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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Nasz Bóg jest trójjedyny. W Nim 
jedność i troistość są równie osta-
teczne. To między innymi oznacza, 
że wymiar więzi i tworzonych przez 
nas zespołów, większych całości, nie 
jest czymś marginalnym dla nasze-
go istnienia. Nie istniejemy sami dla 
siebie (i dla Boga), ale istniejemy, aby 
być razem z innymi, coś wspólnie 
tworząc - i dla Boga. Kto ów wymiar 
lekceważy, pozbawia się godno-
ści stworzenia podobnego do Boga  
i pozbawia swe życie wynikającego  
z tego błogosławieństwa. A instytu-
cją, którą Bóg - obok Kościoła - po-
wołał do realizacji owego wymiaru 
naszego istnienia jest rodzina.

Stąd wokół więzi w ogóle, a w szcze-
gólności wokół rodziny, skupia się 
większość materiału tego numeru 
Słowa Prawdy. Kazanie Andrzeja 
Seweryna zachęca do krytycznej 
oceny pracy względem innych prio-
rytetów życiowych, a do obojętno-
ści wobec innych zniechęca kazanie 
o dojrzewaniu Roya Scarsbrooka. 
Część główna pyta o sens małżeń-
stwa (Po co małżeństwo?), rozważa 
współczesne problemy stojące przed 
nim (artykuł Ryszarda Tyśnickiego), 
oraz relację śmierci Chrystusa do 
naszej w nim postawy (John Piper). 
Praktyczne świadectwa znaczenia 
więzi to relacje z Białorusi, wcza-
sów seniora i 90 lecia społeczno-
ści baptystycznej w Katowicach,  
a relacja z Białegostoku pokazu-
je, jak zborowo można świętować 
znaczenie rodziny. Kazanie br. Kon-

stantego Wiazowskiego zachęca do 
przyprowadzania dzieci do Jezusa, 
a Rozmowy sympatyczne rozważa-
ją temat roli kobiety w małżeństwie. 
Rodzicom również polecamy wkład-
kę dla dzieci - tym razem podwójną 
- i tę comiesięczną, przygotowywaną 
przez Zbyszka i Nelę Kłapów i tę do-
datkową, kreacjonistyczną. Pozosta-
jąc przy kreacjonizmie - na wakacje 
mały upominek, prezentacja kreacjo-
nistyczna na CD, do której wprowa-
dzenie napisał Michał Prończuk.

Poza tym w cyklu „Filozofujący 
chrześcijanie” poznamy tym razem 
poglądy Tomasza z Akwinu, który 
zauważył znaczenie wymykające-
go się nam doniosłego faktu istnie-
nia, a pastor Robert Miksa odpowie 
nam na pytanie, czy modlitwa Jezusa  
o jedność została wysłuchana. De-
biutująca na łamach Słowa Praw-
dy Ewa Brzostek zastanowi się nad 
wstążkami, kalesonami i ich rze-
komym wpływem na nasze prze-
znaczenie, a Tomek Bogowski mło-
dzieży przybliży temat sukcesu oraz 
muzyki hardcore. W końcu, jak 
zwykle wybór wiadomości ze świa-
ta, oraz z bliska, czyli wiadomości  
o zakończeniu roku akademickiego 
w naszym Seminarium w Radości.

Boże od wieczności będący Jednym, 
a zarazem społecznością Trzech, 
daj nam budować trwałe, skutecz-
ne, przynoszące Tobie chwałę więzi, 
Amen.

Trójjedyność i rodzina

Pamiętam porównanie pewnego pasto-
ra użyte w jednym z kazań. Próbując 
opisać obecne czasy, przyrównał je 
do biegu długodystansowego, w któ- 
rym zawodnicy przez niemal cały czas 
biegną równo. Niekiedy starają się prze- 
wodzić stawce, czasem kryją się za ple-
cami biegnących w czołówce i oszczę-
dzają siły na ostateczny finisz. Kiedy 
jednak biegacze zaczynają zbliżać 
się do ostatniej prostej, wszyscy nagle 
przyśpieszają i zaczyna się mordercza 
walka o odniesienie ostatecznego zwy-
cięstwa. Nasze obecne czasy to takie 
gwałtowne przyśpieszenie tuż przed 
metą, na finiszu historii świata – stwier-
dził kaznodzieja.

I rzeczywiście, coraz częściej odnosi-
my wrażenie, że kręcimy się w jakiejś 
gigantycznej wirówce, w kręcącym 
się coraz szybciej akceleratorze histo-
rii. Mamy coraz mniej czasu, jesteśmy 
coraz bardziej zajęci, zapracowani  
i przeciążeni. Rano pijemy pośpiesz-
nie rozpuszczalną kawę, wsiadamy 
do coraz szybszych samochodów czy 
tramwajów, po drodze piszemy nerwo-
wo SMS-y, bo na normalne rozmowy 
czy listy nie mamy czasu i pędzimy  
w swoistym amoku do pracy, na zaję-
cia, do urzędu. Tam z kolei wyciskają 

z nas często ostatnie poty, każą praco-
wać po godzinach i ponad nasze siły, 
„w świątek i piątek”, nie bacząc na na-
sze potrzeby wypoczynku, relaksu, wy-
ciszenia i spokoju.

Pan Jezus przewidział to, skoro pewne-
go dnia zwrócił się do swoich słuchaczy 
z następującym zaproszeniem: „Pójdź-
cie do mnie wszyscy, którzy jesteście 
spracowani i obciążeni, a ja wam dam 
ukojenie” (Mt. 11,28). Chyba nigdy 
wcześniej te słowa nie były tak trudne 
do zrealizowania przez naśladowców 
Chrystusa, jak właśnie w obecnych cza-
sach! Staliśmy się bowiem Kościołem 
ludzi zajętych a to oznacza, że mamy 
coraz mniej czasu dla Boga, dla Chry-
stusa oraz dla siebie nawzajem! Szatan 
znalazł bardzo wyrafinowany sposób, 
by odwieść nas od Boga. Dziś nie 
musi się trudzić, by nas sprowokować 
do popełniania „cięższych” grzechów. 
Wymyślił za to wiele sposobów, by-
śmy po prostu byli zajęci i nie mieli ani 
sił, ani też czasu dla naszego Stwórcy.  
W tym wszystkim najgorsze jest jednak 
to, że wielu z nas – ludzi wierzących 
uważa, że tego stanu rzeczy nie da się 
już nigdy zmienić!

Niektórzy z nas muszą często praco-
wać w niedziele, inni uzupełniają swo-

je wykształcenie na studiach zaocz-
nych, które odbywają się zazwyczaj  
w „zapiątki” (próba spolszczenia słowa: 
weekend). Z powodu wydłużenia się 
czasu pracy do wieczora, wielu człon-
ków zborów przestało uczestniczyć  
w nabożeństwach tygodniowych lub 
grupach biblijnych, które z przyzwy-
czajenia nadal mamy o godz. 18.00 
lub nieco później. Przed laty, kiedy 
jeździliśmy jako chórzyści na Zachód 
byliśmy zdziwieni, kiedy trafialiśmy 
na tygodniowe nabożeństwa rozpo-
czynające się o 19.30 lub o 20.00.  
W niektórych zborach amerykańskich 
przed wieczornym nabożeństwem  
w tygodniu ludzie przyjeżdżają po 
pracy, spożywają z całymi rodzinami 
kolację w zborowej stołówce i dopie-
ro potem idą na nabożeństwo. Kilka 
lat temu brałem udział w specjalnym 
obiedzie w wielkim zborze w USA.  
W porze „lanczu” spotkało się tam 
kilkaset osób, by w trakcie przerwy  
w pracy w gronie wierzących w swoim 
zborze (a nie w restauracji za rogiem) 
posilić się, a przy okazji posłuchać ka-
zania swojego pastora.

Szybko dożyliśmy czasów, w których 
nasz styl życia upodobnił się do stan-
dardów zachodnich. Dziś mamy więc 

Kościół ludzi zajętych
Andrzej Seweryn

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie” (Mt. 11,28)
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doskonałą wymówkę usprawiedliwia-
jącą nasze nieobecności w Kościele 
na nabożeństwach, na spotkaniach 
grup biblijnych czy w innych rodzajach  
aktywności zborowej. Powiadamy 
więc: muszę pracować, jestem zajęty, 
nie mam czasu, śpieszę się, jestem wy-
kończony itd. itp.

W ten sposób szatan niszczy nasze ży-
cie duchowe, nasze relacje z Bogiem 
oraz z innymi wierzącymi. Jesteśmy 
tak zajęci i zaabsorbowani codzienny-
mi sprawami, że zapominamy nawet 
wyłączyć telefon komórkowy w czasie  
nabożeństwa i - zamiast słuchać kaza-
nia czy uwielbiać Pana pieśniami – wy-
syłamy SMS-y lub nerwowo spogląda-
my na zegarki. 

Jako ludzie permanentnie zajęci nie 
mamy czasu na przyjaźnie, wzajemne 
kontakty z siostrami i braćmi w wierze, 
nawiązywanie kontaktów z niewierzą-
cymi. Często nie mamy nawet pojęcia, 
kim jest człowiek mieszkający za ścia-
ną, tuż obok nas. 

Jako ludzie zajęci nie mamy czasu na 
zdrowe relacje rodzinne. Przestaje-

my jadać wspólne posiłki, nie mamy 
czasu na rozmowy czy przebywanie 
razem. Chcąc wynagrodzić dzieciom 
nasze zapracowanie kupujemy im co-
raz droższe prezenty, bo dręczy nas 
sumienie, że je zaniedbujemy. A one 
niczego tak nie pragną, jak tylko taty 
i mamy, którzy mogliby im poświęcić 
więcej czasu. One pragną naszej uwa-
gi, potrzebują rady, rozmowy, modli-
twy. Chcą zobaczyć rodziców, którzy 
potrafią wyłączyć telewizor i zgasić ra-
dio lub komputer, a biorą do ręki Słowo 
Boże, potrafią skupić się w modlitwie, 
rozmawiać z dziećmi o Bożych zasa-
dach życia, modlić się z nimi o innych 
ludzi. A kiedy przychodzi niedziela, nic 
nie jest tak ważne, jak udział rodziców 
w nabożeństwie, a ich dzieci w zaję-
ciach w szkółce niedzielnej. 

„Ja wam dam ukojenie” – woła Pan  
i Zbawiciel do zapracowanych i za-
jętych chrześcijan. Jedna z młodzie-
żowych piosenek chrześcijańskich 
sprzed lat zawierała następującą radę: 
„Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co  
w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwi-
lę i pomyśl, po co żyjesz”. 

Szczęśliwy ten, kto w tym zwariowa-
nym świecie dostrzega potrzebę wy-
hamowania oraz wyciszenia się. Nasz 
Pan i Mistrz też był bardzo zajęty. Pi-
smo Święte powiada, że bywały dni, 
kiedy nie miał nawet czasu na spoży-
cie posiłku z uczniami. Mimo to jednak 
Pan Jezus jest dla nas wzorem usilnego 
zabiegania o „cichy czas z Bogiem”,  
o chwile samotności, refleksji, modli-
twy. O takie chwile trzeba zabiegać, 
trzeba je zaplanować. Są ludzie, którzy 
co rano biegają, inni chodzą regularnie 
na siłownię lub na basen. Podziwiamy 
ich za siłę woli oraz  konsekwencję. Po 
co to robią? Chcą zachować kondycję 
lub młody wygląd. Im na tym bardzo, 
bardzo zależy! Czy nam – zajętym i za-
bieganym chrześcijanom – nie powin-
no podobnie a może jeszcze bardziej 
zależeć na naszej duchowej kondycji? 

Jak to osiągnąć? – z wielu ust dzisiaj 
pada to desperackie, pełne braku na-
dziei pytanie. Otóż przypomnij sobie, 
że w twoim pilocie do telewizora lub 
na klawiaturze komputera i telefonu 
istnieje również klawisz: wyłącz! Ko-
rzystaj z niego częściej niż dotychczas. 

Kazanie niniejsze pochodzi z Postylli (zbioru kazań) autor-
stwa brata Seweryna, która, jak mamy nadzieję, ukaże się 
nakładem Wydawnictwa Słowo Prawdy jeszcze w tym roku.

Dzień po dniu, czy tego chcemy czy nie, poddajemy się coraz 
szybciej następującym po sobie zdarzeniom. Przez większość 
życia napierają na nas obowiązki. Tyle wciąż mamy do zro-
bienia, do załatwienia, tyle spraw na nas czeka, tyle „musimy 
ogarnąć”. Specyfika XXI wieku? Niewątpliwie, aczkolwiek gdy 
głębiej się nad tym zastanowić można dojść do wniosku, że 
ludzka kondycja jest raczej niezmienna, już bowiem w Starym 
Testamencie, w Księdze Kapłańskiej możemy znaleźć nakaz 
obchodzenia roku szabatowego i roku jubileuszowego, czyli 
między innymi nakaz zatrzymania się, powstrzymania na jakiś 
czas od „zwykłych” działań po to, by uświadomić sobie, że tak 
naprawdę żyjemy z Bożej łaski, z Bożych rąk choć pracujemy 
naszymi. By więc nie mieć poczucia, że mijamy siebie samych, 
innych siedząc we wnętrzu jakiegoś szalonego pojazdu, musi-
my czasem zwolnić, dać sobie czas na refleksję, pozwolić na 
świętowanie...

Wspaniałą okazją do świętowania był dla katowickiej wspólno-
ty baptystów przypadający w 2012 r. jubileusz 90-lecia powsta-
nia w stolicy Górnego Śląska ich pierwszego zboru. Obchody 
rozpoczęły się 18 maja. Tego dnia o godz. 18.00 kościół przy 
ulicy Morawskiej 10 szczelnie wypełnili wierni oraz zaproszeni 

Baptyści  
na Górnym Śląsku

Uroczystości z okazji 90-lecia  
Pierwszego Zboru w Katowicach

18-20 maja 2012 r.

Aleksandra Niesyto

Dla twojego duchowego dobra. A kiedy 
zapadnie cisza, nie sięgaj po kolorowy 
magazyn lub brukowiec (może pienią-
dze wydawane na takie gazety mógłbyś 
ofiarować na Boże dzieło?), ale sięgnij 
po Biblię, posłuchaj cichego głosu Boga, 
który daje ukojenie. Odpocznij w Nim, 
bo „jedynie w Bogu jest uciszenie du-
szy mojej” – jak wyznał Psalmista Da-
wid (Ps. 62,2). Porozmawiaj z Bogiem 
w ciszy twojego pokoju, a jeśli w domu 
nie ma ciszy, pójdź na spacer, zamknij 
się w garażu, pójdź do czytelni czy 
najbliższego kościoła (nieważne, jakie-
go wyznania). Zaszyj się gdziekolwiek, 
zapomnij o zegarku, wyłącz telefon. 
Tylko ty i Bóg – jakiż to będzie słodki 
czas, który odświeży twojego ducha, 
doda ci sił i nową nadzieję na przy-
szłość. Będziesz w stanie zaplanować 
sobie taki czas i mieć takie szczególne 
miejsce „duchowej kryjówki” pod wa-
runkiem, że będzie ci na tym napraw-
dę bardzo zależeć! Kiedy zaczniesz to 
praktykować i rozsmakujesz się w tym, 
wtedy ze zdziwieniem odkryjesz, że 
już przestałeś być tak strasznie zajęty, 
że stać cię już na powiedzenie „nie”, 

kiedy ktoś będzie usiłował zaplanować 
twój czas, którego tak ci brak. Wreszcie 
zaczniesz świadomie wykreślać z two-
jego kalendarza różne plany i pomysły, 
które są po prostu zbędne, aż w końcu 
zrozumiesz, co jest w twoim życiu na-
prawdę ważne, a co niegodne większej 
uwagi.

Jako ludzie zajęci musimy także na-
uczyć się odpoczywać. Nie bezmyśl-
nie i pasywnie, po świecku, lecz po 
Bożemu i we właściwym towarzy-
stwie. Skoro mamy tak mało czasu, 
by być razem z braćmi i siostrami ze 
zboru, starajmy się organizować zbo-
rowe wczasy rodzinne, które świetnie 
integrują i dają niepowtarzalną okazję 
do wzajemnego duchowego budowa-
nia się i poznawania. Wszak często  
w zborach - szczególnie większych - 
znamy się tylko z widzenia! Bierzmy 
udział w zborowych piknikach, majów-
kach na łonie przyrody, spotykajmy się 
w mniejszym lub większym gronie, by 
przy grillu czy ognisku pobyć razem, 
pobawić się z dziećmi, pograć w pił-
kę, popływać na kajakach czy pójść na 
wycieczkę w góry.

Zobaczysz piękno Bożego stworze-
nia, odetchniesz świeżym powietrzem  
i wtedy zobaczysz, jak chore i karyka-
turalne jest twoje codzienne, zagonio-
ne życie.

Tak niewiele trzeba, by zrzucić z siebie 
odium pracoholika, człowieka chorobli-
wie zajętego (choć to dziś snobistycznie  
modne!). Trzeba tylko chcieć! Pan Bóg  
tego chce dla ciebie, dla twojej rodziny 
i twojej duchowej wspólnoty. „Przyjdź-
cie do mnie wszyscy zajęci – a ja dam  
wam ukojenie” – woła Pan Jezus. Jeśli 
to wezwanie zignorujemy nie bądźmy  
zdziwieni, kiedy szybko przytrafi się 
nam zawał serca, dopadnie nas depre-
sja, apatia lub  niechęć do życia. Nie 
bądźmy też zaskoczeni wtedy, kiedy 
nasze dzieci pójdą w świat i nie będą 
miały nic wspólnego z Bogiem, dla któ-
rego my sami nigdy nie mieliśmy dość 
czasu! A kiedy sobie to w końcu bole-
śnie uświadomimy i zaczniemy wołać 
do Boga o ratunek – obyśmy w Bożym 
telefonie nie usłyszeli sygnału „zajęty”. 
AMEN.

goście, którzy przybyli na koncert Beaty Bednarz. Zebranych 
w imieniu wspólnoty powitali Ewa Tomanik i Jacek Okumski.

Nim zaprzyjaźniona z katowickim zborem wokalistka, śpiewa-
jąca już wcześniej niejednokrotnie w kościele przy Morawskiej 
rozpoczęła występ, dyrektor Muzeum Historii Katowic Jadwiga  
Lipońska-Sajdak zaprezentowała zgromadzonym publika-
cję pt. Z dziejów pierwszego zboru baptystycznego w Ka-
towicach. W tej powstałej przy ścisłej współpracy Muzeum 
i Wspólnoty książce czytelnicy mogą odnaleźć zarówno 
prezentację „czasów minionych” (przedstawieni zostali na 
przykład pionierzy baptyzmu w Katowicach, historia budo-
wy domu zborowego, najważniejsze dla Wspólnoty wyda-
rzenia po 1985 r., poczet katowickich pastorów), jak i współ-
czesnych (omówiono między innymi wpływ amerykańskich 
baptystów na historię zboru w Katowicach, współpracę  
z Miastem, działania ekumeniczne, a także przedstawiono 
istotę wiary i praktyk oraz wpływ tutejszych baptystów na roz-
wój baptyzmu na Górnym Śląsku). Dużą wartość publikacji 
stanowią zdjęcia, czasem przemawiające równie mocno, jak 
słowa. Odnajdując na fotografiach siebie czy swych bliskich, 
katowiccy baptyści jeszcze bardziej mogą uświadomić sobie, 
że historia zboru to także ważna część historii ich osobistego 
życia. Dobrym pomysłem było także ukazanie dziejów kato-
wickich baptystów na tle dziejów miasta „opowiedzianych” 
przez zdjęcia charakterystycznych dla Katowic obiektów, 
miejsc czy nawiązujących do istotnych wydarzeń. Choć pu-
blikacja jest bardzo „katowicka”, ma uniwersalny charakter, 
wzbogaca też wiedzę na temat baptyzmu w ogóle, wiedzę, 
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SENIORZY
Konstanty Wiazowskipodkreślmy, wciąż w naszym społe-

czeństwie niewielką.

Za wystąpienie, życzliwość i pomoc po-
dziękował serdecznie Jadwidze Lipoń-
skiej-Sajdak pastor Jerzy Rogaczewski, 
po czym udzielił głosu księdzu bp. Tade-
uszowi Szurmanowi (z Kościoła Ewange-
licko-augsburskiego), który złożył Wspól-
nocie życzenia jubileuszowe w imieniu 
śląskiej ekumenii. Następnie gratulacje 
od Katowickiego Holdingu Węglowego 
przekazał jego prezes – Roman Łój.

Czyniąc jubileuszowe podsumowania, 
przypominając sobie, ile doświadczyli-
śmy dobra, ile trudności z Bożą pomo-
cą udało się pokonać, jak nie zawsze 
wszystko szło po naszej myśli, choć  
z perspektywy czasu widać, że... poszło 
dobrze, zazwyczaj zaczynamy odczu-
wać wdzięczność. A wdzięczność i za-
chwyt najlepiej wyśpiewać. Nie można 
więc było lepiej zacząć świętowania niż 
reflektując nad przeszłością, a potem 
słuchając jednej z najlepszych nie tylko 
polskich – piszę to z całym przekona-
niem – wokalistek i nucąc razem z nią. 
Wciąż mnie zadziwiasz Panie, Poranna 
bossa nova,  Jesteśmy Panie kapłaństwem 
Twym, W cieniu Twych rąk, Życia cud, 
Anioły są wśród nas, Ciebie wołam – to 
tylko niektóre tytuły utworów wyśpie-
wanych „niepowtarzalnym, zmysłowym, 
ciepłym i dynamicznym głosem”.* Prócz 
tak dobrze znanych i od lat pomagają-
cych w uwielbieniu pieśni Beata Bednarz 
przedstawiła kilka utworów z najnowszej 
swej płyty pt. Zamieszkaj ze mną, któ-
rej oficjalną premierę zaplanowano na 
23 maja. Specjalnym, jubileuszowym 
prezentem była więc, prócz możliwości 
posłuchania utworów, okazja do kupie-
nia po koncercie albumu i uzyskania au-
tografu artystki. 

Występy siostry Beaty (której tym razem 
towarzyszyli Tomasz Kańtoch grający 
na gitarze basowej, Grzegorz Kańtoch 
– na perkusji, Tomasz Kałwak – na  in-
strumentach klawiszowych, Tomasz 
Głuszak – na gitarach) prócz tego, że są 
źródłem niebywałej estetycznej przy-
jemności, właściwie animują modlitwę. 
Dlatego prezbiter Jerzy Rogaczewski 
modlił się w czasie spotkania tymi sło-
wy: Niech obecność Jezusa będzie dla 
wszystkich zachętą do głoszenia Dobrej 
Nowiny Katowicom... [oby] Bóg rozpa-

lił w nas wszystkich ogień wiary 
w Chrystusa, abyśmy wychodząc  
z tego miejsca, zabrali ze sobą entu-
zjazm do głoszenia Ewangelii... 

Dziękując Bogu pieśnią, artystce 
słowem i kwiatami nie zapomniano 
także o podziękowaniu dla współ-
autora książki, pomysłodawcy  
i koordynatora spotkania – pastora 
Jerzego Rogaczewskiego.

Na zakończenie pierwszego dnia uro-
czystości ks. biskup Tadeusz Szurman 
pobłogosławił zebranych, prezbiter Jerzy 
Rogaczewski zaś zaprosił na niedzielne 
jubileuszowe nabożeństwo.

W niedzielę 20 maja o godz. 10.00 po-
nownie zebrali się wierni i goście, by 
wspólnie podziękować za 90 lat pracy 
misyjnej prowadzonej przez baptystów 
w Katowicach. W imieniu Gospodarzy 
przybyłych przyjaciół Zboru przywi-
tali Ewa i Adam Tomanikowie. Fakt, że  
z różnych części świata napłynęło wiele 
życzeń i gratulacji, a wśród świętujących 
znaleźli się: obecny przewodniczący 
Rady KCHB w RP – prezbiter Gustaw 
Cieślar, były Prezbiter Kościoła Bapty-
stycznego w RP – pastor Grzegorz Bed-
narczyk, przedstawiciele Rady Okręgu 
Śląskiego – pastor Lucjan Gizdoń, Fran-
ciszek Długosz, przedstawiciele Zborów 
Okręgu Śląskiego reprezentujący Zbory 
z Bielska-Białej, Bytomia, Chrzanowa,  
II Zboru w Katowicach, Zboru w Orzeszu, 
Wiśle i Zabrzu, przedstawiciele Kościo-
łów chrześcijańskich (Kościoła Rzymsko-
katolickiego, Kościoła Ewangelicko- augs-
burskiego, Kościoła Ewangelicko- meto-
dystycznego oraz zborów protestanckich, 
w tym Zielonoświątkowego, Wolnych 
chrześcijan i Kościoła chrystusowego) ze 
Śląska i Zagłębia, przedstawiciel Śląskie-
go Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej 
– ks. Andrzej Malicki, pastor Dawid Watt 
z Kanady świadczy o tym, że katowiccy 
baptyści są cząstką wielkiej, chrześci-
jańskiej rodziny. Jak podkreślone zosta-
ło to w okolicznościowych życzeniach, 
cząstką ważną. Przekazujący pisemnie 
pozdrowienia od kilku milionów bapty-
stów w Europie sekretarz Europejskiej Fe-
deracji Baptystycznej – Tony Peck – za-
znaczył na przykład: [...] wyrażam słowa 
wdzięczności Bogu za Waszą wierność  
i oddanie w pracy misyjnej [...] jest [ona] 
wzorem dla wielu innych zborów w Eu-
ropie, a ks. arcybiskup Damian Zimoń  
(z Kościoła Rzymskokatolickiego) zapew-

niając w przesłanym liście o modlitwie, 
zauważył w historii katowickiego Zboru 
Boże prowadzenie. Także przybyły na 
nabożeństwo przedstawiciel władz mia-
sta – wiceprezydent Katowic Marcin Kru-
pa podzielił się osobistą, ciepłą refleksją 
związaną ze współpracą ze Zborem i od-
czytał życzenia prezydenta Katowic Pio-
tra Uszoka, który również docenił wiarę 
członków Wspólnoty, ich entuzjazm,  
a także otwarcie na bliźnich.

Jubileusz to okazja do wspomnień, ale  
i do oceny teraźniejszości czy podjęcia 
kolejnych wyzwań. Wszystkie te ele-
menty można było znaleźć w wystąpie-
niu prezbitera Jerzego Rogaczewskiego, 
który przedstawił sytuację obecną i wi-
zję Okręgu Śląskiego KCHB w RP.

By nie zatrzymywać się na tym, co prze-
szło, zachęcał również w kazaniu pa-
stor Dawid Watt. Na podstawie wersów  
z Księgi Izajasza (43, 19) – Oto Ja czynię 
rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie 
spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pu-
styni drogę, rzeki na pustkowiu – przypo-
mniał o wspaniałomyślności Boga, który 
ciągle pragnie nas obdarowywać, potrafi 
zaskakiwać wspaniałością przyszłych da-
rów: ...ani  oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka nie zdoła-
ło pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują... (1 Kor. 2, 9).

W czasie nabożeństwa śpiew animował 
zespół wokalno-instrumentalny Gospo-
darzy, prezbiter Jerzy Rogaczewski, pieśń 
solową wykonała Beata Tobiasiewicz. Po 
błogosławieństwie zgromadzeni zostali 
zaproszeni do świętowania przy stole – 
na  uroczystą agapę.

Jubileusz katowickich baptystów wzbudził 
zainteresowanie śląskich mediów: TVP Ka- 
towice w wieczornym serwisie informacyj-
nym przekazała relację z przebiegu wy-
darzeń, w ciągu dnia wspominało o nich  
również Radio Katowice, a w „Dzienniku 
Zachodnim” zamieszczono zdjęcia oraz 
obszerny opis uroczystości.  

* Cytat pochodzi z recenzji  Marka Niedźwiedz-
kiego omawiającego płytę Beaty Bednarz.

SŁOWO PRAWDY • Numer 07-08 / lipiec-sierpień 2012 • 7

Majowe Wczasy Seniora w Radości
W tym roku Wczasy Seniora w Radości odbyły się już 
w maju. Wielu na pewno obawiało się nieco majo-
wych chłodów, dlatego trudno im było zdecydować się 
na przyjazd. Ale cieszyliśmy się ze spotkania starych 
(dosłownie i w przenośni) przyjaciół, trzy osoby były 
wśród nas po raz pierwszy, a niektóre przybyły po kilku 
latach  przerwy.

Już w poniedziałek Słowem Bożym usłużył nam, 
przebywający w Radości Richard Blake. Na podsta-
wie fragmentu Dziejów Apostolskich (9,10-19) mó-
wił o Ananiaszu uczniu Jezusa, człowieku przeby-
wającym w bliskiej społeczności ze swoim Panem, 
a jednocześnie cieszącym się szacunkiem swego 
otoczenia (Dz. 22,12). Mimo pewnych zastrzeżeń, 
był posłuszny głosowi Bożemu. Po spotkaniu ze swo-
im prześladowcą Saulem, nazwał go bratem. W na-
stępnym dniu br. Gustaw Cieślar przypomniał nam 
o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, o potrze- 
bie odwagi w przekazywaniu ewangelii zbawienia. Po-
informował też o zbliżającej się Konferencji Kościoła  

i jej głównej tematyce. Natomiast br. Andrzej Seweryn  
w parciu o tekst z Listu do Efezjan (6,1-10) mówił o dniach 
złych, które mogą nadejść i naszej odpowiedzialności 
stawiania wtedy oporu różnym pokusom i wątpliwo-
ściom. Z takimi złymi dniami mieli do czynienia Da-
wid, Jan Chrzciciel, Tomasz, Piotr i inni. Jednak wszy-
scy oni dzięki umocnieniu w wewnętrznym człowieku 
(Ef. 3,16) odnieśli zwycięstwo i stali się dla nas wzorem  
i dobrym przykładem.

Dzięki uprzejmości i pomocy br. Gustawa Muszkieta 
odwiedzili nas też  baptystyczni pastorzy z Białorusi 
(trzy małżeństwa) i Litwy (jedno małżeństwo), przeby-
wający na konferencji w pobliskim Olesinie. Społecz-
ność przy herbatce, wspólnie śpiewane pieśni i dziele-
nie się informacjami o życiu w sąsiednim kraju były dla 
nas radością i zbudowaniem. Br. Aleksander Firysiuk 
opowiadał o zborze baptystycznym w Biszkeku (Kirgi-
stan), składającym się z samych byłych muzułmanów, 
do którego zaczęło uczęszczać młode rodzeństwo. 
Ich matka zabroniła im tego, a jeżeli nie zaprzestaną  
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odwiedzać tego zboru, zagroziła popełnieniem samobójstwa. 
Przyłożyła sobie nóż do szyi i kazała im przysiąc, że już nigdy 
tam nie pójdą. Wtedy syn wziął jej rękę z nożem, przyłożył go 
do swojej szyi i powiedział: „Mamo, jeżeli jest taka twoja wola, 
to mnie pozbaw życia, bo wraz z siostrą na pewno będziemy 
chodzić do tego zboru”. Wtedy matka zapłakała, puściła nóż  
i pozwoliła swoim dzieciom nadal odwiedzać ten zbór.

Z wielką ciekawością słuchaliśmy też pogadanek doktora Józefa 
Prokopczuka. Mówił nam o zdrowym spaniu, o sześciu czyn-
nikach rakotwórczych (nałogi, opalanie się, sposób odżywia-
nia się, nadwaga, obciążenie genetyczne, wiek), o objawach 
choroby Alzheimera; dowiedzieliśmy się też o dobroczynnym 
spożywaniu tranu, orzechów, pomidorów, papryki, żurawi-
ny, a unikaniu nadmiernego spożywania mięsa i tłuszczów. 
Należy też unikać stresów i z nadzieją patrzeć w przyszłość, 
ponieważ optymiści żyją najdłużej. Mechanizm objadania się 
działa tak, jak każde inne uzależnienie i dlatego trzeba podjąć 
z tym świadomą walkę. Ludzie w starszym wieku powinni pić 
wiele płynów (2 litry dziennie) i korzystać z ruchu na świeżym 
powietrzu. I właśnie z tego ruchu korzystaliśmy, spacerując 
leśnymi ścieżkami wokół naszego Ośrodka.

Trzymając się dobrze przyjętej kiedyś zasady, złożyliśmy spe-
cjalną ofiarę na potrzeby Ośrodka w wysokości 637 złotych. 
Wiele śpiewaliśmy i modliliśmy się o Boże błogosławieństwa 
dla naszych rodzin. Dzieliliśmy się także swoimi przeżyciami, 
słuchaliśmy recytowanych wierszy, opowiadań wielu uczest-
ników o ich życiu, ich radościach i smutkach. 

W sobotę mieliśmy przyjemność gościć przybyłych z Gło-
gowa z rozweselającym programem Ewelinę Tołopiło i Jo-
annę Bernat. Przebrani za klowny starały się one nas nieco 
rozśmieszyć i  rozweselić, jednym słowem, zastosowały tak 
zwaną śmiechoterapię. Jesteśmy wdzięczni im za trud i chęć 
wspomagania ludzi w starszym wieku. Również w sobotę 
gościliśmy Paulinę i Szymona Statecznych z Katowic, którzy 
wystąpili z koncertem chrześcijańskich pieśni. Wspaniała gra 
Pauliny na elektrycznym pianinie i wirtuozowska gra Szymo-
na na skrzypach dostarczyły nam wspaniałych przeżyć. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za jeszcze jeden rok życia i wszyst-
kie budujące nauki na Wczasach Seniora w Radości. Wielu 
uczestników tych Wczasów tym razem z powodów zdro-
wotnych nie mogło być z nami, ale bardzo tego żałowało. 
Dzwonili, pozdrawiali, zapewniali o swoich modlitwach. 
Zżyliśmy się ze sobą i tęsknimy za następnym spotkaniem. 
Niektórzy mówili, że nie zamierzali już uczestniczyć, ale nie 
mogli się oprzeć telefonom i prośbom swoich przyjaciół i dla-
tego jeszcze raz odważyli się przyjechać. Niech dobry Bóg 
wspomaga i posila wszystkich tych, którzy w Nim pokładają 
swoją nadzieję. W swoim Słowie zapewnia On nas: „Pozosta-
nę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę 
was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił i Ja będę dźwigał  
i ratował” (Izaj. 46,4).   

z olsztyńskiego zboru Kościoła Zielo-
noświątkowego oraz Janusz Kaliszuk 
i Alicja Suchodolska - oboje z bap-
tystycznego zboru w Bartoszycach. 
Podczas nabożeństwa Słowem Bożym 
usłużył jeden z wykładowców WBST - 
pastor Robert Miksa z Gdańska. 

Jesteśmy Bogu niezmiernie wdzięcz-
ni za pomyślnie zakończony kolejny 
rok akademicki w naszym Seminarium. 
We wrześniu 2011 roku nieustannie 
dziękując Panu, cieszyliśmy się z po-
nad 20-osobowej grupy nowych stu-
dentów, potem z uzyskania w marcu 
br. stopnia doktora nauk teologicznych 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej w Warszawie przez naszego wykła-
dowcę, pastora Mateusza Wicharego 
oraz zdanych z powodzeniem czerw-
cowych egzaminów dyplomowych na-
szych studentów. Z pokorą i nadzieją 
pokładamy ufność w Bogu, że po raz 
kolejny przyzna się do naszej służby  
i pobłogosławi WBST co najmniej rów-

Drodzy Czytelnicy, płyta DVD z prezentacją  
o tematyce kreacjonistycznej pochodzi z mate-
riałów powstałych pod koniec lat siedemdziesią-
tych XX wieku i została wyprodukowana w Polsce 
przez znane chyba nam wszystkim wydawnictwo 
Vocatio. Przy okazji chciałbym podziękować wy-
dawnictwu Vocatio za za-
interesowanie się tym 
ciekawym i waż-
nym tematem, 
jakim jest biblij-
ny kreacjonizm 
oraz za otrzy-
mane płyty  
z prezentacją.

Kilka słów  
o samej pre-
zentacji. Ma-

teriał pochodzi, jak już wspomniałem z końca lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, nie jest więc najświeższej daty. 
Niemniej jednak biorąc pod uwagę skąpość materiałów do-
tyczących tego zagadnienia jest to cenna i pożyteczna po-
zycja. Jedną z jej zalet jest prostota i dobre uporządkowanie 
materiału i możliwość wyboru tematów, co może np. ułatwić 
przeprowadzenie spotkania omawiającego w/w zagadnienie. 

Pomimo faktu, że jest to dobry materiał, zawsze powinniśmy 
mieć świadomość, że kiedy mówimy o sprawach, w których 
Słowo Boże milczy lub nie podaje szczegółów – a dotyczy 
tak odległych czasowo wydarzeń, bazując w dużej części na 
odkryciach naukowych, które jakże często są wielokrotnie 
modyfikowane – nie możemy mieć ostatecznej pewności, 
że sprawy przebiegały dokładnie tak, jak jest to prezento-
wane. I tak materiał ten, choć w latach siedemdziesiątych 
spełniał wszystkie wymogi rzetelności naukowej, dzisiaj 
jednak wymaga poprawek. Nauka zrobiła kilka kroków do 
przodu i pewne rzeczy zostały poprawione i uzupełnione. Ja 
i kilku członków Biblijnego Towarzystwa Kreacjonistyczne-
go zauważyliśmy pewne nieścisłości. Np. tzw. Pangea, czyli 
superkontynent nie jest już dzisiaj teorią, na którą powołu-
ją się biblijni kreacjoniści i raczej nigdy taki prakontynent 
nie istniał. Wiąże się to z faktem, że widoczne kontynenty 
leżą na płytach kontynentalnych a te zawsze się stykają, tyle, 
że pod wodą. Stąd prosty wniosek, że kontynenty (to, co 
wystaje nad wodę) nigdy nie mogły być połączone. Jeżeli 
zrobimy eksperyment, jak to przeprowadza w swoich wy-
kładach Kent Hovind i obniżymy poziom wody o 200m to 

W niedzielę 24 czerwca br. odbyło 
się uroczyste zakończenie roku akade-
mickiego w Wyższym Baptystycznym 
Seminarium Teologicznym w Warsza-
wie-Radości. Podczas nabożeństwa 
zamykającego kolejny rok działalności 
edukacyjnej naszego Seminarium, z rąk 
Rektora prezb. dr. Andrzeja Seweryna  
i Przewodniczącego Rady Seminarium 
prezb. Krzysztofa Osieckiego, dyplomy 
licencjata teologii baptystycznej ode-
brało trzech absolwentów: Krzysztof 
Adamkowski (tytuł pracy dyplomowej: 
Wpływ duchowości lidera na ducho-
wość Kościoła na przykładzie osoby 
i służby Ap. Pawła), Andrzej Dobosz 
(Uzależnienie alkoholowe i jego tera-
pia w świetle zasad biblijnych) oraz 
Wiktor Kluczenko (Zarys dziejów 
baptyzmu w Szczecinie na tle innych 
Kościołów). Poza tym dyplomy ukoń-
czenia nauki w WBST otrzymali także 
uczestnicy pierwszej edycji Rocznego 
Instytutu Biblijnego: Jolanta Cieplińska 

nie liczną co w zeszłym roku akade-
mickim grupą nowych studentów. 

Drodzy Bracia i Siostry w Chry-
stusie, serdecznie dziękujemy Wam 
za wszelkie modlitewne i materialne 
wsparcie, którego udzieliliście naszemu 
Seminarium. Równocześnie prosimy 
Was o to, byście nadal pamiętali o nas 
w Waszych modlitwach zanoszonych 
do Pana. Podajemy również numer 
konta, na które możecie przesyłać Wa-
sze z serca płynące ofiary i darowizny: 
Bank Zachodni WBK nr 09 1090 1753 
0000 0001 1684 2251

Zapraszamy Was do zapoznania 
się z ofertą edukacyjną WBST, która 
dostępna jest na naszej stronie inter-
netowej www.wbst.edu.pl, na której 
znajdziecie szczegółowe informacje 
odnośnie niestacjonarnych studiów teo-
logicznych, Rocznego Instytutu Biblij-
nego oraz Instytutu Katechetycznego. 
Do zobaczenia w Radości w nowym 
roku akademickim 2012/2013.  

      Zakończenie roku     akademickiego 2011/2012 w WBST w Warszawie
Emilia Jarczyńska  

zobaczymy, że wszystkie kontynenty są nam dostępne bez 
użycia łodzi oraz linie brzegowe mają zupełnie odmienne 
kształty. Wyliczenia dotyczące ilości zwierząt w Arce No-
ego także mogły być inne. Niektórzy biblijni kreacjoniści 
jak np. Paul Garner z brytyjskiego biblijnego towarzystwa 
kreacjonistycznego uważa, że mogło ich być od 4000 do 
16 000 a nie, jak jest na prezentacji 35 000, co oczywi-
ście byłoby korzystniejsze dla Noego [mniej zwierząt  
do wykarmienia].

Nie jest jednak moją intencją krytyka materiału, do które-
go sam przecież zachęcam.  Raczej pragnę, aby płyta ta 
posłużyła Wam jako materiał do zainteresowania się waż-
nym dla chrześcijan tematem. Porusza ona temat, który od 
kilkudziesięciu lat wywołuje wciąż niesamowitą agresję 
ze strony wszelkiej maści materialistów i tzw. ludzi nauki, 
którzy „wiedzą jak jest naprawdę”. Pamiętajmy, że biblij-
na historia powstania świata jest nieodłącznym elementem 
tożsamości Kościoła. Jeżeli pozwolimy na zmitologizo-
wanie takich wydarzeń, jak historyczne istnienie Adama 
i Ewy, potopu, prawdziwości biblijnych genealogii oraz 
wielu innych biblijnych historii, to okaże się, że ewangelia 
o zbawieniu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa jest zawieszo-
na w historycznej próżni i niczym się nie różni od innych  
mitycznych religii.

Gdyby ktoś z Was, drodzy czytelnicy miał więcej pytań 
to zapraszam na nasze strony: www.stworzenie.org oraz 
www.inteligentny-projekt.pl.  

NAUKOWY 
KREACJONIZM           

A GEOLOGICZNY ZAPIS SKAMIELIN

Wiara  

 ma  
sens!

Michał Prończuk
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Służba
w Dzierżyńsku
z pastorem Siergiejem Konyszewem z Białorusi 
rozmawia Daniel Trusiewicz

Proszę o przedstawienie się. Jak trafiłeś 
do Dzierżyńska? 

Nazywam się Siergiej Konyszew i mam 
47 lat. Mieszkam w mieście Dzierżyńsk, 
na Białorusi. Nawróciłem się w 1993 r. 
w Kazachstanie a rok później zaanga-
żowałem się w służbę chrześcijańską.  
W roku 2000 podjęliśmy z żoną Na-
dzieją decyzję o wyjeździe do Białorusi, 
ponieważ czuliśmy powołanie do służ-
by chrześcijańskiej w tym kraju. Wtedy 
sprzedaliśmy nasz dom w Kazachstanie 
i pojechaliśmy z całą rodziną. Odczu-
liśmy, że Bóg potwierdził nasze powo-
łanie, gdyż baptyści białoruscy przyjęli 
nas z otwartymi ramionami i skierowali 
nas do seminarium a potem do pracy. 
Już po pół roku pobytu w nowym dla 
nas kraju otrzymaliśmy obywatelstwo 
białoruskie. Pierwszy rok spędziliśmy 
w miejscowości Kołodziszcze a potem 
posłano nas do Dzierżyńska. Najpierw 
przyjechaliśmy tu z małżonką na reko-

nesans i po pewnym okresie modlitwy 
i zastanawiania się podjęliśmy decyzję, 
że chcemy spróbować swoich sił w pra-
cy misyjnej w Dzierżyńsku. Wtedy zo-
stał zakupiony dom, w którym zamiesz-
kaliśmy i zaczęliśmy tam od razu organi-
zować studia biblijne dla naszej rodziny 
oraz zapraszać okolicznych sąsiadów. 
Na początku było nas tylko dwoje do-
rosłych, ale razem z  dziećmi było już 
8 osób, gdyż mieliśmy wtedy 6 dzieci. 
Także od samego początku mieliśmy  
w naszym zborze szkółkę niedzielną. 
Rok później dołączyła do nas jeszcze 
jedna rodzina z Kazachstanu. Od tego 
czasu także nasza rodzina powiększy-
ła się do 13 dzieci, ponieważ w mię-
dzyczasie wzięliśmy na wychowanie 
7 dzieci, w większości sieroty z pobli-
skiego domu dziecka. Obecnie troje 
naszych dzieci już się usamodzielniło, 
ale nadal z nami jest 10 młodszych. 
Cieszymy się, że także w taki sposób 
możemy służyć Bogu i ludziom. 

Jaki jest twój zbór a także miasto,  
w którym istnieje? 

Po 10 latach pracy mamy ok. 30 
ochrzczonych członków, a na niedziel-
nych nabożeństwach jest za każdym 
razem ok. 50 osób. Działa szkółka nie-
dzielna dla dzieci oraz odbywają się 
spotkania dla kobiet i młodzieży. Regu-
larnie, każdego roku latem odbywają się 
chrzty w pobliskim jeziorze. Wykorzy-
stujemy te okazje do publicznego świa-
dectwa wiary. Zbór nasz bardzo dobrze 
rozwinął służbę socjalną aby dotrzeć 
do ubogich i najbardziej potrzebują-
cych pomocy. Korzystają oni z możli-
wości otrzymania wsparcia w formie 
podstawowych produktów żywnościo-
wych, a także odzieży i leków. Każdego 
lata organizujemy obozy dla młodzieży 
i dzieci. Działają także trzy placówki 
misyjne, gdzie ludzie ze wsi Zaboło-
ty, Juckij i Niegiereło spotykają się raz  
w tygodniu na studia biblijne i modli-
twę. Cieszy fakt, że dorastają młodzi 
liderzy, którzy przygotowują się już do 
samodzielnego prowadzenia służby. 
W Dzierżyńsku mieszka ok. 25 tysięcy 
ludzi. Jest to miasto robotnicze, gdzie 
działa kilkanaście fabryk (np. fabryka 
farb i lakierów, części do samochodów  
i maszyn rolniczych i inne). Nasze miasto 
jest znane z tradycji komunistycznych, 
choćby nawet sama nazwa wskazuje na 
to. Ludzie w naszym mieście nie są spe-
cjalnie otwarci na Ewangelię; większość 
z nich jest nominalnymi chrześcijanami 
wyznania prawosławnego, ale nietrudno 
tu spotkać także ateistów.

Jaka była historia chrześcijaństwa  
w twoim regionie? 

Chrześcijaństwo przyszło tu w okresie 
wczesnego średniowiecza. W tym cza-
sie było to Wielkie Księstwo Litewskie. 
Wspaniałą kartę historii w okresie Re-
formacji w XVI wieku zapisał Mikołaj 
Radziwiłł, wieki nestor i patron Refor-
macji na ówczesnej Litwie, która obej-
mowała wtedy większość ziem obecnej 
Białorusi. Radziwiłł propagował prote-
stantyzm i rozpowszechniał wśród na-
rodu tzw. Biblię Brzeską. Wtedy nasze 
miasto nazywało się Kojdanow i było 
we władaniu rodu Radziwiłłów. W du-
chowym sensie najtrudniejszy był okres 
komunizmu w XX wieku. Sowieci na 
cześć Feliksa Dzierżyńskiego, działa-
cza komunistycznego zmienili nazwę 

miasta w latach 30-tych ubiegłego stu-
lecia. Można by powiedzieć, ze był to 
niewątpliwie najciemniejszy okres w hi-
storii naszego kraju. Wtedy Biblia była 
zakazaną księgą a setki, jeśli nie tysiące 
przywódców chrześcijańskich więzio-
no i wywożono na Sybir z powodu ich 
działalności misyjnej. Dziś, dzięki Bogu 
mamy tu względną tolerancję religijną. 
Obecnie oprócz baptystów działają  
w naszym mieście także prawosławni, 
katolicy, zielonoświątkowcy i inni cha-
ryzmatycy, a także niestety są tu tzw. 
„świadkowie Jehowy” i wyjątkowo dużą 
popularnością cieszy się okultyzm. 

Jakie formy pracy misyjnej prowadzą 
baptyści w Dzierżyńsku?

Odwiedzamy pobliskie domy dziecka, 
rozdajemy traktaty i Biblie, prowadzimy 
służbę socjalną, organizujemy wieczo-
ry muzyczne ze świadectwami, kobiety 
wytwarzają swoje rękodzieło, to tylko 
niektóre i typowe dla nas formy dzia-
łalności. Najbardziej owocne są obozy 
każdego lata, trzymamy się zasady, że 
60% jest z kościoła, a reszta uczestni-
ków spoza, aby wywierać znaczący 
wpływ na niewierzących. Jednorazo-
wo ok. 70 osób jedzie do lasu nad je-
ziorem; pierwszy obóz odbył się 10 lat 
temu a potem każdego roku, nieraz na-
wet dwa dla młodzieży i dzieci. To jest 
bardzo owocna praca. Ważne jest, aby 
angażować członków zboru do tej pra-
cy. Poza tym dobrze idzie praca wśród 
kobiet, które regularnie spotykają się na 
modlitwę, wykonują rękodzieło, razem 
gotują lub pieką, dyskutują, a przede 
wszystkim modlą się o swoje dzieci  
i mężów. Na każdym spotkaniu poja-
wiają się też kobiety spoza zboru, więc 
ta praca ma także aspekt misyjny.

Jakich trudności w waszej służbie do-
świadczacie? 

Chyba najtrudniejszy okres to budowa 
kaplicy. Prawdę mówiąc, to ciągle coś 
budujemy, kiedy tylko przyszliśmy do 
Dzierżyńska, to budowaliśmy kaplicę 
i nasze mieszkanie, potem był remont 
aby przygotować miejsce dla rosnącej 
rodziny i zboru, a teraz jest rozbudo-
wa. Aktualnie mamy salę nabożeństw, 
która może pomieścić ok. 50 osób ale 
rozbudowujemy ją, aby zrobić miejsce 
dla 200. Innym wyzwaniem jest finan-
sowanie obozów letnich. Potrzebujemy 
ok. 1000 euro, aby zorganizować jeden 

turnus w czasie lata. Po-
krywamy z tego koszty 
osób, które nie mogą za 
siebie zapłacić z powo-
du ubóstwa, co znaczy 
w praktyce większość 
uczestników. Dla nich to 
jest jedyna możliwość 
wyjazdu gdziekolwiek. 
Trzeba siać dobre nasie-
nie ewangelii i czekać 
na owoce. Jak wiadomo, 
na Białorusi wierzący są 
ograniczani, nie jest to 
jawne prześladowanie, ale  
różnych trudności nie brakuje. Na przy-
kład nie można swobodnie organizować 
publicznych ewangelizacji a także nabo-
żeństwa w domach prywatnych lub na 
wolnym powietrzu w miejscach publicz-
nych są uznawane przez władze za nie-
legalne i zagrożone karami grzywny, lub 
nawet aresztu dla organizatorów. My też 
musieliśmy stoczyć batalię o organizacje 
obozów. Wtedy poszedłem do burmi-
strza miasta i powiedziałem mu, że je-
śli zabroni nam działalności, to zgodnie  
z zasadą: „krew męczenników staje się 
nasieniem wiary” – i tak nie zatrzyma 
dzieła Bożego. Musieliśmy też walczyć 
o to, aby odbywały się nabożeństwa, 
choć mamy salę wydzieloną do tych 
celów, ale dom jest zarejestrowany jako 
prywatny i jesteśmy obecnie w trakcie 
starań aby otrzymać rejestrację. 

Jakie możesz wymienić szczególne 
sukcesy?

Największym naszym sukcesem są 
obozy letnie. Uczestnicy zawsze chęt-
nie biorą w nich udział i angażują się 
z pasją. Na każdym obozie są nawró-
cenia a rodzice są zadowoleni, że ich 
dzieci jeżdżą na nasze obozy. Rodzice 
doceniają nasze wysiłki widząc dobre 
rezultaty. Pamiętam syna jednego z pa-
storów, który miał opinię raczej trudne-
go dziecka i różne kłopoty. Na naszym 
obozie doświadczył nawrócenia i prze-
miany tak radykalnej, że jego rodzice 
byli dosłownie w szoku. Większość na-
szych członków zboru nawróciła się na 
obozach i wielu tam zostało ochrzczo-
nych, podobnie zresztą jak moje star-
sze dzieci. W czasie takiego obozu są 
dwa wykłady biblijne każdego dnia, 
rano i wieczorem. W ciągu dnia lu-
dzie zajmują się sportem, grają w różne  
gry, chodzą na wycieczki, rozmawiają, 

modlą się, itp. Wieczorami organizo-
wane są ogniska, gdzie rozbrzmiewa-
ją piękne chrześcijańskie pieśni przy 
akompaniamencie gitary. Do organizacji 
takich obozów konieczny jest transport, 
gdyż wszystkie produkty spożywcze 
i wodę do picia musimy tam zawieźć, 
gdyż nie ma tam możliwości korzysta-
nia z lodówki. Więc prawie codziennie 
jest robione zaopatrzenie. Mamy stare 
i ciągle psujące się auto, które powin-
no już iść na złom i potrzebny nam jest 
samochód typu bus. Tego lata odbywać 
się będzie kilka obozów. Kolejnym suk-
cesem jest to, że moje dzieci są wie-
rzące i najstarsza córka razem ze swo-
im mężem studiują w szkole misyjnej  
w Kiszyniowie (Mołdawia), po czym 
chcą służyć misyjnie. 

O co możemy się modlić? 

Przede wszystkim, aby nasz dom mo-
dlitwy był zawsze wypełniony ludźmi. 
Jak dotąd, to obecna kaplica jest już  
za mała i jesteśmy w trakcie rozbudo-
wy. Módlcie się, aby ludzie byli otwarci 
na ewangelię, aby liderzy i kaznodzieje 
zdobywali powołanie oraz odpowied-
nie przygotowanie. Jesteśmy wdzięcz-
ni Bogu za obecnych czterech braci, 
którzy razem ze mną regularnie gło-
szą kazania. Modlimy się także o swój 
własny dom lub mieszkanie, ponieważ  
do tej pory mieszkamy w służbowym. 
Miasto buduje dla nas mieszkanie, ale 
jakoś długo się to ciągnie, więc modli-
my się o przyspieszenie tempa. Modli-
my się, aby nasze dzieci były zdrowe 
i abyśmy mieli mądrość je wychować 
oraz przekazać wiarę w Boga. Jeden 
z synów właśnie oznajmił, że pra-
gnie iść na uniwersytet. Prosimy tak-
że o modlitwę o samochód (bus) do 
naszej służby zborowej i organizacji  
obozów.  

Pastor Siergiej Konyszew z rodziną

Dom modlitwy w Dzierżyńsku
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Żyjemy w czasach szybko się zmienia-
jących, co często sprawia, że odrzuca-
my mądrość minionych pokoleń, nawet 
gdy wewnątrz czujemy, że coś ważnego 
tracimy. Czasem wydaje nam się, że ina-
czej po prostu się nie da – stare wzorce 
nie przystają do tempa, które jest nam 
narzucone, bądź do warunków, w któ-
rych funkcjonujemy. 

Po co nam małżeństwo? Tak, wiem, wie-
le osób odpowie: przecież Słowo Boże 
o nim mówi, więc po co o to pytasz. Py-
tanie brzmi O CZYM mówi Słowo? Czy 
mówi o tym samym związku, który my 
mamy na myśli, mówiąc małżeństwo? 

Zacznijmy od kwestii względnie oczy-
wistych. Wszyscy wiemy, że Biblia mówi  
o potrzebie wierności – tworzeniu jed-
ności jednego ciała (Rdz 2:24). Wiemy, 
że małżeństwo to więź mężczyzny  
z kobietą (Rdz 2:24), a nie związki jed-
nopłciowe, które Biblia potępia (np. 
Rz 1:27). Wiemy, że Bożym ideałem 
dla małżeństwa jest monogamia i je-
den związek aż do śmierci (Mt 19:8-9). 
Wiemy, że rodzina – ojciec i matka – 
są Bożym miejscem dla pojawienia się  
i rozwoju dzieci (Rdz 1:28). Ale w jakim 
celu tak właśnie, a nie inaczej ma to wy-
glądać? Czemu to ma służyć? 

Wiele osób dzisiaj szukając sensu mał-
żeństwa mówi o spełnieniu, realizacji 
powołania. I myślę, że słusznie. Pytanie 
jednak brzmi, CO jest owym powoła-
niem. W czym mamy się spełniać? – Czy 
w czymkolwiek, czego zapragniemy? 
Wielu również mówi 
o tym, 

że celem małżeństwa jest satysfakcja 
każdego z małżonków, zadowolenie  
w każdej sferze – emocjonalnej, sek-
sualnej, finansowej, w macierzyństwie,  
w służbie... Tytuły książek o małżeń-
stwiew większości to: „Małżeństwo za 
jakim tęsknisz”, „Szczęśliwe/spełnione 
małżeństwo”, „Udany seks małżeński”, 
itp.  W skrócie, sugerują one, przynaj-
mniej tytułami, że sednem małżeństwa 
jest to, by małżonkom było dobrze. 

Myślę, że to fałszywy trop. Sednem życia 
człowieka nie jest jego własne zadowo-
lenie. Człowiek, który żyje dla własnego 
szczęścia, żyje iluzją. Jest pożałowania 
godny i marnuje swoje życie. NIE JEST 
tego wart. A paradoksalnie jest powoła-
ny i stworzony do czegoś wspanialszego 
i szlachetniejszego – do życia dla chwały 
Swego Stwórcy. W Bogu i w życiu dla 
Niego powinien odnaleźć samego sie-
bie. Szukanie siebie w sobie samym jest 
żałosne. Przykre. Absurdalne. 

Podobnie z małżeństwem. Szukanie 
sensu, spełnienia w samych sobie, jest 
po prostu grzeszne. To egocentryzm.  
Próżność. Fascynacja drugą osobą może 
starczyć na jakiś czas, ale nie na dłu-
go. Raczej na krócej niż dłużej. Zawsze  
w końcu pojawi się ktoś atrakcyjniejszy – 
młodszy, bogatszy, bardziej wpływowy, 
błyskotliwy, oczytany, pobożniej-
szy... Jeśli chodziłoby tylko 
o to, by nam 
było 

dobrze, małżeństwo nie mogłoby być 
ustanowione na całe życie. Po prostu, 
jeśli wymaga tak dużo, nie wydaje się 
odpowiednim związkiem. 

Jeśli nie będziemy rozumieć celowo-
ści małżeństwa, będziemy sfrustrowani 
i rozczarowani. Będziemy się miotać, 
czując, że więź, w którą weszliśmy nie 
realizuje naszych oczekiwań. Jakie więc 
cele Bóg postawił przed parą z mężczy-
zny i kobiety, skoro uznał, że małżeń-
stwo będzie najodpowiedniejszą dla 
nich formą więzi? 

Małżeństwo i panowanie

Małżeństwo pojawia się w kontekście 
wyjątkowym. To, co pierwszy opis stwo-
rzenia zamyka w lakonicznym stwier-
dzeniu: „Jako mężczyznę i niewiastę 
stworzył ich” (1:27), drugi opis opisuje 
szczegółowo, mówiąc również o mał-
żeństwie (2:18-24). Kobieta i mężczyzna 
jako pierwsze małżeń-
stwo w szcze-
gólności, ale  
i cała ludz-
kość, 

otrzymują wyjątkowy nakaz czynienia 
sobie ziemi poddanej/ panowania nad nią 
(1:28). Owo panowanie wynika ze stwo-
rzenia ich różnorodnie, na obraz „nasz”  
(w. 1:26)/ podobnego do nas (1:26), ale  
i obraz swój (1:27). To więc zadanie  dla 
zespołu – dla rodziny, ale docelowo i in-
nych więzi, jakie ludzie ze sobą tworzą, 
np. społeczeństw, narodów, kościołów. 
Dla ludzkości w ogóle, ale i dla każdego 
z osobna, w ramach owej ludzkości. 

Czym jest owo panowanie? To zadanie 
przemiany świata. Bóg wskazuje zasad-
niczo dwa kierunki: napełnianie ziemi 
(1:28), czyli tworzenie nowych potom-
ków, oraz pracę – przemianę świata 
zastanego w coś innego (2:15). Te dwa 
kierunki powiązane są z odpowiednimi 
płciami, co widać w skutkach grzechu – 
przekleństwie: dla kobiety wiąże się ono 
z rodzeniem dzieci, dla mężczyzny –  
z pracą w ziemi (3:16-17). Jest to jednak 
zadanie zespołowe, w związku z czym 
owego podziału nie można traktować  
w kategoriach wyłączności, ale raczej 
specjalizacji. Jest więc zadanie pracy 
dla kobiet i wychowania dla mężczy-
zny, choć specjalizacja jest odwrotna.  
I to właśnie chcę podkreślić. Panowanie 
to działanie zespołowe. Tak, można je 
realizować również poprzez zbory, fir-
my, szkoły, organizacje, osady, miasta, 
narody, społeczeństwa, cywilizacje. Ale 
w wymiarze najbardziej podstawowym, 
to właśnie rodzina jest owym zaplano-
wanym zespołem, w którym realizują się 
dwie najważniejsze składowe panowa-
nia. To rodzenie i wychowanie, kształto-
wanie kolejnego pokolenia. To po drugie 
zmiana świata wokół nas. 

Potrzebujemy siebie nawzajem. Kobieta 
została stworzona gdyż mężczyzna był 
„sam”. I co ciekawe, w tym wspania-
łym świecie, w społeczności z Bogiem 
i stworzonym wspaniałym światem, bez 
kobiety było mu „niedobrze” (2:18). To 
wyjątkowe słowa, mówiące o godności  
i wartości kobiety. Samo istnienie ko-
biety, jej towarzyszenie mężczyźnie, ze 
względu na to, kim jest, zmienia jego 
świat. To ona, i nikt inny, jest „pomocą 
dla niego odpowiednią” (2;18). Męż-
czyzna więc potrzebuje kobiety, aby 
mógł realizować swoje powołanie. I nie 
chodzi o to, żeby kobieta wyręczała go  
w pracy. Chodzi o to, by była u jego 
boku, gdziekolwiek Bóg go powoła. 

Bóg stawia przed rodziną zadania, któ-
rych realizacja jest jej celem. Nic innego. 
Te zadania mogą być różne, ale general-
nie łączą się z zadaniami wyznaczonymi 
dla pierwszej pary. To tworzenie kolej-
nego pokolenia Bożych sług i poprzez 
wychowywanie dla Pana dzieci (Ef 6:1) 
i poprzez wpływ na nowe osoby w ko-
ściele. To służba swym domem osobom 
potrzebującym ciepła, opieki, miłości,  
troski, a może po prostu normalnych 
wzorców? To odkrycie danych przez Bo-
ga talentów i poświęcenie się służbie 
ich wykorzystywania. Wpływanie na 
świat przez bycie wiernym i oddanym  
w używaniu zdolności, które dał nam 
Bóg. To modlenie się o swoją firmę, pra-
cę, powodzenie rodzinnych projektów. 
To bycie razem, wspólnie, w tym, co nas  
spotyka. 

Małżeństwo a pokolenia

Aspektem, który chciałbym w owym 
panowaniu podkreślić, jest następstwo 
pokoleń. Mam wrażenie, że to wymiar 
rodziny często dziś lekceważony. Tak, 
to prawda, nowa rodzina ma opuścić 
swych rodziców, aby stali się ze sobą 
jednym ciałem (Rdz 2:24). Nasza lo-
jalność ma być innymi słowy najpierw  
i przede wszystkim względem tej osoby, 
z którą wiążemy się węzłem małżeń-
skim, a nie względem naszych rodzi-
ców. Co, jak wiemy choćby z dowcipów 
o teściowych, nie zawsze jest łatwe. 

Ta nowa lojalność nie oznacza zniszcze-
nia ciągłości rodziny. Rodzina to nastę-
pujące po sobie pokolenia. To sztafeta. 
Kiedyś przeczytałem o współczesnym 
chrześcijaninie, który pochodził z Arme- 
nii. Jego rodzina w III wieku przyjęła 
chrześcijaństwo i od III wieku prowa-
dzi rejestr kolejnych pokoleń. Więcej: 
w każdym pokoleniu jeden mężczyzna 
zostawał duchownym. Od III wieku! 
Pamiętam również świadectwo kolegi-
pastora z Myanmaru, którego rodzina 
od kilku pokoleń (od kiedy jeden z jego 
przodków został chrześcijaninem), pod-
jęła zobowiązanie, że pierworodny bę-
dzie pastorem. Ten mój kolega był pier-
worodnym. Od małego z dumą czekał 
na chwilę, gdy zostanie pastorem. I jest 
pastorem dobrym.

Podejrzewam, że dla części Czytelni- 
ków takie historie będą wzbudzały po-

dejrzliwość. Jesteśmy przyzwyczajeni, 
że poprzednie pokolenia nie mają prawa 
kształtować naszej tożsamości, a swo- 
je powołanie musimy wybrać sami, aby  
było autentyczne. Czy faktycznie owa 
niezależność każdego pokolenia tak 
wspaniale nam służy? Śmiem twierdzić,  
że bardzo często to lekceważenie mą-
drości, której rozpaczliwie potrzebuje-
my i dojrzałości, której nie mamy. Od-
rzucamy kapitał zgromadzony przez 
wcześniejsze pokolenia, w imię moim 
zdaniem źle pojętej samodzielności. Pa-
miętam świadectwo młodego człowie-
ka, który przyjechał do Polski z Afryki. 
Uznawszy, że potrzebuje żony zwrócił 
się do swego pastora: „W moim kraju 
żonę znajdują rodzice. Ty jesteś tutaj 
moim ojcem. Znajdź mi odpowiednią 
osobę”. Czy jest w tym mądrość, czy 
głupota? Abstrahując od faktu, że w tym 
przypadku wybór pastora okazał się 
trafny i jest potwierdzony wieloletnim 
szczęśliwym pożyciem, zapytajmy się, 
kto ma więcej mądrości – doświadcze-
ni życiem rodzice, czy młoda osoba? 
A skoro jakość wyborów wyraża się  
w trwałości związków – o czym świad-
czą współczesne rozwody? 

Nie twierdzę, że wybór małżonka przez 
rodziców jest zasadą absolutną, ani że 
nie ma wad. Ale dyskutowałbym, czy 
współczesny sposób znajdowania mał-
żonka jest lepszy. W końcu, nie ryzyko-
wałbym i nikomu bym nie polecał wią-
zania się z kimś wbrew opinii dojrzałych 
osób w rodzinie i w kościele.

Rodzina to sztafeta, a nasze małżeń-
stwo to tylko jedna z części drużyny, 
którą stanowią następujące pokolenia. 
Przejmujemy określony kapitał: finan-
sowy, duchowy, kulturowy. Tak, trzeba 
go oczyszczać w świetle Słowa. Tak, 
trzeba być krytycznym. Ale uważajmy. 
Kiepskie z nas pępki świata. Nawet jeśli 
nasi rodzice popełnili błędy, nawet jeśli 
nie są osobami nawróconymi – bądźmy 
pokorni. Dostrzeżmy wartości i zasady, 
które nas ukształtowały. Zastanówmy 
się nad nimi. Może znajdziemy w nich 
mądrość sprzed wielu pokoleń wstecz? 
Nie odrzucajmy tego pochopnie. 

I w końcu – patrzmy w przód. Wiem, 
że nie wszystkim małżeństwom Bóg 
daje potomstwo. Ale bądźmy mądrzy. 
Wszystko ma swój czas. Nie zwlekajmy 

TEMAT NUMERU: MAŁżEńSTWO I RODZINA

Po co małżeństwo?
Mateusz Wichary
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Mężowie, miłujcie żony swoje, 
jak i Chrystus umiłował Kościół  
i wydał zań samego siebie.

Efezjan 5:25

Boży projekt małżeństwa w Biblii 
przedstawia męża kochającego 
swą żonę w sposób, w jaki Chry-
stus kocha swój lud, a żonę jako 

odpowiadającą mężowi w sposób,  
w jaki lud Chrystusowy powinien 
mu odpowiadać. Ten projekt był  
w Bożych myślach, gdy posłał Jezu-
sa na ziemię. Chrystus przyszedł po 
swą oblubienicę i umarł za nią, aby 
pokazać, czym powinno być mał-
żeństwo. 

Nie, nie chcę powiedzieć, że cho-
dzi w tym obrazie o to, by mężowie 
cierpieli przez swoje żony. Choć to 
prawda, że w pewnym sensie tak 
właśnie stało się z Chrystusem. Cier-
piał, aby sprawić, by lud – oblubieni-
ca – powstał, a lud ów składa się do-
kładnie z tych osób, prze które cier-
piał. Wiele z jego cierpień wywołało 
opuszczenie go przez uczniów (Ma-
teusza 26:56). Ale istotą tej analogii 
jest to, jak Jezus ich pokochał: aż do 
śmierci, i że ich nie odrzucił.

Boży projekt dla małżeństwa był  
wcześniejszy, niż związek Adama  
i Ewy i przyjście Chrystusa. Wiemy  
o tym, bowiem gdy apostoł Chrystu-
sa wyjaśnia tajemnicę małżeństwa,  
sięga do samego początku Biblii  
i cytuje Księgę Rodzaju (2:24): „Opu-
ści mąż ojca swego i matkę swoją  
i złączy się z żoną swoją i staną się 
jednym ciałem”. Potem w następnym 
zdaniu komentuje te słowa: „Tajem-
nica to wielka, ale ja odnoszę to do 
Chrystusa i Kościoła” (Efezjan 5:32). 

Oznacza to, że w Bożym zamyśle 
małżeństwo zostało zaprojektowa-

ne od początku jako przedstawienie 
więzi Chrystusa z jego ludem. Powo- 
dem, dla którego ów projekt nazwa-
ny jest  „tajemnicą”, jest to, iż ów cel 
dla małżeństwa nie był jasno obja-
wiony aż do przyjścia Chrystusa. Te-
raz widzimy, że małżeństwo miało 
uczynić miłość Chrystusa do jego 
ludu bardziej widoczną w świecie. 

Skoro było to od początku w Bożym 
zamyśle, było również w myślach 
Chrystusa, gdy stanął wobec śmier-
ci. Wiedział, że pomiędzy wieloma 
rezultatami jego cierpienia będzie 
i to: wskazanie najgłębszego zna-
czenia  małżeństwa. Wszystkie jego 
cierpienia miały być przesłaniem, 
szczególnie dla mężów: w ten spo-
sób każdy mąż powinien kochać 
swoją żonę. 

Mimo, że to nie było Bożym pier-
wotnym celem, wiele małżeństw jest 
pożałowania godnych. To działanie 
grzechu. Sprawia, że źle traktuje-
my się nawzajem. Chrystus cierpiał  
i umarł, aby to zmienić. Żony mają 
swoje obowiązki w tej zmianie. Ale 
szczególną odpowiedzialność Chry-

Śmierć Jezusa  
a najgłębszy z możliwych  

sens małżeństwa

John Piper
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stus kładzie na barki mężów. Dlate-
go Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie 
żony swoje, jak i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał zań samego siebie” 
(Efezjan 5:25). 

Mężowie nie są Chrystusami. 
Ale ich powołanie to być jak on.  
A tym konkretnym podobieństwem, 
o które chodzi, jest gotowość do 
cierpienia dla dobra żony, bez ranie-
nia jej i nadużywania swej władzy. 
To również cierpienie chronienia jej 
od wszelkich zewnętrznych niebez-
pieczeństw, jak i znoszenie rozcza-
rowań i błędów przez nią wywoła-
nych. Tego rodzaju miłość jest moż-
liwa, ponieważ Chrystus umarł tak 
za męża, jak za żonę. Ich grzechy 
zostały przebaczone. Żadne nie po-
winno sprawiać, by drugie cierpiało 
za swe grzechy. Chrystus to cierpie-
nie zniósł. Dzięki temu, jako dwoje 
grzesznych, ale doświadczających 
przebaczenia ludzi, mogą odpłacać 
dobrem za zło.  

Niniejszy Artykuł to Rozdział 35 książki 
J. Pipera „50 powodów, dla których 
umarł Chrystus”, wydanej w tym roku 
nakładem naszego Wydawnictwa. 

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

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

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

Do zobaczenia w Krynicy!

Zapraszamy do Krynicy!
z decyzją o potomstwie. To powinien 
być nasz priorytet. Pamiętajmy, że im 
jesteśmy starsi, tym będzie o nie trud-
niej, a prawdopodobieństwo powikłań 
wzrośnie. I pamiętajmy, że nasza wy-
goda, przyjemność, luksus, które dziś 
nas cieszą, za dziesięć lat mogą okazać 
się przekleństwem – jeśli były ceną za  
zwlekanie z decyzją o rozpoczęciu roz-
mnażania. Nasze dzieci dobrze świad-
czą o naszej wierze. Są bardzo praktycz-
nym sprawdzianem naszego charakteru. 
Są również lekcją, jaką mamy odebrać. 
Której Bóg od większości chrześcijan 
wymaga. Zwróćmy uwagę na krytycz-
ny opis apostoła Pawła młodych wdów,  
które nie chcą na siebie wziąć obo-
wiązków żon: „uczą się próżniactwa, 
chodząc od domu do domu, i nie tylko 
nic nie robią, lecz są także gadatliwe  
i wścibskie i mówią, czego nie trzeba” 

(1Tm 5:13). Nie trzeba być młodą wdo-
wą, aby te słowa były prawdziwe. Moż-
na być również młodą żoną (i mężem),  
która zwleka z decyzją o macierzyń-
stwie. Oto rada apostoła Pawła: „chcę 
tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż” 
– i co? To wszystko? Nie – „rodziły dzie-
ci, zarządzały domem i nie dawały prze-
ciwnikowi powodu do obmowy” (5:14).  
Oto Boża wola. Patrzmy w przód. Nie 
bądźmy skupieni na sobie. Rodzina to 
sztafeta i zróbmy wszystko, aby podać 
ją dalej. 

Po co więc małżeństwo? 

Dla Boga. Bóg nas stworzył dla swoich 
celów. Ich realizacja oznacza koszt pod-
dania siebie. Uznania, że moje szczęście 
nie jest w wywyższeniu siebie, ale ży-
ciu dla Chrystusa. Słuchaniu nie siebie, 

ale Chrystusa. Słuchaniu bardzo prak-
tycznym. Nie tylko na nabożeństwach, 
grupach biblijnych. Nie tylko w unie-
sieniach w trakcie śpiewu. Ale właśnie  
w postrzeganiu małżeństwa jako zadania 
od Boga. Którego celem nie jest służenie 
mi, ale Bogu. Dzień po dniu, konkretnie, 
uporczywie, ale lojalnie i wiernie, dla 
Boga i z Bogiem. Sianiu błogosławień-
stwa dla innych i siebie. Wtedy cena 
będzie oczywista i nie będzie żadnym 
zaskoczeniem, choć nie zawsze pewnie 
będzie miła. Ale to życie i takie małżeń-
stwo da nam zadowolenie i satysfakcję. 
Nie ma bowiem większego zadowole-
nia, niż gdy wiemy, po co istniejemy. 
Gdy realizujemy coś, czego wartość 
przekracza naszą chwilową satysfakcję 
z tego, że jest miło. Gdy szukamy Kró-
lestwa Bożego i Jego sprawiedliwości,  
a wszystko inne jest nam dodane.   

fot. Fotolia
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Wraz  
z przemianami 
ustrojowymi w naszym kraju na-
stąpiła przemiana dotycząca życia ro-
dzinnego. Coraz rzadziej małżeństwo 
jest traktowane jako związek osób tej 
samej płci, oficjalnie zawarty w koście-
le i obowiązujący na całe życie. Coraz 
częściej kwestionowane są kolejne za-
sady dotyczące tego zagadnienia. Kry-
zys instytucji małżeństwa jest faktem. 
Warto zastanowić się, czy ta tendencja 
jest nieodwracalna, czy też jest to jedy-
nie chwilowy zachwyt nad źle pojmo-
waną wolnością osobistą. 

Bóg ustanowił małżeństwo jeszcze  
w ogrodzie Eden nadając mu statut 
niezmiernie istotnej instytucji budowa-
nia wspólnoty pomiędzy mężczyzną  
i kobietą. W Biblii czytamy słowa: 

Dlatego opuści mąż ojca swego i mat-
kę swoją i złączy się z żoną swoją,  
i staną się jednym ciałem. 1Moj. 2,24

A w innym miejscu jest powiedziane: 

Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest 
człowiekowi, gdy jest sam, Uczynię 
mu pomoc odpowiednia dla niego. 
1Moj. 2,18

Kryzys       
współczesnego 
małżeństwa
Ryszard Tyśnicki

Mał-
żeństwo jest 
odpowiedzią Boga na potrze-
bę posiadania obok siebie „pomocy 
odpowiedniej”, osoby, która wspiera 
i wspomaga nas w codziennym ży-
ciu, która uzupełnia nasze niedostatki 
swoimi zaletami i odwrotnie. Ze swej 
istoty jest to związek trwały a momen-
tem rozwiązania jest śmierć jednego 
z małżonków. Już jednak od czasów 
Mojżesza a pewnie i wcześniejszych 
element trwałości bardzo „uwierał”. 
Mojżesz w prawie dał małą furtkę wyj-
ścia z małżeństwa, która w czasach 
nowotestamentowych została otwarta 
bardzo szeroko, zaś Jezus zaostrzył 
jeszcze bardziej prawo małżeńskie do 
tego stopnia, że gdy wyjawił aposto-
łom wolę Boga odnośnie tego zagad-
nienia, stwierdzili: „Jeśli tak się przesta-
wia sprawa męża i żony, nie warto się 
żenić” (Mat. 19,10).

Do dzisiaj trwałość małżeństwa stano-
wi znaczący problem kościoła i nie-
którzy teolodzy dokonali intelektual- 

nego 
usprawiedliwie-
nia rozwodów nazywając je unie-
ważnieniem małżeństwa, czy też pró-
bując rozciągnąć interpretacje wyjątku 
mateuszowego na dowolną szerokość. 

Kryzys małżeństwa rozpoczyna się 
już w ogrodzie Eden, gdy Adam i Ewa  
przekroczyli nakazy Boga i znaleźli  
się w niekomfortowej sytuacji wygnania 
z raju. Od tamtej pory relacje małżeń-
skie niekoniecznie muszą być relacjami 
„pomocy odpowiedniej” a stają się nie-
raz terenem walki i wyzysku (1 Moj. 3,15-
21). W czasach Mojżesza Bóg umożli-
wił danie listu rozwodowego w ściśle  
określonych sytuacjach, a Jezus przepi-
sy te zaostrzył. 

Gdy przypatrzymy się biblijnym mał-
żeństwom, to łatwo możemy dostrzec 
zarówno przypadki godne pochwały 
jak i patologiczne, żony wspierały mę-
żów, ale też były przyczyną ich upad-

ku. Kryzys małżeństwa nie jest więc 
naszym wynalazkiem, ale jest skutkiem 
grzesznej natury człowieka. 

Małżeństwo i nie- małżeństwo
Od samego początku małżeństwo ma  
swoją liturgię zawierania. Małżeństwem 
nie jest każdy związek mężczyzny i ko- 
biety, ale ściśle określony, uroczy-
sty i jawny akt, związany ze społecz-
nie uznanym obyczajem zawierania 
związku, który wiąże się z rezygnacją 
ze starych zobowiązań i podjęciem 
nowych (biblijne „opuszczenie” i „złą-
czenie” z 1 Księgi Mojżeszowej (2,24-
24). W ten akt zaangażowane były 
obie rodziny i w sposób jednoznacz-
ny określał on prawa małżeńskie po 
zawarciu, a w szczególności kwestie 
majątkowe i dziedziczenie. Dlatego 
małżeństwo jest obecne we wszystkich 
kulturach i odróżniane od przygodnych 
kontaktów, czy posiadania kochanek  
i kochanków.

Z tego punktu widzenia małżeństwo 
jest związkiem zawartym formalnie 
przed urzędnikiem państwowym lub 
duchownym kościelnym, w ściśle okre-
ślony sposób. Każdy inny związek  
z punktu widzenia etyki nie jest więc 
małżeństwem; jest grzeszny i wyklu-
czający człowieka ze społeczności 
kościelnej. Należy odważnie to podkre-
ślić, gdyż dzisiaj wielu próbuje obejść 
tę zasadę twierdząc, że są z osobą płci 
przeciwnej i dochowując sobie wierno-
ści mają prawo do takiego życia a ko-
ściół powinien ich zaakceptować. 

Pamiętam świadectwo jednego z ka-
techumenów sprzed lat. Przed na-
wróceniem mieszkał razem ze swoją 
dziewczyną, ale gdy poznał Boga wy-
prowadził się od niej do rodziców a po  
jakimś czasie zawarł z nią związek 
małżeński i do dzisiaj stanowią dobrą  
rodzinę, zaangażowaną w życie ko-
ścioła. Niestety, w dzisiejszych cza-
sach znam raczej przeciwne przy- 
padki, gdy pary żyją ze sobą w niefor-
malnym związku, bez oporów uważają 
siebie za osoby wierzące, bez oporów 
angażujące się w życie kościoła. Wszy-
scy zaś udają, że nie widzą tego pro-
blemu. 

Wraz z otwarciem granic unijnych do 
Polski przyszła moda na wspólne miesz-
kanie par. W zasadzie w naszej mental-
ności dokonał się w tej dziedzinie prze-
wrót i znam rodziny chrześcijańskie, 
które nie widzą w tym nic złego. Wspól-
ne zamieszkiwanie jest próbą życia jak 
małżeństwo przed małżeństwem. Do 
tego jest dorobiona fałszywa teoria  
o potrzebie sprawdzenia siebie. Staty-
styki zaś pokazują, że takie pary często 
rozchodzą się w parę lat po zawarciu 
formalnego związku małżeńskiego. Ta-
kie wspólne zamieszkiwanie niczego 
bowiem nie sprawdza, a jest jedynie 
próbą samousprawiedliwienia swojego 
cudzołóstwa i ubrania tego w rzekomo 
rozsądny test przydatności. Trudno jest 
jednak wziąć z salonu samochód i jeź-
dzić nim przez parę lat, po czym oddać 
go i powiedzieć: cóż, przetestowałem, 
nie pasuje mi. Takie wzięcie zostałoby 
nazwane kradzieżą. 

Poza tym, nie można sprawdzić mał-
żeństwa przed; można sprawdzić się 
jedynie w trakcie. Mam już bardzo 
długi staż małżeński i w każdym roku 
moje wspólne życie z żoną jest inne. 
Sprawdzenie przydatności musi więc 
dotyczyć całego okresu małżeństwa, 
gdyż każdy rok niesie nowe wyzwania, 
zmieniamy się i zmieniają się nasze po-
trzeby i aspiracje. 

Małżeństwo na zawsze
Największym zagrożeniem dla małżeń-
stwa jestem ja sam. Nasze ego stano-
wi poważne niebezpieczeństwo, gdyż 
egocentryzm prowadzi do próby pod-
porządkowania innych moim potrze-
bom i moim planom. Małżeństwo zaś 
z woli Bożej jest tworzeniem jednego 
ciała, a więc zamiany Ja - Ona na My. 
To MY stanowi największe wyzwanie 
dla człowieka. Połączenie w jedno tak 
różnych osobowości, jak mąż i żona, 
tak różnych oczekiwań, jak kobiece 
i męskie tworzy związek dynamicz-
ny, ale naszpikowany różnego rodzaju 
trudnościami. Pokonanie tych trudności 
jest testem na miłość i to tę najwyższej 
próby, czyli agape. 

Nie przez przypadek apostoł Paweł, 
gdy pisał o małżeństwie porównał je do 

Kościoła (Ef. 5,22-33). Tak jak Chrystus 
zrezygnował ze swoich atrybutów, aby 
wesprzeć swój Kościół, tak i mąż musi 
postąpić ze swoją żoną. To otwarcie 
na drugiego człowieka kosztem swojej 
osoby stanowi najwyższe wyzwanie dla 
małżeństwa. Gdy przegrywamy, to wła-
śnie w tym miejscu, gdyż nasz egoizm 
sprawia, że żądamy i oczekujemy jedy-
nie jednokierunkowego zaspokojenia 
potrzeb. Małżeństwo najlepiej powinno 
realizować zasadę „jedni drugich”, tak 
często powtarzaną przez apostoła Paw-
ła, a to jest trudne i bardzo trudne, gdyż 
stosowanie tej zasady to nie jedynie 
sporadyczne zdarzenie, ale stan trwają-
cy przez cały okres małżeństwa. 

Takiemu pojmowaniu małżeństwa nie 
sprzyja konsumpcyjny charakter na-
szej cywilizacji. Reklama i praktyka jest 
nakierowana na wzmacnianie moich 
egoistycznych potrzeb bez oglądania 
się na innych. To ja jestem najważniej-
szy, to ja muszę być najsprawniejszy  
i to ja muszę mieć to, co najlepsze. 
Tego rodzaju nastawienie buduje mury 
odgradzające moje JA od innych JA. 
Takie nastawienie nie sprzyja trwałości 
małżeństwa. 

Dla wielu małżeństwo ma być kolej-
nym produktem konsumpcyjnym, który 
ma zaspokoić jedynie moje potrzeby,  
a gdy tego nie robi to należy się pozbyć 
problemu poprzez rozwód. Z przysięgi 
małżeńskiej mówiącej, że zawieramy 
małżeństwo na dobre i złe, mentalnie 
wykreślamy to złe. Trudności, brak moż-
liwości realizacji swoich aspiracji, cho-
roba i niepełnosprawność w takiej sytu-
acji tworzą podstawę do rozwodu, gdyż 
najwyższą zasadą jest dobro własne.  

Ciągnięcie w dwie przeciwne stro-
ny musi się skończyć dramatem. Tego 
rodzaju małżeństwo staje się faktem  
w przyjęciu koncepcji małżeństwa part-
nerskiego. Wielu wchodząc w małżeń-
stwo pragnie zachować swoją autono-
mię i wyznaczyć wspólną przestrzeń,  
a granice pomiędzy tymi sferami są 
wyznaczone zdecydowanie. Tego ro-
dzaju małżeństwo musi spotkać się  
z trudnościami, a w konsekwencji jest 
ciągle zagrożone rozpadem. Nie moż-
na tworzyć jednego ciała połowicznie. 

TEMAT NUMERU: MAŁżEńSTWO I RODZINA
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Dramatem wielu małżeństw jest stan, 
w którym jedna ze stron nie wspiera 
drugiej, gdy aspiracje jednej ze stron 
są niszczone niechęcią drugiej. To 
wewnętrzne zmaganie tworzy kon-
flikt a czasami prowadzi do szukania 
rozwiązań poza małżeństwem. 

Patologia małżeństwa  
– związki jednopłciowe
Szczytem patologii małżeństwa jest 
postulat akceptacji związków jedno-
płciowych. Małżeństwo z woli Boga 
jest związkiem mężczyzny i kobiety. 
Próby wprowadzenia akceptowal-
nych związków homoseksualnych 
jest z punktu widzenia etyki chrze-
ścijańskiej patologią. Ten grzech jest 
jednoznacznie nazwany w Liście 
do Rzymian, 1 rozdziale. Żadne 
pokrętne próby usprawiedliwienia  
i zalegalizowania tego rodzaju związ-
ków nie mogą mieć miejsca. 

Stawianie tej sprawy tak jasno i zde-
cydowanie nie jest homofobią, jest 
przypomnieniem etyki chrześcijań-
skiej w naszym chrześcijańskim po-
dobno kraju. Inną sprawą jest niesie-
nie pomocy duszpasterskiej ludziom 
dotkniętym tym problemem. W żad- 
nym przypadku nie należy ludzi  
z tego rodzaju problemami odtrącać, 
ale należy też jasno i zdecydowanie 
określić warunki funkcjonowania  
w Kościele. 

W dobie kryzysu małżeństwa głos 
Kościoła musi być bardziej słyszal-
ny. Warto poświęcić więcej czasu na 
naukę etyki małżeńskiej, szczególnie 
młodzieży. Należy z większym ra-
dykalizmem stosować tutaj zasady 
dyscypliny zborowej a też zapew-
nić dobre i stojące na wysokim po-
ziome poradnictwo rodzinne. Jako 
wspólnota kościelna powinniśmy 
walczyć o rodzinę, o małżeństwa  
i o młodych ludzi, aby w swoje do-
rosłe życie weszli w zgodzie z wolą 
Boga. Jako Kościół, musimy dawać 
świadectwo prawdzie w dzisiej-
szym, jakże dalekim od tej prawdy 
 świecie.   

tłum. Bogumiła Janowska, Daniel Janowski

27 maja zorganizowaliśmy w naszym 
zborze radosne ŚWIĘTO RODZINY. 
Jest ono od kilkunastu lat wpisane  
w kalendarz wydarzeń Zboru w Bia-
łymstoku. W tym szczególnym dniu 
obchodziliśmy nie tylko Dzień Matki 
i Ojca, ale również cieszyliśmy się ra-
zem z naszymi dziećmi, młodzieżą 
oraz seniorami. 

W tym roku Dzień Rodziny wypadł 
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. 
Nabożeństwo niedzielne było więc 
szczególnie uroczyste, ale również 
bardzo rodzinne i radosne. Dzieci 
ze Szkółki Niedzielnej oraz z chór-
ku dziecięcego pod kierownictwem 
Agnieszki Grygoruk, wykonały kilka 
okolicznościowych, radosnych pieśni. 
Jedną piosenkę pt. „Mama to moja ka-
riera” wykonały wspólnie ze swoimi 
mamami. Obejrzeliśmy również krótki 
film zrealizowany przez Monikę Gór-
nicką. Wystąpiło w nim wiele osób  
z naszego Zboru, zarówno dzieci ale 
też młodzież i seniorzy. Wszyscy od-
powiadali na pytanie: „Za co kochasz  
i cenisz swoich rodziców?”. Odpowie-
dzi były różne, niektóre bardzo szczere 
i wesołe, inne wzruszające. Dziękuj-
my Panu Bogu za naszych Rodziców. 
Bądźmy im wdzięczni za ich miłość  
i troskę oraz okazujmy szacunek. Na 
koniec swojego programu dzieci zło-
żyły życzenia swoim rodzicom i wrę-
czyły im róże. Chór zborowy wykonał 
dwie okolicznościowe pieśni. Jedna na-

wiązywała do Dnia Rodziny, druga do 
Dnia Zesłania Ducha Świętego.

Po nabożeństwie kontynuowaliśmy 
społeczność na wolnym powietrzu. 
Mogliśmy posilić się bardzo smacznym 
posiłkiem, m.in. hamburgerami domo-
wej roboty, potrawką z kurczaka oraz 
grillem. Na deser były rozmaite słodko-
ści, upieczone przez siostry z naszego 
zboru. Dzieci uczestniczyły w wielu 
ciekawych atrakcjach, które przygoto-
wali i prowadzili nauczyciele ze Szkółki 
Niedzielnej. Były skoki na trampolinie, 
puszczanie baniek olbrzymów, gofry, 
loteria fantowa, malowanie twarzy oraz 
bardzo ciekawe stanowisko, najbardziej 
chyba oblegane, z doświadczeniami 
chemicznymi. Prowadził je nauczyciel 
chemii. Był również czas na rozmowy  
i po prostu przebywanie ze sobą w mi-
łej atmosferze. 

Święto Rodziny jest dobrą tradycją 
naszego zboru. Pozwala kolejny raz 
uświadomić sobie, że Pan Bóg chce 
mieszkać w naszych rodzinach i im 
przewodzić. Silne duchowo rodziny 
to zdrowy duchowo zbór oraz odpo-
wiednie miejsce do wychowywania 
kolejnych pokoleń. Modlimy się o to,  
by nasza społeczność była zawsze 
miejscem, gdzie każdy będzie odczu-
wał prawdziwą, Bożą miłość.

Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli 
swój wkład w zorganizowanie tej rado-
snej społeczności.    

Urszula 
Jankiewicz

ŚWIĘTO 

Białystok

RODZINY 2012

Zaginiony świat

Skamieniałości pokazują, że niegdyś  
w okolicach bieguna północnego, gdzie 
obecnie jest tylko śnieg i lód, znajdowała 
się rafa koralowa. W przeszłości musiało 
być tam znacznie cieplej.

W dawnych czasach istniały ogromne zwierzęta  
i rośliny, a miejsca które dziś pokryte są śniegiem  
i lodem porastały bujne lasy. 
W 1912 roku Artur Conan Doyle napisał książkę „Zaginiony Świat”. Opisywał 
w niej historię badaczy, którzy w Ameryce Południowej odkryli „zaginiony 
świat”, miejsce, gdzie żyły dinozaury i inne wymarłe już stworzenia. Oczy-
wiście była to jedynie wymyślona historia, jednak faktycznie w przeszłości 
Ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Skamieniałości odkrywają przed nami zie-
lony, wilgotny świat przepełniony roślinami i zwierzętami. Ogromne drzewa  
i inne rośliny rosły w pobliżu biegunów, a w miejscu dzisiejszych pustyń znaj-
dowały się jeziora i rzeki. 

Co stało się z tym zaginionym światem? 
Kreacjoniści uważają, że potop za czasów Noego poprzedzał epokę lodowco-
wą, po której klimat stał się taki jaki jest obecnie.

Tytuł oryginału: Our world 
Oryginalna gazetka kreacjonistyczna 
dla dzieci wydawana jest raz na kwartał 
przez Creation Resources Trust 

Kontakt: www.crt.org.uk 

Email: info@crt.org.uk

Zdjęcia użyte w tekście pochodzą ze 
zbioru grafik wikimedia commons.
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Ogromne owady 
Większość żyjących owadów jest dość mała, jednak ska-
mieniałości pokazują, że wiele z nich miało gigantyczne 
rozmiary. Największe dziś żyjące ważki mierzą 10 cm 
(mierząc rozpiętość skrzydeł), większość z nich jest jednak 
mniejsza. Skamieniałości pokazują, że w przeszłości mie-
rzyły one nawet 75 cm! 

Większość karaluchów nie ma więcej niż 4 cm długości, na-
tomiast niektóre skamieniałe karaluchy mierzyły 9 cm. Jest 
wiele innych przykładów ogromnych, skamieniałych owa-
dów pokazujących, że żyły one w odmiennym świecie.

Żyjąc ponad 900 lat
Biblia mówi nam, że przed potopem, ludzie zwykle 
żyli ponad 900 lat. W Księdze rodzaju dokładnie za-
pisany jest wiek ludzi, począwszy od Adama, który  
żył 930 lat. 
Najstarszym człowiekiem był Metuszelah - żył 969 lat! 
Czy naprawdę żyli tak długo? Niektórzy ludzie są zwolen-
nikami teorii, że wiek pierwszych bohaterów biblijnych 
nie jest podany w latach tylko w miesiącach; kiedy jed-
nak studiujemy biblijne zapisy, widzimy, że ta koncepcja 
musi być błędna. Dla przykładu, księga rodzaju rozdział 
5 informuje nas, że kiedy Adam miał 130 lat, urodził się 
mu trzeci syn Set. Jeśli lata były miesiącami, Adam mu-
siałby mieć wówczas 11 lat. 
Po potopie życie ludzi stawało się 
coraz krótsze, aż do osiągnięcia wie-
ku śmierci około 70 lat. Przed poto-
pem na świecie musiało być coś, co 
umożliwiało ludziom dłuższe życie; 
wszystko zmieniło się kiedy Noe  
i jego rodzina opuścili arkę.

Od drzew do węgla 
Ludzie wydobywają węgiel od wie-
ków. Wciąż uważa się, że będzie 
go wystarczając dużo, nawet na ko-
lejne 130 lat. Większość ludzi wie, 
że węgiel powstał z drzew zagrze-
banych w ziemi. Gdyby wszystkie 
lasy na ziemi zostałyby zagrzeba-
ne, utworzyłyby jedynie ułamek 
światowego węgla. Skąd wzięło się 
tyle drzew, aby powstały ogromne 
złoża węgla znajdowane na całym 
świecie i jak zmieniły się w węgiel? 
Wielu naukowców uważa, że wę-
giel formował się bardzo powoli 
z drzew tonących w bagnach. Ich 
zdaniem, przez miliony lat wyrasta-
ły kolejne lasy, a proces powtarzał 
się, powodując powstanie kolejnych warstwy węgla. Jest 
jednak wiele dowodów, że warstwy węgla uformowały się 
bardzo szybko. Przed potopem świat różnił się od dzisiej-
szego. Skamieliny liści i drzew oraz bogate pokłady wę-
gla były znajdowane nawet w pobliżu biegunów. W 1985 
roku na wyspie Axel Heiberg w Kanadzie zostały odkryte 
szczątki ogromnego lasu sekwojowego. Dziś, jedynie ro-
snące tam drzewa to wysokie na 2 m wierzby karłowate. 
Znaleziono tam również skamieniałe aligatory i żółwie. 
Wody potopu poprzewracały drzewa do góry nogami, nio-
sąc je przez długi dystans, nim zostały pogrzebane. Tempe-

ratura i ciśnienie zamieniły je w węgiel. Miliony lat nie są 
potrzebne, żeby powstał węgiel. W warunkach laborato-
ryjnych naukowcy zamieniają materiał rośliny w węgiel 
w kilka tygodni. 
Górnicy często odkrywają skamieniałe pnie drzew sto-
jące pionowo poprzez nawet 13 m węgla i skał. Wiele 
z nich nie ma korzeni, co jest dowodem na to, że nie 
wyrosły tam, gdzie zostały znalezione. Gdyby warstwy 
formowały się po woli przez miliony lat, pnie zgniłyby na 
długo przed zagrzebaniem. Warstwy węgla zostają zna-
lezione ściśnięte pomiędzy warstwami skał.

Kret workowaty 
Kret workowaty został odkryty dopiero 100 lat temu. Te 
niezwykłe zwierzęta występują jedynie w Australii, gdzie 
większość swojego życia spędzają zagrzebane kilkana-
ście centymetrów pod po wierzchnią. Są specjalnie zapro-
jektowane do rycia w ziemi. Mają głowę o stożkowatym 
kształcie oraz skórzastą „tarczę” zabezpieczającą nos. 
Przednie łapy mają dwa duże, płaskie pazury do kopania 
tuneli. Tylne łapy są płaskie i używane do wypychania gle-
by, którą wykopały. Nie opuszczają tuneli – kiedy poru-
szają się do przodu gleba i piasek wypełniają nory. Krety 
workowate są ślepe, ponieważ ich oczy pokryte są skórą.  

Nie muszą widzieć 
pod ziemią, a gdy-
by miały normalne 
oczy piasek i gleba 
uszkadzałyby je. 
Nie mają również 
widocznych uszu, 
tylko dwa małe 
otwory ukryte w fu-
trze. Jak wszystkie 

to r bacze, 
małe kre-
ciki worko-
wate rodzą 
się jedynie 
częściowo 
rozwinięte.  
S p ę d z a j ą 
czas w tor-
bie swojej mamy do momentu osiągnięcia dojrzałości wy-
starczającej do zadbania o siebie. Inaczej niż u większości 
torbaczy, torby kretów workowatych skierowane są do tyłu. 
Zatrzymuje to piasek przed wypełnianiem ich podczas, gdy 
zwierzęta kopią w ziemi. Ewolucjoniści uważają, że ich 
skierowane do tyłu torby powstały z toreb skierowanych do 
przodu, jak jednak mogło się to stać stopniowo? 
Najstarsze skamieniałości kretów workowatych datowane 
są na 15-20 mln. lat. Nie uważamy, że są tak stare, jed-
nak to ukazuje, że nie wyewoluowały z niczego innego.  
Wierzymy, że były tak stworzone przez Boga do życia  
jakie prowadzą.

Przyrodnicze notatki  
Geoffa Chapmana 

Kaktusy są roślinami specjalnie zaprojektowany-
mi, tak aby przetrwać żar i suszę. 
Niektóre pustynne kaktusy dorastają do 20 m 
wysokości, podczas gdy inne mają 1 cm albo 
mniej. Zamiast liści, które mogłyby tracić wilgoć 
w gorącym słońcu, mają ostre igły. Niektóre igły 
kaktusów osiągają 15 cm długości. Powstrzymu-
ją zwierzęta, które mogłyby zjeść roślinę. Łodygi 
kaktusa są bardzo grube i wypełnione gąbczastą 
tkanką. Działają jak komora do przechowywania 
wody oraz transportują wodę do korzeni. Zdarza-
ło się, że pijąc płyn zmagazynowany w kaktusie, 
ludzkie ratowali swoje życie. Wszystkie kaktusy 
mają rozległe systemy korzeniowe, które pozwa-
lają im absorbować każdą odrobinę wilgoci i mi-
nerałów z ziemi. Wszystkie kaktusy wykształcają 
bardzo piękne kwiaty. Wiele z nich zapylane są 
przez pszczoły, kolibry a nawet nietoperze, które 
w zamian wynagradzane są nektarem wytwarza-
nym przez kaktusy. 
Ewolucjoniści uważają, że kaktusy wyewoluowa-
ły z innego rodzaju roślin. Najstarsza skamienia-
łość kaktusa z rodzaju opuncja jest taka sama jak 
te, które występują dzisiaj. Najlepszym wyjaśnie-
niem jest, że Bóg stworzył kaktusy takimi, jakimi 
są dziś.
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Jest to najwspanialszy ze wszystkich ewangelicznych obra-
zów widok – matki niosą i prowadzą swoje dzieci do Jezusa. 
Może obok matek byli i ojcowie lub inni ludzie, ale ktokol-
wiek prowadził swoje dzieci do Jezusa, On je przyjmował, 
obejmował, brał na ręce. Trzej synoptyczni ewangeliści 
(Mat. 19,13-15; Mar. 10,13-16 i Łuk. 18,15-17) opisują to wy-
darzenie, a więc Duch Święty chciał, abyśmy wiedzieli, że  
w czasie swojej ziemskiej służby nasz Pan chętnie przyjmo-
wał dzieci i błogosławił je.

Posłuchajmy naszego tekstu: „I przynosili do Niego dzieci, 
aby je dotknął, lecz uczniowie surowo im zabraniali. Gdy Je-
zus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, bo do ta-
kich jak one należy Królestwo Boga. Zapewniam was: Kto nie 
przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego.  
I objął je, i błogosławił, kładąc na nie ręce” (Mar. 10,13-16).

Czy dzisiaj możemy się z tego czegoś nauczyć? Na pewno 
mówi to nam o przywileju przyprowadzania swoich dzieci 
do Jezusa Chrystusa i wielkiej odpowiedzialności przed Bo-
giem za przeszkadzanie im w przychodzeniu do Pana Jezu-
sa. Każde dziecko powinno poznać tego, który je ukochał  
i oddał swoje życie, aby je zbawić. Pomyślmy o tych, którzy 
przeszkadzają dzieciom przychodzić do Jezusa. A przecież 
to uczniowie starali się nie dopuścić dzieci do Jezusa! Nic 
dziwnego, że Jezus oburzył się na nich.

Kto ma przyprowadzać dzieci do Jezusa?
Kto jest za to odpowiedzialny? Nasz tekst mówi: „Przynosili 
do Niego dzieci...” (Mat. 10,13). Może oprócz matek były 
też tam babcie, siostry, bracia, przyjaciele tych dzieci. Mały 
zaimek oni, odnosi się do wszystkich tych, którzy opieko-
wali się dziećmi. Odnosi się to również do ojców. Jakże 
szczęśliwe jest dziecko, którego ojciec i matka troszczą się 
o jego wieczne zbawienie. To oni może również odnosić się 
do nauczycieli szkoły niedzielnej, ponieważ posiadają oni 
wyjątkowe możliwości prowadzenia dzieci do Jezusa. Taką 
możliwość posiadają opiekujący się dziećmi przedszkol-
nymi, mogą oni wywierać na nich wpływ przez śpiewanie 
chrześcijańskich pieśni czy opowiadanie biblijnych historii.  
A zatem, kto ma prowadzić dzieci do Jezusa? Wszyscy, któ-
rzy mają kontakt z dziećmi i są za nie odpowiedzialni.

Jak mamy przyprowadzać dzieci do Jezusa?
Łatwo to było robić, gdy Jezus był tu na ziemi, ponieważ 
można było Go widzieć. Dzisiaj jest On niewidzialny, jak 
zatem możemy prowadzić do Niego dzieci? Przede wszyst-
kim musimy prowadzić je do wiary w Niego.

Matki, które przynosiły 
  swoje dzieci do Jezusa

Konstanty Wiazowski
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Choć nie widzimy Pana, On nadal jest z nami, gdy w Jego 
imieniu spotykamy się ze sobą. Powiedział On: „Gdzie bo-
wiem dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam je-
stem pośród nich” (Mat. 18,20). Możemy przynosić nasze 
dzieci do Pana w modlitwie. Modlitwy rodziców o swoje 
dzieci mają wielką moc. Czy modlisz się o dzieci, które są 
pod twoją opieką?

Możemy również przyprowadzać je do Pana w czasie bi-
blijnych spotkań w naszych domach. Czy mamy takie spo-
tkania? Czy gromadzimy nasze dzieci w określonym czasie, 
by wspólnie wysłuchać jakiegoś fragmentu Słowa Bożego,  
a następnie wspólnie się pomodlić? Dzieci chcą usłyszeć 
modlitwy swoich rodziców i od nich uczyć się modlić sa-
modzielnie. Dzieci prowadzimy do Jezusa przez chrześci-
jańskie nauczanie ich Słowa Bożego i wspólne czytanie 
budującej literatury chrześcijańskiej. Pismo Święte tak przy-
pomina ojcom o ich obowiązku względem swoich dzieci:  
„A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzie-
ci, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana” (Ef. 6,4). Bóg  
w czasach Starego Testamentu powiedział: „Niechaj sło-
wa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.  

Kazanie niniejsze pochodzi z Postylli 
(zbioru kazań) autorstwa brata 
Wiazowskiego pt.: Emmanuel, czyli 
Bóg z nami, która, jak mamy nadzieję, 
ukaże się nakładem Wydawnictwa 
Słowo Prawdy jeszcze w tym roku. 

Rzeki na pustyniach 
Pustynia Sahara w Afryce zajmuje powierzchnię 9000 
km2 – jest tak duża jak kontynentalna część Stanów Zjed-
noczonych. Jest to bardzo suche i gorące miejsce, gdzie 
pada niewiele deszczu, a temperatura może osiągać 57oC.  
Jednak tysiące lat temu było to bardzo wilgotne miejsce. 
Setki malowideł naskalnych namalowanych przez ludzi 

ówcześnie żyjących oraz 
skamieniałości pokazują, 
że słonie, nosorożce, hi-
popotamy, krokodyle oraz 
różne rodzaje dinozaurów 
zamieszkiwały tereny dzi-
siejszej pustyni. Znajdywały 
się tam bujne rośliny, lasy, 
ogromne rzeki oraz jeziora 
wypełnione wieloma gatun-
kami ryb. Gdzie obecnie 
jest tylko piasek wcześniej 
były bagna i zielone pastwi-
ska. Rolnicy hodowali owce 
i uprawiali kukurydzę. Inne 
pustynie między innymi Ka-
lahari i Namib w przeszłości 
również były miejscem bar-
dziej wilgotnym. 
Co stało się z pustyniami? 
Biblia mówi nam, że w cza-
sach Noego cała ziemia była 
pokryta wodą przez ponad 
rok. Po potopie, gdy wody 
wyparowały, Ziemia powo-
li stawała się coraz bardziej 
sucha, a pogoda ulegała 
przekształceniom. Na pusty-
niach takich jak Sahara pa-
dało coraz mniej deszczu, 

rzeki i jeziora wysychały. Dziś żyją tam jedynie rośliny  
i zwierzęta, które potrafią przetrwać żar i posuchę. Nie 
ma hipopotamów czy krokodyli i prawie wcale nie ma 
drzew i roślin z wyjątkiem tych wokół oaz. Jak zawsze 
historie biblijne pasują do faktów!

Zaginiony świat – nowy świat 
Zaginiony świat, jaki istniał przed potopem był inny 
od tego, który znamy. Tamten świat został zniszczo-
ny przez potop, ponieważ ludzie sprzeciwili się prze-
ciwko Bogu. Jednak pomimo tego, że świat zmienił się 
po potopie wciąż był doskonały. Bóg obiecał „dopóki 
ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno 
i gorąco, lato i zima, dzień i noc” /I Mojż. 8:22/ i dał 
tęczę jako znak, że dotrzyma słowa. 
Biblia mówi nam, że świat, w którym żyjemy jest zagu-
bionym światem. Bóg stworzył nas, żebyśmy żyli w bli-
skiej relacji z Nim, ale złe rzeczy, których się dopusz-
czamy oddzielają nas od Niego, a bez Boga jesteśmy 
zgubieni. Jezus, Boży Syn przyszedł na ziemię „aby 
szukać i zbawić to, co zginęło” /Łuk. 19:10/. 
Przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Jezus po-
zwolił nam odnaleźć drogę do Boga. Bóg obiecał stwo-
rzenie nowego świata w przyszłości, gdzie wszystko co 
niszczy nasz świat zniknie. Biblia opisuje to w ten spo-
sób: „i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, 
ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
przeminęły” /Obj. 21:4/. 
Jezus będzie panował jako Król na zawsze! 
Jeśli chcemy być częścią nowego świata, musimy zwró-
cić się do Jezusa by nas zbawił.

Kącik zagadek
Które zwierzę z listy nie pasuje do 
pozostałych i dlaczego? 
1. rekin, pstrąg, wieloryb, miecznik 
2. krowa, borsuk, koń, koza 
3. krokodyl, żółw, żaba, iguana 
4. orzeł, struś, łabędź, mewa 
5. wiewiórka, szympans, goryl, orangutan 
6. kangur, koala, lis, walabia 
7. pchła, karaluch, pająk, ćma 
8. pies, chomik, jeż, kot 
9. łosoś, ośmiornica, dorsz, tuńczyk 
10. żaba, kurczak, motyl, mysz 
11. foka, mors, bóbr, kret 
12. wróbel, gil, nietoperz, rudzik

Niepasujące zwierzęta: 1) wieloryb- nie jest rybą; 2) borsuk- nie jest zwierzęciem 
gospodarskim; 3) żaba – nie jest gadem; 4) struś- nie potrafi latać; 5) wiewiórka- 
nie jest małpą; 6) lis- nie jest torbaczem; 7) pająk- nie jest owadem; 8) jeż- nie jest 
zwierzęciem domowym; 9) ośmiornica- nie jest rybą; 10) mysz- nie składa jaj; 11) 
kret- mieszka pod ziemią; 12) nietoperz- nie jest ptakiem



„Abyśmy już nie byli dziećmi, 
lecz abyśmy wzrastali…”  
(Ef 4,14-15)

„Pominąwszy początki  
nauki (...), zwróćmy się ku  
dojrzałości”. (Hbr 6,1)

Urodzić się to jedno, ale dorosnąć to 
już coś innego. Podobnie urodzić się 
na nowo to jedno, ale przejść do doj-
rzałości to już coś całkiem innego.

Na wstępie ustalmy jedną ważną rzecz: 
dojrzałość nie przychodzi automatycz-
nie z upływem czasu. Ilość czasu spę-
dzonego w kościele niekoniecznie jest 
tożsama z chrześcijańską dojrzałością. 
Powinno tak być, ale nie jest. Można 
być starym i niedojrzałym, można też 
być młodym, a jednak wystarczająco 
dojrzałym, żeby podejmować wielkie 
obowiązki w kościele. 

Niedawne mistrzostwa Europy w pił-
ce nożnej dały nam mnóstwo relacji  
w TV pokazujących mężczyzn, o któ-
rych trudno powiedzieć, że ich wiek 
odpowiada ich dojrzałości! Z drugiej 
strony moglibyśmy pojechać do Afry-
ki i znaleźć nastolatków, którzy stra-
cili oboje rodziców z powodu AIDS  
i musieli szybko dorastać i wziąć od-
powiedzialność za młodsze rodzeń-
stwo. Przeciwności często zmuszają 
do szybkiego przejścia do dojrzałości.

Pomyślmy teraz o niektórych cechach 
charakterystycznych dzieci. Jak my, 
jako chrześcijanie możemy dojrzewać, 
aby stać się dorosłymi? 

Zajmowanie się samym sobą
Pierwsze, co możemy powiedzieć  
o dzieciach,  to że są całkowicie zaję-
te same sobą. Być może tego właśnie 
należy się spodziewać, gdyż jako nie-
mowlęta zawsze znajdowały się w cen-
trum uwagi! Muszą rozwijać w sobie 
nastawienie, że świat należy do nich,  
a jeżeli nie mają tego, co chcą, wiedzą, 
jak zrobić awanturę, aby to dostać! 
Najgorsza chwila w życiu pierwszego 
dziecka w rodzinie następuje wtedy, 
gdy rodzi się drugie. Dotychczas ono 
było jedynym numerem jeden. Lecz 
teraz nagle cała lub przynajmniej duża 
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Będziesz je wpajał w twoich synów  
i będziesz o nich mówił, przebywając 
w swoim domu, idąc drogą, kładąc się 
i wstając” (5 Mojż. 6,6-7).

Dzieci przynosimy do Jezusa w specjal-
nym akcie poświęcenia, czego przykła-
dem była Anna, która przyprowadziła 
swego syna Samuela do świątyni i tam 
go zostawiła, oddając na służbę Panu 
(1 Sam. 1,24). Tak samo Maria, matka 
Jezusa przyniosła Go do świątyni, aby 
przekazać na służbę Bogu (Łuk. 2,22). 
Są to tylko niektóre sposoby przypro-
wadzania dzieci do Jezusa. Najlepszym 
jednak i najważniejszym sposobem 
przyprowadzania dzieci do Jezusa jest 
nasze chrześcijańskie życie, które dzieci 
dokładnie obserwują. Dzieci w lot roz-
poznają, co w naszym życiu jest praw-
dziwe, a co udawane, co naturalne,  
a co sztuczne. Bardzo szybko orientują 
się, czy nasze słowa i postępowanie są 
szczere czy obłudne. Dałby Bóg, aby-
śmy przez nasze słowa i postępowanie 
prowadzili nasze dzieci do Jezusa.

Kiedy mamy prowadzić małe 
dzieci do Jezusa?

W naszym tekście mówi się po pro-
stu, że były to dzieci. Skoro przy-
noszono je do Jezusa, musiały być 
to małe dzieci. Ewangelista Łukasz 
mówi wprost, że były to „małe dzie-
ci” a może nawet niemowlęta, dlatego 
Jezus brał je w ramiona, przytulał do 
siebie. Czy dzieci mogą być za małe, 
aby je przynosić do Jezusa? Żydow-
ski obrzęd obrzezania, który ozna-
czał przyniesienie dziecka do Pana  
w wierze i posłuszeństwie, był doko-
nywany w ósmym dniu od narodze-
nia dziecka płci męskiej. Nie wiemy, 
jak wcześnie dziecko pojmuje miłość  
i troskę swego Zbawiciela, ale Pan Jezus 
zapewnił: „Pozwólcie dzieciom przy-
chodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, 
bo do takich jak one należy Królestwo 
Boże”. Wielu chrześcijan twierdzi, że 
przyszli do Pana Jezusa, gdy byli jeszcze 
zupełnie młodzi. Powinniśmy zatem 
przyprowadzać dzieci do Jezusa jak 
najwcześniej. Pamiętajmy tylko o tym, 
że nie dokonuje się tego przez chrzest 
niemowlęcia, ponieważ chrzest nastę-
puje dopiero po uwierzeniu dziecka  
w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. 

Poza tym, do chrztu się nie przynosi, 
do chrztu się przychodzi.

Dlaczego mamy przyprowadzać 
dzieci do Jezusa?

Przede wszystkim dlatego, że On je ko-
cha. A po drugie, ponieważ chce być  
z nimi. Powiedział: „Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, nie za-
braniajcie im”. Po trzecie, ponieważ 
On umarł i za nie, gdyż Piotr w swoim 
kazaniu powiedział: „Dla was bowiem 
jest ta obietnica (zbawienia) i dla dzieci 
waszych” (Dz. 2,39). Po czwarte, po-
nieważ „do takich jak one należy Kró-
lestwo Boże” (w. 14). I po piąte, ponie-
waż one Go potrzebują.

Dlaczego? Ponieważ „kto się uniży jak 
to dziecko, ten jest największy w Króle-
stwie Niebios” (Mat. 18,14). Małe dzieci 
znajdują się w niebezpieczeństwie, są 
one bezbronne i podatne na wszel-
kie złe wpływy. Dlatego Pismo Święte 
nakazuje: „Wychowuj chłopca odpo-
wiednio do drogi, którą ma iść, a nie 
zejdzie z niej nawet w starości” (Przyp. 
Sal. 22,6). Dlatego róbmy wszystko, aby 
przyprowadzać dzieci do Jezusa. Gdy 
będziemy to robić, On tak jak wtedy 
obejmie je i kładąc na nich swoje ręce, 
będzie im błogosławił.

Jezus nadal wyraża swoje uznanie 
wszystkim tym, którzy poświęcili 
swój czas i przyprowadzili do Nie-
go swoje dzieci. Jezus wyraża swo-
je uznanie również nauczycielom 
szkoły niedzielnej, opiekunom i wy-
chowawcom dzieci na letnich lub zi-
mowych obozach, tym wszystkim, 
którym dobro dzieci leży na sercu.  
A jeżeli dzieci są zainteresowane zbli-
żeniem się do Jezusa, nie należy im 
tego zabraniać. Należy pogłębiać to 
ich zainteresowanie i uczyć się od 
nich kochania Jezusa szczerą miłością  
i wierzyć w Niego dziecięcą wiarą. 
„Do takich jak one – powiedział Jezus 
– należy Królestwo Boże”.

Dobrze nam znana pieśń mówi:

Dziatkom przyjść pozwólcie do Mnie!
Woła do nas Boży Syn,
Niech w radości idą skromnie,
Ja im ten nagrodzę czyn.
Idę, Zbawco mój   

uwaga zostaje skierowana na numer 
dwa! Zwróćcie uwagę, rodzice! Cięż-
ko jest numerowi jeden, gdy uświada-
mia sobie, że będzie musiał podzielić 
się sceną z numerem dwa. Dzieci nie-
uchronnie będą myśleć, że świat kręci 
się wokół nich, a dorastanie będzie od-
krywaniem, że tak nie jest. 

Podobnie, chrześcijańska dojrzałość 
nigdy się nie pojawi, dopóki będziemy 
uważać, że jesteśmy numerem jeden, 
że chodzi tylko o nas. W gruncie rze-
czy, owa abdykacja własnego ja jest ab-
solutnie centralnym punktem nauczania 
Nowego Testamentu o dojrzałości. Po-
słuchajcie apostoła Pawła: „Już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” oraz: 
„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus”. 
A z natury dla mnie żyć – to ja! Nie-
stety, rzeczywistość jest taka, że często  
w naszych kościołach pięćdziesięcio-  
i sześćdziesięcioletnie dzieci, przeko-
nane, że są najważniejsi, kontrolują 
kościół. Kościół jest prowadzony przez 
duchowe niemowlęta! Dojrzałość to nie 
tylko „przesunięcie się” na drugie miej-

sce, tak aby numerem jeden mógł być 
Jezus; to także uznanie, że mam braci 
i siostry, którzy mają równorzędne pra-
wo do wszystkiego, co ja mam. Oraz że 
moja własna droga do dojrzałości po-
lega na tym, że  mam  „nie czynić nic  
z kłótliwości, ani przez wzgląd na próż-
ną chwałę, lecz w pokorze [mam] uwa-
żać drugich za wyższych od siebie”. 

Bycie ‘jedynakiem’ może być znaczną 
przeszkodą w kwestii dorastania. Nato-
miast posiadanie braci i sióstr z równym 
prawem do uwagi Taty może pomóc 
w naszym rozwoju. Kontekst  kluczo-
wych wersetów o chrześcijańskim dora-
staniu w Liście do Efezjan 4 pokazuje, 
że czynimy to wobec innych, poprzez 
uczynki służby i troskę, budując siebie 
nawzajem w miłości. Pokrótce możemy 
powiedzieć, że naprawdę dorośliśmy 
dopiero wtedy, gdy nauczyliśmy się ko-
chać, ponieważ miłość to nie miłe uczu-
cie wobec innych ludzi; miłość to prak-
tyczna troska o to, żeby czynić dla nich 
dobrze. Miłość to pytanie: „Co mogę dla 
ciebie zrobić?” i robienie tego! Dziecko 

pyta (lub myśli sobie): „Co mogę zrobić 
dla siebie? Co masz dla mnie?” Dojrzały 
dorosły pyta: “Co mogę zrobić dla cie-
bie? Jak mogę pomóc?” 

Szukanie natychmiastowego  
zadowolenia
Drugie, co możemy powiedzieć o dzie-
ciach i dziecięctwie to to, że jedynym 
celem i dążeniem w tym małym świe-
cie jest zadowolenie, natychmiastowe 
zadowolenie. Jeżeli można je rozbawić, 
dać im zabawkę albo program telewi-
zyjny, albo zabrać je do parku, to jest 
wszystko, czego chcą. Najlepsza osoba 
w świecie dziecka to ta, która przyno-
si mu natychmiastowe zadowolenie.  
A nierozsądni rodzice niestety pielęgnu-
ją tę niedojrzałość w swoim dziecku. 
Rodzic, który uważa, że jest dobrym 
rodzicem tylko dlatego, że daje swoje-
mu dziecku wszystko, czego ono chce 
dla swojego natychmiastowego zado-
wolenia, sam jest rodzicem, który nie  
dorósł.

fo
t. 

Fo
to

lia

Dojrzewajmy! Roy Scarsbrook
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Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz Kucharczyk

TOMASZA Z AKWINU (1225-1274) 
KONCEPCJA BOGA  

JAKO CZYSTEGO ISTNIENIA
czyli świat z perspektywy aktu stworzenia

Szczyt rozwoju scholastyki, 
czyli systemy teologiczno-
filozoficzne jak gotyckie 

katedry 

Wspominaliśmy do tej pory ojców 
scholastyki. Dzisiaj wchodzimy do 
szczytowego okresu rozwoju tego 
sposobu myślenia o Bogu. XIII wiek to  
w architekturze epoka rozkwitu gotyku 
i jego wspaniałych, ogromnych katedr. 
Coś podobnego dzieje się też i w my-
śli teologicznej i filozoficznej. Powsta-
ją wtedy ogromne systemy myślenia 
oparte na ogół na schemacie filozofii 
Arystotelesa i w dużej mierze teologii 
Augustyna, które próbują w jedną ca-
łość powiązać zagadnienia filozoficzne 
i teologiczne, naturę bytu, tajemnicę 
istnienia, naturę Boga, Trójcy Świętej, 
aktu stworzenia, budowy świata fizycz-

nego, natury ludzkiej, umysłu człowie-
ka, życia codziennego, duchowego, 
społecznego, politycznego i kościel-
nego w jedną gigantyczną całość, zło-
żoną z wzajemnie powiązanych wąt-
ków na kształt wspomnianych katedr,  
o porównywalnym rozmachu i pięknie. 
Tak jak one osadzone mocno na ziemi 
i w oparciu o solidną konstrukcję pnące 
się ku Niebu. Najdoskonalszą z wszyst-
kich owych katedr stworzył Tomasz  
z Akwinu, którego myśl jest szczyto-
wym osiągnięciem tradycji rzymsko-
katolickiej w zakresie teologii i filozofii 
chrześcijańskiej. 

Kim był Tomasz?

Był synem włoskiego hrabiego, któ-
ry już w wieku pięciu lat pojawił się  
w zakonie benedyktynów. Benedykty-
ni byli już wtedy zakonem uznanym  
i mocno osadzonym w rzeczywistości, 
mogli się bogacić i hrabia na zamku  
w Akwinie wierzył, że jego urodzony 
tam syn Tomasz odziedziczy kiedyś 
jego majątek. On jednak, zamiast jak 
przystało na porządnego arystokratę, 
robić karierę w znanym zakonie, zde-
cydował się przejść do zgromadzenia 
dziwaków i odszczepieńców, może nie 
aż tak drastycznych jak franciszkanie, 
ale też w końcu nowych, i podobnie 
jak oni żebrzących – do  Dominika-
nów. Ojciec próbował zrobić wszystko, 
by młodego Tomasza do tego zniechę-
cić, podobno nawet wynajął dziewczy-
nę, by swym wdziękiem doprowadziła 
go do złamania mnisiej czystości. Ale 
bez skutku. Tomasz pozostał przy swo-
im postanowieniu, a od momentu tej  Fresk autorstwa Fra Angelico, przedstawiający wizeru-

nek św. Tomasza z Akwinu. (www.pl.wikipedia.org)

W moim kraju często ludzie, którzy 
mają śmiertelnie chore dziecko stara-
ją się zebrać pieniądze, żeby zabrać je 
do Disneylandu, zanim umrze. Proszę 
mi wybaczyć, ale myślę, że naprawdę 
to niedojrzali rodzice chcą tam poje-
chać! Drodzy ludzie, umierające dzie-
ci potrzebują czegoś więcej niż wizyta  
w Disneylandzie!

Należy uczyć dzieci, że prawdziwe 
zadowolenie przychodzi tylko drogą 
dobroci. Naucz się służyć, naucz się 
dawać, a zadowolenie samo przyjdzie. 
Zadowolenie nigdy nie przyjdzie, jeżeli 
będziemy tylko szukać własnego zado-
wolenia; to jak próbowanie znalezienia 
przysłowiowego garnka złota na końcu 
tęczy. Problem w tym, że nigdy nie da 
się znaleźć końca tęczy, on zawsze jest 
„jeszcze dalej”. Jeżeli zadowolenie jest 
twoim najwyższym celem, nigdy nie 
uda ci się mieć dosyć i zawsze pozosta-
niesz niedojrzały.

Zastosujmy to teraz do życia chrześci-
jańskiego. Rozumie się samo przez się, 
że jeżeli myślimy, że  dieta rozrywki  
w kościele pomoże nam do dojrzałości, 
to sami się oszukujemy. Kościół nie ist-
nieje dla naszej rozrywki. Jeżeli myślimy, 
że celem naszej wiary jest sprawienie, 
że będziemy odnosić sukcesy i dobrze 
prosperować według kryteriów tego 
świata, to nasz kościół mało różni się od 
pokoju dla dzieci! Prawdziwe szczęście 
jest zawsze tylko produktem ubocz-
nym. Produktem ubocznym szukania 
Boga i szukania Jego dobra: „Szukajcie 
najpierw Królestwa Bożego i sprawie-
dliwości jego (i szukajcie dobra innych, 
nie jako środka do uzyskania czegoś in-
nego. Wtedy będziecie w stanie powie-
dzieć: to wszystko, czego potrzebuję), 
a wszystko inne będzie wam dodane.” 
Szukajcie Boga, szukajcie dobra, a nie 
tylko będziecie wzrastać, ale będziecie 
też szczęśliwi, bo jest bardziej błogosła-
wioną rzeczą dawać aniżeli brać! A to 
powoduje więcej szczęścia.

Brak wdzięczności
Następna rzecz, którą możemy powie-
dzieć o dzieciach, to że nie są z natury 
wdzięczne. Jeżeli wręczysz dziecku pre-
zent, to co się dzieje zaraz potem? Mama 
i tata pytają: „Co się mówi?” i dopiero po 
podpowiedzi dziecko odpowiada: „Ach, 
dziękuję”. To jest niedojrzałość. 

Duchowa niedojrzałość jest dokładnie 
taka sama. Chrześcijanin, który ciągle 
narzeka i który wydaje się myśleć, że 
Bóg i świat (i kościół!) są mu coś winni, 
po prostu ciągle nie dorósł. Czy two-
ja szklanka jest do połowy pusta, czy 
do połowy pełna? Powiedz: „Dzięki ci 
Panie, jest do połowy pełna”, a kiedy 
wypijesz to, co masz z wdzięcznością, 
stwierdzisz, że to wszystko, czego po-
trzebujesz! „Bądź wdzięczny” – to we-
zwanie powtarza się echem jak refren  
w pismach św. Pawła. „Bądźcie napeł-
nieni Duchem, dziękując zawsze za 
wszystko Bogu Ojcu”.

Niewdzięczność to niedojrzałość. Wi-
dzimy ją wszędzie wokół nas, w Europie 
dzisiaj, również w Kościołach. Ludzi, 
którzy mają trzydzieści, czterdzieści  
i pięćdziesiąt lat, którzy są najbardziej 
uprzywilejowanym pokoleniem, jakie 
kiedykolwiek żyło, opływającymi w luk- 
susy na kilku kontynentach nieznane, 
a ciągle są niewdzięczni! Są wciąż nie-
dojrzali; wziąć bardziej zajęci tym, żeby 
domagać się swoich „praw”, niż żeby 
wypełniać swoje obowiązki.

Biblia mówi nam, żeby przeciwstawiać 
się diabłu, a on ucieknie od nas. Jak 
mamy trzymać go z dala od siebie? Jed-
na dobrze sprawdzona metoda to być 
wdzięcznym. Jeżeli wszystko, co będzie 
słyszał diabeł, gdy zbliży się do ciebie, 
to będą podziękowania i wychwalanie, 
to nie zatrzyma się w pobliżu. Z dru-
giej strony, jeżeli wszystko, co słyszy 
to narzekanie, krytykowanie, plotki, 
obmawianie i winienie Boga i wszyst-
kich innych, to stwarzasz atmosferę,  
w której diabeł czuje się jak w domu! 
On to kocha! Bądź pewien, że pozosta-
nie w pobliżu przez cały, długi dzień! 
Jak mucha, która nie potrafi trzymać się 
z dala od gnijącego mięsa. A ty – cóż, 
nigdy nie dorośniesz!

Niekonsekwencja
Czwarta rzecz, którą możemy powie-
dzieć o dzieciach to to, że są niekon-
sekwentne. Są pełne entuzjazmu do 
czegoś, ale trwa to tylko krótką chwi-
lę, a potem już ważne jest coś innego.  
W przypadku moich dzieci to było jeż-
dżenie na deskorolce: „Tata, gdybym 
tylko miał deskorolkę, nie chciałbym już 
nic więcej”. Zaraz potem była kostka 
Rubika, klocki lego, robienie modeli sa-

molotów (zrobiliśmy całe 2!), nauka gry 
na pianinie (to trwało tydzień), zbieranie 
tego, a potem tamtego… cokolwiek było 
akurat w modzie. 

Niekonsekwencja jest oznaką niedoj-
rzałości. O tym właśnie mówi św. Paweł 
w Liście do Efezjan 4; musimy dorosnąć, 
„abyśmy już nie byli dziećmi, miotany-
mi i unoszonymi lada wiatrem nauki”. 
Tak jak świat miewa mijające szaleństwa 
i mody, tak też niedojrzały kościół idzie 
za każdą „nowinką”, a ta zazwyczaj 
pochodzi z Ameryki. Takiemu słabe-
mu kościołowi zawsze grozi niebezpie-
czeństwo pomyślenia, że wreszcie po 
2000 lat ktoś znalazł nową odpowiedź.  
W rzeczywistości odpowiedź nie zawie-
ra się w nowatorstwie, lecz w bardziej 
starannym, wiernym, zdecydowanym 
stosowaniu tego, co już jest znane od 
starożytności! Strzeżcie się: jeżeli pozo-
staniecie niedojrzali, to możecie łatwo 
pójść za kimś, kto przyjedzie i będzie się 
wydawał mówić z nowym autorytetem. 

Praktyczne wskazówki
Na zakończenie pozwólcie, że dam kil-
ka wskazówek ku dojrzałości. 

1. Reagujcie pozytywnie na przeciwno-
ści. Przeciwności albo was wzmocnią, 
albo złamią, a czasami wzmocnią po 
tym, jak najpierw złamią! Przeciwności 
pomogą wam dorosnąć albo zapędzą 
was z powrotem do fałszywego bezpie-
czeństwa stanu niemowlęctwa. Kiedy 
przychodzą problemy, niech nie wycią-
gają z was tego, co najlepsze. Niech for-
mują wasz charakter. List do Rzymian 
5,3-4 mówi: „Chlubimy się (jesteśmy 
wdzięczni) też z ucisków, wiedząc, że 
ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpli-
wość doświadczenie, doświadczenie 
zaś nadzieję”.

2. Zawsze dążcie do tego, żeby uczyć 
się od ludzi, którzy są dojrzali. Tak wła-
śnie przewidział to Bóg, żeby chłopiec 
uczył się, czym jest prawdziwie dorosły 
mężczyzna od swojego taty, a dziewczy-
na, czym jest dorosła kobieta od swojej 
mamy. Niestety z powodu grzechu nie 
zawsze to działa; wiemy, jak poważnie 
wypaczone wzory do naśladowania 
mogą mieć katastrofalne konsekwencje 
w życiu tych, którzy się od nich uczą. 
Smutne to, ale tak samo może być  
w kościele. Szukajcie dobrych i doj-

rzałych wzorów do naśladowania  
w kościele (może nie zawsze będzie 
to „oficjalne przywództwo”!) i dąż-
cie do tego, żeby uczyć się od nich.  
Możecie też pomóc sobie czytając 
dzieła sprawdzonych wzorców z hi-
storii kościoła.

3. Inicjujcie dobro. Jest takie absolut-
nie rewelacyjne i rewolucyjne Słowo 
Pana Jezusa, które lepiej żebyśmy 
wzięli na poważnie. Powiedział on: 
„Wszystko, cobyście chcieli, aby wam 
ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. 
Najpierw pomyśl sobie: „Jak bym 
chciał, aby ludzie postępowali wobec 
mnie? OK, teraz nie wolno mi na to 
czekać, muszę iść i być takim wobec 
nich”. W świecie ludzie czekają, żeby 
zobaczyć, jacy są ludzie wobec nich,  
a potem reagują tak samo. Jeżeli są 
dla nas dobrzy, jesteśmy dobrzy dla 
nich, jeżeli są obojętni lub źli, reagu-
jemy podobnie, ale Jezus powiedział: 
inicjujcie dobro. Jaka jest różnica mię-
dzy rodzicem, a dzieckiem? Cóż, ro-
dzic zawsze myśli o tym, co jest dla 
dobra jego dzieci. Czy dziecko myśli 
ciągle o tym, co jest dla dobra jego 
rodziców? Nie, oczekuje, że rodzic 
będzie myślał o nim, to jest niedojrza-
łość. Bardziej błogosławioną (przyno-
si więcej szczęścia) rzeczą jest dawać 
aniżeli brać. Inicjujący dobro rodzic 
dostaje z tego układu więcej prawdzi-
wego zadowolenia niż dziecko.

„Zwróćmy się ku dojrzałości”. Ostat-
nia rzecz do powiedzenia jest taka, 
że jako chrześcijanie mamy dosko-
nały wzór do naśladowania. Wie-
my, jaka jest i co robi osoba dosko-
nale dojrzała. Gdy Piłat powiedział 
„Oto człowiek”, mówił więcej niż 
wiedział. Oto był TEN człowiek, 
człowiek wzorzec, człowiek kom-
pletny; ludzkość nigdy nie wyszła, 
ani nie wyjdzie poza tą postawę, 
wartości i charakter, który miał Jezus.  
Najlepsze, na co możemy mieć na-
dzieję, to przybliżenie się do tego 
wzoru. Zawsze posłuszny Ojcu, od-
ważny, stanowczy, życzliwy, współ-
czujący, hojny, szczery, konsekwent-
ny, a można by było dodać dużo 
więcej. Tak więc, jak mówi List do 
Efezjan 4, wzrastajmy w Niego, aby-
śmy dojrzewali!   

Tłumaczenie z j. ang. - Jacek Szczeciński
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próby cieszył się całkowitym panowa-
niem nad tą dziedziną życia (i sferą 
pokus). Miał jednak pewną słabość, nie 
potrafił zapanować nad swoją tuszą. 
Opowiada się, że w stole, przy którym 
zasiadał robiono specjalne wcięcie, by 
mógł się zmieścić. Całe jednak jego ży-
cie było wyrazem oddania Bogu i pró-
bą zrozumienia podstawowych zasad 
wiary. 

Pod koniec życia przeżył dziwne, mi-
styczne doświadczenie, wobec którego 
uznał swoje dotychczasowe dzieła za 
będące „jak siano i słoma”. Przewidział 
też wtedy swą rychłą śmierć, która 
istotnie nastąpiła w ciągu paru miesię-
cy, w wieku 49 lat (na pewno nie bez 
związku z jego wagą). Co się wtedy sta-
ło, nie wiadomo. Było to jednak bardzo 
silne przeżycie, które spowodowało, że 
przestał pisać.

Dzieło Tomasza  

Pozostawił po sobie bogactwo mniej-
szych i większych dzieł na bardzo 
różne tematy. Napisał szereg drobnych 
traktatów dotyczących różnych kwe-
stii filozoficznych i teologicznych (tzw.  
Questiones). Na zlecenie papieża napi-
sał nawet kilka tekstów religijnych pie-
śni, nie tak wybitnych jak jego traktaty, 
ale przypadkiem został autorem pierw-
szego utworu o strukturze limeryka. Jest 
również autorem dwóch dzieł większe-
go kalibru, zwanych Summami, jedna 
o tytule Summa contra gentiles, drugi 
Summa theologiae. Pierwszy to wykład 
jego apologetyki i teologii naturalnej, 
bardziej filozoficzny niż ściśle teolo-
giczny, a tłumaczony na język polski 
pod tytułem Summa filozoficzna, choć 
dosłowny przekład brzmiałby Summa 
przeciw poganom, czy też bardziej 
precyzyjnie i opisowo Podsumowanie 
wiedzy na temat obrony wiary przed 
ludźmi niewierzącymi w objawie- 
nie chrześcijańskie. Jego największym 
osiągnięciem pozostaje jednak Summa 
theologiae, czyli Summa teologiczna  
a właściwe całość teologii. 

Summa theologiae

W historii chrześcijaństwa nie powstało 
chyba nic podobnego. Porównywalne 
do niego jest tylko dzieło Jana Kalwina 
Institutio christianae religionis, o po-

dobnym rozmachu i znaczeniu, ale zu-
pełnie innej strukturze. Krótki spis treści 
tego dzieła daje dobre pojęcie o jego 
charakterze i naturze. Składa się z czte-
rech głównych części (jak wspomniane 
dzieło Kalwina!). Część pierwsza do-
tyczy natury samej teologii, poznania 
Boga, jego atrybutów, które są skrupu-
latnie omawiane i detalicznie roztrzą-
sane, natury Trójcy świętej, hierarchii 
anielskiej, którą omówił w sposób 
szczegółowy i dogłębny, był bowiem 
zafascynowany tym rodzajem istot (no-
sił zresztą przydomek doktor anielski). 
Następnie omawia dzieło stworzenia 
oraz detalicznie ujmuje ludzką naturę 
i funkcjonowanie ludzkiej duszy. Doty-
czy więc bardzo szczegółowego omó-
wienia Boga i Jego całego stworzenia. 
Druga część rozpada się na dwie czę-
ści omawiające kolejno problemy etyki 
ogólnej i szczegółowej. W pierwszej 
omawia więc naturę uczynku, grzechu 
cnoty, roli uczuć, pożądań i woli oraz 
Bożej łaski w popełnianiu dobrych  
i złych czynów. Druga omawia kolejno 
wszystkie możliwe sytuacje, jakie zda-
rzają się w życiu i próbuje ocenić je 
moralnie; to gigantyczny spis wszelkich 
złych i dobrych uczynków. 

Trzecia wreszcie część to chrystolo-
gia. Chrystus nie jest w tej teologii  
w centrum, on ją wieńczy. Wszystko 
prowadzi do niego, choć nie od niego 
się zaczyna i nie na nim koncentruje, 
ale to on jest ostatnim zdaniem teologii, 
jej puentą i podsumowaniem. Omawia 
szczegółowo jego preegzystencję, akt 
wcielenia, życie w ciele, nauczanie, 
śmierć, zmartwychwstanie, akt zbaw-
czy, wniebowstąpienie, zasiadanie na 
tronie, powrót i przekazanie władzy 
Ojcu. Każda z tych części składa się  
z kilku traktatów: pierwsza z traktatu  
o Bogu, Trójcy świętej, aniołach, czy 
człowieku. Te składają się z drob-
niejszych serii dotyczących jednego 
konkretnego zagadnienia, jak poje-
dynczego Bożego atrybutu czy typu 
uczynków. A te znów składają się  
z konkretnych pytań zwanych questio-
nes, na które odpowiada najpierw 
inaczej, niż sam uważa używając 
zawsze od słowa videtur – wyda-
je się. Znajdziemy tam więc zdanie: 
wydaje się, że Boga nie ma. Po krót-
kim uzasadnieniu tej nietrafnej odpo-

wiedzi, pojawia się zawsze człon sed  
contra – ale przeciwnie, na który skła-
da się werset z Pisma lub Ojca Kościo-
ła, czasami jakaś zdroworozsądkowa 
uwaga, która stawia tezę przeciwną, te  
z kolei uzasadnia przedstawiając swo-
je, właściwe stanowisko, by wreszcie 
na koniec powrócić do argumentów 
tezy odrzuconej pokazując, na czym 
polegał błąd jej uzasadnień. 

Identyczny schemat powtórzył tysiące 
razy, rozwiązując wszelkie możliwe 
kwestie, począwszy od istoty Bożej 
natury, przez budowę aniołów i natu-
rę uczuć, po kwestie noszenia chustek 
przez kobiety i używania przez nie 
kosmetyków (przy okazji, krążące po 
internecie zdania na temat kobiet, tak-
że [rzekomo] autorstwa Tomasza, są 
wątpliwej wiarygodności, służą jedy-
nie dowodzeniu tezy, że my jesteśmy 
cywilizowani, a dawniej to była ciem-
nota, zwłaszcza wśród chrześcijan  
a szczególnie pobożnych chrześcijan). 
To arcydzieło teologicznej i filozoficz-
nej biegłości. 

Tomasz, Arystoteles, 
Augustyn            

W potocznym ujęciu myśli Tomasza 
dominuje teza, jakoby była ona chrze-
ścijańskim arystotelizmem, i na tym po-
lega jej specyfika. Nie jest to do końca 
prawda. Oczywiście filozofia Arysto-
telesa ma dla Tomasza bardzo istotne 
znaczenie, ale miała ona w jego cza-
sach i jeszcze długo po nim znaczenie 
dla wielu filozofów czy teologów. To go 
nie wyróżnia. Poza tym jego stosunek 
do Arystotelesa nie jest bezkrytyczny  
i nie jest on jedynym, ani głównym źró-
dłem jego myślenia. Nawiązywał on 
przecież do wcześniejszych myślicieli 
chrześcijańskich, wśród których szcze-
gólne miejsce zajmuje Augustyn, który 
pozostaje jego głównym autorytetem 
pozabiblijnym w zakresie teologii, tak 
jak Arystoteles w filozofii. Zawdzięczał 
także dużo filozofom muzułmańskim, 
czy żydowskim. W końcu jakkolwiek 
ogólny schemat jego filozofii jest ary-
stotelesowski, to jednak ma się ona do 
Arystotelesa mniej więcej tak, jak ob-
raz 3D do obrazu dwuwymiarowego. 
Niby to samo, ale jednak coś zupełnie 
innego: wzbogacony o wymiar zupeł-

nie nieznany Arystotelesowi, miano-
wicie o problem istnienia. On nadaje 
całemu systemowi Tomasza ostatecz-
nie zupełnie nowy charakter, do tego 
stopnia, że podobieństwo między nimi 
można uznać w dużej mierze za po-
wierzchowne. 

O Tomaszu z protestanckiej 
perspektywy 

Jak wiemy, dla Marcina Lutra głównym 
autorytetem pozabiblijnym pozostaje 
Augustyn, który ważny jest też dla Kal-
wina. Jak i dla Tomasza, jak już wyżej 
wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o teolo-
gię. Połączenie wpływu Arystotelesa  
i Augustyna i innych tradycji powo-
duje, że jest Tomasz trudny do oceny  
z perspektywy protestanckiej. Ani Lu-
ter, ani Kalwin nie cenili go wysoko. 
Luter powiadał, że Tomasz próbował 
połączyć Arystotelesa i ewangelię, bo 
nie rozumiał ani jednego, ani drugiego. 
Ale już ich uczniowie i współpracow-
nicy – odpowiednio Filip Melanchton  
i Teodor Beza – są arystotelikami i tym 
samym upodobniają teologię do tomi-
zmu. Z jednej strony, Tomasz musi być 
protestantowi obcy, jako zwolennik in-
stytucji papieża, teorii przeistoczenia, 
czy kultu obrazów. Z drugiej jednak 
strony, Tomasz odrzucał naukę o nie-
pokalanym poczęciu Marii, a poglądy 
na temat predestynacji ma takie same 
jak Kalwin i Luter. Głosi też zbawie-
nie z łaski. Choć nie podkreśla przy 
tym wiary, ale stawia ją obok nadziei  

i miłości, które jako cnoty 
teologalne (czyli związane z Bogiem) 
uznaje za konieczny warunek zba-
wienia, jako osiągalne tylko na drodze 
łaski. Stawianie wiary na jednej płasz-
czyźnie z miłością i nadzieją mi przy-
najmniej wydaje się bardziej uzasad-
nione biblijnie, niż mówienie o samej 
wierze, jakby była od nich oddzielona, 
co się często Lutrowi zdarzało.

O co chodzi z tym 
istnieniem?

Czas wreszcie przejść do tytułowej 
kwestii, problemu istnienia, który był 
wyjątkowym wkładem Tomasza. Co 
to znaczy istnieć? Opiszmy na przy-
kład konia. Powiemy, że ma cztery 
nogi zakończone kopytami, duży łeb, 
dobrze biega i żywi się trawą, sianem 
i owsem. Możemy nawet opisać jego 
maść, czy rozmiar. I co z tego? Czy 
czegoś tu jeszcze brakuje? Czy zbiór 
tych cech to koń? Pegazy albo jedno-
rożce tez mają swój zbiór cech. Czymś 
się jednak różnią od konia. One nie 
istnieją. Istnienia nie da się sprowadzić 
do cech. Czym więc jest? Jest urzeczy-
wistnieniem cech czyli istoty. Istotą 
czegoś jest to, czym to coś jest. Ale 
obok niej jest jeszcze istnienie, czyli 
fakt, że coś jest.

Skąd się ono bierze? Nie z istoty. Mogę 
opisać cechy mojej siostry i mojego 
brata. Moja siostra jest blondynką, star-
szą ode mnie, inteligentną i dość ład-
ną, cierpliwą i rzetelną, matką dwojga 
dzieci (syna i córki), lubiącą ogródek  
i poezję. Mój brat jest mężczyzną nie-

co młodszym ode mnie, mocno łysie-
jącym, skromnym i oszczędnym, cza-
sem wybuchowym, oddanym hodowli 
gołębi pocztowych, bezdzietnym ka-
walerem. Żaden czytelnik, który mnie 
bliżej nie zna nie zgadnie, która z tych 
dwóch istot istnieje, a która nie. Ist-
nienie nie wynika z istoty, pochodzi 
spoza niej. Skąd? Dla Tomasza odpo-
wiedź była jedna: od Boga. A dlate-
go, że ON jest czystym istnieniem 
(„jestem, który jestem”), Jego isto-
tę stanowi istnienie, czyli Bóg jest 
tym, że jest. Wszystkie jego atry-
buty sprowadzają się do istnienia. 
Istnienie każdej rzeczy wskazuje 

na Boga, jest jakby nam przez Niego 
darowane. Pozostajemy więc blisko 
Niego, cały świat jest przepojony Bożą 
istotą, choć jest różny do Niego, bo  
w świecie istota i istnienie się od sie-
bie różnią. Dla Arystotelsa istniał tylko 
wymiar istoty, było to, co miało istotę, 
odwiecznie i koniecznie. Bóg nie był 
do tego konieczny. Świat był idealnym 
mechanizmem, który Bóg wieńczy, ale 
go nie tworzy, był niekończącą się serią 
przyczyn, mających jeden cel – Boga. 
Tomasz zachowując terminologię Ary-
stotelesa nadaje jej inny sens. Bóg nie 
wieńczy świata, ale go stwarza z nico-
ści sprawiając, że jest coś, co mogłoby 
nie być, pozostawiając przez to w każ-
dym stworzeniu ślad dotknięcia swej 
dłoni: fakt, że to coś istnieje.

Konsekwencje praktyczne

Pomyśl o tym, czym różnisz się od 
krasnoludków, pegazów, Wokulskie-
go, smerfów czy trójgłowych smoków.  
Czy potrafisz dostrzec w tym ślad 
Boga? Czy jesteś mu za istnienie  
wdzięczny?  

Potrafisz sobie wyobrazić samo ist-
nienie? Jak przemawia do ciebie de-
finicja Boga, jako czystego istnienia? 
Istnienie jest cudem, który codziennie 
lekceważymy, często ceniąc bardziej 
losy fikcyjnych bohaterów seriali czy 
zalety reklamowanych produktów, niż 
istnienie rzeczy realnych. Tymczasem 
każdy skromny kamyk czy kwiatek jest 
bliższy Bogu, niż nawet najwspanialsza 
postać fikcyjna. Jest naprawdę, podob-
nie jak Jestem, który Jestem...  
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Pytania do pastoraPytania do pastora Robert Miksa

Czy Bóg Ojciec wysłuchał modlitwy Jezusa? - Robert Miksa

Czy Bóg Ojciec wysłuchał modlitwy Jezusa?Ktoś zaskoczył mnie pytaniem  
o skuteczność modlitwy Jezusa 
w kontekście jedności Kościoła. 
Jeżeli Jezus modlił się o jedność,  
a jednak chrześcijanie wciąż 
dzielą się i kłócą, to jak mamy to 
rozumieć? Czy modlitwa Jezusa 
mogła zostać niewysłuchana?

Zanim przejdziemy do samego 
pytania, warto przypomnieć 
fragment tej modlitwy: 

„(20)A nie tylko za nimi proszę, ale i za 
tymi, którzy przez ich słowo uwierzą 
we mnie. (21)Aby wszyscy byli jedno, 
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, 
aby i oni w nas jedno byli, aby świat 
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22)A Ja 
dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby 
byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (23)Ja 
w nich, a Ty we mnie, aby byli dosko-
nali w jedności, żeby świat poznał, że 
Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, 
jak i mnie umiłowałeś”.

Myślę, że jest to jedna z tych wypo-
wiedzi Jezusa, których nie potrafimy 
w pełni docenić. Ale też wokół któ-
rych narastają różne mity. Zwykle  
o jedności mówi się w kontekście po-
działów denominacyjnych – jak np. 
słyszeliśmy w tym pytaniu. Ale czy  
o to mogło chodzić Jezusowi, kiedy 
wypowiadał te słowa? 

Przez pierwsze stulecia Kościół był 
rozproszony i prześladowany. Trudno 
więc mówić o jakiejś jedności orga-
nizacyjnej. Później (IV wiek) decyzje 
polityczne cesarzy rzymskich uczyni-
ły z Kościoła potężną instytucję dzia-
łającą do dzisiaj. Czy to właśnie było 
spełnienie tej modlitwy, o jakie cho-
dziło Jezusowi? 

W rozmowie z Piłatem Jezus mówi: 
„Królestwo moje nie jest z tego świa-
ta” (J. 18,36). Już samo to zdanie po-
winno nam wystarczyć, by zrozu-
mieć, że Kościół nie podlega ocenom 
w kategoriach, w których oceniamy 
świeckie instytucje (np. ilość człon-
ków, wielkość organizacji, wielkość 
zasobów finansowych, czy nawet za-

nim, a jego Ojcem. Z pewnością nie 
była to jedność organizacyjna. Ale 
czy taka jedność między ludźmi jest 
w ogóle możliwa? Jak odnieść tę zasa-
dę do wspólnoty Kościoła? 

Między poganami i Żydami od za-
wsze istniał mur nieprzyjaźni (Ef. 2,14),  
a o nas poganach apostoł Paweł pi-
sze, że byliśmy znienawidzeni i nie-
nawidzący siebie nawzajem (Tyt. 3,3). 
Przełomowym wydarzeniem była jed-
nak Golgota, gdzie Jezus dokonaw-
szy wiecznego odkupienia (Hbr. 9,12) 
pojednał nas i to nie tylko ze swoim 
Ojcem, ale „sprawił, że z dwojga 
jedność powstała, i zburzył w ciele 
swoim stojącą pośrodku przegrodę  
z muru nieprzyjaźni” (Ef 2,14). Pojed-
nał „…obydwóch z Bogiem w jednym 
ciele przez krzyż, zniweczywszy na 
nim nieprzyjaźń” (2,16). W następnym 
rozdziale listu do Efezjan Paweł pisze, 
że to zjednoczenie Żydów i pogan 
jest tajemnicą, która wcześniej nie 
była znana (3,5), ale została objawio-
na, „aby teraz nadziemskie władze  

i zwierzchności w okręgach niebie-
skich poznały przez Kościół różnorod-
ną mądrość Bożą” (3,10).

Kościół, jako społeczność ludzi, któ-
rzy doświadczyli przebaczenia swoich 
win, społeczność ludzi pojednanych  
 Bogiem i ze sobą nawzajem, taki Ko-
ściół sam w sobie jest ewangelią. I to 
nie tylko w tym znaczeniu, że ludzie 
go tworzący tę ewangelię zwiastują. 
Chodzi o to, że Kościół to wspólno-
ta ludzi, którzy dotychczas byli sobie 
wrogami, a teraz są sobie braćmi. Kie-
dy pan i niewolnik, albo żyd i poga-
nin siadają przy jednym stole i razem 
wspominają śmierć ich Zbawiciela, 
jedząc ten sam chleb i pijąc z jednego 
kielicha, składają świadectwo, którego 
świat nie jest w stanie pojąć. Zwykle 
stara się go zignorować, ponieważ 
nie potrafi tego wyjaśnić, albo widzi 
w tym cud Bożego działania. Sam fakt 
istnienia takiej wspólnoty jest zwia-
stowaniem, przez które świat może 
poznać, że Jezus jest jednorodzonym 
Synem Bożym (J. 17,23).

Myślę, że modlitwa Jezusa została wy-
słuchana i ta prawdziwa jedność mię-
dzy Jego dziećmi istnieje pomimo róż-
nic etnicznych, społecznych i Bóg wie 
jakich jeszcze. Z drugiej strony niestety 
prawdą jest również i to, że życie wie-
lu tych, którzy Jezusa nazywają swoim 
Panem i Zbawicielem, jest zaprzecze-
niem mocy ewangelii. Z powodu ta-
kich ludzi apostoł Paweł pisał: 

„(17)Bądźcie naśladowcami moimi, 
bracia, i patrzcie na tych, którzy po-
stępują według wzoru, jaki w nas 
macie. (18)Wielu bowiem z tych, o któ-
rych często wam mówiłem, a teraz 
także z płaczem mówię, postępuje 
jak wrogowie krzyża Chrystusowego; 
(19)końcem ich jest zatracenie, bogiem 
ich jest brzuch, a chwałą to, co jest 
ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach 
ziemskich” (Flp 3,17-19).

Czy tacy ludzie to jeszcze uczniowie 
Chrystusa? Wątpię.  

kresu posiadanych wpływów). Żadna 
z tych wartości nie jest zła sama w so-
bie, ale też żadna z nich nie jest miarą, 
którą Jezus oceniałby jakość Kościoła 
(zob. Obj. rozdz. 2-3). Kościół żyjąc  
w świecie przybiera najróżniejsze 
formy organizacyjne pozwalające 
na jego sprawne funkcjonowanie, 
podobnie jak człowiek różnie ubie-
ra się w zależności od okoliczności. 
Zarówno Kościół jak i ubierający się 
człowiek powinien jednak pamiętać  
o starej dobrej zasadzie: „nie szata 
zdobi człowieka” (przynajmniej w teo- 
rii). Ocenianie jakości Kościoła przez 
pryzmat organizacyjnej struktury czy 
ilości posiadanych członków, nie tyl-
ko nie daje prawdziwego obrazu jego 
duchowego stanu, ale zachęca do 
skupiania się i koncentrowania swojej 
energii na tym, co w oczach Bożych 
jest nieistotne. 

Ale wróćmy do modlitwy Jezusa  
i spójrzmy jeszcze raz na to, co po-
wiedział. W wersecie 21 Jezus modli 
się o jedność taką, jaka jest między 

200 lat amerykańskiej  
misji zagranicznej 

Zainteresowanie misją zagraniczną na kontynencie amerykańskim zro-
dziło się już w 1806 roku powołaniem do życia Amerykańskiego Zarządu 
Komisarzy do Misji Zagranicznych. Zarząd ten – składający się z przed-
stawicieli kościołów kongregacyjnych i prezbiteriańskich – już w 1812 
roku, za przykładem baptystycznego misjonarza Williama Carey’a, wy-
słał swoich pierwszych misjonarzy za granicę. Był wśród nich Adoniram  
Judson. Wraz ze swoją żoną Anną wypłynął z Salem w USA, zmierzając 
do Indii, a potem do Birmy. Rok wcześniej, prosząc o rękę Anny, Adoni-
ram pisał do jej ojca: „Proszę pana o zgodę na rozstanie się ze swoją cór-

ką na wiosnę następnego roku, aby nie 
zobaczyć się z nią już na tym świecie. 
Czy zgodzi się pan na jej wyjazd do 
pogańskiego kraju, by poddać się tam 
trudnościom i cierpieniom życia mi-
sjonarza? Żyć w fatalnych warunkach 
indyjskiego klimatu, narażać się na nie-
bezpieczeństwo, poniżenie, prześlado-
wanie, a nawet gwałtowną śmierć? Czy 
może pan wyrazić zgodę ze względu 
na ratunek ginących dusz, ze wzglę-
du na Syjon i chwałę Bożą? Czy może 
pan pogodzić się z tym wszystkim  
w nadziei spotkania się ze swoją cór-
ką w świecie chwały, z otrzymaną od 
Zbawiciela koroną sprawiedliwości  
z powodu zbawienia wielu dusz?” 

Życie jego rodziny i współpracowni-
ków napotykały niepisane trudności. 

W czasie trzech miesięcy podróży badał sprawę chrztu przez zanurze-
nie i po wylądowaniu wraz  z żoną w ten sposób został ochrzczony. 
Po zawiadomieniu o tym swoich sponsorów, został pozbawiony jakie-
gokolwiek wsparcia materialnego. Nadeszło ono po pewnym czasie od 
baptystów, którzy już w 1814 roku powołali baptystyczne towarzystwo 
misyjne. Najważniejszą cechą misji Judsona w Birmie była wytrwałość 
w cierpieniu. Od samego początku aż do końca życia towarzyszyło mu 
cierpienie. Kolejno umierały ich małe dzieci, potem żona Anna, dwie 
kolejne żony, ich małe dzieci. 

Statystyki nie są pewne, ale za swego życia Judson był świadkiem na-
wrócenia ok. 25 Birmańczyków. W tym czasie przetłumaczył Biblię  
na język birmański i zostawił po sobie słownik birmańsko-angielski. 
Obecnie w Birmie (Myanmar) znajduje się ponad 2 miliona chrześcijan, 
którzy nadal posługują się Biblią w przekładzie A. Judsona. Jedyny syn 
tego misjonarza, który przeżył swego ojca, na jego pogrzebie w 1851 
roku, powiedział: „Cierpienie i powodzenie idą w parze. Jeżeli masz 
powodzenie bez cierpienia, to dlatego, że inni cierpieli; a jeżeli cierpisz 
bez powodzenia, to po to, aby inni po tobie mieli powodzenie” (Mission 
Frontiers, 5-6/2012). (KW)

Adoniram Judson
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Jakiś czas temu doświadczyłam se-
rii dziwnych wydarzeń. Za każdym 
razem, gdy szłam z moim malut-
kim synkiem na spacer i spotyka-
łam znajomych, podczas rozmowy 
i po ogólnych oględzinach śpiącego  
w wózku niemowlęcia, pojawiała się 
ta sama uwaga. „Widzę, że nie masz 
przyczepionej do wózka czerwonej 
wstążeczki. Niektórzy ludzie mają 
złe oczy i mogą zauroczyć twoje 
dziecko. Czerwona wstążka będzie 
je chronić”. Co można powiedzieć, 
gdy usłyszy się kilkakrotnie taką in-
formację? Dla mnie, jako osoby,  
która już kilka lat zna Jezusa Chrystu-
sa było zaskoczeniem, że w XXI wie-
ku ciągle żywe są wśród ludzi prze-
sądy i gusła. Może gdybym nie zna-
ła Pana to pewnie ze strachu przed 
„złymi oczami” obwiesiłabym cały 
wózek czerwonymi wstążkami. Te 
sytuacje jednak posłużyły mi tylko do 
tego, by głosić ewangelię moim roz-
mówczyniom. „Moje dziecko strzeże 
sam Bóg” odpowiadałam. Być może 
zapomniałabym o tych rozmowach, 
gdyby nie moja rodzina, które przy-
jechała zobaczyć mojego synka. Ich 
uwadze nie uszedł fakt braku czerwo-
nej wstążeczki przy wózku. Jednak, 
gdyby już przytrafiło się tak, że „złe 
oczy” dosięgły mojego synka i skut-
kiem tego płakałby i nic nie mogłoby 
go uspokoić, moja ciocia poddała mi 
„wspaniałe rozwiązanie”. Wyprakty-
kowała je na swoim synu i działało. 
„Możecie się ze mnie śmiać, ale ja 
brałam znoszone kalesony mojego 
męża i pocierałam nimi twarz mojego 
syna i on przestawał płakać” – opo-
wiedziała z rozbrajającą szczerością. 
Za chwilę dowiedziałam się, że mój 
własny ojciec stosował tę metodę na 
mnie. Nie mogłam uwierzyć, że moja 
rodzina, ludzie wykształceni, wierzą 
w działanie wstążek i śmierdzących 
kalesonów. Tę sytuację jednak też 

wykorzystał Bóg, ponieważ z mężem 
mieliśmy szansę powiedzieć im o Je-
zusie.

Dlaczego poruszyłam ten temat? Nie 
po to, aby wyśmiać kogokolwiek. Te 
sytuacje pokazały mi, w jak perfidny 
sposób szatan zbiera swoje żniwo da-
jąc ludziom złudne poczucie, że tego 
typu praktyki działają i są nieszkodli-
we. Jego ofiary nie zdają sobie nawet 
sprawy, w jak groźnej grze uczestni-
czą. Dziś w każdej kolorowej gazecie 
możemy zobaczyć horoskopy, które 
są niby taką formą rozrywki, ludzie 
wierzą w pecha w piątek trzynaste-
go lub gdy czarny kot przebiegnie 
im drogę albo dla odmiany  
w szczęście, gdy 
ujrzą kominiarza 
i zdążą złapać 
się za guzik. 
Pukają w nie-
m a l o w a n e 
drewno by 
słowa, które 
wypowiedzieli 
nie sprawdziły 
się, obwiesza-
ją się amuletami, 
talizmanami i innymi 
medalikami, które coś mają 
robić lub przed czymś chronić. Jest 
to okultyzm w czystej postaci, ale  
w białych rękawiczkach, bo ludzie 
nie mają nawet świadomości, że 
uprawiają czary. Co innego, gdyby 
zarżnąć kota i złożyć go w ofierze, to 
wtedy wszystko jest jasne co to jest  
i kto za tym stoi. 

Co Biblia mówi na temat czarów, 
współcześnie określanych jako okul-
tyzm? W 3 Księdze Mojżeszowej 
(19.26) Bóg wypowiada się bardzo 
konkretnie: „nie będziecie wróżyć ani 
czarować”. W 5 Księdze Mojżeszowej 
(18.10-12) znajdujemy całą listę róż-
nego typu praktyk okultystycznych 

Ewa Brzostek

Wstążka, kalesony 
i inne zabobony

i tego, jak patrzy na to Bóg: „Niech 
nie znajdzie się u ciebie taki, który 
przeprowadza swego syna czy swoją 
córkę przez ogień, ani wróżbita, ani 
wieszczbiarz, ani guślarz, ani czaro-
dziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz 
duchów, ani znachor, ani wzywający 
zmarłych, gdyż obrzydliwością dla 
Pana jest każdy, kto to czyni, i z po-
wodu tych obrzydliwości Pan, Bóg 
twój, wypędza ich przed tobą”. 

Co zatem odpowiedzieć na argu-
ment: „ale to działa”? Na to pytanie 
znajdujemy odpowiedź w Księdze 
Izajasza (8.19): „A gdy wam będą 
mówić: Radźcie się wywoływaczy 
duchów i czarowników, którzy szep-
czą i mruczą, to powiedzcie: Czy 
lud nie ma się radzić swojego Boga? 

Czy ma się radzić umarłych  
w sprawie żywych?”. Jaki 
jest los tych, którzy trwają 
w okultyzmie? Bóg wy-
powiada się na ten temat 
bardzo radykalnie. W Li-
ście Pawła do Galacjan 

(5.20-21) czytamy: „Bałwo-
chwalstwo, czary, wrogość, 

spór, zazdrość, gniew, kno-
wania, waśnie, odszczepień-
stwo, zabójstwa, pijaństwo, 
obżarstwo i tym podobne;  
o tych zapowiadam wam, jak 
już przedtem zapowiedziałem, 
że ci, którzy te rzeczy czynią 
Królestwa Bożego nie odzie-
dziczą”. Objawienie Jana (21.8) 
przedstawia nam tragiczny ob-
raz tego, w jakim miejscu koń-
czą ci, którzy parają się czara-
mi: „Udziałem zaś bojaźliwych 
i niewierzących, i skalanych,  
i zabójców, i wszeteczników,  
i czarowników, i bałwochwalców, 
i wszystkich kłamców będzie je-
zioro płonące ogniem i siarką. To 
jest śmierć druga”.    

WODA  

- w wielu biblijnych historiach odgrywa  
ważna rolę. Jedna z nich zapisana jest  
w Ewangelii Łukasza 8:22-25.  Przeczytaj  
ją razem z rodzicami i odpowiedzcie na pytania:

Co sądzisz o zachowaniu uczniów?• 
Dlaczego Pan Jezus mógł uciszyć wzburzone wody jeziora?• 
Dlaczego warto mieć Pana Jezusa w „łodzi” swojego życia?• 

Kto był mokry? 
Lato nieodłącznie kojarzy nam się z wodą. Czy lubisz biegać  
w ciepłym deszczu albo pływać w morzu, jeziorze, rzece czy  

basenie? Rozwiązując poniższe zadanie poznasz imiona ludzi z kart Biblii, 
którzy solidnie przemokli. Przeczytaj zdania i fragment z Biblii. Odszukaj 

koszulkę z tym samym numerem i wpisz imię biblijnego bohatera.
1. Padało wokół niego 40 dni i nocy. (1Mojż. 7:11-12)

2. Wołał do Boga o deszcz (1Sam. 12:18)
3. Zanurzył się 7 razy w rzece Jordan (2Król.5:9,14)

4. Został wrzucony do morza (Jon. 1:15)
5. Uczeń, który próbował chodzić po wodzie (Mat.14: 39-30)

6. Ochrzcił Etiopczyka (Dz.Ap. 8:38)
7. Misjonarz, który przeżył rozbicie statku (Dz.Ap. 27:41,43)

8. Król, który zmókł na rydwanie (1Król. 18:45)

Przysłowie czy werset? Przeczytaj zdania i zakreśl te, które według ciebie pochodzą z Biblii.  
Żeby przekonać się czy dobrze wybrałeś, sprawdź podane odnośniki.

        Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda; lecz roztropny mąż  
              umie jej naczerpać.

Głupota jest jak woda, wszystko w sobie pomieści.

Słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. 

Jakie źródło, taka woda. 

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.

Jak zimna woda dla ust spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy. 

Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę. 

Cicha woda brzegi rwie.

Kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. 

Nie można wejść dwa razy do tej samej wody.

Przyp. Sal. 
25:25

Przyp. Sal. 
20:5

List Jakuba 
3:12

Ew. Jana 
4:14

Przyp. Sal. 
17:14
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza

Agnieszka: Jaka jest rola kobiet w dzisiejszym świecie? 
- Kiedyś głównie matki i gospodyni domowej, dziś ni-

kogo nie dziwi pani prezes banku, pani dyrektor, pani pre-
mier. O jakiej roli kobiet czytamy w Biblii?

Mateusz: Na pewno o innej. I to jest problem na kilka spo-
sobów. Po pierwsze, dla wielu kobiet Biblia brzmi obco. 
Nawet słowa, jakie się w niej pojawiają – bądź poddana 
mężowi, bądź posłuszna... to brzmi wybitnie niemile uchu 
współczesnej kobiety, prawda?

Prawda!

No właśnie. Strategia często dzisiaj jest taka, że się te poję-
cia tak bardzo tłumaczy, że już z nich ostatecznie nic nie 
pozostaje. Tzn. zero posłuszeństwa i uległości. Np. argu-
mentuje się, że tak, oczywiście, należy być posłusznym, ale 
tylko wtedy, gdy mężczyzna prawdziwie naśladuje Chrystu-
sa. Cóż, to wspaniały „duchowy” sposób neutralizacji tych 
wersetów. No bo przecież żaden normalny facet NIE JEST 
jak Jezus. I tak te wersety pozostają wzniosłą fikcją, a kobie-
ty mogą spokojnie być nieposłuszne i nieuległe. Tylko, czy 
FAKTYCZNIE ten warunek tam jest? 

Chcesz mi powiedzieć, że kobieta ma być uległa mężowi 
zawsze?

To tworzenie fałszywej alternatywy. Wiemy, że kobieta nie 
może być posłuszna mężowi bezwarunkowo – ale czy to 
oznacza, że więc nie musi być już mu posłuszna w ogóle, 
albo tylko wtedy, gdy będzie miała na to ochotę? Cóż, to 
niepoważne. 

Rozpocząłbym od prostej prawdy: małżeństwo 
jest przymierzem. Czyli, mówiąc współczesnym 
językiem, umową. Pomiędzy dwoma ludźmi, 
której świadkiem i gwarantem jest Bóg. Dwoje 
(kobieta i mężczyzna) uroczyście przed Bogiem 
i zgromadzonymi świadkami umawia się, że: nie 
będą się zdradzać (czyli: ograniczą swą aktyw-
ność seksualną tylko do siebie); będą w określony 
sposób się do siebie odnosić. A konkretnie ofiar-
nie (będą tworzyć coś wspólnie), uczciwie (czyli: 
nie będą się oszukiwać). Ale również uważam, 
w chrześcijańskich obietnicach POWINNO po-
jawić się wzorem Listu do Efezjan, 5 rozdział, 
zobowiązanie do modelu, który pozostawił nam 
tam Chrystus. Mężowie powinni zobowiązywać 
się do ochrony swej kobiety, jak Chrystus chroni 
swój Kościół: z inicjatywą, bezwarunkowo. A ko-
biety powinny zobowiązać się do posłuszeństwa 
wobec swoich mężów: jak Kościół względem 
Chrystusa: w posłuszeństwie, czyli bez dyskusji, 
w szacunku, oddaniu dla dobra męża. 

I tak powstają silne więzi. Oczywiście, mężo-
wi może odbić i może przestać spełniać swoje 
obietnice. Ale zazwyczaj kobiety przejmują ini-
cjatywę z błahych powodów i nie szanują swych 
mężczyzn przez oczekiwanie od nich inicjatywy. 

A przyczyna tego jest kulturowa i niekoniecznie wzniosła: 
w Polsce nie ma wzorca silnego mężczyzny. Niestety, więk-
szość chrześcijan powiela ten schemat. 

Talenty też są od Boga, więc co ma zrobić zdolna, wy-
kształcona kobieta, która ma większe możliwości zarob-
kowe od swojego męża i praca w domu nie sprawia jej 
radości?

Po pierwsze, kobieta ma się nauczyć od Boga tego, co po-
winno jej sprawiać radość. Wiem, że to niepopularne, ale 
tak jest. Kobieta się MUSI TEGO NAUCZYĆ. Ona tego sama 
z siebie nie wie (tak samo zresztą jak i mężczyzna). Jest po-
uczona o tym przez model funkcjonujący w jej rodzinie  
i społeczeństwie, które niekoniecznie są przecież Bożym 
nauczycielem! Niestety, jak powiedziałem, mało które 
chrześcijanki FAKTYCZNIE tego chcą. Boją się wyjść z ko-
lein, w których czują się bezpiecznie, nawet wiedząc, że 

nie zostały wyjeżdżone przez kobiety wiary. I w nich zosta-
ją. Wolą narzekać na to, co jest, niż podjąć ryzyko, by coś 
zmienić. 

To jak to powinno wyglądać?

W skrócie, kobieta powinna od Boga PRZYJĄĆ powołanie 
do bycia matką i żoną, oraz panią domu. W posłuszeń-
stwie wiary. I nauczyć się – znów przez wiarę i w wierze 
– z tego czerpać satysfakcję. Wtedy, uważam, jest miejsce 
i czas na szukanie pracy, kolejnego powołania, w zgodzie 
z obdarowaniem. Widzimy w Przypowieściach Salomona 
utalentowaną kobietę-biznesmen. Zwróćmy jednak uwagę, 
że jej międzynarodowa korporacja opiera się na sukcesie  
w zarządzaniu domem. Ta firma z domu wyrosła, a nie  
powstała jego kosztem. I myślę, że to jest sedno. Kobieta, 
która robi karierę kosztem domu, po prostu niszczy naj-
ważniejsze źródło błogosławieństwa, jakie zostało jej dane 
przez jej Stwórcę i Zbawcę. I nigdy nie będzie duchowo 
spełniona, niezależnie od skali zawodowych sukcesów. 

A jeśli małżonkowie nie mogą mieć dziecka, mąż jest np. 
lekarzem wiecznie na dyżurach, ambicje i możliwości żony 
są większe niż utrzymanie porządku w domu, to co? Nie 
może czerpać satysfakcji z roli matki, a rola żony jest okro-
jona. Ponadto jako gospodyni też mało się sprawdza, bo  
w związku z pracą męża prawie nikt ich nie odwiedza. 

No masz rację, takie sytuacje są trudne. I nie ma co udawać, 
że jest inaczej. Pewne osobiste powołania ograniczają dzia-
łanie powszechnych zasad. Z drugiej strony, jestem przeko-
nany, że Bóg tą parę pokieruje do jakiegoś innego sposobu 
służby – może wspólnych wyjazdów misyjnych, gdzie będą 
pomagać tym, dla których praca męża będzie wyjątkowym 
błogosławieństwem? Tak czy inaczej, istnieje Boże rozwią-
zanie również w takich trudnych sytuacjach. 

Wychodzi na to, że Bóg widzi kobietę jako żonę i mat-
kę. A co z kobietami, które jeszcze są same, a mają np.  
40-50 lat?

To zależy. Ogólnie prawdą jest i to, że ich najlepszy czas na 
bycie żoną i matką już minął, jak i to, że Bóg ciągle może 
je do tego powołać. Znam takie przypadki. A przyczyny 
tego mogą być różne. Wiem jedno: niezależnie od tego, czy 
są same poprzez niezależne od ich wysiłków i woli Boże  
zrządzenie, które po prostu trzeba przyjąć, jakkolwiek to nie 
jest trudne, czy też są same przez popełnienie kiedyś błędu, 
Bóg jest przy nich i ich życie nie jest bezużyteczne. Bóg 
nigdy nie mówi: „no, teraz toś już przesadziła (przesadził). 
Na nic mi się już nie przydasz”. Dopóki żyjemy, dopóki Bóg 
nas nie odwołuje z tej ziemi, jesteśmy tu po coś, a więc 
nasze życie jest wartościowe. 

Pomijając wzorcową chrześcijańską rodzinę, ostatnio mówi 
się o przemocy ekonomicznej. Chodzi o to, że mężczyzna 
wydziela pieniądze żonie, każdorazowo podkreślając, że 
skoro on zarabia, to ona nie zapracowała na buty, krem,  
o kinie nie wspomnę. Co taka kobieta powinna zrobić?

Myślę, że ten mężczyzna jest wybitnie niedojrzały. Swoją 
drogą, jakoś w to nie wierzę, by taka sytuacja była w Polsce 

częsta. Raczej, patrząc na nasze społeczeństwo bywa na 
odwrót – mężczyzna przynosi żonie całą wypłatę i się cie-
szy, że mu żona wydzieli kilka groszy na piwo i haczyki na 
ryby. Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest biblijne. My-
ślę, że wydatki powinny być na głowie głowy. Czyli męża. 
Wiem, że to trudne. Moja żona znacznie lepiej zarządza 
pieniędzmi, ale ustaliliśmy, że to ja, jako głowa powinienem 
być skarbnikiem rodziny, czyli martwić się o to, czy starczy 
do pierwszego. Bo to ja mam się uczyć być głową, a nie 
żona. Czyli: to, że jej to lepiej wychodzi nijak nie dowo-
dzi, że mogę się od tego wymigać. To nie oznacza, że jej 
wydzielam pieniądze na zakupy. Moja żona kupuje mądrze  
i ma w zakupach wolność. Ale granice tego, ile może wydać, 
ze względu po prostu na to, na ile nas stać zaznaczam ja.

Wracając do pracy: to niebiblijne podejście, że praca to tyl-
ko coś takiego, za co się otrzymuje pieniądze. To absurd. 
Pracą jest każdy wysiłek, który zmienia pozytywnie naszą 
rzeczywistość. A więc, prowadzenie domu, który jest miej-
scem, gdzie chce się wracać i gdzie można zregenerować 
siły, wychowanie dzieci jest pracą dokładnie tak samo, jak 
praca zawodowa. Zresztą, skutki tej pracy są równie wy-
mierne. Mężczyzna nie zmotywowany dobrze prowadzo-
nym domem traci motywację do ciężkiej, ofiarnej pracy. Źle 
wychowane dzieci nie przejmą owoców pracy rodziców na 
ich starość. To rodzi przekleństwo – nie ma komu przekazać 
zgromadzonego majątku. To również przekleństwo w inny 
sposób – takie dzieci nie zajmą się rodzicami na starość. 
Praca nad dziećmi w ich młodości przynosi więc wymier-
ne skutki na starość. To wymierny zysk. Lekceważenie tego 
wysiłku żony (głównie, choć nie wyłącznie oczywiście), to 
niewdzięczność i krótkowzroczność męża. 

Wiele młodych kobiet uczonych doświadczeniem swoich 
mam i babć, boi się uzależnienia od męża i poczucia, że 
bez własnego zaplecza finansowego i intelektualnego nie 
poradzą sobie, gdyby ich małżeństwo rozpadło się. I ta 
obawa może być przyczyną niechęci do zakładania takich 
związków.

Powiem tak: posiadanie zawodu w dzisiejszych czasach na 
pewno jest mądrością. Również wśród chrześcijan zdarzają 
się niestety dziś rozwody. Poza tym taki zawód jest cennym 
kapitałem np. na czas, gdy dzieci podrosną i będzie wię-
cej czasu na to, by dorobić, czy zacząć karierę jeszcze raz 
(względnie: po raz pierwszy, jeśli dzieci pojawiły się zaraz 
po studiach).  

A co do lęków: niestety, one są racjonalne. Czyli, faktycz-
nie jest źle. Pytanie tylko brzmi, co zrobić, by było dobrze? 
Moim zdaniem wybór bycia samą nie jest rozwiązaniem 
błogosławionym. Tak, to chroni przed niebezpieczeństwem 
głupiego małżonka, ale jednocześnie pozbawia błogosła-
wieństwa małżonka dobrego. I dzieci, wnuków, rodziny. 
Moim zdaniem rozwiązaniem jest dojrzały wybór, a nie 
uciekanie przed nim.

Nie wyczerpaliśmy tematu. Mam jeszcze sporo pytań, ale 
to już przy innej okazji.

Do następnego razu!   

fo
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Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej

Tomek Bogowski

Dziś o jednym z najbardziej niepokor-
nych gatunków muzycznych. Muzyka 
mocna, trudna, buntownicza wrzucona 
do jednego worka: hardcore, punk rock, 
emo core. Gatunków pokrewnych tej mu-
zyce jest kilkadziesiąt, więc nie sposób 
pisać o nich wszystkich. Zanim o samej 
muzyce, pokuszę się o parę słów wstępu, 
aby scharakteryzować ten styl. 
Większości ludzi mocne brzmienie przy-
wodzi na myśl muzykę ciemną, satani-
styczną, niosącą w sobie negatywne treści. 
Jest to niedobra generalizacja, ponieważ 
tak samo, jak lekka i przyjemna muzyka 
może nieść w sobie negatywny przekaz, 
tak mocna muzyka z grawlem (czyli me-

lodycznym krzykiem) zamiast wokalu 
może przekazywać dobre treści. Za-
równo punk rock, jak i muzyka hard-
core ma swoje ciemne i jasne odmiany. 
Warto wspomnieć w tym momencie  
o nurcie straight edge, młodych ludziach, 
którzy poprzez muzykę wyrażają swój 
bunt w stosunku do zgubnego systemu 
konsumpcjonizmu i kapitalizmu. Sprze-
ciwiają się negatywnym zjawiskom spo-
łecznym, takim jak alkoholizm, przygod-
ne kontakty seksualne, przyjmowanie 
narkotyków. Promują czystość, ochronę 
środowiska naturalnego i wegetarianizm. 
Scena chrześcijańska mocnej muzyki  
w USA to czołówka, która zajmuje rów-
nież pierwsze miejsca świeckich list 
przebojów. 
Zarówno w Polsce, jak i za granicą po-
wstaje coraz więcej kapel grających hard-
core w różnych jego odmianach. Zaczy-
nając od rodzimej sceny, warto wymienić 
zespoły takie, jak OX, There Is No Tomor-
row, Bunkier, czy nie grający już skład 
Hope Against Hope. Środowisko hardcore 
jest tak mocno otwarte na ewangelię, że 
w Warszawie powstała wspólnota mająca 
na celu docieranie do tej subkultury – Ko-

Tomek Bogowski KONTRAPUNKT

SUKCES
Każdy z nas marzy, by osiągnąć sukces 
w jakiejś dziedzinie. Mamy to wpojo-
ne, że chcielibyśmy być najlepsi. Za 
sukcesem idzie zwykle kasa, wysoka 
pozycja społeczna, uznanie innych. 
Sukces sam w sobie nie jest zły, ale 
podobnie jak wszystko inne może stać 
się w naszym życiu bożkiem, któremu 
poświęcimy wszystko, łącznie z naszą 
relacją z Bogiem.
Wierzę w to, że mamy być głową,  
a nie ogonem. Wierzę też, że to Bóg 
jednych wywyższa na wysokie stano-
wiska, innych zrzuca nisko, aby ich 
czegoś nauczyć. Kiedy mamy właści-
wą perspektywę, czyli najważniejszy 
jest dla nas Bóg i to, czego On dla nas 
pragnie, wszystko jest ok i możemy 
zajść wysoko. Jeśli traktujemy Go jako 
narzędzie do spełniania swoich za-
chcianek i celów, szybko okaże się, że 

to, czego tak bardzo pragniemy nie ma 
żadnej wartości. Każdy z nas chce być 
akceptowany, nie martwić się o pienią-
dze, wzbudzać powszechny respekt  
i uznanie. Pan Jezus jednak wspominał, 
że będziemy raczej poniżani, ubodzy 
i wyśmiewani. To ta część ewangelii, 
którą często telewizyjni kaznodzieje 
pomijają, aby nie obniżać słupków 
oglądalności swoich programów. To 
jednak jest pełna ewangelia.
Uwalniająca jest myśl, że nie mu-
simy zaspokajać wszystkich wokół 
nas. Mamy zadośćuczynić żądaniom 
naszego Boga i stosować się do Jego 
standardów. Wtedy wszystko będzie 
na właściwym miejscu, będziemy 
spełnieni i spokojni. Dążenie do bo-
gactwa, sławy czy uznania zaprowa-
dzi nas raczej do depresji, samotności 
i klęski. Gdzie jesteś w swoim dążeniu 
do dóbr tego świata? Czy pytasz Boga 
o to, co dla Ciebie przygotował, co 
przecież jest najlepszym planem jaki 
można sobie wyobrazić? Czy raczej 
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po swojemu próbujesz łapać świe-
cidełka, którymi mami Cię ten świat, 
które po uchwyceniu okazują się my-
dlanymi bańkami, które jedynie odbi-
jają blask Najwyższego? Każdy z nas 
potrzebuje momentu zatrzymania się  
i przemyślenia swoich kroków. Waka-
cje są dobrym czasem na to. Spędź 
chwilę przed Bogiem pytając, czy 
miejsce, gdzie jesteś aktualnie w swo-
im życiu jest tym, które zaplanował dla 
Ciebie? Oczekuj na Jego odpowiedź,  
a nie na potwierdzenie tego, czego 
sam pragniesz. Powodzenia!  

twica. Kapele grające tego typu muzykę 
nie są dobrze znane szerszej publiczno-
ści, chociażby z powodu kultywowania 
zasady DIY (do it yourself), która mówi 
o tym, aby nagrywać, wydawać i organi-
zować swoje koncerty samemu, bez na-
bijania kieszeni pośrednikom i wytwór-
niom płytowym. To oczywiście powo-
duje, że narzędzie promocyjne a przez 
to możliwość docierania do szerszej 
publiczności jest bardzo ograniczona. 
Zagraniczne zespoły reprezentujące 
nurt HC/Punk to przede wszystkim mój 
ulubiony skład Underoath, Norma Jean, 
Emery, Project 86, czy wiele innych 
kapel z wytwórni Solid State Records 
oraz Tooth And Nail Records. Bardzo 
wysoka jakość tych wykonawców pla-
suje ich na najwyższych miejscach list 
przebojów w świeckich rozgłośniach 
radiowych i telewizyjnych, przez co 
również fani tej muzyki mogą zapo-
znać się z jasnym przekazem, który 
głoszony jest na koncertach tych ka-
pel. Nie każdemu ta muzyka musi się 
podobać, ale jedno jest pewne, sieje 
mocne ziarno pośród młodych ludzi 
potrzebujących zbawienia.  

Opracował: 
Konstanty Wiazowski

90 procent zborów Unii Wolnego Ko-
ścioła Ewangelicznego w Niemczech, 
to zbory baptystyczne. W ubiegłym 
roku zbory tego Kościoła ochrzciły 
1.599 osób, o 154 mniej niż w roku 
2010. Na dorocznej konferencji  
w Kassel 553 delegatów Kościoła 
rozważało możliwość przyjmowania 
osób i zborów jako członków stowa-
rzyszonych – jedynie na podstawie 
wyznania wiary. Zbory z otwartym 
członkostwem wykazują się większą 
ilością chrztów. Zdaniem Hartmta 
Riemenschneidera, przewodniczące- 
go Rady Kościoła, i Reginy Claas, se-
kretarza generalnego Rady Kościoła, 
dyskusja na ten temat była budująca. 
Chociaż liczba członków Kościoła 
nieco spadła, wiele zborów znajduje 
się w stanie duchowego przebudze-
nia. Na wielu nabożeństwach obser-
wuje się wzrastającą liczbę obec-
nych. Obydwoje jednak ubolewali 
nad tym że z 809 zborów, tylko 362 
(45%) przysłały na tę konferencję 
swoich delegatów. Ciekawą sprawą 
jest to, że w Ewangelickich Kościo-
łach Protestanckich (Landeskirchen) 
w 2010 roku ochrzczono 18.957 
dorosłych osób – o wiele więcej niż  
w zborach  ewangelikalnych. Liderzy 
państwowych kościołów dochodzą 
do wniosku, że Kościół może funk-
cjonować na zasadzie wolności – 
być niezależnym od państwa.  Bapty-
ści postanowili wspierać inicjatywę 
zakładana nowych zborów. Powołali 
pastora Klausa Schönberga (Wal-
deck) na przewodniczącego tej ini-
cjatywy. Jego zadaniem będzie pro-
mowanie, służenie radą i rozwijanie 
tej inicjatywy. Jest on nauczycielem 
ewangelizacji na Wiedenest Forum  
i w ramach Konsultacyjnego Insty-
tutu Kościelnego prowadzi „Paradise 
Project” (ebf.org).

Niemcy – doroczna 
konferencja baptystów

Należy do niego ponad 6.000 ochrzczo-
nych członków w 85 zborach, z których 12 
są rosyjskojęzyczne. Jego początki sięgają 
XIX wieku, gdy dwaj szwedzcy nauczyciele, 
Thorén i Österblom, zaczęli głosić ewange-
lię na wyspie Vormsi i półwyspie Noaroosi 
w zachodniej Estonii. Pierwszy zbór bapty-
styczny powstał w 1884 roku w Haapsalu, 
zachodnia Estonia. W 1900 roku Kościół 
Baptystów uzyskał status prawny. W 1937 
roku wraz ze zborami zielonoświątkowy-
mi powstał Związek Wolnych Kościołów 
Ewangelicznych Chrześcijan. W 1945 roku 
powstał Kościół Ewangelicznych Chrześci-
jan-Baptystów. Od czasu włączenia Esto-
nii w 1940 roku do Związku Radzieckiego 

działalność tego Kościoła stała się niele-
galna. W 1940 roku przerwano wydawanie 
pisma Teekäija (Podróżnik), wznowiono 
jego wydawanie dopiero w 1988 roku. Rok 
później otwarto działające od 1922 ro- 
ku, Baptystyczne Seminarium Teologiczne  
w Tallinie. Po rozpadzie Związku Radzieckie-
go w 1991 roku powstał niezależny Kościół 
Baptystów Estonii. Od 1993 roku organizu-
je on coroczne konferencje  misyjne, a od  
1998 roku – regionalne konferencje misyjne. 
Przez ostatnie lata baptyści estońscy roz-
prowadzili setki ton żywności i odzieży, po-
chodzących z Niemiec czy krajów skandy-
nawskich. Wydają oni też dwa miesięczniki  
i wiele książek  (BWA Connect, 6/2012).

Rosja – nowe zbory na Dalekim Wschodzie

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Wyko-
nawczego Światowego Związku Baptystów, 
sekretarz regionalny Ameryki Łacińskiej, Al-
berto Prokopchuk, poinformował o progra-
mie Radical Latino brazylijskich baptystów. 
W ramach tego programu młodzi baptyści 
są wysyłani do różnych krajów tego regio-
nu, zwiastując Chrystusa młodzieży, dzie-
ciom i dorosłym. Muszą znać dwa języki 
– hiszpański i portugalski – i podjąć pracę 
w przynajmniej trzech krajach. W ubiegłym 
roku Radical Latino koncentrowali się na 
Ameryce Centralnej – Panamie, Hondura-
sie, Salwadorze i Nikaragui. Wspierali tam  
113 zborów, ewangelizowali ponad 10.000 

osób, z których 4.700 oddało życie Chrystu-
sowi, a 111 już przyjęło chrzest. W jednym  
z największych brazylijskich miast – San 
Paulo – znajduje się dzielnica biedy, nar-
kotyków i przemocy. Zamiast odwrócić się 
od tej „spalonej ziemi”, baptyści uznali to za 
swoje wyzwanie. W ciągu dwóch lat ochrzci-
li tam ponad 1000 osób. W czasie tegorocz-
nej konferencji w San Paulo ochrzczono 
dalszych 48 osób z tego rejonu, przy tym 
śpiewał 75-osobowy chór, złożony z byłych 
narkomanów i przestępców. Zamiast stra-
chu i obaw, baptyści brazylijscy zareagowali 
odwagą i wizją zdobycia tej „spalonej ziemi” 
dla Chrystusa (Baptist World, 2/2012).

Ostatnio Pawieł Troszin, odpowiedzialny  
w Kościele Baptystów Rosji za organizację 
nowych zborów, odwiedził Daleki Wschód. 
W Chabarowsku spotkał się z prezbiterem 
okręgowym Abramowem, który opowiedział 
o coraz lepszej pracy z ludźmi niewierzący-
mi. W mieście Arsienij pracę ewangeliza-
cyjną rozpoczęli w latach 1994-95 misjo-
narze ukraińscy. Teraz są tam trzy zbory,  
dwa z nich powstały z grup domowych.  
W regionie tym szerzy się satanizm, szama-
nizm i zabobon, jednak baptyści radzą z tymi 
przeszkodami. We Władywostoku niedawno 
powstał nowy zbór. W Chabarowsku Troszin 

spotkał się ze studentami tamtejszego semi-
narium, rozmawiał o organizacji małych grup 
i przygotowaniu liderów. Chodziło o przygo-
towanie tych, którzy pracują wśród  niewie-
rzących. W chabarowskim okręgu znajduje 
się 39 zborów baptystycznych, nawraca 
się tam wiele ludzi z wyższym wykształ-
ceniem, którzy później stają się pastorami  
nowo powstałych zborów. Na Dalekim 
Wschodzie odczuwa się duchowe przebu-
dzenie, nowe zbory oczekują na przybycie 
dalszych misjonarzy z Ukrainy, obiecując 
zapewnić im niezbędne do życia warunki 
(ecbua.info).

Brazylia – radykalna ewangelizacja tamtejszych baptystów

Estonia – Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
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Na placu przed kinem „Komsomolec”  
w Jużnosachalińsku młodzież tamtejsze-
go zboru baptystycznego, w dniach 9-14 
kwietnia tego roku, publicznie czytała 
Słowo Boże. Była to zatwierdzona przez 
władze miejskie akcja pt. „Każde słowo 
ewangelii – dla Rosji”. To akcja ogólnokra-
jowa, podjęta przez Kościoła Chrześcijan 
Baptystów Rosji. Prowadzono ją w wielu 
miastach. Jej celem było głośne, publiczne  
przeczytanie w ciągu Wielkiego Tygodnia 
całego Nowego Testamentu, wydanego 
przez Rosyjskie Towarzystwo w Biblijne  
w 2011 roku. W Jużnosachalińsku akcję tę 
prowadziła młodzież zboru baptystycznego 
„Odrodzenie”. W czasie jej trwania każdy 

zainteresowany mógł za darmo otrzymać 
Nowy Testament w postaci świątecznego 
prezentu. Podobne spotkania odbyły się 
w Moskwie, wielu z wdzięcznością brało 
Nowe Testamenty wydane przez Gede-
onitów, byli zapraszani na nabożeństwa.  
A w Dzień Wielkanocy w Domach Modli-
twy były tłumy obecnych. W miejscowości 
Kurhan, pewien człowiek powiedział, że 
jego ojciec prześladował baptystów, ale 
na łożu śmierci prosił go aby zwrócił im 
skonfiskowaną Biblię. I przekazał im Biblię 
z 1913 roku. Słowo Boże było też czyta-
ne w Czelabińsku, Władywostoku, Niżnim 
Nowgorodzie, Kazaniu, Iżewsku, Ufie i wie-
lu innych miastach (baptist.ru).

Starożytna tradycja mówi, że chrześci-
jaństwo do Albanii przynieśli Paweł z Ty-
tusem. Tytus bowiem odwiedził Dalmację 
(2 Tym.4,10), sięgającą swoimi granica-
mi dzisiejszej Albanii. Od XV do XIX wie-
ku Turcy Otomańscy zamienili tamtejsze 
chrześcijaństwo islamem. Przełom nastą-
pił w 1817 roku, gdy Albańczycy otrzy-
mali Nowy Testament w swoim języku.  
W 1892 roku Powstało Albańskie Ewan-
geliczne Braterstwo, którego celem było 
zwiastowanie Słowa Bożego i otwieranie 
nowych szkół. W 1944 roku Albania stała 
się państwem komunistycznym pod pano-
waniem Enver Hodży, który panował aż do 
roku 1985. Rozpoczęły się prześladowania, 
w 1967 roku zamknięto pozostałe 2000 
budynków wyznaniowych, Albania ogłosiła 
się państwem ateistycznym. W 1991 roku 

znowu zostały otwarte drzwi dla misjona-
rzy. Obecnie jest tam prawie 160 ewange-
licznych zborów. Kraj ten liczy ok. 3 mln 
mieszkańców, z których 70% to muzułma-
nie, 20% prawosławni, 10% rzymskokatoli-
cy, a ok. 8000 osób to protestanci. Baptyści 
byli w Albanii już w 1932 roku, było wte-
dy tam ok. 100 wierzących ewangelicznie 
osób. Kościół Baptystów w Albanii powstał 
w 2003 roku. Obecnie stanowią go siedem 
zborów, sześciu z nich przewodzą Albań-
czycy, a siódmemu – zagraniczny misjo-
narz. Cztery zbory zakładają inne zbory. I tak 
Genis organizuje nowy zbór na przedmie-
ściach Tirany, stolicy kraju. Tony od 2009 
roku spotyka się z grupą ludzi w innej części 
tego miasta. Wspiera ich zbór macierzysty  
w Tiranie, najstarszy w tym kraju, chociaż 
powstał 20 lat temu (ebf/IMP/maj 2012).

Rosja – publiczne czytanie Słowa Bożego

Albania – powolny rozwój chrześcijaństwa

Ostatnio zauważono wiele nawróceń 
wśród cyganów w tym kraju - mówi 
mieszkająca w Rumunii Elisabeth Ve-
cas, skarbnik Europejskiej Unii Kobiet 
Baptystycznych. Na konferencji bap-
tystów niemieckich opowiedziała ona  
o wielu chrztach  cyganek w Rumunii. Po 
nawróceniu ich życie uległo radykalnej 
zmianie. Nawet życie ich mężów uległo 
zmianie. Już nie biją oni swoich żon. Kra-
dzieże, oszustwa i awantury należą już do 
przeszłości. Dwie Niemki, Elisabeth Kap-
sreiter (Passau), przewodnicząca Służby 
Kobiet, i Gisela Bullermann (Bielefeld), 
udały się do Rumunii, aby zapoznać się 
z tą sytuacją. Od 2004 roku Niemiecka 
Służba Kobiet wspiera pracę wśród kobiet  
w Rumunii. Ubiegłoroczna konferencja 

kobiet w Rumunii odbyła się pod hasłem: 
„Jeżeli Syn was wyzwoli, prawdziwie 
wolnymi będziecie” (Jan 8,36). Wzięło  
w niej udział ponad 300 kobiet. W czasie 
jej trwania wygłoszono ponad dziesięć 
kazań. Gisela Bullermann zachęcała ko-
biety do przynoszenia swoich potrzeb 
Bogu w modlitwie, a Elisabeth Kapsreiter 
mówiła o wolności w Chrystusie. We-
dług danych państwowych, 2,5 procent  
z 21,5 mln mieszkańców Rumunii stano-
wią cyganie. Społecznie i ekonomicznie 
żyją oni poniżej średniej krajowej. Po-
nadto od 2008 roku niemieckie kobiety 
wspierają spotkania głuchych w Rumunii. 
W ubiegłym roku 19 ze 109 uczestników 
takiego spotkania nawróciło się do wiary 
w Chrystusa (ebf.org).

Rumunia – duchowe przebudzenie  
wśród romskich kobiet

Zabijał chrześcijan.  
Teraz głosi ewangelię!

Niladri Kanhar, hinduistyczny przywódca  
w jednej z wiosek w znanym z prześladowań 
wierzących indyjskim stanie Orissa, był znany 
ze swojej nienawiści do chrześcijan. Całe lata 
ich prześladował, a nawet zabijał. Nawrócił się 
jednak i teraz jest chrześcijaninem. Świadczy  
o Jezusie i pomaga wzrastać miejscowej 
chrześcijańskiej społeczności. Według infor-
macji agencji Fides, Niladri Kanhar nawrócił się 
po tym jak uzdrowiona została jego najstarsza 
córka. Wcześniej wszyscy lekarze i szamani 
powiedzieli, że umrze. Tymczasem ewangelicz-
ny pastor Pabitra Kata, który odwiedził wioskę, 
pomodlił się o dziewczynkę. Ta została uzdro-
wiona w imieniu Jezusa Chrystusa. Od tamtej 
pory Niladri i jego rodzina są chrześcijanami, 
modlą się i czytają Biblię. Jako były lider hin-
duistów Kanhar sam zaczął być prześladowany 
- mieszkańcy jego wioski pobili go, by „powró-
cił do religii hinduistycznej”. Niladri jednak nie 
uległ. Wręcz przeciwnie, wciąż modli się, skła-
da świadectwo i głosi ewangelię o Chrystusie. 
Obecnie razem z pastorem Katą znajduje się 
w więzieniu oskarżony o prozelityzm, a więc  
o to samo, o co wcześniej wielokrotnie oskarżał 
chrześcijan (ewangelista.pl)

Jak kapłan Kali odnalazł 
Chrystusa

Po obejrzeniu filmu o Jezusie hinduski kapłan 
nie będzie już składał krwawych ofiar. Niesa-
mowite nawrócenie miało miejsce w pewnej 
indyjskiej wiosce. Kapłan hinduskiej bogini 
śmierci Kali o imieniu Tanath przeszedł na 
chrześcijaństwo. Zdarzyło się to podczas pro-
jekcji filmu „Jezus”, opartego na Ewangelii św. 
Łukasza. Obraz pokazuje ewangelikalna organi-
zacja Campus Crusade for Christ, która chce 
z nim dotrzeć do wszystkich zakątków świata. 
Jak później mówił, podczas oglądania zrozu-
miał, że Chrystus złożył z siebie ostateczną  
i jedyną akceptowalną przez Boga ofiarę na krzy-
żu. Po projekcji podzielił się z innymi widzami  
i organizatorami swym świadectwem. Podczas  
świąt składał Kali krwawą ofiarę ze stu kóz. 
Jednak to pozostawiało w nim duchową pustkę. 
Tanath postanowił wziąć udział w zorganizowa-
nym przez chrześcijan nabożeństwie. Przykład 
z niego wzięło ponad 300 innych Hindusów. 
Film „Jezus” nakręcono w 1979 roku w Ziemi 
Świętej. Dzięki Campus Crusade for Christ od 
1979 roku film obejrzały  miliony osób mówią-
cych 1100 językami. Kali to jedno z głównych 
hinduskich bóstw. Wyznawcy składają jemu 
ofiary: obecnie ze zwierząt, choć zdarzają się 
także, zwalczane przez władze, ofiary z ludzi 
(ewangelista. pl).
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W dniach 4-6 mają w Londynie, przy udziale 3000 uczest-
ników, odbyła się doroczna konferencja angielskich bap-
tystów. Baptystyczny socjolog z USA, Tony Campolo, 
zachęcał zebranych do prowadzenia życia w stylu Jezu-
sa, zaspokajania potrzeb ludzi biednych, obronę sprawie-
dliwości. Radził uczestnikom poświęcać codziennie od 
15 do 20 minut na spokojną refleksję i otwieranie się na 
działanie Ducha Świętego. Natomiast Agu Irukwu, pastor 
najszybciej rozwijającego się w Europie zboru „Dom Je-
zusa dla wszystkich narodów” w Londynie, przypominał 
wszystkim, że Bóg nie zapomniał o Anglii. Jej duchowy 
stan jest lepszy niż publikują to media. „Nadejdzie dzień, 
gdy w parlamencie będzie wznoszona modlitwa, gdy 
Kościół w Anglii będzie jeden” - mówił Irukwu. To nige-
ryjski prawnik, który w 1994 roku założył w Londynie 
zbór z 200 członków, a teraz każdej niedzieli gromadzi 
ponad 2000 osób. W czasie konferencji odbył się festiwal 
młodzieżowy, z udziałem 7000 młodych osób, z których 
40 pozytywnie odpowiedziało na wezwanie do przyjęcia 
Chrystusa. Ze względu na wysoki deficyt (850.000 euro), 
Rada Kościoła zaproponowała, aby każdy zbór w następ-
nym roku przekazał na rzecz całego Kościoła pięć pro-
cent swoich dochodów. Kościół Baptystów angielskich 
liczy prawie 140.000 członków w ponad 2000 zborach 
(ebf.org)

Anglia – konferencja baptystów

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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Kilka lat temu ukazała się książka pod tytułem: „Fran-
cja, zapomniane pole misyjne”. Czy tak naprawdę jest? 
Francja liczy ponad 62 miliony mieszkańców, którzy 
rozmawiają prawie 62 językami. Tak zróżnicowane spo-
łeczeństwo oczekuje na wielu pracowników misyjnych. 
Przez wiele lat kraj ten był uważany za „cmentarz mi-
syjny”, miejsce bardzo trudne dla misji. Ale Bóg powoli 
otwiera ten kraj na ewangelię. W 1960 roku było tam tylko 
180.000 ewangelikalnych chrześcijan, dzisiaj – 600.000. 
Ponad 80% Francuzów nie trzymało w ręku Biblii, ale 
teraz można ją nabyć w supermarketach i księgarniach. 
Chociaż Kościół Katolicki utracił wpływy, to jednak  
w wielu parafiach prowadzi się teraz kursy Alfa, powró-
ciło nauczanie Słowa Bożego. Chociaż ewangelikalni 
chrześcijanie stanowią tylko 1 procent społeczności 
chrześcijańskiej, to jednak w zborach jest wiele młodzie-
ży. Zauważa się stały rozwój  i prawie co tydzień powstaje 
nowy zbór. Pilnie potrzebni są misjonarze, ale ci, którzy 
na to się zdecydują, muszą wykazać się cierpliwością  
w obliczu wielu przeciwieństw. Wzrasta też jedność 
wśród ewangelikalnych chrześcijan. Po latach podziałów 
i braku współpracy, w 2001 roku powstała Rada Francu-
skich Kościołów Ewangelikalnych, zrzeszająca 43 różne 
denominacje i będąca głosem ewangelikalnych chrze-
ścijan we Francji. Kraj ten potrzebuje naszych modlitw  
(Baptist Missions).

Francja – zapomniane  
pole misyjne?



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 południowej 
nastrajają apartament niezwykle pogodnie, zaś wygodne i gustowne meble czynią go przytulnym 
miejscem wypoczynku. Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, z dostępem 
do Internetu. Przed budynkiem są bezpłatne miejsca parkingowe dla naszych gości.

Budynek zboru ma świetną lokalizację:  
10-15 minut pieszo do dworca PKP, PKS, gdańskiej 
Starówki, w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej 
(autobus,tramwaj), łatwy dojazd nad morze i do 
trójmiejskich atrakcji turystycznych, których jest  
tak dużo, że nawet w razie niepogody, na pewno  
będzie co robić... 

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

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

Kontakt: Mirosław Uszkiewicz
mirek.uszkiewicz@gmail.com
tel. 696807969


