


Kiedyś usłyszałem takie zdanie: „naj-
ważniejsze, by najważniejsze było naj-
ważniejsze”. I się z nim zgadzam. Ży-
cie składa się ze spraw podstawowych  
i dodatków. Gdy dodatki stają się waż-
niejsze,  a mają zdolność zbytniego 
przykuwania uwagi, nasze życie nara-
żamy na straty. Bo podstawa, to dobre 
podstawy. 

W tym numerze „Słowa Prawdy” sku-
piamy się właśnie na podstawach. 
Mówi o nich zarówno kazanie, jak  
i temat główny – Pismo Święte. Artykuł 
uznanego teologa pokazuje, jak ważna 
i podstawowa jest wiara w natchnienie 
Biblii, które – choć wymaga wiary – nie 
oznacza intelektualnego samobójstwa. 
A w artykule Ryszarda Tyśnickiego znaj-
dziemy rozważania, jak faktycznie na-
sza postawa wobec Pisma wygląda. To 
znowu pytanie o zupełnie podstawową 
kwestię. W artykule Andrzeja Seweryna 
z kolei wezwanie do refleksji nad finan-
sowaniem kościoła (jakkolwiek dla wie-
lu temat mało „duchowy”, ale przecież 
każdy się zgodzi, że na wskroś życiowy 
i dla rozwoju kościoła właśnie podsta-
wowy). Poruszamy też inne życiowe 
sprawy: naszą postawę wobec śmierci 
(od czego zazwyczaj uciekamy, a nie-
słusznie) i przyjemności – o relacjach 
pracy i odpoczynku w Rozmowach 
sympatycznych. Cztery świadectwa –  
z konferencji kobiet, rozwoju Królestwa 
Bożego w Turcji, nawrócenia i obozu 
dla niepełnosprawnych – to dowody 
na to, że można oprzeć się na trwałym 
fundamencie. Chwała Bogu, że mamy 
na czym budować! 

Polecamy również odpowiedź pasto-
ra na pytanie o to, czy można zrobić 
sobie tatuaż; odpowiedź filozofa na 
pytanie skąd się wziął Marcin Luter – 
tym razem o znanych nam prawdopo-
dobnie Wiklifie i Husie; babskim okiem 
o różnych nadziejach społecznościo-
wych, kontrapunktowo o tym, co ro-
bić, by nie być pokoleniem oszukanych  
i rozważania o stylu muzyki, jakim jest 
lounge. W końcu, dla naszych dzieci  

o jesieni – i jej biblijnych powiązaniach 
– oraz tradycyjnie wybór wiadomości 
ze świata okiem chrześcijanina. 

Zanim zakończę, słowo o wkładce. To 
wkładka dla prenumeratorów. Bardzo 
zachęcam do przeczytania wstępu  
i terminowego dokonania wpłaty. 
BARDZO nam to pomoże, i z góry  
BARDZO dziękuję wszystkim, którzy 
na tę prośbę nie będą obojętni. Słowo 
Prawdy staje się samodzielne finanso-
wo, pierwszy raz w swojej historii od 
1925 roku. Proszę Was, drodzy Czytel-
nicy o pomoc poprzez terminowe pła-
cenie prenumeraty, abyśmy wiedzieli, 
na czym stoimy i byli w stanie właści-
wie dysponować naszymi środkami.  
(Przy okazji: dementuję plotki, jakoby 
Słowo Prawdy miało od przyszłego 
roku być kwartalnikiem. Dopóki będę 
Redaktorem Naczelnym, i będą na to 
jakiekolwiek nadzieje finansowe, Sło-
wo Prawdy pozostanie miesięcznikiem. 
Patrząc na inne pisma kościelne w Pol-
sce widzę, że rzadsze wydawanie to 
krok ku śmierci. W ten sposób tracą 
one na wartości, zanika świeżość kon-
taktu z czytelnikami. Przychodzą tak 
rzadko, że prenumeratorzy nie czekają 
na nowy numer). 

Drogi Boże, w którym poruszamy się  
i jesteśmy; który podtrzymujesz nas 
przy życiu; który dałeś nam skałę, na 
której możemy się oprzeć – dzieło 
krzyża Twojego Syna, Słowo natchnio-
ne przez Twego Ducha i Twoją miłość 
i plan dla świata. Proszę, podtrzymuj 
nas. Zachowuj przy sobie. Prowadź, 
strzeż. Chcemy Ci ufać, iść do przodu 
z nadzieją i wiarą. Daj nam odwagę, 
siły, wizję, przekonanie, upór, zdolno-
ści, zachętę, twardość wobec przeciw-
ności i nadzieję na Twoją obecność. 
Bądź przy nas, abyśmy Tobie oddawali 
chwałę. Bez Ciebie nic uczynić nie mo-
żemy, dlatego przychodzimy do Ciebie. 
Bądź wywyższony, Amen. 
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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

Podstawa to dobre podstawy!

Wszyscy znamy powiedzenie: „W rze- 
czach podstawowych jedność, w wąt-
pliwych – wolność, a we wszystkich 
innych – miłość”. Zwróćmy zatem 
uwagę na rzeczy podstawowe. Czym 
one są? Owe zadania Kościoła, zboru  
i pojedynczego wierzącego podzieli-
my na wewnętrzne i zewnętrzne. 

Nasze wewnętrzne 
obowiązki

Należą do nich wymienione w Dzie-
jach Apostolskich cztery cechy pier-
wotnego Kościoła. Pierwsi chrześci-
janie „trwali w nauce apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i na 
modlitwach” (2,42).

1. Trwali w nauce apostołów. Był 
to pierwszy obowiązek pierwszych 
chrześcijan. Nauczanie było na pierw-
szym miejscu. Nauczanie apostołów 
znajduje się obecnie w Nowym Testa-
mencie, w Piśmie Świętym. Dlacze-
go było tak ważne? Ponieważ Pisma 
Święte „mogą nauczyć (nas) mądrości 
wiodącej ku zbawieniu dzięki wierze 
w Jezusa Chrystusa” (2 Tym. 3,15).  

A ponadto „całe Pismo jest natchnione 
przez Boga i pożyteczne do naucza-
nia, przekonywania, upominania, do 
wychowywania w sprawiedliwości”  
(2 Tym. 3,16-17). 

Ponadto, jak czytamy, Pan Jezus usta-
nowił w swoim Kościele „jednych 
apostołami, innych prorokami, innych 
ewangelistami czy głosicielami Dobrej 
Nowiny, jeszcze innych pasterzami  
i nauczycielami” (Ef. 4,11). Ci ewange-
liści i duszpasterze mają „przygotowy-
wać świętych do dzieła posługiwania”, 
czy „uzdolnić świętych do wykonywa-
nia dzieła służby”. 

Często pastorzy o tym zapominają, ra-
czej rozwijają swój kunszt kaznodziej-
ski zamiast przyuczać innych do służ-
by Słowa i „przygotowywać świętych 
do dzieła posługiwania”. Zapominają 
o kapłaństwie wszystkich wierzących. 
Dlaczego nie organizować w zborach 
grup młodszych braci, których nale-
ży przygotowywać do dzielenia się 
Słowem Bożym? Niech na początku 
zastosowują swoją wiedzę na mniej 
licznych spotkaniach, na placówkach 
zborowych a od czasu do czasu rów-
nież i na niedzielnych nabożeństwach. 

Należy zachęcać do indywidualne-
go studiowania Słowa, jak również 
jego studium w grupie. Wierzący nie 
mogą stale pozostawać duchowymi 
niemowlętami. Studia biblijne z kan-
dydatami do chrztu należy kontynu-
ować również po ich chrzcie. Stale 
muszą oni uczyć się stosowania na-
uki apostolskiej w swoim codziennym  
życiu.

2. Trwali w społeczności. Po drugie, 
wierzący trwali też w społeczności ze 
sobą lub we wspólnocie. Jak czytamy, 
„wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali 
razem i wszystko mieli wspólne” (Dz. 
2,44). Paweł przypomina, że Kościół 
jest ciałem Chrystusa, a posiadany 
przez każdego wierzącego dar ma słu-
żyć do budowania tego ciała. Dlacze-
go więc niektóre zbory są podobne 
do dysfunkcyjnych rodzin? Dlaczego 
po nabożeństwie jego uczestnicy nie 
spotykają się na herbatce, aby ze sobą 
porozmawiać, podzielić się swoimi 
smutkami i radościami? Coraz bardziej 
zamiera dar gościnności, zapraszania 
do siebie ludzi samotnych, mniej nam 
znanych, przyjezdnych. Czy są w zbo-
rach takie domy, rodziny, które jesz-
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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

Zapraszamy do Trójmiasta!

cze zapraszają gości? Należy do tego 
zachęcać, to bowiem umacnia naszą 
społeczność.

3. Trwali w łamaniu chleba. Jest to 
wyraźne odniesienie do Wieczerzy 
Pańskiej. Chrystus, nasz Pan naka-
zał: „To czyńcie na pamiątkę moją”. 
To nakaz Pana Jezusa, a tak wielu 
go lekceważy! A czasem normalnie  
o tym zapomina. Wieczerza przypo-
mina nam, że Chrystus „stał się dla nas 
mądrością od Boga i sprawiedliwością,  
i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor. 
1,30). Przystępując do Stołu Pańskie-
go człowiek „bada lub doświadcza 
samego siebie” (1 Kor.11,28). Zastana-
wia się nad sobą i swoim duchowym 
stanem. Dochodzi do wniosku, że 
nigdy nie jest godny, a jedynie liczy 
na Bożą łaskę, miłość i miłosierdzie.  
W czasach pośpiechu, ciągłego przy-
słuchiwania się telefonom komórko-
wym, to bardzo ważna chwila w życiu  
chrześcijanina. 

4. Trwali w modlitwie. Wspólna mo-
dlitwa jest bardzo ważna w budowa-
niu społeczności ciała Chrystusowego. 
To rozmowa z Bogiem – odpowiedź 
na przekazane przez Niego Słowo. 
Mamy przywilej wstępu do Jego naj-
świętszego miejsca. Winniśmy modlić 
się „bez przestanku” lub „nieustannie” 
(1 Tes. 5,17). Paweł też pisze: „W mo-
dlitwie i błaganiach z dziękczynieniem 
powierzcie prośby wasze Bogu” (Flp. 
4,6). „Proście, a będzie wam dane”, 
powiedział Jezus (Mat. 7,7). Modlitwa 
nie jest przywilejem jedynie pastora 
lub szczególnych „modlicieli” zboro-
wych. Powinniśmy się modlić o swoje 
rodziny, przyjaciół, sąsiadów, za spra-
wujących władzę, za prześladowanych 
chrześcijan.

Nasze zewnętrzne 
obowiązki

Na początku należy powiedzieć o au-
torytecie Chrystusa, który powiedział: 
„Dana mi jest wszelka władza na nie-
bie i na ziemi” (Mat. 28,18). Bóg Oj-
ciec „wszystko dał Mu w ręce”, czyli 
przekazał Mu całą sprawę zbawienia 

grzeszników, ustanawiając Go jedyny-
mi drzwiami ich zbawienia. Dlatego 
nie musimy teraz stale odwoływać się 
do Boga Ojca, czy Ducha Świętego, 
ponieważ jedynym Bogiem jest dla nas 
Chrystus. To On jest głową Kościoła  
i On oczekuje od Kościoła posłuszeń-
stwa i uwielbienia. Tam, gdzie On 
jest zwiastowany, tam też jest Ojciec  
i Duch Święty. Zwiastowanie ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa jest podstawowym zada-
niem Kościoła.

Działanie zboru na zewnątrz

Nawrócenie do wiary w Chrystusa nie 
kończy się na zbawieniu danej oso-
by. Posłuchajmy, czego oczekuje od 
nas Pan Jezus: „Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go, ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem” (Mat. 28,19-20). 
Jak mamy to czynić? Przez zwiastowa-
nie, nauczanie i głoszenie Dobrej No-
winy o zbawieniu jedynie przez wia-
rę w Jezusa Chrystusa. „Idąc na cały 
świat, głoście ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mar. 16,15). Pewien brat 
z Rosji na pytanie: co najbardziej prze-
szkadza waszym zborom w ewangeli-
zacji, odpowiedział: tradycja, trzyma-
nie się przyjętych dotąd zwyczajów. 
Wierzący przyzwyczaili się jedynie do 
gromadzenia się na nabożeństwach, do 
słuchania określonej muzyki, do swo-
jej „liturgii”, ubioru, chwalenia Pana 
jedynie w czterech ścianach Domu 
Modlitwy. Tam głośno śpiewają i długo 
się modlą. Ale nie potrafią już mówić 
o swojej wierze w Chrystusa ludziom 
ze swego otoczenia i wprost panicznie 
tego się boją, a nawet zniechęcają do 
tego innych.

Nie każdy jest powołany do głoszenia, 
ale każdy może zwrócić uwagę drugie-
mu człowiekowi na Baranka Bożego, 
który gładzi grzechy świata. Można też 
wręczyć komuś traktat, czy podaro-
wać Biblię. Każdy z nas może zaprosić 
kogoś na nabożeństwo, powiedzieć 
„przyjdź i zobacz”. Pastorzy i liderzy 
zboru powinni zachęcać wszystkich 
swoich wiernych do dzielenia się wia-

rą ze swoimi rodzinami, sąsiadami, 
współpracownikami, przyjaciółmi. 

Zbór, który nie ewangelizuje staje się 
skamieliną. Takiemu zborowi Chrystus 
mówi: „Mam ci za złe, że porzuciłeś 
pierwszą swoją miłość. Wspomnij 
więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opa-
miętaj się, i spełniaj uczynki takie jak 
pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do 
ciebie i ruszę świecznik twój z jego 
miejsca, jeżeli się nie opamiętasz”  
(Obj. 2,4-5).

Współpraca między zborami

Często pastorzy czują się osamotnieni  
i nie są w stanie podołać przewodze-
niu swemu zborowi  i skutecznie zwia-
stować ewangelię. Nie spotykają się 
ze sobą i nie wspierają się wzajemnie.  
A przecież młodzi pastorzy mogli-
by wiele nauczyć się od starszych od 
siebie, bardziej doświadczonych pra-
cowników. Zapominają o potrzebie 
powoływania w zborze diakonów, 
których zadaniem jest pomaganie im 
w tej pracy. Jakże wiele jest w zborze 
służb, które z powodzeniem mogą wy-
konywać diakoni! Odwiedzanie cho-
rych, samotnych, pilnowanie spraw 
porządkowych i administracyjnych,  
a nawet dzielenie się Słowem Bożym 
w zborze i poza zborem, to zadanie 
dla diakonów. Pastorzy powinni im za-
ufać i powierzać coraz poważniejsze 
obowiązki. Chętni do pracy ludzie, to 
„zamrożony” i wciąż nie wykorzysta-
ny kapitał w wielu zborach. Z drugiej 
strony, niektórzy pastorzy źle rozumie-
ją pojęcie przywództwa i zamiast słu-
żyć innym i przyuczać ich do samo-
dzielnej pracy w zborze, podejmują 
własne, nieprzemyślane decyzje, które 
starają się narzucać innym i przekonu-
ją, że tylko oni mają rację. Taką posta-
wą psują dzieło Pańskie, by w końcu 
rezygnować z tej pracy. Widocznie do 
końca nie zrozumieli, czym jest praca 
w zborze Pańskim. 

Czy okręgi działają sprawnie, organi-
zują spotkania i duchowo budujące 
konferencje? Poszerzają horyzonty my-
ślowe członków swoich zborów i za-
cieśniają ich wzajemną społeczność? 

Aby usprawnić współpracę między 
zborami w okręgach, angielscy bap-
tyści zmniejszyli ich ilość z 29 do 13. 
Skutek okazał się odwrotny od zamie-
rzonego – ze względu na zwiększony 
zasięg terytorialny i wielość istnieją-
cych dotychczas ośrodków, współ-
praca w ramach większych okręgów 
uległa pogorszeniu, zbory baptystycz-
ne wolały współpracować z bliżej po-
łożonymi zborami innych denominacji 
ewangelicznych, niż z należącymi do 
swego Kościoła. Należałoby też za-
stanowić się, dlaczego w niektórych 
okręgach przez dziesięciolecia nie po-
wstał ani jeden nowy zbór? Dlaczego 
niektóre placówki przez wiele lat nadal 
pozostają placówkami? 
 

A inicjatywy ogólnokrajowe?

Czy zbory, okręgi, a nawet cały Ko-
ściół podejmują i realizują jakieś ogól-
nokrajowe zadania? Czy istnieje jakaś 
grupa ludzi, która patrząc na mapę 
naszego kraju planuje zakładanie zbo-

rów w jego strategicznych ośrodkach? 
Zastanawia się nad potrzebą wsparcia 
jakichś małych zborów czy placówek, 
by uczynić je strategicznymi ośrodka-
mi pracy ewangelizacyjnej? Właściwie 
jest to funkcja Rady Kościoła, to ona 
ma nie tylko czuwać, ale i inicjować 
niektóre ważne dla Kościoła przed-
sięwzięcia. Nawet przedsięwzięcia 
międzynarodowe – angażowanie się 
w misję charytatywną, wspieranie kra-
jowego czy zagranicznego misjonarza. 

Nieraz podobni jesteśmy do żółwi, 
które chowają swoje głowy pod twar-
dy pancerz lub do jeża, który zwija się 
broniąc przed nieznanym. Boimy się 
zetknąć ze światem, aby nie „zabru-
dzić” swojej świętości. Boimy się też 
posądzenia o synkretyzm, dlatego wo-
limy ekskluzywizm – unikamy konfron-
tacji naszego świadectwa z zewnętrz-
nym światem. Separatyzm jest chyba 
większym grzechem niż wszystkie 
inne – jest on bowiem przejawem nie-
posłuszeństwa naszemu Panu. Zbory 

w jednym mieście nie spotykają się ze 
sobą, nie odbywają wspólnych uroczy-
stości. Przypomnijmy sobie, że pola są 
dojrzałe do żniwa – jak powiedział Je-
zus. Jak często modlimy się o ducho-
we przebudzenie w naszym kraju, czy 
choćby w naszym mieście? Pamiętaj-
my o tym, że Bóg powierzył bogactwo 
swojej ewangelii ziemskim naczyniom, 
takim jak ja i ty. Mamy być posłuszni 
Jego Wielkiemu Posłannictwu całko-
wicie ufając mocy Tego, który posyła 
swój Kościół na świat z chwalebnym 
poselstwem pojednania. Mamy głosić 
nie siebie samych, lecz Jezusa Chrystu-
sa i to ukrzyżowanego.

Naszym zadaniem jest stałe przypo-
minanie o tych najważniejszych obo-
wiązkach każdego wierzącego czło-
wieka, każdego zboru i całego Kościo-
ła. Dlatego wraz z apostołem Pawłem 
chciałoby się powiedzieć: „Poza tym, 
moi bracia (...) nie jest dla mnie uciąż-
liwe pisać do was o tym samym, dla 
was zaś jest to pożyteczne” (Fil.3,1).                                                                   
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W dniach 14-16 września do Rado-
ści na Konferencję Kobiet Bapty-
stycznych przyjechało 120 kobiet  
z 17 miast w Polsce. Reprezentowane 
były: Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Lublin, Gdańsk, Gdynia, Świnouj-
ście, Katowice, Chociwel, Białystok, 
Łódź, Żyrardów, Ostróda, Bochnia, 
Zduńska Wola, Bartoszyce, Włocła-
wek, Chojnice. Przyjechałyśmy, żeby 
podzielić się swoimi smutkami i ra-
dościami, żeby wzmocnić się stojąc 
razem przed Bogiem. 

Wersetem przyświecającym tego-
rocznej konferencji był fragment Listu 
Pawła do Filipian: „Wszystko mogę  
w tym, który mnie wzmacnia,  
w Chrystusie”.  

Gościem specjalnym konferencji była 
Prezydent Europejskiej Unii Bapty-
stycznej Kobiet, siostra Livija Godina 
Lame z Łotwy, która rozpoczęła Kon-
ferencję swoim wykładem inaugura-
cyjnym.

W sobotę zostałyśmy zachęcone 
przez Sali Waldow Menezes do odna-
lezienia zagubionej monety Miłości, 
monety Priorytetów i monety Słowa. 
Usłyszałyśmy, że miłość nie oczekuje 
zwrotów, że wartości chrześcijańskie 
nie mogą nikogo zbawić, że relacja 
z Jezusem jest najważniejsza, oraz 
że trwanie w Słowie jest sposobem 
oczyszczania człowieka.

Magda Czerwińska pomogła nam 
szczerze odpowiedzieć na pytanie: 
wszystko mogę, ale czy chcę? Prze-
prowadziła nas przez wewnętrzne 
dyscypliny życia duchowego: medy-
tację nad Bożym Słowem, modlitwę, 
post i studiowanie Pisma. Jej słowa 
były dla nas zachętą do przemyśle-
nia: czy właściwie zarządzam swoim 

czasem? Mogłyśmy sobie uświado-
mić, że myśl sieje działanie. Dzięki 
działaniu zbieramy nawyki, poprzez 
dobre nawyki kształtujemy swój 
charakter, a ten wreszcie kształtuje 
nasz los. Jesteśmy odpowiedzialne 
za dany nam czas: kawa poranna? 
Tak, ale ze Słowem Bożym, Internet 
– narzędziem do modlitwy w grupie. 
Masz czas na sport? A co z codzien-
nym czytaniem Słowa?

Danuta Maternicka przybliżyła nam 
postać pięknej i roztropnej Abigail. Jej 
postawa, nietypowa dla źle rozumia-
nej, pasywnej uległości kobiet wobec 
męża może być przykładem dla wie-
lu z nas. Z jej postawy możemy się 
uczyć, jak zarządzać domem, jak nie 
poddać się złym okolicznościom, jak 
należycie brać sprawy w swoje ręce 
tak, by spełniać swoje obowiązki i ra-
tować innych ludzi wokół siebie.

Ania Wiśniewska w wykładzie: „Gdy 
okoliczności wydają się mówić  
coś innego” przytaczając fragmenty  
z Biblii oraz opowiadając o własnych 
doświadczeniach pokazała, jak Bóg 
działa i zmienia człowieka w trud-
nych okolicznościach życia. Dowie-
działyśmy się, że często prawdzi-
wa wiara objawia się w słabościach  
i w trudnościach. Wiara wyraża się  
w odwadze, aby stanąć twarzą  
w twarz ze sprawami – takimi, jakie 
są. W trudnościach sztuką jest powie-
dzieć Bogu: „Nie pozwolę Ci odejść, 
jeśli mi nie pobłogosławisz”. Musimy 
pamiętać, że dobro i zło biegnie ra-
zem, a gdy znajdziemy się w trud-
nych okresach życia, warto Bogu za-
dawać pytanie: „co teraz mam czynić 
Boże?”, zamiast: „dlaczego mnie to 
spotkało?”. Należy cały czas pamię-
tać, że celem Boga jest uczynić nas 

takimi, jak Jezus i dlatego On używa 
różnych okoliczności naszego życia.

Na pytanie: „Dlaczego jestem zra-
niony” próbowała odpowiedzieć  
w swoim wykładzie o zranieniach, 
na podstawie Psalmu 42 i 43 Klaudia 
Wiazowska. Jeśli w swojej przeszło-
ści padłaś ofiarą przemocy fizycz-
nej, emocjonalnej lub psychicznej 
to pamiętaj, że taktyka diabła polega 
na tym, aby sprawić, byś poczuła się 
odrzucona! Jednak Bóg nie dopuścił, 
abyś została zupełnie złamana przez 
to fatalne doświadczenie. Te chwilowe 
utrapienia, okropności, które przyszło 
nam znosić, z perspektywy wieczno-
ści mają zupełnie inny wymiar.

O relacjach rodzinnych mówiła Gra-
żyna Mirosz-Motyka. W swoim wy-
kładzie pt: „Chrystus, ja i dzieciaki” 
szczególny akcent postawiła na bu-
dowanie właściwych relacji mię-
dzy rodzicami, opartych na wierze  
w Pana Jezusa, które mają ogromny 
wpływ na relacje z dziećmi. 

Podczas Konferencji odbyły się wy-
bory do Rady Kobiet. W skład nowej 
Rady weszły: Klaudia Wiazowska – 
przewodnicząca, Magdalena Czer-
wińska – zastępca przewodniczą-
cej, Alina Woźniak – sekretarz, Lija 
Orych – skarbnik, Danuta Maternic-
ka – członek Rady.

Poza wykładami miałyśmy czas na 
wspólne rozmowy przy kawie i do-
brym, domowym cieście. Była okazja 
do zakupu ciekawej książki, płyty, 
biżuterii, czy innych ręcznie wy-
konanych drobiazgów. Był czas na 
poprawienie fryzury, na gimnastykę  
i wykonanie artystycznego zdjęcia.

Podczas wieczornej społeczności mo-
głyśmy obejrzeć przedstawienie te-

Konferencja 
      Kobiet 

Alina Woźniak

WYDARZENIA
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teatralno-muzyczne pt: „Maska”, o różnych sytuacjach ży-
ciowych i problemach, z jakimi się zmagamy.  Kolejne wie-
czorne świadectwa były zbudowaniem dla każdej z nas. 
Szczególnie poruszające było wystąpienie dwóch sióstr  
z Bochni. Stanowią one 100% kobiet swojej sześcioosobo-
wej wspólnoty. Przyjechały „żeby się pokazać, że jesteśmy”, 
„żeby być razem w takiej dużej grupie”.

Konferencja zakończyła się niedzielnym nabożeństwem, 
na którym Przewodniczący Rady Kościoła Gustaw Cieślar  
w oparciu o 2 List Piotra (1:1-15) zachęcał do miłości i brater-
stwa, które muszą być poprzedzone pobożnością, wytrwa-
niem, powściągliwością, poznaniem, cnotą i wiarą.

Żegnając się zapewniałyśmy się wzajemnie, że przyjedzie-
my na następną konferencję.  Zachęcamy, abyś dołączyła do 
nas.  Do zobaczenia za rok! 

Nie ma innej drogi niż Chrystus!
Świadectwo uczestniczki

W dniach 14-16 września brałam udział w Ogólnopol-
skiej Konferencji Kobiet Baptystycznych w Radości pod 
hasłem: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia,  
w Chrystusie”. O tym, jak bardzo kobietom są potrzebne 
takie spotkania, nie muszę chyba nikogo przekonywać. 
Podekscytowana, ciekawa wykładów oraz przemyśleń ko-
biet kochających Boga znalazłam się w słonecznej, zielo-
nej Radości.

Już piątkowy wieczór był dla mnie pełen refleksji i wzru-
szeń, kiedy to mogłam usłyszeć świadectwa kobiet, które 
przyjechały z całej Polski. Słuchając bardzo osobistych hi-
storii zastanawiałam się, czy zawsze wierzę tak, jak Bóg 
tego oczekuje, a tym samym, czy wierzę, że „wszystko 
mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”, zma-
gając się z lękami o przyszłość, z codziennością, proble-
mami zawodowymi czy rodzinnymi... Często po swojemu 
układam scenariusze rozwiązań, a gdy mam pracować dla 
Pana Boga pojawiają się wątpliwości, rozterki, brak wiary, 
konsekwencji i systematyczności w dążeniu do wyznaczo-
nego przez Boga celu.

Czułam się zachęcona słysząc, jak wierzące kobiety trwają 
przy Bogu, czerpią z Niego siły doświadczając Jego prowa-
dzenia i wierności. Np. organizując pomoc dla powodzian.

W moim sercu i w myślach pozostały zdania, które to-
warzyszą mi w codziennych czynnościach: „Bóg kocha 
nas takimi, jakimi jesteśmy, ale odmawia zostawienia nas  
w stanie takim, jakim jesteśmy”. Chce naszej aktywności, 
jednocześnie nas zmieniając. Usłyszane świadectwa, wy-
kłady na temat ważnych absolutów w naszym życiu, czy 
na temat trwania przy Bogu, gdy okoliczności nam nie 
sprzyjają utwierdziły mnie w przekonaniu, że nie ma innej 
drogi, jak życie z Jezusem Chrystusem!  

Ania Martynowska

FOTORELACJA

Przedstawienie teatralno-muzyczne pt: „Maska”

Od lewej: Anna Wiśniewska, Ewa Gutkowska, Lija Orych i Livija Godina Lame

Uczestniczki konferencji.  Więcej fotografii można obejrzeć na www.baptysci.pl

Nowa Rada Kobiet (od prawej): Alina Woźniak, Magdalena Czerwińska,  
Klaudia Wiazowska, Danuta Maternicka, Lija Orych



8 • SŁOWO PRAWDY • Numer 11 / listopad 2012 SŁOWO PRAWDY • Numer 11 / listopad 2012 • 9

Tegoroczny obóz dla rodzin z ich nie-
pełnosprawnymi dziećmi, a obecnie 
już młodzieżą lub osobami dorosłymi 
odbył się w dniach 8-21 sierpnia 2012 
roku w Kątach Rybackich, pięknej miej-
scowości położonej na Mierzei Wiśla-
nej. W obozie uczestniczyło 46 osób, 
w tym 15 niepełnosprawnych (głów-
nie niepełnosprawni intelektualnie, 
1 osoba niepełnosprawna ruchowo,  
1 osoba niesłysząca). Aż pięć par rodzi-
ców zdecydowało się na wyjazd w tym 
roku, co można uznać za duży sukces 
tegorocznego turnusu, gdyż zazwyczaj 
ze swoimi dziećmi przyjeżdżają tylko 
mamy. Większość uczestników była 
nam już znana z poprzednich obozów, 
ale dołączyły do nas też trzy nowe ro-
dziny, które od samego początku włą-
czyły się aktywnie w życie społeczne,  
towarzyskie i spotkania wieczorne.

Wyzwaniem dla organizatorów była 
mniejsza niż w ubiegłym roku liczba 
pomocników, stąd apel o nowe osoby, 
które Pan pobudzi do tej służby w na-
stępnym roku. W tym roku pracowała 
jedynie stała kadra. Pastor Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Chociwlu 
Henryk Kufeld prowadził z rodzicami 
serię lekcji pt: „Odkrywanie chrze-
ścijaństwa”. Jego żona, Maria Kufeld 

prowadziła z młodzieżą śpiew i naukę 
piosenek chrześcijańskich. Anna Zam-
kowska z Radomia prowadziła już tra-
dycyjnie metodą dramy lekcje biblijne 
oparte na Księdze Daniela i Księdze 
Rut. Jedna, wyjątkowa lekcja, w której 
uczestniczyli także rodzice poświęco-
na była współczesnej bohaterce wiary 
Joni Eareckson Tada z USA. Agnieszka 
Górecka z Żyrardowa przygotowywała 
i prowadziła zajęcia plastyczne oraz gry 
i zabawy ruchowe. Natomiast Renard 
Sarnowski z Londynu był nieocenio-
nym pomocnikiem, zajmującym się nie 
tylko jednym z naszych stałych uczest-
ników - Grzegorzem, ale także czuwał 
nad bezpieczeństwem innych uczest-
ników i sprzętem audiowizualnym. 
Lekcje biblijne, bardzo lubiane przez 
uczestników zachęcały do żywej wiary 
i ufności w Boga, który wie, w jakich 
sytuacjach się znajdujemy i ma moc 
udzielić wszelkiej mądrości i pomocy. 
Uczestnicy z dużym zaangażowaniem 
brali też udział w śpiewie, chętnie  
ucząc się nowych piosenek. 

Pogoda początkowo nie zachęcała do 
kąpieli, ale raczej dłuższych spacerów, 
jeśli udało się pokonać siłę nadmor-
skiego wiatru. Miało to ten korzystny 
aspekt, że uczestnicy mogli bardziej 

skupić się na duchowej stronie turnu-
su. Rodzice byli szczególnie poruszeni 
lekcją omawiającą dzieło Pana Jezusa 
dokonane na krzyżu. Zostali też zachę-
ceni do podjęcia decyzji o powierzeniu 
Mu swojego życia. Jak co roku, chętni 
rodzice prosili o indywidualne modli-
twy. 

Wiemy z relacji rodziców, że dzieci wie-
le razy oglądają zdjęcia i filmy wspo-
minając czas, który spędziły na obozie  
i z utęsknieniem wyczekują kolejnego 
lata. Mamy nadzieję, że Pan pozwoli 
nam i w przyszłym roku  się spotkać.

Planujemy też kontynuację spotkań  
z rodzicami i dziećmi w kościele bap-
tystycznym w Lublinie i Chociwlu 
oraz rozszerzenie służby wśród rodzin 
z dziećmi niepełnosprawnymi w ra-
mach prawnych Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. Zbory Kościołów ewan-
gelicznych zainteresowane służbą  
w środowisku osób niepełnospraw-
nych mogą się zwracać o pomoc do 
pastora Henryka Kufelda. Chętnie po-
dzielimy się naszymi doświadczenia-
mi. Nawiążemy też kontakt z osobami, 
które chciałyby z nami współpracować 
podczas obozów lub wziąć udział w in-
nych działaniach tworzonego duszpas- 
terstwa osób niepełnosprawnych.   

Moja historia nie jest czymś, czym mógł-
bym się chlubić, wręcz przeciwnie powi-
nienem się jej wstydzić, niemniej jednak 
wypływa z niej ważna i pouczająca lek-
cja, dlatego właśnie o tym piszę.

Do dziesiątego roku życia wychowywa-
łem się w ciepłej i kochającej rodzinie. 
Później rodzice rozwiedli się, a ze mną 
zaczęły się problemy. Jako mały chłopiec 
zacząłem szukać akceptacji, zrozumienia 
i wzorców na podwórku. Koledzy, z któ-
rymi spędzałem wtedy wolny czas nie byli 
kimś, kogo dziś poleciłbym jako wzór do 
naśladowania. Była to tak zwana „trudna 
młodzież”. Tam czułem się akceptowany 
i rozumiany. Pojawił się alkohol, papie-
rosy, wagary, problemy z nauką, konflikt  
z prawem i pierwsze podbite oko.

Nie pamiętam teraz tego dokładnie, ale 
chyba mając dwanaście lub trzynaście lat 
zacząłem eksperymentować z narkoty-
kami. Początkowo trawka. Bardzo mi się 
spodobała, otworzyła mi drzwi do nowe-
go świata, pełnego kolorów, ale też iluzji. 
Jako mały chłopak byłem zupełnie nie-
świadomy jak niszczący w skutkach uru-
chomiłem wówczas mechanizm. W nie-
długim czasie do marihuany dorzuciłem 
leki psychotropowe, amfetaminę i wyro-
by z maku. Po pewnym czasie ekspery-
mentowania uzależniłem się od morfiny.

Narkotyki stały się bogiem mojego życia. 
Dzień zaczynałem od dawki narkotyku,  
i kończyłem w ten sam sposób. Aby pod-
trzymywać swój nałóg, zacząłem kraść 
i robić wiele innych przekrętów. Bardzo 
szybko staczałem się na dno. Powszech-
nie wśród narkomanów krąży opinia, że 
z uzależnienia od opiatów się nie wycho-
dzi. Może jest to niemożliwe dla ludzi, ale 
na szczęście okazało się, że nie dla Boga.

Kolejne lata życia wypełnione były wege-
tacją typowego narkomana. Ciągłe wizy-
ty na oddziałach detoksykacyjnych, sześć 
terapii, w tym jedna ukończona, cztero-
krotny pobyt w zakładzie karnym. Jednak 
pomimo tego nie umiałem zerwać z ćpa-
niem. Będąc czwarty raz w więzieniu po 
około dwóch latach odsiadywania wyro-
ku, trafiłem na spotkanie chrześcijan-pro-

testantów. Bardzo mi się tam spodobało. 
Jednak w międzyczasie ciągle brałem leki 
psychotropowe i narkotyki. W tamtym 
czasie nawet myśl o tym, że mógłbym 
przestać brać narkotyki sprawiała mi ból. 
Chodząc na spotkania dowiadywałem się 
o historiach ludzi mających podobny pro-
blem do mojego. O tym, jak Jezus Chry-
stus uwolnił ich od nałogów, w momen-
cie kiedy zwracali się do Niego po po-
moc. Słuchając takich historii byłem pod 
wrażeniem tego, co może uczynić Bóg. 
Jednak nie wierzyłem, że  mnie również 
może to spotkać. Z drugiej strony pojawi-
ła się nadzieja i wiara, które pchnęły mnie 
do szczerej modlitwy. Zacząłem szukać 
Bożej pomocy, a Bóg nie pozostawił mnie 
bez odpowiedzi. Zacząłem bardziej zgłę-
biać Pismo Święte, codziennie modlić się 
do Boga, naprawdę Mu zaufałem i po-
zwoliłem, by mnie prowadził.

W wyniku tego moje życie zaczęło się 
bardzo zmieniać. Podjąłem odważ-
ną decyzję oddania swego życia Bogu  
i pójścia za Nim. Zrozumiałem, że Jezus 
Chrystus jest żywym Bogiem, który mnie 
kocha i dla którego nie jestem obojęt-
ny. W niedługim czasie przestałem brać 
leki psychotropowe, palić papierosy  
i brać narkotyki. W więzieniu doświad-
czyłem wolności, której nie znałem. Wie-
rzę, że uzależnienie jest chorobą duszy, 
ale wierzę też, że Bóg krok po kroku za-
czął mnie uzdrawiać. Zacząłem doświad-
czać Jego realnej pomocy. Uświadomi-
łem sobie, że cuda opisane w Biblii nie 
przeminęły, ale dzieją się również i dziś, 
czego jestem żywym dowodem. 

W więzieniu chłopak, od którego kupo-
wałem prochy musiał wyjechać do szpi-
tala i zostałem sam - bez narkotyków, bez 
leków. Wiem, że zaczął się proces, któ-
rym kierowała Boża ręka. Chodziłem na 
spotkania z wierzącymi, słuchałem kazań 
i czytałem Biblię, przeżyłem napełnie-
nie Duchem Świętym. Po trzech miesią-
cach zostałem przewieziony do Potulic.  
W tym zakładzie karnym nie było spo-
tkań, wiec zostałem sam. Jednak Bóg nie 
zostawił mnie samego, już na drugi dzień 
do celi wszedł Artur. Okazało się, że jest  

chrześcijaninem i czyta Biblię. Następnie 
wyjechałem do Kamińska, tam też pozna-
łem wspaniałych braci, Marcina i Sylwka, 
których mam zawsze w sercu.

Przed wyjściem poprosiłem pastora  
o kontakt do wierzących ludzi z mojego 
rodzinnego miasta, Nidzicy. Dostałem 
namiar do Artura – misjonarza, który za-
czął pracę misyjną w Nidzicy. Artur stał 
się moim przyjacielem, Bożym głosem  
w tych pierwszych dniach na wolności. 
Nauczył jak się modlić, zaszczepił chęć 
głoszenia ewangelii. Bo czym jest życie 
bez służby dla Boga?

Na początku trochę się bałem, nie wi-
działem perspektyw na pracę z moją 
przeszłością, pojawiało się wiele znaków 
zapytania. Zaplanowałem wyjazd za 
granicę, ale okazało się, że Bóg ma inne 
plany. Koniec końców zaufałem Panu,  
a On znalazł mi pracę. Rozpocząłem też 
naukę. Każdego dnia widzę, jak dzieją 
się wokół mnie wielkie dzieła Boże. Jed-
ną z największych radości, jakich mogę 
doświadczać na wolności jest widzieć, 
jak ludzie, którym głoszę ewangelię na-
wracają się do Chrystusa. Tu chciałbym 
w kilku słowach napisać o Michale i jego 
narzeczonej Kamili. Michał jest jedną  
z pierwszych osób, które miałem zaszczyt 
przyprowadzić do Jezusa. Usłyszał ewan-
gelię i w bardzo szybkim czasie podjął 
decyzję nawrócenia. To niesamowite ob-
serwować, jak Michał staje się coraz bar-
dziej oddanym i gorliwym naśladowcą 
Chrystusa, głoszącym ewangelię ludziom 
wokół siebie!

Kościół w Nidzicy jest jeszcze mały, liczy 
ok. 15 osób. Na nabożeństwa jeździmy 
ciągle do Olsztynka, gdzie bracia i siostry, 
jak też pastor Marcin Chrząszcz są moimi 
przyjaciółmi, od których czuję ogromne 
wsparcie.

Dziękuję Bogu za to co uczynił w moim 
życiu!  

Świadectwo Andrzeja

Chrystus mnie uwolnił

Wspomnienia z obozu dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą

Anna Zamkowska, 
Agnieszka Górecka, 

Maria i Henryk Kufeld

ŚWIADECTWO
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z pastorem Ibrahimem z Samsun w Turcji
rozmawia Daniel Trusiewicz

Co uważasz za największe błogosła-
wieństwo w Twojej służbie?

Kiedy przyjechałem do Samsun nie było 
tu w ogóle chrześcijan. Teraz głosimy 
tutaj ewangelię regularnie; również  
w pięciu pobliskich miejscowościach. Do-
świadczamy Bożej ochrony i jesteśmy za 
to bardzo wdzięczni. Widzimy również, 
że wiele osób w tym regionie jest otwar-
tych na ewangelię. Organizujemy w na-
szym zborze regularne chrzty czasem na 
basenie, czasem w jeziorze bądź morzu. 
Jesteśmy wdzięczni za Bożą pomoc po-
śród różnych trudności, co sprawia, że 
ufamy Mu i chcemy być od Niego zależ-
ni nawet bardziej. Werset 17 z Ewangelii 
Jana z rozdziału 5 jest bardzo bliski moje-
mu sercu („Mój Ojciec aż dotąd działa I Ja 
działam”). Nieustannie mnie motywuje, 
ponieważ Bóg jest zawsze aktywny, a my 
ludzie mamy po prostu do Niego dołą-
czyć.  Daje mi wiele rado-
ści dzielenie się ewangelią 
z ludźmi, którzy jej po-
trzebują i obserwowanie,  
jak oddają w wierze swoje 
życie Panu. Spotykamy się 
również z wieloma więź-
niami, którzy proszą, aby-
śmy ich odwiedzali. 

Jakie stoją przed Wami 
największe wyzwania?  

Od samego początku, gdy 
przyjechaliśmy do Sam-
sun doświadczamy wie-
lu ataków i gróźb. Listy  
i e-maile z pogróżkami, 

jak również agresywne rozmowy telefo-
niczne zdarzają się regularnie i mi, i mojej 
rodzinie. Znak krzyża, czy inne chrześci-
jańskie symbole, wywołują  złość niektó-
rych ekstremistów, którzy wybijają nam 
szyby w kościele i próbują dokonywać 
innych zniszczeń. Raz policja złapała za-
bójcę z bronią, który chciał mnie zabić.  
W 2005 roku zostałem porwany przez 
grupę ekstremistów, którzy trzyma-
li mnie w zamknięciu przez jakiś czas, 
chcąc mnie nastraszyć i przekonać, abym 
porzucił moją chrześcijańską, misyjną 
działalność.  

Od tego czasu mam przydzielonego przez 
państwo ochroniarza, a nasz kościół jest 
pod policyjną obserwacją 24 godziny 
na dobę. Taka jest nasza rzeczywistość; 
chcemy w niej nieść chrześcijańskie po-
selstwo do ludzi, którzy faktycznie nas 
nienawidzą. Poza tym, ludzie, którzy 
przychodzą do naszego zboru, są raczej 

biedni. Płacimy 800 $ miesięcznie za 
wynajem a zbieramy tylko około 200$  
z kolekty. A młodzi, którzy się nawracają  
i zostają naśladowcami Chrystusa, zazwy-
czaj stąd wyjeżdżają do innych miast. 

Jakie metody ewangelizacji najlepiej się 
sprawdzają w twoim kraju?

Przede wszystkim trzeba dobrze znać 
miejscową kulturę, być pokornym i uczyć 
się od ludzi, aby we właściwy sposób 
do nich się odnosić. I musimy być goto-
wi zapłacić cenę w każdym momencie...  
W naszym kraju każdy chrześcijanin, któ-
ry głosi, musi być gotowy na cierpienie 
za swoją wiarę. Najbardziej otwarci na 
ewangelię są studenci uniwersytetów, 
dlatego dobra strona internetowa to 
wspaniałe narzędzie, aby do nich docie-
rać. Najskuteczniejszym sposobem na 
pozyskanie ludzi to osobiste dzielenie się 
ewangelią. Żadne publiczne, chrześcijań-

skie wydarzenie nie jest tutaj dozwolone. 
Poza służbą więzienną.  Nie organizujemy 
również żadnych obozów czy konferencji 
ze względu na koszty. Robimy sobie tylko 
jednodniowe wycieczki I pikniki. 

O co możemy się modlić? 

Proszę módlcie się o stałe miejsce na na-
bożeństwa. Jest tutaj stary, zamknięty 
katolicki kościół. Jest położony w dobrym 
miejscu i chcielibyśmy go używać na na-
sze nabożeństwa. Proszę módlcie się, aby 
jego właściciel się na to zgodził.  

Dziękuję za rozmowę, za podzielenie się 
z nami Twoimi radościami i problemami. 
Jestem pewien, że wiele osób zacznie 
się za Wami wstawiać. Niech Bóg Cię 
prowadzi!

Dziękuję I życzę moim braciom i siostrom 
w Polsce wspaniałych Bożych błogosła-
wieństw! Nasz Pan jest wielki!  

Czy możesz przedstawić siebie i zbór,  
w którym służysz?

Nazywam się Ibrahim.1 Jestem żonaty, 
mam jednego, nastoletniego syna. 

Przeprowadziliśmy się do Samsun – mia-
sta mającego około pół miliona miesz-
kańców, na brzegu Morza Czarnego  
w 2003 roku. Chcieliśmy rozprzestrzenić 
tu ewangelię i założyć zbór. Niedługo po 
naszym przyjeździe spotkaliśmy koreań-
ską rodzinę, która posiadała budynek. 
Właśnie wyjeżdżali. Ustaliliśmy, że może-
my używać tego budynku. Zaadoptowali-
śmy go do naszych potrzeb – urządziliśmy 
w nim kaplicę i inne potrzebne dla służby 
pomieszczenia. I zaczęliśmy. Jednocze-
śnie otworzyliśmy stronę internetową. 
Ku naszemu zdziwieniu, okazało się, że 
wchodzą na nią tysiące osób! W ten wła-
śnie sposób zdobyliśmy pierwsze kontak-
ty z naszymi sąsiadami. 

Zaskoczyło nas, że setki osób są chętne, 
by przyjść, odwiedzić nasz kościół, zada-
wać pytania, rozmawiać o wierze. Więk-
szość z naszych członków i osób odwie-
dzających trafia do kościoła właśnie za 
pośrednictwem strony www. Niektórzy 
trafiają również poprzez nasze osobiste 
kontakty, ale tych jest znacznie mniej. 
Od tego czasu nasz zbór przenosił się już 
kilka razy, obecne miejsce spotkań to już 
czwarte z kolei. Kościół rośnie cały czas, 
choć nasze głoszenie tutaj napotyka wie-
le trudności. 

Powiedz nam coś więcej o mieście,  
w którym służycie. 

1 Imię zmienione.

To bardzo stary ośrodek. Założono je po-
nad 2700 lat temu na szlaku handlowym 
z Miletu, ponieważ doceniono żyzne 
ziemie tej okolicy I dobre warunki por-
towe. W średniowieczu populacja była 
w połowie chrześcijańska i w połowie 
muzułmańska. Obecnie większość miesz-
kańców to muzułmanie, ale w przeszłości 
wielu z nich było pochodzenia greckiego. 
Około 100 lat temu Greków zmuszono 
do opuszczenia miasta i osiedlenia się  
w innym miejscu. To wydarzenie zbiegło 
się z dojściem do władzy Mustafy Kemala 
Ataturka (1881-1938), który zjednoczył 
wszystkich Turków w ich walce o niepod-
ległość I założył podstawy dla współcze-
snego państwa tureckiego. Poprowadził 
również zwycięsko powstanie przeciwko 
Brytyjczykom, którzy wcześniej kon-
trolowali to terytorium. Od tego czasu 
tutejsza ludność jest niepodległa, ale 
również bardzo radykalna i nastawiona  
nacjonalistycznie. 

Jak powiedziałem, większość mieszkań-
ców naszego miasta to muzułmanie, 
ale ludzie wiedzą o istnieniu katolików, 
prawosławnych I protestantów. Jednak 
nie orientują się zupełnie w mnogości 
protestanckich kościołów. Dlatego nie 
podkreślamy naszej baptystyczności, ale 
nazywamy nasz kościół po prostu „prote-
stanckim.”  Mamy zaprzyjaźniony, podob-
ny zbór w Izmirze (starożytna Smyrna),  
z którym dobrze nam się współpracuje. 
Znacznie łatwiej jest być chrześcijaninem 
w Izmirze czy Konstantynopolu, gdyż lud-
ność tam jest mniej radykalna. 

Boże błogosławieństwo 
pośród zagrożeń
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TEMAT NUMERU: PISMO ŚWIĘTE

poprzez proroków. Ale to nie stworzyło 
Pisma Świętego. Gdyby Bóg nic więcej 
nie uczynił, nigdy nie mielibyśmy Pisma 
takim, jakim je mamy. Wydarzenia bo-
wiem mają miejsce i stają się przeszło-
ścią; słowo dawniej wypowiedziane 
przemija, wraz ze swym wpływem na 
świadomość. 

Zdolność pisania Bożym darem

Zdolność zapisu słów jest wspaniałym 
darem, który Bóg powierzył człowie-
kowi, aby zachować to, co inaczej było 
zapomniane i całkowicie stracone. Tra-
dycja fałszuje relację. Święci ludzie by 
tego nie uczynili. Ale jesteśmy grzeszni. 
Grzech sprawia, że pojawia się kłam-
stwo. Grzech również odpowiada za 
brak uwagi, jest też źródłem wszelkie-
go zapominalstwa, lekceważenia i bez-
myślności. Oto dwa powody – kłam-
stwo i niedbalstwo, które ograbiają tra-
dycję z jej wartości. Z ich powodu Bóg 
dał naszej rasie zdolność pisania. Czy 
na woskowej tabliczce, czy na skale, 

pergaminie, papirusie czy na papierze, 
to bez znaczenia; ale to Bóg uzdolnił 
człowieka tak, że posiada sztukę prze-
kazywania kolejnym pokoleniom myśli, 
obietnicy, relacji z wydarzenia niezależ-
nie od własnego istnienia, łączący się  
z pewnym materialnym nośnikiem, któ-
ry sprawia, że może trwać i być czytane 
poprzez innych nawet po śmierci autora 
– oto sprawa najwyższej wagi. 

Dla nas, ludzi czytanie i pisanie to spo-
sób na społeczność. Zaczynamy od 
mówienia, które jest podstawą społecz-
ności. Ale samo mówienie zawęża ją  
do wąskich granic, podczas gdy czyta-
nie i pisanie poszerza jego zakres, sięga-
jąc do osób bardzo dalekich i pokoleń, 
które jeszcze się nie urodziły. Poprzez 
pismo następujące po sobie pokolenia 
żyją wspólnie. I dziś możemy spotkać 
się z Mojżeszem, Dawidem, Izajaszem, 
Janem, czy Cyceronem bądź Platonem; 
możemy usłyszeć ich słowa i przyjąć 
ich mentalną treść. Pismo nie jest więc 
czymś błahym, jak uważają hiperdu-
chowi ludzie kręcący nad nim nosem. 

Przeciwnie, jest wspaniałe i chwalebne 
– wyjątkowe, Boże narzędzie, poprzez 
które Bóg spaja ludzkości i pokolenia 
w żywej społeczności i miłości. Jego 
odkrycie było szczególną łaską, wspa-
nialszą niż podwojenie wszystkich na-
turalnych bogactw.

Pismo często było źle wykorzystywa-
ne; jednak, nawet w swym moralnym 
użyciu niekoniecznie jest chwalebne. 
Pomyślmy o różnicy między tekstem 
Danetgo czy Szekspira a pismami urzę-
dowymi, czy umową użyczenia! Skoro 
więc pismo może być wykorzystywane 
źle i służyć różnym celom, pojawia się 
pytanie: jaki jest jego najszczytniejszy 
cel? I bez chwili zawahania odpowia-
damy: spisanie Pisma Świętego. Jak 
mowa ludzka i języki pochodzą od 
Ducha Bożego, tak i pismo również 
uczy nas o Nim. Podczas gdy czło-
wiek używa sztuki pisania do zapisu 
myśli ludzkich, Duch Święty używa go 
do nadania myślom Bożym określonej  
i trwałej formy. Jest więc użycie ludzkie 
i Boskie. Najbardziej wyjątkowym jest  
Pismo Święte.

Pismo święte najwyższą formą pisma

Nie istnieje żadna inna księga, która 
podtrzymuje więzi pomiędzy ludzko-
ścią i pokoleniami jak Pismo Święte. 
Aby uczcić swe własne dzieło, Duch 
Święty rozpowszechnia tą Księgę na 
cały świat, aby wszyscy ludzie, wiel-
cy i mali mieli łączność z najstarszymi 
pokoleniami ludzkości. Dlatego z tej 
perspektywy powinniśmy uznać Pi-
smo Święte za najwyższą z możliwych 
form pisma w ogóle. Stąd częsty, Boży 
nakaz: „zapisz”. Bóg nie tylko mówi  
i działa pozostawiając to człowiekowi, 
czy Jego dzieła będą pamiętane, czy 
zapomniane; ale również nakazuje, 
aby były zapisane. I kiedy tuż przed 
zakończeniem objawienia Pan naka-
zuje Janowi, aby „napisał do Kościoła” 
w Efezie, Pergamonie, itd., powtarza 
w podsumowaniu to, co było cechą 
wszystkich poprzednich objawień, 
czyli, że mają być zapisane i tworzyć 
Pismo, dar Ducha Świętego, być złożo-
ne i zachowane w Kościele, który z tej 
przyczyny jest nazwany „filarem i pod-
waliną prawdy” (1 Tm 3:15). Nie, jak 
chcą niektórzy, w tym sensie, że praw-
da jest w Kościele ukryta; ale, zgodnie 

ze starożytnymi wyznajemy, że Pismo 
Święte zostało powierzone opiece  
Kościoła.

Niemniej nie twierdzimy, że względem 
każdej strony i zdania zawartego w Pi-
śmie Duch Święty nakazał: „zapisz”, jak 
gdyby Pismo, które posiadamy powstało 
w ten właśnie sposób strona po stro-
nie. Z pewnością Pismo jest natchnione 
przez Boga; stwierdzenie to zniszczono  
i wypaczono ponad wszelką miarę przez 
etycyzujących teologów, gdy rozumieją 
przez to, że „prorocy i apostołowie byli 
osobiście poruszani Duchem Świętym”. 
To pomylenie oświecenia z natchnie-
niem. Oświecenie to oczyszczenie na-
szej świadomości względem duchowej 
rzeczywistości, którego udziela Duch 
Święty w różnej mierze w różnym cza-
sie wszystkim dzieciom Bożym. Ob-
jawienie to przekazanie myśli Bożych  
w ponadnaturalny sposób poprzez cud, 
apostołom i prorokom. Ale natchnienie 
całkowicie się od nich różni. To wyjąt-
kowe działanie Ducha Bożego, poprzez 
które kieruje umysły autorów Pisma  
w procesie zapisu. „Całe Pismo przez 
Boga jest natchnione”; tu nie ma odnie-
sienia do jedynie oświecenia ani wyjąt-
kowego objawienia, ale do działania, 
które jest odmienne, i które Kościół 
zawsze nazywał natchnieniem. Stąd 
natchnienie to nazwa owego wszech-
ogarniającego działania Ducha Bożego, 
poprzez które przekazuje swemu Ko-
ściołowi kompletne i bezbłędne Pismo. 

Duch Święty w tworzeniu  
Pisma Starego Testamentu

Zdolność zapisywania datuje się od 
starożytności; poprzedza ją jednak ust-
na tradycja, której również wtedy uży-
wał Duch Święty. To oczywiste w opi-
sie Stworzenia. Wielu komentatorów 
stwierdza, że w narracji Stworzenia 
spisano wiele stuleci temu wydarzenia, 
których nikt z autorów nie mógł sam  
z siebie wiedzieć, i o których również 
my dziś mamy poznanie cząstkowe. 
Narracja Stworzenia nie jest mitem, 
ale historią. Wydarzenia miały miej-
sce zgodnie z opisem Księgi Rodzaju. 
Sam Stwórca musiał więc przekazać tę 
relację rodzajowi ludzkiemu. Od cza-
sów Adama do powstania pisma mu-
siał czuwać, aby historia była właściwie 

zachowana. Zdając sobie sprawę ze 
znaczenia i obowiązku, następujące 
po sobie pokolenia zachowywały pa-
mięć o wspaniałych Bożych dziełach 
najpierw ustnie, a następnie w zapisie.  
W ten sposób stopniowo powstała ko-
lekcja Ksiąg, które poprzez tradycję 
egipską zyskały formę zwojów, nadaną 
im przez izraelskich mędrców. Doku-
menty te zostały zebrane, uporządkowa-
ne, połączone i poszerzone przez Moj-
żesza, tworząc w jego czasach początek 
Pisma Świętego w sensie, w którym dziś 
o nim tak mówimy. 

Czy Mojżesz i owi wcześniejsi autorzy 
byli świadomi swego natchnienia, jest 
bezprzedmiotowe; Duch Święty prowa-
dził ich, wprowadzając w ich wiedzę 
to, co mieli wiedzieć, wyostrzając ich 
zdolność wydawania sądów, w wybo-
rze argumentów i relacji tak, iż wybrali 
właściwie, dając im również wyjątkową 
dojrzałość umysłu, uzdalniającą ich do 
użycia zawsze odpowiedniego słowa.

Choć Duch Święty przemawiał do 
różnych osób bezpośrednio, jednak  
w tworzeniu zapisu posługiwał się agen-
tem ludzkim. Czy dyktował wprost, jak 
w Objawieniu św. Jana, czy zarządzał 
pisaniem pośrednio, jak w przypadku 
Ksiąg historycznych i Ewangelii, sku-
tek jest ten sam: owoc pracy powstaje 
w takiej formie i o takim znaczeniu, 
jak zaplanował to Duch Święty, two-
rząc bezbłędny dokument dla Kościoła  
Bożego.

Natchnienie a proces  
powstawania tekstu 

Stąd wyznanie wiary w natchnienie nie 
wyklucza wiary w proces gromadzenia, 
redakcji, selekcji relacji, itp. Natchnienie 
im nie przeczy; rozpoznaje wszystkie 
te procesy, których ślady są wyraźne 
do dostrzeżenia w Piśmie. Różnorod-
ność stylów, wypowiedzi, powtórzenia, 
wszystko to zachowuje swoją wartość. 
Ale koniecznie należy podkreślić, że 
Pismo jako całość, jakim przedstawia 
się Kościołowi w swym ostatecznym 
kształcie co do treści, selekcji tekstów, 
układu materiału, struktury a nawet 
słów, zawdzięcza swe istnienie Du-
chowi Świętemu. Osoby, które w tych 
wszystkich procesach uczestniczyły, 
świadomie bądź nieświadomie były tak 

Zaczniemy od natchnienia w Starym 
Testamencie. Nic nie spowodowało 
więcej zamieszania i niepewności co 
do wiary w Pismo i ortodoksyjny po-
gląd dotyczący natchnienia, niż lekce-
ważąca historię i przez to nienaturalna 
praktyka mówienia o Starym i Nowym 
Testamencie równocześnie. 

Stary Testament pojawia się jako pierw-
szy; potem przychodzi Słowo wcielone 
i dopiero potem pojawia się Pismo No-
wego Testamentu. W rozważaniu dzia-
łania Ducha Świętego powinniśmy więc 
zachować ten sam porządek. Do chwili 
Wcielenia nie istniało Pismo inne, jak 
Stary Testament. Pytanie, które musimy 
sobie postawić brzmi: jak ująć działanie 
Ducha Bożego w pojawieniu się  owego 
Pisma? 

Rozważaliśmy już, jakie działania na 
to przygotowywały. Poprzez wspania-
łe Boże dzieła Bóg stworzył nowe ży-
cie na tym świecie; a po to, aby ludzie 
mogli w nie uwierzyć, przemawiał do 
nich bezpośrednio i pośrednio – czyli 

Abraham Kuyper

Natchnienie     
     i Duch Święty
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kontrolowane przez Ducha w swym 
sposobie myślenia, sądach, ocenach, 
doborze słów i samym zapisywaniu, że 
ich produkt ostateczny przekazany po-
tomności posiada gwarancję doskona-
łości Bożego, absolutnego autorytetu. 

Natchnienie a wątpliwości

To, iż Pismo samo wywołuje wiele py-
tań i wątpliwości, i w wielu aspektach 
nie stwarza wrażenia całkowicie na-
tchnionego nie przeczy faktowi, iż cały 
ów duchowy wysiłek był pod kontrolą  
i kierownictwem Ducha Świętego. Pi-
smo bowiem musiało tak zostać stwo-
rzone, aby pozostawić przestrzeń dla 
działania wiary. Nie powstało po to, 
aby wszelka krytyka była niemożliwa  
i by w oparciu o to je przyjmować. To 
by wyeliminowało potrzebę wiary. Wia-
ra chwyta się go bezpośrednio i całym 
naszym jestestwem. Abyśmy mieli wia-
rę w Słowo, Pismo musi nas spotkać nie  
w naszej krytycznej ocenie, ale głębiej, 
w naszej duszy. Wiara w Pismo jest 
działaniem życia, którego, o martwy 
człowieku (!), nie posiadasz. Jest ono 
możliwe jedynie, gdy uzdolni cię do 

tego Ożywiciel, Duch Święty. Ten, który 
sprawił, że Pismo Święte zostało spisane 
jest tym samym, który musi zadziałać, 
byś je przyjął. Bez niego owo dzieło Bo-
skiego mistrzostwa cię nie dotknie. Stąd 
wierzymy po pierwsze, że Duch Święty 
wybrał ową ludzką konstrukcję Pisma 
rozmyślnie, abyśmy mogli łatwiej nim 
żyć; po drugie, iż różne kamienie zgor-
szenia zostały wprowadzone weń po to, 
aby było niemożliwe dla człowieka, by 
przyjąć je w łatwy, jedynie intelektualny 
sposób, bez prawdziwej wiary. 

Słowo Wcielone

Skompletowanie Starego Testamentu 
nie zakończyło działania Ducha Świę-
tego dla Kościoła. Pismo jest narzę-
dziem Bożym, poprzez które wpływa 
na sumienie grzesznika i otwiera jego 
oczy na piękno Boskiego życia, ale nie 
potrafi wprowadzić owego życia do 
Kościoła. Dzieje się to przez kolejne 
działanie Ducha, czyli przygotowanie 
ciała Chrystusowi. Zgodnie z Listem 
do Hebrajczyków (10:5) Kościół musi 
wyznawać, że istnieje przysposobienie 
ciała dla Chrystusa. 

Gdy połączymy te 
słowa z relacjami 
ewangelicznymi, 
nie można za-
przeczyć, iż przy-
gotowanie ciała 
dla Chrystusa jest 
szczególnym dzie-
łem Ducha Święte-
go. Anioł bowiem 
mówi Marii: „Duch 
Święty zstąpi na 
ciebie i moc Naj-
wyższego zacieni 
cię. Dlatego też 
to, co się naro-
dzi, będzie święte  
i będzie nazwane 
Synem Bożym” 
(Łk 1:35). Oraz: 
„Józefie, Synu Da-
widowy, nie lękaj 
się przyjąć Marii, 
żony swej, albo-
wiem to, co się  
w niej poczęło, jest 
z Ducha Świętego” 
(Mt 1:20). Oba te 

fragmenty ewidentnie chcą nam przeka-
zać wrażenie, że poczęcie i narodzenie 
Jezusa są ponadnaturalne; że nie dzieją 
się z woli ludzkiej, ale są dziełem Du-
cha Bożego. 

W tym dziele należy odróżnić dwie 
sprawy: po pierwsze, stworzenie ludz-
kiej natury Jezusa, i po drugie, Jego 
oddzielenie od grzeszników. W kwe-
stii pierwszej Pismo naucza, że żaden 
człowiek nie może nazywać się ojcem 
Jezusa. Józef działa i pojawia się, jako 
ojczym, Pismo nie mówi o jego ojco-
stwie. W poczęciu Chrystusa przez Ma-
rię nie powołano do życia nowej istoty, 
jak we wszystkich innych przypadkach, 
ale Ten, który istnieje od wieczności, 
wkroczył w żywą więź z naturą ludz-
ką. Pismo jasno tego naucza. Chrystus 
istniał przed założeniem świata. Przyjął 
na siebie postać sługi. Kiedy poczyna 
się nowa istota, skutkiem jest nowy 
człowiek. Ale kiedy Syn, który istniał 
w wieczności z Ojcem, zyskuje wraz  
z nami udział w ciele i krwi, zyskuje 
naszą ludzką naturę w jedności ze swą 
Osobą, stając się prawdziwym czło-
wiekiem; ale nie jest to powstanie no-
wej Osoby. Chrystus jest jedną Osobą,  
w pełni Synem Bożym i Synem Czło-
wieczym. 

Po drugie, owo bosko- ludzkie jeste-
stwo Pośrednika, który zgodnie ze 
swą ludzką naturą również posiadał 
duchowe życie, zostało zachowane 
od wewnętrznego skażenia, które od 
urodzenia wpływa na nasze jestestwo 
i osobowość. 

Chrystus nie potrzebował więc odro-
dzenia, którego my, jako grzeszne oso-
by potrzebujemy. Ale to, czego potrze-
bował Chrystus jako człowiek to dary 
Ducha Świętego, które ożywiały przy-
jętą przez Niego naturę tak, iż wypeł-
nił Boży plan. A ostatecznie przemienił 
owo znikome ciało nie poprzez odro-
dzenie, ale zmartwychwstanie, do na-
tury chwalebnej, pozbawionej choćby 
najmniejszych śladów słabości, gotowej 
na najwyższe wywyższenie. 

Natchnienie apostolskie

Jaka jest natura działa Ducha Świętego 
w natchnieniu apostołów? Poza teo-
rią natchnienia mechanicznego i natu-

ralistycznego1, które odrzucamy jako 
prymitywną i odstępczą, istnieje teoria 
etycyzująca i reformowana. Zgodnie  
z pierwszą z nich, natchnienie apostol-
skie odróżnia się od działania Ducha 
w ludziach wierzących nie w swej na-
turze, ale intensywności. Twierdzi ona, 
że poprzez Wcielenie pojawia się nowa 
natura bosko-ludzka. Ci, którzy posia-
dają udział w owej nowej naturze to 
ludzie wierzący; pozostali to niewierzą-
cy. W owych wierzących świadomość 
stopniowo ulega zmianie, oświeceniu 
i uświęceniu. Stąd postrzegają świat  
w inny sposób – ich duchowe oczy 
zostały otwarte, widzą świat duchowy 
dla niewierzących nieistniejący. Jednak 
skutki tego nie są we wszystkich takie 
same. Bardziej wyróżnieni widzą ostrzej 
i precyzyjniej niż mniej wyróżnieni.  
A najwspanialsi z nich, którzy posiada-
ją owo bosko-ludzkie życie najobficiej, 
postrzegający rzeczywistość Królestwa 
z doskonałą niemal precyzją, to apo-
stołowie. Stąd, natchnienie apostolskie  
i oświecenie wierzących są w swej na-
turze tym samym, różniąc się jedynie 
intensywnością. 

Nie możemy się z tym zgodzić. Naszym 
zdaniem wszelkie próby utożsamiania 
natchnienia apostolskiego z oświece-
niem wierzących całkowicie niszczą 
owe pierwsze. Twierdzimy, że natchnie-
nie apostołów było wyjątkowej, innej 
natury i rodzaju niż działanie Ducha, 
które Pismo nazywa oświeceniem wie-
rzących. Apostołowie oczywiście byli 
ludźmi oświeconymi i na to chętnie 
się zgodzimy. Ale to, naszym zdaniem  
w żaden sposób nie sięga ku natchnie-
niu apostołów; to coś poza – nie zawie-
ra się w natchnieniu, ale jest dodatkiem. 
Kościół zaś musi uznawać i szanować 
natchnienie jako szczególne, wyjątkowe 
działanie Ducha Świętego, które obecne 
było jedynie w apostołach. 

Zgodnie z poglądem etycyzującym, Li-
sty są pismami bardzo pobożnych, wy-
jątkowych, uświęconych osób; ujawnie-
niem myśli szczególnie uduchowionych 
jednostek. A jednak, powiedziawszy to 
wszystko, są oni omylni, może mówią 
prawdę w 90%, ale istnieje możliwość, 
że pozostałe 10% to błędy i pomyłki. 
Nawet jeśli jeden bądź dwa Listy są  

1 Teoria mechaniczna zaprzecza roli czynnika ludzkiego; 
teoria naturalna zaprzecza istotnemu działaniu Ducha 
Świętego. 

całkowicie prawdziwe, cóż nam to 
pomoże, skoro nie wiemy, które to?  
W gruncie rzeczy, jesteśmy pozostawie-
ni bez prawdziwej pewności.

Dlatego Kościoły reformowane na ów 
pogląd się nie zgadzają, a protestuje 
przeciwko niemu sama świadomość 
osób nawróconych. To, czego bowiem 
szukamy w owych Bożych apostołach 
to właśnie Bożej pewności, wiarygod-
ności i zdecydowania. Czytając ich 
Pisma chcemy móc na nich całkowi-
cie polegać. Właśnie owa pewność 
była siłą Kościoła wszystkich wie-
ków. Jedynie to przekonanie dawało 
Kościołowi wytchnienie. A i Kościół 
współczesny instynktownie to rozpo-
znaje, że właśnie wiarygodność jego 
Biblii zostaje mu odebrana przez po-
glądy pozbawiające Pisma apostolskie  
bezbłędności. 

Święci apostołowie Pańscy pojawiają 
się w swych Pismach takimi właśnie. 
Święty Jan, umiłowany spośród dwuna-
stu świadczy nam o wyjątkowej obietni-
cy, którą Jezus Pan dał swym apostołom 
mówiąc: „On, Duch Prawdy, wprowa-
dzi was we wszelką prawdę” (J 16:13). 
Słowa tego nie powinniśmy odnosić 
bezpośrednio do wszystkich chrześci-
jan, ale wyłącznie do apostołów. I jesz-
cze raz: „Duch Święty... nauczy was 
wszystkiego” (J 14:26). To obietnica nie 
dla wszystkich, ale dla apostołów za-
bezpieczająca dar dla nich, ewidentnie 
odmienny niż oświecenie. Więcej, Pan 
Jezus nie tylko zapewnia, że słowo wy-
chodzące z ich ust będzie słowem Du-
cha Świętego. Ale również zapewnia, 
że będą mieć autorytet tak wielki, jak 
gdyby mówił sam Bóg: „...dziękujemy 
Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo 
Boże, które od nas słyszeliście nie jako 
słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwe, 
jako Słowo Boże” (2 Tes 2:13). 

Jako wyjątkowi reprezentanci Jezu-
sa apostołowie zajmują szczególne 
miejsce w ludzkości, Kościele i historii 
świata będąc przyodziani w szczególną 
moc, która wymagała odpowiedniego 
działania Ducha Świętego. Nie od-
mawiamy im nowej, duchowej natury  
i doświadczenia oświecenia; ale ich 
bezbłędny autorytet nie opiera się i nie 
wypływa ze stanu ich serc. Pamiętajmy, 
że Piotr, który był szczególnym aposto-

łem upadał kilkakrotnie w grzech. Byli 
święci, bo jak inni chrześcijanie byli 
ukryci w Chrystusie; byli zaś świętymi 
apostołami ze względu na swe wysokie 
powołanie i dzieło Ducha Świętego. 

Natchnienie prorockie i apostolskie

W końcu, należy zapytać, czy istnieje 
różnica w działaniu Ducha Świętego 
względem proroków i apostołów. Od-
powiadamy twierdząco. Wyrocznie 
Ezechiela różnią się od Ewangelii Jana. 
List do Rzymian składa świadectwo in-
nego sposobu natchnienia niż proroc-
twa Zachariasza. Niewątpliwie Księga 
Objawienia dowodzi, że apostołowie 
otrzymywali natchnione wizje. Zasad-
nicza różnica zawiera się w wielkim 
fakcie wylania Ducha Świętego. 

Prorocy byli natchnieni przed Pięć-
dziesiątnicą a apostołowie po niej. Ten 
fakt tak silnie zmienia ich działanie, że 
przed tym wydarzeniem widzimy ich 
biernymi, a po nim aktywnymi w swym 
apostolskim powołaniu. A skoro przez 
wylanie Ducha Świętego zaczął on 
zamieszkiwać w Kościele, który wcze-
śniej na to przygotowywał, oczywiste 
jest, że różnica w sposobie natchnienia  
w Starym i Nowym Testamencie zawie-
ra się w fakcie, że pierwsze przychodziło 
do proroków z zewnątrz, podczas gdy 
drugie przychodziło do apostołów od 
środka, ukazując się z ciała Chrystusa. 

Dlatego też prorocy dają nam, ogólnie 
mówiąc, wrażenie natchnienia raczej 
bardziej niezależnego od ich osobiste-
go, duchowego życia, podczas gdy na-
tchnienie apostołów wydaje się niemal 
nierozerwalnie związane z życiem ich 
duszy. Z pewnością więc, znaczenie 
osobistej świętości ujawnia się znacz-
nie bardziej u apostołów niż proro-
ków. A jednak, i w przypadku proroka 
i apostoła natchnienie jest całkowicie 
wyjątkowym dziełem Ducha Świętego, 
poprzez które, w sposób dla nas nie 
do pojęcia i nawet dla nich nie zawsze 
uświadomiony, zostali uchronieni od 
wszelkiego błędu.  

tłum. M. Wichary

Niniejszy artykuł to skrót rozdziałów  
15 i 31, wraz z fragmentami rozdziałów 
pomiędzy nimi, z: A. Kuyper, The work of 
the Holy Spirit, London 1900. 

Już do nabycia w księgarni przy I Zborze Warszawskim (ul Waliców 25)  

oraz internetowo na stronie Kościoła: www.baptysci.pl/ksiegarnia
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Gdy wiele lat temu po raz pierwszy spotkałem baptystów 
wrocławskich to, co mnie szczególnie pociągnęło, to ich 
przywiązanie do Biblii. A że i w moim przypadku Biblia była 
ważnym elementem budowania wiary, dość szybko znala-
złem wspólny język, i tak po paru latach stałem się człon-
kiem naszej wspólnoty. Pamiętam spotkania młodzieżowe, 
na których z pasją dyskutowaliśmy na różne tematy biblijne  
i zawsze brakowało nam czasu, aby skończyć dyskusję.  

Od tamtej pory minęło wiele lat. W zasadzie dzisiaj na-
leżę już do kategorii wiekowej „senior” i dostrzegam, że 
odwracamy się od Biblii. Gdy kilka lat temu studiowałem 
w WBST w Radości, to z przerażeniem wysłuchałem 
oświadczenie jednego z wykładowców, że kandydaci do 
seminarium nie czytają i nie znają Starego Testamentu,  
a i Nowy też w porównaniu do dawnych roczników, znają 
słabo. Jeśli sytuacja tak wygląda w przypadku osób, które 
chcą się zaangażować w służbę zborową, to jak wygląda 
wśród tych, którzy takich planów nie mają? 

Od lat prowadzimy w zborze batalię o grupy biblijne i trze-
ba przyznać zainteresowanie tematem jest raczej słabe. 
Przez te lata mojej aktywności zborowej coś radykalnie 
zmieniło się w naszej mentalności i myślę, że wszyscy na 
tym tracimy. Warto może zadać sobie pytanie: dlaczego 
tak się dzieje? Oraz: co zrobić, aby się temu nie poddać? 

Przemiany, którym się poddajemy
Powody myślę są różne, zarówno wypływające z nas 
samych jak i zewnętrzne. Przeżywamy okres przemian 
związanych z pojawieniem się nowych środków przeka-
zu, jak chociażby Internet, telewizja, telefonia komórko-
wa. To wszystko zmienia nas w sposób radykalny. Książka 
coraz częściej przegrywa z multimedialnymi lub filmowy-
mi treściami. Musi się to odbić na naszym zainteresowa-
niu czytaniem i poznawaniem Biblii. 

Dzisiejsi baptyści inaczej patrzą na wiele zagadnień niż nasi 
poprzednicy, a co więcej jedni i drudzy byli przekonani  
o biblijności swoich poglądów. Stawia to przed nami pyta-
nie, na ile kultura i świecka etyka może mieć wpływ na inter-
pretację Biblii? Trudno na to pytanie znaleźć jednoznaczną 
odpowiedź, gdyż świadectwo wiary kościoła zawsze łączy 
się z kulturą naszego życia i poziomem naszego poznawania 
Biblii, a też kształtowanym świeckim postrzeganiem świata. 
Pomiędzy interpretacją Biblii a nadużyciem interpretacyj-
nym jest bowiem dość nieostra granica, którą ławo przekro-
czyć. Wystarczy wspomnieć tutaj dyskusję na łamach Sło-
wa Prawdy dotyczącą rozwodów (dyskusja sprzed paru lat),  
w której autorzy powołując się na podobne wersety docho-
dzili do radykalnie różnych wniosków, generalnie sprzecz-
nych ze sobą. Powodem tego nie była niedokładność Biblii, 
co raczej próba niektórych autorów ulżenia niedoli rozwie-
dzionych, próba wczytania w tekst Biblii tego, czego ta księ-
ga raczej nie mówi. Podobny wymiar ma dyskusja na temat 
muzyki w kościele, spożywania alkoholu, tańców, dopusz-
czenia do urzędu pastora kobiet i wiele innych. Przemiany 
społecznej mentalności rzutują na nasze próby zmiany prak-
tyki kościoła, zdarza się, że w niepożądanym kierunku. 

Wpływ każdego z nas
Wpływ na poglądy przywódców zborowych mają zwykli 
członkowie kościoła, tu konieczne jest skupienie uwagi na 
naszym indywidualnym wzroście duchowym, na naszej doj-
rzałości w wierze. Czy ja i ty jeszcze jesteśmy biblijnie wie-
rzącymi? – To jest kluczowe zagadnienie rzutujące na obraz 
całości. Gdy bowiem moje osobiste poszukiwania prawdy 
nie oprę o Biblię i jej przesłanie to wtedy moja wiara ulega 
zeświecczeniu, co przekłada się na poziom radykalizmu na-
uczania zborowego, gdyż pastorzy są częścią społeczności 
zborowej, a tu decyduje większość. 

Nie bądź wierzącym tylko w niedzielę!
Podstawowym czynnikiem, który powinien kształtować 
światopogląd baptystyczny jest budowanie go w oparciu  
o Pismo Święte. Ta wydawać by się mogło oczywistość wca-
le taka nie jest. Z mojego doświadczenia duszpasterskiego 
wynika, że coraz więcej w naszych zborach mamy niedziel-
nych baptystów, dla których jedyny kontakt z wiarą, Bogiem 
i poznawaniem Słowa to niedzielne nabożeństwo. Potem 
wiara ich już tak mocno nie interesuje, aby poświęcać jej 
czas, którego mają tak mało. Ostatnio w gronie liderów za-
stanawialiśmy się, czy nie zorganizować w zborze wykła-
dów na temat podstaw teologii systematycznej, lub jeszcze 
prościej wiadomości katechizmowych (chociaż takiego pol-
scy, współcześni baptyści nie mają). 

Szybki wzrost kościoła kładzie, bowiem odpowiedzialność 
za nauczanie nie tylko w czasie przygotowań do chrztu, ale  
i potem. Każdy z nas musi w sobie pokonać lenistwo i pój-
ście na łatwiznę i musi wywalczyć w swoim programie dnia 
czas na duchowe budowanie wiary biblijnej. W dzisiejszym 
chronicznym braku czasu na wszystko wygospodarowanie 

czasu na budowanie wiary wcale nie jest łatwe i proste, 
wszystko, bowiem stoi nam na przeszkodzie, a sprawy pilne 
zawsze są przed ważnymi. Być może, dlatego tak wielu z nas 
odkłada na później swoje studia nad Biblią. 

Analizuj to, jak i o czym myślisz!
Zastanawiam się czasami, na ile w moim światopoglądzie 
nauczanie Biblijne jest przed wszystkimi innymi wpły-
wami? Przecież w nas koncentrują się przeróżne infor-
macje z prasy, telewizji, naszego doświadczenia i z Biblii, 
pytanie tylko czy ta ostatnia wymieniona jest na końcu 
czy na początku naszego systemu wartości? Wydaje się, 
że w wielu przypadkach na końcu, gdyż nie znamy tek-
stu biblijnego a więc i też nie możemy na nim budować 
swojej wiary. Wystarczy na grupie biblijnej, czy na spo-
tkaniu zborowym podać odnośnik z mało używanej księ-
gi biblijnej, aby zobaczyć jak wielu ma problem ze znale-
zieniem jej w tekście Biblii. Jeśli nie czytamy to przecież  
i trudno nam jest takie miejsce znaleźć. 

Nie możemy uważać swojej wiary za biblijną skoro księ-
ga ta tak rzadko pojawia się w naszym programie dnia. 
Wiara zbudowana na Biblii jest życiem przeoranym tre-
ściami Słowa Bożego, aby tak się stało musimy pozwolić 
Bogu, aby nasze życie przemieniał w rytm naszego po-
znawania Pisma Świętego i przesłania z niego płynącego. 
Z drugiej strony, gdy my zaniedbujemy osobiste pozna-
wanie Boga w Piśmie Świętym to i nasze życie nie może 
ulec przeoraniu przez to Słowo. W takiej sytuacji przyj-
mujemy system wartości oferowany przez środowisko,  
w jakim żyjemy i wydaje nam się, że oferta świata musi być 
w zgodzie z nakazami Boga. Proces ten nazwany laicyza-
cją ma miejsce nie tylko w największym kościele polskim,  
ale i w naszym niestety też. Świecki styl życia dociera coraz 
bardziej do nas, a przejawem tego jest rosnąca akceptacja 
dla rozwodów, wolnych związków, czy spotkań w klubie na 
piwie, co jeszcze niedawno byłoby wystarczającym powo-
dem do wyłączenia ze zboru. 

Wyzwanie
Co więc robić, aby było inaczej? Musimy zawsze pamiętać 
na słowa listu do Hebrajczyków: 
Bo Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszel-
ki miecz obosieczny, przemieniające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary  
i myśli serca (Hbr 4:12). 

Czy też słowa ap. Pawła: 
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do 
nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wycho-
wywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był do-
skonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany  
(2 Tym. 3:16-17).

Tu mamy nie tylko zalecenie do ogólnego nauczania  
w oparciu o Pismo, ale też zalecenie do indywidualne-
go badania swojego życia, do indywidualnego wzorca  Woda Niebieska Wydawnictwo Marek Ruczaj

ul. Kujawska 53/1 • 15-548 Białystok • NIP 542-209-59-88
wodaniebieska.com • biuro@wodaniebieska.com • tel. 605 47 80 08

Autor: David Helm
Ilustracje: Gail Schoonmaker
Tłumaczenie: dr Mateusz Wichary
ISBN 978-83-63345-00-6

„Wielka Opowieść. Historia Biblijna dla dzieci” to polska wersja książki „The Big 
Picture Story Bible” oryginalnie opublikowanej przez amerykańskie 
wydawnictwo Crossway (www.crossway.org).

Jest to szczególna pozycja. Po pierwsze, jest to przekrój całego Pisma Świętego. 
Po drugie, pokazuje czytelnikowi, że zarówno Stary jak i Nowy Testament 
stanowią nierozerwalną całość. Głównie z tych względów, jako Wydawca 
podjąłem się wydania tej książki w języku polskim. Interesujące, barwne 
ilustracje decyzję moją tylko umocniły.

Zachęcam do bliższego zapoznania się z „Wielką Opowieścią”. Na stronie 
internetowej wydawnictwa można obejrzeć dwa przykładowe rozdziały. Książka 
stanowi idealny prezent dla dzieci, jest również dobrym narzędziem dla 
nauczycieli szkółek niedzielnych.  

Woda Niebieska, wydawnictwo chrześcijańskie
ma zaszczyt przedstawić:

Cena brutto książki: 70 zł
Dla odbiorców hurtowych przewidziane zostały stosowne rabaty.
Ilość dla zamówień hurtowych: 5 egz. lub wielokrotność tej ilości.
Zapraszam do współpracy księgarnie, zbory i kościoły.

Wspaniała Opowieść dla naszych milusińskich
Prawie 2 kg dużych, kolorowych ilustracji 

Biblijny przekaz,
od Księgi Rodzaju po Apokalipsę Św. Jana

Opis Wszechmogącego Boga,
zawsze miłującego, zawsze sprawiedliwego

Zachęta do życia w wierze
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego

 Wydanie 1 • Białystok 2012
 Oprawa twarda szyta

Objętość: 456 stron • Waga: 1,85 kg
Wymiary (wys. szer. gr.):  23,5 x 24 x 3,5 cm

TEMAT NUMERU: PISMO ŚWIĘTE

Ryszard Tyśnicki

Czy wciąż jesteśmy     
wierni Biblii? 
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pobożności budowanej na Piśmie Świętym. Tu przed zbo-
rem i liderami stoi niezmiernie ważne zadanie, zachęcania 
wiernych do budowania swojego życia w oparciu o Pismo 
Święte, do wprowadzenia do programu swojego dnia ci-
chego czasu praktykowanego codziennie. Jedynie, bo-
wiem wtedy, gdy sami będziemy wzrastali w Bogu, życie 
nasze zbliży się do standardu biblijnego. 

Jako kościół musimy uczyć się wykorzystywać współcze-
sne środki komunikacji. Niewątpliwym atutem jest Internet, 
to tu przeniosło się życie społeczne, ale też i poszukiwania 
intelektualne. Coraz częściej się mówi, że jeśli czegoś nie 
ma w Internecie to to nie istnieje. Bycie więc w Internecie 
staje się koniecznością. Skoro tak trudno jest współcze-
snemu człowiekowi czytać Biblię w wydaniu książkowym 
to może przeczyta ją na stronach www. Idąc tym tropem 
sam zamieściłem na mojej stronie internetowej rozważa-
nia na każdy dzień. Moje „Słowo na dziś” zostało napisa-
ne w sposób, jaki dzisiaj jest dobrze przyswajany przez 
młode pokolenie, krótki tekst z mocnym przesłaniem zbu-
dowany na Słowie Bożym. 

Należy budować dzisiaj przesłanie zborowe zbudowane 
nie tylko na słowie mówionym, ale na obrazie, multime-
diach. Gdyż o wiele łatwiej takie przesłanie dociera szcze-
gólnie do młodego pokolenia. Tu też jest istotne, aby życie 
zborowe przebiegało nie tylko na nabożeństwie, ale aby-
śmy znaleźli ofertę dla chętnych poza niedzielą. Bazą tych 
spotkań może być dostosowane do grupy przesłanie Biblii, 
ukierunkowane na potrzeby i sposób myślenia małej grupy. 

Na nowo musimy nauczać i zachęcać do „cichego czasu” –  
gdyż dla współczesnego baptysty nie jest to już tak oczywiste. 
Przemiany muszą się bowiem zacząć od nas samych. Odpo-
wiedzmy sobie szczerze, czy czytam codziennie Biblię? Czy 
ona mnie zmienia? Czy mam swój „cichy czas”? Jeśli założy-
my sobie reżim codziennego czytania po połowie rozdziału 
z Nowego i Starego Testamentu to w ciągu krótkiego okresu 
czasu przeczytamy całą Biblię poświęcając na to nie więcej 
niż 15 minut dziennie. A po latach takiej praktyki będziemy  
znali tekst Biblijny na pamięć. To nie jest trudne, wymaga tyl-
ko od nas samodyscypliny. Gdy w ten sposób szukając praw-
dy Bożej natrafimy na trudne miejsca być może zmobilizuje 
nas to do szukania odpowiedzi w małej grupie, szukającej  
tak jak my prawdy. 

Żywa wiara nie może być budowana jedynie na niedziel-
nym nabożeństwie, wiara musi objąć nas całych, codziennie  
i w każdej chwili. Zamiast narzekać na niedostatki życia 
zborowego zacznijmy budować swoją wiarę indywidualnie 
poprzez cichy czas połączony z czytaniem Biblii. Otwórz-
my siebie na potrzeby innych, a wtedy znajdziemy czas na 
wspólne poszukiwania prawdy Bożej objawionej w tekście  
Biblijnym.  

Słowo Prawdy to pismo od 1925 roku wydawane przez  
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Towarzyszy nam nieprzerwanie 
- z wyjątkiem czasu II wojny światowej i najczarniejszego okresu  
stalinizmu - przez owe 86 lat. W tym czasie nie tylko dla baptystów, 
ale i naszych sąsiadów, znajomych, wszystkich, którzy szukali drogi do  
pojednania się i głębszej relacji z Bogiem, było wielką pomocą i zachętą. 

Nasze cele to:
• przybliżać Boże Słowo w całym jego bogactwie odniesień do naszego życia
• przedstawiać moc Słowa Bożego widoczną w przemienionym życiu zarówno jednostek, rodzin,  

jak i kościołów (świadectwa: nawrócenia, uzdrowienia, Bożej pomocy i Bożego prowadzenia)
• zachęcać do ewangelizacji, podejmowania twórczych działań, tworzenia nowych inicjatyw
• przedstawiać żywą autentyczną wspólnotę i różnorodność naszych zborów (relacje z wydarzeń, 

rocznic, konferencji, inicjatyw społecznych) dzięki czemu poznajemy się wzajemnie i zachęcamy 

Zamów dla siebie i bliskich!
(Warunki prenumeraty i przekaz wpłaty znajdują się wewnątrz czasopisma)

2013prenumerata

„Cichy czas” – to popularne w wielu zborach określenie oznacza czas wy-
gospodarowany w ciągu każdego dnia na wyciszenie się od codziennych 
spraw, czytanie Słowa Bożego w skupieniu i ze zrozumieniem oraz konfron-
towanie z nim własnego życia. Dodatkowo może to oznaczać przeglądanie 
Biblii w szerszym kontekście np. według wybranego tematu, zapamiętywa-
nie tekstu lub zadawanie sobie pytań pomocniczych dla lepszego zrozumie-
nia czytanego fragmentu. To również czas osobistych refleksji i decyzji, ale 
przede wszystkim szczerej modlitwy. (AK, red.)

Nadszedł czas na poważną i otwartą 
debatę na temat finansów w naszych 
zborach oraz w całym naszym Ko-
ściele. Zarówno poziom dyskusji na 
ten temat na ostatniej Konferencji Ko-
ścioła,  jak też niektóre wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Kościoła, któ-
re znalazły się w jego wywiadzie do 
„Słowa Prawdy” (zob. nr 9/2012, s. 6-9) 
powinny sprowokować członków na-
szego Kościoła do szczerego podjęcia 
tego tematu. Wszak wciąż temat pie-
niędzy czy finansów w Kościele stano-
wi swoiste tabu, które czas najwyższy 
przełamać. Nie da się bowiem funkcjo-
nować zborom jak i całemu Kościołowi 
bez pieniędzy, które można pozyskać 
dzięki ofiarności i poczuciu solidar-
nej odpowiedzialności nas wszystkich 
za rozwój dzieła Bożego, zarówno na 
płaszczyźnie zborowej jak też ogólno-
kościelnej.

Skąpy Kościół – to słaby Kościół, któ-
ry nie ma i nie będzie miał szans du-
chowego rozwoju. Raczej będzie się 
kurczył i zamierał, ograniczał kolejne 
swoje dziedziny wpływu i służby. Du-
chowa odnowa i oczekiwane przez 
lata przebudzenie nie wydarzą się mię-
dzy innymi dlatego, że nie jesteśmy  
i nie będziemy gotowi ponieść kosztów 
z tym związanych. Wiele odważnych  
i śmiałych wizji nie da się urzeczywist-

nić między innymi dlatego, że „nasz 
portfel nawraca się jako ostatni”.

Ilekroć Pismo Święte opisuje momen-
ty przebudzeń, czy duchowej odno-
wy, chciejmy zauważyć, że towarzy-
szyło im zwykle nie tylko wyznanie 
grzechów, pokuta i powrót do Słowa 
Bożego oraz inne duchowe oznaki, 
ale również spontaniczna ofiarność  
i poświęcenie na rzecz Bożej świątyni, 
jej kapłanów i Lewitów, a w realiach 
Nowego Testamentu na szeroko ro-
zumiane potrzeby w Kościele Jezusa 
Chrystusa. Spójrzmy na kilka biblijnych 
przykładów.

Bezsprzecznym liderem niezwykłej 
ofiarności jest król Dawid, który przy-
gotowując materiały do budowy świą-
tyni, powiedział tak:„Według wszelkich 
moich możliwości przygotowałem dla 
świątyni Boga mojego złoto na to, co 
ma być ze złota, srebro na to, co ze sre-
bra, spiż na to, co ze spiżu, żelazo na 
to, co z żelaza, drzewo na to, co z drze-
wa (...). Ponadto, ponieważ upodoba-
nie mam w domu Boga mojego (podkr. 
moje - AS), oddaję na rzecz świątyni 
Boga mojego to złoto i srebro, które 
jest moją osobistą własnością, oprócz 
tego wszystko, co przygotowałem dla 
przybytku świętego” (1 Kronik 29,2-3). 
A potem rzucił wyzwanie dla swoich 

poddanych, mówiąc: „A kto gotów dzi-
siaj okazać szczodrą dłoń dla Pana?” 
(w. 5b). Jego niezwykły i zaraźliwy 
przykład podziałał na wszystkich ksią-
żąt rodów i plemion izraelskich, którzy 
również okazali się hojnymi „sponsora-
mi” budowy świątyni (w. 6-8), a za ich 
przykładem poszli zwykli ludzie. Bar-
dzo wymowny jest werset 9, w którym 
czytamy: „A lud radował się z tego, 
że tak ochotnie składali oni swe dary, 
gdyż z całego serca składali te dary 
Panu”. Oto co znaczy mieć ochotne 
serce dla Boga!!

Kiedy król Joasz powziął myśl, aby od-
nowić zaniedbaną świątynię Pańską,  
a której stan symbolizował stan ducho-
wy narodu w tamtych czasach, nawet 
sami Lewici nie śpieszyli się z wyko-
naniem woli króla. Król nakazał więc 
ustawić w bramie świątyni skrzynię do 
zbierania ofiar na ten cel. Jak ludzie 
zareagowali na to oczekiwanie swe-
go króla? „I ucieszyli się wszyscy do-
wódcy i cały lud, toteż przynosili datki  
i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili 
(...). Tak robiono codziennie i zebra-
no bardzo dużo pieniędzy” (2 Kronik 
24,10-11). Ludzie dawali z radością,  
a więc chętnie i bez przymusu, a do-
wódcy jako liderzy dawali innym 
przykład niewymuszonej ofiarności na 
Boże dzieło.

Andrzej Seweryn

NIE ZANIEDBAMY
DOMU NASZEGO BOGA!!!

Rzecz o finansach w Kościele
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Kolejnym duchowym reformatorem 
był król Hiskiasz, który „nakazał lu-
dowi, aby oddawali część należną 
kapłanom i Lewitom, ażeby oni mo-
gli dokładnie spełnić przepisy zakonu 
Pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie 
się rozpowszechniła, złożyli synowie 
izraelscy pierwociny zboża, moszczu, 
oliwy, miodu i wszelkich płodów rol-
nych i przynieśli obfite dziesięciny 
ze wszystkiego (...). Odkąd zaczęto 
przynosić tę świętą daninę do świą-
tyni Pańskiej, najadaliśmy się do syta,  
a jeszcze dużo pozostało, gdyż Pan po-
błogosławił swojemu ludowi” (2 Kro-
nik 31,4-5.10). Oto jak Bóg zareagował 
na ofiarne i oddane serca swego ludu 
- błogosławieństwem!

Wielkimi reformatorami i odnowicie-
lami życia duchowego narodu izra-
elskiego po jego powrocie z niewoli 
babilońskiej byli również: Ezdrasz i Ne-
hemiasz. Ci mężowie Boży byli świa-
domi, że bez pieniędzy nie da się od-
restaurować życia religijnego, świątyni  
i kultu Bożego. Dlatego też zachęcili lud 
do ofiarności na dzieło Boże i ci odpo-
wiedzieli bardzo chętnie, ponieważ za-
nim jeszcze fundamenty świątyni były 
ukończone, lud składał nie tylko ofia-
ry obowiązkowe wynikające z treści 
Zakonu, ale także dobrowolne ofiary 
Panu (Ezdr. 3,5). Działo się tak dlatego, 
ponieważ kiedy Nehemiasz opowie-
dział im o dobrotliwej ręce Boga nad 
nim, ludzie zawołali: „Zabierzmy się 
do budowy! I przyłożyli ręce do do-
brego dzieła” (Neh 2,18). Ale nie tylko 
o słowa tu chodziło. Nehemiasz okazał 
się liderem duchowym, który dał oso-
bisty przykład ofiarności na dzieło od-
budowy świątyni, ponieważ nie tylko 
nie skorzystał z utrzymania przysługu-
jącego namiestnikowi, ale jeszcze sam 
osobiście zapewnił utrzymanie 150 
ludziom zaangażowanym w odbudo-
wie, którzy korzystali z jego stołu (Neh 
5,14-18). Nic więc dziwnego, że naród 
Boży - odnawiając uroczyście i na pi-
śmie swoje przymierze z Bogiem – zo-
bowiązał się do pilnego przestrzegania 
prawa Bożego. Akt ten był wyrazem 
ich pragnienia odnowy duchowej oraz 
odnowienia żywej relacji z Bogiem. 
Poszło za tym również takie oto „nie-
święte” zobowiązanie: „Nakładamy 
także na siebie zobowiązanie, że rocz-

nie będziemy dawać jedną trzecią sy-
kla na służbę Bożą w domu Bożym (...)  
i na wszelkie roboty w świątyni nasze-
go Boga” (Neh 10,33-34). Ci ludzie zro-
zumieli, że nie ma duchowej odnowy 
i wzrostu dzieła Bożego bez nakładów 
finansowych, które trzeba ponieść! 
Ich wielka troska o dom Boży zawie-
rała się w pięknych słowach: „Nie 
zaniedbamy domu naszego Boga!”  
(Neh 10,40).

Nie inaczej działo się w Kościele apo-
stolskim. Wielu fascynuje się obrazem 
pierwszego Kościoła i jego dynamicz-
nym wzrostem, który opisuje księga 
Dziejów Apostolskich. Poza wieloma 
oznakami duchowego życia pierw-
szych chrześcijan nie sposób nie za-
uważyć również tego faktu, że ci ludzie 
natychmiast – będąc razem – zauwa-
żyli i pozytywnie zareagowali na finan-
sowe potrzeby Kościoła czyli swoich 
braci i sióstr duchowych. Byli przy tym 
tak zdeterminowani i przejęci odpo-
wiedzialnością również finansową, że 
„mieli wszystko wspólne i sprzedawa-
li posiadłości i mienie, i rozdzielali je 
wszystkim, jak komu było potrzeba” 
(Dz 2,44c-45). A kiedy pierwszy zbór 
chrześcijański w Jerozolimie urósł do 
liczby 5 tysięcy, ludzie wierzący na-
dal „wszystko mieli wspólne (...). Nie 
było też między nimi nikogo, kto by 
cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy 
posiadali ziemię albo domy, sprzeda-
jąc je, przynosili pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów;  
i wydzielano każdemu, ile komu było 
potrzeba” (Dz 4,32c.34-35). Nawróci-
ły się nie tylko ich serca, ale również 
ich portfele!

Pozwólcie, że podam jeszcze jeden 
przykład - dynamicznie rozwijających 
się zborów macedońskich, choć do-
znawały one licznych prześladowań 
i ucisków. Doświadczały duchowego 
przebudzenia w swoich miastach, wy-
różniali się w wierze, w słowie i w po-
znaniu (zob. np. 2 Tes 1,3-4), we wszel-
kiej gorliwości i miłości (2 Kor 8,7), 
ale szła za tym również ich niezwy-
kła ofiarność. Kiedy bowiem usłyszeli  
o problemach materialnych świętych 
w Jerozolimie, ich „niezwykła radość 
i skrajne ubóstwo przerodziły się  
w nadzwyczajne bogactwo ich ofiar-

ności; gdyż w miarę możliwości – mogę 
to zaświadczyć – owszem, ponad 
możność, samorzutnie, usilnym nale-
ganiem dopraszając się od nas tej łaski, 
by mogli uczestniczyć w dziele miło-
sierdzia dla świętych” (2 Kor 8,2-4).  
Rozumieli bowiem zasadę wyrażoną 
przez Apostoła Pawła, który powie-
dział: „Kto sieje skąpo, skąpo też żąć 
będzie, a kto sieje obficie, obficie też 
żąć będzie” (2 Kor 9,6).

Nie sposób nie dostrzec choćby w tych 
przykładach ze Starego i Nowego Te-
stamentu, jak duchowe ożywienie czy 
przebudzenie – ilekroć doświadczali 
tego Boży ludzie – ma silny związek  
z zaangażowaniem ludzkich środków 
do realizacji i rozwoju Bożego dzieła. 
Nie mylmy przy tym pojęć. To miłość 
do pieniędzy jest korzeniem wszelkie-
go zła, a nie same pieniądze – nasze 
pieniądze – których Bóg chce użyć 
nie tylko dla zaspokojenia naszych 
potrzeb, zachcianek czy wręcz na-
szych rozrzutnych działań, ale także –  
a może przede wszystkim - dla budo-
wania Królestwa Bożego na ziemi. 

Chodzi mi tutaj o naszą odpowiedzial-
ność zarówno w kontekście wspólnoty 
czy zboru, do którego należymy, jak 
również w kontekście potrzeb całego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Pol-
sce, który wszyscy razem tworzymy.  
Z pewnością każdego pastora boli fakt, 
że w zborze zawsze znajdą się ludzie, 
którzy twierdzą, że na zbór nie dadzą 
ani złotówki. Taka postawa jest po pro-
stu nie do przyjęcia, gdyż jest wyrazem 
skąpstwa, życia niegodnego, bo na cu-
dzy koszt. Czy tak trudno zrozumieć, 
że kosztuje nas prąd, czy ogrzana sala, 
a i kawa z ciastkiem w kawiarence zbo-
rowej nie została nam dana z nieba? 
Ktoś posprzątał, ktoś naprawił sprzęt, 
ktoś ściął trawę na posesji zborowej. 
To wszystko kosztuje – nie mówiąc  
o obowiązku godnego wspierania pra-
cy naszego duszpasterza. Jeśli ktoś ko-
rzysta z tych dobrodziejstw wspólnoty, 
a nie wspiera jej finansowo chętnie  
i ze zrozumieniem – jest po prostu du-
chowo niedojrzałym „pasożytem du-
chowym”, który postępuje niegodnie 
wobec swoich ofiarnych i oddanych 
sióstr i braci, a przede wszystkim wo-
bec Boga, który daje mu wszystko, co 

potrzebne do życia i pobożności! Gdy-
byśmy wszyscy (!) solidarnie ponosili 
koszta związane z funkcjonowaniem 
zboru – starczyłoby na wszystko  
i mielibyśmy wiele nowych możliwo-
ści rozwoju służby, które mogłyby być 
bez problemów zrealizowane! 

Jakim błogosławieństwem byłoby prak-
tykowanie przez nas dziesięciny, która 
przecież należy do Pana! Jeśli jesteś 
jej przeciwny, bo twierdzisz, że jest to 
zasada starotestamentowa, nie krępuj 
się – ofiaruj więcej, bo Nowy Testa-
ment ma przecież wyższe wymagania 
wobec nas i do tego mamy je wypeł-
niać nie z obowiązku, lecz z miłości! 
Jeśli zaś twoje przekonania są wymów-
ką, by dawać mniej lub symbolicznie 
– to wiedz, że jesteś wobec swojego 
Stwórcy po prostu nieuczciwy, bo Go 
okradasz z części, której oczekuje od 
ciebie (Mal 3,10).

Zaspokajając chętnie i bez przymu-
su („ochotnego dawcę Bóg miłuje”) 
potrzeby zborowe, będziemy rów-
nież chętni i otwarci na wspomaga-

nie Bożego dzieła w wymiarze ogól-
nokościelnym. I nie będzie problemu  
z ofiarowaniem kilku złotych miesięcz-
nie na utrzymanie Przewodniczącego 
Rady Kościoła i kancelarii kościelnej, 
na wsparcie Wyższego Baptystycz-
nego Seminarium Teologicznego, 
naszego miesięcznika i innych służb 
kościelnych, programów radiowo-
-telewizyjnych czy wsparcia (choćby 
symbolicznego) naszych emerytowa-
nych pracowników, którzy całe ży-
cie poświęcili, by nam służyć, a dziś 
otrzymują od państwa najniższe eme-
rytury. Czy chcemy rozwoju naszego 
Kościoła, czy też pogodzimy się z tym, 
że Rada będzie ograniczać lub likwi-
dować różne kościelne aktywności po 
prostu z braku pieniędzy? Czy faktycz-
nie ze względu na trudne czasy, czy 
raczej z powodu naszych nieczułych 
serc oraz zamkniętych portfeli?! Kie-
dy idziemy na zakupy, 20 zł to suma 
nic nie znacząca. Ale kiedy mamy po-
łożyć te same 20 zł na przysłowiową 
tacę, czy nie drży nam czasem ręka, 
bo przecież to tyle pieniędzy?!!!!  

Tak być nie może, bracia moi i siostry 
także. Nasze priorytety i sposób my-
ślenia o łożeniu na Kościół muszą się 
zmienić. Musimy o tym rozmawiać 
poważnie i otwarcie. Nie zasłaniaj-
my się przy tym magicznym i prze-
klętym w świecie słowem „kryzys”. 
Kościół rządzi się innymi prawami 
niż świat. I jeżeli chcemy ten świat 
zdobyć dla Chrystusa lub choćby coś 
w tym świecie zmienić – jedynie po-
bożne słowa i gesty oraz gorliwe mo-
dlitwy nie wystarczą. Trzeba również 
sięgnąć do kieszeni, otworzyć i serca, 
i portfele. Nie tylko bierzmy, ale do-
świadczmy tego, że bardziej błogosła-
wioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać  
(Dz 20,35).  A w tej duchowej przemia-
nie niech przykład przyjdzie z góry – 
od naszych liderów i duszpasterzy. Po-
każmy innym, jak troszczyć się o zbór  
i o Kościół w bardzo praktyczny sposób 
– również naszymi własnymi pieniędz-
mi. Nauczajmy i mówmy z przekona-
niem, że NIE ZANIEDBAMY DOMU 
NASZEGO BOGA!!  
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  Z CYKLU
Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz Kucharczyk

czyli prekursorzy Reformacji:
John Wiklif (1329-1384) i Jan Hus (1370-1415)

Żyjemy w czasach komercjalizacji 
śmierci. Jest tania. Żyjemy w ułudzie 

gier komputerowych, w których mamy 
„10 żyć”, oraz informacji prasowych  
i telewizyjnych, w których śmierć jest 
tylko kolejnym newsem. Dalekim, odre-
alnionym, powszednim i niczego od nas 
nie wymagającym.

Ta prawdziwa staje się trudna do wytro-
pienia. Od tej uciekamy. 

Tymczasem śmierć jest wydarzeniem 
i dla tych, którzy odchodzą i dla tych, 
którzy pozostają. Śmierć jest wyda-
rzeniem, które każdego z nas spotka. 
Oczywiście, Chrystus może przyjść 
wcześniej. Pisząc 1 List do Tesaloniczan 
apostoł Paweł miał jeszcze nadzieję, że 
będzie częścią pokolenia, które tego 
spotkania dożyje (4:15, 17). Niewiele 
później pisząc 1Koryntian, już ma na-
dzieję na wskrzeszenie (6:14). W Liście 
do Filipian pragnie się rozstać z życiem, 
bo to oznacza coś daleko lepszego – 
bycie z Chrystusem (1:23); w swym 
ostatnim Liście, 2 do Tymoteusza, jego 
uwagę znów skupia przede wszystkim 
tryumf powracającego w chwale Pana  
i Zbawiciela, któremu zaufał i dla które-
go żył – i który wręczy mu, wiernemu  
w jego ziemskiej służbie, wieniec 
sprawiedliwości. A nie tylko jemu, ale  
i wszystkim, którzy oddali swoje życie, 
jak on, w służbę Panu (4:8). Jego na-
dzieja więc łączy się przede wszystkim  
z powrotem Pana. Ale im był starszy, 
tym bardziej z wiążącym się z nim 
zmartwychwstaniem, wskrzeszeniem 
do nowego życia raczej, niż doczeka-
niem tej chwili w ziemskim ciele.

Spotka Ciebie śmierć. Nie trywializuj 
tego. To co znasz, przeminie. Wiele 
Twoich wysiłków okaże się niepotrzeb-
nych. Kilka tylko rzeczy okaże się istot-
nych. Prawdopodobnie, niestety, do-
strzeżesz z większą jasnością te, które 

mogłeś zrobić inaczej. Może pojawić 
się żal, że zlekceważyłeś to, co napraw-
dę istotne. Ale może również pojawić 
się satysfakcja, że wręcz przeciwnie, 
pomimo naporu spraw domagających 
się uwagi, a nieistotnych, zachowałeś 
właściwe priorytety. 

Jak więc być na nią gotowym? Co zro-
bić, aby nie żałować, ale podziękować 
za mądrość trafnych wyborów? Czego 
uczy śmierć nas, żyjących? Aby żyć mą-
drze i swego życia nie zmarnować? 

Powierz swoje życie Chrystusowi  
i żyj z Nim i dla Niego

Wiem, to brzmi trywialnie. Wręcz jak 
oklepany frazes. Ale to prawda. Widzę 
pokój i spełnienie w słowach Pawła: „Do-
bry bój bojowałem, biegu dokonałem, 
wiarę zachowałem” (2Tm 4:7). Dobie-
głem. Bojowałem. Wiarę zachowałem. 
Pawle, ty się tym szczycisz? Wątpiłeś? 
Walczyłeś z niewiarą? „Wiarę zachowa-
łem.” Przeszedłem. Przezwyciężyłem. 
Przemogłem. Zwalczyłem lęk, który mi 
towarzyszył; słabość, której się obawia-
łem; ból, który mi zadawano; samotność, 
niepewność. Tak, były takie chwile. Ale 
one są za mną. Nie poddałem się. Do-
świadczyłem obecności i pomocy Bożej. 
Jego wierności we wszystkim, co mnie 
spotkało. 

Więc wiem, gdzie idę. Widzę teraz ja-
sno, choć fizycznie prawie nie widzę, 
mój kres: mojego Pana. On na mnie 
czeka i mnie uhonoruje, pochwali. 
Widzę Go, choć wciąż jestem tutaj.  
A widzę, bo moja twarda, doświadczona 
wiara sprawia, że już mam przedsmak 
tego, co będzie. I widzę, że było warto. 

To wyznanie człowieka, który wie, 
komu służył. Czemu poświęcił swe ży-
cie. Komu ufał. I dlatego jest spokojny. 
A Ty? Komu służysz? Komu ufasz? Dla 

kogo żyjesz? Pamiętaj, że śmierć to 
zweryfikuje. Powierz swoje życie Chry-
stusowi i żyj z Nim i dla Niego, a bę-
dziesz gotowy na śmierć. 

Ceń ludzi wokół siebie i żyj dla nich

„Póki czas mamy, dobrze czyńmy 
wszystkim, a najwięcej domownikom 
wiary” (Gal 6:10). Dobrze czyńmy, póki 
czas mamy. Ks. Twardowski ujął ta myśl 
podobnie: „spieszmy się kochać lu-
dzi, tak szybko odchodzą.” Czas mija. 
Nasz i innych. Nie panujemy nad nim. 
Czyńmy dobrze. Gdy nie czynimy do-
brze, albo czynimy źle, po prostu traci-
my najważniejszą wartość. Można żyć 
szczęśliwie, kochając i nie mając wiele. 
Nie można żyć szczęśliwie, nie kocha-
jąc i mając wiele. Prędzej czy później 
uświadomimy sobie, że swoje życie za-
inwestowaliśmy w coś, co nie przynosi 
zwrotu. Być razem. Mieć towarzysza, 
albo nawet towarzyszy. Umieć słuchać 
kogoś naprawdę i mieć tą wspaniałą 
świadomość, że jest się słuchanym. In-
westować w życie innych. Widzieć swój 
wpływ w ich dobrze, szczęściu, pokoju. 
Stałości w Bogu. Mądrości wyborów. 
Trwałości charakteru. Niezłomności 
wiary. To największe błogosławieństwo, 
większe niż własny komfort. 

Jak żyjesz z tymi, których masz wo-
kół siebie? Jakie tworzysz więzi? Kiedy 
odejdą, będzie za późno, aby się nimi 
nacieszyć. Pogodzić się z nimi. Przepro-
sić. Poprosić o wybaczenie. Wybaczyć, 
powiedzieć, że tak naprawdę to ich lu-
bimy i nie ma o czym mówić. Ceńmy 
ludzi wokół siebie. 

Doceń krzyż Chrystusa

Krzyż to zwycięstwo nad śmiercią przez 
śmierć. Śmierć to przekleństwo; wkro-
czyła na świat jako skutek upadku. Nie 
jest czymś naturalnym. I nie w uznaniu 
jej naturalności, „oswojeniu się” z nią 
tkwi umiejętność przygotowania się na 
nią. Chrześcijaństwo od samego po-
czątku ogłasza nie konieczność pogo-
dzenia się z nią, ale zwycięstwo nad nią 
i nadzieję, że nie jest ostateczna. Gdyby 
była, rację by mieli wszyscy ci, którzy 
postrzegają świat wyłączenie z per-
spektywy „pod słońcem”: Jaki pożytek 
ma człowiek z całego swego trudu, jaki 
znosi pod słońcem? (Kazn 1:3). Żaden. 
Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak 
nikt wszystkiego nie wypowie. To co 

było, znowu będzie, a co się stało, zno-
wu się stanie: nie ma nic nowego pod 
słońcem (Kazn 1:8-9). Nic się faktycznie 
nie zmienia. Pojawiamy się i odchodzi-
my. Nie ma postępu. Nie ma nadziei. 
Nawet, jeśli jest w tym wszystkim Bóg, 
to i tak nic to nie zmienia. Jest daleki.  
A my umieramy i nie ma nas. Wszyst-
ko, co po nas pozostaje, pozostanie za-
pomniane. 

To prawda. Ale tylko „pod słońcem.” 
Wiara w krzyż Chrystusa stawia temu 
wyzwanie. Oto w ten świat wkroczył 
sam Bóg. Boży Syn stał się człowiekiem. 
Umarł i zmartwychwstał. Zrobił wyrwę 
w tym beznadziejnym przemijaniu. 
Nie przeminął. Wstąpił do Ojca. Budu-
je swoje Królestwo. Wróci w chwale. 
Wezwie do życia umarłych. Osądzi 
cały ów pozornie bezsensowny świat. 
Nada znaczenie każdemu czynowi  
i każdej myśli. Rzeczy ukryte zostaną 
ujawnione. Sprawy wielkie okażą się 
w swej znikomości. A sprawy pozornie 
błahe w swej wielkości, heroiczności  
i ofiarności. Wszystko nabierze sensu.  
I wejdzie w jakąś nową rzeczywistość, 
o której na razie nie wiemy zbyt wie-
le, ale to, że ona nadjedzie, już samo  
w sobie jest wielką, wspaniałą nadzieją. 

Nie żyj więc tylko tym życiem. Tylko 
pod słońcem. Tak, to wymaga wiary, 
ale o tym przecież wiemy, prawda? 
„Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za 
mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się 
zachować życie swoje, straci je, a kto 
straci życie swoje dla mnie, znajdzie je”  
(Mt 10:38-39). Paweł rozumiał, że ma na 
to odpowiedzieć: „Z Chrystusem jestem 
ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale 
żyje we mnie Chrystus” (Gal 2:20). Tak, 
nie żyję dla siebie. Twój krzyż wpłynął 
na moje życie. Zostałem wyzwolony 
do życia w Twojej perspektywie: dla 
Ojca, w nadziei życia wiecznego; w na-
śladowaniu Ciebie. W doświadczaniu 
łaski przebaczenia, ale i nowego życia  
w wierze w Ciebie. Które prowadzi 
mnie poza mnie samego, a nawet per-
spektywę tylko tego świata. „Jeśli kto 
nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! 
Pan nadchodzi!” (1Kor 16:22). Uczmy 
się tego od Pawła. Niech Pan rozjaśni 
blaskiem Swego przyjścia, i Pierwszego 
i Drugiego, nasze życie, abyśmy żyjąc 
z Nim i dla Niego wobec śmierci mieli 
w sercu owo spokojne oczekiwanie No-
wego. Wieńca sprawiedliwości, który 
wręczy nam Pan.   

Dalej niż Ockham

Kiedy Wilhelm Ockham (1285-1348) wy-
stępował ze swoją krytyką papieża, był 
najbardziej awangardowym przedsta-
wicielem kierunku „nowej drogi”. Była 
to forma nominalizmu o czym ostatnio 
pisałem, czyli przekonania, że ogólne 
pojęcia nie są rzeczywiste, jak poszcze-
gólne rzeczy. Wpłynął on znacząco na 
Marcina Lutra. Akceptował jego na-
uki (przede wszystkim akcent na wiarę  
w Chrystusa), ale nie wszystkie. 

Właśnie – czego więc nie? Nauki o wol-
nej woli i znaczeniu ludzkich wysiłków 
(zdecydowanie!), także nauki o euchary-
stii. Uczeń Ockhama Tomasz Bradwar-
dine (1295-1349), akceptując ludzką 
wolność podkreślał konieczność Bożego 
wyboru, jako dwa dopełniające się ele-
menty prawdy. Jego znów uczeń, któ-
rego imię zdradzę za moment, poszedł 
jeszcze dalej. Ockham pozostawał mu 
ciągle bliski: jego logiczność połączona 
z szacunkiem dla wiary w Biblię i dla 
jej prostej lektury, wysiłki na rzecz po-
mniejszania władzy papieży i bogactwa 
Kościoła. Nie tylko to akceptował, ale 
jeszcze wzmacniał. Zauważył jednak, że 
te elementy nauczania Ockhama byłyby 
wyrazistsze, gdyby podkreślić znaczenie 
działania Bożej konieczności. To jednak 
oznacza rezygnację z ockhamowksiego 
nominalizmu i poglądów św. Tomasza. 
Oznacza powrót do myśli św. Augusty-
na i samej Biblii, a z filozofów greckich, 
na zgodę raczej nie z Arystotelesem, ale 
Platonem i Demokrytem. Oto Bóg po-
siada moc, a nie kapłan. Człowiek może 
się tylko podporządkować Bogu. Także  
w logice – chrześcijanin powinien szukać 
jej w Biblii a nie we własnym rozumo-
waniu. Światem rządzi logika, a zawarta 
jest ona w Bożym umyśle, wyrażona zaś 
w Biblii. Wiara w logikę i rozum ozna-
cza zatem wiarę w Biblię. Tak stał się ów 

uczeń twórcą tradycji reformowanej w fi-
lozofii i jednym ze zwiastunów Reforma-
cji. Był jak Ockham Anglikiem. Nazywał 
się Wiklif. John Wiklif. 

Odrzucenie nominalizmu 

Nominalizm Ockhama był wartościowy, 
ale zawierał pewną skazę. Choć podkre-
ślał wagę Bożej Woli, która nie jest skrę-
powana systemem pojęć jak u Tomasza, 
to jednak uwalniał od niego nie tylko 
Bożą wolę, ale i ludzką. Ta wizja nie jest 
dość teocentryczna. Człowiek posiada  
w niej wolność równą niemal Bożej: 
może uprawiać logikę, która jest o sa-
mych słowach, badać światy możliwe  
i nie przejmować się rzeczywistością, 
także tą objawioną. Może nawet zamie-
niać chleb w ciało Chrystusa, kiedy ze-
chce. Ockham chciał dać Bogu władzę 
nad logiką, ale w istocie dał ją człowieko-
wi. W czasach Wiklifa pobożne intencje 
Ockhama były już nieobecne, a nomina-
lizm stał się podstawą czysto świeckiej 
nauki. I wcale nie Bóg był w jej centrum, 
lecz człowiek i jego własna logika. 

Wiklif nie mógł powrócić jednak do lo-
giki opartej na logice Arystotelesa i jego 
koncepcji wiecznych istot, ogólnych 
form, które nie zostawiały wiele miejsca 
dla Boga. Musiał więc odrzucić zarówno 
nominalizm Ockhama, jak i poprzedza-
jący go realizm. W teologii oznaczało 
to powrót do Biblii. Na niej też chciał 
oprzeć swą logikę. Ale potrzebował też 
pewnego uzasadnienia filozoficznego. 
Żeby zachować z myśli Ockhama to, co 
było słuszne, oparł ją nie na jego nomi-
nalizmie ani arystotelizmie, ale na syn-
tezie czterech innych myślicieli. Na De-
mokrycie, od którego przejął koncepcję 
materii, na Platonie, od którego przejął 
koncepcję ogólnych idei, Augustynie, 
od którego przejął ścisły teocentryzm  
i na franciszkańskim badaczu przyrody 

Czego uczy nas śmierć?
Mateusz Wichary

NOWY REALIZM
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z XIII w. Robercie Grosseteste. Logikę 
umieścił zatem nie w formach, czy isto-
tach kształtujących materię, ale w Bogu. 
Materia składała się ze skończonych ele-
mentów: atomów, które w całości zna 
Bóg i kieruje nimi według stałych ogól-
nych praw logiki (powszechników). Świat 
jest logiczny i panuje w nim ścisła logicz-
na konieczność, bo oparta jest na Bożym 
Umyśle, który rządzi światem. Brzmi to 
bardzo abstrakcyjnie, rozważmy więc te-
raz, co z niej wynika praktycznie. 

Logika Boża zamiast 
ludzkiej

Po pierwsze, logika musi być sprzężona 
ściśle z Biblią. Nie może być luźną dy-
wagacją, zabawą słowami, ale musi być 
dążeniem do zrozumienia sensu i ko-
nieczności zawartych w Bożym Słowie, 
zgodnie z hasłem Augustyna (i Anzelma): 
nie zrozumiecie, jeśli nie uwierzycie. 
Wiara w Boże Słowo musi stać się pod-
stawą logiki. I trzeba ją czytać tak, jak jest 
napisana, prosto i bez ludzkich wtrętów.

Po drugie, ludzkie słowa nie zmienią ko-
nieczności zawartej w naturze, która od-
zwierciedla logikę Bożego umysłu. Czyli: 
myśl, że chleb może przestać być chle-
bem za pomocą słowa wypowiadanego 
przez kapłana, neguje tę logikę i oddaje 
Bożą władzę ludziom. Wiklif nie nego-
wał tego, że chleb staje się ciałem Jezusa, 
tylko to, że przestaje być chlebem. Jezus 
nie przestał być człowiekiem, choć był 
Bogiem. To jest logika nadprzyrodzona, 
ale nie ma tu gwałtu na logicznych zasa-
dach. Cechy nie mogą być oddzielone do 
tego, czego są cechami. Ale jedna rzecz 
może należeć do dwu różnych kategorii. 
Wiklif nie negował wykraczających poza 
naturę cudów, a jedynie dowolność i ar-
bitralność zależną od ludzkich słów.

Dlatego należy ograniczyć w Koście-
le znaczenie ludzi, a wzmocnić Biblii. 
Należy ograniczyć władzę kapłanów, 
oddzielić Kościół od władzy świeckiej 
i wrócić do samej Biblii, a z teologów 
głównie do Augustyna. Osłabić władzę 
hierarchii kościelnej.

W końcu, należy Biblię przełożyć na ję-
zyk zrozumiały dla ludzi. Wiklif inicjuje 
przekład Biblii, którą będą posługiwać 
się jego uczniowie – lollardzi – czyli 
pierwsi przedstawiciele angielskiej Re-
formacji, przed Henrykiem VIII, Kalwi-
nem i Lutrem. 

Wnioski reformatorskie

Zdaniem Wiklifa, Kościół przestał być 
katolicki, gdy odrzucił zdrową naukę 
biblijną. Aby do niej wrócić należy zro-
zumieć, że wszyscy wierzący są kapła-
nami, bo do kapłaństwa niepotrzebny 
jest celibat, czy zakony. Wszyscy zatem 
powinni czytać Biblię. Czytając ją nale-
ży czcić Boga a nie obrazy, Marię czy 
świętych, bo tego w Biblii nie ma. Należy 
wrócić do prostej społeczności wierzą-
cych złączonych wiarą w Boże Słowo, 
bez hierarchii, papieża i kapłańskiej 
władzy. Zamiast papieskiego przepychu, 
potrzebne nam jest proste naśladowanie 
Chrystusa. 

Brzmi to identycznie, jak nauka pro-
testancka, prawda? Ale przecież w to 
wierzy każdy protestant i nie dochodzi 
do tego na drodze zawiłych scholastycz-
nych spekulacji o logice, atomach, skoń-
czoności, ideach i powszechnikach! Po 
co więc to wszystko było? Nie można 
było tak powiedzieć od razu? Musiał so-
bie tak utrudniać życie? Cóż, w tamtym 
kontekście teologicznym musiał, bo na 
tym poziomie odbywała się dyskusja. 
Ale ta historia się jeszcze nie kończy. 
   

Express Oxford – Praga 

Wiklif do myśli o konieczności przekła-
du Biblii na język angielski nie doszedł 
jedynie w wyniku spekulacji filozoficz-
nych. Zauważył, że ówczesna księżnicz-
ka, która była z pochodzenia Czeszką 
czytała Biblię w języku dla siebie zro-
zumiałym. Była to Biblia Cyryla i Meto-
dego, napisana w języku staro-cerkiew-
no-słowiańskim, dla osoby posługującej 
się XIV–wieczną czeszczyzną ciągle 
zrozumiałym (myślę, że i dzisiaj też). 
To z Czech pochodziła zatem inspira-
cja czytania Biblii w języku rodzimym. 
Do Czech też wróciła. Tak nawiązała się 
więź między dwoma ośrodkami uniwer-
syteckimi, Oxfordem i Pragą. 

Wiklif mając możnych protektorów, 
miał szczęście. Choć walczył radykalnie  
z ówczesnym zadomowionym w Koście-
le, stawiającym człowieka w centrum 
nominalizmem, mógł dość swobodnie 
głosić swe poglądy. Ale po pewnym cza-
sie zorientowano się, co on właściwie 
głosił. Na ówczesny Kościół hierarchicz-
ny padł blady strach. Teologia Wiklifa 
oznaczała jego koniec, więc trzeba było 
się jej przeciwstawić. Choć odrzucił no-

minalizm Ockhama, zachował jego rady-
kalne poglądy antypapieskie i społeczne. 
Inni kontynuatorzy Ockhama zachowali 
tylko jego nacisk na sobory, ale poczu-
li się zobowiązani do obrony Kościoła 
hierarchicznego, co oznaczało walkę  
z Wiklifem – heretykiem. Na szczęście 
dla niego samego, zdążył umrzeć śmier-
cią naturalną. Spalono na stosie więc nie 
jego, ale jego zwłoki. 

Nominalizm w kontrze do poglądów 
Wiklifa przestał być koncepcją świecką  
i humanistyczną. Stał się znów teologicz-
ny, ale teraz nastawiony na obronę insty-
tucjonalnego Kościoła: władzy kapłanów 
i ich mocy zamiany chleba w ciało, sil-
nego oddzielenia hierarchii od laikatu, 
wzmocnionego zakazem przyjmowania 
wina przez laikat w eucharystii i czyta-
niem Pisma tylko po łacinie. 

Ale sława Wiklifa nie zanikła. W Pradze 
właśnie znalazła najznamienitszego kon-
tynuatora. Przyjął on wiklifiański realizm, 
ale raczej nie podzielał jego zamiłowania 
do spekulacji o naturze logiki, atomów  
i powszechników. Wolał kwestie bar-
dziej praktyczne, trywialne wręcz, ale 
bezpośrednio uderzające w Kościół hie-
rarchiczny i realizujące marzenie Wiklifa 
o zniesieniu granicy między hierarchią  
a laikatem. Wychodząc z filozofii Wi-
klifa skupił się na dwóch tylko punktach 
teologii praktycznej, a ściślej liturgiki: na 
konieczności przyjmowania eucharystii 
w dwóch postaciach i odprawianiu na-
bożeństw w języku narodowym, w jego 
przypadku czeskim. Ów następca Wi-
kliffa nazywał się Hus. Jan Hus.

Wojna Jana Husa z potęgą 
papieską    

Hus był umysłowością zupełnie różną 
od bujającego w obłokach wzniosłych 
spekulacji Wikilfa. Nie miał głowy do 
snucia zawiłych wywodów o logice ato-
mów. Miał zmysł konkretny i praktyczny. 
Łączyła go jednak z Wiklifem miłość do 
Biblii i odwaga. Dlatego czytał jego dzie-
ła. I dzięki temu zrozumiał, że lud musi 
czytać Biblię w swoim języku. Biblia 
słowiańska już była, nowy przekład nie 
był potrzebny, ale nowa, prosta ortogra-
fia i owszem. Dlatego opracował bardzo 
prostą i jasną ortografię tak, by każdy 
mógł czytać prawdy Boże w przystęp-
ny sposób. Zasady czeskiej ortografii są 
dużo prostsze niż angielskiej i polskiej. 
Zresztą, nie zostały przejęte przez inne 

języki, a czeska, zwana 
„husytką”, owszem i to 
przez co najmniej kilka-
naście języków z różnych 
grup, a nawet rodzin ję-
zykowych. Tej samej or-
tografii co Czesi używają 
nie tylko Słowacy i Łuży-
czanie (geograficznie im 
najbliżsi), ale także nieco 
dalsi Słoweńcy, Chorwaci  
i Bośniacy (a także Białoru-
sini i Ukraińcy, kiedy mają 
dość cyrylicy), a nawet 
nie będący Słowianami 
Litwini i Łotysze. Również 
część narodów spokrew-
nionych z Finami i Estończykami (oni nie 
musieli, bo brakuje w ich języku głosek, 
do zapisania których ta ortografia służy) 
zamieszkujących Rosję, jak na przykład 
Karelowie. 

Hus konsekwentnie więc wprowadzał 
do nabożeństw język ojczysty i dawał 
ludziom oprócz chleba i wino, aby prze-
łamując barierę między laikatem i hie-
rarchią sprawić, by lud był bliżej Biblii. 
Hierarchię zaś krytykował za bogactwo, 
chciwość, niemoralność i pogardę wo-
bec prostych wierzących. Rzeczy niby 
proste, ale w histerii lęku przed here-
zją Wiklifa bardzo groźne. Ówcześni 
nominaliści przerażeni praktycznymi 
skutkami herezji niepokornego Anglika 
i Czecha, ich realizm zwalczali hasłem 
„Universalia realia sunt haeresis semi-
naria”, czyli: „Rzeczywiste powszechni-
ki to herezji zarodniki”. Ażeby wyrwać 
łeb hydrze herezji, użyli podstępu. Dali 
Husowi list żelazny (zapewniający niety-
kalność) i zaprosili na sobór w Konstan-
cji, gdzie gdy przybył, wbrew owemu 
listowi spalono go na stosie. W przeci-
wieństwie do Wiklifa zdążyli to uczynić 
jeszcze przed śmiercią. Podobno, kiedy 
go palili, jakiś staruszek gorliwie dokładał 
chrustu do stosu dla heretyka. Hus wte-
dy wykrzyknął: „O! Sancta simplicitas!”  
(O święta naiwności!). Był rok 1415.

Nieoczekiwany powrót Ko-
ścioła do realizmu. Luter 
jako dziedzic Wiklifa i Husa. 

Płomień zapalony przez Husa nie ostygł, 
ale przeniósł się w rejony walki społecz-
nej i politycznej, czy też teologicznej  
i praktycznej. Choć Kościół ciągle wal-
czył z husytami, to przestał obawiać 

się realizmu Wikli-
fa i Husa. Pojawił się 
wszak nowy wróg: re-
nesans, który nawiązy-
wał do skrajnego reali-
sty Platona. Wrócono 
zatem do stanowiska 
Arystotelesa i jego re-
alizmu umiarkowane-
go: powszechniki tak, 
ale w rzeczach, wbrew 
zarówno Wiklifowi jak 
Ockhamowi. Nomi-
nalizm najdłużej trwał 
w Niemczech (Ga-
briel Biel – 1425-1495) 
i tam akcentował te 

aspekty nominalizmu, które podkreśla-
ły znaczenie człowieka w duchu nowej 
epoki renesansu i humanizmu. Czło-
wiek miał się zasłużyć uczynkami na 
zbawienie. Tego uczyli uczniowie no-
minalistów pewnego mnicha augustiań-
skiego z Wittenbergii. Niezdolność, aby 
to osiągnąć wyprowadzała go z równo-
wagi. Ulgę znalazł w Piśmie Świętym  
i u Augustyna; odkrył też wkrótce, że 
musi przeciwstawić się papieżowi. 
Uświadomił sobie, że zaczyna iść drogą 
Wiklifa i Husa. Znał obu, ale Wiklif był 
dla niego zbyt zawiły. Przeciwstawiając 
się realizmowi głoszonemu przez Ko-
ściół wolał jednak nominalizm Ockha-
ma, od obu jednak 
wolał Husa. Nazy-
wał się Luter. Marcin 
Luter. Jako kolejny 
przeciwstawił się 
papieżowi. Ale miał 
więcej szczęścia. 
Tym razem zdołał 
uniknąć stosu i... po-
ciągnąć za sobą pół 
Europy.

Luter, jak Wiklif 
przełożył Biblię na 
język ojczysty, i 
jak Hus opracował 
nową ortografię. Za-
sada, by w języku 
niemieckim wszyst-
kie rzeczowniki pisać dużą literą, to jego 
przecież pomysł. Jak i sam język, który 
powstał dzięki Lutrowi, ponieważ jego 
Biblia (pisana mową okolic Drezna) roz-
powszechniła się na dużym obszarze, 
na którym pierwotnie posługiwano się 
bardzo różnymi językami zachodnioger-
mańskimi, jak dolnosaksoński, ripoaryj-

ski, alemański czy bawarski, dalszymi 
od siebie bardziej, niż dzisiejszy polski  
i chorwacki. 

Wnioski praktyczne

Bardzo trafne powiedzenie głosi, że nie 
ma nic bardziej praktycznego, niż do-
bra teoria. Chrześcijanie ewangelikalni 
usprawiedliwiając swe intelektualne le-
nistwo twierdzą, że nie poświęcają zbyt 
wiele czasu na myślenie, szukając tego 
co praktyczne. Ale trzeba pamiętać, że 
tak jak praktyczna mistyka nadreńska 
rozwinęła się ze spekulacji Mistrza Ec-
kharta, tak bardzo praktyczne działania 
Husa zostały zainspirowane przez zawi-
łą teorię Wikliffa, który zresztą też za-
inicjował bardzo praktyczny ruch lollar-
dów – czyli wędrownych ewangelistów 
głoszących Słowo w języku narodowym. 
Teoria doprowadzona do końca, jeżeli 
jest dobra, da skutki praktyczne pod wa-
runkiem, że łączy się ze szczerą miłością 
Boga i Jego prawdy oraz odwagą. Takim 
człowiekiem był wysublimowany teo-
retyk Wiklif, który wpłynął na praktykę 
Husa. Hus sam by do swoich praktycz-
nych wniosków nie doszedł. Chrześcija-
ninie! Jeżeli chcesz praktycznych zmian 
w swoim życiu, zacznij od solidnej teorii. 
Może jak Wiklif od filozofii, logiki, teolo-
gii w dogłębnym usiłowaniu zrozumienia 

Biblii, czyli używając 
do tego wspaniałego 
celu wszelkich dostęp-
nych środków? Bo taka 
czysto praktyczna jej 
lektura nie zainspiruje 
cię do niczego wspa-
niałego, jeśli najpierw 
nie zmieni twego my-
ślenia na znacznie 
głębszym poziomie. 
Z drugiej strony, jeżeli 
wolisz teorię pamię-
taj, że wzniosłe i od-
krywcze myśli, które  
w końcu nie prowa-
dzą do praktycznych 
wniosków nic nie 
są warte. Wiklif po-

trafił zejść z wieży z kości słoniowej  
i zainicjować ruch lollardów, a Hus miał 
cierpliwość do studiowania jego teorii, 
by zyskać silne przekonanie i wprowa-
dzić bardzo praktyczne zmiany. Nie ma 
dobrej teorii bez dobrej praktyki, ani na 
odwrót. Zacząć jednak trzeba od teorii,  
a na praktyce skończyć.   

Jan Hus, wikipedia.org

John Wiklif, wikipedia.org
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Pytania do pastora Robert Miksa

Czy chrześcijanin może zrobić sobie 

TATUAŻ?

Pytania do pastora

Czy jako chrześcijanin mogę się ta-
tuować? Osobiście nie mam z tym 
problemów, ale niektóre osoby ze 
zboru mówią mi, że to grzech.

W księdze kapłańskiej mamy takie zda-
nie: „Nie będziecie na znak żałoby po 
zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, 
ani nakłuwać napisów na skórze swo-
jej; Jam jest Pan” (3Mjż 19,28). Zanim 
jednak wydamy ostateczny osąd w tej 
kwestii, powinniśmy sprawdzić, o co 
dokładnie chodzi w tym wersecie, co 
rzeczywiście Bóg tutaj mówi do swo-
jego ludu. W innych tłumaczeniach  
w drugiej części tego wersetu czytamy 
też o malowaniu znaków, a nawet o ta-
tuowaniu (Biblia Tysiąclecia). Najbliżej 
oryginału jest  tłumaczenie Biblii Gdań-
skiej: „…ani żadnego piętna na sobie 
nie czyńcie”. Nie ma tam więc mowy  
o tatuażach, ale o znamieniu, albo 
symbolu kogoś lub czegoś.

Wśród pogańskich zwyczajów w sta-
rożytności posiadanie i robienie na 
swoim ciele nacięć lub znamion zwią-
zanych z kultem jakiegoś bóstwa, nie 
było niczym niezwykłym. Takie zna-
miona, albo nacięcia były też rodzajem 
amuletu mającego uchronić człowieka 
przez złymi mocami. Czasem był to 
wręcz znak poświęcenia jakiemuś bó-
stwu. Wiemy np., że znakiem Dionizo-
sa (zwanego też Bachusem, tj. bóstwa 
wina i rozpusty) był liść bluszczu, cza-
sem wypalany na ciele człowieka. Na 
górze Karmel widzimy proroków Baala 
nacinających swoje ciała, by w ten spo-
sób zyskać przychylność swojego boga 
(1Krl 18,28). Herodot opisuje Scytów, 
wśród których po śmierci króla człon-
kowie jego rodziny obcinali sobie ka-
wałek ucha, albo okaleczali czoło bądź 

nos. Wergiliusz opisuje kobietę, która 
paznokciami rozdrapuje sobie twarz 
na znak żałoby. Wśród innych ludów 
wyrywano sobie włosy, przebijano 
rękę, policzek, ...a wszystko po to, by 
odkupić winy zmarłego i zjednać mu 
przychylność bogów, czy też duchów.

U ludzi, którzy cytują wspomniane 
wcześniej wersety i nie chcą dostrzec 
ich historycznego kontekstu najbardziej 
zdumiewa mnie ich niekonsekwencja. 
Jeżeli tak chętnie stosują ten werset do 
innych, dlaczego nie odnoszą do sie-
bie pozostałych zdań tego rozdziału. 
W poprzednim wersecie czytamy na 
przykład: „Nie będziecie strzygli wło-
sów dookoła waszej głowy, ani nie 
podcinaj końca twojej brody.” (1Krl 
19,27). Jeżeli nie odczytamy tych słów 
w ich historycznym i kulturowym kon-
tekście i stworzymy z tego ponadcza-
sową zasadę obowiązującą również 
współczesnych chrześcijan, powinni-
śmy wszystkich braci, którzy golą swo-
je brody, oraz siostry, które podcinają 
włosy (i nie chcą się odwrócić od swo-
jego postępowania) wyłączyć ze zboru 
razem z tymi, którzy robią sobie tatu-
aże. Oczywiście istnieją środowiska,  
w których mężczyźni obnoszą się  
z długimi, kręconymi bokobrodami, 
ale chyba nie o taki obraz kościoła 
nam chodzi? Nie chcę powiedzieć, 
że te wersety są nieważne, ponieważ 
są ważne. Musimy jednak nauczyć się 
czytać je we właściwym dla nich kon-
tekście. Dopiero wtedy zrozumiemy 
ich znaczenie dla nas dzisiaj. 

Gdy Bóg zabrania swojemu ludowi 
wspominanych praktyk, kwestią jest 
coś daleko poważniejszego niż sam 
tylko wygląd człowieka. Wydając taki 

zakaz Bóg ostrzega ich przed zwycza-
jami, które w gruncie rzeczy były prze-
jawem ich prymitywnej, odrażającej  
i bałwochwalczej religijności.

Dzisiaj w Europie niewielu ludzi robi 
sobie tatuaże z powodów religijnych. 
Można by tu pewnie wspomnieć o sa-
tanistach, czy przedstawicielach jakiś 
neopogańskich religii. Większość ludzi 
jednak tatuuje się z powodów estetycz-
nych. Należałoby więc zadać pytanie, 
czym się to różni od farbowania wło-
sów, malowania paznokci czy nawet 
operacji plastycznych, dzięki którym 
ktoś pozbywa się drugiej brody, albo 
ukrywa swoje odstające uszy?

Dlaczego ludzie to robią? Odpowiedzi 
pewnie będzie wiele, podobnie, jak 
wtedy, gdy pytamy, dlaczego ludzie 
ubierają się tak, czy inaczej. Jedni ubie-
rają się zgodnie z wymaganiami firmy,  
w której pracują (nierzadko chodzą wte-
dy oznaczeni jej „piętnem”). Zwykle za-
raz po wyjściu z pracy przebierają się, 
by dostosować się do standardu przy-
jętego w gronie ich przyjaciół. Część 
kobiet farbuje swoje włosy i nakładają 
makijaż, by przypodobać się swojemu 
mężowi, ale są też takie, które robią to 
ze względu wcale nie na swoich mę-
żów. Czy jednak z tego powodu należy 
zabronić chrześcijankom stosowania 
kosmetyków czy farb do włosów? 

Nie chcę powiedzieć, że w tatuażach 
nie ma niczego złego. Nie wydaje mi 
się jednak, by były one dzisiaj więk-
szym problemem, niż nadmierne stro-
jenie się, szpanowanie gadżetami, 
wydawanie pieniędzy na kosmetyki, 
na które tak naprawdę nas nie stać, 
wystawne imprezy, albo obnoszenie 
się ze swoim bogactwem, elokwencją  
i sylwetką. Nierzadko wypowiadając 
się przeciwko tatuażom nasz grzech 
polega na tym, że cudze grzechy widzi-
my wyraźniej niż swoje własne. Fakt, że  
w środowiskach ewangelicznych chrze-
ścijan niewiele osób pozwala sobie na 
pokrycie swojego ciała artystycznym 
obrazkiem, wcale nie czyni nas lepszy-
mi od innych. Powiedziałbym nawet, 
że sama duma z powodu nieposiadania 
tatuaży jest takim samym grzechem, 
jak plotkarstwo, zawiść, zazdrość  
i pokładanie nadziei w horoskopach  
i nienagannej fryzurze lub garniturze 

za 2000 zł. Wielu z tych, którzy z po-
gardą patrzy na dyskretny tatuaż nie 
ma żadnych oporów, by ubierać się  
w sposób wyzywający, albo bez żad-
nej reflksji nad sensownością swych za-
chowań, stara się zawsze i niezależnie 
od kosztów dotrzymać kroku modzie. 
Najgorsi są jednak tacy, którzy nigdy 
nie zakładają na siebie niczego modne-
go, nie używają kosmetyków, nie dbają 
o własny wygląd i są przekonani, że w 
ten właśnie sposób robią Bogu wielką 
przyjemność.

Gdy Pan Jezus wspominał Salomona 
mówi o nim: „Spójrzcie na lilie - ani 
nie przędą, ani nie tkają, a powiadam 

wam: Nawet Salomon w całym bogac-
twie nie był tak przyodziany, jak jed-
na z nich.” (Łk 12,27) Słowa te nie są 
słowami potępienia wobec Salomona. 
Są raczej afirmacją piękna, którego 
źródłem i autorem jest sam Bóg. Choć  
w porównaniu z twórczym działaniem 
Boga, nasze pomysły są tylko nieudol-
nym naśladownictwem, to jednak na-
sza zdolność do tworzenia piękna nie 
jest wynikiem ewolucyjnych zmian  
w świecie zwierząt, ale faktu, że zosta-
liśmy stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boga. Dążenie do odnalezienia 
najlepszych estetycznych efektów jest 
świadectwem pochodzenia od boskie-
go Twórcy. Problem niektórych chrze-
ścijan polega na tym, że wylali dziec-

ko z kąpielą. Widząc bałwochwalczy 
stosunek dzieci tego świata do kwestii 
estetycznych, czy do przyjemności  
w ogóle, czy nawet do rozwoju inte-
lektualnego, odrzucili wszystko, co ma  
w sobie choćby pozór „troski o ciało”. 

Nie ma wątpliwości, że to, co piękne 
może w naszych sercach zająć miej-
sce Boga, stając się powodem bałwo-
chwalstwa. Mamy wtedy poważny pro-
blem. Ale któż jest w stanie rozpoznać  
w sobie taki stan. Nie na darmo prorok 
Jeremiasz mówi: „Podstępne jest serce, 
bardziej niż wszystko inne, i zepsute, 
któż może je poznać?”. A Dawid modli 
się: „Badaj mnie, Boże i poznaj serce 

moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli 
moje! I zobacz czy nie kroczę drogą 
zagłady, a prowadź mnie drogą od-
wieczną” (Ps 139,23-24). Może więc 
zanim wydamy wyrok potępienia na 
tych, którzy zrobili sobie tatuaż, warto 
sprawdzić ile sami wydaliśmy ostatnio 
na ubrania, kosmetyki, biżuterię, ga-
dżety, a nawet sport, czy wypoczynek. 
Nie wypatrujmy źdźbeł w oczach na-
szych bliźnich, dopóki nie będziemy 
pewni, że sami w tej kwestii jesteśmy 
bez winy. Powiedziałbym nawet, że 
nie powinniśmy odgrywać stróżów 
moralności, zanim sami nie zobaczy-
my obrzydliwości własnych grzechów. 
Dopóki nie dotrze do nas, że wszystko, 
absolutnie wszystko w naszym życiu 

jest aktem Bożej łaski, a nie naszą za-
sługą, nie jesteśmy gotowi, by rozma-
wiać z ludźmi innymi od nas.

Z drugiej strony, jeżeli zastanawiasz się 
na tym, czy nie zrobić sobie tatuażu, to 
musisz zadać sobie pytanie, dlaczego 
chcesz to zrobić. Niektórzy chcą w ten 
sposób zyskać akceptację w oczach 
innych ludzi? Albo mają nadzieję, 
że dzięki temu będą lepiej traktowa-
ni przez ludzi, na których im zależy? 
Każdy z nas potrzebuje akceptacji, ale 
nie łudźmy się, że zmiana w wyglą-
dzie przysporzy nam przyjaciół. Takie 
„przyjaźnie” są tak samo powierz-
chowne, jak i sam tatuaż. Źródłem 
prawdziwych przyjaźni nie jest podob-
ny styl ubierania się, ale wspólna pasja. 
Przyjaźń oparta na wyglądzie jest tyle 
samo warta, co religijność hipokrytów, 
którym niewiele trzeba, by się ze sobą 
pokłócić. Ale ludzi, których serca biją 
w tym samym rytmie, nic nie rozdzieli. 
Może więc warto chociaż spróbować 
zajrzeć trochę głębiej we własne ser-
ce i zadać sobie pytanie o to, czego 
tak naprawdę szukam? I czy tatuaż mi  
w tym pomoże? Dla jednego tatuaż 
jest takim samym zabiegiem jak obci-
nanie paznokci, ale dla innych to walka 
o utrzymanie swoje statusu w grupie, 
albo zdobycie czyjegoś uznania. Wte-
dy powiedziałbym, że jest to proble-
mem. To trochę tak, jak z pieniędzmi. 
Same w sobie są tylko narzędziem. Py-
tanie tylko, co chcemy za ich pomocą 
osiągnąć. Apostoł Paweł napisał: „Ci, 
którzy chcą być bogaci, wpadają w po-
kuszenie i w sidła, i w liczne bezsen-
sowne i szkodliwe pożądliwości, które 
pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 
(1Tym 6,9) Myślę, że to samo należy 
powiedzieć o tatuażach.

Granicy między tym, co dobre i co 
złe, nie da się sprowadzić do kwestii 
zewnętrznych. Osobiście, gdyby któ-
reś z moich dzieci zapytało mnie o to, 
czy może zrobić sobie tatuaż, pew-
nie zapytałbym dlaczego to dla niego/
niej takie ważne, albo nawet popro-
sił o przedstawienie 5 powodów, dla  
których gotowy(-a) jest wydać na to 
swoje kieszonkowe (bo dlaczego ja 
miałbym za to płacić). Swoje stanowcze 
NIE zostawiłbym na sprawy naprawdę  
ważne.  
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Opracował: 
Konstanty Wiazowski

Biblia to najczęściej tłumaczona na 
inne języki książka w dziejach ludz-
kości. Dotąd w całości została prze-
łożona na ponad 450, a częściowo 
na prawie 2,5 tys. języków. Jednym  
z ostatnich nowo powstałych był prze-
kład na język eskimoski. Obecnie przy-
szedł czas na  przetłumaczenie Pisma 
Świętego na język czeczeński. Jest to 
kolejne tłumaczenie na języki narodów 
zamieszkujących Federację Rosyjską. 
Przekład całego tekstu Pisma Święte-
go na język czeczeński przygotowano 
w Moskiewskim Instytucie Przekła-
dów Biblii. Głównym konsultantem 
tłumaczenia był znany rosyjski teolog 
i publicysta religijny Andriej Diesnickij. 
Jak powiedział, jest to czwarte pełne 
tłumaczenie Biblii na języki narodowe 
Rosji. Do tej pory Biblia doczekała się 
tłumaczenia na języki: rosyjski, czuwa-
ski i tuwiński (ewangelista. pl).

Rosja – przekład Biblii  
na język czeczeński

Rok temu, 11 marca 2011 roku, na skutek 
ogromnej fali morskiej w kraju tym zginęły 
setki tysięcy ludzi, a jeszcze więcej pozo-
stało bez dachu nad głową i środków do 
życia. Samarytańska Sakiewka Franklina 
Grahama, organizacja charytatywno-
-misyjna, natychmiast okazała pomoc 
poszkodowanym. Wynajętym samolotem 
wysłano 90 ton takich rzeczy jak: plastiko-
we namioty, koce, środki higieniczne oraz 
rowery, gumowe buty i rękawice, odzież. 
Wspomożono 291 kościołów i 17.840 go-
spodarstw domowych. Rok później, bo  
w dniach 2-4 marca tego roku, Fran-

klin Graham przybył do Sendai, najbar-
dziej zniszczonego przez tsunami miasta.  
Z udziałem 83 zborów, o średniej wielkości 
25 członków każdy, na miejskiej arenie To-
hoku, w Sendai odbył się Festiwal Nadziei. 
Zgromadził on prawie 12.000 osób, inni ob-
serwowali to wydarzenie na przekazie sa-
telitarnym w całej Japonii.  W ciągu trzech 
dni trwania tego Festiwalu, ponad 400 
osób powierzyło swoje życie Jezusowi. 
W Japonii chrześcijanie stanowią niecały 
procent wszystkich mieszkańców, dlate-
go wydarzenie to miało wielkie znaczenie  
(Decision, 5/2012). 

Meksyk – działalność baptystów w tym kraju

Międzynarodowe Seminarium Baptystyczne 
zostanie przeniesione z Pragi do Amster-
damu, gdzie stanie się Międzynarodowym 
Ośrodkiem Studiów i Badań Baptystycz-
nych. Decyzja o przeniesieniu została 
podjęta 28 września br. przez większość 
uczestników Rady Europejskiej Federacji 
Baptystów na spotkaniu w Elstal koło Ber-
lina. Została ona poprzedzona propozycją 
Rady Seminarium. Obecne miejsce w Pra-
dze  zostanie sprzedane. Zajęcia na   nowym 
miejscu – w Amsterdamie – rozpoczną się 
na jesieni 2014 roku. Stało się tak z powo-
du trudnej sytuacji finansowej Seminarium  
w Pradze. Ubiegły rok wykazał deficyt  

w wysokości 306.000 euro. Przy tym 
zmniejszyło się wsparcie ze strony kościo-
łów członkowskich EBF, a opłaty w Cze-
chach wzrosły. Przeniesienie z Pragi do 
Amsterdamu dokona się we współpracy  
z holenderskimi baptystami. Europejska Fe-
deracja Baptystów również przeniesie tam 
swoje biura. Międzynarodowe Teologiczne 
Seminarium Baptystyczne zostało założone 
w 1948 roku w Rüschlikonie (Szwajcaria) 
przez Wydział Misyjny Południowej Konwen-
cji Baptystów w celu kształcenia przyszłych 
pastorów. W 1997 roku Seminarium to zo-
stało przeniesione do czeskiej Pragi. Obec-
nie posiada ono 120 studentów (ebf. org).

Pierwszy zbór baptystyczny w Meksyku 
powstał w 1864 roku w Monterrey, w sta-
nie Nuevo León. Do 1869 roku powsta-
ło sześć dalszych zborów. Zgromadzeni  
w Pierwszym Zborze Baptystycznym w mie-
ście Meksyk w 1903 roku powołali do życia 
Narodową Konwencję Baptystów Meksyku. 
Dopiero w 1993 roku Konwencja ta zosta-
ła oficjalnie zarejestrowana przez Urząd do 
Spraw Wyznań meksykańskiego rządu. 
Prowadzi ona Baptystyczne Seminarium 
Teologiczne, znajdujące się w stolicy kraju 
oraz Seminarium im. G. H Lacy w Oaxaca. 
Posiada też sześć księgarń. Oficjalnym pe-
riodykiem tego Kościoła jest La Luz Bautista 

– Baptystyczne Światło. Konwencja prowa-
dzi wiele przedsięwzięć misyjnych – zakła-
danie nowych zborów, ewangelizacja grup 
etnicznych, posiada wysoko wyspecjalizo-
wany szpital chrześcijański. W jej progra-
mie działania czytamy, że „wierzący mają 
być przykładnymi obywatelami, dbającymi 
o sprawiedliwość, uczciwość w pracy, po-
rządek społeczny. Jednak nasza lojalność 
wobec władzy jest u nas jako chrześcijan 
baptystów ograniczona wiernością Bożym 
nakazom wypowiedzianym w Jego Słowie”. 
Obecnie Narodowa Konwencja Baptystów 
Meksyku liczy 181.700 członków w 1734 
zborach (BWA Connect,10/2012).

Republika Czeska – przeniesienie Seminarium

Japonia – ewangelizacja Franklina Grahama

Wojna domowa w Syrii trwa już prawie 
dwa lata. Mouner Ajji, pastor zboru 
baptystycznego w Aleppo, gdy wy-
szedł ze swego domu 16 września, 
zauważył wielkie zniszczenia miasta. 
Szkoły i uniwersytety, rozpoczynające 
wtedy rok szkolny,  nie były w stanie 
rozpocząć nauki. Uciekinierzy z innych 
terenów zajęli wszystkie szkolne i uni-
wersyteckie budynki, a walki wciąż 
trwają. Ponadto rodzice boją się wysy-
łać dzieci do szkół. Aleppo to najwięk-
sze miasto w Syrii i najstarsze miasto 
na świecie. Walka o Aleppo rozpoczęła 
się 19 sierpnia, wojska rządowe walczą 
tam z rebeliantami, tysiące ludzi tracą 
życie. Według Raportu ONZ do Aleppo 
przybyło ponad 200.000 uciekinierów 
z innych terenów. Miasto to liczy ponad 
2 mln mieszkańców i jest ośrodkiem 
przemysłowym kraju. Kościół Bap-
tystów Syrii liczy w przybliżeniu 600 
członków w 10 zborach (bwanet.org).

Syria – baptyści  
proszą o modlitwę
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Beata Jaskuła-Tuchanowska

To miejsce, gdzie się urodziłam. Stoi  
w centrum miasta. Słyszę bicie dzwo-
nów i kurantów z pobliskiego kościoła. 
W lecie, przy otwartych oknach, me-
gafony zapowiadające odjeżdżające 
w świat pociągi z pobliskiego dworca. 
Po drugiej stronie można było kiedyś 
z mojego piątego piętra podziwiać 
panoramę Gdyni, Skweru Kościuszki 
i kawałek morza. Przed laty zabudo-
wano mi jednak to okno na szeroki 
świat, za to zza dachów w promieniach 
wschodzącego słońca odbija się teraz 
najnowsza sława Gdyni – See Tower 
– wysokościowiec, iście przeniesiony  
z innego wymiaru. Już się do niego przy-
zwyczaiłam, a nawet polubiłam, bo ot, 
taką jestem lokalną patriotką. W mojej 
kamienicy mieści się mini muzeum. 
Można w nim zobaczyć starą westfal-
kę, drewniany magiel czy mosiężne 
wizytówki sprzed wojny, bo wtedy  
w latach 30-tych nasza kamienica 
została wybudowana i otrzymała za-
szczytną nagrodę za nowoczesność – 
m.in. garaż podziemny, spiżarnię, służ-
bówkę i schron w zawiłym labiryncie 
podziemnych korytarzy piwnicznych.

Był to budynek wybudowany dla pobli-
skiego banku. Po wojnie zamieszkiwała 
w nim elita Gdyni: prezydent miasta, 
fotografowie teatralni, dziennikarze, le-
karze, ludzie morza.

Ostatnio Wspólnota mieszkaniowa od-
zyskała od miasta przynależny kamie-
nicy garaż, po bez mała 60 latach użyt-
kowania przez prominentne władze. 
W podziemnych ogromnych garażach 
zorganizowano z tej okazji wielką fetę, 
zakończoną powszechnym zbrataniem 
się lokatorów budynku przy pomocy 
kilku procentów w różnych koloro-
wych płynach.

Teraz urządzono następną fetę – z oka-
zji występu jednego z mieszkańców 
bloku – artysty śpiewającego opero-
wo. Do podziemnego garażu przybyli 
zaproszeni lokatorzy oraz słuchacze 
pobliskiego Uniwersytetu trzeciego 

wieku, a nawet władze miasta. Po czę-
ści artystycznej rozpoczęła się część 
bankietowa. Integracja była jeszcze 
lepsza niż ostatnio. Wymieniano poglą-
dy, opowiadano sobie historie sprzed 
lat, w dużej ilości historie emigracyjne 
tych, którzy po latach pobytu w Brazy-
lii, Anglii czy Niemczech powrócili na 
szczęśliwą emeryturę do rodzin i kraju.

Postanowiono zorganizować następne 
spotkania. Pomysłów jest wiele, więc 
zapewne w Gdyni rozkwitnie teraz 
elitarna kultura undergroundowa czy 
eventowa? Nie, termin underground 
jest zdecydowanie bardziej trafny. 
Czyżby więc znalazła się grupa osób, 
która potrafi oderwać się od złotego 
cielca pożerającego czas? Miała chęć 
nawiązywania kontaktów z niezna-
jomymi? Albo odnowić je z dawnymi 
znajomymi, z dziecięcych zabaw na 
podwórkowym lodowisku, altance  
i podchodów?

Tak sobie porównuję frekwencję na 
naszych od zupełnie niedawna organi-
zowanych wieczorkach muzyczno-po-
etyckich. Na razie zorganizowałyśmy 
dwa, nie za bardzo wierząc, że spo-
tkają się z zainteresowaniem. Poezja 
to sztuka niechodliwa, ale my – gru-
pa śpiewająca akurat tak jakoś lubimy 
poezję. Pewnego wieczoru po prostu 
zaczęłyśmy się przerzucać cytatami  
z ulubionych wierszy i wówczas to na-

rodził się  pomysł, by tą pasją podzielić 
się z innymi.  

Wątpliwości dotyczące formy dzielenia 
się naszą pasją dotyczą w ogóle sztuki 
jako takiej, i ja sama jako twórca, m.in. 
wierszy, czasami zastanawiam się, po 
co to komu potrzebne. Zaiste nie jest to 
kultura masowa, ale skoro Pan Bóg ob-
darowuje różnymi talentami, to mamy 
obowiązek się nimi dzielić.

Efektem pierwszego spotkania była za-
chęta do przyszłego nawrócenia jed-
nej z przybyłych osób! Do tego bar-
dzo było to zachęcające i dla nas i dla 
zboru!  Dlatego mam nadzieję, że i tu  
z wieczorku na wieczorek więzi wśród 
zaproszonych zacieśnią się, integracja  
i zrozumienie polepszy, a nowych zna-
jomych i nieznajomych przybędzie. 
W końcu mamy obowiązek „pójścia 
na świat i głoszenia ewangelii całemu 
stworzeniu” a forma może być dowolna. 
Jak to mawia mój pastor, „mamy siać”,  
a efekt należy już do kogoś innego.

A skoro stary podziemny garaż mógł 
stać się sceną kulturalno-towarzyską, 
to może i over-groundowy kościół też 
może zaistnieć w okolicy? Mimo braku 
zachęty kolorowo-procentowej... ale 
przecież istnieje i inna możliwość – 
jak to śpiewa Mieczysław Szcześniak:  
„...chyba się upiję Twoim Duchem, 
hej”! 

 Stara kamienica...
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Tomek 
Bogowski lounge i chillout

Podobnie, jak inżynier Mamoń  
z „Rejsu”, lubię najbardziej tą mu-
zykę, którą już słyszałem. Jeśli 
też tak macie, to pewnie muzyka, 
o której dziś mowa jest dla Was. 
Lounge, czy też muzyka chillouto-
wa to zwykle covery dobrze zna-
nych, standardowych kawałków. 
Tak więc lounge worship zawie-
rać będzie chilloutowe przeróbki 
chrześcijańskich evergreenów. Jeśli 
lubisz dodatkowo spokojną, pełną 
delikatnych dźwięków i ciągnącą 
się muzykę, poszukaj darmowej 
muzyki z tego gatunku.

Lounge to muzyka wywodząca się  
z jazzu i stylów easy listening. Była 
grana wszędzie tam, gdzie trzeba było 
stworzyć specyficzną atmosferę, czyli 
w hotelach, barach, klubach. Podsta-
wą tej muzyki jest jeden instrument 
klawiszowy, do tego bardzo często 
saksofon i delikatne brzmienia gitary 
oraz perkusji. Jeśli do całości dodamy 
spokojny wokal, już mamy przepis na 
muzykę lounge. Specyfika tego gatun-
ku polega na możliwości odtwarzania 
w tle, bez specjalnego skupiania się na 
samej muzyce. Jednakże gdyby taką 
muzykę w tle wyłączyć, nagle okaza-
łoby się, że czegoś co do tej pory było 
niezauważalne, bardzo nam brakuje. 
Jest to świetny styl muzyczny dla od-

prężenia się, cichej modlitwy, nawet 
studiowania Biblii. Dobrze zasypia się 
przy tym gatunku, jednakże nie po-
lecam jazdy samochodem z lounge 
w głośnikach, bo może się to dla nas 
skończyć drzemką za kierownicą. 

Popularność tego gatunku nie słab-
nie już od kilkunastu lat. Pojawia-
ją się całe składanki zawierające 
covery dobrze znanych kawałków 
przearanżowanych właśnie w tym 
stylu. Chrześcijańscy muzycy zatem 
nie mogli przeoczyć tej niszy i sami 
postanowili zaopatrzyć słuchaczy  
w odprężające dźwięki dobrze już 
znanych przebojów. Zdecydowanie 
polecam każdemu.  

 

 

Baptyści na Ukrainie są już prawie od 170 
lat. W 1926 roku było tam ponad 1000 
zborów, ale od następnego roku zaczęły 
się wielkie prześladowania. Dopiero cza-
sy „pierestrojki” w 1985 zmieniły sytu-
ację. Od 1990 roku powstało tam ponad 
1500 nowych zborów baptystycznych. 
Obecnie jest ich 2400. Pastor Władimir 
Omelczuk w maju 2003 roku zaczął na 
przedmieściach Kijowa spotykać się  
z kilkoma ludźmi w swoim domu. Jego 
celem było założenie nowego zboru. Po-
wstały młodzieżowe i złożone z młodych 
małżeństw grupy domowe. Teraz jego 
zbór gromadzi prawie 300 osób, ponadto 
organizują oni dwa nowe zbory. Stosują 
zasadę mnożenia. Jeden z tych dwóch 
zborów organizuje Igor, absolwent se-
minarium w Odessie. Spełnia się przez 
to jego marzenie, jakie miał 3 lata temu. 

Obecnie jego zbór „Zmartwychwstanie” 
posiada prawe 50 członków, przeważnie 
młodych wiekiem i byłych narkomanów.  
Główna zasada ich pracy to małe grupy – 
teraz mają ich 5. Jedna z nich spotyka się 
każdej niedzieli w hotelu. Ewangelizują na 
ulicach, letnich obozach, chrzty zawsze 
odbywają się na otwartych wodach. 
Drugi nowy zbór prowadzi Andriej, który 
wcześniej pracował misyjnie niedaleko 
Równego. Na zaproszenie Omelczuka  
2 lata temu przybył do Kijowa, by pra-
cować nad powstaniem drugiego zboru. 
Nazywa się on „Duch Życia” i na uroczy-
stości drugiej rocznicy zgromadził prawie 
140 osób. Obecnie liczy 28 członków  
i 40 regularnych uczestników nabo-
żeństw. W lipcu tego roku odbyła się tam 
uroczystość chrztu 4 nowo nawróconych 
(IMP, 9/2012).

Baptystyczne świadectwo dotarło do 
tego kraju w 1950 roku, a Baptystycz-
na Konwencja Ekwadoru powstała  
w październiku 1972 roku. Obecnie li-
czy ona prawie 15.000 członków w po-
nad 250 zborach baptystycznych tego 
południowoamerykańskiego państwa. 
Konwencja ta podejmuje wiele inicjatyw 
misyjnych. Ekwadorscy baptyści w wie-
lu miejscowościach realizują program 
dożywiania i opieki zdrowotnej oraz 
misyjnego zaangażowania wśród rdzen-
nych mieszkańców tego kraju. Wraz  
z innymi partnerami prowadzą przed-
szkolną edukację dzieci, misję wśród 

biedoty miejskiej, szeroką akcję pomocy. 
Po klęsce powodzi w 2008 roku, baptyści 
byli pierwszymi wśród tych, którzy po-
spieszyli z pomocą ponad 200 rodzinom. 
Brakuje im przygotowanych pastorów,  
z których tylko 20 procent posiada teo-
logiczne wykształcenie. Ich Baptystycz-
ne Seminarium Teologiczne współdziała 
z siecią baptystycznych seminariów  
w Ameryce Południowej oraz z krajowy-
mi uniwersytetami. Głównym zadaniem 
Konwencji Ekwadorskich Baptystów jest 
rozwój  i wzmocnienie zborów, by przez 
to jeszcze bardziej rozwinąć misję ciała 
Chrystusa (BWA Connect,4/2012).

Ekwador – działalność baptystów w tym kraju

Ukraina – baptyści zakładają nowe zbory

Ludzie plemienia Bodo w północnow-
schodnim stanie Indii, Assamie, proszą 
wszystkich baptystów na świecie o mo-
dlitwę i wsparcie z powodu etnicznych 
niepokojów w tym rejonie. Niepokoje 
między ludźmi Bodo, którzy w większo-
ści są hindusami lub chrześcijanami,  
a muzułmanami, wybuchły już w lipcu. 
Doprowadziły one do śmieci przynaj-
mniej 80 osób, a ponad 400.000 mu-
siało opuścić swoje domy. Zburzono 
ponad 5.000 domów. Wydział Pomocy 
Światowego Związku Baptystów (ŚZB) 
przekazał 10.000 USD na pomoc po-
szkodowanym. Zamieszki zostały wy-
wołane przez przybyłych z Bangladeszu 
muzułmanów. Postawiono 275 namio-
tów, gdzie znajdują się szkoły, kościoły i 
tymczasowe domy dla uchodźców. Po-

nad 50.000 mieszkańców stanu Assam 
uciekło z kontynentalnych Indii na te-
reny północnowschodnich Indii, ponie-
waż obawiają się oni ataków ze strony 
muzułmanów. Pozarządowe organiza-
cje i kościoły organizują pomoc ofia-
rom tych zamieszek. Stowarzyszenie 
Zborów Baptystycznych Bodo (prawie 
41.000 członków w 300 zborach), czło-
nek ŚZB, zaangażowało się w niesienie 
pomocy poszkodowanym. Inny członek 
ŚZB, Północne Stowarzyszenie Chrze-
ścijan Baptystów, liczące ponad 70.000 
członków w prawie 1000 zborach,  
w ponad 70 procentach składa się  
z ludzi z plemienia Bodo. A Baptystycz-
na Konwencja Assamu, też członek 
ŚZB, posiada 30.000 członków w 335 
zborach (bwanet.org).

Indie – niepokoje na tle etnicznym

Rosja – spotkanie baptystów 
i prawosławnych w Moskwie

W końcu marca br. John Upton i Hans Gude-
rian, prezydenci Światowego Związku Bapty-
stów i Europejskiej Federacji Baptystów, wzięli 
udział w XX Dorocznej Konferencji Euroazja-
tyckiej Federacji Baptystów w Moskwie. Choć 
liczba misji w byłych republikach radzieckich 
wzrasta, to jednak liczba członków w zborach 
nie powiększa się, a nawet maleje. Szczególnie 
trudno jest w krajach o większości muzułmań-
skiej. Wraz z przewodniczącymi kościołów 
baptystycznych Ukrainy (W. Nesteruk), Rosji 
(A. Smirnow) i Białorusi (W. Krutko) goście 
spotkali się z patriarchą Kiryłem I, zwierzch-
nikiem Cerkwi Prawosławnej w Rosji, który 
pochwalił baptystów za ich moralne stanowi-
sko w wielu sprawach i nie wykluczył bliższej 
współpracy, na przykład w dziedzinie przekła-
dów Pisma Świętego na języki mniejszości na-
rodowych. Wśród 142 milionów Rosjan tylko 
35 milionów są członkami Prawosławnego 
Kościoła, a ponad 100 milionów tylko uważa 
się za prawosławnych, ponieważ utożsamiają 
religię z narodowością. W  Rosji zamieszkuje 
182 różne narodowości, a tylko trzy z nich po-
siada całą Biblię w swoim języku, a 14 – cały 
Nowy Testament. Stąd wiele pozostaje jeszcze 
do zrobienia (baptist.ru).

Hiszpania – międzynaro- 
dowy zbór baptystyczny

Zbór baptystyczny  Emmanuel, powstał  
w 1961 roku, by służyć angielskojęzyznej 
społeczności w Madrycie. Przez pierwsze 25 
lat służył on amerykańskiemu personelowi 
wojskowemu oraz zagranicznym dyploma-
tom i biznesmenom. Jego celem jest łączyć, 
uczyć i wyposażać zróżnicowanych kulturo-
wo wierzących przez wspólne  nabożeństwa, 
społeczność, studia biblijne, służbę i świa-
dectwo. Jego członkowie pochodzą z 35 na-
rodowości, między innymi z Etiopii, Erytrei, 
Filipin, Indonezji, Japonii. Ostatnio ze wzglę-
du na wzrost liczbowy zboru rozbudowano  
miejsce spotkań. Grupy biblijne spotykają się 
w różnych częściach miasta i poza nim. Zbór 
ten należy do Kościoła Baptystów Hiszpanii 
i  Międzynarodowej Konwencji Baptystów, 
blisko współpracuje z Baptystycznym Semi-
narium Teologicznym i Towarzystwem Biblij-
nym. „Jesteśmy powołani, aby być ludźmi 
modlitwy, ponieważ przez modlitwę i Pismo 
Święte poznajemy naszego Boga i Jego za-
miary wobec świata. Nie możemy wykony-
wać Jego dzieła, jeżeli nie spędzamy z Nim 
czasu zarówno osobiście jak i w małych gru-
pach” - powiada pastor zboru Dawid Carey 
Dixon (BWA Connect, 9/2012).
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pokolenie 
oszukanych
Ostatnio w mediach pojawił się nowy 
termin. „Pokoleniem oszukanych” 
określa się dzisiejszych 20-25-ciolat-
ków, czyli moje pokolenie. Mówią, że 
jesteśmy oszukani, bo wbijano nam 
do głowy, że kiedy skończymy studia 
to pracodawcy będą na nas czekać  
z otwartymi ramionami i do końca 
życia będziemy dyrektorami, specja-
listami i menedżerami zarabiającymi 
ogromne pieniądze. Tak było jakieś  
10 lat przed nami, ale w czasach prze-
mian gospodarczo- społecznych moż-
na było się dorobić na wszystkim. Dziś 
spory odsetek bezrobotnych w dużych 
miastach to ludzie młodzi z wyższym 
wykształceniem. Chcę zatem podzielić 
się z wami kilkoma myślami, abyście 
nie popełnili błędów pokolenia oszu-
kanych.

Po pierwsze, chcę mocno podkreślić, 
że żyjąc z Bogiem możemy nie dać 
się oszukać. Człowiek wierzący, któ-
ry nie udaje i nie jest w Kościele tylko  
z przyzwyczajenia, faktycznie jest pro-
wadzony przez Boga. To nie oznacza, 
że czasami nie może być ciężko, jed-

nakże Bóg chroni swoich wybranych. 
Pytając Boga o drogę zawodową, kie-
runek studiów, odkrywając Jego ma-
rzenia dla nas, mamy pewność znale-
zienia najlepszego planu dla naszego 
życia. Czasami może się zdarzyć, że 
zadanie, które masz wykonać nie jest 
wcale dobrze płatne. Nie pozwól so-
bie na to, żeby to odwiodło cię od 
dojścia do odkrycia i wypełnienia woli 
Bożej. Taka mała dygresja: dlaczego w 
czasach kryzysu finansowego jest tak 
mało powołań duszpasterskich? Czy 
właśnie w tym czasie nie jest potrzeb-
na dobra opieka dla Bożej owczarni? 

Bóg odkrywa przed nami często tyl-
ko kolejny krok z całej drogi. Często, 
gdybyśmy znali finał naszej podróży, 
chcielibyśmy dojść tam na skróty i po 
swojemu. Bóg jednak nam mówi, aby 
Mu zaufać. Jeśli wierzysz, że Bóg ma 

dla ciebie najwspanialsze rzeczy, jesz-
cze lepsze niż twoje najskrytsze ma-
rzenia, zaufasz Mu bez problemu. Aby 
wypełnić swój plan, Ojciec Niebieski 
zatroszczy się o wszystko, od pomoc-
nych ludzi, przez finanse aż do ob-
darowania nas talentami. Zaufanie na 
początku i sprawdzanie samego siebie, 
czy ciągle idziemy drogą wskazaną 
nam przez Ojca, jest najlepszą decyzją 
w naszym ziemskim życiu.

Wielu z Was pewnie stoi przed życio-
wymi wyborami. Pamiętajcie, że Bóg 
chce dla was o wiele więcej, niż wy 
sami dla siebie. Módl się, rozmawiaj 
z ludźmi, którzy są dla ciebie ducho-
wymi autorytetami. Proś ich o modli-
twę, szukaj Boga, czytaj Jego Słowo  
i wyciągaj wnioski. On chce prowadzić 
każdego z nas, bo jest dobry. Nie daj 
się oszukać!  

Tomek Bogowski
KONTRAPUNKT
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy sympatyczne agnieszki i mateusza

PRZYJEMNOŚCI
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Czy jako pastor bywasz w klubach, 
dyskotekach? Dlaczego?

Nie bywam. Chyba przede wszystkim 
dlatego, że ich nie lubię. Nie lubię za-
dymionych wnętrz, huku, smrodu spo-
conych ciał przemieszanych z wonią 
różnych perfum, a w tym wszystkim 
zapachu przetrawionego alkoholu. Ko-
jarzy mi się to z otwarciem na grzech, 
brakiem zahamowań.

Natomiast bardzo lubię wesela. Lubię 
wtedy zatańczyć (z moją żoną, no  
i oczywiście z Panią Młodą i czasami 
z Mamami), nacieszyć się – moim zda-
niem świętą – atmosferą tego wyjątko-
wego wydarzenia. Bo radość cielesna 
jest święta, o ile działa w świętych gra-
nicach nadanych przez Boga. Dlatego 
widzimy Pana Jezusa na weselu w Ka-
nie. Dlatego błogosławi tę Parę Młodą 
obfitością wina. Ale dlatego również 
Biblia jest pełna ostrzeżeń przed cią-
głym imprezowaniem i upijaniem się. 
Są błogosławione granice.

Wiem, że nie masz telewizora i cieka-
wa jestem, co sądzisz o ludziach, któ-
rzy mają?

To chyba zależy od tego, jak go uży-
wają. Siedzenie godzinami przez te-
lewizorem uważam za marnowanie 
danego nam przez Boga i bardzo cen-
nego czasu. To znów nie oznacza, że 
nie wolno nam odpoczywać – sam lu-
bię sobie pograć w różne gry kompu-
terowe, gdy potrzebuję, aby mój mózg 
przestał przetwarzać kolejne zadania  
i obowiązki. Aby się wyłączył. Ale we 
wszystkim musimy trzymać się biblij-
nych proporcji. W skrócie, to 6:1 – rela-
cja pracy i odpoczynku.

A co z przyjemnościami typu zakupy? 
Nowa, modna garderoba może popra-
wić humor, nie sądzisz?

Pewnie tak. Zakupy to forma nagro-
dzenia siebie za ciężką pracę. I skoro 
godzien jest robotnik zapłaty swojej, 

a godzien, to nie ma w tym nic złe-
go. Znów jednak, ważne są granice. 
Pieniądze, które mamy, pochodzą od 
Boga. Chrześcijanin ma żyć dla Niego, 
nie dla siebie. Co oznacza, że wolność  
w wydawaniu nawet ciężko zaro-
bionych pieniędzy nie jest wolno-
ścią absolutną. W szczególności, 
nie jest wolnością od Bożych zasad. 
Bóg nam mówi, jakie cele mu się po-
dobają. Mamy pamiętać o Koście-
le, misji, potrzebujących, a nie tylko  
o sobie.

Szczerze mówiąc, kiedy przymie-
rzam się do zakupu nowej bluzki, to 
nie myślę o tych, którzy nie mają albo  
o tych, którzy kupują bluzki za dużo 
mniej niż moja upatrzona. Są ludzie, 
którym obojętne jak wyglądają, co 
mają w domu, i nie przywiązują do 
tego wagi. Ale ja nie widzę nic złego 
w tym, by wydawać zarobione przez 

siebie pieniądze na rzeczy, które nam 
się podobają. 

Myślę raczej, że chrześcijanin powinien 
unikać kupowania impulsywnego, czyli 
bezmyślnego poddawania się „okazji” 
lub reklamie. Innymi słowy, powinien 
myśleć PRZED zrobieniem zakupu,  
a nie PO. Czy to mi jest potrzebne? Na 
co mi to? Czy mam na to miejsce? Czy 
to będę nosić? Do czego mi to pasuje? 
Czy mam pełną lodówkę, czy mi się 
to nie zmarnuje? Jeśli mam pełną lo-
dówkę, to najpierw trzeba zjeść to, co 
w niej jest. Marnowanie danych przez 
Boga pieniędzy jest złem. Myślmy nad 
tym, co, jak i w jakim celu kupujemy.

Z drugiej strony, jeśli chcemy zrobić 
sobie małą nagrodę, i faktycznie jest 
okazja, a przy tym nie nadwyręża to 
naszych rodzinnych funduszy – ciesz-
my się nią, jako Bożym błogosławień-
stwem! Nie ma nic duchowego w od-
mawianiu sobie wszelkich możliwych 
przyjemności. Samokontrola jest cno-
tą, ale poddawanie się zakazom typu 
„Nie dotykaj! Nie kosztuj! Nie ruszaj!” 
– jak mówi apostoł Paweł – to tylko 
iluzja pobożności. To tworzenie fik-
cji oddania Bogu, przez zaprzeczenie 
dobrym, właściwym (w Bożych grani-

cach!) błogosławieństwom dawanym 
przez Boga dla naszego odświeżenia  
i radości na ścieżce życia.

Znam Twoje podejście, że w życiu 
wcale nie musi być łatwo i pięknie, ale 
w zasadzie - czemu nie? Przecież jeśli 
pracujemy, to mamy też prawo do od-
poczynku (Bóg sam stworzył siódmy 
dzień do tego). Skoro mamy „wolne”, 
to możemy uprzyjemnić sobie czas, 
prawda?

Nie musi być łatwo i pięknie, bo naj-
wyraźniej jest sens w tym, by „wziąć 
swój krzyż” i naśladować naszego 
Pana. Nie musi być, bo mamy wciąż 
problem z lenistwem, egocentryzmem, 
samolubstwem, lekceważeniem innych, 
nadwrażliwością na własnym punkcie, 
tendencją do roztkliwiania się nad sobą, 
roszczeniową postawą do innych i wie-
loma innymi grzechami – i walka z nimi 
nie jest łatwa, a wykorzenianie postawy 
i zachowań z nimi związanych najzwy-
czajniej w świecie boli. W tym sensie 
w życiu nie tylko nie musi być łatwo  
i przyjemnie, ale nawet nie może. Ży-
cie to – w pokorze i zdaniu się na Boga 
– praca nad sobą; poddawanie Bogu; 
przemiana sposobu wartościowania, 
myślenia o sobie i innych. To nie jest 
łatwe. To realny wysiłek.

Ale  odpoczynek jest Boży. Odpoczy-
nek jest od Boga. Tak jak praca. Praca 
może być przekleństwem i odpoczy-
nek może być przekleństwem. Praca 
może być błogosławieństwem i odpo-
czynek może być błogosławieństwem. 
Praca jako przekleństwo to niewolnic-
two. Człowiek pracuje, bo inaczej nie 
potrafi. Traci cel i sens. To wtedy bez 
sensu. Czego by nie miał i nie zdoby-
wał, to i tak nie widzi miejsca pracy  
w Bożym planie. Odpoczynek znów, 
jako przekleństwo to lenistwo i (zazwy-
czaj) bieda. Człowiek, który nie pracu-
je, a może, również traci z oczu Boży 
sens i cel istnienia. Nie widzi miejsca 
odpoczynku w Bożym planie.

Praca i odpoczynek w Bożym planie są 
błogosławieństwem, gdy idą w odpo-
wiednich proporcjach. Tak jak u Boga. 
Dla Boga 6 dni pracy były radością. 
Tworzył coś wspaniałego; dawało Mu 
to satysfakcję. I mamy go w tym naśla-
dować. Człowiek stworzony na Boży 
obraz ma pracować. Adam ma pielę-

gnować i strzec Ogrodu. Ewa w Bożym 
planie ewidentnie związana była z in-
nym elementem Bożego nakazu – roz-
radzania i rozmnażania. Troska o wy-
chowanie kolejnego pokolenia z racji 
choćby biologii była bardziej (bardziej: 
nie jedynie!) związana z jej obowiązka-
mi. W skrócie, człowiek miał pracować 
i to było i jest dobre. I jestem przekona-
ny, że będzie dobre, twórcze również 
gdy nasz Pan powróci. W przypowieści 
o minach wieczność jest zobrazowana 
nie obrazem zbijania bąków, ale „pano-
wania nad miastami”. To obraz zarzą-
dzania czymś, a więc pracy.

Ale oczywiście, to nie koniec. Biblia 
mówi również o odpoczynku. Sam 
Bóg odpoczął. I jak mówi Prawo, jest 
w tym wzorem dla swego ludu. Mamy 
więc być jak Bóg i umieć po pracy 
odpoczywać. Ten odpoczynek ozna-
cza zaniechanie działań z poprzed-
nich 6 dni. To dzień błogosławieństwa 
i uświęcenia. To więc czas na to, by 
doświadczać owoców naszej pracy.  
I to jest jak najbardziej Boży, właści-
wy, święty schemat! Jest czas na zdo-
bywanie, jest czas na uświadomienie 
sobie tego, co mamy i doświadczenie,  
w jakimś stopniu, owoców nasze-
go wysiłku. To też na podziękowanie 
Bogu; świętowanie przed Nim.

Chciałabym tylko zaznaczyć, że praca 
pracy nierówna! Znam ludzi, którym 
etat zajmuje 20 godzin tygodniowo, 
nie są zbytnio obciążeni psychicznie. 
Ja w swojej pracy spędzałam średnio 
50 – 60 godzin tygodniowo, plus dwie 
godziny dziennie na przejazdy, a tele-
fon dzwonił bez przerwy od rana do 
późnego wieczora. Miałam za to dość 

dobre wynagrodzenie i poprzez wy-
datki na wyjazdy, jedzenie w restaura-
cjach itd. chciałam zrekompensować 
sobie stres. Uważałam, że skoro za-
pracowałam, to mogę. 

Czy odpoczynek i zabawa to to samo?

Odpoczynek może, ale nie musi się 
wiązać z zabawą i rozrywką. Choć do 
pewnego stopnia nawet powinien. Na 
przykład, Bóg nakazując się cieszyć  
w określone święta, nakazywał dobrze 
wtedy zjeść: „Na miejscu, które Pan 
wybierze na mieszkanie dla swojego 
imienia, będziesz jadł przed Panem, 
Bogiem twoim, dziesięcinę z twego 
zboża, wina i oliwy oraz z pierwo-
rodnych twojego bydła i trzody” (Pwt 
14:23). A więc, trzeba się było wtedy 
dobrze najeść. Sytość, błogosławień-
stwo obfitości pożywienia, wcale nie 
oczywiste przecież poprzez więk-
szość historii, miały być kojarzone 
właśnie z Bożymi uroczystościami i to 
dla dobrego skutku. Sytość jest błogo-
sławieństwem. To prawda, wiąże się  
z ryzykiem wyniosłości i zapomnie-
nia o Panu i dlatego Bóg przestrze-
ga swój lud przed grzechem braku 
wdzięczności i przypisywania sobie 
zasług za jego łaskę. Ale Bożym roz-
wiązaniem tego problemu nie jest 
odmawianie swemu ludowi błogosła-
wieństwa radości i sytości, ale właśnie 
przestroga, która, wzięta do serca, da 
im prawo do korzystania z tych błogo- 
sławieństw.

Podsumowując – chrześcijanin ma 
obowiązek pracować i prawo do odpo-
czynku, a we wszystkim mamy zacho-
wać właściwe proporcje 6:1.  
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Nasze atrakcje to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Leczniczych,  
wiele szlaków turystycznych, kolejka gondolowa na Jaworzynę,  
kino 3D, malownicza okolica, spokój i cisza. 

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

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

Zapraszamy do Krynicy!

Do zobaczenia w Krynicy!

W LISTOPADZIE LIŚCIE LECĄ
opracowanie: 

Nela i Zbyszek Kłapa
SILNY LIŚĆ

Gdy popatrzysz na liść pod światło, zobaczysz jego unerwienie. Jak pięk-
nie Bóg to stworzył! Do cieniutkich rurek dochodzi woda wraz z solami 
mineralnymi. Pokonuje ona długą drogę od korzenia, poprzez pień i gałę-
zie, by w końcu dotrzeć do liścia. Jest niezbędna, by liść mógł rosnąć, żeby 
był silny i rozłożysty. Taki silny i zdrowy liść jest konieczny do tego, by 
drzewo mogło wydawać owoce. Co by się stało, gdyby na wiosnę oberwać 
wszystkie liście z drzewa? Drzewo nie wydałoby owoców. To samo dzieje 
się, gdy brakuje wody a liście więdną. Czego potrzebuje drzewo i jego 
liście? Tak, wody! Bez niej nie będzie owocu.

W Biblii jest „przyrodniczy” Psalm 1. Przeczytaj go, zastanów się nad py-
taniami i zapisz odpowiedzi na liściach.

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

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze 
grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie  
w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo 
zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym 
czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. 
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu 
sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś 
bezbożnych wiedzie do nikąd.  

Do kogo jest porównane drzewo, którego liście nie więdną?
Bóg chce, żebyś „wydawał owoce”, których potrzebują inni ludzie. Co 
to może być? 
Drzewo potrzebuje wody z solami mineralnymi. To jest jego pokarm.  
A czego ty potrzebujesz? (Podpowiedź: Zakon Pana oznacza Boże Słowo).

1.
2.

3.

JESIENNY LIŚĆ
Liście umierają… Przychodzi taki okres, że liście nabierają kolorów. To znak, że wnet umrą i opadną z drzewa, 
bo nie będą już w stanie pobierać pokarmu od drzewa. Są na drzewie tylko przez jakiś czas. Podobnie jest  
z człowiekiem. Każdy z nas żyje przez jakiś czas i w końcu umiera. To jest smutne, że umieramy, ale tak zwana 
jesień życia, czyli życie starszego człowieka może być bardzo kolorowe i nie musi być smutne. Zgadnij, od czego 
to zależy? Podpowiedź jest w naszym Psalmie: Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Inaczej mówiąc, Bóg 
pomaga ludziom, którzy w Niego wierzą, kochają Go i słuchają Go przez całe swoje życie. Dodaje koloru do 
życia nawet w starości. Czy podobają ci się barwy jesiennego liscia? Gdy będziesz mu się przyglądać pomyśl  
o Dobrym Bogu, który go stworzył!

Odczytaj ważne zdanie z plątaniny liści.

1.

2.

3.



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 per-
spektyw, które mogą nam na co dzień umykać. Autor wskazuje również powody nieoczywiste, 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 Wstępie, 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 powodów, 
dla których umarł Chrystus.” Tekst został uzupełniony o odpowiednie fragmenty biblijne i wezwanie do po-
wierzenia życia Chrystusowi. To traktat wyjątkowy, bowiem autor przekonuje przede wszystkim, 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 niesolidności owej wykładni jest 
bardzo silnym argumentem w dyskusjach ze Świadkami; to „bezcenne źródło dla osób nie posiadających archi-
walnych publikacji Towarzystwa Strażnica”. Zmiany te zostały przedstawione tematycznie, z dokładnym wska-
zaniem wszystkich cytowanych źródeł. Polecamy wszystkim zaangażowanym w rozmowy z przedstawicielami 
tej organizacji. Cena: 35 zł.

Konstanty Wiazowski
Emmanuel czyli Bóg z nami

To pierwsza ksiażka z planowanej serii „Postylli Baptystycznych”, czyli zbiorów kazań pastorów i działaczy KChB. 
Kazania brata Konstantego towarzyszyły wielu z nas od nawrócenia. Są potwierdzeniem wiarygodności  
Kościoła, rozsławiają dzieło Boże, uczą i zachęcają. To kazania przemyślane, mądre – przesycone znajomością 
Słowa Bożego i wieloletnim doświadczeniem duszpasterskim. Warto czerpać z tego pełnymi garściami, bo oto 
następują po sobie pokolenia, starzy i młodzi, jedni prowadzą drugich, aby Kościół Boży trwał poprzez wieki, 
otoczony Bożym błogosławieństwem!
Cena: oprawa miękka - 29 zł, oprawa twarda - 39 zł.

 Zapraszamy!

Słowo Prawdy 
przybl iżamy



Drogi Czytelniku Słowa Prawdy! 
Dziękujemy Ci bardzo za to, że byłaś/byłeś z nami przez 

2012 rok. Dla nas był to rok udany. Mamy nadzieję, że efek-
ty naszej pracy były również dla Ciebie źródłem zachęty, 
poznania Bożego Słowa, i Jego działania – w Polsce i poza 
granicami. Jest to naszym celem, aby Twoja społeczność  
z Chrystusem obfitowała i była coraz dojrzalsza. Nasze pi-
smo wyposaża do stawiania czoła różnym przeciwnościom, 
a w tym wszystkim pozostaje silnie oparte na prawdzie Słowa. 
Staraliśmy się przygotowywać wartościowe, inspirujące ku 
wierze artykuły, przekazywać świeżość i entuzjazm wiary.  

W przyszłym roku nie przewidujemy rewolucyjnych 
zmian. Nadal planujemy wydać 11 numerów w roku. Jed-
nak zmieni się sposób finansowania Słowa Prawdy. Od 
2013 roku Miesięcznik Słowo Prawdy nie będzie otrzymy-
wał dofinansowania z Kościoła. Oznacza to między innymi, 
że nie stać nas na przesyłanie numerów niezapłaconych. 
Brak opłaty za prenumeratę za 2013 rok do końca 2012 
roku oznacza więc, że nie będziemy przesyłać numerów  
„w nadziei” zapłacenia w kolejnych miesiącach, jak to utar-
ło się wcześniej. Oczywiście, jeśli prenumerata zostanie 
zapłacona po czasie, będziemy ją honorować w kolejnych 
miesiącach. Nie gwarantujemy jednak w tym momencie 
dostarczenia numerów z okresu przed jej zapłaceniem, 
gdyż po prostu, nie stać nas na drukowanie dużego zapasu 
nadprogramowych egzemplarzy. Dlatego zachęcamy, aby 
przeprowadzić w Twoim Zborze zapisy na prenumeratę 
na Słowo Prawdy i jej przesłanie do nas już w listopadzie, 
a najpóźniej w grudniu! 

Dodatkowo, zachęcamy Cię również do pomyślenia  
o Kimś Bliskim, dla kogo Słowo Prawdy może być w przy-
szłym roku błogosławieństwem. Idą Święta. Może warto 
ofiarować Mu prenumeratę Słowa Prawdy? Dlatego polece-
nie zapłaty z kolejnego numeru można wykorzystać na ów 
cel, wpisując adres obdarowanego.  

Informujemy ponadto, że można również wykupić 
prenumeratę internetową na rok 2013 w cenie 35 zł, 
do której również bardzo zachęcamy! Ta opcja ozna-
cza, że zamiast wydrukowanego czasopisma na wskaza-
ny adres e-mail będziemy wysyłać plik pdf. Adres e-ma-
il można podać w tytule wpłaty lub napisać do redakcji  
(e-mail:  slowo.prawdy@baptysci.pl).

Niech Pan Ci błogosławi w przyszłym roku! Mamy na-
dzieję, że również za naszym pośrednictwem, o co prosimy 
i nad czym obiecujemy pracować przynajmniej tak mocno, 
jak w roku obecnym. Drogi Panie, przydaj nam mądrości, 
odwagi, oddania, dyscypliny, poznania i sił, abyśmy we 
wszystkim, czemu mamy stawić czoła w przyszłym roku, 
byli Tobie wierni i dla Ciebie użyteczni! A Ty sam bądź przy 
nas, nasz drogi Ojcze, miłosierny Synu i ożywiający nas Du-
chu. Prowadź nas, strzeż, i miej nad nami swą łaskę, Amen.

                        W Imieniu Redakcji,
                                                 pastor Mateusz Wichary

Cena prenumeraty na rok 2013 wynosi:

-  w przypadku prenumeraty pojedynczego egzemplarza 
wysyłanego na jeden adres: 95 zł/rok.

-  w przypadku prenumeraty od pięciu do dziewięciu 
egzemplarzy wysłanych na jeden adres: każda po 90 zł/rok.

-  w przypadku prenumeraty 10 i więcej egzemplarzy 
wysyłanych na jeden adres: 85 zł/rok.




