-
two przychodzi jej osądzanie innych. 
W skrócie: szkoda takiego człowie-
ka i jej otoczenia. Miłością jest więc 
powiedzenie jej prawdy i – na ile to 
możliwe – wymaganie od niej zmian. 

Widziałam też ludzi, którzy przez 
lata zajmowali się głównie zarabia-
niem pieniędzy, a gdy interesy nie 
szły pomyślnie załamywali się i tra-
cili sens życia. To bardzo smutne, ale 
niestety dopada to coraz młodsze 
osoby. 

Zgadza się. Pamiętajmy, że pieniądze 
to środek do realizacji wyznaczonych 
nam przez Boga celów, a nie cel sam 
w sobie. Nasze życie jest w rękach 
Boga i nie zależy od naszego statusu. 
Na szczęście znamy naszego Boga  
i wiemy, komu powierzyć nasz los. 

Tak jest! Dziękuję!   

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

DZIEN BOZEGO DZIECKA

Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej

Tomek Bogowski

Kapela, która gra od roku i zdobywa  
w tym czasie 11 nagród muzycznych jest 
fenomenem. Mowa o solowym projek-
cie Roberta „Litzy” Friedricha, znanego  
z różnych projektów gitarzysty (KNŻ, 
Acid Drinkers, 2Tm2,3, Arka Noego). 
Luxtorpeda od początku była swoistym 
eksperymentem, który spokojnie może 
być uznany za bardzo udany. 9 maja od-
była się premiera drugiego, studyjnego 
albumu pt. Robaki. 
Nowe wydawnictwo (2 CD) zawiera 
13 kawałków oraz wersje instrumental-
ne i bonusy. Zainteresowanie albumem 
w przedsprzedaży było tak ogromne, że 

serwis allegro, który był partnerem akcji 
został zablokowany przez fanów zespołu. 
W pierwszej partii sprzedanych zostało 
2 tysiące płyt. Nic dziwnego, ponieważ 
zarówno koncerty, jak i albumy studyjne 
Luxów to energia, szał, ale również głę-
bia. Uważny słuchacz poza solidnym 
łomotem wyłapie również subtelny i bar-
dzo przemyślany przekaz. To jest właśnie 
wydawnictwo, które osobiście jako fan 
mocnej muzyki uznaję za wartościowe 
granie. 
Zapowiada się kolejny rok pod znakiem 
Luxtorpedy. W 2011 r. wiele stacji ra-
diowych emitowało kawałek zatytuło-
wany autystyczny, który utrzymywał się 
miesiącami na szczycie list przebojów. 
Jestem bardziej niż pewien, że kolejny 
album powtórzy zespołowy sukces rów-
nież w tym roku. To dobrze, bo w dobie 
kapel promujących teksty o wszystkim  
i o niczym, bez wyraźnego (nie mówiąc 
już o pozytywnym) przesłania, Lux jest 
prawdziwym światłem. Zdecydowanie 
zachęcam do nabycia.  

Tomek Bogowski KONTRAPUNKT
ewangelizacja
Większość z nas jakoś wewnętrznie ma 
opory przed mówieniem o Bogu. Może 
nie zawsze jest to wstyd, ale po prostu 
bariera. Wymówki mamy różne, a to, że 
zbyt krótko chodzimy z Bogiem (choć  
o dziwo akurat ci najmłodsi mają naj-
więcej pasji do dzielenia się z innymi 
swoją wiarą), że nie mamy daru płyn-
nego mówienia (popatrz na Mojżesza!), 
że w sumie to nie bardzo mamy na to 
czas... Apostoł Paweł powiedział fajne 
słowa: biada mi, jeślibym nie zwiasto-
wał ewangelii. Widać więc, że składa-
nie świadectwa nie jest opcją, jest ko-
niecznością.
Praktyka pokazuje, że większość ludzi 
znalazło się w Kościele dzięki relacji 
i prostemu zwiastowaniu kogoś zna-
jomego (ja też, a Ty?). Niewielki pro-
cent ludzi nawrócił się dzięki jakieś 
zorganizowanej akcji ewangelizacyj-
nej. Dzieje się tak dlatego, że relacje 
mają największą siłę oddziaływania,  
a świadectwo zmienionego życia 
kogoś, kogo znamy działa mocniej 
niż jakiekolwiek słowa. Zatem, sko-
ro zwiastowanie face-to-face (twarzą  
w twarz) jest tak skuteczne, dlaczego 
sprawia nam tyle problemu? 

Każdy się zgodzi, że jesteśmy powołani 
do bycia świadectwem, przysłowiową 
piątą Ewangelią w naszym miejscu pra-
cy, rodzinie, szkole. Czy podejmujesz to 
wyzwanie? Czy może chowasz głęboko 
swoje przekonania, kiedy jesteś wśród 
niewierzących? Wiele osób mówi: to,  
w co wierzę jest moją prywatną sprawą 
i nikomu nic do tego. To nie jest biblijne 
myślenie. Pismo Święte pokazuje wiele 
przykładów ludzi, którzy nie mieli skoń-
czonych teologicznych fakultetów, a gło-
sili z mocą przesłanie o Jezusie, bardzo 
często chwilę po tym, jak sami Go spo-
tkali. Jakiej wymówki jeszcze poszuku-
jesz, aby nie dzielić się swoją nadzieją?
Czy wiesz, że Twoją odpowiedzialnością 
jest podzielenie się ewangelią z ludźmi, 
którzy są wokół Ciebie? Być może nikt 
poza Tobą nie będzie miał dostępu do 
tych ludzi. Co zatem powiesz Bogu, gdy 
zapyta Cię pewnego dnia: dlaczego nie 
powiedziałeś im o mnie? Oczywiście, jak 
w przypadku innych sfer chrześcijańskiego 
życia, jeśli Pan Bóg do czegoś powołuje, 
to również wyposaża. Czy modlisz się 
codziennie rano o to, by mieć możliwość 
powiedzenia komuś o Jezusie? Czy prosisz 
Boga o to, żeby to On działał przez Ciebie 
w życiu innych? Pomyśl o tym. Bycie solą 
ziemi zobowiązuje, ale również daje wie-
le satysfakcji. Kto próbował, wie o czym 
mowa.  

Luxtorpeda

Niedawno świętowaliśmy 1. czerwca - to dzień, 
na który czekały głównie dzieci. Dlaczego? Bo był to 
Dzień Dziecka, w którym dostają prezenty! Jednak 
jest jeszcze inny dzień dziecka, z którym wiąże się 
coś wspaniałego. To dzień, w którym człowiek staje 
się dzieckiem Bożym. Niektórzy ludzie przeżywają to, 
gdy są jeszcze dziećmi, inni jako dorośli. Apostoł Jan 
zapisał ciekawe zdanie, które o tym mówi: Tym zaś, 
którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boży-
mi, tym, którzy wierzą w imię jego. Żeby zrozumieć 
to zdanie musimy wyjaśnić sobie parę rzeczy. Przy-
jąć „Go”, czyli Pana Jezusa, znaczy przyjąć wszystko, 
co On chce podarować. Co to takiego? Przebaczenie 
grzechów, życie wieczne, prawo pójścia do nieba  
i wejście do Bożej rodziny. To są najważniejsze dary, 
jakie Bóg przygotował. Ale w jaki sposób to wszystko 
można przyjąć? Trzeba uwierzyć w imię Pana Jezusa 
to znaczy uwierzyć w to, kim On jest i co zrobił. 

Kim jest? Bogiem i Zbawicielem, czyli tym, który 
ratuje od kary za grzechy. 

Co zrobił? Około 2000 lat temu przyszedł 
na Ziemię. Umarł na krzyżu, by wziąć na siebie 
karę za twoje grzechy, chociaż sam nigdy nie 
zgrzeszył. Powstał z martwych trzeciego dnia. Po  
40 dniach poszedł do nieba, by przygotować tam 
miejsce dla ludzi, którzy w Niego uwierzą. Do 
nieba pójdzie każdy, kto stał się dzieckiem Bo-
żym, czyli każdy, kto w niego uwierzył. 

Czy już przeżyłeś Dzień Dziecka Bożego? 
Jeżeli tak, to pamiętaj, żeby często dziękować 
Bogu za to, że jest twoim Ojcem Niebieskim  
a ty Jego dzieckiem. Ważne jest, by nie brako-
wało w twoim życiu dobrych uczynków, bo 
one sprawiają Bogu wielką radość. Jeżeli jednak 
jeszcze nie przyjąłeś Pana Jezusa, to możesz to 
zrobić w każdej chwili. Przeproś Boga za to, co  
w twoim życiu było złe i poproś Go, był uratował 
cię od kary za grzechy. Jeśli zrobisz to szczerze, 
to podaruje ci to wszystko, co przygotował, a ty 
będziesz odtąd Bożym dzieckiem, na zawsze!

RODZINKI - Połącz liniami dzieci z rodzicami.

Pokoloruj dzieci i naucz się tego ważnego zdania na pamięć.
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Opracował: 
Konstanty Wiazowski

Zbór ten powstał w Forth Worth  
w 2005 roku. Od samego początku 
zajął się on misją. Pomaga uciekinie-
rom z Birmy, udziela gościny bapty-
stycznemu zborowi Ebenezer skła-
dającemu się z tych uciekinierów. 
Powstał on z niedzielnej grupy biblij-
nej birmańskich Karenów. Obecnie  
w tym młodym zborze Karenów bie-
rze udział w nabożeństwach prawie 
100 osób. 

Zbór Agape pomaga nowoprzybyłym 
na różne sposoby – szuka dla nich 
rodzin wspierających, pomaga wy-
posażać mieszkania, dowozi w razie 
potrzeby do szpitala, do sklepów na 
zakupy czy do azjatyckich targowisk. 
Pomaga w przyjęciu ich dzieci do 
szkół, wyposaża je w szkolne ubra-
nia, prowadzi bank żywności i poma-
ga w znalezieniu pracy. Ponadto zbór 
prowadzi naukę języka angielskiego, 
zajęcia na komputerach. Zbór ten 
wcześniej pomógł już w organizacji 
koreańskiego zboru baptystów, skła-
dającego się z emigrantów z Korei,  
a obecnie jest w procesie organizacji 
zborów chińskiego i hiszpańskiego. 
Zbór baptystyczny Agape jest odda-
ny skoncentrowanej na Bogu misji, 
opartym na Biblii nabożeństwie, pro-
wadzonym przez Ducha Świętego 
uczniostwie i historycznie uzasad-
nionych baptystycznych zasadach  
i praktykach. 

„Poważnie traktujemy Wielkie Po-
słannictwo, dlatego pragniemy być 
zborem misyjnym, osobiście i finan-
sowo uczestniczącym w wewnętrz-
nej i zagranicznej misji. W swoich 
przedsięwzięciach i służbie szukamy 
przewodnictwa Ducha Świętego” 
(BWA Connect,1/2012).

Stany Zjednoczone – 
zbór baptystyczny  

Agape

Przemawiając na kongresie baptystów Ame-
ryki Łacińskiej, który w dniach 19-21 kwiet-
nia odbył się w Asuncion w Paragwaju, Ne-
ville Callam, sekretarz generalny Światowego 
Związku Baptystów (ŚZB) powiedział, że za-
spokajanie społecznych potrzeb ludzi nie na-
leży uważać za odejście od służby ewangeli-
zacyjnej. Ewangelia dokonuje zmian zarówno 
w wymiarze osobistym jak i społecznym. 
Raimundo Barreto, dyrektor Wydziału BWA 
Wolność i Sprawiedliwość zachęcał delega-
tów do umiłowania i praktykowania sprawie-
dliwości, a oddzielenie Kościoła od państwa 
nie usprawiedliwia oddzielenia Kościoła od 
społeczeństwa. Kościoły Ameryki Łacińskiej 

powinny głośno mówić o Bogu, który ko-
cha sprawiedliwość. A Fausto Vasconcelos, 
przewodniczący Wydziału Misji i Ewangeliza-
cji przy ŚZB przypominał o poświęceniu się 
sprawie ewangelizacji. Brazylijscy baptyści 
realizują program 100 dni modlitwy o swój 
kraj. Nowym sekretarzem generalnym bap-
tystów tego regonu wybrano José Parrish 
Jácome Hernandeza z Ekwadoru. Zastąpił 
on na tym stanowisku Alberto Prokopczuka 
z Argentyny. Przewodniczącym Baptystów 
Ameryki Łacińskiej ponownie został Ivan 
Martinez z Wenezueli. Setki baptystów z róż-
nych krajów Ameryki Łacińskiej wzięło udział 
w tym kongresie (bwanet.org).

Singapur – Światowa Konferencja Młodzieży Baptystycznej

Północna, muzułmańska część tego kra-
ju stale prześladowała część południową, 
chrześcijańską. W 1983 roku wybuchła 
wojna domowa, która zakończyła się ro-
zejmem w 2005 roku i powstaniem 9 lipca 
2011 roku nowego państwa - Południowe-
go Sudanu. Od 2005 roku Samarytańska 
Sakiewka Franklina Grahama odbudowa-
ła tam już 478 kościołów. We współpra-
cy z ich pastorami zorganizowała 10.600 
grup studiowania Biblii, rozprowadziła też 
260.000 egzemplarzy Pisma Świętego  
w sześciu plemiennych językach. Teraz lu-
dzie sami mogą czytać Biblię, stąd coraz 
więcej pojawia się ich w kościołach. W jed-
nym z nich ilość obecnych wzrosła z 80 do 

250. Podczas gdy chrześcijanie w Południo-
wym Sudanie cieszą się wolnością, w  jego 
północnej części muzułmanie stale ich ata-
kują. Najgorzej jest na Wzgórzach Nubijskich, 
gdzie Samarytańska Sakiewka odbudowała 
168 kościołów i zbudowała i wyposażyła  
w 2007 roku Koledż Biblijny w Heiban.  
W 2010 roku, w obecności Franklina Graha-
ma odbyły się uroczystości zakończenia trzy-
letnich studiów przez 36 studentów. Tereny 
te, zamieszkałe przez 50 różnych plemion 
są stale bombardowane, kościoły palone. 
Już ponad 70.000 osób uciekło stąd do Po-
łudniowego Sudanu, a 300.000 oczekuje na 
śmierć głodową. Wszyscy oni proszą o mod- 
litwę i pomoc materialną (Decision, 4/2012).

Baptystyczna Konwencja Singapuru powsta-
ła w 1974 roku i obecnie liczy ponad 2100 
członków w 36 zborach. Jej głównym zada-
niem jest misja, dlatego w jej statucie mówi 
się, że „obowiązkiem i przywilejem każdego 
naśladowcy Chrystusa i każdego zboru Je-
zusa Chrystusa jest czynienie uczniami naro-
dów”. Wypełniając to zadanie, Kościół ten an-
gażuje się w wiele krajowych i zagranicznych 
przedsięwzięć misyjnych. Prowadzi on misję 
wśród chińskich robotników oraz dociera do 
dzieci i młodzieży na wyspach indonezyj-
skich, położonych na południe od Singapuru. 
Baptystyczna Misja Medyczna organizuje 
służby medyczne do niesienia pomocy ofia-

rom klęsk żywiołowych oraz wyjazdy misyjne 
do innych krajów. Obecnie baptyści Singa-
puru mają przed sobą dwa zadania: budowę 
Ośrodka Baptystycznego wraz z renowacją 
czteropiętrowego budynku Baptystycznego 
Seminarium Teologicznego oraz przygoto-
wanie do XVI Światowej Konferencji Młodzie-
ży Baptystycznej, która ma się tam odbyć  
w lipcu 2013 roku. Oczekuje się na przybycie 
6000 osób ze 100 krajów świata. Konwencja 
Baptystów Singapuru rozpowszechnia posel-
stwo ewangelii, pogłębia chrześcijańską spo-
łeczność i współpracę, rozwija działalność 
kościelną i podnosi na wyższy poziom chrze-
ścijańską edukację (BWA Connect,5/2012).

Południowy Sudan – trudne czasy odbudowy kraju

Ameryka Łacińska – baptyści popierają misję holistyczną
Zgłoszenie na Konferencję Kobiet, wrzesień 2012:

Imię nazwisko: ……………………………………………………….……………

Telefon kontaktowy, e:mail: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….
 
Dane do rejestracji (nr dowodu, PESEL), ……………………………………………………

Koszt Konferencji:   1. 160 zł - sala 5-6 os.,     2. 170 zł - sala 3-4 os.,      3. 190 zł - pokój 2-os. 

UWAGA! Obowiązkowa przedpłata na konto w wysokości 100zł do 30 lipca, pozostałą kwotę 
prosimy wpłacić przelewem najpóźniej do 1 września.  Prosimy o wydrukowanie potwierdzenia 
dokonanego przelewu; w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 30/08 koszty przedpłaty zostaną 
pomniejszone o wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą konferencji. 

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski nr 55 1050 1054 1000 0023 1749 6954  (z dopiskiem:  
Kościół  Baptystów – konferencja kobiet) • Kontakt: s. Lija, tel. 505 38 16 29 lub sluzbakobiet@wp.pl

W przedostatnią niedzielę kwietnia br. w Centralnym 
Zborze Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów w Mo-
skwie odbyły się uroczystości związane ze 130-tą 
rocznicą jego powstania. Zbór moskiewski stał się 
macierzystym zborem dla wielu stołecznych zborów. 
Dlatego uroczystość ta zgromadziła wielu gości. Histo-
ryczny rys dziejów zboru przedstawił Aleksander Ko-
zynko. Zwrócił w nim uwagę na główne fakty związane 
z przebudzeniem duchowym w Rosji, wymienił takie 
postacie, jak Woronin, Redstok, Paszkow, Prochanow, 
Karew czy Żydkow.  Przypomniał, że w latach 1881-82 
kolporter Biblii Stiepan Wasiljew zaczął prowadzić tu 
systematyczne czytania Słowa Bożego. Wtedy przybyły  
z Petersburga kaznodzieja dokonał pierwszego chrztu,  
a w 1909 zbór otrzymał prawne uznanie. 23 kwietnia 1917 
roku w budynku byłego kościoła reformowanego, do dziś 
będącego siedzibą zboru odbyło się pierwsze nabożeń-
stwo. Modlitwę wdzięczności za Boże przewodnictwo  
i Jego wsparcie wzniósł Iwan Korablow, który przez 30 
lat był starszym prezbiterem tego zboru. Przedstawiciel 
Cerkwi Prawosławnej w swoim wystąpieniu wspomniał 
czasy radzieckich prześladowań, natomiast przedstawi-
ciel władz mówił o wkładzie baptystów w dzieło rozpo-
wszechnienia Pisma Świętego. Były też pozdrowienia od 
zielonoświątkowców, ewangelicznych chrześcijan, okrę-
gu moskiewskiego, Euroazjatyckiej Federacji Baptystów  
i całego Kościoła Baptystów w Rosji. Wszyscy dziękowa-
li Bogu za ten zbór i jego przełożonych (mbchurch.ru).

Rosja – 130-lecie zboru 
baptystycznego w Moskwie

W dniu 5 kwietnia tego roku, władze po dwudniowym 
seminarium na temat szkodliwości wiary religijnej za-
mknęły budynek kościelny na południu tego kraju. 
Ostrzegły też inne kościoły, że wkrótce zostaną one 
zamknięte. W czasie tego seminarium lokalne władze 
partii komunistycznej przekonywały przymusowo ze-
branych, że ludzie z Zachodu wykorzystują wiarę chrze-
ścijańską do destabilizacji kraju. 745 chrześcijanom tej 
miejscowości powiedziano, że mogą spotykać się tylko 
w domach prywatnych, nie mają oni prawa budować 
swego kościoła. W prowincji Savannakhet znajduje się 
30 budynków kościelnych, ale władze pozwalają tyl-
ko w 7 odprawiać nabożeństwa. Również na północy 
kraju, w prowincjach Luang Namtha i Luang Prabang, 
władze nakazały chrześcijanom w wielu wioskach pod 
groźbą wypędzenia, wyrzeczenia się swojej wiary. Na 
początku marca 20 przedstawicieli partii komunistycz-
nej i władz lokalnych wezwało pastora Khamla z wioski 
Dongvieng, do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej 
w ciągu najbliższych pięciu dni. Podobnie i w prowin-
cji Luang Prabang nakazano 10 rodzinom chrześcijań-
skim zrezygnowanie z wiary, inaczej będą one musiały 
opuścić swoją wioskę. Większość tych rodzin zaledwie  
3 miesiące temu nawróciło się na chrześcijaństwo. 
Podobnie dzieje się w innych prowincjach kraju. Mimo 
wielu nacisków chrześcijanie mocno trzymają się wia-
ry i są gotowi na utratę swoich domów i gospodarstw 
(Compassdirect.org).
 

Laos – komuniści zamykają kościoły
Drogie Siostry w Panu,
zwracamy się z prośbą o zgłaszanie kandydatur kobiet, które Waszym zda-
niem powinny znaleźć się w nowo wybranej Radzie Służby Kobiet. Osoby takie 
powinny: • odznaczać się wysokimi walorami duchowo-moralnymi, • posia-
dać wizję pracy wśród kobiet, • wykazać się co najmniej pięcioletnim stażem  
w Zborze, • być zaangażowane w pracę kobiet w swoim Zborze.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Danuta Longić, ul Mikołajczyka 3 m 2,  
03-984 Warszawa lub e-mail: danuta.longic@wp.pl; w nieprzekraczalnym ter-
minie do 20 lipca br.  Maksymalna liczba kandydatek zgłoszonych przez lokalne 
grupy wynosi 10 osób.  W tym samym terminie należy również wyznaczyć jed-
ną delegatkę z Waszego Zboru, która będzie miała prawo głosu w wyborach.
                                Z siostrzanym pozdrowieniem, 

Danuta Longić (Przewodnicząca Komisji Nominacyjnej)
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