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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Wrzesień – początek szkoły. W sali 
mojej szkoły podstawowej wisiało za-
wsze kilka cytatów. Utkwił mi w pa-
mięci jeden: „narody tracąc pamięć, 
tracą życie”. To prawda biblijna. Pa-
mięć sprawia, że nasze istnienie ma 
sens. Nie jest dowolne, ale określone. 
Dlatego Bóg ustanowił święta w Sta-
rym Przymierzu, które przypominały 
o tożsamości zbudowanej na wiel-
kich dziełach Bożych w przeszłości 
właśnie. Dlatego również Chrystus 
ustanowił chrzest i Wieczerzę – dwa 
znaki swego zbawczego dzieła – aby 
nasza tożsamość była zbudowana na 
Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

Pamięć jest potrzebna. Również  
w wymiarze krótszym – pamięci  
o „wodzach naszych, którzy głosili 
Słowo Boże” (Hbr 13:7); o osobach, 
których działanie sprawiło, że jeste-
śmy tym, kim jesteśmy. Stąd w nume-
rze wrześniowym sporo wspomnień, 
biografii: prezb. Stefana Rogaczew-
skiego i kazn. Józefa Antoszewskiego, 
ale i Williama Ockhama, w którego 
myśli odnajdziemy sporo wątków 
nam bliskich (Filozofujący chrześcija-
nie). Wspominamy również 100. le-
cie Zjednoczenia Polskich Baptystów 
w USA i Kanadzie, oraz – tym razem 
w obiektywie – 90. lecie I Zboru  
w Katowicach.  

Ale pamiętając o przeszłości, patrzy-
my również w przyszłość. Polecam 
uwadze Czytelników przede wszyst-
kim wywiad z Prezbiterem Gusta-
wem Cieślarem. To wyjątkowy mate-
riał – ocena miejsca, w którym jeste-
śmy, ale również spojrzenie naprzód. 
Podobny charakter ma mój artykuł  

Pamięć, przyszłość i nauka List do Galacjan ma do czynienia  
z tymi, którzy choć nawrócili się do 
Chrystusa, to jednak trzymali się jesz-
cze swoich starych poglądów i zwy-
czajów. Jak wiemy z księgi Dziejów 
Apostolskich, niektórzy nawróceni 
na chrześcijaństwo Żydzi uważali, że 
obok wiary chrześcijańskiej należy 
przestrzegać jeszcze zasad zakonu ży-
dowskiego. I właśnie w zborach galac-
kich takie przekonanie zaczęło się sze-
rzyć. Dlatego Paweł bardzo wyraźnie 
powiedział im: „Odłączyliście się od 
Chrystusa wy, którzy w zakonie szu-
kacie usprawiedliwienia; wypadliście  
z łaski, albowiem my oczekujemy speł-
nienia się nadziei usprawiedliwienia 
z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani 
obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie 
znaczy, lecz wiara, która jest czynna 
w miłości. Biegliście dobrze; któż wam 
przeszkodził być posłusznymi praw-
dzie?” (lub: trwać w posłuszeństwie 
wobec prawdy) (Gal. 5,4-7).

Jakże smutną jest rzeczą, gdy nawróco-
ny do Chrystusa człowiek nagle staje się 
obojętny religijnie, traci swoją pierwszą 
miłość i w końcu odpada od wiary.  
A już tragedią jest, gdy gorliwi wie-
rzący, którzy głosili 
Słowo Boże i pro-
wadzili innych do 
Chrystusa, po pew-
nym czasie tracą tę 
gorliwość i odwra-

cają się od swego Pana! Właśnie tacy 
znaleźli się w zborach galackich gdzieś 
koło 56 roku naszej ery. Fałszywi na-
uczyciele przekonali ich, że oprócz 
wiary w Chrystusa muszą oni jeszcze 
poddać się prawu mojżeszowemu  
i na znak tego poddaństwa dać się ob-
rzezać. „Biegliście dobrze – mówi Pa-
weł – któż wam przeszkodził...”. Paweł 
porównuje tu życie chrześcijańskie do 
biegu. W 1 Liście do Koryntian (9,26) 
napisał: „Ja tedy biegnę, nie jakby na 
oślep”, lub „Dobry bój bojowałem, 
biegu dokonałem, wiarę zachowałem”  
(2 Tym. 4,7). Podobnie mówi autor 
Listu do Hebrajczyków: „Biegnijmy 
wytrwale w wyścigu, który jest przed 
nami” (12,1).

Na trasie tego biegu znajdują się różne 
przeszkody. Nasz tekst mówi, że mogą 
one utrudnić nam ten bieg, mogą zmy-
lić trasę lub nawet nas zatrzymać. Wia-
domo przecież, że w czasie zawodów 
sportowych należy ściśle stosować się 
do określonych przepisów. Dosłow-
ne tłumaczenie tego tekstu brzmi: Kto 
stanął na drodze waszego posłuszeń-
stwa? Kto potrącił czy popchnął was w 
tym biegu? lub „Kto wam przeszkodził  
w słuchaniu praw-
dy?”. Dlacze-
go i gdzie 
skręciliście  
z trasy biegu?. 

Zastanówmy się zatem, co przeszko-
dziło tym, którzy odeszli od zboru,  
a czasem i od wiary w Chrystusa.

Może spowodowało to niekonse-
kwentne życie innych wierzących?

Jeżeli tak, to posłuchajcie słów Piotra: 
„To przecież jest waszym powołaniem, 
bo i Chrystus cierpiał za was, i pozo-
stawił wam wzór, abyście poszli w Jego 
ślady” (1 Ptr. 2,21). Wasza trudność 
polega na tym, że patrzycie na innych 
chrześcijan i idziecie za ich przykła-
dem. Może nawet postawiliście ich na 
piedestał, a gdy zobaczyliście, że nie są 
oni doskonali, jak dotąd uważaliście, 
zostaliście zniechęceni i popadliście  
w rozczarowanie.

Waszym najwyższym i jedynym przy-
kładem miał być Pan Jezus. Autor Li-
stu do Hebrajczyków radzi wszystkim: 
„Wpatrujmy się w Jezusa, który jest 
twórcą naszej wiary i ją doskonali” 
(12,2). Najważniejszą rzeczą jest pa-
trzenie nie na siebie, nie na innych 
chrześcijan czy trudne sytuacje, lecz 
na samego Pana Jezusa Chrystusa.

  „Biegliście dobrze,

       któż wam prze-
        szkodził?” Konstanty 

Wiazowski

fot. fotolia
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o przyszłości Słowa Prawdy. Przy-
szłości nie ma się co bać, ale trzeba 
się na nią w Boży sposób przygoto-
wać – i temu właśnie on służy. Owo 
sprzęgnięcie przeszłości z przyszło-
ścią wskazuje również kazanie, które 
zachęca do zmiany, do powrotu do 
dobrego biegu, oraz materiał o mał-
żeństwie (rozmowy sympatyczne), 
które jest trudnym zadaniem, ale 
przecież wyjątkowo błogosławio-
nym. W końcu, pytanie do pastora 
– tym razem o rzeczy, które mamy 
czynić większe, niż nasz Pan. 

W temacie głównym tylko jeden ar-
tykuł – o nauce. O tym, czym jest; 
jak powinniśmy na nią patrzeć. Mam 
nadzieję, że mimo iż nie jest to tekst 
łatwy, to jednak zachęcający chrze-
ścijan do zaangażowania się całym 
sobą, w swej odmienionej Duchem 
Świętym świadomości, do solidnej 
pracy w nauce właśnie. Poza tym za-
chęcam do powakacyjnych refleksji 
Tomka Bogowskiego, dla dzieci ma-
teriały na rozpoczęcie szkoły, bab-
skim okiem refleksja o mowie oraz 
tradycyjnie wybór wiadomości ze 
świata.

Wrzesień – początek nauki. Wszyst-
kim edukowanym i edukującym ży-
czymy, aby był to rok udany, błogo-
sławiony przez Pana. Boże, Ojcze, 
Synu i Duchu, od którego pochodzi 
wszelka mądrość, prowadź nas, aby-
śmy pamiętając o Twojej wierno-
ści odważnie patrzyli w przyszłość,  
i tworzyli ją z Tobą i dla Ciebie, Amen.  
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Może przestraszyliście się prześlado-
wań, spotkaliście się z niezrozumie-
niem i wrogością? 

W czasie biegu może być niesprzyja-
jąca pogoda, czasem trzeba biec pod 
wiatr, w deszcz. Wtedy zwróćcie uwagę 
na słowa Jezusa: „Na świecie będziecie 
mieć ucisk, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem 
świat” (J. 16,33). Wielu młodych ludzi 
po swoim nawróceniu w szkole lub  
w pracy spotkało się z niezrozumie-
niem, pogardą, lekceważeniem, a na-
wet wrogością wobec siebie. Nawet ro-
dzice i przyjaciele od nich się odwrócili. 
Znane są przypadki, gdy rodzice wy-
dziedziczyli swoje wierzące w Chrystu-
sa dzieci, odmówili opłacania ich nauki  
w szkole, wyrzucili z domu i ze swo-
jej pamięci! A w krajach muzułmań-
skich nawróconych do Chrystusa czeka 
śmierć i to z rąk ich najbliższych. To 
przykre i przygnębiające, ale Pan Jezus 
powiedział: „Błogosławieni jesteście, 
gdy z mojego powodu będą wam ubli-
żać, prześladować was i mówić kłamli-
wie wszystko, co złe przeciwko wam. 
Radujcie się i weselcie, gdyż wielka jest 
wasza nagroda w niebie” (Mat. 5,11-12). 
A my stale oczekujemy sprawiedliwości 
w tym świecie!

W Pana Jezusa rzucano kamieniami  
(J. 8,59), na Jego głowę wciśnięto cier-
niową koronę (J. 19,13), publicznie szy-
dzono i naśmiewano się z Niego (Łuk. 
23,33-38), by w końcu ukrzyżować. 
Dlatego cierpienie ze względu na wia-
rę w Chrystusa jest uważane za wielki 
przywilej. Do wierzących Filipian Pa-
weł pisze: „Wam bowiem zostało daro-
wane ze względu na Chrystusa nie tyl-
ko w Niego wierzyć, ale też dla Niego 
cierpieć” (Filp. 1,29).

Może przeszkodziło wam w tym suro-
we doświadczenie lub wielki smutek? 

Choroba, ból nogi czy żołądka. Cza-
sem właśnie to jest powodem kwe-
stionowania Bożej wierności. Ale autor 
Listu do Hebrajczyków twierdzi: „Pan 
bowiem karci tego, kogo kocha, chłosz-
cze zaś każdego, którego przyjmuje 
za syna” (12,6). Pan najpierw poddaje 
próbie każdego, kto pragnie Mu służyć. 
Chce przekonać się, czy nasze pra-
gnienie służby jest dosyć głębokie, czy  
w niej mimo trudności wytrwamy. Dla-
tego w czasie ziemskiej wędrówki nas 
doświadcza. Słowo karci czy karze, do-
słownie znaczy wychowuje, tak jak do-
brzy rodzice wychowują swoje dziec-
ko. Dlatego dopuszcza wiele prób, 
poddaje wielu sprawdzianom, abyśmy 
nauczyli się być od Niego zależni,  
z Niego czerpali swoje siły duchowe, 
aby nasza wiara się pogłębiała i abyśmy 
coraz bardziej upodabniali się do Pana 
Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: 
„Szczęśliwy jest ten, kto się nie gorszy 
z mojego powodu” (Łuk. 7,23). Są bo-
wiem tacy, którzy z różnych powodów 
obrażają się na Boga, uważają bowiem, 
że po uwierzeniu w Chrystusa ich ży-
cie będzie wolne od trosk i kłopotów, 
będzie zawsze radosne i satysfakcjonu-
jące. I to nieraz jest przeszkodą w tym 
dobrze rozpoczętym biegu chrześcijań-
skiego życia.

Może tą przeszkodą był urok tego 
świata i panujący w nim styl życia?

Wpływ otoczenia, krytyka ze strony 
ludzi świeckich, to ważny zniechęcają-
cy czynnik. Jeżeli tak, to posłuchajcie, 
co mówi Pismo Święte: „Nie miłuj-
cie świata ani tego, co jest w świecie”  

(1 J. 2,15). Nie da się miłować Pana 
Jezusa i jednocześnie miłować świat. 
Pan Jezus powiedział: „Nikt nie może 
służyć dwom panom (...) nie możecie 
służyć Bogu i mamonie” (Mat. 6,24).

Tylko ci, którzy prowadzą jakieś inte-
resy wiedzą, jak trudno jest dzisiaj je 
uczciwie prowadzić. Nawet wierzący 
ulegają pokusie oszustwa, ukrywania 
dochodów czy wprost nieuczciwości. 
Świat pociąga wielu, i jak chwasty za-
głusza wzrost rozwijającego się ziar-
na Słowa Bożego. Ludzie tacy mówią 
wtedy: w sercu to jestem wierzący, ale 
w praktyce wiesz, trzeba żyć według 
zasad tego świata. Paweł ubolewał 
nad tym, że jego bliski współpracow-
nik Demas opuścił go, „gdyż umiło-
wał świat doczesny” (2 Tym. 4,10). Na 
czym to polegało? Nie wiadomo, ale 
może chciał tak żyć jak wszyscy, może 
jako młody mężczyzna zakochał się  
w dziewczynie, której odpowiadało 
życie osiadłe, a nie ciągłe wędrówki  
z Pawłem. A może była to dziewczyna 
w ogóle niewierząca? Jakże wiele pokus 
stoi na drodze wierzącego człowieka!

A jakże wielki wpływ mają na nas 
środki masowego przekazu! Są i tacy, 
którzy całymi dniami wysiadują przed 
telewizorami, ich umysły są przepeł-
nione tym światem. Podświadomie 
powoli przyswajają sobie styl myśle-
nia i życia tego świata. Ewangeliczne 
wymagania i wartości powoli schodzą 
na dalszy plan. Zapominamy o tym, że 
powinniśmy myśleć tylko o tym, „co 
prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, 
nieskalane, przyjazne, chwalebne, co 
jest cnotą i godne pochwały” (Filp. 
4,8). Wielu ulega wpływom tego świata 
i zbacza z drogi prawdy i poświęcenia. 

Zaczęli dobrze, byli gorliwi, modlili 
się i czytali Pismo Święte, regularnie 
uczęszczali na nabożeństwa, ale po-
woli zaczęli się ociągać, coś zaczęło 
im w tym przeszkadzać, już nie potrafi-
li publicznie się pomodlić, by w końcu 
zupełnie zniknąć ze środowiska ludzi 
wierzących.

Może przeszkodą tą było zaniedbanie 
społeczności z Panem? 

Pan Jezus powiedział: „Trwajcie we 
Mnie, a Ja będę trwał w was” (J. 15,4). 
Trwać to stale przebywać, co inne 
przekłady oddają jako mieszkać. A za-
tem Jezus powiedział: mieszkajcie we 
Mnie... Pozwólcie mi osłaniać was ze 
wszystkich stron, przebywajcie w cie-
ple i świetle mojej miłości. Przebywać 
w Jezusie, to przebywać w Jego Sło-
wie. Wielu chrześcijan zaniedbuje do-
bry zwyczaj czytania Pisma Świętego  
w kręgu swojej rodziny, zwyczaj mo-
dlitwy przy końcu dnia czy przed po-
siłkami. Pismo Święte tak jak dawniej 
nie pozostaje na stałe w ich sercach, 
nie kształtuje już ich charakterów, nie 
powstrzymuje od świeckich rozrywek 
i świeckiego stylu życia. A przecież 
Pismo Święte jest „pożyteczne do na-
uczania, przekonywania, do wychowy-
wania w sprawiedliwości, aby człowiek 
Boży był doskonały, przygotowany do 
czynienia wszelkiego dobra” (2 Tym. 
3,16-17). Ludzie ci zaczęli zaniedbywać 
regularny udział w nabożeństwach, nie 
cieszą ich spotkania z braćmi i siostra-
mi, czują się coraz bardziej wyobcowa-
ni ze społeczności ludzi wierzących.  
I dlatego nie rozwijają się duchowo, 
żyją swoim własnym życiem, nie dba-
ją o innych, a jedynie oczekują troski 
ze strony innych. Dobrze zaczęli życie 
chrześcijańskie, ale zaniedbali swoją 
społeczność z Panem i dlatego zwolni-
li bieg, a niektórzy nawet zeszli z jego 
trasy. „Troski doczesne i ułuda bogac-
twa zagłuszają” zasiane w nich kiedyś 
Słowo Boże (Mat. 13,22).

Może na waszej drodze pojawiło się 
świadome nieposłuszeństwo?

Może należałoby usłuchać głosu pro-
roka, który nawoływał: „Poprawcie 
swoje postępowanie i swoje uczynki  
i słuchajcie głosu Pana” (Jer. 26,13). Nie 

wystarczy o tym pomyśleć czy nawet  
o to się modlić, należy coś z tym zro-
bić! Inaczej mówiąc, trzeba podjąć 
praktyczne kroki i kogoś przeprosić, 
zwrócić zaciągnięty dług, może nawet 
przestać z kimś się przyjaźnić, wyznać 
swój od dawna ukrywany grzech, przy-
znać się do swego uporu i zawziętości 
w jakiejś sprawie. Pismo Święte mówi: 
„Kto ukrywa występki, nie ma powo-
dzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, 
dostępuje miłosierdzia” (Przyp. Sal. 
28,13). Jakże wielu z uporem twierdzi, 
że ma rację, choć ogólnie wiadomo, 
że jej nie ma. Trudno im się zgodzić  
z innymi, obstają przy swoim zda-
niu, ponieważ nie potrafią się uko-
rzyć, zawsze są sprawiedliwymi, 
nie przyjmują do wiadomości tego, 
że nadal są grzesznikami. Wspól-
nie śpiewają Panu na chwałę, modlą 
się, ale ich serce pozostaje glebą ka-
mienistą. Na początku byli uprzej-
mi i mili, ale potem stali się szorstcy  
i odpychający. Jakieś wyraźne niepo-
słuszeństwo nie pozwala im wrócić do 
zboru i przeprosić tych, których swo-
im postępowaniem skrzywdzili. Wolą 
pójść ze światem niż pojednać się  
z braćmi i siostrami. Dobrze zaczęli, 
ale źle kończą.

Biegliście dobrze, co jeszcze wam  
w tym biegu przeszkodziło? 

Słowo Boże ostrzega: „Uważajcie, 
abyście nie zrezygnowali ze słuchania 
Tego, który mówi. Jeśli bowiem tam-
ci (Izraelici) nie uniknęli kary (...) to  
o wiele bardziej nie unikniemy jej my” 
(Hebr. 12,25). „Sługa, który zna wolę 
swego pana (...) a nie postąpił według 
jego woli, odbierze wiele razów (...) 
Komu wiele dano, od tego wiele będzie 
się wymagać” (Łuk. 12,47). Kto poznał 
łaskę zbawienia, ale ją zlekceważył, ten 
ponownie krzyżuje Syna Bożego i wy-
stawia Go na szyderstwo (patrz Hebr. 
6,4-6), a przez to jak sucha ziemia za-
twardza swoje serce i traci możliwość 
społeczności z Bogiem. Co jeszcze 
stanęło na drodze waszego biegu? 
Dlaczego odeszliście od społeczności 
wierzących? Czy była to wyłącznie ich 
wina? Dlaczego nie zauważyliście też 
swojej winy? Dlaczego mimo wszystko 
nie trwaliście w Jezusie i w Jego Sło-

wie? Dalibyście dobry przykład swojej 
dojrzałości, bylibyście zbudowaniem 
dla innych i nadal bieglibyście dobrze, 
zgodnie z zasadami tego biegu. Biegli-
ście dobrze. Nowy przekład podaje: 
biegliście pięknie (lub wspaniale – BT)! 
Jakże miło było wtedy na was patrzeć! 
Byliście tak rozmodleni, tak głośno 
śpiewaliście. Dotrzymywaliście sobie 
kroku, znajdowaliście się na czele bie-
gu, czołówka ta nadawała właściwe 
tempo wszystkim innym, wszyscy trzy-
maliście się razem. Co się teraz z wami 
stało? Kto lub co wam przeszkodziło  
w tym wspólnym biegu? Dlaczego te-
raz ten bieg jest taki bezładny, wielu  
z niego odpadło, drudzy pobiegli lub 
poszli swoimi drogami.

Co się z wami stało, Galacjanie?! Co się 
dzieje z wieloma tymi, którzy tak nie-
dawno z nami się modlili i śpiewali na 
chwałę Panu? Na początku wszystko 
było piękne, potem nieco poszarzało, 
by w końcu stać się brzydkie. Może 
to odnosić się do tych, których już nie 
ma w zborze, albo tych, którzy siada-
ją na coraz dalszych miejscach, po-
tem na balkonie, by w końcu zupełnie  
zniknąć. 

Drogi bracie i droga siostro, niech nasz 
bieg będzie dobry, piękny, atrakcyj-
ny, pociągający za sobą innych. Jakże 
niedużo trzeba, by zwolnić kroku lub 
zboczyć z wyznaczonej trasy! Twój 
i mój bieg to nie tylko nasza osobi-
sta sprawa, to również przykład dla 
innych. Zachęcamy ich w tym biegu 
czy jedynie przeszkadzamy i zniechę-
camy? Nie poddawajmy się negatyw-
nym postawom innych ludzi, pozo-
stańmy do końca wierni swemu Panu! 
Niech nasz bieg będzie tak dobry te-
raz, jakim był na początku. Oby sło-
wa „biegliście dobrze, któż wam prze-
szkodził?” nie odnosiły się do ciebie  
i do mnie! Niech dobry Bóg prowadzi  
i wspiera nas w naszej dalszej życiowej  
wędrówce. 

_

Kazanie to pochodzi z Postylli (zbioru ka-
zań) brata Konstantego Emmanuel. Bóg  
z nami, która, jeśli Bóg pozwoli, zostanie 
wydana w tym roku nakładem Wydawnic-
twa Słowo Prawdy. 

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

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

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

Do zobaczenia w Krynicy!
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Kończy Brat swoją druga kadencję. 
Oznacza to, że przez pięć lat miał 
Brat okazję poznawać w wyjątko-
wy sposób nasz Kościół, jego stan, 
mocne i słabe strony. To myślę dobry 
moment, aby zapytać o bieżącą sytu-
ację. Zacznę może od zborów. Jeździ 
Brat po całej Polsce odwiedzając je 
wszystkie. Jakie one są? 

Zacznę może od tego, że nie mamy ko-
ścioła jednorodnego. Jest różnorodny. 
Ta różnorodność polega na wielkości 
zboru, na sposobie przewodzenia, stylu 
nabożeństwa. Niektóre rzeczy cieszą, na 
pewno, ale niektóre sytuacje powodują 
troskę i rozterkę, zastanowienie się. Cały 
czas pamiętam o zborach w modlitwie. 
Modlę się słowami z Listu do Filipian 1, 
9-11– aby nasza miłość „coraz bardziej 
obfitowała w poznanie i wszelkie dozna-
nie, abyśmy umieli odróżnić to, co słusz-
ne, od tego, co niesłuszne…”.

Jest dziś bardziej różnorodnie niż kie-
dyś?

Tak, myślę, że w przeszłości nasz kościół 
był bardziej jednorodny – choćby w sty-
lu nabożeństwa.

A czy może ta różnorodność nie jest 
zbyt różnorodna? Powiedział Brat, że 
czasem napawa troską.

Tak. Wtedy, gdy wynika z braku koncep-
cji, braku zrozumienia. Chodzenia po 
omacku. Jeden z poważnych problemów 
– zresztą nie tylko w naszym kościele, 
ale również w naszym kraju w ogóle – to 
mało wyraźne świadectwo czym chrze-
ścijaństwo jest, potrzeba autorytetów  
w tym kontekście. Na nowo rozumiem za-
chętę do modlitwy o dary, zwłaszcza dar 
proroctwa. „Kto prorokuje, zbór buduje” 
(1 Kor. 14, 4). Chciałbym od razu zazna-
czyć moje jego zrozumienie, to właściwe  
zwiastowanie słowa na określony czas. 
Osobiście nie oczekuję nowych obja-
wień, ale zrozumienia tego, co już zo-
stało objawione. Kiedy słyszę o różnych 
wizjach i proroctwach automatycznie 
przypominają mi się słowa Pana Jezu-
sa z Ew. Marka 13, 23: baczcie aby was 
ktoś nie zwiódł, przepowiedziałem wam 

wszystko. Często modlę się o środowisko 
ewangelikalne, aby nasz głos mógł być 
wyraźniej prezentowany i słyszany. Mam 
wrażenie, że nasi rodacy nie dostrzegają 
alternatywy. Potrzebujemy proroków na 
nasze czasy, jednym słowem kaznodziei 
na miarę Charlesa Spurgeona, czy Billy 
Grahama. Na pewno tacy są wśród nas.

Powiedział Brat o filozofii przewo-
dzenia i stylu nabożeństwa. Czy jest 
jeszcze coś takiego, jak baptystycz-
ny styl przywództwa i sposób pro-
wadzenia nabożeństwa, czy jest już  
w naszych zborach tak różnorodnie, 
że nie można mówić o czymś, co by 
nas wszystkich łączyło? 

Problem polega na tym, że większość  
z nas uważa siebie za probierz bapty-
styczności. Ale co to ma znaczyć? Trady-
cyjnie to zwiastowanie Słowa było w cen-
trum baptystycznego nabożeństwa; dob- 
re kaznodziejstwo było naszym znakiem 
firmowym. I to bardzo dobre duchowe 
dziedzictwo. Dzisiaj bywa różnie. Oczy-
wiście, wciąż mamy dobrych kaznodzie-
jów, ale za mało na istniejące potrzeby. 
Niestety, widać czasami brak przygoto-
wania. Osobiście jestem zwolennikiem  
charyzmatycznego porządku. Czasami 
brak również porządku w nabożeństwie. 

Jest rozlazłe? Nie wiadomo gdzie się 
zaczyna, gdzie kończy?

Martwi mnie na przykład brak punk-
tualności. Nie lubię długich ogłoszeń.  
W dzisiejszych czasach można z łatwo-
ścią zrobić biuletyn z ogłoszeniami, a czas 
na ogłoszenia poświęcić na świadectwa 
czy czytanie Słowa. Osobiście zwracam 
też uwagę na miejsce, gdzie odbywa się 
nabożeństwo, w naszej sytuacji waż- 
na jest sprawa estetyki, koloru, światła. 
Inna sprawa to czasami brak jakiejś spa-
jającej myśli w całości nabożeństwa. Po 
skończonym nabożeństwie chciałbym 
mieć poczucie, że był w nim jakiś plan, 
wizja. Że dobór pieśni, czytanych tek-
stów i kazanie spaja jakiś wspólny cel. 
W którym jest zdrowa przewidywalność, 
wynikająca z przygotowania. Oczywi-
ście, jestem otwarty na szczególne inter-
wencje Ducha Świętego, natomiast nie 

jestem otwarty na bylejakość. I uważam, 
że tutaj powinniśmy starać się, aby da-
wać z siebie wszystko, co można. 

A jaki jest stan naszego przywództwa?
To dobre pytanie. Jako Rada Kościoła 
obecnej kadencji wyznaczyliśmy sobie 
cele priorytetowe, wynikające z potrzeb 
istniejących w społeczeństwie i Koście-
le, nad którymi chcemy pracować. Po-
znanie Chrystusa (ewangelizacja i misja) 
i duchowe przywództwo – to potrzeby 
ewidentne. Zarówno w Kościele, jak  
i społeczeństwie, potrzeba nam dojrza-
łych, duchowych przywódców. Temu 
zresztą poświęciliśmy ostatnią konferen-
cję Kościoła. Potrzeba ludzi z poświę-
ceniem, wizją, charyzmatycznych – bo 
ludzie, którzy mają poświęcenie i wizję 
są charyzmatyczni, we właściwym sen-
sie. (Można być też charyzmatycznym 
w sensie formy, ale nie mieć owej wizji 
i poświęcenia). Trudno oceniać swoich 
współpracowników, ale odpowiem może 
tak: wielu przywódców jest jak orły, nie 
latają w stadach. I u nas jest podobnie. 
Czasami obecny jest zbyt duży indywi-
dualizm. Wydaje mi się, że nie jest to 
biblijne. Oczywiście, widzimy na kar-
tach Biblii charyzmatyczne jednostki, ale 
działające w zespole. Pan Jezus miał swo-
ich 12 apostołów, którzy dalej liderowali, 
apostoł Paweł miał około 100 współpra-
cowników, jak ktoś wyliczył. I to przy-
wództwo działało, ewangelizacja postę-
powała w całym Imperium Rzymskim. 
Na pewno byśmy bardziej zyskali, gdy-
byśmy ściślej ze sobą współpracowali. 

A jakieś przykłady praktyczne? Co 
moglibyśmy robić?

Wspólna dyskusja, wspólna strategia mi-
sji i ewangelizacji, i zborowo i ogólno-
-kościelnie. A zamiast tego mamy pozo-
stawianie jej innym. Warto dodać, że sy-
tuacja się zmienia – działa program CEL, 
który tą sytuację zmienia, wiem też, że 
niektórzy starsi pastorzy mentorują młod-
szym, wspierają w działaniach, strategii. 
To dobry kierunek. Wiem, ze jesteśmy 
rozproszeni, co nie sprzyja częstym spo-
tkaniom. Potrzeba też, żebyśmy umieli 
okazywać sobie szacunek i uznanie.

A jaka jest sytuacja służb ogólnoko-
ścielnych?

Nie mamy ich za dużo... ale nie jest 
źle. Mamy Dom Opieki, który dobrze 
funkcjonuje, jest dobrym świadectwem. 
Mamy Seminarium Teologiczne. Tu ubo-
lewam, że nie mamy studiów dziennych, 
które są bardzo istotnym czynnikiem 
formacyjnym. Oczywiście, więcej kosz-
tują, ale trudno prowadzić działalność 
formacyjną, czy uczniowską spotykając 
się raz na miesiąc. Mamy Wydawnic-
two, cieszę się, że się pojawiają nowe 
pozycje. Mamy Miesięcznik Słowo 
Prawdy, choć tutaj ze względu na bra-
ki finansów prawdopodobnie będziemy 
musieli zmienić częstotliwość wydawa-
nia, zrobić kwartalnik...

... może się uda zachować miesięcz-
nik;)

Próbuj! Mamy również Diakonat Po-
wierniczy, jeszcze słabo rozpoznawal-
ny w Kościele, służbę administrowania 
ogólnokościelnymi nieruchomościami. 
Mamy również służby pracy wśród dzie-
ci, młodzieży, służbę seniorów, kobiet... 
Rada Kościoła podjęła decyzję, aby te 
służby, które chciały, usamodzielnić, aby 
lepiej się rozwijały – mogły uzyskać ko-
ścielną osobowość prawną. Nie jesteśmy 
dużym kościołem, ale pomagają nam 
w rozwoju. Mam nadzieję, że służby te 
będą coraz bardziej oddziaływały na 
zewnątrz, i na pewno warto je wspierać, 
tak jak tylko potrafimy.

A jaka jest przyszłość Ośrodka  
w Radości? Ostatnie lata upłynęły 
pod znakiem wielu wątpliwości i py-
tań, co w zasadzie z nim jako Kościół 
powinniśmy zrobić. Pojawiały się róż-
ne pomysły i strategie, również takie, 
aby go w ogóle sprzedać?

Zacznę może od tego, że z perspektywy 
lokalnego zboru, który ma swoją samo-
dzielność, własne życie, przeżywa swoje 
problemy i radości, Ośrodek w Radości 
jest daleki. Niemniej, z perspektywy 
ogólnokościelnej misji, potrzeb całości 
Kościoła ten ośrodek jest ważny. Ja je-
stem przekonany również, że jest dla 
nas darem. Udało nam się go wznieść, 

gdy był na to jedyny czas, dziś nas na to 
oczywiście nie byłoby stać, mają w nim 
siedzibę różne ogólnopolskie kościelne 
instytucje, służy ogólnopolskim konfe-
rencjom i obozom. I mam nadzieję, że 
miejsce to będzie zyskiwało coraz więk-
sze uznanie i kościół będzie go coraz 
bardziej świadomy.

Czyli pomysł na jego przyszłość jest?
Jest. Odnowiliśmy w ciągu ostatniego 
roku wiele z wcześniejszych obozów. 
Na ostatnich półkoloniach w kadrze mie-
liśmy osoby, które kilkanaście lat temu 
uczestniczyły w nich jako dzieci. To było 
bardzo wzruszające zobaczyć, że na-
stępne pokolenie liderów zostało przygo-
towane, że włącza się w służbę i myśli 
o swoim zaangażowaniu. Moim marze-
niem jest aby Radość była takim prawdzi-
wym centrum kościelnym, wspierającym 
służbę lokalnych Zborów poprzez przy-
gotowywanie kadry, konferencje tema-
tyczne, szkolenia, seminaria i obozy.

Czyli można być dobrej myśli!
Ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieje, że 
będzie nas więcej. Przy okazji chciałbym 
podziękować tym wszystkim, którzy po-
zytywnie zareagowali na moją prośbę 
dotyczącą projektu doprowadzenia wody  
i wymiany pieców gazowych i zasobni-
ków na ciepłą wodę, projektu o wartości 
około 150 tys. zł. Przyjaciół poznaje się 
w biedzie, jak mówi nasze przysłowie.  
I to prawda. Mam też nadzieję na więk-
sze zaangażowanie ze strony Seminarium 
w realizacji niektórych projektów misyj-
nych w Radości. Kilka lat temu Semina-
rium zrezygnowało z tego typu służby, 
skupiając się tylko na edukacji. Powstała 
pewna luka i powstaje pytanie, kto powi-
nien to wszystko inicjować?

Czyli to raczej zadanie dla semina-
rium?

Myślę, że tak, że to służy również edu-
kacji. Kiedyś było to dla seminarium ko-
rzystne, nie tylko wizerunkowo i promo-
cyjnie, ale i przynosząc dodatkowy do-
chód. W ten sposób ludzie poznawali też 
Kościół i seminarium w różnych innych 
około-edukacyjnych projektach. 

No właśnie - finanse. Czego możemy 
się spodziewać? Jakie Brat ma progno-
zy? Gdzie jesteśmy, gdzie idziemy?

Cóż, nie mam żadnych prognoz, gdyż 
wszystkie moje pomysły na ustabilizo-
wanie finansów kościelnych nie zyskały 
uznania Konferencji Kościoła. Mimo tego 
rośnie liczba zborów które rozumieją 
potrzebę stabilizacji i wspierania pra-
cy ogólnokościelnej. Moja propozycja 
przelicznika wspierania pracy ogólnoko-
ścielnej według liczby członków – oczy-
wiście, można dyskutować, czy ma to 
być 5 zł – jest powszechna w kościołach 
baptystycznych na świecie i innych wy-
znaniach ewangelikalnych. 60 zł rocz-
nie od członka Kościoła – jeżeli Kościół 
zdecydowałby się na to rozwiązanie, to 
utrzymanie kancelarii kościoła, obsługi 
prawnej, administracji, sekretariatu plus 
naszych podstawowych służb ogólnoko-
ścielnych – byłoby realne. Natomiast bez 
tego rozwiązania jesteśmy obecnie w sy-
tuacji, gdy potrzeby te nie są zabezpie-
czone i Rada Kościoła stoi przed decyzja-
mi ograniczania swego działania, jak na 
przykład decyzja zmiany miesięcznika na 
kwartalnik. Prawdopodobnie staniemy 
też przed decyzją honorowego etatu dla 
Prezbitera Kościoła. Bo pojawia się py-
tanie – co będzie bardziej korzystne dla 
Kościoła – funkcjonowanie służb ogólno-
kościelnych, czy etat dla przewodniczą-
cego Rady Kościoła? Z mojego punktu 
widzenia lepiej jest wspierać służby, na-
tomiast potraktować Prezbitera Kościoła 
jako funkcję honorową lub w wymiarze 
częściowego zatrudnienia. Sam złożyłem 
już taką propozycję Radzie Kościoła. 

No tak, ale z czego miałby w tym mo-
mencie żyć? Musiałby dorabiać?

Po prostu nadal byłby pastorem swojego 
zboru. Oczywiście, wtedy musi być do-
bry kierownik kancelarii kościoła, osoba 
przygotowana, która na bieżąco zała-
twiałaby niezbędne sprawy. Nie wszyst-
kie wymagają decyzji Rady Kościoła. 
Mamy jasne regulacje Ustawowe i ZPW. 
Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, 
wsparcie lokalnego zboru. Ja takie wspar-
cie miałem ze swojego Zboru w Szczeci-
nie. Przez pierwszą kadencję byłem jed-

WYWIAD

  Więcej   możliwości niż problemówZ bratem Gustawem Cieślarem, Prezbiterem Kościoła, 

o bieżącej sytuacji Kościoła 
rozmawia Mateusz Wichary
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nocześnie pastorem Zboru, ale ze wzglę-
du na odległość i dodatkowe obowiązki 
wynikające z przejęcia przez Radę Ko-
ścioła odpowiedzialności za Centrum  
w Radości musiałem zrezygnować i bar-
dzo mi tego brakowało. 

A nie traci na tym Kościół wizerun-
kowo?

I tak i nie. Prezbiter Kościoła musiał-
by wybierać najważniejsze spotkania. 
Ucierpiałyby natomiast na pewno czę-
ściowo wizyty w zborach, skoro miałby 
w jakimś zakresie działać we własnym 
zborze, ale to daje dodatkowo wiele ra-
dości. Takie łączenie służby pastorskiej  
z byciem prezbiterem Kościoła mieliśmy 
za czasów służby prezbitera dr Grzego-
rza Bednarczyka. Ja osobiście tą kadencję 
(byłem wtedy członkiem Rady Kościoła) 
uważam za bardzo dobrą i owocną. 

Cóż, nie wygląda to zbyt optymi-
stycznie. To chyba jest jakiś kryzys, 
przed którym stoimy?

Nie lubię słowa kryzys. Natomiast są to 
wyzwania, które wymagają podjęcia od-
ważnych decyzji. Widzę, że w kościele 
trudno pewne problemy załatwiać ewo-
lucyjnie, czyli przez przygotowanie się 
na nowe. Raczej te zmiany zachodzą 
rewolucyjnie. Po prostu nie chce nam 
się wprowadzać zmian ewolucyjnie; 
musi coś się stać nagle, żeby cokolwiek 
się zmieniło. Na przykład mój projekt 
zmniejszenia Okręgów, aby stały się 
silniejsze, mniej rozdrobnione. Przy 
kościele, który liczy 5000 członków, 

mamy 9 Okręgów. Wystarczyłoby moim 
zdaniem 4-5 Okręgów, z silnymi prezbi-
terami okręgowymi, którzy dostawaliby 
wsparcie i byli zobowiązani do troski  
o zbory w regionie.

Problem tylko w tym, że te zmiany  
i tak zachodzą, bo sytuacja, która się 
zmienia i tak wymusza zmiany.

To prawda. Tylko niestety wtedy nie jeste-
śmy na nie odpowiednio przygotowani. 
Są niekorzystne. Moim zdaniem Kościół 
powinien być zawsze krok naprzód przed 
zmianami, które pojawiają się ze wzglę-
du na czynniki społeczne, polityczne...  
jeżeli wierzymy, a ja wierzę, że Kościół 
jest prowadzony przez Ducha Święte-
go, który go przygotowuje na zmiany, 
to powinniśmy mieć na to przygotowa-
ne strategie. Niestety, Kościół wybiera 
czasem stagnację, bierne poddawanie 
się temu, co przynosi czas. To przykre. 
Może brakuje nam wrażliwości na Boże 
prowadzenie. Wybieramy status quo. Ale 
to kwestia wiary. Powinniśmy pielgrzy-
mować w wierze, nie w oglądaniu. 

No właśnie... a jakie wyzwania stoją 
przed nami?

Kilka bardzo ważnych wyzwań. One są 
sformułowane w naszej wizji. Po pierw-
sze, to poznanie Chrystusa przez nasze 
społeczeństwo – czyli misja i ewangeli-
zacja. Żebyśmy nie popadli w marazm, 
jaki mamy. Jest duża krytyka kościoła, 
przede wszystkim rzymskokatolickiego, 
ale to również wpływa na nas, taki jest 
polski kontekst. Druga kwestia to potrze-

ba duchowego przywództwa. Potrzeba 
nam przywództwa nowotestamentowe-
go. Jest mnóstwo różnych konferencji, 
nauczycieli, ale nie zawsze propagowa-
ne są wzorce wynikające z NT. I istnie-
je po trzecie wielka potrzeba środowisk 
wiary – czyli zborów, aby istniały i wła-
ściwie funkcjonowały. 
Myślę, że każdy z nas chciałby być w ta- 
kim zborze, gdzie mógłby rozwijać się  
duchowo, wzrastać w łasce i poznaniu.
Musimy patrzeć na zbór, którego jeste-
śmy częścią jako na ludzi, którzy zostali 
wykupieni drogą krwią Jezusa Chrystusa 
i wtedy ta nasza optyka się zmienia. Jak 
mówi apostoł Paweł – przyjmijcie ich jak 
Chrystus przyjął was. Gdy uświadamia-
my sobie to, co Chrystus dla nas uczy-
nił, łatwiej jest wybaczyć coś bratu, czy 
siostrze w zborze. A przede wszystkim 
powinniśmy patrzeć naszym wzrokiem 
i sposobem myślenia na cel, na zba-
wienie. Wtedy wiele naszych spornych 
spraw okazuje się nie aż tak istotnych. 

Za nami wielka reforma Zasadniczego 
Prawa Wewnętrznego. Jak ocenia Brat 
te zmiany? Czy to nam pomogło?

W tym przypadku chyba okaże się typo-
wo baptystyczny – to co było, może było 
bardziej korzystne... ale być może trze-
ba czasu, by dostrzec pozytywy. Pismo 
uczy: wszystko badajcie, co dobre tego 
się trzymajcie, trzeba jeszcze do tego 
czasu zapewne.

A co ocenia Brat w zmianach nega-
tywnie?

Po pierwsze – kadencje są za krótkie. 
Powinny być 4-5 letnie. W naszym 
przypadku, gdy mamy mały kościół,  
a i kadrę nie za wielką, częste zmiany 
nie są korzystne. Częste zmiany wy-
magają sztabu pracowników, z których 
można wybierać. Poza tym zmiany czę-
ste w ogóle nie są korzystne, bo w wiele 
obowiązków trzeba wejść, zorientować 
się, to zajmuje co najmniej rok. 
Poza tym obdarzamy Prezbitera Kościoła 
zbyt małym zaufaniem. Skoro jest wybie-
rany przez cały kościół, powinien móc 
wybrać prezydium niekoniecznie spośród 
reprezentantów Okręgów – oczywiście 
przedstawiając ich Konferencji Kościo-
ła, aby Kościół nie był tym zaskakiwany. 
Wtedy miałby zaplecze osób już przeko-
nanych do realizacji swojej wizji. Lub po 
prostu o większym doświadczeniu, Ja na 
przykład zapraszałem – i to było novum 
– byłych prezbiterów RK, aby wspólnie 
zastanowić się nad ważnymi sprawami 
Kościoła. Mamy czterech byłych Prezbi-
terów Kościoła. To osoby, które mogłyby 
dalej wspaniale Kościół reprezentować, 
brać udział w uroczystościach między-
kościelnych, światowych i europejskich 
organizacjach baptystycznych. Także za-
chęcałbym do aktywizowania tych osób 
w przyszłości. Może Kościół w przyszło-
ści zdecyduje się na korzystanie z ich po-
tencjału i doświadczenia. 

A nasz rozwój – jakie mamy perspek-
tywy, jako Kościół?

Stabilny, ale powolny. Przy takim tem-
pie będziemy jednak z czasem raczej 
tracić niż zyskiwać. Mamy rozwój plu-
sowy, ale bardzo niski. To trochę jak  
z Polską w ekonomii – możemy mówić, 
że jesteśmy zieloną wyspą, ale kiedy wo-
kół jest kryzys, to prędzej czy później 
wpłynie to i na nas. Kościół w Europie 
jest w kryzysie. Oczywiście, to nie jest 
żadna wymówka, rozwój jest możliwy! 
Bóg chce błogosławić swój Kościół! Nie 
ma co tłumaczyć braku rozwoju okolicz-
nościami, to fałszywe tłumaczenie. „Bóg 
chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli 
do poznania prawdy”. To zaniechanie 
tego, co zawsze było silną stroną bapty-
zmu przynajmniej od czasów Onckena, 
czyli ewangelizacji. Jego hasło: „każdy 
baptysta misjonarzem” nie spotykało się  
z przychylnymi okolicznościami, a dzia-
łało, bo ludzie brali to sobie do serca. 
A większość baptystów dziś oczeku-
je, że tym misjonarzem będzie pastor, 

albo kilku aktywistów zborowych. Bez 
zmiany tej perspektywy, zaangażowania 
wszystkich w dzieło ewangelizacji, dyna-
micznego rozwoju kościoła nie będzie. 
Raczej zamieranie. Patrząc na przyrodę 
– gdy drzewo nie rodzi owocu, znaczy 
to, że umiera. Trudno, żeby się rozwijało.

A patrząc na swoja kadencję – co Bra-
tu się udało? Co jest sukcesem? 

Trudno samemu siebie oceniać. W tej 
kadencji starałem się odwiedzać i zachę-
cać małe zbory, zachęcać do rozwoju. 
Uważam za bardzo ważne powstanie 
Instytutu Rozwoju Kościoła – to wyjście 
naprzeciw wspomnianym potrzebom 
kadrowym w małych Zborach, chociaż 
na projekt zareagowali przeważnie mło-
dzi ludzie, studenci którzy oprócz przy-
gotowania do kariery zawodowej chcą 
aktywnie służyć w kościele. Nie udało 
się wydać śpiewnika, ale mam nadzieję, 
że to jeszcze uda nam się zrealizować. 
W końcu, choć tego nie widać, bardzo 
ważne dla obsługi prawnej naszych zbo-
rów i Kościoła jest dobra praca kancelarii 
Kościoła. Opublikowane zostały wszyst-
kie przepisy prawne. Na stronie Kościoła 
informujemy o uchwałach Rady Kościoła 
Myślę, że pozytywem jest również stabi-
lizacja sytuacji Radości. 

Myślę, że ważne jest również prze-
niesienie RK do Radości – stworzenie 
jednego ośrodka kościelnego. Sprawy 
gospodarcze były bardzo ważne. Pa-
miętam, jak wiele niepokoju w zbo-
rach wywoływała niejasna przyszłość 
Ośrodka w Radości. 

Oczywiście, kolejny Przewodniczący 
może wrócić na Waliców, ale na tym eta-
pie, gdy potrzeba było pomóc Ośrodko-
wi w Radości, rzeczywiście, był to krok 
korzystny. 

Uporządkowano również administra-
cję budynku na Waliców, który nie 
przynosi już strat.

Zgadza się. To kwestie lokalne, ale 
istotne. Dla mnie wielką radością było 
powstanie w okresie moich dwóch ka-
dencji kilku zborów oraz kilka ordyna-
cji. Powrócę tu też jeszcze do Instytutu 
Rozwoju Kościoła – wzięło w nim udział 
ponad dwadzieścia młodych osób,  
z których kilka bardzo poważnie my-
śli o służbie pastorskiej w Kościele, co 
jest dla mnie wielką zachętą. Cieszę się 
również wszystkimi sukcesami zborów, 

które się rozwijają, podejmują stojące 
przed nimi wyzwania. 

No właśnie – czym się różnią zbo-
ry, które się rozwijają od tych, które 
przeżywają okres zastoju?

Myślę, że zbory, które się rozwijają to, co 
je łączy, to że mają pragnienie, strategie 
rozwoju, plany, wizje – i potrafią zarazić 
tym swoich członków. Wszyscy się an-
gażują. I oczywiście to również zbory, 
które mają dobre przywództwo, które 
w tym rozwoju prowadzi. I to bardzo 
zachęcające. A zbory, które się nie roz-
wijają to zbory, które zazwyczaj widzą 
więcej problemów, niż możliwości.

A jakieś wnioski?
Właśnie to - widzieć więcej możliwości 
niż problemów, być otwartym na ucze-
nie się, na zmiany.

A co możemy zrobić, aby mieć dobre 
przywództwo?

Na pewno modlić się o przywódców, 
pastorów. Zdecydowanie za mało się 
modlimy o to w zborach, na ile to mogę 
ocenić z obserwacji. To nasza słaba stro-
na, zachęcam wszystkich do modlitwy  
o naszych przywódców – o tych, któ-
rzy są i powołania dla nowych. Stoimy 
przed wyborem nowego przewodniczą-
cego i przedstawicieli Okręgów – pa-
miętajmy o tym w modlitwie. Modlitwa 
otwiera nowe perspektywy, nie tylko te, 
które mamy przed oczami. Dobre przy-
wództwo to również kwestia powołania, 
osobistych predyspozycji i wyzwania, 
oraz ciężka praca. Można inspirować, 
ale każdy sam decyduje, czy bierze po-
ważnie biblijne wzorce w swym prze-
wodzeniu kościołowi. Jak powiedział 
nasz wielki wieszcz, „wiedzą inni cię 
wzbogacą, mądrość sam z siebie musisz 
zdobyć własną pracą.”. To łaska Boża, 
ale też poświęcenie. Paweł mówi, że 
pracował więcej niż inni, wszakże nie 
on, ale Bóg. I stąd wielka satysfakcja jako 
owoc tej pracy. Ci, którzy się jej podej-
mują, na pewno to potwierdzą. Kto o bi-
skupstwo się ubiega, pięknej pracy pra-
gnie. A ci, którzy innych nawrócą, będą 
świecili, jak gwiazdy na firmamencie  
nieba.

Dziękuję za rozmowę i życzę Bożego 
błogosławieństwa na pozostałą część 
pracy jako Prezbiter Kościoła i kolej-
ne zadania! 

Oferta edukacyjna WBST:
• Studia Licencjackie
• Instytut Katechetyczny
• Instytut Studiów Żydowskich
• Kurs Indukcyjnego Studium Biblii 

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

 

OŚRODEK W RADOŚCI 

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

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

Kontakt: www.baptysci.pl • e-mail: kancelaria@baptysci.pl • tel. 22 615 50 76 wew. 33  
• ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa
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W swym wywiadzie brat Gustaw Cie-
ślar prognozuje, że w przyszłym roku 
Kościół nie będzie stać na wspieranie 
Słowa Prawdy. Zachęca też do przygo-
towania na zmiany. W związku z tym 
pozwoliłem sobie na napisanie tego 
artykułu.

Gdzie jest obecnie  
Słowo Prawdy?

To organ prasowy Kościoła Chrześci-
jan Baptystów w Polsce, który z prze-
rwami na wojnę i najciemniejszy okres 
stalinowski nieprzerwanie towarzyszył  
w istnieniu naszemu Kościołowi. Pa-
miętam, gdy trzymałem w dłoni eg-
zemplarz wydany tuż przed wybu-
chem, wojny, gdzie pełnemu niepokoju 
artykułowi o sytuacji politycznej towa-
rzyszyły wieści ze zborów. I kazanie.  
W jakimś sensie ucieleśniał on praw-
dę o naszej wierze i kościele: świat się 
zmienia, i chrześcijanie w te wszystkie 
wielkie wydarzenia są zaangażowa-

ni, ale wciąż, niezłomnie, trwają pod-
stawowe elementy pobożności: spo-
łeczność zborowa, modlitwa, trwanie  
w Słowie. Pamiętam również numery  
z lat 60 i 70, w których z wzruszeniem 
czytałem listy osób, do których docie-
rało chrześcijańskie radio na jakimś eg-
zotycznym paśmie. Listy adresowane 
„Do Wielebnych Księży Baptystów”. 
Nie raz zastanawiałem się, ile z tych 
ziaren zasiliło w oddanych chrześcijan 
polski kościół większościowy. Myślę, 
że bardzo wiele. I piszę to bez gory-
czy. Niech Bóg nas używa, jakkolwiek 
uważa za stosowne! Bylebyśmy byli 
posłuszni, a On nas prowadził. 

Tego wszystkiego dowiedziałem się 
dzięki Słowu Prawdy. Gdyby go nie 

było, nie byłoby śladu po ulotnych wy-
darzeniach zborowych; wygłoszonych 
kazaniach; audycjach; nie byłoby świa-
dectw nawracających się i chrzczących 
w naszej historii osób. Pomijając wszel-
kie inne korzyści, to wspaniale, ze taki 
ślad istnieje. Jako dowód naszego trwa-
nia, istnienia, wpływu, nieustannych 
wysiłków zachowania siebie w wie-
rze i wychodzenia do społeczeństwa  
w nadziei przyniesienia przemieniają-
cej Ewangelii. Wierności Boga i Bogu.  
I nie sądzę, żeby dziś, pomimo posia-
dania strony internetowej przez prak-
tycznie każdy zbór, coś się zmieniło. 
To wciąż jest ulotne, trudne do utrwa-
lenia. Która z tych stron będzie dostęp-
na za dwadzieścia lat? Zdjęcia poja-
wiające się w Słowach Prawdy, które 
dziś wychodzą, ostaną się, jeśli Pan nie 
wróci zbyt szybko, przez wiele, wiele  
pokoleń. 

Jakie jest dziś Słowo Prawdy? Przez 
pierwszy rok nie byłem pewien, czym 
w zasadzie ma być, poza jedną naczel-
ną zasadą, która dla mnie była oczywi-
sta i której podporządkowuję cały czas 
pozostałe – ma uczyć wiary, zarów-
no odważnej, jak i pełnej szacunku,  
w Boga i Jego Słowo. Ma prowadzić 
nas w niej dzięki Duchowi, przez 
Syna, do Ojca. Ale jak? Po pierwsze 
więc, „Słowo Prawdy” to pismo przede 
wszystkim kościelne. Jego zadaniem 
jest towarzyszyć naszemu Kościoło-
wi w istnieniu, informować o wyda-
rzeniach kościoła i prezentować jego 

wiarę i wartości. Oczywiście, zależy 
mi również na czytelnikach spoza Ko-
ścioła. Ale nie kosztem wyrzeczenia się 
tej zasadniczej funkcji. Dlatego też za-
leży mi, aby Słowo Prawdy pozostało 
miesięcznikiem. Kwartalnik rejestruje 
tylko najważniejsze wydarzenia. Może 
pojawi się w nim reportaż bądź dwa; 
ale nie będzie już w nim miejsca na 
bieżące artykuły o mniej znaczących, 
ale wciąż ciekawych i budujących wy-
darzeniach z życia Kościoła. 

Po drugie, Słowo Prawdy ma być skie-
rowane do wszystkich grup wiekowych 
w Kościele, z szczególnym uwzględnie-
niem młodych rodzin, młodzieży (a od 
2012 r. i dzieci). Wiem, że dla niektó-
rych z najwierniejszych Czytelników te 
zmiany spowodowały, że nie wszystko, 
co jest w Słowie Prawdy, jest cieka-
we. Ale myślmy pokoleniowo. Słowo 
Prawdy ma być dla wszystkich pokoleń  
w naszym Kościele. Ma być inspirujący 
artykuł i dla Babci i Dziadka, i rodzi-
ców, i dzieci. 

Po trzecie, Słowo Prawdy ma dawać 
nadzieję, że Bóg nas używa i że Bóg  
w ogóle działa (stąd np. „Świadectwa  
z czterech stron świata”). Kiedyś usły-
szałem słowa, które zapadły mi w pa-
mięć, że jako polscy baptyści wierzy-
my, że Bóg działa gdzie indziej. Staram 
się to zmienić, pokazując, że Bóg nas 
używa – uwaga! – BO UŻYWA. Wystar-
czy to dostrzec. Podobnie w perspekty-
wie szerszej – wystarczy dostrzec, co 
Bóg robi w różnych stronach świata, 
by zaprzestać owego niestety już za-
domowionego w nas pesymizmu, że 
jest źle, i będzie jeszcze gorzej. To nie-
prawda. Będzie tak, jak chce Bóg, a On 
chce rozwoju swojego Kościoła. Więc 
bądźmy dobrej myśli, bo On nawet naj-
trudniejsze sytuacje wykorzystuje ku  
dobremu!

Czy Słowo Prawdy jest nam 
potrzebne?

W erze internetu, facebooka, wydaje 
się to pytanie zasadne. Za nikogo na 
nie nie odpowiem. Jeśli chodzi o mnie, 
jestem przekonany, że tak. Świat wo-
kół nas jest ulotny. Miesięcznik potrafi 
wydarzenia zarejestrować i utrwalić. 

Po drugie, wiem, że dla wielu Słowo 
Prawdy to narzędzie zachęty i rozwoju. 
Uczy o świecie wokół nas z rzadkiej, 
nieobecnej w innych mediach perspek-
tywy. Przedstawia informacje i z Polski 
i Kościoła, które, przyznajmy, w zale-
wie informacji, inaczej by do nas nie 
dotarły. Nie dlatego, że nie są dostępne 
gdzieś tam, w internecie. Ale dlatego, 
że po prostu nie mamy czasu, aby je 
wyłuskać, odnaleźć. Poza tym, za-
równo kazania jak artykuły z tematów 
głównych, zresztą podobnie jak stałe 
felietony, poszerzają i pogłębiają na-
sze osadzenie w wierze; świadomość 
Bożego działania; znajomość Słowa 
– i mam nadzieję w tym wszystkim – 
zmieniają nas w pozytywny sposób. 
Po trzecie, Słowo Prawdy nas łączy. To 
jedyny klej polskich baptystów. Dzięki 
niemu dowiadujemy się, co dzieje się 
gdzie indziej. Również, mamy okazję 
przeczytać nauczanie innych pastorów 
i kaznodziejów. Tworzy się coś wspól-
nego. Wierzę w zborowość i jestem 
przekonany, że to niezbędny wymiar 
Kościoła. Ale wierzę również, że wię-
zi między zborami, poczucie szerszej 
tożsamości i przynależności do siebie 
nawzajem jest konieczne i jest wyjąt-
kowym błogosławieństwem. Oducza 
nas egoizmu i egocentryzmu, bo uczy 
patrzeć szerzej, na innych, nie tylko na 
siebie. Uświadamia, że Bóg jest i działa 
nie tylko w naszym zborze, ale i gdzie 
indziej. To błogosławieństwo. A jego 
wyrazem ale i wspomożeniem jest Sło-
wo Prawdy. 

Podsumowując, wierzę, że Słowo 
Prawdy jest nam przydatne i jego ist-
nienie jest dla nas korzystne. Dlatego 
chciałbym Cię, Czytelniku, zachęcić do 
wspierania Słowa Prawdy. 

Jak możesz pomóc?
Jeśli dostajesz Słowo Prawdy za darmo 
– zacznij za nie płacić. Tym bardziej, że 
tak raczej dłużej nie będzie. Po prostu 
nie będzie nas na to stać i owe numery 
tzw. „misyjne” przestaną przychodzić. 

Zaprenumeruj Słowo Prawdy na na-
stępny rok. I to, o ile możliwe, jak 
najwcześniej, najlepiej już w grudniu. 
Dziękuję wszystkim, którzy to robią. 

Pomyśl również o kimś, dla kogo pre-
zent w postaci prenumeraty Słowa 
Prawdy mógłby być narzędziem do-
brych, bożych zmian w życiu. Jestem 
przekonany, że tak może być. Znam 
osoby, dla których Słowo Prawdy było 
zachętą do refleksji nad wiarą i życiem; 
nad swym chrześcijaństwem. Nad ro-
dziną, i tym, co to praktycznie ma 
oznaczać, że jestem chrześcijaninem. 
Myślę, że te owoce w życiu naszych 
bliskich są warte wsparcia. 

Jeśli masz firmę, ośrodek - zamów u nas 
reklamę. W ten sposób my pomożemy 
Tobie, a Ty nam. Błogosławieństwa się 
nie wykluczają, a przeciwnie – kumu-
lują. Niech Pan Ci błogosławi w twoim 
wysiłku! Rozważ, czy nie będzie dla 
Ciebie korzystne przedstawienie Twej 
oferty Czytelnikom Słowa Prawdy. 

Jeśli możesz - wspomóż nas finansowo. 
Tak po prostu. Może chciałbyś wysyłać 
co miesiąc, w przyszłym roku, jakąś 
określoną kwotę? Będziemy za to bar-
dzo wdzięczni. Jeśli masz jakiekolwiek 
praktyczne pytania odnośnie sposobu 
finansowania – proszę napisz do mnie. 
Może będziesz w stanie coś usprawnić 
bądź udoskonalić? 

W końcu - módl się za nas. Modlitwa 
zmienia najwięcej. I w nas, i w Tobie. 
I nas i Ciebie Bóg może przekonać do 
czegoś nowego, jeszcze nam niezna-
nego, poprzez modlitwę właśnie. Co 
sprawi, że Słowo Prawdy okaże się 
skuteczniejszym narzędziem rozwoju 
Królestwa Bożego. Na czym bardzo mi 
zależy.

Niech Pan Ci błogosławi! A nam da 
wizję, narzędzia i środki, aby to błogo-
sławieństwo wspierać i przez to rów-
nież doświadczać Bożego zaopatrzenia  
i wsparcia! Dziękuję wszystkim Czytel-
nikom Słowa Prawdy za to po prostu, 
że jesteście. Że inwestujecie swój czas 
i przez swą chęć czytania dowodzicie, 
że nasz wysiłek wkładany w powsta-
wanie Słowa Prawdy, nie jest próżny. 
Niech Bóg nam błogosławi i nas prowa-
dzi, w swojej mądrości i łasce, Amen. 

Pastor Mateusz Wichary
Redaktor Naczelny „Słowa Prawdy”

Wspieraj Słowo Prawdy! 
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Jak docieracie do ludzi? Jak głosicie 
Ewangelię?

Przede wszystkim zapraszamy ludzi na 
nasze nabożeństwa, tam mogą usły-
szeć Słowo Boże. Głosimy w swoich 
rodzinach, w pracy. Mamy dwa nabo-
żeństwa w tygodniu, w niedzielę i we 
wtorek modlitewne. Ze względu na 
niewielką liczbę ludzi w naszej grupie 
nie dajemy rady wychodzić do ludzi 
w naszej wsi z czymś więcej. Jednym 
z naszych marzeń byłoby odwiedzać 
inne większe kościoły i uczyć się jak 
głosić Słowo, jak służyć. A potem jeź-
dzić po naszych wioskach i głosić. Na 
razie jednak nie mamy na to ani środ-
ków, ani ludzi. 

Opowiedz nam coś o swojej pracy  
i rodzinie. 

Od 30 lat pracuję jako inżynier w cie-
płowni, nadzoruję pracę trzech kotłow-
ni. Nie mam żony, ale oczekuję, że Pan 
mi kogoś da. 

Jak zostałeś chrześcijaninem? 

Nawróciłem się po tym, jak Pan  
w cudowny sposób zainterweniował  
w mojej pracy. W 1997 roku, w okresie 
świąt Nowego Roku i Bożego Narodze-
nia [obchodzonego około 7 stycznia – 
przyp. red.] jak zwykle „świętowałem”, 

Zapomniana wieś?
Nie przez Boga!

z Jurijem Iwanowiczem Atłasowem
rozmawia Michał Domagała

Czy możesz się przedstawić? 

Nazywam się Jurij Iwanowicz Atłasow. 
Jestem prezbiterem Kościoła Ewange-
licznych Chrześcijan Baptystów we wsi 
Czerski. 

Ta wieś nie jest zbyt dobrze znana pol-
skim Czytelnikom. Czy możesz więcej 
opowiedzieć o miejscu, w którym słu-
żysz? 

Nasza wieś leży u ujścia rzeki Kołymy 
do morza Wschodniosyberyjskiego. 
Nasz region zamieszkuje wiele narodo-
wości: Czukcze, Ewenowie, Jukagirzy, 
potomkowie Kozaków, Rosjanie, Jakuci 
i potomkowie wszelakich narodowości 
zsyłanych do tego regionu w czasach 
carskich i później w czasach władzy 
sowieckiej. W naszej wsi mieszka 
około 2 tys. mieszkańców. W czasach 
ZSRR wieś rozwijała się bardzo dyna-
micznie, istniał port obsługujący tzw. 
Północno-Morską Trasę, wieś rozbu-
dowywała się. W latach 90-tych aż do 
teraz, wszystko podupadło. Port zo-
stał zamknięty, wielu ludzi wyjechało, 
opustoszały domy. Ilość mieszkańców 
naszego regionu (Niżniekołymskiego 

ułusu) zmniejszyła się z około 8,5 tys.  
w 1999 roku do niecałych 5 tys.  
w 2010 roku.

A historia naszego zboru rozpoczęła się 
w 1993 roku, od przyjazdu z Ukrainy – 
czy Białorusi – brata Konstantego Cze-
cha, który jako wierzący zaczął szerzyć 
Słowo Boże. Od lata 1995 roku rozpo-
częły się regularne nabożeństwa. 

Powiedz nam więcej o chrześcijanach 
w twoim kraju. 

W naszej wsi oprócz naszego kościo-
ła istnieją jeszcze kościół prawosławny  
i katolicki. Jeżeli chodzi o grupy ewan-
gelicznych chrześcijan (baptystów, zie-
lonoświątkowców, charyzmatyków), to 
istnieją prawie w każdej wsi. Są jednak 
bardzo małe, wręcz kilkuosobowe. 
Na przykład nasz kościół to zaledwie  
8 osób. W innej wsi – Andriuszkino – 
to 5 osób. Odległości między wioskami 
są duże, często po kilkaset kilometrów. 
Wychodzi więc na to, że w naszym re-
gionie jest zaledwie garstka ludzi wie-
rzących. Największym problemem jest 
brak usługujących przywódców. 

co oznaczało wtedy wielkie pijaństwo. 
Piłem tak, że nie wracałem nawet do 
domu. W mojej pracy, czyli miejsco-
wej elektrociepłowni, nastąpiła awaria. 
Zepsuły się trzy wielkie piece central-
nego ogrzewania. O tej porze roku 
temperatury tutaj przekraczają – 50 
stopni Celsiusza. System zaczął powoli 
zamarzać, ja byłem pijany i pracować 
mi się w ogóle nie chciało. Chciałem 
uciec z pracy, żeby nie musieć się tym 
zajmować. Wtedy usłyszałem jakby 

głos: „Zatrzymaj się i pomyśl. Zamarza 
twoja rodzina, zamarzają w domach 
dzieci.” Nie wiadomo skąd poczułem 
przypływ sił. Naprawiliśmy dwa piece, 
w trzecim porwała się uszczelka. Pró-
bowałem założyć nową, a tu leje się 
wrząca woda, prąd potężny, ręce się 
trzęsą po przepiciu, nie dawałem rady. 
Zacząłem się modlić do Boga, prosić, 
żeby pomógł mi założyć tą uszczelkę. 
Nagle uszczelka po prostu weszła na 
swoje miejsce i zadanie zostało zrobio-

ne. Wtedy obiecałem Bogu, że zacznę 
chodzić do kościoła i od tego czasu za-
cząłem żyć z Bogiem. 

O co możemy się modlić? 

Módlcie się o narody zamieszkują-
ce nasz region. Ludzie zapijają się 
na śmierć z braku perspektyw i celu  
w życiu. Módlcie się też, aby Pan po-
woływał spośród nas nauczycieli, ka-
znodziejów, usługujących.  

Kaznodzieja  
Józef Antoszewski (1853-1934) 

- pierwszy Polak-baptysta w Warszawie i pionier Polonii 
baptystycznej w USA

Badając początki baptyzmu  
w Warszawie zauważyłem, że pierw-
szym Polakiem w Warszawie, który 
został ochrzczony jako baptysta dnia 
17 czerwca 1871 roku w rzece Wi-
śle przez Gotfryda Fryderyka Alfa, 
był niejaki Józef Antoszewski1. Dzieje 
jego życia i późniejsza działalność ko-
ścielna okazały się wręcz fascynujące  
i godne przypomnienia. Dlaczego?  

Otóż w czasie mojego pobytu na uro-
czystościach 100-lecia istnienia Zjed- 
noczenia Polskich Baptystów w USA  
i Kanadzie na przełomie czerwca i lip- 
ca br. w Erie, Pennsylvania (USA), Pre-
zes tego Zjednoczenia – Marek Szaj-
ner zaprezentował zebranym zacho-
wany do dzisiaj portret Józefa Anto-
szewskiego. To okazałe i oprawione  
w ramy zdjęcie zachowało się szczę-
śliwie wśród materiałów archiwalnych 
Zjednoczenia. Okazało się, że Anto-
szewski jest bardzo zasłużonym pio-
nierem amerykańskiej Polonii bapty-
stycznej2. Zatem przybliżenie jego ży-
cia i służby współczesnym czytelnikom 
„Słowa Prawdy” jest zasadne – szcze-
gólnie w kontekście jubileuszu 100-le-
1 Zob. A. Seweryn, Prawdę i pokój miłujcie. Dzieje Pierw-
szego Zboru Baptystycznego w Warszawie (1871-2011), 
Warszawa 2011, s. 25-26.
2 Zob. artykuł pt. Polonia baptystyczna. Stany Zjednoczone  
i Kanada, Słowo Prawdy 1962, nr 8-9, s. 19.

Andrzej Seweryn

cia świętowanego przez nasze Siostry  
i Braci zza oceanu. Jego postać jest 
bowiem swoistym zwornikiem wią-
żącym historię warszawskiego zboru 
baptystycznego z historią Polonii bap-
tystycznej w Stanach Zjednoczonych.

Dość obszerny biogram Józefa An-
toszewskiego odnalazłem kilka lat 
temu w jednym z przedwojennych nu-
merów „Słowa Prawdy”, przygotowu-
jąc biografie najbardziej znaczących 
postaci polskiego baptyzmu, działają-
cych zresztą po 1945 roku w Polsce 
lub na obczyźnie. A ponieważ Józef 
Antoszewski zmarł w 1934 roku, więc 
jego biogram nie znalazł się w opubli-
kowanym leksykonie3. Prawdopodob-
nym autorem tego napisanego przed 
wojną wspomnienia jest jego syn 
Konstanty, który opublikował biografię 
swojego ojca najpierw w polonijnym 
piśmie „Zwiastun Prawdy”, a potem 
w „Słowie Prawdy”4. Zapoznajmy się 
więc z bardzo interesującą historią ży-
cia i służby tego męża Bożego.

Otóż Józef Antoszewski urodził się 
dnia 17 lutego 1853 roku w Pabiani-
cach niedaleko Łodzi w pobożnej,  

3 A. Seweryn, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, 
Warszawa 2007.
4 Wspomnienie pośmiertne pt. Ś.p. Józef Antoszewski w: 
Słowo Prawdy 1934, nr 11, s. 172-173.

katolickiej rodzinie. Jego rodzicami 
byli Łukasz i Maria z d. Wisławska, 
którzy wychowywali swoje dzieci 
bardzo bogobojnie i starannie. Młody  
Józef od najmłodszych lat był bardzo 
religijny i lubił czytać Ewangelię. Póź-
niej podjął naukę w szkole w Warsza-
wie i tam spotkał się z pierwszymi bap-
tystami pochodzenia niemieckiego. 
Po przeżyciu osobistego nawrócenia 
został ochrzczony w rzece Wiśle dnia 
17 czerwca 1871 roku (był to pierwszy 
baptystyczny chrzest w Warszawie), 
dając świadectwo swej wiary w gro-
nie własnej rodziny. Wkrótce uwie-
rzyli dwaj jego bracia: Antoni, który 
przyłączył się do zboru w 1880 roku, 
a następnie Konstanty, który ochrzcił 
się trzy lata później. Pomimo świadec-
twa wiary i nowego narodzenia trzech 
swoich synów, Łukasz i Maria Anto-
szewscy jako ich rodzice pozostali do 

Józef Antoszewski (1853-1934) 
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końca swojego życia wierni Kościoło-
wi Rzymskokatolickiemu.

Młody Józef od razu dał się po-
znać jako gorliwy misjonarz i głosiciel 
Słowa Bożego wśród mieszkańców 
Warszawy i nie tylko. Po ukończeniu 
kursu teologicznego w zborze w Kici-
nie5 został kolporterem i zaczął rozpo-
wszechniać Pismo Święte i literaturę 
religijną. A ponieważ w tamtych cza-
sach odejście od oficjalnego Kościoła 
traktowano bardzo wrogo, więc młody 
misjonarz przechodził ciężkie próby 
wiary, prześladowany przez swoich 
krewnych i znajomych, którzy nie ro-
zumieli jego duchowych wyborów.

Według relacji Karola Władysława 
Strzelca (1869-1962)6 - Antoszewski 
już cztery lata po swoim nawróceniu 
przewodniczył polskiej grupie wie-
rzących w niemieckim zborze bapty-
stycznym w Warszawie, który ukon-
stytuował się w 1875 roku. 

Wkrótce młody Józef ożenił się  
z baptystką Marią Karszowną, z którą 
miał troje dzieci. Niestety, dość szybko 
stracił swoją żonę, która przedwcze-
śnie zmarła. Czując brzemię odpowie-
dzialności za wychowanie trojga osie-
roconych dzieci, dnia 10 lutego 1884 
roku ożenił się po raz drugi z panną 
Augustą Szymańską, z którą przeżył 50 
wspólnych lat udanego małżeństwa.

Jak podaje Robert Kluttig, Józef An-
toszewski od 1884 roku aż do swojego 
wyjazdu z kraju trzy lata później, pro-
wadził nabożeństwa w języku polskim 
w co drugą niedzielę po południu,  
w niemieckojęzycznym zborze przy 
ulicy Chłodnej w Warszawie7.

Swoją działalnością misyjną obej-
mował nie tylko samą Warszawę, ale 
również inne miejscowości, np. Pęcz-
niew w powiecie Turek, gdzie mieściła 
się placówka zboru w Zduńskiej Woli, 
czy też Podole, gdzie istniał zbór, któ-
rego nawet był kaznodzieją przez pe-
wien okres8.

5  L. Adamus, Zbory Baptystyczne wśród Polaków, Słowo 
Prawdy 1929, nr 1, s. 3.
6  Zob. list Karola W. Strzelca z 1923 roku pt. Baptyści  
w Warszawie – dokument znajduje się w Archiwum Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Warszawie.
7  R. L. Kluttig, Geschichte der deutsche Baptisten in Polen 
von 1858-1945, Winnipeg  Kanada, 1973, s. 62.  
8  Zob. K. Bednarczyk, Historia zborów baptystów w Polsce 
do 1939 roku, Warszawa 1997, s. 86 i 91.

W 1887 roku wyemigrował jed-
nak do Stanów Zjednoczonych, przy 
czym nieznane są okoliczności, któ-
re skłoniły go do emigracji za ocean. 
Zamieszkał najpierw w Cleveland  
w stanie Ohio, następnie w Detroit  
w stanie Michigan, po czym w 1890 
roku przeniósł się jako misjonarz do 
Buffalo w stanie New York, gdzie roz-
winął pracę misyjną wśród mieszka-
jących tam Polaków. Wkrótce zaczął 
organizować regularne polskie nabo-
żeństwa w jednym z kościołów ame-
rykańskich. Zaledwie rok później, dnia 
11 listopada 1891 roku, został uznany 
za wiarygodnego pracownika na niwie 
Bożej, a następnie oficjalnie ordyno-
wany na urząd duchownego (pastora).  
W ten sposób Józef Antoszewski został 
pierwszym polskim ordynowanym ka-
znodzieją baptystycznym w Stanach 
Zjednoczonych. 

Po sześciu latach służby misyjnej  
i duszpasterskiej, dnia 1 listopada 1896 
roku, pastor Józef Antoszewski zorgani-
zował pierwszy polski zbór w Buffalo9, 
który został prawnie i urzędowo zare-
jestrowany przez władze stanowe - był 
więc prawdopodobnie pierwszym ofi-
cjalnie uznanym polskim zborem bap-
tystycznym na świecie. Ponadto Józef 
Antoszewski wniósł poważny wkład 
w uformowanie się polskiego zboru  
w Detroit, współpracując na tym tere-
nie z Karolem W. Strzelcem i  Ludwi-
kiem Adamusem10.

W 1898 roku do zboru w Buffa-
lo przyłączył się były ksiądz rzym-
skokatolicki T. J. Jakimowicz. Razem 
z nim pastor Antoszewski zaczął 
wkrótce wydawać miesięcznik „Źró-
dło” – pierwsze czasopismo polskich 
baptystów w USA. Następną publi-
kacją był „Podręcznik dla baptystów 
polskich”, który zawierał statut czyli 
wewnętrzne regulacje dotyczące za-
sad funkcjonowania zboru oraz krótką 
historię ruchu baptystycznego. Józef 
Antoszewski wydał ponadto „Śpiew-
nik Pieśni Religijnych”, który zawierał 
pieśni przez niego przetłumaczone  

9  L. Adamus, Zbory…, art. cyt., s. 3. Inne źródła podają inne 
daty powołania do życia zboru w Buffalo (np. rok 1895), 
jednakże data podana przez Ludwika Adamusa – współpra-
cownika Antoszewskiego -  jest dokładna, zatem najbardziej 
wiarygodna.
10  Zob. Polonia baptystyczna w Detroit, Słowo Prawdy 
1962, nr 8-9, s. 21.

z języka niemieckiego i angielskiego 
na język polski. Był to zapewnie jeden 
z pierwszych, jeśli nie pierwszy polski 
śpiewnik baptystyczny.

W 1900 roku Antoszewski przeżył 
kolejną osobistą stratę – śmierć syna 
Józefa z pierwszego małżeństwa, któ-
ry zmarł nagle po ukończeniu pierw-
szego roku studiów teologicznych 
w Seminarium w Rochester w stanie  
New York.

Natomiast obaj jego bracia – Antoni 
i Konstanty - jako również ludzie wie-
rzący zamieszkali w Chicago, gdzie 
Konstanty Antoszewski przez ponad 
40 lat pracował jako kolporter literatu-
ry religijnej Towarzystwa Traktatowe-
go w Chicago. Czynnie angażował się 
również w wydawanie dwóch chrze-
ścijańskich czasopism: „Słowa Żywo-
ta” i „Zwiastuna Prawdy”.

W ostatnich kilkunastu latach swe-
go życia Józef Antoszewski mieszkał 
w Berkeley w Kalifornii. Cieszył się 
zawsze dobrym zdrowiem, jednakże  
u schyłku swojego życia zachorował 
na raka. Zmarł dnia 22 sierpnia 1934 
roku w wieku 81 lat. Pozostawił w ża-
łobie swoją wierną żonę Augustę oraz 
pięcioro dzieci. 

Wspomnienie o nim zawiera na-
stępującą ocenę jego owocnego i peł-
nego poświęcenia życia: „W zborach 
polskich baptystów w Ameryce nie 
zgaśnie pamięć ś. p. ks. Antoszewskie-
go tak długo, jak długo polska mowa 
w tym kraju żyć będzie. Był on czło-
wiekiem pracowitym, kochającym lud, 
jego dobroczynność sięgała daleko 
poza obręb własnego zboru. Obcym 
nigdy nie odmawiał pomocy i usługi, 
przytulał w swoim domu przychod-
niów, o których żona jego musiała 
się troszczyć istnie po chrześcijańsku, 
szczerze i chętnie”.

Wspomnienie życia i służby tego 
wiernego męża wiary niech będzie 
zachętą i inspiracją dla naszych Sióstr 
i Braci zarówno w kraju, jak też wśród 
naszej Polonii za oceanem. Zacho-
wajmy pamięć o pierwszym polskim 
baptyście w Warszawie, który stał się 
również pionierem i filarem Polonii 
baptystycznej w Stanach Zjednoczo- 
nych.   

Rok 2012 to rok jubileuszowy dla Po-
lonii baptystycznej za oceanem, po-
nieważ równo 100 lat temu, w 1912 
roku, w niewielkim miasteczku Pound 
leżącym na północny zachód od Green 
Bay w stanie Wisconsin (USA), odbyła 
się pierwsza konferencja założycielska 
Zjednoczenia Polskich Baptystów (Po-
lish Baptist Association). To historyczne 
wydarzenie miało miejsce w polskim 
kościele baptystycznym, który nosił 
wtedy nazwę Christ P.B. [Polish Baptist] 
Church. Ten historyczny budynek istnie-
je do dzisiaj i jest aktualnie we władaniu 
zboru amerykańskiego. Natomiast zbór 
polski w Pound został założony przez 
polską grupę ludzi wierzących, która 
spotykała się najpierw w niemieckim 
zborze baptystycznym, który obecnie 
nosi nazwę Pioneer Baptist Church, 
gdzie gromadzili się także przedstawi-
ciele innych grup językowych. Dość 
liczna grupa Polaków osiedliła się w Po-
und i okolicach dlatego, ponieważ fala 
emigracji z Prus Wschodnich przybyła 
również na tereny stanu Wisconsin. 
Będąc w niemieckim zborze, polscy 
baptyści postanowili po jakimś czasie 
odłączyć się i działać samodzielnie pod 
duchowym przewodnictwem kazn. Ka-

rola Władysława Strzelca (1869-1962).

Po utworzeniu Zjednoczenia polscy 
baptyści za oceanem postanowili spo-
tykać się corocznie na swoich kon-
ferencjach międzyzborowych, które 
przez dziesięciolecia łączyły naszą Po-
lonię i pozwoliły jej dotrwać aż do dnia 
dzisiejszego. 

Dlatego również w tym roku, w dniach 
od 30 czerwca do 1 lipca, w ośrodku 
Eben-Ezer w Erie (Pennsylvania) nale-
żącym do Zjednoczenia od kilkudzie-
sięciu lat, odbyła się 100. Jubileuszowa 
Konferencja, która zgromadziła około 
70 przedstawicieli polskich zborów, 
m.in. z Chicago, Nowego Jorku, Min-
neapolis i Toronto w Kanadzie. Gośćmi 
konferencji byli: Adela i Paweł Bajko 
– zasłużeni i wierni przyjaciele ludzi 
ewangelicznie wierzących w Polsce, 
ponadto dr Philip Roberts – były rektor 
Midwestern Baptist Theological Semi-
nary w Kansas City wraz z małżonką 
Anną oraz rektor Wyższego Bapty-
stycznego Seminarium Teologicznego 
- Andrzej Seweryn, który reprezento-
wał Przewodniczącego Rady Kościoła 
– prezb. Gustawa Cieślara oraz Kościół 
Baptystyczny w Polsce.

W czasie oficjalnego nabożeństwa ju-
bileuszowego Prezes Zjednoczenia – 
Marek Szajner z Minneapolis zaprezen-
tował zarys historii Polonii baptystycz-
nej w USA i Kanadzie, wspominając 
poprzedników wiary i duchowych lide-
rów, takich jak m.in.: Józef Antoszew-
ski, Karol Władysław Strzelec, Eliasz 
Golonka, Franciszek Włoch, Aleksan-
der Pashko czy Gustaw Schwartz. Na-
wiązał w ten sposób do hasła tegorocz-
nej konferencji: „Aż dotąd pomagał 
nam Pan” (1 Sam. 7,12b).

Była to moja trzecia wizyta wśród na-
szej Polonii w USA. Pierwszy raz zosta-
łem zaproszony na konferencję Zjedno-
czenia w 1999 roku – tuż po wyborze 
na urząd Prezbitera Kościoła. W tym 
roku zaś zostałem poproszony o kaza-
nie okolicznościowe na nabożeństwie 
jubileuszowym, w czasie którego prze-
kazałem na ręce Marka Szajnera medal 
150-lecia baptyzmu w Polsce przyzna-
ny przez Kapitułę na wniosek Prze-
wodniczącego Rady Kościoła całemu 
Zjednoczeniu - za trwanie przy Bogu 
i wierność Chrystusowi na obczyźnie 
oraz za utrzymywanie braterskich wię-
zi z naszym Kościołem w Polsce. 

Jubileusz 100-lecia istnienia Zjednoczenia 
Polskich Baptystów w USA i Kanadzie

Andrzej Seweryn

Uczestnicy 100. Konferencji Zjednoczenia Polskich Baptystów

WYDARZENIA
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Po zakończonej konferencji zdecydo-
wana większość jej uczestników po-
została w ośrodku Eben-Ezer i wzięła 
udział w tygodniowym obozie rodzin-
nym, w czasie którego poprowadziłem 

Marek Szajner - Prezes Zjednoczenia

wykłady biblijne na temat małżeństwa 
i rodziny oraz dzieliłem się Słowem 
Bożym. Jeszcze przed konferencją po-
prowadziłem także studium biblijne na 
spotkaniu środowym (27.06) w Kościele 
Zbawiciela w Chicago, zaś na zakoń-
czenie mojej wizyty głosiłem Słowo 
Boże na nabożeństwie niedzielnym  
w tym samym polskim zborze bapty-
stycznym (8.07). Po południu odwie-
dziłem również Polską Społeczność 
Chrześcijańską w Chicago.

 Mimo upływu lat i odejścia do wiecz-
ności wielu zasłużonych liderów Po-
lonii baptystycznej, ich dzieci i wnuki 
kontynuują i nadal pielęgnują braterskie 
więzi; tym bardziej ważne z racji tego, 
że poszczególne i istniejące do dziś 
polskie zbory na ziemi amerykańskiej 
są od siebie znacznie oddalone. Mimo 
to kilka razy do roku w polskim ośrod-
ku, którym kierują od kilku już lat Do-
rota i Robert Blankowie, odbywają się 
spotkania i konferencje nie tylko bap-
tystyczne, a sam ośrodek jest miejscem 
szczególnym dla kilku pokoleń naszych 
rodaków zza oceanu. Nadzieją napawa 

fakt, że również młodzież i dzieci przy-
jeżdżają tu z rodzicami, by przeżywać 
społeczność z Bogiem i więź ze sobą. 
Warto więc kontynuować te więzi i an-
gażować się w działalność Zjednocze-
nia w przyszłości.

Obserwując – choćby pobieżnie – ży-
cie i pracę naszych rodaków za oce-
anem, szczególną troską napawa fakt, 
że polskie społeczności baptystyczne 
są zbyt podzielone, podczas gdy ra-
zem mogłyby misyjnie zdziałać o wiele 
więcej. Wyraźnie doskwierają również 
braki kadrowe jeśli chodzi o doświad-
czonych duszpasterzy, którzy mogliby 
z autorytetem poprowadzić duchowo 
te zbory, które – jak chociażby zbór  
w Chicago - posiadają przecież bardzo 
dobrą bazę.

Naszym Braciom i Siostrom zza oce-
anu życzymy więc wiernego trwania 
przy Bogu i dalszego duchowego roz-
woju, by mogli składać odważne świa-
dectwo o Chrystusie milionom naszych 
rodaków w USA i Kanadzie, wśród któ-
rych na co dzień żyją i pracują.  

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

90-lecie Pierwszego Zboru w Katowicach

FOTORELACJA

Od lewej stoją: pastor 
Lucjan Gizdoń, prezbiter 
Grzegorz Bednarczyk, 
prezbiter Gustaw 
Cieślar, prezbiter Jerzy 
Rogaczewski.

Koncert jubileuszowy Beaty 
Bednarz. W pierwszym 
rzędzie stoją pastorzy zborów 
protestanckich Katowic.

Kazanie wygłasza pastor dr Dawid Watt  
z Kanady (reprezentant Kanadyjskiej Konwencji 
Baptystycznej). Z języka angielskiego tłumaczy 
siostra Anna Wiśniewska.

Katowiccy baptyści  
wyrażają przez pieśni  

i muzykę swoją  
wdzięczność Bogu za 
90-lat łask i błogosła-

wieństw Bożych.
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Kościół Chrześcijan Baptystów w Pol-
sce niedawno obchodził 150-lecie 
swojej działalności. W tym dłuższym 
już okresie czasu wielu ludzi poświę-
ciło swoje życie głoszeniu Dobrej 
Nowiny naszym rodakom. Nie zwa-
żali na żadne przeszkody, lecz starali 
się dotrzeć z ewangelicznym przesła-
niem do każdego domu. Niektórzy z 
nich są do dzisiaj powszechnie znani, 
inni natomiast zostali już nieco za- 
pomniani. 

Zadaniem historyka jest zbieranie 
materiałów źródłowych dotyczących 
ich życia i działalności. Niewątpliwie 
jedną z tych postaci zasługujących na 
przypomnienie jest prezbiter Stefan 
Rogaczewski. We wrześniu 2012 r. ob-
chodzi on jubileusz 85-lecia urodzin 
oraz 65-lecia służby naszemu Panu. 
Wujek Senior jest dla nas, członków 
Okręgu Śląskiego wielkim autorytetem. 
Jego droga życiowa, pełna poświęce-
nia i wytrwałości daje nam wspaniały 
wzór do naśladowania. 

Stefan Rogaczewski urodził się 7 
września 1927 r. w Daniłowcach koło 
Grodna w rodzinie baptystycznej.  
W rodzinnej miejscowości nie było 
zboru, gdyż mieszkało tam zaledwie 
kilku wierzących ludzi. Nabożeństwa 
odbywały się nieregularnie. Czasa-
mi organizowano je w prywatnym 
domu braterstwa Rogaczewskich.  
W tej placówce prowadzono także 
szkołę niedzielną. W czasie świąt Bo-
żego Narodzenia dzieci dostawały 
prezenty od licznych gości ze zboru w 
Wołkowysku. Kaznodzieją tej wspól-
noty był wtedy Aleksander Kircun.

W połowie lat trzydziestych baptyści  
z Daniłowiec wynajęli lokal w mia-
steczku Roś, gdzie odbywały się nabo-
żeństwa. Nad tą pracą czuwał kazno-
dzieja M. Dubowy. On też bywał czę-
stym gościem w domu Rogaczewskich. 
Nieraz rozmawiał z synem gospodarzy 
o trudach chrześcijańskiego życia. 
Przecież młody Stefan był prześlado-
wany przez rówieśników z powodu in-

nowierstwa rodziców. Baptystom i ich 
dzieciom przyczepiano wtedy różne 
wyzwiska, a przede wszystkim tworzo-
no je z nazwisk bardziej znanych pra-
cowników na tym terenie. Nastoletni 
,,Dubowy” lub ,,Kircun” nieraz przy-
chodził ze szkoły ciężko pobity. Najgo-
rzej uprzykrzał mu życie katecheta na 
lekcjach religii. Nastawiał on całą klasę 
przeciwko ,,Sztundzie” Stefanowi.

W okresie okupacji zasadniczo nic się 
nie zmieniło. Wprawdzie szkoły były 
zamknięte, ale koledzy i atmosfera ta 
sama. Jednakże kontakty z innymi zbo-
rami dawały S. Rogaczewskiemu wiele 
radości. Otóż dwukrotnie udało mu 
się wyjechać na Białostocczyznę na 
uroczystości zborowe i młodzieżowe. 
Pierwszy raz był w Narewce i Hajnów-
ce. Obydwa te wyjazdy podbudowały 
jego życie duchowe i dały mu zupełnie 
odmienne spojrzenie na życie.

W 1945 r. młody Stefan przybył do 
Białegostoku jako repatriant i znalazł 
chwilowe schronienie u swych krew-
nych Mikołaja i Anny Prusaków. Kli- 
mat i atmosfera duchowa radykalnie  
się zmieniła. Liczny białostocki zbór, du- 
żo młodzieży, regularne nabożeństwa 
stanowiły zupełne przeciwieństwo 

poprzednich doświadczeń. Wujostwo 
zastąpiło mu rodziców pod względem 
materialnym i duchowym, a swoim 
bezgranicznym poświęceniem sprawie 
Bożej dawali dobre świadectwo praw-
dziwych chrześcijan. Młody Stefan  
w 1947 r. zdecydował pójść w ślady Je-
zusa Chrystusa, za którego już w dzie-
ciństwie znosił prześladowanie. Stanął 
w białej szacie na brzegu rzeki Supraśl 
i swoją wiarę zapieczętował chrztem 
w wieku świadomym. Chrztu udzielił 
prezbiter Dziekuć- Malej. Rozpoczął 
się nowy rozdział w życiu br. Stefana.

Jesienią 1947 r. S. Rogaczewski zde-
cydował się wstąpić do Seminarium 
Teologicznego w Malborku, które pro-
wadził prezbiter Alfred Kurzawa. Tu-
taj zaczął kształtować swoje poglądy  
i krzepł duchowo. Następnie we wrze-
śniu 1949 r. Rada Naczelna wysłała go 
do pracy misyjnej w Kaliszu. Był to bar-
dzo trudny odcinek służby. Brakowało 
mieszkania a kaplica nie znajdowała 
się w posiadaniu Kościoła. O wszystko  
trzeba było walczyć. Kaznodzieja Roga-
czewski z wielkim wysiłkiem i poświę-
ceniem odzyskał kaplicę, odszukał sta-
rych członków i zorganizował placów- 
kę. Kaliski duszpasterz nocował u ro- 
dziny, która posiadała tylko jeden pokój 
i kuchnię. Brat Stefan wieczorem rozsta-
wiał łóżko, aby rano je złożyć i wynieść 
do sieni. W trudnych chwilach odwie-
dzał w Poznaniu prezbitera Jana Pance-
wicza, aby tam w gronie dzieci Bożych 
zyskać na nowo siły do pracy.

W lipcu 1953 r. po pastorze Michale 
Stankiewiczu pastor Rogaczewski ob-
jął pracę w Krakowie. W następnych 
latach Zbór krakowski wzrastał du-
chowo i liczebnie. Oprócz obowiąz-
ków duszpasterskich br. Rogaczewski 
pomagał przy drukowaniu i prowa-
dził administrację ,,Słowa Prawdy”  
w latach 1957-1961. Zaistniało przy 
tym trudności bez liku, a największą 
bolączką były sprawy lokalowe. Wy-
padało nieraz ekspediować pismo we 
własnym domu, dźwigać na pocztę  
i toczyć boje o punktualność wydawa-

Roman KarzełekPodwójny jubileusz 
prezbitera Stefana Rogaczewskiego

nia. Na Plantach Krakowskich uzgad-
niano wiele spraw dotyczących pisma. 

W 1959 r. br. Rogaczewski został wy-
brany do Naczelnej Rady Kościoła. 
Trudno też opisać wszystko, co prze-
żył w Krakowie. Problemy materialne, 
mieszkaniowe zostały z Bożą pomocą 
pokonane. Wiele radości przeżył wte-
dy, gdy praca w zborze robiła postę-
py. Spotkał tam szereg osób szczerze 
oddanych Bogu. Szczególne wsparcie 
odebrał od kilku krakowskich rodzin 
baptystycznych: Kołodziejów, Kalutów, 
Kuźników i Mryców. Odwiedzał sys-
tematycznie członków wspólnoty oraz 
interesował się ich problemami, starając 
się im pomagać w miarę swoich możli-
wości. Był dla wszystkich życzliwy, po-
trafił mądrze doradzać wielu osobom, 
które zwierzały mu się ze swoich co-
dziennych trudności życiowych. 

Kaznodzieja Stefan na jednym ze spo-
tkań młodzieżowych poznał Alicję 
Skibińską. W listopadzie 1957 r. mia-
ły miejsce uroczystości ich zaślubin  
w Zborze Białostockim. Młodą parę 
pobłogosławił prezbiter Aleksander Kir-
cun. Bóg obdarował ich dwojgiem dzie-
ci. W 1958 r. urodziła się córka Anna,  
a w 1961 r. przyszedł na świat syn Jerzy.

14 czerwca 1964 r. w Krakowie odbyła 
się niecodzienna uroczystość. Po sie-
demnastu latach służby kaznodzieja 
Rogaczewski został wprowadzony na 
urząd prezbitera. Aktu ordynacji doko-
nali prezbiterzy Jan Mackiewicz, Adam 
Piasecki i Aleksander Kircun. W czasie 
uroczystości życzenia składali liczni 
goście w imieniu swoich parafii i Ko-
ściołów: z Kościoła metodystów – ks. 
superintendent L. Zaperty; z Kościoła 
prawosławnego – ks. kan. E. Lachocki; 
z Kościoła Ewangelicko-Reformowane-
go ks. kan. Z. Tranda; z Kościoła Pol-
sko– Katolickiego – ks. prob. Kapralski. 
Życzenia złożyli też przedstawiciele 
naszego Kościoła z południowej Pol-
ski: kazn. S. Łępa z Tarnowa, kazn.  
J. Jaroszewicz z Przemyśla, przedsta-
wiciele zborów w Krynicy i Krowicy 
Lasowej. Z ramienia rady zborowej  
w Krakowie życzenia dalszej owocnej 
pracy na Niwie Pańskiej złożył P. Ka-
luta, a z Koła niewiast w Warszawie –  
Z. Stankiewicz. Przed swoim wyjaz-
dem z Krakowa pastor Rogaczewski 

miał duży wpływ na zaproszenie do 
krakowskiej wspólnoty pastora Krzysz-
tofa Bednarczyka wraz z rodziną. 

W grudniu 1964 r. prezbiter Rogaczew-
ski rozpoczął pracę w poznańskim 
Zborze. W następnych latach wspól-
nota ta wzrastała duchowo i liczebnie. 
Duszpasterz Stefan już w 1964 r. został 
wybrany do Zarządu Oddziału Pol-
skiej Rady Ekumenicznej w Poznaniu. 
Z jego inicjatywy poznańscy baptyści 
wyraźniej zaistnieli na szerszym forum 
miasta poprzez żywe kontakty z licz-
nymi środowiskami chrześcijańskimi. 
Zborowy zespół muzyczny brał udział 
w wielu międzywyznaniowych nabo-
żeństwach. Służbę Stefana wspierali 
wszyscy członkowie Zboru, na czele 
z inżynierem Ryszardem Olszewskim, 
przyszłym wiceprezydentem miasta 
Poznania. 

W 1965 r. prezbiter Rogaczewski zo-
stał wybrany na skarbnika NRK. Tą 
odpowiedzialną funkcję pełnił przez 
następne 22 lata. W ramach swoich 
obowiązków odpowiadał za reali-
zację od strony finansowej licznych 
wtedy inwestycji kościelnych (kaplic  
i ośrodków zborowych). Prezbiter Ste-
fan z racji sprawowanej funkcji odbył 
wiele podróży zagranicznych, repre-
zentując PKCHB na licznych konferen-
cjach i kongresach baptystycznych. Na 
przełomie lat 60– tych i 70– tych ubie-
głego wieku był również przewodni-
czącym Komisji Młodzieży przy NRK 
i organizował ogólnopolskie obozy 
młodzieżowe w Giżycku, Koszalinie  
i Białowieży. W 1968 r. ukończył rocz-
ne uzupełniające studia teologiczne 
w Międzynarodowym Baptystycznym 
Seminarium Teologicznym w Rueschli-
kon w Szwajcarii.

Z inicjatywy prezbitera Rogaczewskie-
go w kaplicy baptystycznej w Poznaniu 
odbyła się na początku grudnia 1972 r. 
pierwsza w tym mieście ewangelizacja 
ekumeniczna pod hasłem Pojednanie 
przez Chrystusa. Oprócz niego kazania 
wygłosili przedstawiciele Kościołów: 
Ewangelicko-augsburskiego oraz Rzym-
sko-katolickiego. Duszpasterz Stefan 
był także inicjatorem ekumenicznych 
spotkań młodzieży różnych Kościołów. 
W 1978 r. zorganizował międzywyzna-
niowe nabożeństwo w ramach krucjaty 

ewangelizacyjnej dr-a Billly’ego Gra-
hama, które odbyło się 9 października  
w kościele OO. Dominikanów w Po-
znaniu.

W 1979 r. duszpasterz Rogaczewski zo-
stał prezbiterem Zboru w Katowicach 
oraz przełożonym Okręgu Śląskiego. 
Przez kilka miesięcy dojeżdżał on tam 
raz w miesiącu, po czym 7 listopada 
1979 r. przeprowadził się na Górny 
Śląsk. W początkowym okresie swojej 
pracy misyjnej na Śląsku, z powodu 
braku mieszkania dla pastora, Stefan 
Rogaczewski wraz z rodziną zamiesz-
kał w jednym pokoju w mieszkaniu 
gościnnych Alfreda i Lidii Otrembów 
w Chorzowie. Prezbiter z oddaniem 
prowadził Zbór chorzowsko-katowic-
ki przygotowując grunt do przyszłego 
rozwoju na tym terenie. W Chorzowie 
przy ulicy Żeromskiego odbywały się 
nabożeństwa w każdą niedzielę o go-
dzinie 9:30 rano. W Katowicach Zbór 
gromadził się w niedzielę o godzinie 
15:00 przy Kościele ewangelicko-au-
gsburskim przy ulicy Warszawskiej. 
W tym okresie pastor Stefan rozpoczął 
przygotowania do budowy domu mo-
dlitwy, godząc to z regularnie prowa-
dzoną działalnością misyjną i duszpa-
sterską. Poprzez kontakty z władzami 
miasta, zapraszanie na uroczystości 
baptystyczne przedstawicieli najważ-
niejszych urzędów i organizacji, zdołał 
on pozyskać potrzebne materiały bu-
dowlane. Zaproszony do współpracy 
inż. Adam Śleziak pojechał do Berlina, 
gdzie zapoznał się z teologią architek-
tury protestanckiej. Następnie sporzą-
dził on projekt kaplicy, który spełnił 
marzenia wielu pokoleń baptystów 
śląskich.

W 1981 r. Zbór z wielką ofiarnością, 
pod kierownictwem pastora Stefa-
na rozpoczął budowę swojego domu 
kościelnego. Pracę tą prowadzono  
w warunkach ostrego kryzysu gospo-
darczego i ogłoszonego w 1981 r. sta-
nu wojennego. Po ponad trzech latach 
trudów, w których udział w różnych 
formach mieli niemal wszyscy człon-
kowie Zboru, zakończono budowę 
nowej kaplicy przy ulicy Morawskiej  
10 w Katowicach. Dnia 25 VIII 1985 
r. pastor Rogaczewski przewodniczył 
uroczystości otwarcia domu zborowe-
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Dla większości Polaków przymiotnik 
„naukowy” oznacza coś sprawdzonego 
i rzetelnego. Taką intuicję potwierdza 
obcowanie z wysoce zaawansowaną 
technologią. Nasz telefon komórkowy 
to owoc setek tysięcy godzin badań na-
ukowców z różnych dziedzin. A jeśli 
popatrzymy na rozwój tych dyscyplin 
w historii ludzkości – nawet milionów. 
To wzbudza szacunek. Z drugiej strony, 
to sprawia, że nauka nam powszednieje. 
Cud, z którym obcujemy 24 godziny na 
dobę, staje się codziennością. Nie dziwi 
nas prąd ani internet. Dzieci nie wiedzą, 
jak to działa, ale po prostu przyjmują jego 
istnienie jak powietrze. 

Czym w zasadzie jest nauka? Czemu za-
wdzięczamy tak gruntowną przemianę 
warunków naszego życia? Wiele osób 
utożsamia naukę z określoną jej świa-
topoglądowa wizją. Dziś najbardziej 
popularna ciągle to wizja ateistyczna, 
która stara się zawłaszczyć zdobycze 
swych chrześcijańskich poprzedników  
(i wierzących współpracowników), do-
wodząc, iż właśnie usunięciu Boga z pro-
cesów zachodzących w świecie zawdzię-
czamy współczesny postęp. To wizja,  
w której „naukowość” i „chrześcijań-
skość” to pojęcia się wzajemnie wyklu-
czające. Pierwsze oznacza obiektywizm 
i fachowość, drugie zacofanie i fanatyzm. 

Jak to jest? Jak na taką perspektywę od-
powiedzieć? Na pewno nie rozstrzygnę 
tego sporu. Chciałbym jednak odwołać 
się do dobrze mi znanej postaci, która  
w sporze owym była wyjątkowa. To 
Abraham Kuyper (1837-1920), wybitny 
naukowiec i polityk, założyciel uniwer-
sytetu, który do dziś jest w światowej 
czołówce (Wolny Uniwersytet w Amster-

damie). Ale również człowiek, który nie 
zrezygnował ze swych chrześcijańskich 
zasad. Przeciwnie: na owych biblijnych 
fundamentach właśnie swój uniwersytet 
zbudował. Przyjrzyjmy się jego poglą-
dom i myślom.

Poznawać świat naukowo
Kuyper zaczyna od namysłu nad pozna-
niem. Jakiego rodzaju poznanie świata 
można nazwać naukowym? Otóż, takie 
poznanie nie odnosi się jedynie do bycia, 
bądź nie bycia [czegoś]. Stwierdzenie, 
że drzewo jest, bądź go nie ma, jest, nie 
jest naukowe. Nauka idzie dalej; to próba 
wniknięcia w strukturę, naturę tego, co 
widzialne; sięgnięcia głębiej. 

Nauka nie jest również po prostu groma-
dzeniem danych. To nie jest suma spo-
strzeżeń wszystkich ludzi. Nie połączone 
za sobą dane, obserwacje bez wniosków, 
odniesień, to nie nauka: „każdy z nas wie 
niezliczoną ilość rzeczy, które całkowi-
cie leżą poza sferą nauki. Wiesz, gdzie 
mieszkasz i kim są twoi sąsiedzi. Znasz 
imiona swoich dzieci.” Ale to nie jest na-
uka. Poznanie naukowe nie jest tożsame 
ze znajomością wielkiej liczby faktów. 

Co więc musi nastąpić? Ich połączenie  
(i wyciągnięcie wniosków). Powiązanie 
ze sobą we współzależną sieć. A to doko-
nuje się przez określony podmiot, z okre-
ślonymi cechami, czyli naukowca. Ów 
myślący badacz „szuka prawdy”. Szuka 
nie tylko w sobie, czyli nie tylko spraw-
dza swoje badania w świetle innych 
własnych badań. Konfrontuje je z pozna-
niem innych osób, fachowców w swojej 
dziedzinie, ale idealnie i innymi, bowiem 
żadna dziedzina nie jest wyobcowana od 
pozostałych. Stąd ostatecznie, idealnie, 

go. Podczas tego wydarzenia wspo-
mniano przedwcześnie zmarłego pre-
zbitera Michała Stankiewicza, najbliż-
szego przyjaciela br. Rogaczewskiego. 
W wydarzeniu otwarcia Domu Modli-
twy w Katowicach uczestniczyli wybit-
ni goście z kraju i zagranicy. Na tych 
uroczystościach obecna była Rada Na-
czelna KCHB w Polsce: prezes – prezb. 
Piotr Dajludzionek, sekretarz – prezb. 
Konstanty Wiazowski, wiceprezes – 
prezb. Adam Piasecki oraz członkowie 
Rady – prezbiterzy Krzysztof Bednar-
czyk i Jan Mackiewicz. W wydarze-
niu tym uczestniczyli również wybitni 
przedstawiciele ruchu baptystyczne-
go z zagranicy: prezydent Światowe-
go Związku Baptystycznego – Knud 
Wumpelmann, prezbiter Aleksander 
Pashko z Toronto, dyrektor misji Euro-
evangelism z Wielkiej Brytanii – Gary 
Cox oraz rektor Baptystycznego Semi-
narium Teologicznego w Rueschlikon  
w Szwajcarii – John Hopper. W uroczy-
stościach wzięli też udział przedstawi-
ciele zborów ewangelicznych regionu 
oraz zaproszeni goście ekumeniczni: 
Józef Mrózek i Konstanty Sacewicz, 
przedstawiciel Kościoła Rzymskoka-
tolickiego - ks. dziekan Józef Oleś, 
przedstawiciel Kościoła Polskokatolic-
kiego – ks. Eugeniusz Stelmach. Przyje-
chał także z Czechosłowacji prezbiter 
Józef Tuczek, który w latach 1933-1936 
był duszpasterzem tego Zboru.

W nowym budynku pastor Rogaczew-
ski wielokrotnie organizował nabo-
żeństwa połączone z chrztami wiary, 
konferencje teologiczne, zjazdy na-
uczycieli, kobiet, młodzieży, a także 
ewangelizacje, wesela oraz uroczysto-
ści ekumeniczne. Z wielkim entuzja-
zmem kierował uwagę mieszkańców 
miasta na Osobę Chrystusa. W latach 
osiemdziesiątych prezbiter Stefan po-
dejmował wiele cennych inicjatyw. 
Powołał zespół rockowo– bluesowy 
,,Ps. 150”. Grupa ta głosiła dobrą nowi-
nę w zakładach karnych oraz działała 
wśród młodzieży uzależnionej od al-
koholu i narkotyków. W 1987 r. pastor 
Rogaczewski zaprosił do Katowic by-
łego nowojorskiego gangstera Nicky-
’ego Cruza. Jego świadectwo złożone  
w hali sportowej Huty ,,Baildon” poru-
szyło tłumy. Pod koniec lat osiemdzie-
siątych prezbiter Stefan zorganizował 

także wspólnoty baptystyczne w Tar-
nowskich Górach i Kętach. Działał on 
również aktywnie na rzecz ekumenii 
na Śląsku. W latach 1982 – 1989 peł-
nił funkcję skarbnika zarządu Śląskiego 
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

W 1991 r. katowicki Zbór odwiedził 
i wygłosił kazanie Metropolita Gór-
nośląski ks. abp. Damian Zimoń.  
W następnych latach pastor Stefan 
kontynuował swoją służbę z wielkim 
zaangażowaniem. Prowadził regular-
nie nabożeństwa niedzielne, środo-
we nabożeństwa biblijno-modlitewne 
oraz organizował sobotnie spotkania 
dla młodzieży. Koordynował działal-
ność różnych sekcji: grupy ,,Gedeoni-
tów”, Koła Kobiet, chóru zborowego, 
szkółki niedzielnej, punktów sprzeda-
ży literatury oraz biblioteki. W ramach 
zborowej akcji misyjnej prezbiter Ro-
gaczewski koordynował ewangeliza-
cje, koncerty muzyczne, projekcje vi-
deo filmów, obozy młodzieżowe oraz 
wycieczki dla dzieci.

Pastor Stefan od samego początku 
swojej służby organizował działalność 
charytatywną, która była skierowana 
do członków Zboru oraz osób z ze-
wnątrz. Przez wiele lat pośredniczył 
w przekazywaniu pomocy zagranicz-
nej na rzecz mieszkańców Katowic. 
Organizował także gorące posiłki dla 
biednych ludzi oraz opiekę nad obłoż-
nie chorymi osobami. W maju 1995 
r. prezbiter Rogaczewski na wniosek 
Światowego Związku Baptystycznego 
otrzymał stopień doktora honoris causa 
Uniwersytetu Mc’Master w Hamilton.

Pastor Stefan był szczęśliwy z powodu 
faktu, że cała jego rodzina poświęciła 
swoje życie służbie Kościoła. Syn Jerzy 
poczuł powołanie do pracy kazno-
dziejskiej. W 1995 r. ukończył studia 
na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Mc’Master w Hamilton. W na-
stępnym roku został wybrany duszpa-
sterzem Zboru w Katowicach. Pastor 
Stefan piastował nadal urząd Prezbi-
tera Okręgowego i aktywnie wspierał 
pracę swojego syna. W 2002 r. w cza-
sie uroczystości 80-lecia Zboru, prezy-
dent miasta Piotr Uszok osobiście zło-
żył gratulacje zasłużonemu Seniorowi. 
Dnia 27 września 2003 r. zbory bapty-
styczne Okręgu Śląskiego wybrały pa-

stora Jerzego na urząd Prezbitera Okrę-
gowego. Na wniosek zborów Okręgu 
Śląskiego jego ojciec w tym samym 
dniu otrzymał tytuł Honorowego Pre-
zbitera Okręgu. W ten sposób lokalne 
zbory dały wyraz swojej wdzięczności 
pierwszej katowickiej wspólnocie i jej 
Pasterzowi– Seniorowi za udział w for-
mowaniu większości z nich.

Wujek Stefan na miarę swoich sił na-
dal uczestniczył w pracy misyjnej.  
W 2007 r. razem z synem był inicja-
torem i współtwórcą wystawy ,,Dzieje 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w 85 
rocznicę przybycia do Katowic”. Dnia 
30 września 2007 r. głosił Słowo Boże 
podczas uroczystości 85– lecia Zboru. 
Wydarzenie to miało miejsce niedługo 
po skończeniu przez seniora 80 lat ży-
cia. Dostojnemu Jubilatowi osobiście 
życzenia złożyli m.in.: prezydent Piotr 
Uszok, Sekretarz Generalny Świato-
wego Związku Baptystów – dr Den-
ton Lotz oraz Przewodniczący Rady 
KCHB w RP – prezb. Gustaw Cieślar. 
Kilka miesięcy później, w dniach od 
6 do 13 kwietnia 2008 r. w hali kato-
wickiego ,Spodka” odbyła się między-
narodowa ewangelizacja ProChrist. Po 
raz pierwszy ta akcja została transmito-
wana drogą satelitarną z katowickiego 
,,Spodka” do ponad tysiąca miejscowo-
ści w czternastu krajach Europy. Prezbi-
ter Stefan znalazł się pomiędzy Jerzym 
Buzkiem oraz innymi gośćmi honoro-
wymi zaproszonymi na to wydarzenie.

Dnia 13 VIII 2010 r. pastora senio-
ra dotknęło bolesne doświadczenie. 
Jego wierna małżonka Alicja odeszła 
do wieczności. Przez cały okres ich 
małżeństwa wspierała służbę męża  
z ogromnym poświęceniem. W ostat-
nich latach pojawiły się w życiu senio-
ra liczne problemy zdrowotne. Podsu-
mowując świadectwo życia i służby 
prezbitera S. Rogaczewskiego chcę 
podkreślić, iż pokora i niezachwiana 
wiara wujka Stefana zawsze będzie 
dla nas baptystów oraz dla wszystkich 
chrześcijan niedoścignionym wzorem 
do naśladowania. Z okazji jubileuszu 
85– lecia urodzin życzymy Szanowne-
mu Jubilatowi wiele sił i zdrowia oraz 
Bożego błogosławieństwa. Niech go 
Pan nadal obdarza swoją łaską i pro-
wadzi na dalszej drodze życia.  

modelowo, swe poznanie świata łączy 
z świadomością nie tylko własną, ale 
ludzkości jako takiej. Odkrycie staje się 
więc częścią nauki poprzez odniesienie 
właśnie do owego całokształtu ludzkiej 
świadomości. Ideałem jest więc, by po-
szczególne dziedziny nauki dążyły, przy 
świadomości swego obszaru refleksji, do 
jak najszerszego harmonijnego współ-
istnienia z innymi dziedzinami, by owa 
świadomość wciąż się rozwijała.

Ale gdzie owa świadomość istnieje? 
Gdzie rozwija się, i w ogóle, przebywa, 
nauka? Owa uniwersalna świadomość 
„żyje organicznie w myślących jednost-
kach.” Analiza naukowa dokonuje się 
przez określony podmiot, z określonymi 
cechami, czyli naukowca. Ów badacz 
wnika w strukturę świata, myśląc. Ozna-
cza to, iż zarówno naukowiec, jak jego 
proces myślowy, stają się obiektami na-
uki. Nauka to refleksja myślących nad 
światem ludzi. Człowiek myślący, pozna-
jący rzeczywistość staje się więc częścią 
organizmu świadomej siebie i świata 
ludzkości, który zarówno tworzy, jak  
i z którego korzysta. Istnieje w potrójnym 
powiązaniu – z rzeczywistością, z inny-
mi myślącymi istotami, z którymi współ-
uczestniczy i współtworzy ową ludzką 
świadomość, oraz z wytworzonymi 
przez ludzi kategoriami opisu świata, po-
jęciami, którymi operują dla właściwego 
opisania siebie i rzeczywistości. Kuyper 
nazywa te relacje organicznymi, wska-
zując przez to na ich nieodzowność, 
współistnienie oraz współtworzenie 
pewnej realnej, większej jakości. Naukę 
jako istotny czynnik tworzący ową ja-
kość, ostatecznie definiuje jako „koniecz-
ny i wciąż postępujący impuls w ludzkim 
umyśle, by odzwierciedlać w sobie świat, 

Nauka, wiara i grzech
Mateusz Wichary
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nienaukowymi założeniami, bo jest czę-
ścią czegoś większego, z czego wyłączyć 
się nie może, a co jest poznaniem świata  
w ogóle. To coś jest związane z wiarą, 
czyli przekonaniami, które dla nauki są 
nieodzowne, ale z niej nie pochodzą. 

Kuyper nie przeciwstawia wiary pozna-
niu. Uważa wiarę za powszechne dzia-
łanie świadomości człowieka, niezależ-
nie od takich bądź innych przekonań 
religijnych. W skrócie, wierzą wszyscy, 
tylko różnie. Wiara jest w człowieku 
pierwotna, zawsze obecna, nieuchron-
nie z wszelkim jego poznawaniem świata 
związana. Rozważając fragment Hebraj-
czyków 11,1 definiuje wiarę jako „dzia-
łanie, poprzez które nasze sumienie jest 
zmuszone do poddania się, uznania cze-
goś za prawdziwe, położenia w czymś 
zaufania i posłuszeństwa czemuś.” Jest 
to więc „moc, która działa na sumienie, 
które jest zmuszone, by się jej poddać.” 
Jako taka, wiara nie przeciwstawia się po-
znaniu i jest powszechna. 

Można i warto natomiast mówić o istot-
nym rozróżnieniu między wiarą a obser-
wacją. Obserwacja jest jedynie podstawą 
poznania, które z konieczności, choć 
na obserwacji się opiera, jest procesem  
wniknięcia swą myślą w naturę rzeczy 
i jako takie korzysta z przekonań będą-
cych czymś więcej, niż jedynie obserwa-
cja. Wiara więc łączy się z poznaniem, 
w akcie poznawania obserwowanych 
zjawisk. Jako czynność nie związana  
z obszarem świadomości ludzkości, 
obserwacja jest moralnie i poznawczo 
obojętna. Wszelkie jednak jej wartościo-
wanie, opis, choćby poprzez wybór kate-
gorii, czerpie z określonej wiary badacza. 
Bez więc wpływu wiary na sumienie, ja-
kikolwiek dowód nie byłby w stanie kogo-
kolwiek doprowadzić do pewności. Kuy-
per pisze o wierze: „używana poprawnie 
bądź fałszywie wiara jest i zawsze będzie 
środkiem wywołania w nas przekonania 
o czymś, punktem wyjścia dla naszego 
postępowania, podczas gdy dla samego 
tego przekonania żaden empiryczny, ani 
możliwy do zaprezentowania dowód nie 
jest przedstawiony, czy wskazany.” 

Innymi słowy, dowód bez wiary nie ist-
nieje. Kuyper dodaje w odniesieniu do 
znanej formuły Kartezjusza „Myślę, więc 
jestem”: „W cogito ergo sum błąd logicz-
ny rzeczywiście długo nie został ujaw-
niony. Ego, którego ma dowodzić sum, 
jest już założone wiarą poprzez cogito”. 

Dowód działa, bo łączy się z wiarą, któ-
ra go chętnie przyjmuje. Ostatecznie nie 
ma dowodów rozstrzygających. Widać 
to w sytuacjach, gdy na to samo zjawisko 
patrzą osoby z innych kultur, tradycji. Ich 
ocena będzie często inna. Kuyper pisze 
dalej: „Wiara nie będzie nigdy czymkol-
wiek innym, jak tylko natychmiastowym 
działaniem naszej świadomości, przez 
które zyskujemy pewność, w owej świa-
domości, na jakikolwiek temat.” Począt-
kiem poznania jest więc samoświado-
mość, i „zawsze czegoś będzie brak, jeśli 
owa samoświadomość nie będzie odpo-
wiednio wzięta pod uwagę. Z tego tak-
że wynika, że bez wiary nie zauważasz 
punktu wyjścia wszelkiej wiedzy.” 

Podsumowując więc, nauka opiera się 
na poznaniu, poznanie na świadomości, 
a świadomość na wierze. Nie ma więc 
nauki niezależnej od pewnych przeko-
nań religijnych, bo nie ma nauki nieza-
leżnej od naukowców, ich świadomości, 
ich wizji świata. Choć obserwacje wy-
kluczają pewne wnioski, choć zawężają 
możliwe wyjaśnienia, ostatecznie ich nie 
rozstrzygają. Wyjaśnienie zawsze jest 
aktem świadomości, uzbrojonej w okre-
ślone pojęcia, system wartości, sposób 
wnioskowania. Jako takie jest naznaczo-
ne określoną wiarą i grzechem. Człowiek 
jest więc homo credens, nieuchronnie 
wierzący, w jakiś sposób, w coś. Kuy-
per dochodzi w końcu do praktycznego 
wniosku:

„wszystko to wskazuje na całkowitą nie-
możność obrony obecnego poglądu, iż 
nauka ustanawia prawdę, która jednako-
wo obowiązuje wszystkich, wyłącznie  
w oparciu o badania i obserwację, pod-
czas gdy wiara działa jedynie w obszarze 
zabobonów i rzeczy niesprawdzalnych. 
W każdym akcie swego jestestwa, rów-
nież w pozyskiwaniu naukowych przeko-
nań, każdy człowiek rozpoczyna od wia-
ry. We wszystkich obszarach wiara jest 
i zawsze będzie ostatnim ogniwem łań-
cucha, poprzez który przedmiot naszej 
wiedzy staje się przedstawiony naszemu 
poznającemu ego. Nawet w obserwacji, 
nie istnieje pewność ze względu na prze-
prowadzony dowód, po prostu dlatego, 
że jesteś zmuszony uwierzyć sile argu-
mentu.”

Wiara i światopogląd
Wiara to podstawowe, niemożliwe do 
stricte naukowego udowodnienia przeko-

nania o tym, czy/ i jaki jest Bóg, czym 
jest świat oraz kim jest człowiek. Ta wia-
ra się wciela, czyli szuka potwierdzenia  
w umysłach swych wyznawców. Ozna-
cza to, że poznający świat wyznawcy 
określonej wizji świata będą szukać 
jej potwierdzenia w interpretacji tego, 
co doświadczają, co obserwują. Będą 
również tworzyć określone argumenty  
i wnioski, które będą wynikać z określo-
nych przekonań serca. Kuyper tak mówi 
o chrześcijańskim Bogu: „Bóg [...] jest 
ostateczną rzeczywistością, której trójje-
dyna natura, osobowy charakter, etyczna 
doskonałość, cudowne działanie i su-
werenne władanie, tworzą obiektywny 
punkt odniesienia dla całości rzeczywi-
stości. Z perspektywy biblijnej wszech-
świat nie jest neutralny, ale posiada we-
wnętrzny sens, pochodzący od Boga.” 

Ów  sens odkrywa nauka, co ma bardzo 
konkretny na nią wpływ. Rozważmy naj-
pierw wpływ wiary na poznawanie Boga, 
a następnie naukę w ogóle. 

Wiara a poznanie Boga
O tym, że grzech wpłynął na poznanie 
świata przez człowieka, już wiemy. Za-
stanówmy się jednak, jak grzech wpły-
nął na poznanie przez człowieka Boga? 
Kuyper wyjaśnia: „Bez poczucia Boga  
w sercu nikt nie posiądzie poznania 
Boga, a bez miłości, lub innymi słowy, 
świętej sympatii dla Boga, to poznanie 
nigdy nie będzie obfite w treść. Wszelkie 
wysiłki dowiedzenia istnienia Boga przez 
tak zwane dowody muszą zawieść i za-
wodzą. Przez to nie twierdzimy, że po-
znanie Boga musi być mistyczne [...]. Ale  
w żadnym przypadku nasza nauka [teo-
logii] nie poczyni kroku naprzód, jeśli nie 
zostanie zbudowany pomost pomiędzy 
przedmiotem a podmiotem [...]. Jeśli więc  
w naszym wewnętrznym przekonaniu 
nie istnieje poczucie obecności Boga, 
i jeśli w naszym duchowym wymiarze 
istnienia nie ma więzi, która przyciągała-
by nas do Boga i powodowałaby w nas 
miłość, by ku Niemu się zbliżać, wszelka 
nauka jest niemożliwa.”  

Prawdziwe poznanie Boga jest więc nie-
rozerwalnie związane z miłością ku Nie-
mu. Nie istnieje „obiektywne” poznanie 
Boga, bowiem nasza postawa wobec 
tego, co chcemy poznawać, ma wpływ 
na same poznanie. Doświadczamy tego 
czasem, gdy ktoś nas uprzedzi wobec 
sympatycznej osoby. Owa zła ocena 
będzie kształtować nasze postrzeganie 

plastycznie względem jego elementów  
i przemyśliwując logicznie jego powiąza-
nia”. To sieć myśli. To odzwierciedlenie 
świata w naszych myślach. Sieć pielgrzy-
mująca wraz z ludzkością przez pokole-
nia. Niektóre z nich są na tyle ważne, że 
cały czas nam towarzyszą, cały czas słu-
żą w opisie tego, co jest, choć istnieją już 
tysiące lat. Niektóre są marginalne. Ale 
wszystkie tworzą jeden organizm pozna-
nia świata. Tak rozumiana nauka potrafi 
się rozwijać. Brak owych powiązań, jej 
peryferyjność, ją niszczy.

Grzech a nauka
Tu dochodzimy do bardzo ważnej spra-
wy. Otóż nauka jest „skazana” na na-
ukowców, albo szerzej – na myślących 
ludzi. Nie ma nauki (poznania świata) 
gdzie indziej, jak w świadomości my-
ślących i dzielących się z innymi swymi 
myślami ludzi. To oni ją tworzą. To oni 
ją rozwijają, poprzez krytyczną ocenę 
dotychczasowego dorobku. To oni doko-
nują nowych badań. I bynajmniej nie są  
w tych działaniach obiektywni. Przeciw-
nie – cały czas pozostają grzeszni. 

Kuyper zaczyna od prostych stwierdzeń. 
Zauważa, iż istnieje kategoria fałszu, 
która utrudnia badania oraz istnieje nie-
zamierzony błąd. Ale istnieje również 

zwodzenie samego siebie; samooszuki-
wanie się – szczególnie w odniesieniu do 
wiedzy o sobie samym. Następnie, wy-
obraźnia: „w jednym działa zbyt słabo,  
w drugim jest zbyt bujna”. Naukowcy 
ulegają też różnym szkodliwym wpły-
wom z zewnątrz, które wykoślawiają ich 
sposób oceny rzeczywistości. Obecne 
w człowieku pragnienia i żądze wpły-
wają na ocenę motywacji i przyczyn  
w innych. Grzech niszczy również więzi 
– co utrudnia właściwą ocenę wzorców 
w naukach społecznych. W końcu, jeste-
śmy (wszyscy jako ludzie) całością, stąd 
„niewłaściwe postrzeganie i fałszywe 
reprezentacje, które wpłynęły na jedną 
dziedzinę życia, wpływają nieuchronnie 
na podobne idee w pozostałych dziedzi-
nach.”

To wciąż nie wszystko. Ludzkie postrze-
ganie świata, ze względu na egoizm, jest 
powodowane wieloma osobistymi korzy-
ściami, które wykoślawiają jego faktycz-
ny obraz. Mogą to być różnorakie skrzy-
wienia narodowe, zawodowe, wyznanio-
we i klasowe. Grzech również wpłynął 
szkodliwie na jasność, ostrość myślenia, 
przez co chętnie – znów, jako ludzie  
w ogóle – skłaniamy się do błędnych 
wniosków. Grzech w końcu, który jest 
zaprzeczeniem miłości do innych, wy-

wołuje w nas obojętność, która utrudnia 
poszukiwanie prawdy. Co gorsza, często 
odnajdujemy sprzeczności nawet w sa-
mych sobie. Skutkiem tego „nasze po-
czucie dobra, prawdy, piękna, słuszności, 
czy też świętości, przestało działać w nas 
w należyty sposób.”

Poznanie człowieka, w tym naukowe, 
naznaczone jest więc grzechem. Nauka 
nie jest i nigdy nie będzie, bo nie może 
być, obiektywna. Nauka to owoc ludz-
kiej świadomości, która pielgrzymuje 
przez wieki naznaczona słabością, za-
równo narzędzi poznawania świata, jak 
i wewnętrzną, związaną z grzesznymi 
ambicjami, uprzedzeniami. Chrześcijanin 
wierny Słowu, przekonuje Kuyper, powi-
nien uczciwie ten fakt dostrzec. Warto to 
podkreślić, gdyż wiele osób mniej prze-
nikliwych, w tym i wyznawców Chrystu-
sa, zadowala się bezzasadnym i ostatecz-
nie bałwochwalczym przypisywaniem 
naukowcom cech boskich. Nauka jest 
poznaniem ludzi. Tak, jest wyjątkowa. 
Ale pozostaje grzeszna. 

Nauka i wiara
Powróćmy do myśli, iż nauka to sieć my-
śli myślących, ale i – o czym już wiemy 
– grzesznych ludzi. To naukowe pozna-
nie świata koniecznie naznaczone jest 

W programie:  • studium Listu do Tytusa

• liczne warsztaty, pomagające zarówno zachować Boży smak  

w naszym charakterze jak i działaniach

• specjalni goście: pastor Izaak Yim z Malezji, który będzie głosić  

o wyzwaniach w służbie i prof. Andy McIntosh z Anglii, który będzie  

mówić o potrzebie chrześcijańskiego światopoglądu. 

Zaczynamy o 13.00 obiadem w poniedziałek,  
a kończymy również obiadem, również o 13.00, w środę. 

Cena od 139 złotych (zależnie od standardu pokoju). 

Zgłoszenia przyjmuje Kancelaria Rady Kościoła: kancelaria@baptysci.pl  
lub tel.: 022624783, wew. 33, która również udziela dodatkowych informacji.

SÓL ZIEMI 
             Jak zachować Boży smak, nie uciekając od świata.  
 

Konferencja pastorska KCHB 

22-24 października 2012
Warszawa-Radość
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Moi znajomi z jednej z charyzmatycz-
nych społeczności ciągle próbują mnie 
przekonać, że prawdziwy Kościół po-
winien być Kościołem pełnym cudów  
i to cudów naprawdę nadzwyczajnych, 
ponieważ nawet Pan Jezus mówił, że 
jego uczniowie będą dokonywać więk-
szych cudów niż on – chodzi o frag-
ment z ew. Jana 14,12. Co mogę im 
powiedzieć?

Używanie biblijnych fragmentów w taki 
sposób jest nie tylko nieuczciwe, ale 
jest wkładaniem w usta Jezusa słów, 
jakich nigdy nie powiedział. Dosłownie 
cytowany fragment brzmi: „Kto wierzy 
we mnie, ten także dokonywać będzie 
uczynków, które Ja czynię, i więk-
sze nad te czynić będzie; bo Ja idę do 
Ojca.” (J 14,12)

Jezus nie mówi o cudach, ale o uczyn-
kach, albo o dziełach (jak jest w innych 
tłumaczeniach). O jakich więc dziełach 
jest tu mowa? Czy Janowi chodziło  
o to, że uczniowie Jezusa będą do-
konywać więcej cudów niż ich Pan? 
Aż trudno sobie wyobrazić, by apo-
stoł Jan dopuszczał nawet taką myśl. 
Przecież to właśnie on napisał: „Wiele 
też innych rzeczy dokonał Jezus, któ-
re, gdyby miały być spisane jedna po 
drugiej, mniemam, że i cały świat nie 
pomieściłby ksiąg, które by należa-
ło napisać.” (J 21,25). A może Janowi 
mogło chodzić o większe cuda niż np. 
zmartwychwzbudzenie człowieka, któ-
ry od kilku dni leżał w grobie (J 11,39)? 
Już sama myśl o porównywaniu cudów 
jest niedorzeczna. O co więc chodziło 
Jezusowi? 

Aby nie wkładać w usta Jezusa wła-
snych koncepcji, wyjaśnienia musimy 
poszukać w Jego własnych słowach. 
Początek tej wypowiedzi o owych 

Większe rzeczy
„dziełach” znajduje się w wer-
secie 10-tym, gdzie Jezus 
mówi: „Słowa, które do was 
mówię, nie od siebie mó-
wię, ale Ojciec, który jest 
we mnie, wykonuje dzieła 
swoje”. (J 14,10) Dzieła,  
o których Jezus mówi 
tutaj, to nie cuda (w po-
pularnym znaczeniu), 
ale Słowa, które wypo-
wiada (tu powinniśmy 
dodać: Słowa przez 
duże „S”), ponieważ są 
to Słowa pochodzące 
od Jego Ojca w niebie. 
Słowa, które są Prawdą 
(tu znowu należałby po-
wiedzieć: Prawdą przez 
duże „P”). W ten sposób, 
jak mówi Jezus, „Ojciec 
wykonuje dzieła swoje”. I o tych wła-
śnie dziełach Jezus mówi w następnych 
wersetach, w tym w wersecie 12-tym. 

Zdanie to ma dużo większe znaczenie 
niż na pierwszy rzut oka może nam się 
wydawać. Apostoł Jan w swojej ewan-
gelii podkreśla nadzwyczajność tego 
„Słowa”. Zauważmy, że to właśnie Jan 
nawiązuje do pierwszych wersetów 
Biblii opisujących stworzenie świata 
przez Boga (1Mjż 1,1) pisząc: „Na po-
czątku ...było Słowo” (1,1). To Jan cytuje 
słowa Jezusa: „Duch ożywia. Ciało nic 
nie pomaga. Słowa, które powiedzia-
łem do was, są duchem i żywotem.”  
(J 6,63). Jego Słowa są czymś więcej niż 
słowami. Jego Słowa darzą życiem (Jana 
5,24) i sprawiają, że w oczach Bożych 
człowiek staje się czysty (J 15,3). Ale 
też odrzucone zamieniają się w sędzie-
go, który będzie oskarżał człowieka  
w dniu sądu (J 12,47-48). Nadzwyczaj-
ny autorytet i moc tych słów wynika  

z faktu, że 
stoi z nimi 
B o ż y 
Duch „Al-
bowiem 
Ten, któ-
rego po-
słał Bóg, 
głosi Sło-

wa Boże; 
gdyż Bóg 

udziela Du-
cha bez mia-

ry.” (J 3,34). To 
samo odnosi się 

do uczniów Jezusa, 
o czym też Jezus mówi 

zapowiadając zesłanie 
Ducha Świętego (J 14,16, 

por. J 7,39; 16,7; Dz 1,4) bez, 
którego żadne z tych dzieł nie 

byłoby możliwe. Kiedy spełniła 
się obietnica Jezusa i Duch Świę-
ty został wylany na Jego Kościół, 
rozpoczęła się nowy rozdział  
w historii Kościoła. Słowa wy-
powiadane przez Jego uczniów  
w mocy Ducha Świętego zaczy-
nają penetrować nie tylko mia-
sta, ale i narody.

Z jakiegoś szczególnego wzglę-
du Bóg zdecydował, że wła-

śnie zwiastowanie Jego Słowa będzie 
skutecznym narzędziem w ręku Du-
cha Świętego, by ratować ludzi przed 
wiecznym potępieniem (Ef 6,17; por.  
Rz 10,17; Iz 55,10-11; J 17,20).

Ale na czym miałaby polegać wyższość 
dzieł dokonywanych przez tych, którzy 
wierzą w Niego? W tym kontekście, 
który powyżej krótko naświetliłem, od-
powiedź na to pytanie wydaje się już 
dość prosta. Namiastką tego było zwia-
stowanie Słowa Bożego w dniu Pięć-
dziesiątnicy: już nie tylko mieszkańcom 
Jerozolimy, ale niemal całemu ówcze-
snemu światu (Dz 2,9-11). Kiedy Jezus 
przebywał na ziemi, jego działalność 
ograniczała się do samego Izraela. Ra-
czej wyjątkiem było skorzystanie z Jego 
działalności przez kogoś spoza tego krę-
gu. W którymś momencie Jezus mówi 
wprost: „Jestem posłany tylko do owiec 
zaginionych z domu Izraela.” (Mt 15,24). 
Ale od czasu, kiedy został zesłany Duch 

fot. Fotolia

jej działań i postawy, dopóki w końcu 
(o ile to oczywiście szczęśliwie nastąpi) 
jej postawa nie zmieni owej krzywdzącej 
opinii. Kuyper wyjaśnia: „przedmiot Teo-
logii jest blisko związany z naszą subiek-
tywnością i przez to niemożliwym jest 
całkowite jego zobiektywizowanie. Tak 
jak ślepiec nie jest zdolny do naukowego 
badania kolorów, czy głuchy do stworze-
nia teorii muzyki, tak naukowiec, którego 
organ poznawczy świata boskiego stał się 
nieaktywny, czy działa niewłaściwie, nie 
jest w stanie prowadzić studium teologii, 
po prostu dlatego, iż nie ma innego, niż 
pośredni dostępu do obszaru, którym 
Teologia się zajmuje.”

Bez miłości do Boga nie ma poznania 
Boga, a więc prawdziwej teologii, nauki  
o Bogu. Mówić o Bogu nie można praw-
dziwie, nie kochając Go prawdziwie.  
W tym sensie nie istnieje obiektywna, 
dostępna dla wszystkich wiedza o Bogu, 
bądź nauka o Nim. 

Wiara a nauka 
A jak poznanie Boga, konsekwentne ro-
zumienie świata w zgodzie z chrześci-
jańskim objawieniem, wpływa na naukę? 
Kuyper dowodzi, że świadomość chrze-
ścijanina i niechrześcijanina, ze wzglę-
du na duchowe odrodzenie, stają się  
w swym rodzaju inne: „...religia chrześci-
jańska przedstawia nam ów wyjątkowo 
istotny fakt. Mówi bowiem o odrodzeniu 
(παλιγγενέσίά, o »byciu zrodzonym na 
nowo« (άνάγεννέσις), po którym nastę-
puje oświecenie (φώτισμός), które zmie-
nia człowieka w jego samym jestestwie,  
i to faktycznie poprzez zmianę, czy prze-
mianę dokonaną przez ponadnaturalną 
przyczynę.”  

Nawrócenie to nowe spojrzenie na Boga, 
drugiego człowieka i świat. Kuyper  
o owej różnicy w postrzeganiu pomiędzy 
chrześcijaninem i niechrześcijaninem 
pisze następująco: „Każdy z nich stawia 
czoło światu z dwóch różnych punktów 
widzenia, i jest kierowany odmiennym 
dążeniem. I fakt, iż istnieją dwa rodzaje 
ludzi z konieczności sprawia, iż istnieją 
dwa rodzaje życia ludzkiego i dwie róż-
ne świadomości tego życia, i dwa róż-
ne rodzaje nauki; z którego to powodu 
koncepcja jedności nauki, potraktowana 
absolutnie, oznacza zaprzeczenie au-
tentyczności i doniosłości duchowego 
odrodzenia  i dlatego w praktyce pro-
wadzi do odrzucenia religii chrześcijań-

skiej.” Twierdzić, że istnieje jedna nauka, 
mówi Kuyper, to twierdzić, że istnieje 
jedna świadomość, jedna perspektywa. 
To twierdzić, że wiara nie ma wpływu 
na postrzeganie świata, a jeśli nawet, to 
marginalny, który można bez szkody dla 
zrozumienia rzeczywistości zlekcewa-
żyć. To innymi słowy twierdzić, że wia-
ra chrześcijańska nic istotnie ważnego  
w zrozumienie świata nie wnosi. Kuyper 
nie bez rozsądku komentuje, że w prak-
tyce oznacza to nic innego, jak odrzuce-
nie chrześcijaństwa. 

Jak w praktyce ujawniają się różnice  
w nauce chrześcijańskiej i nie chrześci-
jańskiej? Otóż  istnieje, zdaniem Kuypera, 
„jasny podział pomiędzy tymi naukow-
cami, którzy wierzą, iż wszechświat jest 
w nienaturalnym, czyli upadłym stanie  
i tymi, którzy uważają go za istniejący  
w stanie normalnym i nieupadłym.” Czy-
li, dla jednych, niewierzących, wszystko, 
z czym się stykają, jest naturalne, a więc 
słuszne, właściwe, akceptowalne. Dla 
drugich, chrześcijan, ze względu na ich 
odrodzoną świadomość, nie. Istnienie 
czegoś nie jest dowodem na tego za-
sadność. Na przykład, śmierć występuje  
w naturze, ale nie jest naturalna – jest 
skutkiem grzechu. Dla chrześcijan. Zo-
stanie zwyciężona przez Chrystusa. Dla 
niewierzących śmierć jest naturalna, na-
leży się do niej przystosować. Podobnie 
pewne zachowania wśród ludzi – jak 
homoseksualizm, morderstwa, choć wy-
stępują wśród ludzi są niedopuszczalne – 
dla chrześcijan. Dla osób niewierzących 
pozostaje w zasadzie tylko jedna wyni-
kająca z ewolucji zasada etyczna – zwy-
cięzca zawsze ma rację. 

Z drugiej strony, Kuyper zgadza się, że  
w pracy badawczej do pewnego momen-
tu oba rodzaje naukowców mogą „praco-
wać razem, nad wspólnym zadaniem, 
a wzajemne zbudowanie staje się stop-
niowo pełniejsze i treściwsze.” Wynika 
to z faktu, iż różnice świadomości uwi-
daczniają się proporcjonalnie do wkładu 
intuicji, wyobraźni i innych czynników 
mentalnych w formułowanie wniosków, 
które przecież nie towarzyszą pozna-
waniu rzeczywistości na każdym etapie 
badań w równej mierze. Jednak różnica  
w ocenie, ze względu na inaczej działają-
cą świadomość, w końcu się ujawni. 

Wnioski
Nauka nie jest obiektywna, bowiem ko-
niecznym jej elementem jest wkład inter-

pretatora. Ów interpretator, naukowiec, 
pomimo stosowania różnych użytecz-
nych i potrzebnych wyjątkowych metod, 
które precyzują jego wnioski i odpowia-
dają za wspaniałe błogosławieństwa, 
jest ciągle zależny od wielu czynników, 
które zostały mu dane. To dorobek cy-
wilizacyjny, który tworzy, ale również 
dzięki któremu tworzy. To pojęcia, wizje 
i modele świata, bez których nie byłby  
w stanie tworzyć jakichkolwiek wnio-
sków. To miejsce w historii, obszar języ-
kowy i kulturowy. To znajomi naukowcy. 
To w końcu jego własna wyobraźnia, 
intuicja, rzetelność, ale i ambicja, uczci-
wość, skłonność do ulegania namowom 
bynajmniej nie naukowym. To z jednej 
strony łaska powszechna, czyli Boże 
działanie pomagające ludzkości się roz-
wijać, a z drugiej grzech, który dotyka 
sfery poznawania świata nie mniej niż 
innych sfer działalności człowieka. 

W tą złożoną rzeczywistość wkra-
cza Bóg, przede wszystkim w śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, 
ale obecnie również poprzez Słowo 
Boże, które o tym świadczy, jak i Du-
cha Świętego, który przekonuje do wiary  
i odradza część ludzkości. Owe zyskane 
nowe życie jest nowym życiem. To nowa 
jakość, która odciska się w świadomo-
ści chrześcijan – w różnym stopniu, ale 
jednak. Przede wszystkim zmienia zrozu-
mienie i postawę do Boga. Ale następnie 
oznacza również odnowioną wizję całe-
go świata – nie tylko nauki, choć jej też 
– ale i polityki, edukacji, społeczeństwa, 
rodziny, wartości, prawa, sztuki, dobra, 
piękna... wszystkiego. Nie jest to działa-
nie oderwane od historii, ale nowe i ową 
nowością się charakteryzujące. I właśnie 
działanie w owej nowości jest powoła-
niem chrześcijan. Wprowadzanie owej 
nowości wszędzie, i poprzez wszystko, 
kim są. 

Jestem przekonany, że to zadanie również 
i dla nas dziś. D.A. Carson podsumował 
wizję Kuypera następująco: „Przez za-
łożenie chrześcijańskiego uniwersytetu, 
oraz chrześcijańskich związków zawo-
dowych i chrześcijańskiej partii politycz-
nej, cały czas podkreślając, że Chrystus 
jest Panem wszystkiego, jednocześnie 
z uporem dowodził, iż istnieje unikalny 
wgląd dany przez chrześcijańskie obja-
wienie, oraz że chrześcijanie mają obo-
wiązek potwierdzać panowanie Chrystu-
sa w każdej ze sfer.”  
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Dominikanie kontra franciszkanie

Tomasz z Akwinu był najwybitniejszym 
myślicielem średniowiecza (niektórzy 
mówią, że w ogóle wszechczasów) i na-
leżał do zakonu dominikanów. Nie był 
jedynym wielkim myślicielem wywodzą-
cym się z tego zakonu, ale gdyby posłu-
żyć się terminologią sportową, to choć 
pierwsze miejsce i jeszcze parę innych 
względnie wysokich miejsc w klasyfikacji 
indywidualnej zajmują dominikanie, to w 
klasyfikacji drużynowej wygrają jednak 
przedstawiciele siostrzanego zakonu, 
powstałego i mającego swe lata świet-
ności mniej więcej w tym samym czasie, 
mianowicie franciszkanie. Wydali więcej 
niż dominikanie naprawdę wybitnych 
myślicieli, często bardzo oryginalnych  
i głębokich. Dominikanie są zakonem in-
telektualistów, rozumowców, wydali też 
wybitnych mistyków, ale jest to zawsze 
wciąż mistyka intelektualna, wysoce spe-
kulatywna. Franciszkanie natomiast byli 
ludźmi wiary, modlitwy i ewangelicznej 
prostoty. Franciszkańscy intelektualiści 
swoją refleksję przeplatają zawsze do-
cenianiem znaczenia prostej wiary i od-
dania Bogu, co nadaje ich myśli pewien 
specyficzny klimat, pełnego napięcia 

Koniec wiary w pełną 
harmonię wiary i rozumu

Wiek XIII wierzy zasadniczo w zgodność 
wiary i rozumu, albo mówiąc bardziej 
dobitnie, wierzy po prostu w rozum. Ro-
zum jest czymś, czemu można zaufać. 
Wskaże on świat pełen ładu, porządku  
i dostojeństwa, z Bogiem na swym szczy-
cie. Ten obraz jest niewątpliwie piękny  
i godny szacunku. Ale nie na darmo To-
masza z Akwinu nazywano doktorem 
anielskim, a największego filozofa fran-
ciszkańskiego epoki, Bonawenturę, dok-
torem serafickim. Tak, stworzyli wspania-
łe systemy, ale godne raczej aniołów, czy 
serafinów, niż ludzi. Tak doskonałe, że aż 
nieco nierealne, nieżyciowe, zbyt piękne, 
by mogły być prawdziwe, przynajmniej  
z perspektywy zwykłych ludzi. Bóg ich 
też był nieco zbyt abstrakcyjny, dosko-
nały, wspaniały, bo w tym wszystkim 
trochę jakby nierealny, złożonych z nie-
zrozumiałych pojęć. Wiek XIV burzy tę 
doskonałość. Przyjmuje ludzką perspek-
tywę. Wiara i rozum już tak ze sobą miło 
nie harmonizują; raczej wiara domaga się 
swoich własnych wartości, chce dążyć 
do prostoty, a zarazem poczuć potęgę re-
alnego, żywego Boga, nie abstrakcyjnych 
definicji. 
Wilhelm Ockham łączy ze sobą piono-
wy nurt franciszkański i poziomy czasu 
XIV wieku. One się w nim wzmacnia-
ją, wznosząc jeden ze wspanialszych  
w średniowieczu hymnów na cześć wia-
ry i Bożej wszechmocy, nie przestając 
być zarazem doskonałym wytworem 
myśli i logiki. 

Wilhelm z Ockham 
– parę scen z życia 
franciszkańskiego 

myśliciela 

Był Anglikiem, synem rycerza z Ockham. 
Działał w Oxfordzie gdzie dał się poznać 
jako wybitny logik, którego zresztą wkład 
do logiki pozostaje do dziś aktualny. 
Warto w ogóle pamiętać, że średniowie-
cze to okres rozkwitu logiki, a Ockham 
jest na przykład odkrywcą tzw. praw de 
Morgana, które zawdzięczają swa nazwę 
nich ich odkrywcy, ale matematykowi, 
który je wyraził w postaci wzoru, a nie 
tylko przykładowych zdań, jak to robio-
no w średniowieczu. Franciszkanie wte-
dy toczyli długotrwały spór o znaczenie 
ubóstwa. Bronili tezy, że Jezus i aposto-
łowie nie posiadali własności, aby bronić 
w ten sposób ewangeliczności francisz-

połączenia wiary i rozumu. Wiara i ro-
zum pozostają tu w pewnej niezgodzie. 
Wiara chce być czymś więcej, niż tylko 
przedmiotem refleksji dla rozumu. Mó-
wiąc nieco anachronicznie (cytując Bla-
isea’ Pascala z XVII wieku) franciszkanie 
oprócz racji rozumu znają również racje 
serca. Dlatego w ich myśli znajdziemy 
więcej dramatyzmu, dynamizmu i w ogó-
le więcej życia, niż w pomnikowo dostoj-
nych dziełach dominikanów. Ockham 
jest właśnie jednym z wielu wybitnych 
myślicieli franciszkańskich, reprezentują-
cym późny okres ich filozofii. 

XIV wiek – czas wojny 
stuletniej i wielkich 

epidemii dżumy

Do końca wieku XIII trwał okres wypraw 
krzyżowych, gdzie zasadnicze konflik-
ty toczono na skraju chrześcijańskiego 
świata, z muzułmanami. W wieku XIV 
wypraw krzyżowych już nie ma, toczy się 
jednak złożona z kilku faz oddzielonych 
latami względnego pokoju tzw. wojna 
stuletnia. Chrześcijanie walczą więc mię-
dzy sobą. Jakby na to nie patrzeć, to jed-
nak wyprawy krzyżowe świadczą o po-
tędze świata chrześcijańskiego raczej niż 
bratobójcze walki chrześcijan. I niewąt-
pliwie przynoszą więcej wstydu chrze-
ścijanom, nie przyczyniły się bowiem 
do umocnienia chrześcijańskiego świata. 
Również w Polsce to okres krwawych 
walk z Krzyżakami (m.in. rzezi pierwot-
nych, polskich mieszkańców Gdańska). 
Na dodatek to okres szalejących epide-
mii dżumy (o czym jeszcze wspomnimy), 
które zdziesiątkowały ludność kontynen-
tu europejskiego. Kościół przeżywa kry-
zys, rozłamy. To czas antypapieży (rywa-
lizujących ze sobą pretendentów do tego 
tytułu) i przymusowego przebywania pa-
pieży w Awinionie. To okres konfliktu pa-
piestwa z cesarstwem. Zrodzony w tych 
nieszczęściach klimat epoki przejmująco 
oddaje sztuka, a zwłaszcza muzyka epo-
ki: jest pełna niepokoju, emocji i napięcia 
(Guillaume de Machaut). 

Święty, ewangelia jest głoszona „w Jero-
zolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi” (Dz 1,8). To jest coś co 
wykraczało poza misję, jaką Jezus miał 
wypełnić osobiście. Dlatego mówi do 
swoich uczniów: „Kto wierzy we mnie, 
ten także dokonywać będzie uczyn-
ków, które Ja czynię, i większe nad te 
czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.”  
(J 14,12).

Współczesny Kościół rzeczywiście 
powinien obfitować w dzieła większe 
aniżeli te, które widzieliśmy w życiu 
Jezusa. Ale nie w znaczeniu cudów 
i znaków, bo pomimo ich ilości i nie-
zwykłości, nie doprowadziły do nawró-
cenia Izraela. Z całą pewnością jednak 
współczesny Kościół powinien dołożyć 
wszelkich starań, by być wiernym zwia-
stunem Słowa Bożego „aż po krańce 

świata”, bo w ten sposób nasz Ojciec  
w niebie wykonuje swoje dzieła.

Na koniec pamiętaj, o tym, co mówi 
apostoł Paweł: „nie dał nam Bóg ducha 
bojaźni, lecz mocy i miłości, i powścią-
gliwości. Nie wstydź się więc świadec-
twa o Panu naszym, ani mnie, więźnia 
jego, ale cierp wespół ze mną dla ewan-
gelii, wsparty mocą Boga” (2Tym 1,7-8).

Mowa jest srebrem  
a milczenie złotem?

Beata Jaskuła-TuchanowskaTo przysłowie dosłownie łazi za mną 
ostatnio. Z wielu względów. Bo 

samo w swej istocie, moim zdaniem, 
miało piętnować bezmyślne gadul-
stwo, a doceniać mądre milczenie, 
czyli nie zabieranie głosu w sprawach 
nam obcych.

Przypomina mi się moja babcia, 
która ukończyła cztery lata wiejskiej 
szkółki, ale była oczytana i prezento-
wała się niczym prawdziwa przedwo-
jenna dama. Na raucie wśród znakomi-
tości: mecenasów, rektorów, doktorów, 
a nawet jednego ministra, zyskała sławę 
niezwykle wykształconej i eleganckiej 
pani z przedwojennym co najmniej śred-
nim wykształceniem, właśnie dlatego, że 
umiała słuchać i milczeć w odpowiednim 
momencie. 

A jak jest dzisiaj? Starszych dam nie 
ma przede wszystkim. To jak w tym 
dowcipie: są najpierw młode (lub pięk-
ne) kobiety, potem... młode kobiety, a na 
końcu... młode kobiety. O niewiastach, 
białogłowych... w ogóle trzeba zapomnieć.  
Tych biblijnych, które to cicho bez jed-
nego słowa potrafią stać się świadec-
twem bogobojnego życia, też śladowa  
ilość.

A młodzi? Młodzi są głośni, szczególnie 
na ulicach wielkich miast. Porozumiewają 
się skrótami i przerywnikami. Niewiele w 
tym treści. Ich świat kręci się wokół kon-
sumpcji, w szeroko pojętym rozumieniu.

Gdzież są więc mędrcy tej epoki? Może 
to naukowcy, politycy, filozofowie? Może, 

ale kto by ich tam słuchał. 
Słuchanie bowiem wyma-
ga czasu i chęci skupienia 
rozbieganych myśli. Co 
gorsza refleksji, a czasem 
nawet zmian. Mogłabym 
osobiście wymienić parę 
autorytetów, które mnie 
fascynują, ale po co?

Chciałam napisać  
o czymś innym. O braku 
szeroko pojętej wymiany 
myśli i uczuć pomiędzy 
osobami, domownikami, 
współpracownikami. Nie 
zasiadamy razem do sto-
łu, nie jadamy razem po-
siłków, nie wymieniamy 
codziennych spostrzeżeń. 
A jeśli nawet, to w tle 
coraz częściej pojawia 
się wszechwładny zagłu-

szacz- telewizor. Nawet w niedzielę co-
raz częściej zamiast przyjaznej rozmowy 
szybko kończymy rodzinny posiłek, by 
chyżo pobiec do komputera, i-poda czy 
innego najbliższego spędzacza czasu.

Potem dziwimy się. Dlaczego ludzie 
nie przekazali sobie ważnych informacji. 
Nie powiedzieli o rozterkach, wahaniach, 
uczuciach i myślach. Rozstają się, nie 

mogą dogadać, nawet za pomocą osób 
trzecich: mediatorów, psychologów, psy-
choterapeutów.

Dzieci nie mówią już „dzień dobry” 
wchodząc do pomieszczenia, sklepu, 
windy, spotykając nauczycieli, sąsia-
dów, czy ciocię na ulicy. Po co?! Poza 
tym nikt im nie powiedział, że tak nale-
ży. Rodzice są zbyt zmęczeni, by tłuma-
czyć normy zachowania, które młode 
pokolenie uznaje w końcu za przestarza-
łe konwenanse, niepotrzebne w krainie  
pośpiechu.

Przestajemy mówić nawet o tym, co 
najważniejsze... o Bogu. Jakoś tak wstyd  
i głupio. Bo jeszcze o religii czasami moż-
na popolemizować, ale o Bogu?! Obna- 
żać swoje uczucia, opowiadać o doświad-
czeniach, o zmianach... czysty ekshibicjo-
nizm! W końcu od tego jest ksiądz, czy 
pastor, za to im płacą. A my, nawet jak 
pójdziemy do kościoła, to śpiewać nam 
się nie chce, bo co my Carruso, czy co, 
zresztą grupa uwielbieniowa niech się 
produkuje, modlić też nie za bardzo, no 
chyba że tą samą od 15 lat ułożoną po 
nawróceniu modlitwą-paciorkiem.

Głosić też nie modnie. Ja tam do cze-
go innego zostałem powołany, powoła-
na... Dokąd dążymy w milczeniu? Co 
będziemy mieli na swoją obronę? Panie 
Boże ja tak za bardzo się nie wychyla-
łem, bo... wstyd?! Prawdę mówić wstyd. 
Lepiej nieprawdę, niepełną prawdę, czy-
li... kłamstwo. O sobie samym, o świecie 
nas otaczającym, o przyszłości.

I w tym kontekście absolutnie nie wie-
rzę w stare przysłowie, a ty?

fot. fotolia
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kańskiego ubóstwa. Papieżowi się to nie 
podobało, zresztą w tle sporu pozosta-
wało rozpasane bogactwo papieskiego 
dworu. Ockham nie zawahał się nazwać 
papieża heretykiem, postulując daleko 
idące ograniczenie jego władzy na rzecz 
soborów. W konflikcie między papieżem 
a cesarzem o dominację opowiedział się 
za cesarzem, królem bawarskim Ludwi-
kiem I, którego stał się gościem. Wtedy 
jednoznacznie domagał się ograniczenia 
świeckiej władzy papieża, skupiając się 
na myśli społeczno-politycznej. Jednak 
jego możny protektor wkrótce zmarł, 
a Ockham musiał się jakoś pogodzić  
z Kościołem. Krótko po tym sam doświad-
czył innego nieszczęścia swych czasów. 
Właśnie on należał do śmiertelnych ofiar 
pierwszego ataku epidemii dżumy. 
 

Co to jest nominalizm? 

Jednym z istotniejszych dla średniowie-
cza czysto filozoficznych, choć oddziału-
jących też na teologię sporów był ciągną-
cy się całe stulecia spór o powszechniki. 
W IV wieku nastąpiła kolejna fala tego 
sporu. Wilhelm Ockham był jednym  
z jego najważniejszych uczestników. 
Krótko mówiąc, spór dotyczy tego, czy 
istnieje coś takiego jak: człowiek, pies, 
krowa, zwierzę, istota żywa, czego po-
szczególne psy, ludzie, krowy czy zwie-
rzęta są przykładami (egzemplarzami),  
w których znajduje się owa esencja czło-
wieczeństwa, psiowatości, itd. Czy też 
inaczej, to co istnieje to: Burek, Misiek, 
Ciapek, Reks, dąb Bartek, kot Filemon, 
Mruczuś, Michał, Olga, Janek, Piotrek, 
Asia czy Martyna albo Marysia, czy 
Krzyś, a takie nazwy jak jak „pies” „czło-
wiek” „istota żywa” nie oznaczają nicze-
go realnie istniejącego, a są tylko skróto-
wym określeniem wielu poszczególnych, 
realnie istniejących, jednostek. 

Ockham opowiada się za tym drugim 
rozwiązaniem. Dla niego istnieją tylko 
konkretne, pojedyncze rzeczy. Reszta to 
tylko słowa. Szedł w tym poglądzie tak 
daleko, że negował nawet istnienie czasu, 
czy ruchu. Dla niego „czas” albo „ruch” 
to tylko słowa konotujące ruszające się, 
czy zmieniające obiekty. Mówiąc: „wi-
dzę ruch planet” czy „ruch konia” albo 
powozu, mamy faktycznie na myśli tylko 
to, że widzimy planety, które się ruszają, 
albo konia, który biegnie. Same rzeczy, 
nie zjawiska. Tak samo mówiąc np. „o, 
jak ten czas leci,” mamy na myśli to je-
dynie: „patrz, jak ja się starzeję, jak ty się 

zmieniłaś”, itp. To są rzeczy, nie zjawiska. 
Nie ma żadnych abstrakcyjnych zjawisk, 
tylko same konkretne rzeczy. 

Bóg - Byt Wszechmogący

Wbrew pozorom to nie jest czysto akade-
micki spór o słowa, ani też nie pozostaje 
bez związku z wiarą. Dla Ockhama Bóg 
nie jest czystym istnieniem, jak dla Toma-
sza, ale Wszechmocną Wolą. Dla Toma-
sza istnienie jest tym, co wykracza poza 
schemat pojęć, istot, logiki. Nie uważał, 
że istnieją tylko pojęcia, istoty, definicje, 
ale realne rzeczy. Ale tym, co czyniło je 
realnym, było właśnie istnienie. Tym sa-
mym jednak uznawał istnienie pewnej 
realnej siatki pojęć i faktycznie żyjących 
istot. Jest człowieczeństwo, to pojęcie, 
a istniejący ludzie są realizacją owego 
człowieczeństwa. Boże działanie polega 
na wypełnianiu istnieniem potencjalnej 
siatki realnych pojęć. Bóg niczym cukier-
nik swą mocą wlewa do abstrakcyjnych 
form realne istnienie. Nowość stanowi-
ska Ockhama polega na tym, że – dalej 
korzystając z analogii cukierniczej - za-
pytał: po co bogu te wszystkie foremki 
i siteczka? On radzi sobie bez tego. Nie 
powołuje do istnienia abstrakcyjnej siatki 
pojęć, ale wszystko tworzy sam, od po-
czątku do końca, jak chce, nie pytając 
się nikogo, ani niczego, czy tak wolno. 
Bóg jest dla Ockhama bytem absolutnie 
wszechmogącym. Stwarza świat, jaki Mu 
się podoba. Gdyby chciał, świat mógł-
by być cały niebieski w różowe kropki, 
albo złożony z samych owadów, czy też 
kwadratowy. A czemu nie, kto Mu zabro-
ni stworzyć taki, jaki zechce? – zdaje się 
pytać Ockham. Sam wyraził to w dość 
szokującym stwierdzeniu: gdyby Bóg tyl-
ko zechciał, synem Bożym mógłby być 
osioł albo kamień. Bogu wolno wszystko. 

Jeżeli Bóg jest 
wszechmocny to czym jest 

prawda i dobro?

Z tego poglądu płyną daleko idące kon-
sekwencje dla zrozumienia prawdy i do-
bra. Prawda jest tym, czym Bóg zechce, 
by była. Jedynym ograniczeniem jest 
sprzeczność. Bóg nie może sprawić, by 
koło było kwadratowe, albo 2+2 było 5, 
bo to są zdania wewnętrznie sprzeczne. 
Ale poza tym, prawdą mogłoby być co-
kolwiek. Nasze dowody nic nie wnoszą, 
Bóg i tak zrobi co zechce, nie przejmując 
się naszymi racjami. 

To w takim razie skąd wiemy, co jest 
prawdą? To wskaże tylko doświadczenie, 
nie suche wywody, mówi Ockham. Idź  
i zobacz, co Bóg stworzył, dopóki nie 
zobaczysz, sam się nie domyślisz. To głę-
boko chrześcijańskie uzasadnienie empi-
ryzmu, który jest podstawą nauki. A co 
do prawd wiary? Ockham radzi podob-
nie: idź i przeczytaj w Piśmie, inaczej się 
nie domyślisz. Twoje spekulacje nic nie 
dadzą. Prawdą jest to, co Bóg zechciał, 
aby było prawdą i zapisał ją w Piśmie, 
nie pytając się nikogo o zgodę, a już na 
pewno nie radząc się ludzkiego rozumu. 
A co jest dobrem? Dobrem jest to, co 
mamy czynić. A co mamy czynić? To, co 
Bóg chce, abyśmy czynili. Ale czego od 
nas chce? Tego, czego chce, co Jemu się 
podoba. Zechciał tego, czego zechciał. 
Ale dlaczego akurat tego,. a nie czego 
innego? Bo jest Wszechmogący i tak so-
bie wybrał! Gdyby zechciał inaczej, to 
dobrem byłoby co innego, na przykład 
bałwochwalstwo, morderstwo albo cu-
dzołóstwo. Jeżeli uznamy, że nie mógłby 
tego chcieć, to zdaniem Ockhama ogra-
niczamy Boga w Jego wszechmocy, sta-
wiając ponad Nim jakieś ważniejsze od 
jego woli pojęcia i zasady etyczne. Ale 
ponad Bogiem ich nie ma, bo w ogóle, 
nic ponad Bogiem nie ma. On robi, co 
zechce, bo Mu się tak podoba. Koniec, 
kropka. 

Wiara i rozum

Z takiego zrozumienia relacji dobra  
i woli wynika istotne znaczenie wiary. 
Rozum dotyczy logiki, opisuje powią-
zania nazw, zdań, itd., ale nie opisuje 
realnego świata. On bada świat samych 
pojęć. Tu rozum jest wolny do wiary, ale 
dotycząc tylko pojęć i empirii, ale nie 
ostatecznej, obiektywnej realności. Żeby 
wiedzieć, w co mamy wierzyć, rozum  
w niczym nam nie pomoże, ponieważ 
Bóg nie jest nim w żaden sposób ogra-
niczony (poza sprzecznością), może ro-
bić co zechce (na przykład dostarczyć 
doświadczenie czegoś, czego nie ma, bo 
nikt Mu tego nie zabroni). Każdy nasz do-
wód może łatwo obalić, robiąc dokładnie 
na odwrót, bo znów, nikt Mu tego nie za-
broni. Dlatego wiara nie powinna szukać 
uzasadnienia w rozumie. Rozum w ogó-
le nie jest zdolny aby dotrzeć do funda-
mentów rzeczywistości. Tam sięga tylko 
prosta, ewangeliczna wiara. Ten typ fide-
izmu był bardzo bliski Marcinowi Lutro-
wi, który był w wielu kwestiach uczniem 
Wilhelma Ockhama właśnie, może poza 

predestynacją i rozumieniem eucharystii. 
Ockham tak mocno wierzył w nieograni-
czoną wszechmoc, że odrzucał również 
konieczność predestynacji, a także nie 
wierzył w ograniczenie Bożej wszech-
mocy w eucharystii. Wolność człowieka 
była dla niego podobna do Bożej, czy-
li uwydatniała znaczenie własnej woli.  
A co do eucharystii - Bóg może zlikwido-
wać chleb i stworzyć ciało, które smaku-
je jak chleb – któż Mu zabroni? 
 

Ile wolno papieżowi? 

Zarazem jednak ograniczał Ockham 
zakres władzy papieży. W tamtych cza-
sach papieże dysponowali ogromną 
władzą, nie potrafili jednak zachować 
ładu nawet w Kościele, który upadał pod 
wewnętrznymi konfliktami. Ockham 
ograniczał ich wpływ poprzez wskazy-
wanie roli soborów i władzy świeckiej. 
Podkreślał zaś znaczenie ubóstwa Ko-
ścioła. Dzisiaj te kwestie możemy uzna-
wać za mniej istotne, ale pamiętajmy, że 
to one leżały u podstaw reformatorskich 
wystąpień prekursorów Reformacji - Wi-
kliffa i Husa, były ważne także dla Lutra,  
a płynęły z ewangelicznego opisu pro-
stego stylu życia naszego Pana Jezusa, 
pod którego urokiem pozostawał, po-
dobnie jak Franciszek jak i jego prote-
stanccy następcy. 

Wnioski praktyczne

Czy taka obrona wiary, przed zakusami 
rozumu, która odwołuje się do Bożej 
wszechmocy, wiarę wzmacnia, czy osła-
bia? W tym cyklu omawiamy myślicieli 
jednego i drugiego typu. I takich, któ-
rzy bronią wiary przez udowadnianie 
jej rozumności, jak i tych, którzy jak 
Ockham, bronią jej przez ograniczenie 
możliwości rozumu. Pochwała wiary nie 
musi być jednak negacją rozumu jako 
takiego, ale raczej poznaniem jego ogra-
niczeń, a to samo w sobie jest przeja-
wem mądrości. Można być jak Ockham 
doskonałym logikiem, a zarazem wiarę 
stawiać ponad rozumem, zdając sobie 
sprawę z ograniczeń rozumu wobec po-
tęgi Boskiej Wszechmocy. Niech każdy 
czytelnik sam przemyśli to dla siebie. 
Czy wiara jest prawdziwa, bo jest ro-
zumna? Czy jest rozumna, bo jest praw-
dziwa, a jest prawdziwa, bo tak zechciał 
Bóg, który robi co zechce, nie pytając 
się naszego rozumu. W jakiego Boga  
wierzysz? 

 
 

Chciałbym podzielić się z Wami czymś, 
co dla mnie było odkrywcze, mimo iż 
jest oczywiste. Chodzi o oddanie cał-
kowicie sterów życia, jakby to ładnie 
nazwać, Jezusowi kiedy nawracamy 
się. No bo co to w końcu oznacza 
uczynić Go swoim panem? Pan to ten, 
który panuje, czyli wydaje rozkazy, ma 
ostateczne zdanie i bierze odpowie-
dzialność. Zatem, czy wyznając Jezu-
sa swoim panem mamy jeszcze jakąś 
możliwość pozostawienia sobie któ-
rejkolwiek sfery życia? Nie!
Wiem, że dla wielu z Was zapew-
ne nie jest to nic odkrywczego, dla 
mnie jednak było. Zrozumiałem 
ostatnio jak ważne jest konsultować 
każdą, nawet najdrobniejszą spra-
wę z Bogiem. Każdą decyzję, czy to 
wybór drogi życiowej, zawodowej, 
szkoły czy studiów, pracy, partnera  
i wspólnoty musimy omawiać z Nim. 
Oczywiście, możemy założyć że cał-
kiem nieźle damy sobie radę a Bóg 
działa również przez nasze „przeczu-
cie” i sami możemy w Jego imieniu 
takie decyzje podejmować. Tak mi 
się też wydawało, przez to zrobiłem 
kilka błędów, których odkręcenie jest 
żmudne i wiąże się przynajmniej ze 
stresem, jeśli nie z wymierną stratą. 
Nasze przeczucia są przecież zawodne 
i tak łatwo możemy dać się oszukać, 
komu? Samemu sobie!
Niektórzy idą jeszcze dalej, podejmu-

ją decyzję sami a konsekwencjami za 
nie obarczają Boga. Dlaczego do te- 
go dopuściłeś? - słyszymy później pre- 
tensje. To twoja decyzja i twoja odpo- 
wiedzialność, zapytałeś mnie o zda-
nie?- wydaje się słyszeć w odpowiedzi 
z nieba. Mam świadomość, że są tacy 
którzy przesadzają z pytaniem Boga  
o wszystko, bo jaką różnicę w naszym 
życiu zrobi to czy zjemy na śniadanie 
kanapkę z serem czy rybą, czy zało-
żymy czerwony, czy żółty t-shirt? Nie  
można przesadzać i zwykłym rzeczom 
nadawać duchowej rangi, ale sprawy 
które dotyczą kierunku naszego ży-
cia, a już szczególnie te, które dotyczą  
w jakikolwiek sposób naszej wieczno-
ści musimy omawiać z Bogiem. Tak,  
celowo używam tego słowa, bo Bóg 
nie tylko słucha, ale również mówi. 
Robi to przez swoje Słowo, tak w naj-
prostszy sposób, kiedy czytamy je  
z modlitwą i jesteśmy otwarci na słu-
chanie. Używa On jednak także innych 
kanałów komunikacji, innych ludzi, na-
szej wspólnoty, przywódców, sytuacji. 
Kto ma uszy, niechaj słucha, a każdy  
z nas uszy zarówno te cielesne, jak i te 
duchowe, aby namalować pewien ob-
raz, posiada. Słuchajmy zatem, pytaj- 
my i szukajmy odpowiedzi, bo kto szu-
ka, znajduje ją, a kto pyta, temu odpo-
wiedziane będzie. W ten sposób być 
może oszczędzimy sobie problemów, 
czego mocno Wam życzę.  

stery
oddaję 

KONTRAPUNKT

fot. fotolia
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza
bytek mieścił się w jednym aucie kombi. Choć może teraz 
potrzebowalibyśmy ciężarówki, aby się przeprowadzić, cią-
gle nie mamy swojego mieszkania. Czy nas stać na dzieci?  
I czy kiedykolwiek nas było stać? 
Jestem przekonany, że najważniejsze, co możemy i musimy 
dawać dzieciom, to czas. I słuchanie. Bez tego dzieci nie 
będą przez nas ukształtowane. A ostatecznie najważniejsze, 
co możemy im dać, to nasze wartości, zwyczaje, prioryte-
ty. O ile oczywiście je mamy. To kapitał, bez którego stra-
cą, cokolwiek by osiągnęli. I osiągną coś, choćby nie mieli 
nic. Wierzę, że najważniejsze, co możemy dać dzieciom, to 
szczęśliwy dom. W którym są zasady, które dają konieczne 
ramy i poczucie bezpieczeństwa. W którym rodzice, choć 
czasem zaiskrzy, są razem i dzieci mogą tego wzorca się 
uczyć. W którym w końcu, jest wiara. Wiara, która łączy, 
spaja, która kieruje decyzjami. Która jest atmosferą, poprzez 
którą i dzieci zyskują osobiste zaufanie do Boga. Bo mają 
skąd to wziąć. A w tym wszystkim – zachęta do odważne-
go życia. Do poznawania świata, do tego, by się go nie bać; 
ale też mieć swój rozum i wiedzieć, gdzie jest Boża skała,  
a gdzie ludzki piasek. 

I to jest najważniejsze. To priorytet. To powinno być naszą 
największą troską. Reszta to szczegóły. Pikusie, które mogą 
być, i pewnie warto im poświęcić jakiś czas, ale ostatecznie 
są drugorzędne. 

Porozmawiajmy o małżeństwach, w których mąż odchodzi 
od Boga. Czy jego żona ma być mu nadal posłuszna?

Równie dobrze możemy porozmawiać o małżeństwach,  
w których żona odchodzi od Boga. Przez, na przykład, zrzę-
dliwość, czy nieposłuszeństwo, czy nadmierną gadatliwość, 
czy ciągłe narzekanie. Czy mąż ma dalej się o nią troszczyć 
jak Chrystus? A może może ją wymienić na model poboż-
niejszy? A może może pojechać do taty? Albo wziąć dzieci  
i się przeprowadzić, hm?

Niech ci będzie – kobiety też zawodzą. Tyle że Biblia naka-
zuje żonom posłuszeństwo wobec mężów, a nie odwrotnie. 
A co wyniknie z małżeństwa, w którym żona będzie żyła 
według nakazów nieposłusznego Bogu męża? A po drugie, 
mogę sobie wyobrazić, do jakiego stanu może zostać dopro-
wadzony człowiek, żyjący w wiecznym stresie, kłótniach, 
bez wsparcia. I wcale to nie jest budujące, dla nikogo. 

Biblia nakazuje również mężom opiekę nad zrzędliwymi, 
nieposłusznymi żonami. Czy częściej jest tak, że mąż opie-
kuje się żoną pomimo jej narzekania, czy tak, że żona jest 
posłuszna mężowi pomimo jego lekceważenia Boga, to już 
pozostawiam Panu Bogu do sprawdzenia. A mnie wydaje się, 
że dziś mamy raczej problem z mężczyznami, którzy nie wie-
dzą jak przewodzić, niż mężczyznami, którzy są zbyt twar-
dzi. Mamy również, myślę, jako Polacy problem z wzorcem 
społecznym, w którym to kobieta faktycznie prowadzi rodzi-
nę. I to niestety dziedziczymy, i się z tego strasznie opornie 
nawracamy. Mężczyzna ogranicza swą rolę do przynoszenia 
wypłaty, nie picia (za dużo), prawa do chodzenia na ryby 
w sobotę i siedzenia po pracy przed telewizorem. Oczywi-
ście, są sytuacje pastwienia się, znów, niekoniecznie tylko ze 

strony mężów, choć pewnie zazwyczaj. Ale byłbym bardzo 
ostrożny z rozgrzeszaniem decyzji odejścia. Wyobraźmy so-
bie hipotetycznie taką sytuację: chrześcijanka, bądź chrze-
ścijanin, chcą sobie ułatwić życie, przestają walczyć o swój 
związek i decydują się na rozwód. Nie zdarza się? Zdarza. 
I co? Co powiedzą w zborze? Wierzącym znajomym? „Hej, 
jestem egoistą, i dlatego go/ją porzuciłem?” Nie. Zaczną swój 
głupi wybór uświęcać. I pojawią się pozorne powody odej-
ścia, możliwe do przełknięcia w zborze. Znam przypadek 
osoby, która po kilku latach przypomniała sobie, że została 
zdradzona. I rzekomo nie może się z tym pogodzić. Dziw-
nym trafem poznała w tym samym czasie dużo młodszego 
kandydata. Zaraz po rozwodzie przyszedł ślub. Podsumo-
wując, mamy dziś tendencję, by uświęcać swą słabość. Nie 
potrafimy zaciskać zębów, zawalczyć. Z wyjątków czynimy 
reguły. I choć na pewno są sytuacje, gdy odejście okazuje się 
koniecznym działaniem, to niestety bardziej prawdopodobne 
jest, że zazwyczaj przyczyna leży w czymś znacznie mniej 
chlubnym. 
 
A czy kobieta ze względu na dobro, bezpieczeństwo dzieci 
ma biblijne prawo, aby odejść od męża?

W biblijnych czasach to w zasadzie było niemożliwe. Kobieta 
ewentualnie mogłaby wrócić do domu ojca, ale jednocześnie 
skazywałaby się na bardzo niski status społeczny, co motywo-
wało je do pozostawania przy mężu nawet wtedy, gdy było 
to ciężkie. Dlatego Biblia wprost nie rozpatruje takiej sytu-
acji. Najbardziej podobna sytuacja pojawia się w 1 Koryntian, 
gdzie Paweł przekonuje, że kiedy małżonek niewierzący chce 
opuścić wierzącego, wierzący ma na to pozwolić, gdyż „do 
pokoju powołał nas Bóg.” Inny ważny fragment, to polecenie 
apostoła Piotra, wzywające chrześcijanki, których mężowie 
są nieposłuszni Słowu, do oddania, aby przez ich świadec-
two posłuszeństwa wbrew własnemu interesowi, zostali po-
zyskani. W skrócie, powinna to być ostateczność. Istnieje 
dużo narzędzi pośrednich, pomiędzy problemami w domu 
a odejściem. Na pewno powinna poszukać u kogoś pomo-
cy, zarówno w rodzinie, jak kościele. Powinna to rozpatrzeć  
osobami, które cieszą się szacunkiem, i nie są bezpośrednio 
zaangażowane w konflikt. Powinna poważnie przemyśleć 
konsekwencje. Nie powinna działać pochopnie, impulsyw-
nie. Takie kroki mają swoje wielorakie skutki. I dobro dzieci 
akurat często jest ostatnim branym pod uwagę czynnikiem.

Jak zachęciłbyś ludzi do zawierania małżeństw? A może 
dałbyś jakieś przestrogi?

Nie ustawiajcie sobie życia pod siebie. Można dziś całkiem 
nieźle żyć samemu. Mieć dobrą pracę, znajomych, radzić 
sobie. Rodzina w takiej sytuacji to wielki koszt, który sta-
ramy się maksymalnie ograniczyć. Czyli – ciężko myśli się  
o wspólnym, gdy oboje coś mamy, co kochamy, z czym 
trudno nam się rozstać, co będzie trzeba poświęcić. Łatwiej 
myślę wchodzić w życie razem. Czyli wcześnie. Wspólnie 
się dorabiać. Wspólnie dochodzić do pierwszego auta, pral-
ki, itp. To oznacza, że trzeba zacząć myśleć o małżeństwie 
wcześniej, niż inni ludzie wokół nas. Ale to nic złego. 

Pytaj się o zdanie o narzeczonej/narzeczonym bliskich. Jeśli 

Małżeństwo
Pastorze! Po co ludziom małżeństwo?

No cóż, gdybyś właśnie nie wychodziła za mąż, uznałbym, 
że jesteś dziwnie monotematyczna – miesiąc temu rozma-
wialiśmy o roli kobiet. Ale rozumiem i pochwalam tę Twoją 
troskę.

Tak zostaliśmy stworzeni – do bliskich więzi. Oczywiście, 
grzech wpłynął również na małżeństwo, przyczyniając się 
do powstawania różnych mniej i bardziej trafnych dowcipów 
o mężach i żonach. Czasem do bardzo realnych tragedii. 
W ich obliczu faktycznie, można się zastanawiać, czemu 
tak jest, że ludzie podejmują wysiłek życia razem? Myślę, 
że odpowiada za to wpisana w nasze serca, choć zakłócona 
grzechem, to jednak pochodząca od Boga potrzeba bliskości; 
współdzielenia życia; tworzenia rodziny; przekazania życia 
dalej. Bo życie rodzi życie. Taką ma cechę. 

A jeśli po jakimś czasie trwania małżeństwa, okazuje się, 
że popełniliśmy błąd, dokonaliśmy złego wyboru. Żona lub 
mąż okazali się zupełnie inni. Jak z tym żyć? I czy takie 
małżeństwo ma jakiś sens?

No właśnie dlatego, że decyzja ta jest tak brzemienna  
w skutkach, należy ją podejmować w bardzo poważny spo-
sób. Niestety, wielu chrześcijan ulega głupocie nas otaczają-
cej. To bałwochwalstwo uniesienia. Przekonanie, że skoro on 
– ona – mi się podoba, a serce mi zapikało, to jest to. Gdzie 
w Biblii znajdujemy taki test na miłość? Owszem, mamy Es-
terę, która była piękniejsza niż Lea, i to na pewno uczy, że 
aspekt fizyczny również jest od Boga – powinniśmy się sobie 
podobać. 

Szczególnie, że wybieramy się na całe życie. Ale powinniśmy 
sobie wziąć do serca pouczenie z Przypowieści, że „zmienny 
jest wdzięk i zwiewna uroda”, ale „bogobojna żona” – czy 
mąż – „jest godna chwały”. Piękno fizyczne przeminie. Pozo-
stanie piękno ducha. Sympatia. Szacunek. Podziw. Zaufanie, 
zadowolenie z bycia razem, wzajemna pomoc, robienie so-
bie uprzejmości, znajomość siebie lepiej nawet niż my sami, 
a przy tym życzliwość. 

No właśnie! To takie ważne, a on/ona tego nie ma. Może 
więc lepiej zerwać związek i znaleźć odpowiednią osobę?

Wydaje mi się, że osoba, która rezygnuje z odnajdowania 
wartości w małżonku jest nie dość dojrzała, by znaleźć ją 
w innej osobie. Raz już wybrała. I – jak twierdzi – źle. No 
to chyba kiepsko jej idzie to wybieranie? Raz obiecała i te-
raz nie dotrzymuje obietnic. Czyli, je łamie. A przypomnę 
obietnicę małżeńską: „w dniach dobrych i złych”. Nie tylko 
dobrych. Złych też. „W szczęściu i nieszczęściu” - nie tylko 
w szczęściu. W nieszczęściu też. „Oraz że cię nie opuszczę 

aż do śmierci.” No cóż, to chyba mówi samo za siebie. To 
co? Upita była/był? Nie wiedział, co przysięga? Nie przeczy-
tał(-a) tekstu przysięgi? Czasem mam wrażenie, ludzie od-
powiedzialniej biorą pożyczkę w banku, niż składają śluby 
małżeńskie. Więcej myślą nad wystrojem kaplicy, niż nad 
tym, co sobie wzajemnie obiecują. I teraz – nie wiem na 
jakiej podstawie – taka osoba jest przekonana, że zacznie 
jeszcze raz, i będzie mądrzejsza, dojrzalsza... Moim zdaniem 
fakty świadczą przeciw takim deklaracjom, czy nadziejom. 
Skoro nie stanęła na wysokości zadania za pierwszym ra-
zem, małe szanse, że uda jej się po raz drugi. Już „będzie 
mieć we krwi” łamanie obietnic, oraz to, że odejście jest 
rozwiązaniem. A właśnie nie jest. Każdy w zasadzie zwią-
zek, jaki znam, przeszedł i przechodzi różne próby, bo do-
cieranie się oznacza ból. Frustracje. Złość. Gniew, kłótnie. 
To nieuniknione. Szczególnie w naszych czasach, gdy ludzie 
mają tak dobre o sobie zdanie, a jednocześnie nie pracują 
nad sobą, nad swą ofiarnością... a do małżeństwa podcho-
dzą konsumpcyjnie. W skrócie: skoro masz męża, lub żonę, 
rób wszystko, aby uaktywnić ten potencjał, który w was  
drzemie. On tam jest. Czasem 
może być zakopany głębo-
ko. No i czasem może 
to nie ona/on musi się 
zmienić, ale właśnie 
ty, aby związek 
zaczął działać. 
Wierzę, że Bóg 
jest twórcą 
małżeństwa  
i błogosławi 
im, nawet 
wtedy, gdy 
przechodzą 
p r o b l e my.  
A może szcze-
gólnie wtedy. 
Tylko faktycznie 
musi nam się chcieć. 
 
Wiadomo, że dzieci są Bo-
żym błogosławieństwem. Ale 
czy przyszli rodzice nie powinni 
wzięć pod uwagę swojej sytuacji 
finansowej? W końcu to oni będą 
odpowiedzialni za jego życie.
Kiedy się pobieraliśmy z moją 
żoną, mieliśmy ja lat 22, a ona 
21. I dwa plecaki wspólnego 
dobytku. I było naprawdę 
bardzo, bardzo dobrze. 
Nic nam to nie przeszka-
dzało. Kiedy pojawiło się 
nasze pierwsze dziecko, 
mieliśmy stosunkowo 
niewiele więcej. Kilka 
mebli, mieszkanie 
przy zborze, książ-
ki. Cały nasz do-
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Pewny krok w nowy rok…

Stylowa muzyka
czyli o stylach w muzyce chrześcijańskiej

Tomek Bogowski

I Am Second & SLOT

Czy zauważyłeś, że liczba 3 
jest ciekawa? Na przykład stołek 
na 3 nogach stoi pewnie na nie-
równej podłodze; woda może 
występować w 3 tzw. stanach 
skupienia jednocześnie (ciecz, 
lód, para) i na pewno jest wodą, 
nasz Bóg jest w 3 Osobach (Oj-
ciec, Syn, Duch Święty) a jest jed-
nym Bogiem. Liczba 3 występuje 
często w Biblii. Jest też w Księdze 
Daniela. Przeczytaj sobie pierw-
szy rozdział i znajdź miejsce,  
w którym pojawia się „3”. Odkry-
jesz, że nasz bohater poszedł na 
3 lata do szkoły. To nie była zwy-
kła szkoła, lecz szkoła prowadzo-
na przez wrogów jego narodu,  
w której zetknął się ze złymi 
rzeczami. I co, czy 
uległ im? Sprawdź 
sam w Biblii. Trafisz 
w pewnym momen-
cie na takie zdanie: 

„Lecz Daniel 
postanowił nie ka-
lać się potrawami 
ze stołu królewskie-
go”… 

Ta historia za-
chęca cię, byś po-
dobnie jak Daniel, 
rozpoczął nowy rok 
szkolny z jakimś 
ważnym postano-
wieniem. Niech to 
będzie postanowie-
nie, które pomoże 
ci wskazać kole-

gom na Boga swoim zachowa-
niem, słowami i podejściem do 
obowiązków szkolnych. Może 
zaczynasz kolejne 3 lata podsta-
wówki, jakiś nowy etap w życiu. 
Zrób wszystko, by zacząć ten rok 
szkolny lepiej niż poprzedni. 

Daniel rozpoczął szkołę  
z ważnym postanowieniem: 
nie chcę odwracać się od Boga.  
A czy Bóg przyznał się do Danie-
la? Odpowiedź znajdziesz w wy-
kreślance. 

WYKREŚLANKA 
Zamaluj wszystkie litery X. 

Przeczytaj odpowiedź utwo-
rzoną z pozostałych liter.
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masz dobre relacje – rodziców. Znajomych z Kościoła. I to 
nie tylko przyjaciółki, która – żeby ci nie zrobić przykro-
ści – potwierdzi twój wybór, ale szanowanego brata, czy 
siostrę, która jest wzorem w swej rodzinie. Co oni myślą  
o tej osobie? Co ci radzą? Słuchaj tych rad, a nie tylko  
samej/samego siebie. Niech ci się nie wydaje, że wiesz le-
piej, gdy wszyscy radzą inaczej. 

Dalej, dla osób o kilkuletnim stażu – nie ulegajcie pokusie 
rozwiązań podpowiadanych przez świat. Bywały chwile, 

gdy byłem bardzo wzburzony, zresztą zazwyczaj niesłusznie. 
Te chwile trzeba przejść. Rodzina to najlepszy środek uświę-
cenia. Uczy rezygnowania z siebie, postrzegania świata sze-
rzej niż przez wyłącznie własny interes. Uczy również tego, że  
dawanie jest większym błogosławieństwem niż branie.  
Dlatego warto „pchać swój wózek pod górę”, nawet, gdy jest 
ciężko. A ciężko będzie. Ale będzie też pięknie i dobrze. Bóg 
współdziała we wszystkim ku dobremu, a małżeństwo, choć 
grzech z pewnością je naznaczył swym wpływem, pozostaje 
wspaniałym, Bożym pomysłem.  

Wakacje powoli stają się wspomnieniem, 
wracamy do codzienności a w naszej pa-
mięci zostają te niesamowite chwile, które 
przeżyliśmy na różnych obozach, ewangeli-
zacjach i misjach. Mimo że od lipca minęły 
już dwa miesiące, chciałbym wspomnieć 
tegoroczny Slot Art Festival, a szczególnie 
jego część tworzoną przez polską ekipę  
I Am Second - gorący fotel. 

Ideą I Am Second (Jestem Drugi) jest ja-
sne określanie się jako drugi, pokazu- 
jąc że pierwszy i najważniejszy w naszym 
życiu jest Jezus Chrystus. Pośród wielu róż-
nych aktywności, takich jak filmy ze świa-
dectwami, zdjęcia i gadżety, znajdują się 
także wywiady na żywo. Tak było na tego-
rocznym Slocie. 
 

Muzycy i biznesmen

Slotowymi „celebrytami”, którzy mieli oka-
zję usiąść na fotelu, aby pod obstrzałem 
pytań wytłumaczyć się ze swojej wiary 
byli Robert „Litza Friedrich (2Tm 2,3, Arka 
Noego, Acid Drinkers, Kazik Na Żywo,  
Luxtorpeda), Paweł „Bzim” Zarecki (grający 
m.in. z Mietkiem 
Szcześniakiem, 
Anną Marią Jo-
pek),  Krzysztof 
Jędrzejewski (trzy-
nasty na liście 
najbogatszych Po-
laków wg Forbesa 

2012) i Martijn Krale (Fruhstuck). Spotkania 
polegały na tym, że przepytywany siadał 
na białym fotelu, a prowadzący dyskusję 
zaczynał zadawać pytania, po czym prze-
kazywał mikrofon publiczności, która bez 
ograniczeń mogła wypytywać o wszystko. 
Slotowa publiczność jak zwykle stanęła na 
wysokości zadania, przez co każde spotka-
nie było niebanalne.

Każdy z gości musiał odpowiedzieć na 
pytanie co dla niego oznacza być drugi. 
Litza opowiadał o zmartwychwstaniu, co-
dziennym przypominaniu sobie o tym, 
co zrobił dla niego Jezus, swojej rodzinie  
i ogromnej ilości koncertów. Bzim opowia-
dał o czasie w swoim życiu, gdy był „w po-
czekalni” i o bezsensownej i ślepej wierze  
(o dziwo!) ateistów. Krzysztof Jędrzejewski 
wskazywał, że można być chrześcijani-
nem o zasobnym portfelu i o tym, że jed-
no z drugim wcale się nie kłóci. Martijn za 
to wspominał czasy koncertowania z No 
Longer Music i mówił o codziennej, zwy-
kłej wierze w Boga, która zmienia wszystko 
wokół. Spotkania nie były łatwe, otwierały 
głębokie dyskusje i pozostawiały w ser-

cach słuchaczy nie-
pokój. Wiele osób 
po tych spotkaniach 
szukało ludzi z po- 
mocy drogowej, czy-
li ekipy zajmującej 
się rozmową i mo-
dlitwą z uczestnika-
mi. Z nieoficjalnych 
danych wynika, że 
podczas tegoroczne-
go SLOTu około 300 

osób przeszło na stronę Królestwa Bożego.
 

Nowa jakość - ten sam przekaz ewangelii

I Am Second to idea powstała w USA. 
Znani z różnych aktywności i rozpo-
znawani muzycy, politycy, sportowcy, 

aktorzy ale też po prostu zwykli ludzie  
z ciekawymi historiami, opowiadają przed 
kamerą o tym, jak zmieniło się ich ży-
cie, kiedy poznali Jezusa Chrystusa. Kon-
wencja krótkiego opowiadania osoby 
siedzącej w ciemnym pokoju na białym 
fotelu, skupia maksymalnie osobę widza 
na przekazie. Powszechność i łatwość 
dostępu to filmów pozwala skonfronto-
wać swoje życie z takim świadectwem 
w najbardziej intymnej sytuacji, gdzie 
nikt na nas nie patrzy i możemy być tacy, 
jacy naprawdę jesteśmy przed Bogiem -  
w zaciszu własnego pokoju. Ekipa I Am Se-
cond w Polsce również rozpoczyna pręż-
ne działania, m.in. na imprezach takich 
jak Slot, czy inne chrześcijańskie festiwale  
w Polsce. W trakcie produkcji jest także 
kilka świadectw, które jeszcze w tym roku 
powinny pojawić się w sieci. 

Po więcej informacji i zdjęć zapraszamy na 
stronę www.iamsecond.pl  

opracowanie: 
Nela i Zbyszek Kłapa

B X Ó G X S X P X X R A W X

X I X X Ł X Ż E X D X A X N

I X X E X L X X I X J X E G

X O P X R X Z Y X J X A X X

C X I E X L X X E X B X Y L

I D X X Z X I E X S X I Ę C

X X I O X K X X R O T N X X

I E X X M Ą D R X X X X Z E

X X J S X X X X I X O D X X

N A X X J M Ą D X R Z X E J

X X S Z Y C X X H X X L X U

D Z I X X X W X K R X X Ó X

L X X E S T X W X X I X X E

Przeczytaj pierwszy  
rozdział z Księgi Daniela  
i spróbuj sam odpowie- 
dzieć na poniższe pyta- 
nia, a potem porozma- 
wiaj z rodzicami.

Co Daniel postanowił na początku szkoły? 
Co ty postanawiasz na początku nowego roku szkolnego?

Dlaczego dla Daniela było ważne to,  
że miał 3 przyjaciół, którzy chcieli 

podobać się Bogu

Jaki wpływ na otoczenie miała postawa  
Daniela i jego 3 przyjaciół? Jaki wpływ na  

kolegów i nauczycieli możesz mieć ty i twoi 
wierzący przyjaciele (nawet jeśli jest ich tylko  

                     paru)?

?
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Na początku lipca, na południu Rosji (re-
jon Krasnodaru), na skutek wielkiej po-
wodzi zginęły 172 osoby, a wiele tysięcy 
zostało poszkodowanych. 15 lipca starszy 
prezbiter Kościoła Baptystów krasnodar-
skiego kraju i republiki adygiejskiej, Nikołaj 
Sobolew, wraz ze swoim zastępcą, wzięli 
udział w nabożeństwie krymskiego zboru 
baptystów. Przed nabożeństwem chór wy-
konał kilka pieśni przed Domem Modlitwy. 
Szczególnie wzruszeni byli ci, którzy zo-
stali uratowani przed ogromną powodzią. 
Byli na tym nabożeństwie także ci, którym 
wierzący okazali swoją pomoc. Przez cały 

poprzedzający tydzień przy Domu Modli-
twy działał sztab pomocy. Wolontariusze 
z Krasnodaru i innych zborów odwiedzali 
podtopione domy, wynosili zniszczone me-
ble, oczyszczali je z błota. Przy Domu Mo-
dlitwy zostały ustawione stoły, na których 
wykładano dla poszkodowanych odzież, 
wodę i produkty żywnościowe. Zorgani-
zowano też pomoc medyczną. Pracowni-
cy zboru odwiedzili każdą poszkodowaną 
rodzinę wierzących, niosąc im niezbędną 
pomoc. Wszyscy byli wdzięczni Bogu za 
okazaną miłość w postaci pomocy, która 
nadeszła od wielu zborów (baptist.ru).

Papua Nowa Gwinea to państwo położone na 
wschodniej części wyspy Nowa Gwinea oraz 
otaczających ją 2.785 wyspach i wysepkach. 
Ludność tego kraju posługuje się 750 języ-
kami, na 50 z nich już został przetłumaczony 
Nowy Testament. Kościół Baptystów powstał 
tam w 1977 roku na skutek pracy misjonarzy 
australijskich, którzy rozpoczęli tam pracę  
w 1949 roku. Obecnie liczy on prawie 80.000 
ochrzczonych członków w 465 zborach. 
Dzieli się on na cztery mniejsze grupy, skła-
dające się z 26 stowarzyszeń. Stara się on 
zachęcać do inwestowania w duchowy, 
społeczny i edukacyjny rozwój. Zadaniem 
tego Kościoła jest transformacja „życia ludzi  
w Papui Nowej Gwinei w ich relacje z Bo-
giem, ze sobą nawzajem i swoim środo-
wiskiem”. Kościół ten posiada wiele szkół 
podstawowych i wyższych. Niektóre z nich 

są położone na odległych geograficznie tere-
nach. Na tych odległych terenach prowadzi on 
trzy przychodnie medyczne. Ponieważ w tym 
regionie bardzo częste są zachorowania na 
AIDS, baptyści powołali trzech regionalnych 
koordynatorów do walki z tą pandemią. Do 
jej programu należy uświadamianie, leczenie  
i doradztwo. Kościół ten prowadzi też pro-
gram przygotowania do okresu suszy, nauki 
czytania i pisania, nauki ciesielstwa, szycia  
i uprawy roli. W programie Kościoła mówi 
się: „Kościół posiada misję, ponieważ Jezus 
nakazał nam nieść Jego poselstwo zbawienia 
na cały świat. Bóg chce, aby wszyscy ludzie 
zostali wyzwoleni z niewoli grzechu i w Jego 
miłości znaleźli przebaczenie i pokój. Misją 
Kościoła jest pojednanie z Bogiem zgubio-
nych ludzi, zgubionego świata i zgubionego 
stworzenia” (BWA Connect,7/2012).

Rosja – baptyści pomagają ofiarom kataklizmu

Papua Nowa Gwinea – praca Kościoła Baptystycznego

Na Dorocznym Zgromadzeniu Świato- 
wego Związku Baptystów, które odby-
ło się w dniach 2-7 lipca br. w stolicy 
Chile, powitano dwóch nowych człon-
ków światowej rodziny baptystycznej. 
Reformowana Konwencja Baptystów 
Rwandy, której przewodniczący, Fau-
stin Baszaka, brał udział w tym Zgro-
madzeniu, została formalnie przyjęta 
do Związku. Powstała ona w 2005 
roku i liczy 127.000 członków w 80 
zborach. Do Światowego Związku 
przyjęto również Wolne Zbory Bapty-
styczne w Burundi, liczące 70 zborów, 
liczących ponad 8.000 członków. Teraz  
już dwa kościoły baptystyczne w Burun-
di należą do Światowego Związku, który 
liczy 223 członków w 120 krajach. Zgro-
madzenie wyraziło radość z prowadzo-

nego dialogu z Południową Konwencją  
Baptystów, która w 2004 roku wystąpiła 
ze Związku. Nowo wy-
brany sekretarz gene- 
ralny afrykańskiej spo-
łeczności baptystycz-
nej podziękował ŚZB 
za zażegnanie nieporo-
zumienia wśród bapty-
stów Kenii. Wkrótce do 
Światowego Związku 
może powrócić Kon-
wencja Baptystów Te-
lugu w Indiach, liczą-
ca ponad pół miliona 
członków, zawieszona 
w członkostwie z po-
wodu wewnętrznych 
nieporozumień (bwa-
net.org).

Światowy Związek Baptystów  
– przyjęcie nowych członków

Rosja – spotkanie młodzieży 
baptystycznej w Smoleńsku

W czasie ostatniej wojny Smoleńsk został 
zniszczony w 94 procentach. Łatwiej byłoby 
zbudować to miasto na innym miejscu. To 
samo stało się z chrześcijańskim ośrodkiem 
„Rodnik” (Zdrój), który trzy lata temu został 
podpalony i doszczętnie spłonął. W ciągu 
tych trzech lat zbory baptystyczne Smoleń-
ska i całego rejonu wspólnym wysiłkiem pra-
cowały nad jego odbudową. Przez cały czas 
ktoś tam pracował. Obecnie na miejscu stare-
go, drewnianego budynku, wznosi się piękny, 
murowany dom. Brakuje mu tylko wyposa-
żenia. W maju tego roku w Smoleńsku miało 
miejsce spotkanie młodzieży ze wszystkich 
zborów baptystycznych tego miasta. Tym 
razem organizatorem była młodzież central-
nego zboru baptystycznego w tym mieście. 
Tematem spotkania były słowa „Zapal tłum”. 
Przez pieśni i wzajemną społeczność mło-
dzież zachęcała siebie do masowej ewange-
lizacji. W programie spotkania brała młodzież 
innych zborów. Wiele mówiono o potrzebie 
przebudzenia i pozytywnego oddziaływania 
na otoczenie. Postanowiono zapalać coraz to 
nowe serca do tego działania. We wrześniu 
odbędzie się następne takie spotkanie, by 
wspólnie dodawać sobie otuchy na nadcho-
dzący nowy rok szkolny. Natomiast po zakoń-
czeniu roku szkolnego młodzież centralnego 
zboru w Smoleńsku zorganizowała uroczysty 
wieczór dla wszystkich maturzystów w mie-
ście. Było dużo wspomnień, pozdrowienie 
do zebranych skierował pastor miejscowego 
zboru. Po całonocnym spotkania wszyscy 
w stanie trzeźwym rozeszli się do swoich 
domów. Zwykle rodzice z obawą oczekują 
powrotu swego dziecka z maturalnego balu. 
Tym razem było inaczej. Skoro spotkanie od-
bywało się w kościele baptystycznym, rodzi-
ce byli pewni, że ich dzieci w trzeźwym stanie 
wrócą do domu (baptist.ru).

Ukraina – tydzień ewangelizacyjny 
wokół Chmielnicka

W dniach 23-30 czerwca br. w chmielnickim powiecie odbył się 
tydzień ewangelizacyjny. Wzięli w nim udział wierzący z różnych 
regionów, a nawet z Mołdawii, Białorusi i Niemiec. Ewangeliści 
odwiedzili siedem miejscowości, w których każdego dnia odby-
wały się spotkania. Było wiele świadectw nawrócenia, pieśni, 
recytacji wierszy i kazań. Odwiedzano każdy dom, rozmawiano 
ze wszystkimi ludźmi. Ale byli tacy, którzy nie chcieli słuchać  
o Bogu, a nawet wypędzali gości ze swoich domów. Wielu jed-
nak zapraszało gości do domów na herbatkę i miłą rozmowę. 
Wielką pomocą byli wierzący, którzy organizowali swoim misjo-
narzom posiłki i miejsca noclegowe, byli dla nich przewodnika-
mi. W następnych tygodniach taka tygodniowa ewangelizacja 
miała odbyć się na innym terenie. To wypełnienie nakazu Jezusa 
Chrystusa, który nakazał nam być Jego świadkami (ebua. net).

Opracował: 
Konstanty Wiazowski

Po 560 dniach spędzonych w różnych 
więzieniach w Iranie władze tego kraju 
nakazały zwolnienie pastora prote-
stanckiego Noorollaha Qabitizade’a  
i 10 innych muzułmanów, nawróco-
nych na chrześcijaństwo. Zatrzymano 
ich w Boże Narodzenie 2010 podczas 
podziemnego nabożeństwa świątecz-
nego w mieście Dezful w prowincji 
Chuzestan w południowo-zachod-
nim Iranie. Ich sprawa nabrała duże-
go rozgłosu w związku z rozpoczętą  
w tymże roku przez Teheran kampa-
nią blokowania nawróceń na chrze-
ścijaństwo. W wyniku tych działań 
dokonano wówczas ponad 60 aresz-
towań. 48-letni Noorollah Qabitiza-
de opuścił 17 lipca więzienie Karoon  
w Ahwazie – stolicy Chuzestanu, na 
polecenie władz tej prowincji. W ciągu 
19 miesięcy, spędzonych za kratkami, 
pastor był przetrzymywany w różnych 
więzieniach. Aby nakłonić go do za-
parcia się chrześcijaństwa, strażnicy 
wielokrotnie torturowali go i wtrącali 
do karcerów i izolatek. Na razie nie są 
znane powody zwolnienia jego i pozo-
stałych chrześcijan. Według miejsco-
wych źródeł decyzja w tej sprawie jest 
owocem kampanii międzynarodowej 
w obronie Jusefa Nadarkaniego – in-
nego pastora, skazanego za aposta-
zję na karę śmierci w 2009. Zatrzy-
mano go 13 października tego roku  
w mieście Raszt w północnym Iranie,  
gdy próbował zarejestrować oficjalnie 
Kościół Iranu. Początkowo zarzucano 
mu tylko krytykę monopolu władzy 
islamistów, szybko jednak zmieniono 
te zarzuty na zaparcie się wiary, upra-
wianie prozelityzmu i próby nawraca-
nia muzułmanów na chrześcijaństwo. 
Od ponad dwóch lat nieustannie grozi 
mu kara śmierci, mimo wspomnianej 
międzynarodowej kampanii w jego 
obronie, prowadzonej na całym świe-
cie (ewangelista. pl).

Iran - uwolniono 
protestanckiego pastora

Nowa Gwinea – wyspa położona na północ 
od Australii, została podzielona na dwie czę-
ści. Część wschodnia stanowi niezależne 
państwo – Papuę-Nową Gwineę. Natomiast 
jej Zachodnia część należy do Indonezji – 
największego państwa muzułmańskiego. 
Jej mieszkańcy – Papuasi, których jest 1,2 
mln – prowadzą nierówną walkę o większą 
autonomię, a nawet niepodległość. Mimo 
wielkich bogactw swojej ziemi, żyją oni  
w nędzy. Papua siłą została wcielona do In-
donezji. Po zastrzeleniu przez policję Mako 
Tabuni, sekretarza generalnego Komitetu 
Narodowego Zachodniej Papui, konflikt się 
nasilił. Zginęło wielu ludzi. Jacek Pawlicki 

w art. „Indonezyjscy Papuasi chcą być na 
swoim” (GW z 30/6-1/7,2012), pisze:„Nie-
stety, jak zauważa Socratez Sofyan Yoman, 
głowa Kościoła baptystycznego w Papui  
i moralny autorytet Papuasów, nieufność 
jest tak wielka, że potrzebny jest między-
narodowy mediator. - Kiedy dwie strony ze 
sobą walczą, ktoś musi sędziować. Jeśli 
rząd w Dżakarcie chce mediować, nie jest 
to fair, no bo jak morderca ma być sędzią? 
- pyta Sofyan Yoman. - Powinniśmy rozma-
wiać, ale dialog musi być uczciwy. Może 
pomógłby tu jakiś neutralny kraj alb orga-
nizacja międzynarodowa? Albo np. Kofi An-
nan czy Nelson Mandela?”

Mołdawia – misja baptysyczna

Ponad 36.000 osób wzięło udział w trzy-
dniowym Festiwalu Nadziei ewangelisty 
Franklina Grahama, który odbył się w Bu-
dapeszcie, stolicy kraju. Ponad 2.700 osób 
powierzyło swoje życie Chrystusowi. Trzy-
sta dwanaście kościołów i ewangelicznych 
zborów połączyło swoje siły w dziele ewan-
gelizacji. Franklin Graham przypomniał, 
że jego ojciec, ewangelista i baptystycz-
ny kaznodzieja, Billy Graham, prowadził 
tam podobną ewangelizację w 1989 roku.  
Chociaż teraz sytuacja polityczna ule-
gła zmianie, ludzie nadal zapytują o sens  
życia. Przewodniczący Węgierskiego Ko-

ścioła Baptystów, Janos Papp, brał udział  
w ewangelizacji Billy Grahama. Teraz spełni-
ło się jego drugie marzenie – ewangelizacja 
na tak wielką skalę w następnym pokoleniu. 
Był zachwycony zwiastowaniem Franklina. 
Trzy dni spędzone z Franklinem Grahamem 
minęły bardzo szybko. Był wzruszony przez 
ilość ludzi, którzy podjęli decyzję nawróce-
nia, włącznie z tymi, którzy pochodzą z jego 
zboru. Sam fakt, że było wśród nich wiele 
ludzi młodych, rodzi nadzieję na przyszłość 
tego kraju. Teraz ci ludzie mają nowy kieru-
nek życia, a Budapeszt nową nadzieję (ebf.
org).

To kraj położony między Rumunią a Ukrainą. 
Liczy 4,5 mln mieszkańców. 65% z nich po-
sługuje się językiem rumuńskim, potem jest 
ukraiński, rosyjski, turecki. To kraj rolniczy, 
przeważa uprawa winogron. I najbiedniej-
szy kraj w Europie. Według standardów Unii 
Europejskiej 80% jego mieszkańców żyje na 
krawędzi ubóstwa. Ponad milion Mołdawian 
znajduje się poza graniami swego kraju. Od 
odzyskania niepodległości w 1991 roku bap-
tyści mołdawcy podwoili swój liczebny stan 
i mogą swobodnie zwiastować ewangelię. 
Obecnie do Kościoła Baptystów w Mołdawii 
należy prawie 500 zborów i placówek o łącz-
nej liczbie prawie 20.000 osób. W rozmowie 
z br. D. Trusiewiczem, przewodniczącym 
programu zakładania nowych zborów przy 

Europejskiej Federacji Baptystów, pastor 
Eduard Edu tak mówi o swoim zborze: „Nasz 
baptystyczny zbór znajduje się na jednym  
z osiedli Kiszyniowa. Zwykle w czasie nabo-
żeństwa mamy dwa kazania: jedno w języku 
rumuńskim, a drugie w rosyjskim. Nasz zbór 
powstał w 2005 roku i obecnie liczy prawie 
250 osób. Dwie rodziny Romów (cyganów) 
w październiku 2011 rozpoczęły nabożeń-
stwa w swoim języku, obecnie ich zbór 
gromadzi prawie 60 osób. Do naszej szkoły 
niedzielnej uczęszcza 80 dzieci i ok. 60 doro-
słych. Mamy dwa chóry i orkiestrę. W zborze 
służy dwóch pastorów i trzech diakonów. 
Mamy wiele grup domowych. Nasi misjona-
rze pracują w Rosji i w muzułmańskich pań-
stwach Centralnej Azji” (IMP,7/2012).

Węgry – Festiwal Nadziei Franklina Grahama

Papua Zachodnia – baptysta moralnym  
autorytetem Papuasów
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Wydawnictwo Słowo Prawdy                                       Słowo Prawdy przybliżamy!

Do zakupienia w Księgarni Patronackiej Wydawnictwa w Centrum Kościelnym  
w Warszawie-Radości, oraz za pośrednictwem strony http://www.baptysci.pl/ksiegarnia

W przypadku zamówień hurtowych, można kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem 
Wydawnictwa, na adres mailowy: mateusz.wichary@gmail.com

                      Polecamy nowości naszego kościelnego Wydawnictwa:

John Piper
50 powodów, dla których umarł Chrystus

To zbiór 50 wskazanych w Biblii powodów, dla których Chrystus musiał przyjść i umrzeć. Choć na pewno 
część z nich nie będzie dla nas nowością, to nowością może być ukazanie znanych nam prawd z bardzo 
różnych perspektyw, które mogą nam na co dzień umykać. Autor wskazuje również powody nieoczywi-
ste, jak „zniszczenie wrogości między rasami”, czy „aby nadać małżeństwu najgłębszy z możliwych sens.” 
Polecamy zarówno dla chrześcijan od lat, jak młodych, a nawet jako materiał pobudzający dla ludzi, którzy 
dopiero zaczynają szukać Boga. Porządna szata graficzna sprawi, że będzie wspaniałym prezentem!
Cena: 20 zł.

D.A. Carson
Skandal Jezusa. Jego krzyż i zmartwychwstanie

To zrozumiałe studium pięciu ważnych fragmentów o znaczeniu dzieła Jezusa Chrystusa, dokonanych 
przez jednego z najlepszych współczesnych fachowców od Nowego Testamentu. Jak sam pisze we Wstę-
pie, chodzi o to, by zrozumieć znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mówi zarówno  
o doświadczeniu krzyża przez naszego Pana, o pojęciach biblijnych, na których opiera się zbawienie z łaski, 
o wojnie duchowej i tryumfie Baranka, o konieczności zmartwychwstania, ale również o wiążących się  
z nim wątpliwościach. To solidne, zachęcające i ugruntowujące studium, które wzmocni naszą wiarę. Tak jak 
w przypadku „50 powodów..” elegancka okładka i solidny skład sprawi, że będzie wspaniałym prezentem!
Cena: 20 zł.

John Piper 
Dla Twej radości

To bardzo elegancka broszurka ewangelizacyjna, oparta o dwa rozdziały książki Johna Pipera „50 powo-
dów, dla których umarł Chrystus.” Tekst został uzupełniony o odpowiednie fragmenty biblijne i wezwa-
nie do powierzenia życia Chrystusowi. To traktat wyjątkowy, bowiem autor przekonuje przede wszyst-
kim, że to, czego nam brak, to życie dla Bożej chwały, które jest najlepszym, co może spotkać człowieka, 
do czego prowadzi nawrócenie. 
Cena (za 10 sztuk): 10 zł.

Włodzimierz Bednarski, Szymon Matusiak 
Zmienne nauki Świadków Jehowy.  

Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011

To wyjątkowe, pierwsze w świecie tak wyczerpujące opracowanie zmian w nauczaniu Towarzystwa  
Strażnica na przestrzeni ponad 100 lat. Co ważne, Towarzystwo to uważa się za „niewolnika wiernego  
i prawdziwego”. Spośród Świadków Jehowy można – jak piszą Autorzy we Wstępie - „być wykluczonym 
za kwestionowanie każdej jednej wykładni”, a przez to stracić zbawienie. Dlatego przedstawienie nieso-
lidności owej wykładni jest bardzo silnym argumentem w dyskusjach ze Świadkami; to „bezcenne źródło 
dla osób nie posiadających archiwalnych publikacji Towarzystwa Strażnica”. Zmiany te zostały przedsta-
wione tematycznie, z dokładnym wskazaniem wszystkich cytowanych źródeł. Polecamy wszystkim zaan-
gażowanym w rozmowy z przedstawicielami tej organizacji.

Cena: 35 zł.

   Zapraszamy!

Słowo Prawdy 
przybl iżamy


