


„Każdy uczony w Piśmie, który stał się 
uczniem Królestwa Niebios, podobny jest 
do gospodarza, który dobywa ze skarbca 
nowe i stare rzeczy” (Mt 13:52). Przyjście 
Królestwa Bożego wraz z Bożym Królem, 
Jezusem, oznaczało konieczność dokona-
nia syntezy starego i nowego. Chrystus był 
zapowiedziany. Pisma Starego Testamen-
tu składały świadectwo o Jezusie (J 5:39). 
To oznacza zarówno ich ciągłą aktual-
ność, którą potwierdził nasz Pan, otwiera-
jąc po zmartwychwstaniu uczniom umy-
sły, aby potrafili je rozumieć (Łk 24:45): 
najwyraźniej w ten właśnie sposób mieli 
o nim świadczyć, opierając się o ich au-
torytet i treść. Ale to również oznacza 
zmianę. Oto Żydzi nie mogli już trwać je-
dynie w tym, co znali. Muszą rozpoznać  
w Jezusie z Nazaretu obiecanego Me-
sjasza; odwieczne Słowo; Syna przycho-
dzącego od Ojca; Tego, który jest, zanim 
Abraham powstał.  Musieli wykazać się 
życiową mądrością: umiejętnością od-
dzielenia w tym, co stare tego, co warto-
ściowe i wieczne od tego, co przejściowe 
i słusznie powinno stać się wspomnie-
niem. A w tym, co nowe, oddzieleniem 
i przyjęciem tego, co przychodzi od Boga 
od tego, co jest tylko znikomością, uda-
wanym postępem. 
Ta zdolność jest niezbędna dla każdego 
pokolenia. Nawrócenie to przecież odna-
lezienie w odwiecznej Ewangelii czegoś, 
co zawsze aktualne i prawdziwe również 
dla mnie. Ale po nawróceniu pojawia 
się konieczność zapytania o powołanie. 
Czego oczekuje ode mnie Bóg? Po co tu 
wciąż jestem? Jakie stawia przede mną 
zadania? Za co ma się wziąć, a co pomi-
nąć? Na czym skupić, a co słusznie zlek-
ceważyć? Jak służyć Bogu w takich, a nie 
innych czasach? 
Co przyniesie przyszłość? Jak w Boży spo-
sób się na nią przygotować? Jak czuwać, 
aby się ostać? Jak ustrzec się zasadzek 
diabelskich i zwykłej, ludzkiej bylejako-
ści? W co inwestować swoje życie, aby 
skutecznie służyć Bogu? Oto stare i nowe, 
które towarzyszy nam nieustannie. 
Ten numer Słowa Prawdy również jest  
w tym samym rozciągnięciu między sta-
rym, a nowym. Kończymy 2012 rok. 
Zaczynamy kolejny. Tu – muszę przypo-
mnieć – BARDZO proszę o pamiętanie  
o prenumeratach na czas! 
W przyszłym roku zamierzamy konty-
nuować dobre tradycje: kazania na po-
czątek, tematu głównego, relacji z życia 

Kościoła, wiadomości, sekcji dla dzieci  
i młodzieży oraz rozważań o historii my-
śli chrześcijańskiej (Filozofujący chrześci-
janie) – które zaplanowaliśmy jako cykl 
dwuletni. 
Zaczynamy również nowe cykle. Pierw-
szy to „Kobieta kobiecie”, której autorką 
jest siostra Alina Woźniak. Będzie to seria 
praktycznych studiów biblijnych dotyczą-
cych życia i dylematów współczesnych 
kobiet. Drugi to Wiadomości z Kancelarii 
Kościoła. Będzie to wybór najważniej-
szych wydarzeń dotyczących Kościoła 
jako całości, autorstwa sekretarza Rady 
Kościoła – brata Dawida Brauera. Trzeci 
to fabularyzowane opowiadania z per-
spektywy postaci biblijnych siostry Beaty 
Jaskuły-Tuchanowskiej. Wszystkie te cykle 
rozpoczynamy już w numerze grudnio-
wym. Poza tym od przyszłego roku za-
mieszczać będziemy więcej świadectw, 
z naciskiem nie tylko na nawrócenia, ale 
również na wierność w różnych próbach  
i doświadczeniach życia. 

Bóg się nie zmienia. Bóg, który 
przyszedł na ten świat. I wszystko 
się zmieniło. To dla naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa, „wszystko zostało 
stworzone” (Kol 1:16). To On jest 
początkiem nowego stworzenia, 
„aby we wszystkim był pierwszy” 

(1:18). Historia należy do Boga. 
Oprzyjmy się więc na trwałości 
Bożego dzieła zbawienia. Do-

świadczania tej pewności wiary, 
łaski i troski Bożej w tegoroczne 
Święta, życzymy Wam (i sobie), 
Drodzy Czytelnicy. Niech dobry 

Bóg wypełni nasze serca pokojem, 
zachwytem, radością i wdzięczno-

ścią. Niech światłość, która roz-
świetliła ową daleką, bliskowschod-

nią noc, świeci i nad nami,  
a ciemność jej nie przemoże. 
Niech rozjaśnia mroki naszego  

życia, abyśmy szli i owoc wyda- 
wali, ku chwale naszego Pana  

i Zbawiciela oraz Boga Ojca, który 
Go posłał, i działającego w nas  

łaskawie Ducha, Amen. 
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OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

KAZANIE

SKARBY STARE I NOWE

Po pierwsze, Słowo było na początku 
(w. 1). To odnosi nas do pierwszego 
zdania Biblii. Stworzenia nieba i ziemi. 
Czas użyty przez Apostoła wskazu-
je na istnienie uprzednie. Słowo było 
już więc obecne, gdy nastał początek. 
Ono było w ów początek zaangażowa-
ne – przez nie powstało wszystko, co 
powstało (w. 3). Było również twórcze. 
Ono było dobre i piękne bo „w nim 
było życie” i to życie nie tylko w wy-
łącznie biologicznym sensie. Ale rów-
nież życie, jako to, co czyni życie war-
tym życia: piękno, dobroć, szlachet-
ność: wszystko, co może być nazwane 
„światłością ludzi” (w. 4). Werset piąty 
stwierdza, że owa światłość, choć wo-
bec ściany ciemności jest punktem, jest 
silniejsza. Ona zwycięża świat. Echo 
tych słów znajdziemy w 1 Liście Jana. 
Światłość to treść Bożego charakteru 
– jest On „światłością i nie ma w nim 
żadnej ciemności” (1:5), wobec której 
„ciemność ustępuje, a światłość praw-
dziwa już świeci” (2:8).

Po drugie, Słowo było „u” Boga. Razem 
z Bogiem. Przekład Ekumeniczny grec-
kie pros – przed – tłumaczy: zwrócone 
ku Bogu. „U” Biblii Warszawskiej niesie 
podobną treść. To opis jakiejś społecz-
ności. Jak bycie „u” sąsiadki, czy z wi-
zytą „u” brata. Bóg i Słowo byli razem, 
i było im ze sobą wspaniale. To był do-
bry, wspólny czas. 

Po trzecie, Słowo było Bogiem. Jak 
Słowo mogło być Bogiem, skoro było 
razem z Bogiem? Ten werset tego nie 
tłumaczy. On to po prostu stwierdza. 
W pewnym sensie, cała Ewangelia Jana 
tłumaczy, jak to możliwe, pokazując 
zarówno odrębność Syna od Ojca, jak  
i ich jedność i tożsamość. 

To wyjątkowy fragment. To począ-
tek przed początkiem. To wniknięcie, 
wgląd w coś najbardziej intymnego i dla 
nas nie do pojęcia: we własne istnienie 
Boga. Nie wobec nas. Nie w świecie. 
Nie dla nas. Ale w sobie i dla siebie. 
Oto Bóg nie jest sam, choć jest jedyny. 

Słowo,  
które stało się  

ciałem 

Mateusz Wichary

A Słowo ciałem się stało i zamiesz-
kało pośród nas, i ujrzeliśmy chwałę 
jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od 
Ojca, pełne łaski i prawdy. (J 1:14)

Jan pisze o narodzeniu Jezusa najdziw-
niej. Łatwo może ten werset się śpiewa, 
ale ciężej się nad nim zatrzymać i wy-
ciągnąć z niego wnioski. Opisy Mate-
usza i Łukasza są plastyczne, chwytają 
za serce. A Jan? O czym pisze Jan? Co 
z tym wszystkim mamy zrobić? Jak to 
odnieść do narodzenia Jezusa i dalej, 
do swojego życia? Spróbujmy. 

Słowo w wersetach wcześniejszych 
O Słowie czytamy najwięcej w pierw-
szych 3 wersetach Ewangelii Jana. To 
tajemniczy fragment. Sporny. A jed-
nocześnie dla chrześcijaństwa pod-
stawowy. To kazanie dotyczy wersetu 
14, dlatego wskażę tylko najważniejsze 
prawdy o Słowie, o których mówi ten 
fragment w tych wersetach. 

Spis treści:
s. 3 Słowo, które stało się ciałem  

- Mateusz Wichary

s. 6 Ojciec, nie-ojciec  - Beata Jaskuła-
Tuchanowska 

s. 7 Początek i koniec - Ryszard Tyśnicki

s. 8 Baptyści w Bibliotece Śląskiej  
- Aleksandra Niesyto 

s. 9 Kolejny rok akademicki w WBST  
- Emilia Jarczyńska

s. 10 Ostatnie CELowanie w 2012  
- Mateusz Wichary

s. 13 Światowy Dzień Modlitwy Kobiet 
Baptystycznych - Alina Woźniak

s. 14 Czy „całkiem spokojnie wypiję 
trzecią kawę?” - Alina Woźniak

s. 16  Dla dzieci - Nela i Zbyszek Kłapa

s. 17  Kreacjonistyczna gazetka dla dzieci

s. 21 Pytania do pastora: Strach  
i lekkomyślność - Robert Miksa 

s. 22 Monografia ewangelikalnego 
stowarzyszenia wojskowego  
- Tadeusz J. Zieliński 

s. 24 Świadectwa z czterech stron 
świata - wywiad z pastorem 
baptystycznym z Bratysławy 

s. 27 Filozofujący chrześcijanie:  
O chrześcijańskim humanizmie 
Erazma z Rotterdamu - Janusz 
Kucharczyk

s. 30 Rozmowy sympatyczne... 
Opinie o innych - Agnieszka  
Nadolna i Mateusz Wichary

s. 31 Stylowa muzyka - Tomek Bogowski

s. 32  Kontrapunkt: Pełnia życia - Tomek 
Bogowski

s. 33 Wiadomości ze świata  
- Konstanty Wiazowski

s. 35 Wiadomości z Kancelarii Kościoła 
- Dawid Breuer

fot. Fotolia
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Nie jest samotny, choć jest wszystkim, 
co jest. Jest odwieczną wspólnotą. Nie 
jest to ciemność, bezruch, nicość. Ale 
społeczność Boga i Słowa w światło-
ści. Oto początek świata. Oto, skąd ów 
świat się wziął. Jest dziełem TAKIEGO 
Boga. 

W dalszych wersetach zalega ciem-
ność. Znów, Jan tego nie tłumaczy – on 
to po prostu stwierdza. Świat pogrążo-
ny jest w ciemności. I na ów świat przy-
chodzi „prawdziwa światłość, która 
oświeca każdego człowieka” (w. 9). Już 
wiemy, że to Słowo, bo Jan tłumaczy, 
że „na świecie był i świat przezeń po-
wstał, lecz świat go nie poznał” (w. 10). 
„Do swej własności przyszedł, ale swoi 
go nie przyjęli” (w. 11). To w pewnym 
sensie streszczenie całej Jego Ewangelii. 
O tym ona właśnie mówi. Dodaje, że 
owa światłość jednak nie świeci nada-
remno – są i tacy, którzy Go przyjęli  
(w. 12). To ci, którzy wierzą w imię Jego. 
To narodzeni ze światła, nie z ciemno-
ści: nie z krwi, ani z cielesnej woli, „lecz  
z Boga” (w. 13). I tu właśnie, jako pod-
sumowanie, pojawia się werset 14.  

Słowo stało się ciałem
Ono nie było ciałem. W pewnym sen-
sie w ogóle nie „było” tak, jak my je-
steśmy. Bycie u Boga, bycie Bogiem, 
bycie przed początkiem jest czymś 
innym niż bycie gdzieś na świecie (już 
nie tak samo jak „u” Boga), bycie po 
początku i nie bycie Bogiem (będąc 
czymś jednak). Ono się stało ciałem. 
Co to znaczy? 

Owo odwieczne Słowo zeszło do 
nas; zstąpiło. Nie jak w czasach wie-
ży Babel, aby osądzić i zapobiec bał-
wochwalstwu. Ale właśnie wkroczyło 
w ów zepsuty świat, aby go przemie-
nić. Światłość prawdziwą w ciemność 
prawdziwą. Możemy więc poznać 
Boga. Możemy poznać tego, kto wie, 
co to znaczy być u Boga. 

Kiedyś przeczytałem następujący dia-
log człowieka z komputerem:
„- Czy to prawda, że myślisz daleko 
szybciej od człowieka?
- To prawda.
- Ale mówisz, jak ja. 
- Inaczej byś nie zrozumiał. Jeżeli na-
wet mam gotową odpowiedź w czę-

ści sekundy, wygłaszam ją stopnio- 
wo”.1”

Komputer w tym opowiadaniu, aby 
wejść w relację z człowiekiem, musi 
się do niego dostosować. Mówić jak 
człowiek. Myślę, że to dobry przy-
kład Wcielenia. Bóg, który chce relacji  
z człowiekiem, dostosowuje się do nie-
go. Staje się jednym z nas. 

Oczywiście, to rodzi mnóstwo pytań – 
jak to możliwe? Jak Bóg może jedno-
cześnie być faktycznie człowiekiem? 
itp. Tych pytań jest wiele i chrześcija-
nie przez pierwsze III wieki musieli się  
z nimi uporać. Ostatecznie pozostawili 
nam jako efekt wielu tysięcy rozmów, 
dysput i kontrowersji jedną, prostą for-
mułę: vere deus et vere homo – praw-
dziwy człowiek i prawdziwy Bóg.  
Ta formuła znów, nie tyle wyjaśnia 
wszystkie pytania, co jest stwierdze-
niem, które godzi wszystkie fragmenty 
biblijne. Tajemnica pozostaje. Wspa-
niale ją oddał nasz polski poeta, Fran-
ciszek Karpiński w pierwszej zwrotce 
znanej wszystkim kolędy, opartej wła-
śnie o ten fragment:

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan Nie-
biosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma 
granicę nieskończony.

Wzgardzony – okryty chwałą, śmiertel-
ny – król nad wiekami

A Słowo ciałem się stało i mieszkało 
między nami. 

Jak to wszystko jest możliwe? Ano nie 
jest. Bóg się zazwyczaj nie rodzi, moc 
nie truchleje. Pan Niebiosów nie jest 
nagi, ogień nie krzepnie, blask nie ciem-
nieje, itd. Ale taka to była właśnie noc. 
Taki wyjątkowy cud. Chrześcijanin żyje 
w świecie pełnym Boga, a nie zwyczaj-
nym. Bóg nie jest zegarmistrzem, któ-
ry świat nakręcił i sobie poszedł. Bóg 
działa. I działa szczególnie, niepowta-
rzalnie, właśnie tu: ze swego potężne-
go, odwiecznego istnienia schodząc 
w rzeczywistość małego, płaczącego 
dziecka. W wyjątkowy sposób oddał  
to Łukasz kontrastując te dwa świa-
ty. One się w tym jednym momencie 
spotykają, nakładają. Oto znudzeni pa-
sterze w zupełnie nieistotnym miejscu 
1  S. Lem, „Młot”. 

i czasie, pilnujący swych zwyczajnych 
owiec. Oto zastępy niebieskie, które 
patrzą na najdziwniejszą decyzję ich 
Pana – by stać się człowiekiem. I zadzi-
wienie całego nieba, które chwali Go  
w uwielbieniu. 

Bóg się rodzi. Ta myśl nam spowsze-
dniała. Jakoś wydaje nam się zwy-
kła, oczywista. Ale taką nie jest. To 
niemożliwe, które się stało. Stało się 
raz, bo więcej nie musi. Ale się stało.  
I cały świat od tego momentu jest inny 
i nowy. 

Zamieszkało wśród nas
Słowo nie tylko stało się jednym z nas, 
ale również pośród nas zamieszkało. 
Literalnie: rozbiło swój namiot. Wą-
tek „namiotowy” może nas zarówno 
prowadzić w kierunku skojarzenia  
z nietrwałością naszych ciał; oto Bóg 
w to wszystko wkracza, staje się jed-
nym z nas, dotkniętym tymi samymi 
przypadłościami, choć z wyjątkiem 
grzechu. Ale może również prowadzić 
nas w kierunku przybytku. Oto Bóg, 
który towarzyszy swojemu ludowi na 
pustyni nie każe sobie zbudować świą-
tyni, ale namiot, aby iść razem z nimi. 
Wydaje się to trop bardziej wyraźny. 
Czytamy w dalszej części wersetu, że 
dzięki temu „ujrzeliśmy chwałę jego”. 

Chwała była widzialna, obecna wła-
śnie w przybytku. 

A więc to Chrystus jest prawdziwą 
świątynią, w której Bóg spotyka się  
z człowiekiem. To coś więcej, niż sta-
rotestamentowy przybytek, który – jak 
przypomina nam autor Listu do He-
brajczyków – był tylko odbiciem świą-
tyni niebieskiej (9:24). To nie jest model 
prawdy. To nie ilustracja. To prawda 
sama. To sam Bóg, który schodzi po-
śród nas, abyśmy będąc z Nim, mieli 
społeczność z Nim i z Ojcem w Du-
chu, którego nam posyłają. 

To spojenie tych dwóch rzeczywisto-
ści w jednej, wyjątkowej Osobie, która 
w pełni należy do obu światów. W tej 
perspektywie oczywiste i nieuchronne 
są słowa, że tylko Chrystus jest pośred-
nikiem między Bogiem a ludźmi. I ni-
gdy nikt inny. Odwieczne Słowo, jako 
człowiek Jezus przychodzi do nas. Ale 
i człowiek Jezus zostaje wywyższony  
i zasiada po prawicy Boga. A wraz  
z Nim wszyscy, którzy są w Nim – w Je- 
go ciele, w ziemskim Kościele mającym 
swą Głowę w Niebie (Ef 1:22-2:7). 

Chrystus mieszka wśród nas. Zostawił 
nam swego Ducha. Zostawił nam swo-
je Słowo. Możemy w Niego wierzyć  
i w ten sposób już tu i teraz nie być 
potępionymi i chodzić w światłości. 
Możemy tworzyć Jego ciało. Które, 
choć niedoskonałe, poprzez swego 
Pana, który mu przewodzi jest nie tylko  
organizmem ziemskim, ale i niebie-
skim. Słowo ciałem się stało i zamiesz-
kało wśród nas. 

I ujrzeliśmy chwałę Jego  
– jaką ma Jedyny Syn od Ojca  

– pełne łaski i prawdy
Słowo jest pełne łaski i prawdy. Wi-
dzimy je w człowieku, Jezusie Chry-
stusie. To chwała szczególna. Chwała 
Jedynego Syna. To chwała, która jesz-
cze wzrośnie i którą On chce, abyśmy 
mogli w przyszłości oglądać (J 17:24). 
Liczy na to, że nie będziemy Mu za-
zdrościć. Że będziemy się nią cieszyć. 
Że wzbudzi w nas zachwyt to, że to On 
będzie wywyższony. I że będziemy się 
cieszyć Jego radością. 

Lubimy, gdy się o nas mówi. Dlatego 
tak bardzo znany jest werset Jana 3:16: 
„Bóg tak umiłował świat...” Świat, czyli 
i mnie. I ciebie. Dał Syna, abyśmy mo-
gli w Niego uwierzyć i w ten sposób 
mieć życie wieczne. 

To oczywiście prawda. Bóg faktycznie 
nas umiłował. Niemniej, ten werset  
(i nie tylko ten) mówi o czymś głęb-
szym, ważniejszym. Mówi o wywyż-
szeniu, jakie Ojciec zgotuje swemu Sy-
nowi – Słowu, które u Niego mieszkało, 
za Jego wolę, chęć, posłuszeństwo, aby 
przyjść na ten świat i uwielbić Ojca do 
końca. To historia, która nam często 
umyka. A umyka nam dlatego, że nie 
mówi o nas. Albo, mówi o nas dopie-
ro na drugim planie. To historia miłości 
Ojca i Syna. Historia, w której nasze 
zbawienie jest osadzone. Historia, któ-
ra jest dla nas błogosławieństwem. Ale 
i historia przekraczająca nas. Historia 
ostatecznie o nich, nie o nas. 

Oto Ojciec daje nas Synowi, a Syn ob-
jawia nam swojego Ojca (J 17:6). Oto 
w Liście do Kolosan (1:13) Ojciec wy-
rywa nas z mocy ciemności i przenosi 
nas do Królestwa Syna swojej miłości 
(bo tak literalnie brzmi ten werset). To 
ich wzajemna miłość. Miłość, z któ-
rej korzystamy. Miłość, której nie po-
winniśmy zazdrościć, tak jak dzieci 
nie powinny zazdrościć mamie i ta-
cie, którzy się kochają. Bo z pierwot-
ności owego małżeńskiego oddania,  
z siły tej miłości wypływa oddanie dzie-
ciom. I nic nie jest trwalszym dla owej 
rodzicielskiej miłości fundamentem, jak 
wzajemne oddanie rodziców. Przyznaj-
my więc chętnie pierwszeństwo miło-
ści Ojca, Syna (i Ducha, choć ten aku-
rat fragment o tym nie mówi, ale mó-
wią inne). I chwalmy ją bez zastrzeżeń 
i dyskomfortu, że nas w niej nie ma. Bo  
z ich wzajemnej miłości wypływa mi-
łość do nas, grzeszników. Tak, ich wza-
jemna miłość jest dla nich ważniejsza. 
Ale dzięki temu ich miłość do nas nie 
jest złudzeniem. Jest czymś prawdzi-
wym. Czymś, co ma trwały fundament 
w wieczności.  

W końcu, ta chwała w Synu nas zmie-
nia. Najpiękniej o tym napisał apo-
stoł Paweł w 2 Liście do Koryntian 
(3:18). Chwała na obliczu Syna spra-
wia zmianę w nas: „My wszyscy tedy,  

z odsłoniętym obliczem, oglądając 
jak w zwierciadle chwałę Pana, zosta-
jemy przemienieni w ten sam obraz, 
z chwały w chwałę, jak to sprawia 
Pan, który jest Duchem”. Obcowanie  
z chwałą zmienia. Chwalenie tego, 
który prawdziwie jest godzien chwały, 
zmienia. Obcowanie z tym, który jest 
pełen łaski i prawdy napełnia nas łaską 
i prawdą. I są to zmiany prawdziwe. Bo 
chwała, która nas zmienia jest praw-
dziwa. Musimy coś uwielbiać, taką 
mamy potrzebę. Syn przyszedł i roz-
bił swój przybytek wśród nas, abyśmy  
Go chwalili i przez Niego Ojca.  

No i co z tego?
Bóg się rodzi. Moc truchleje. Słowo 
staje się ciałem. To wszystko wykra-
cza poza naszą wyobraźnię. Ale zo-
stało nam objawione. Po co? Abyśmy 
wiedzieli, że nasza wiara wykracza 
poza naszą wyobraźnię. Że pochodzi 
od Boga i mówi o Bogu. Że nie jest 
tylko efektem złudzenia ciała i krwi. 
Że dotyka samego Boga. Że choć 
Słowo stało się ciałem i można owo  
wydarzenie opisać w sposób bardziej 
ludzki, jak Mateusz czy Łukasz (choć  
i oni widzieli oczywiście w naro-
dzeniu Jezusa Boży cud), to można 
również popatrzeć na to wydarzenie  
z tej drugiej, Bożej strony. Abyśmy byli 
świadomi, że wierząc w to, że Jezus 
jest Chrystusem, obiecanym Zbawicie-
lem ale i odwiecznym Synem miłości 
Ojca, wierzymy w prawdziwego Boga, 
który przekracza naszą zdolność poj-
mowania. Który jednak łaskawie daje 
się nam w Synu poznać. I  pokochać, 
wychodząc nam naprzeciw w swojej  
miłości. 

To cud. To nieustający powód, aby Go 
chwalić. Ojcze, dodaj nam Swego Du-
cha, abyśmy wobec Twojej wielkości  
i miłości do nas, objawionej w Twoim 
Synu, Słowie, które było u Ciebie i jest 
Bogiem, byli pokorni, wdzięczni i pełni 
zachwytu. Zdarz nam tej łaski, abyśmy 
nie przechodzili wobec tego wszyst-
kiego obojętnie. Prowadź nas w tym 
krzykliwym i płytkim świecie w zdol-
ności postrzegania Ciebie w prawdzie  
i uwielbieniu, Amen.  
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Mężczyzna ciężko westchnął. To, co 
się działo przekraczało jego możliwość 
zrozumienia. Najpierw to światło. Jak-
by wszystkie gwiazdy rozpaliły się na 
wieczornym niebie. Miliony gwiazd! 
Aż na zewnątrz zabudowań stało się 
jasno jak w dzień! Nawet w środku 
szopy było jasno! A on, który modlił się 
na zewnątrz w czasie, gdy jego żona 
zmagała się z przypadłością niewie-
ściej natury, nawet przez przymknięte 
powieki widział wdzierające się świa-
tło! Nadnaturalne!

A później hałas! Dziwny! Dobiegają-
cy gdzieś znad pastwisk leżących nad 
gościnną szopą... Jakby trąby czy rogu. 
Ale kto by polował o tej porze, albo ja-
kie to święto obchodzi się nocą? Zresz-
tą, on był mężem pobożnym i znał do-
brze wszystkie święta w Izraelu.

No i ci ludzie! W szopie aż duszno zro-
biło się od zwierzęcych i ludzkich wy-
ziewów. Że zwierzęcych – nic dziwne-
go, w końcu osły, krowy a nawet owce 
zgonione nie wiadomo czemu przez 
niektórych pasterzy z hal, zawsze nocą 
przebywają w szopie. Gorzej z ludź-
mi. To, że oni zmuszeni byli przybyć 
na wielki spis i nie mieli się gdzie za-
trzymać, bo wszystkie zajazdy i przy-
drożne karczmy pękały w szwach,  

a w stanie Marii woleli schować się  
w szopie niż nocować pod gołym nie-
bem na polu, to nic dziwnego. W koń-
cu czas porodu nadszedł. Ale, że pa-
sterze zgoniwszy owce pochylali teraz 
swe barczyste sylwetki nad nowo naro-
dzonym, no i ci obcy przybysze w ko-
lorowych szatach, to dziw nad dziwy!

Nikt nie powinien do czasu oczysz-
czenia... chyba, że w drodze... no, nic 
nie działo się według zwyczajów; dale-
ko od rodziny, matki, babki, w szopie, 
wśród bydła i obcych ludzi... Józef po-
nownie ciężko westchnął. Ostatnio mu-
siał zmierzyć się z wieloma dziwnymi 
zjawiskami.

Najpierw sen z jaśniejącą postacią  
w tle, która mówiła nie poruszając usta-
mi, a jej głos przenikał całe jestestwo 
mężczyzny i wnikał wprost do serca, 
duszy... Sen nadszedł, gdy on zdecydo-
wał się już odejść, by nie okryć Marii 
niesławą. No właśnie, świetlista postać 
zapewniła, że jego młoda narzeczona 
nadal jest niewinna, choć w odmien-
nym stanie, i że on ma obowiązek ją 
przyjąć wbrew okolicznościom jako 
swoją żonę. Trudno było to zrozumieć, 
ale Józef czuł, że chociaż on - prosty 
cieśla - nie ogarnia tych wydarzeń ro-
zumem, to tak ma być a wszystko, co 
usłyszał jest prawdą.

I teraz został ojcem- nie ojcem! Józef 
westchnął po raz trzeci. Ci obcy, klę-
czący przed małym dzieciątkiem jak 
przed jakimś królem! Nawet dary przy-
wieźli małemu: mirrę, kadzidło i złoto!  
Cenne dary! Jak dla dziedzica królew-
skiego rodu!

A on, co może podarować małemu? 
Już wie! Najlepszą opiekę dla matki  
i syna. No i wychowanie! Tak, wychowa 
go na bogobojnego, prawowitego syna 
Izraela i... sumiennego cieślę, oczywi-
ście – pomyślał Józef westchnąwszy  
z ulgą i pochylił się nad  niemowlę-
ciem, które cicho zakwiliło. 

Beata Jaskuła-Tuchanowska

Ojciec, 
      nie-ojciec

i koniec 

Ryszard Tyśnicki

Początek

Przełom roku to czas dwóch 
świąt, chrześcijańskiego  
i świeckiego. Boże Naro-

dzenie i Nowy Rok to dwa przeło-
my – choć różne w swej istocie, to  
o podobnej symbolice. Boże Na-
rodzenie zmieniło świat, dzieląc 
go na Stary i Nowy Testament, 
Jezus rozpoczął coś nowego, in-
nego, pełniejszego. Dał ludzkości 
nadzieję wiecznego życia w Bogu, 
dał ludziom zbawienie. Choć  
w pierwszej chwili niemowlę  
w Betlejem tego nie zapowiadało. 
Każdy z nas, jeśli chce trafić przed 
Boży Tron i zostać przed nim na 
wieki, musi skorzystać z łaski zba-
wienia płynącej od Jezusa. Nasze 
spotkanie z Jezusem zmienia nas, 
daje nam nowy początek. 

Nowy Rok jest podobnie za-
mknięciem jednego i otworze-
niem drugiego, podsumowujemy 
i podliczamy ubiegły rok, aby 
otworzyć nową nadzieję dla sie-
bie, tego lepszego być może roku, 
który zaczyna się pierwszego 
stycznia. Mamy nadzieję, że na-
sze sukcesy wzmocnią się roku,  
a nasze porażki już się nie powtó-
rzą. Chcemy być ludźmi sukcesu  
w nowym, pełniejszym wymiarze 
niż w tym starym. Oczekujemy 
odmiany, przemiany na lepsze. 

Zarówno data Bożego Narodze-
nia, jak i data Nowego Roku to daty 
umowne, nic szczególnego w tych 
dniach się nie wydarzyło z punk-
tu widzenia historii, czy astronomii. 
Przyjęliśmy te daty, aby upamiętnić 
wydarzenie narodzin Jezusa i począt-
ku roku. Nie wiemy, kiedy narodził 
się Jezus, możemy określić tę datę  
z dokładnością do dwóch lat. Jednak 
nie data tu jest istotna, co fakt, z któ-
rego wypływają wnioski dla nas. 

Każdy z nas potrzebuje czasu na 
podsumowanie, na analizę swo-
ich osiągnięć i podjęcia wyzwań 
na nowo. Boże Narodzenie i Nowy 
Rok w symbolicznych datach dają 
nam realną szansę dokonania analizy 
siebie samego i swojego życia. War-
to się zastanowić, co Jezus zmienił  
w moim życiu i co z tego wynika 
dla każdego dnia życia. Powinniśmy 
pochylić się nad faktem przemijania 
czasu i wyciągnąć słuszne wnioski 
z tego faktu. Już nigdy nie będziemy 
mieli tych lat życia, jakie mieliśmy  
w roku ubiegłym, ten kolejny rok 
zbliża nas nieuchronnie ku przezna-

czeniu człowieka. Więc w tym ko-
lejnym roku musimy sobie na nowo 
postawić pytanie o ciąg dalszy dla 
nas? Czy nasze przemijanie tak do-
świadczane w dniu Nowego Roku 
faktycznie jest przemijaniem? Może 
właśnie fakt narodzin Jezusa da nam 
nadzieję, że nie wszystko przemija  
a są elementy, które trwają wiecznie. 
Pytanie, jakie stawia przed nami Je-
zus to pytanie o to, czy pozostajemy 
w starym porządku, czy też kroczy-
my przez życie z Jezusem? Pyta-
nie ważne i pewnie najważniejsze  
w życiu. Oczywiście ten ubiegły rok 
może nie był rokiem wielkich sukce-
sów wiary w moim doświadczeniu 
życiowym, może mam na sumieniu 
to i owo, może poniosłem sromotną 
porażkę, podjąłem złe decyzje, któ-
re dziś skomplikowały mi życie. Ale 
przecież Jezus jest nowym życiem, 
a obietnica z 1 Listu Jana (1,9) daje 
nadzieję na wprowadzenie w moje 
życie nowego początku, daje nową 
nadzieję. Wystarczy bowiem nie tyl-
ko przeczytać ten werset, ale wpro-
wadzić go w życie. 

Nowy Rok może nadać nową dyna-
mikę, gdy skorzystamy z prowadze-
nia Jezusa narodzonego w Betelem. 
To połączenie obu rocznic razem  
w praktycznym wymiarze naszego 
życia da nam energię, nadzieję i pro-
wadzenie nie na oślep do kolejnego 
Sylwestra za rok, ale w świetle Bo-
żego prowadzenia do celu, jaki Bóg 
wyznaczył każdemu z nas. Szukaj-
my więc nie chwilowej radości balu 
sylwestrowego, ale wiecznej radości 
nowego początku w życiu. Niech ten 
Nowy Rok będzie dla nas nie tylko 
nową kartą kalendarza, ale i nowym 
otwarciem naszej wiary na Boga  
i na Boże prowadzenie. Niech ten 
początek będzie naprawdę nowym 
początkiem a nie tylko kolejną rocz-
nicą bez znaczenia. 

Życzę wam z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku radości 
nieprzemijającej w Jezusie Chrystu-
sie, drogi do celu, jaką wyznacza 
nam Jezus, radości zbawienia, jaką 
może dać nam tylko Pan narodzony 
w Betlejem judzkim.  
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Emilia Jarczyńska

Za nami już trzy zjazdy studentów teo-
logii, w tym inauguracja nowego roku 
akademickiego (22 września br.), pod-
czas której do grona studentów WBST 
dołączyło dziewięcioro studentów 
pierwszorocznych (troje rozpoczęło 
naukę w Rocznym Instytucie Biblijnym) 
oraz czworo podjęło Studia Uzupełnia-
jące Licencjackie, które 
pozwolą im w indywi-
dualny sposób uzupeł-
nić swoje wykształcenie 
oraz dać możliwość 
zdobycia tytułu za-
wodowego licencjata. 
Nowi studenci otrzyma-
li indeksy z rąk Rektora 
WBST – dr. Andrzeja 
Seweryna, natomiast 
kazanie okolicznościo-
we wygłosił pastor dr Mateusz Wichary. 
Podsumowując, nowy rok akademicki 
rozpoczęliśmy z grupą 33 studentów 
teologicznych studiów niestacjonarnych 
oraz kadrą składającą się z 11 nauczy-
cieli akademickich (w tym 5 doktorów).

Wraz z początkiem bieżącego roku 
akademickiego ruszyła kolejna edycja 
kursu w Instytucie Rozwoju Kościoła, 
którego oferta edukacyjna skierowana 
jest przede wszystkim do osób pragną-
cych poznać praktyczne narzędzia do 

prowadzenia skutecznej służby. Studia 
w IRK rozpoczęło 16 osób, natomiast 
łącznie w kursie uczestniczy 41 osób. 
Trzon pierwszego zjazdu stanowiły stałe 
wykłady z przeglądu Starego i Nowego 
Testamentu oraz ewangelizacji i ducho-
wości. Dodatkowym tematem pierw-
szego spotkania była Chrześcijańska 
edukacja, której zagadnienia przybliżył 
studentom dr Richard Blake z USA.

W tym roku akademickim po raz  
drugi rozpoczął zajęcia zamiejscowy  

kurs Instytutu 
Katechetyczne-
go w Gnieźnie, 
którego celem 
jest wyposaże-
nie słuchaczy 
w niezbędną 

praktyczną wiedzę oraz umiejętności 
umożliwiające przekazywanie prawd 
wiary chrześcijańskiej w sposób kom-
petentny, profesjonalny i wrażliwy na 
potrzeby dzieci i nastolatków. Grupa 
licząca 18 osób (w tym 8 mężczyzn) 
rozpoczęła naukę pod okiem kierow-
nika Instytutu mgr Zofii Głuszek oraz 
koordynatora kursu - pastora Dariusza 
Banickiego. 

Wszystkie przedsięwzięcia, nadzieje  
i plany powierzamy z ufnością nasze-
mu Panu wiedząc, że tylko dzięki Jego 
łasce i miłosierdziu możemy kontynu-
ować Jego dzieło, jakim jest nasze ko-
ścielne Seminarium w Radości, z które-
go oferty edukacyjnej korzysta obecnie 
ponad 90 osób. Pan Bóg czuwa nad 
swoimi dziełami, dzięki czemu może-
my spokojnie patrzeć w przyszłość.  

     
    

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. 

Zamów dla siebie i bliskich!

2013prenumerata

(Warunki prenumeraty i przekaz wpłaty zostały 
dołączone do czasopisma)

           Kolejny 
rok akademicki 
  w WBST

Na początku października Śląski Oddział 
Polskiej Rady Ekumenicznej oraz przed-
stawiciele Kościoła rzymskokatolickiego 
zaprosili wszystkich zainteresowanych 
na kolejny już Ekumeniczny Tydzień 
Biblii. Wśród wydarzeń Tygodnia zna-
lazły się zarówno spotkania modlitewne  
(2 października – ekumeniczne mło-
dzieżowe nabożeństwo biblijne organi-
zowane przez Parafię Rzymskokatolicką 
p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka w Żorach, 5 października – spotka-
nie ze Słowem Bożym pod przewod-
nictwem bpa Piotra Skucha w kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Będzinie, 7 października – centralne 
ekumeniczne nabożeństwo w ewange-
lickiej katedrze Zmartwychwstania Pań-
skiego w Katowicach), jak i sympozjum 
zorganizowane przez ks. radcę Andrzeja 
Malickiego w auli „Parnassos” w Biblio-
tece Śląskiej. Program spotkania w ślą-
skiej książnicy obejmował: występ chóru 
gospel „Z Miłości” (z Kościoła zielono-
świątkowego „Betania” Katowicach) – 
pod dyrekcją Anny Pawlak, wystąpienie 
dyrektora Biblioteki Śląskiej – prof. dra 
hab. Jana Malickiego, wspólną modli-
twę Ojcze nasz prowadzoną przez bpa 
Pawła Anweilera, słowa pozdrowienia 
skierowane do uczestników sympozjum 
przez metropolitę górnośląskiego – 
abpa Wiktora Skworca (w jego imieniu 
wystąpił proboszcz parafii Mariackiej  
w Katowicach – ks. dr Andrzej Suchoń), 
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-
-Metodystycznego oraz przewodniczą-
cego Komitetu Krajowego Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce – bpa dra Edwar-
da Puśleckiego, a także prezydenta  
Katowic – Piotra Uszoka. O wygłosze-
nie wykładów poproszono: przedsta-
wiciela Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w RP – ks. dra Mateusza Wicharego oraz  

ks. prof. dra hab. Józefa Kozyrę – z Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego. Dyskusję po 
wykładach poprowadził ks. dr Adam Pa-
lion a słowo podsumowujące przygoto-
wał bp diecezjalny Katowickiej Diecezji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 
Tadeusz Szurman, który również udzie-
lił zebranym błogosławieństwa. Wśród 
obecnych nie zabrakło: przewodniczące-
go Śląskiego Okręgu Kościoła Chrześci-
jan Baptystów w RP – prezbitera Jerzego 
Rogaczewskiego, honorowego przewod-
niczącego Śląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej – ks. Jana Grossa,  
a także ks. infułata Eugeniusza Stelmacha 
z Kościoła Polskokatolickiego.

W czasie sympozjum w holu Biblio-
teki można było zwiedzać specjalnie 
przygotowaną wystawę, na której m.in. 
znalazło się wiele egzemplarzy (w tym 
dziewiętnastowieczny) protestanckich  
i katolickich wydań Pisma Świętego  
– w językach: hebrajskim, angielskim, 
niemieckim, polskim i rosyjskim – wypo-
życzonych z archiwum Stefana i Jerzego 
Rogaczewskich. Organizatorzy zadbali 
też, by nie zabrakło stoisk z literaturą 
chrześcijańską.

Ekumeniczne spotkania mają stałe miej-
sce w kalendarzach chrześcijan, a te 
skupione wokół Biblii wydają się szcze-
gólnie cenne. Uświadamiają bowiem, 
że nasze porozumienie, może (i powin-
no!) opierać się na fundamencie Słowa 
Bożego. Postulował o to w swoim wy-
kładzie zatytułowanym Sola Scriptura  
i Semper Reformanda jako fundamenty 
spolegliwego podejścia do Pisma Świę-
tego, ks. dr Mateusz Wichary, apelując: 
[…] rozmawiajmy wspólnie o BIBLII! (na 
podstawie BIBLII)! […] Nie wstydźmy się 
swoich partykularności, ale rozmawiaj-
my o Biblii. I na jej podstawie prezen-

tujmy swe poglądy. Okaże się, że to nas 
wzbogaca, nie zubaża. Fakt, to może 
oznaczać, że się zmienimy, ale dlaczego 
nie mielibyśmy zmieniać się przez roz-
mowy o Biblii?

Wcielając niejako w życie to pragnienie, 
ks. prof. dr hab. Józef Kozyra w wykła-
dzie pt. Abraham ojcem wiary wg Listu 
św. Jakuba podjął problem wiary, uczyn-
ków i usprawiedliwienia. Stwierdził 
m.in.: Wiara i czyny idą w parze, co Ja-
kub wyraźnie zaznacza w Jk 2, 22 i Jk 2, 
24: „Widzicie więc, że człowiek zostaje 
uznany za sprawiedliwego dzięki uczyn-
kom, a nie samej wierze”. Takie stano-
wisko Jakuba wobec wiary, która musi 
być poparta czynami absolutnie nie stoi  
w opozycji do nauki Pawła o wierze, 
która usprawiedliwia. Paweł bowiem, 
również mówi o wierze popartej czyna-
mi miłości (por. Ga 5,6). Tak więc zarów-
no Apostoł Paweł, jak i Jakub domagają 
się wiary czynnej, a nie teoretycznej.

Wola uczestników spotkania wyrażona 
bezpośrednio przez pastora Mateusza 
Wicharego, który w podsumowaniu 
swego wystąpienia przywołał fragment 
(2, 1-4) Listu do Filipian w ekumenicz-
nym przekładzie: […] dopełnijcie ra-
dości mojej, abyście byli jednomyślni, 
mając tę samą miłość, jak jedna dusza, 
tak samo myśląc, stanowi, jak sadzę, 
element „wiary czynnej”. Modląc się 
wspólnie, poznając swoją wiarę, otwie-
rając się na innych, w sposób konkretny 
realizujemy bowiem pragnienie Jezusa 
„by byli jedno”.

Udane sympozjum pozwala mieć na-
dzieję, że Ekumeniczne Tygodnie Biblii 
organizowane będą co roku, i że przy-
czynią się do coraz lepszej współpracy 
chrześcijan na Śląsku. 

Baptyści 
w Bibliotece Śląskiej

Aleksandra Niesyto

Biblioteka Śląska



Cena brutto: 70 zł
Zapraszamy do współpracy
księgarnie, zbory i kościoły. 
Dla odbiorców hurtowych
przewidzieliśmy stosowne rabaty.
Ilość dla zamówień hurtowych:
5 egz. lub wielokrotność.

Woda Niebieska Wydawnictwo Marek Ruczaj
ul. Zachodnia 14 / 8 • 15-345 Białystok • NIP 542-209-59-88
www.wodaniebieska.com • biuro@wodaniebieska.com

Książka do nabycia:
na stronie www.coolshop.pl
lub bezpośrednio u wydawcy

Biblia jest autentyczną kro-
niką, mówiącą o działaniu 
Bożej miłości w  naszym świecie. 
„Wielka Opowieść. Historia 
Biblijna dla dzieci” przedstawia 
tę wyjątkową, prawdziwą opowieść. 
Dla każdego Czytelnika, niezależnie 
od wieku, będzie to szczególne i ekscy-
tujące odkrywanie Boga, który dotrzy-
muje Swojej Wielkiej Obietnicy.

Autorem jest David Helm, pastor chrze-
ścijańskiego kościoła Holy Trinity Church 
w  Chicago w  USA (htcchicago.org). 
W prostych słowach, wspaniale uchwy-
cił on przesłanie Biblii poprzez zasadę: 
„Boży lud, w Bożym Miejscu, pod Bożym 
panowaniem”.

Książka wyśmienicie streszcza Biblię, 
przy okazji zachowując jej przesłanie. 
Z oczywistych względów autor musiał 
pominąć wiele tematów i wątków Pisma 
Świętego – pamiętajmy, że jest to książ-
ka głównie dla dzieci. Ma ona zapoznać je 
z pięknem i  mądrością Biblii, z majesta-
tem Boga oraz z dziełem Jezusa Chrystu-
sa. A gdy dzieci zaczną dorastać, ma ona 
zachęcić je do samodzielnego czytania 
Pisma Świętego oraz do umacniania się
i trwania w wierze.

coolshop.pl

 Wspaniała Opowieść 
dla naszych milusińskich

Prawie 2 kg kolorowych
ilustracji na 456 stronach 

Biblijny przekaz: 
od Księgi Rodzaju,

po Apokalipsę Św. Jana
Wszechmogący Bóg, 

zawsze miłujący,
zawsze sprawiedliwy

Zachęta
do życia w wierze 
w Jezusa Chrystusa
   Syna Bożego

 Wspaniała Opowieść 
dla naszych milusińskich

Prawie 2 kg kolorowych
ilustracji na 456 stronach 

Biblijny przekaz: 
od Księgi Rodzaju,

po Apokalipsę Św. Jana
Wszechmogący Bóg, 

zawsze miłujący,
zawsze sprawiedliwy

Zachęta
do życia w wierze 

Autor: David Helm
Ilustracje: Gail Schoonmaker
Tłumacz: dr Mateusz Wichary

ISBN 978-83-63345-00-6
Wydanie 1 • Białystok 2012

Oprawa twarda szyta
Stron: 456 • Waga: 1,85 kg

Wymiary: 23,5 x 24 x 3,5 cm

Przecudnej urody, fascynujące, koloro-
we ilustracje Gail Schoonmaker sprawia-
ją, że przedstawiona tu historia nabiera 
dużo większej głębi i kolorytu, a dzieci 
będą mogły lepiej zrozumieć i przyswoić 
sobie prawdy Biblijne.

„Wielka Opowieść” jest polską edycją 
książki „The Big Picture Story Bible” ory-
ginalnie opublikowanej przez wydawnic-
two Crossway z USA (crossway.org).
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W pierwszych czterech dniach listopada 
w Karłowicach odbył się ostatni zjazd 
tegorocznej edycji Centrum Edukacji 
Liderów CEL naszego Kościoła. Tego-
roczna edycja była wyjątkowa, bowiem 
łączyła uczestników dwóch dotych-
czasowych edycji kursu: z lat 2008-9  
i 2010-11. Celem, który temu przyświe-
cał była integracja środowiska nowego 
pokolenia przywódców. To również 
była przyczyna, dla której na zjazd ów 
zaproszone były również żony uczest-
ników programu. Niektórzy przyjechali 
nawet z dziećmi. Warto dodać, że wy-
brany ośrodek w Karłowicach pod Gry-
fowem Śląskim, choć dla wielu odległy, 
doskonale dla tego celu się nadawał. 
Widowiskowe położenie ośrodka nad 
pięknym jeziorem, wspaniałe jedzenie, 
profesjonalna sala wykładowa, wygodne 
pokoje oraz atrakcje również dla dzie-
ci – osiołek, baran, koza i kilka innych 
zwierząt – sprawiło, że wszyscy uczest-
nicy znaleźli dla siebie coś wartościowe-
go i ciekawego.

Program tradycyjnie wypełniały za-
równo wykłady, jak i czas na niezbęd-
ne bycie razem. Zjazd rozpoczął się  
w czwartek 1 listopada późnym popołu-
dniem, od spotkania orientacyjnego, na 
którym zebranych przywitali koordyna-
torzy wszystkich edycji CELów - bracia 
Daniel Trusiewicz i Wojtek Kowalewski. 
Po pokrzepiającej kolacji pierwszy wy-
kład wygłosił brat Rober Miksa. Mówił  
o Kościele, jako odpowiedzi Chrystu-
sa na potrzeby świata. Podkreślał, że 

Kościół sam, jako taki, jako dom Boży, 
o ile nie stara się być czymś innym niż 
powinien być, jest Dobrą Nowiną, od-
powiedzią na potrzeby świata. Była to 
wspaniała inauguracja zjazdu.

W piątek po smacznym śniadaniu  
i wspólnej modlitwie zaprezentowałem 
pierwszą część rozważania o roli chrze-
ścijan w społeczeństwie. Skupiłem się 
na danych biblijnych oraz przyjmowa-
nych w historii przez chrześcijan posta-
wach i strategiach względem otaczającej 
ich kultury. Następnie brat Wojtek Ko-
walewski poprowadził nas w pierwszej 
sesji poświęconej coachingowi. Pomimo 
obco brzmiącej nazwy, coaching okazał 
się użytecznym działaniem duszpaster-
skim, pomagającym zrobić we własnym 
myśleniu na dany temat porządek, po-
przez umiejętne zadawanie pytań. Zro-
biliśmy kartę wyzwań, a następnie na-
wzajem siebie „kołczowaliśmy”. W tym 
samym czasie nasze żony usłyszały wy-
kład gościa ze Stanów, siostry Stephanie 
Blake o modlitwie.

Po obiedzie jej mąż, Richard Blake dzie-
lił się przesłaniem z życia Jeremiasza. 
Zachęcał, abyśmy nie poddawali się 
zniechęceniu pamiętając, że ostatecz-
na ocena naszej pracy wciąż jest przed 
nami. Późnym popołudniem rozpoczęli 
swe sesje braterstwo Ewa i Andrzej Se-
weryn. Siostra Ewa prowadziła wykład 
dla kobiet o lekcjach z życia Dawida dla 
żon pastorów. A brat Andrzej zajął się 
znacznie bardziej przyziemnym, choć 
nie mniej istotnym zagadnieniem relacji 

pastora i rady Zboru, przekonując (przy-
szłych) pastorów do nauczania o roli 
przywódców, angażowania ich do pracy 
i doceniania.

Sesję wieczorną drugiego dnia poprowa-
dził brat Robert Miksa. Tym razem skupił 
się na miłości, a konkretnie jej cechach 
wymienionych w 1 Liście do Koryn-
tian, rozdział 13. Okazały się tak obfite  
w treść i zastosowanie, że zakończyli-
śmy je na „nie raduje się z niesprawiedli-
wości”. Posileni zarówno duchowo, jak 
fizycznie zakończyliśmy dzień.

Przed modlitwą w sobotę brat Daniel 
Trusiewicz motywował nas do brania 
przykładu z anabaptystów, którzy sta-
nowili radykalny nurt reformacyjny 
praktykując chrzest dorosłych i do-
magając się przemian społecznych 
prowadzących do równości wszyst-
kich ludzi, za co także byli surowo 
prześladowani. Następnie dokończy-
łem rozważania o roli chrześcijanina  
w społeczeństwie, tym razem skupiając 
się na sylwetce Abrahama Kuypera, za-
równo wybitnego teologa, jak i przywód-
cy społecznego i politycznego. Połącze-
nie w jego życiu refleksji z działaniem 
było, myślę, dla wielu słuchaczy zachętą 
ale i wyzwaniem. Następnie brat Wojtek 
dokończył zajęcia z coachingu, tym ra-
zem skupiając naszą uwagę na znacze-
niu wyznaczania celów. Pobudził nas do 
bardziej konstruktywnego myślenia nad 
ich realizacją, dając również narzędzia 
– właściwe pytania – które w tym po-
magają. W czasie sesji popołudniowej 
gość z USA przedstawiał nam zasady 
zwycięskiej służby. W tym samym cza-
sie siostra Jaworek prowadziła (zaczęte 
nieoficjalnie dzień wcześniej wieczorem 
i kontynuowane również wieczorem  
w sobotę) zajęcia z tworzenia wła-
snoręcznie ozdób choinkowych oraz 
ozdobnych świec. Spotkania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

Sesję wieczorną poprowadził brat Zby-
szek Sobczak. W swoim wystąpieniu 
pokazał, jak używać materiałów katolic-
kich, aby przekonać za ich pomocą oso-
by mocno przekonane o słuszności ka-
tolickich autorytetów do ewangelii. Było 
to bardzo pomocne, bowiem źródła, 
które wskazywał pozostają dla więk-
szości protestantów nieznane. Sobota 
zakończyła się wspólną społecznością.  
A w niedzielę cała grupa wybrała się do 

      Ostatnie 

   CELowanie 

 w 2012

Mateusz Wichary

Uczestnicy zjazdu CEL w Karłowicach. CEL
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pobliskiego Kościoła baptystów w Lwówku Śląskim, w którym ka-
zanie wygłosił brat Blake.

Zjazd ten zamyka pięć lat istnienia CEL-u; dwa dwuletnie cykle 
i jeden wspólny, roczny. Składało się nań 10 kilkudniowych wy-
jazdów mentorów z ich podopiecznymi, wraz z wykładowcami. 
Jestem przekonany, że to inicjatywa potrzebna zarówno dla mło-

Zbór w Chojnicach
Alina Woźniak

wiatowy Dzień    
Modlitwy Kobiet  
Baptystycznych 

10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodle-
głości spotkałyśmy się, by po raz pierwszy w naszym choj-
nickim zborze celebrować Światowy Dzień Modlitwy Ko-
biet Baptystycznych.

Obchody Światowego Dnia Modlitwy sięgają lat 50–tych 
ubiegłego stulecia. Inicjatywa ta rozrosła się na cały świat. 
Obecnie departament Kobiet Światowego Związku Bapty-
stycznego składa się z siedmiu unii kontynentalnych repre-
zentujących 235 narodowych organizacji kobiet baptystycz-
nych ze 136 krajów. Program obchodów Światowego Dnia 
Modlitwy Kobiet  jest przygotowywany przez kolejne kon-
tynenty. Corocznie zbierana jest ofiara, przeznaczona na re-
alizację i wsparcie konkretnych programów pomocy wśród 
kobiet. Program na rok 2012 przygotowany został przez 
Azjatycką Unię Kobiet Baptystycznych. Tematem przewod-
nim była radość,  jako owoc Ducha Świętego. 

Nasze spotkanie rozpoczęła Aleksandra Kurowska (nasz geo-
graf) wprowadzeniem na temat sytuacji kobiet w Azji – rejonie 
o największym wzniesieniu, największej depresji, najwięk-
szej biedzie i najokrutniejszych prześladowaniach wobec 
chrześcijan. Ola przybliżyła nam azjatycki świat kontrastów 
– od największych zdobyczy cywilizacji do największej bie-
dy. Opowiedziała o okrutnych praktykach, zwyczajach do-
tyczących traktowania kobiet. Byłyśmy bardzo wstrząśnięte 
i poruszone w zasadzie „znaną” nam wcześniej z mediów 
sytuacją kobiet w Azji. Poruszenie nasze wynikało też z tego, 
że tematem rozważania przygotowanego na ten dzień była 
nie bieda, narzekanie, użalanie się nad sobą, ale RADOŚĆ.

Współczesna psychologia mówi, że aby być spełnioną, ra-
dosną i szczęśliwą osobą musisz mieć zaspokojone potrze-
by: fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przy-
należności, szacunku i wreszcie potrzebę realizacji. Może-
my mieć pewność, że  radość, o której piszą nasze siostry 
z kontynentu azjatyckiego  nie wynika z zaspokojenia tych 
naturalnych potrzeb. Wskazują one na źródło radości, jakim 
jest Jezus Chrystus, na radość w Duchu Świętym, która jest 
owocem Jego obecności.

Nasze spotkanie, oprócz studium biblijnego słowa RADOŚĆ, 
było okazją do odczytania próśb modlitewnych z poszcze-
gólnych kontynentów nadesłanych przez odpowiednie Unie 
Kobiet. Postanowiłyśmy wykorzystać przygotowane logo na 

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet Baptystycznych oraz pla-
kat z napisem RADOŚĆ w wielu językach azjatyckich, jako 
materiał do wykonania zakładek do Biblii. Mamy nadzie-
ję, że ta zakładka przypomni nam o potrzebie modlitwy za 
inne kobiety, o potrzebie dbania o radość w swoim życiu. 
Bo radość to dar i zadanie.

Postanowiłyśmy ten szczególny dzień rozważania i modli-
twy o potrzeby kobiet przedłużyć na niedzielne nabożeń-
stwo wierząc, że o sprawy kobiet chcemy się modlić, jako 
cały zbór. Niedzielne Święto Niepodległości w zestawieniu 
z nadesłanymi świadectwami kobiet z Azji poruszało na-
sze serca i mogliśmy okazać wdzięczność Bogu za miejsce  
i czas, w jakim żyjemy. Kolekta zebrana w czasie nabożeń-
stwa została przeznaczona na potrzeby kobiet. 

Ś  

Relacje z innych spotkań Kobiet w ramach obchodów 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet znajdują się na stronie  

www.baptysci.pl/sluzba-kobiet.  Zachęcamy do lektury.  

Prosimy o nadsyłanie relacji z innych ciekawych spotkań  
kobiet na adres sluzbakobiet@wp.pl.  Wasze spotkanie może  

być zachętą dla kobiet w innych zborach.
Rada Służby Kobiet przy Kościele Baptystów w RP

dych pastorów, jak i przywódców w radach zborowych. 
Potrzeba przywództwa i inwestowania w przywództwo 
ukazała się nam w tym roku w pełni w trakcie Konferen-
cji Kościoła. Tym bardziej warto być wdzięcznym za tę 
inicjatywę i prosić Boga, aby kolejne pokolenia młodych 
przywódców mogły dalej z tego programu korzystać. Je-
śli Bóg pozwoli, kolejna edycja CELu rusza w 2013! 

Więcej o CELu na stronie www.cel-kchb.org
PS. Zarząd CEL prosi wszystkich, którym  

leży na sercu inicjatywa przygotowania młodych 
liderów do służby w Kościele o wsparcie CELu  

dobrowolnymi datkami i ofiarami.  
Można je wpłacać na konto ROD KChB,  

Nordea Bank 59 1440 1156 0000 0000 0659 8347  
z adnotacją „CEL”. 

Z góry dziękujemy za każde wsparcie!

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!

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

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

 

OŚRODEK W RADOŚCI 

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

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

Kontakt: www.baptysci.pl • e-mail: kancelaria@baptysci.pl • tel. 22 615 50 76 wew. 33  
• ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa
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Jakie mamy stałe punkty dnia/ tygodnia/ miesiąca? Kawa, 
zakupy, sprzątanie, praca, jako zajęcia codzienne. Ko-

smetyczka, fryzjer, solarium - regularnie, przynajmniej raz 
na… Lampka wina przed snem, praca w ogrodzie, wyjazdy? 
Co jeszcze? Jak ważne są to dla nas wydarzenia i jak mocno 
na nas wpływają? 

Współczesne autorytety w dziedzinie rozwoju osobistego 
człowieka  (Warecki & Warecki) zwracają uwagę na pod-
stawowy fakt: „Tylko człowiek zdolny jest do tworzenia 
znaków i nadawania znaczenia przedmiotom i czynno-
ściom.” 

O tym fakcie już dowiadujemy się z najpewniejszego Źródła, 
jakim jest Słowo Boże. Czytamy o odległej historii: „I stwo-
rzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył 
go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił 
im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie 
się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; pa-
nujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad 
wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! Potem 
rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie 
na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie 
nasienie: niech będzie dla was pokarmem!” (1Moj 1:27-29).

Oraz: „Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie 
zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do 
człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota 
żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Na-
dał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu nie-
bios, i wszelkim dzikim zwierzętom” (1Moj2:19-20).

Człowiek został stworzony, aby panować nad światem. 
To panowanie widać w nadawaniu nazw wszystkiemu, 
co mu było poddane.

Kto nad kim dziś panuje?
Dziś jest podobnie. Tworzymy i nazywamy. Zwróćmy 
uwagę, że definicje i funkcje stołu, samochodu, telefonu, 
są nadane przez człowieka. Jednak, kto tak naprawdę 
nad kim panuje? Od momentu wejścia na świat grzechu, 
rzeczy mogą być nie tylko błogosławieństwem. Mogą 
również stać się dla nas pułapką.

Niemal każda relacja może stać się uzależnieniem. Najistot-
niejsze jest odniesienie człowieka do danego przedmiotu, 
substancji, czy działania. Jeżeli ta relacja jest potrzebą, któ-
rej trudno się oprzeć, czy wręcz jest przymusem, wtedy 
staje się uzależnieniem, czyli zniewoleniem człowieka, od-
bierając mu możliwość decyzji, możliwość wyboru, zatem 
zagraża wolności.

„Zawsze musisz komuś służyć….” śpiewał przed laty Bob 
Dylan. Dzisiaj otwarcie dowiadujemy się, że przedmioty 
chcą nas mieć dla siebie. „Miliony rzeczy walczą o twoją 
uwagę” reklamuje się Allegro. Nie bez powodu specjaliści 

(ci od naszego rozwoju osobistego) są zatrudniani, aby ta 
walka o naszą uwagę była skuteczna (kampania reklamowa 
w TV kosztuje 1.5 mln zł). Możemy w kartonie za kilka zło-
tych kupić 100% smaku, zapachu, witamin, słońca 100% 
satysfakcji, a nie soku! Czyż nie byłoby zbyt prosto osią-
gnąć satysfakcję kupując ją zapakowaną w kartonie za kilka 
zł? Reklamy wabią nas: to ja twój przyjaciel… (ser żółty), 
kawa zwana pożądaniem. Jak wyjechać do Brazylii? – to 
oczywiste – kupując kosmetyki konkretnej firmy. Jak zdobyć 
samochód? – kupując ciastka. Warto przyjrzeć się swoim 
działaniom. Nawet kolejnej kawie.

Czy jestem faktycznie wolna?
Rozważmy kilka zagrożeń: nadmierna miłość do pra-
cy. Pracoholikami są zwykle osoby pilne, perfekcyjne, ale  
i niepewne siebie, nieśmiałe, niedowartościowane, bojące 
się otoczenia. Często są to osoby ambitne, lubiące rywali-
zować i wygrywać, które wysoko stawiają sobie poprzecz-
kę, za wszelką cenę dążą do osiągnięcia sukcesu i prestiżu 
społecznego. Z drugiej zaś strony podchodzące niejedno-
krotnie z obawą do własnego talentu, spontaniczności, czy 
fantazji.

A może uzależnienie od sprzątania? Objawy to: wszystko 
w Twojej szafie czy lodówce musi być idealnie poukłada-
ne; każda rzecz w Twoim mieszkaniu ma swoje miejsce; 
w każdej chwili miejsce to możesz wskazać bez zastano-
wienia; nawet jak coś poukładasz, kilka razy sprawdzasz 
czy na pewno jest czysto. Nie znosisz jeśli ktoś przestawi 
cokolwiek na półce. Nie lubisz gości, bo brudzą w Two-
im mieszkaniu. Zdarza się że nie zrobisz czegoś ważne-
go gdyż brakuje Ci czasu. Nie brakuje zaś Ci czasu na  
sprzątanie.

A może w moim myśleniu jest zasada: mieć = być? Czyli 
affluenza (pogoń za pieniądzem, pokaż mi swoje konto,  
a powiem ci coś wart).  

Może leczę swoje złe nastroje idąc na zakupy? W zaku-
poholizmie rzeczy zastawiają na nas pułapkę. Kiedyś pa-
nowała zasada: lepsze wrogiem dobrego. Dzisiaj niestety 
mamy rządy zasady: nowe wrogiem starszego. 29 listopada 
ustanowiono Dniem Bez Zakupów. Święto to zainauguro-
wał w 1992 r. Kanadyjczyk Ted Dave – pracownik reklamy, 
który chciał wyrazić sprzeciw wobec presji mediów na lu-
dzi zniewolonych obsesją konsumpcji. Jego motto „Już do-
syć!” trafiło do odbiorców w wielu krajach. Ideę Dnia Bez 
Zakupów wspierają antyglobaliści i zakupoholicy, którzy 
chcą zerwać z uzależnieniem. Oto test, czy twój świat kręci 
się wokół zakupów: Czy zdarza ci się dokonywać zakupów 
po to tylko, aby na chwilę zapomnieć o samotności i złym 
samopoczuciu? Czy często kupujesz niepotrzebne rzeczy 
pod wpływem reklam i promocji? Czy często robisz zakupy 
sama i traktujesz je jako swoje „grzeszki”? Czy masz w szafie 
dziesiątki ubrań, których nigdy nie założyłaś? Czy kiedy nie 
kupujesz, czujesz się zdenerwowana? Czy po krótkotrwa-
łej radości z zakupu szybko pojawia się u ciebie poczucie 

winy? Czy często zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz 
wielu rzeczy, ale przymus kupowania wygrywa? Odpowie-
dzi twierdzące niestety wskazują, że masz z tym problem.

A może po prostu dbając o swoją sylwetkę, nie mogę się 
wyrwać z basenu, bądź regularnej siłowni – 5x w tygodniu 
po 2 godzinki (uwaga na bigoreksję – uzależnienie się od 
siłowni), albo po prostu lubię być opalona przez cały rok 
(uwaga na uzależnienie od słońca/ opalania – tanoreksję).

Gdzie jest wolność?
Chcemy być akceptowane. Chcemy być bezpieczne. Chce-
my być ważne. Jednak ktoś nas oszukuje, że można to 
kupić. Wolność prawdziwą daje wiara, która sprawia, że 
potrafię inaczej spojrzeć na swoje życie i moje priorytety. 
Chrystus, który mnie uspokaja, kiedy do Niego przychodzę: 
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. 
Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewo-
lić.” 1Kor 6:12.

„Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzy-
li: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie praw-
dziwie moimi uczniami  i poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem 
Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewo-
lę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowie-
dział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. 
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn 
przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wów-
czas będziecie rzeczywiście wolni.” Jan 8:31-36.  

Zadowolenie z życia nie zależy od ilości pieniędzy i dóbr 
materialnych, jakie posiadamy. Biblia mówi: „Umiem się 
ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we 
wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak 
i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszyst-
ko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.”  
Fil. 4,12-13.

A co z tymi, którzy mają dużo? Biblia mówi: „Bogaczom 
tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokła-
dali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, któ-
ry nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby 
dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni  
i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako 
dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota 
prawdziwego.” 1 Tym. 6,17-19

„Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chle-
bem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? 
Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rze-
czy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza!”  
Iz 55, 2.  Słuchaj Boga, a zyskasz smak na to, co faktycz-
nie zaspokoi Twoje pragnienia. „Rozkoszuj się Panem, 
A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu 
drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.”  
Ps 37:4-5. 

Czy „całkiem 

spokojnie wypiję 

trzecią kawę?”

Kobiety kobietom

Alina Woźniak
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LATAJĄCE PTAKI
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Zimowy pejzaż
Budzisz się rano, wyglądasz przez okno, a tu… wszystko zato-

pione w bieli świeżego śniegu. Lubisz ten widok, prawda? Wszyst-
ko, co przed chwilą było szaro-bure, brudne i smutne, nagle zostaje 
zakryte czystością białego śniegu. Nie widać już śmieci na chodni-
kach, psich odchodów na trawnikach czy porzuconych opakowań. 

Podobnie jest z brudem grzechów, które są jak niepotrzebne, 
cuchnące śmieci. Grzechy zawsze mają smutne konsekwencje. 
Najsmutniejsze jest to, że człowiek, który nie uwierzy w Pana Jezu-
sa i nie poprosi o oczyszczenie z grzechów, nie pójdzie do nieba. 

Co może „zakryć” grzechy? Musisz uwierzyć w Pana Jezusa, 
potem „dać” Mu swoje grzechy, to znaczy przyznać się do nich 
i przeprosić Go. Wtedy On oczyści cię i przebaczy ci. Taki krok 
otworzy ci drogę do nieba. 

W Biblii w Księdze Izajasza 1:18 jest ciekawe zdanie, które 
mówi o śniegu i oczyszczeniu z grzechu:

Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją,  choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

PŁATEK ZA PŁATKIEM

ŚNIEŻNE ZAGADKI 

Czy znasz odpowiedzi  
na te zagadki?  
Sprawdź  
w Biblii swoje  
odpowiedzi.

O co prosił Boga król Dawid, gdy zgrze-
szył? Odgadnij zdanie, jakie napisał  
w Psalmie. Wpisz ołówkiem w prostoką-
ty kolejne wyrazy wybierając je z płat-
ków śniegu, a potem sprawdź w Biblii 
swoją odpowiedź.
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Ryszard Tyśnicki

Lot wyobraźni
Według teorii ewolucji ptaki, które widzimy w naszych lasach, ogrodach  
i parkach wyewoluowały z dinozaurów albo z gadów podobnych do dino-
zaurów. Nie ma na to prawdziwych dowodów, dlatego spróbujemy wyja-
śnić, skąd wzięła się ta dziwna koncepcja. Ludzie, którzy wierzą, że wszyst-
kie żyjące organizmy powstają w procesie ewolucji muszą również wierzyć, 
że ptaki z czegoś wyewoluowały i uznają, że to właśnie dinozaury są naj-
bardziej prawdopodobnymi przodkami współczesnych ptaków. Jest jednak 
zbyt dużo różnic pomiędzy gadami a ptakami, zbyt wiele rzeczy musiało-
by się zmienić, żeby dinozaury zamieniły się w ptaki. Ptaki mają specjalny 
układ oddechowy, całkiem odmienny od gadów. Żadne stworzenie, które 
by ewoluowało z gadów w ptaki nie mogłoby 
oddychać i wkrótce by umarło. Gady mają łuski,  
w czasie kiedy ptaki mają pióra. Nie ma żadnego  
dowodu, że łuski mogły albo mogą stać 
się piórami. Skamieniałości pokazują, 
że prawdziwe ptaki żyły w tym samym 
czasie co dinozaury, co oznacza, że 
niemożliwym byłoby wyewoluowanie 
ptaków z dinozaurów. Idea przemiany 
dinozaurów w ptaki jest tylko lotem 
wyobraźni.

Czy ptaki  
naprawdę  
wyewoluowały 
z dinozaurów?
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Brakujące ogniwo, którego nigdy nie było

Dinozaury i ptaki żyły w tym samym czasie!

W 1861 roku w Niemczech odkryto 
skamieniałości stworzenia nazwa-
nego archaeopteryx. Temu wyda-
rzeniu towarzyszyły wielkie emo-
cje. Jak ptaki, miało skrzydła i pióra, 
ale miało również zęby i pazury na 
skrzydłach, przez co zostało okre-
ślone jako brakujące ogniwo pomię-

Pogląd, jakoby ptaki wyewoluowały z dinozaurów jest 
jeszcze bardziej niewiarygodny, od kiedy skamienia-
łości prawdziwych ptaków zostały znalezione w tych 
samych warstwach skalnych co skamieniałości dino-
zaurów.

W Chinach wiele ptaków i dinozaurów było zagrze-
banych razem, co wskazuje na to, że musiały żyć  
w tych samych czasach. Wśród odkrytych skamienia-
łości znajdowały się skamieliny ptaków pływających, 
wyglądających jak współczesne kaczki. Wielu na-
ukowców było zaszokowanych faktem, że kaczki żyły 
obok dinozaurów. Niesamowitym odkryciem był zaro-
dek ptaka, który stał się skamieniałością zanim wykluł 

Ucząc się od ptaków
Biblia mówi nam, że na początku 
Bóg stworzył ptaki. W Biblii opisu-
je się wiele różnych gatunków pta-
ków i często są wspominane, żeby 
nauczyć nas czegoś o nas samych  
i Bogu. Pod koniec potopu Noe wy-
słał gołębia a ten wrócił ze świeżą 
gałązką oliwną w dziobie. To była 
informacja dla Noego, że pojawił 
się suchy ląd, i że wkrótce Noe bę-
dzie mógł opuścić arkę. Kiedy Je-
zus był chrzczony w rzece Jordan, 

Cudownie zaprojektowane pióra
Ptaki różnią się od innych zwierząt na kilka sposo-
bów, ale największą różnicą jest to, że posiadają pióra.  
W jaki sposób ptaki wykształciły pióra, jest zagadką 
nawet dla ludzi uważających, że ptaki wyewoluowały 
od gadów. Gady mają łuski i nie odnaleziono żadnych 
skamieniałych form przejściowych pomiędzy łuskami 
a piórami. Niektórzy naukowcy uważają, że istnieją 
skamieniałości opierzonych dinozaurów, ale po bliż-
szym przyjrzeniu się tym skamieniałościom widać, że 
„pióra” są jedynie postrzępionymi kawałkami włókien 
skórnych. Ewolucjoniści twierdzą, że łuski mogły zmie-
nić się w pióra w wyniku postrzępienia się, jednak co 
dobrego przyniosłyby gadom postrzępione łuski, które 
staną się piórami dopiero za miliony lat. Jeżeli porów-
namy łuski gadów z piórami ptaków zauważymy, jak 
bardzo się różnią. Łuski rosną tworząc zwartą war-
stwę, a kiedy gad linieje, wszystkie odpadają i zostają 
zastąpione nowym zestawem. Ptasie pióra wyrastają 

dzy dinozaurami a ptakami. Przez 
wiele lat archaeopteryx był uważa-
ny za dowód na to, że ptaki wyewo-
luowały z przypominających dino-
zaury przodków. Od samego po-
czątku oczywistym było, że odkryta 
istota była w zupełności ptakiem. 
Miała zęby, podobnie jak niektóre  
z wymarłych gatunków ptaków. 
Natomiast nie wszystkie dinozaury 
miały zęby. Niektóre, jak struthiomi-
mus nie miały zębów, a były wciąż 
gadami. Archaeropteryx mógł mieć 
pazury na skrzydłach, co zdarza się 
również u współczesnych ptaków. 
Przykładem mogą być strusie i żyją-
ce w lasach deszczowych Ameryki 
Południowej hoacyny. Ich pisklęta 
mają pazury, które tracą, gdy za-
czynają latać. Tak więc, posiadanie 
zębów i pazurów nie oznacza, że 

się z jaja. Ten malutki ptak miał prawdziwe pióra, jak 
współczesne ptaki, jednak żył w czasach dinozaurów. 
Naukowcy znaleźli również skamieniałe ślady ptasich 
stóp z palcem skierowanym do tyłu jak na zdjęciu 
obok. To wskazywało, że siadywały na drzewach, jak 
współcześnie ptaki 
robią to teraz. Odci-
śnięte ślady znalezio-
no w skałach, które 
uznano za starsze 
niż te ze znaleziony-
mi skamieniałościami 
kaczek. Takie odkry-
cia kompletnie burzą 
pogląd, że miliony lat 
temu dinozaury w ja-
kiś sposób opanowały 
przestworza i wyewo-
luowały w ptaki, jakie 
znamy obecnie.

„Skamieniałości znalezione w Chi-
nach pokazują, że kaczki i dino-
zaury żyły razem. Oznacza to, że 
dinozaury nie mogły być przodkami 
kaczek ani żadnych innych ptaków”.

Duch święty pojawił się w postaci 
gołębicy. Obecnie gołąb jest wy-
korzystywany jako symbol Ducha 
Świętego, jak również symbol po-
koju.

Gołębie są ptakami delikatnymi, 
orły natomiast są ptakami duży-
mi, silnymi, szybującymi wysoko 
na niebie. Biblia mówi nam, że 
kiedy czujemy się słabymi, Bóg 
może uczynić nas silnymi jak orły. 
„ci, którzy ufają Panu, nabierają 
siły, wzbijają się w górę jak orły…” 
/Iz.40:31/.

z pojedynczych stosin, a kiedy ptaki pierzą się, pió-
ra wypadają pojedynczo. Gdy porównamy surowe, 
twarde łuski gadów z delikatnymi pięknymi piórami 
pawia pomysł ewolucji wydaje się być głupotą. Pióra 
są cudownie zaprojektowane, by były lekkie a zarazem 
wytrzymałe, by łączyły się ze sobą, jak zamek błyska-
wiczny. Wierzymy, że ptaki mają pióra, ponieważ Bóg 
stworzył je w ten sposób.

W 1999 roku część na-
ukowców została oszu- 
kanych pochodzącymi  

z Chin skamieniałościami 
opierzonego dinozau-
ra. Został on nazwany 

archeoraptor a świat po-
informowano, że odnale-
ziono brakujące ogniwo  
pomiędzy dinozaurami  

a ptakami. Później praw-
da wyszła na jaw - był to 
falsyfikat. Ktoś starannie 
połączył skamieniałości 
dinozaura ze skamie- 

niałościami ptaka.

archaeopteryx był pół dinozaurem 
pół ptakiem. Znaleziono natomiast 
podobne współczesnym skamie-
niałości ptaków starszych od archa-
eopteryxa.

Dziś wielu naukowców zgodzi się, 
że archaeopteryx ostatecznie nie 
jest brakującym ogniwem.

Skamieniałość Archaeopteryxa.

Hoacyn - ptak żyjący w lasach deszczowych Ameryki 
Południowej.

Jezus nauczał, że Bóg troszczy się  
o ptaki, które stworzył. Wróble są bardzo 
drobnymi ptakami, a kiedy Jezus żył na 
ziemi 5 wróbli było sprzedawanych za 
dwa grosze, ale On powiedział: Bóg nie 
zapomni o żadnym z nich /Łk. 12:6/. Je-
zus mówił ludziom: „Nie bójcie się. Wię-
cej znaczycie niż wiele wróbli” /Łk. 12:7/. 
Bóg troszczy się o całe swoje stworze-
nie, a my jesteśmy najbardziej wyjątkowi 
spośród całego stworzenia. Udowadnia 
to poprzez posłanie swojego syna Jezu-
sa na śmierć za nas, żeby nasze grzechy 
mogły być zapomniane i żebyśmy mogli 
żyć z Nim na wieki. „W tym objawiła się 
miłość Boga do nas, iż Syna swego jed-
norodzo -
nego po-
słał Bóg na 
świat, aby-
śmy prze-
zeń żyli”  
/I Jan 4:9/0z.

Gołąb miejski

Orzeł bielik

Samiec wróbla
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Pytania do pastoraRobert Miksa

STRACH  
I  LEKKOMYŚLNOŚĆ

Pytania do pastora

W naszym zborze w grupie młodzieży 
dużo mówi się ostatnio o misji. Nie-
które osoby poważnie myślą nawet  
o wyjeździe zagranicę do krajów, 
gdzie naprawdę nie jest bezpiecznie, 
w tym córka mojej przyjaciółki. Jej 
mama bardzo się o nią boi. Co mogę 
jej powiedzieć?

Muszę powiedzieć, że dobrze rozu-
miem twoją przyjaciółkę. Moja córka 
Ala niedawno wyjechała do RPA, gdzie 
miejscami również jest bardzo niebez-
piecznie. W związku z tym niejedna 
osoba pytała mnie o to, czy nie boję się 
o nią i czy zgadzam się na taki wyjazd. 
Muszę powiedzieć, że z jednej strony 
myślę i czuję się, jak każdy ojciec - tym 
bardziej, że to moja jedyna córka. Nie 
potrafię i nawet nie próbuję uciekać 
od jakiegoś elementarnego poczucia 
odpowiedzialności za nią i troski o jej 
życie. Z drugiej strony myślę, że życie 
to coś więcej niż dbanie o własną wy-
godę, bezpieczeństwo i przyjemności. 
Muszę powiedzieć, że cieszę się wi-
dząc, jak Ala wyrasta z takiego dziecin-
nego myślenia, że jest pępkiem świata, 
i że to przede wszystkim jej się od życia 
coś należy.

Zarówno nasze dzieci, jak i my sami 
musimy dojrzeć do tego, by patrzeć 
na życie, jak żołnierz w czasie bitwy. 
Z jednej strony odzywa się w nim in-
stynkt przetrwania i stara się nie zginąć, 
ale z drugiej strony życie nie może być 
dla niego najważniejsze. Jeżeli przewa-
ży troska o własne bezpieczeństwio, 
będzie bał się zaangażowania w bi-

twę i nigdy nie wykona zadania. Jeżeli 
zlekceważy sprawy bezpieczeństwa  
i w ogóle nie będzie o nie dbał, szybko 
zginie i także nie wykona zadania. Za-
równo skupianie się na sobie, jak i zu-
pełna lekkomyślność kończą się źle. 

Gdyby apostołowie myśleli tylko  
o swoim bezpieczeństwie, ewangelia 
nigdy nie dotarłaby do Europy – jeżeli 
w ogóle wyszłaby poza granice Jerozo-
limy. Gdyby w ogóle nie dbali o spra-
wy bezpieczeństwa, szybko zostaliby 
wyłapani i pozabijani. Zarówno w jed-
nym, jak i w drugim przypadku ewan-
gelia nie dotarłaby na krańce świata. 

Jezus mówi: „Zaprawdę, zaprawdę, po-
wiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, 
które wpadło do ziemi, nie obumrze, 
pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli 
obumrze, obfity owoc wydaje.” (J 12,24) 
Mówiąc to Jezus zapowiada swoją 
śmierć, ale mówi o zasadzie, która do-
tyczy każdego z nas. Życie każdego jest 
jak ziarno, które albo pozostanie niena-
ruszone, piękne i złociste, albo ubrudzi 
się ziemią, zgniją jego piękne łuski, ale 
ostatecznie, wyda obfity plon. Przy in-
nej okazji Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Kto stara się zachować życie 
swoje, straci je, a kto straci życie swoje 
dla mnie, znajdzie je.” (Mt 10,39)

Życie Jezusa w oczach wielu współ-
czesnych ludzi było porażką. Starał się 
zrobić coś dobrego, a ludzie go zabili. 
Nie dożył nawet 35 lat. Nawet nie zało-
żył rodziny. W opinii wielu osób Jezus 
to postać tragiczna. W rzeczywistości 
jest inaczej. Największą tragedią w ży-
ciu człowieka wcale nie jest śmierć, ale 

życie z przeświadczeniem, że nic ono 
nie znaczy. Nikomu nie jest potrzebne, 
nic dobrego z niego nie wynikło.

Zauważmy, że ci, którzy są obojętni na 
zło wokół siebie w końcu mają z tego 
powodu moralne wyrzuty. Nawet ate-
iści w głębi serca wiedzą, że nie należy 
kłamać, oszukiwać, zdradzać, zabijać. 
A jeżeli lekceważymy ten wewnętrzny 
głos, nie daje nam to spokoju i mamy 
żal do siebie, że nic nie zrobiliśmy, gdy 
np. ktoś wołał o pomoc. Ba, nawet je-
żeli obiektywnie nie było możliwości 
zaangażowania się, to ciągle zadajemy 
sobie pytanie: „Czy aby na pewno nie 
mogłem nic zrobić?”.

Każdy z nas musi umrzeć - tutaj staty-
styki są nieubłagane. Każdy z nas musi 
też odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
przeżyć to życie? Co jest lepsze? Czy 
wybrać bezpieczne życie, w którym 
nie zrobiliśmy niczego, co miałoby 
większą wartość niż nasza przyjem-
ność? Czy życie trudne, które, być 
może zakończy się w sposób tragicz-
ny, ale będzie życiem, którego owoce 
będą miały wieczną wartość? Można 
albo zakopać majątek powierzony nam 
przez naszego Pana, albo zakasać rę-
kawy, ubrudzić się pracą własnych rąk 
i pomnożyć to, co zostało nam powie-
rzone – być może nawet z narażeniem 
życia.

Ostatecznie nic nie powinno mieć dla 
nas większej wartości niż to, by usły-
szeć od naszego Pana: „Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Nad tym, co małe, by-
łeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do 
radości pana swego” (Mt 25,13-30). 

Strusie
Strusie są największymi ptakami na świecie. Sięgają do 2-3 
metrów wysokości i ważą nawet 156 kilo. Strusie nie po-
trafią latać, za to biegają bardzo szybko – 70 km/h. Mają 
długie, bardzo silne nogi, zakończone dwoma palcami. Jajo 
strusia jest tak duże jak 24 kurzych jaj. Skorupka jaja jest 
grubości około 1 cm.
Te gigantyczne ptaki żyją dziko w Afryce i Australii. Fer-
my strusi można spotkać w wielu innych częściach świata 
również w Ameryce i Europie. Strusie potrafią radzić so-
bie z gorącem i zimnem. Mają bardzo duże oczy, które 
są większe od ich mózgu. Wielu ludzi sądzi, że strusie 
chowają głowę w piasek. Nie jest to prawda, chociaż zda-
rza się im odpoczywać kładąc swoją głowę i długą szy-
ję na ziemi, co może wyjaśniać pogląd chowania głowy  
w piasek. Ewolucjoniści uważają, że strusie ewoluowały 
od latających ptaków, same zaś tę zdolność utraciły. Naj-
starsze skamieniałości strusiów pokazują, że one nigdy nie 
latały - nie ma żadnych dowodów ewolucji.

Wpisz brakujące litery:

1. Ptak żyjący w lasach deszczowych Ameryki 

Południowej: _ o _ c _ n

2. Nie jest brakującym ogniwem:  

a _ ch _ e _ pte _ y _

3. Tylko ptaki je mają: p _ó _a

4. Ich skamieliny były odnalezione razem  

ze skamieniałościami ptaków: d _ no _ a _ r _

5. Duży ptak nie potrafiący latać: _ tr _ ś

6. Bardzo silny ptak: _ r _ eł

7. Jesteśmy więcej warci niż one: w _ ó _ l _

Czy ktoś  
ci kiedyś kazał  
zjeść warzywa?
To mogła być gotowana kapusta, kalafior, brokuły, bruk-
selka. One są naprawdę dobre, ponieważ zawierają sporo 
witaminy C.
Czy wiedziałeś, że wszystkie te warzywa należą do rodzi-
ny kapustnych i pochodzą od dzikiej kapusty? Przez wiele 
lat hodowcy uważnie wybierali rośliny o pożądanych ce-
chach i używali ich nasion do kolejnych zasiewów. Kon-
sekwencją tego są warzywa różne od ich przodka dzikiej 
kapusty. Kiedy jesz brokuły albo kalafior jesz główki kwia-
tów. Kiedy jesz brukselki jesz pędy boczne, a kiedy jesz 
kalarepy to jesz nabrzmiałe łodygi.
To nie ewolucja, jak wielu ludzi uważa, ponieważ one 
wszystkie wciąż należą do rodziny kapustnych i wszyst-
kie pochodzą od oryginalnej dzikiej kapusty rodzaju, który 
stworzył Bóg na początku. Możemy dziękować Bogu, że 
dał nam tak szeroki wybór i pamiętajmy, że kapustne za-
wsze będą kapustnymi.

Notatki  
Geoffa Chapmana

Kącik zagadek

Pomóż ptaszkowi                  
    znaleźć drogę do  
         gniazda. Możesz  
            pokolorować  
              obrazek.

Rozwiązane zagadki: 1. Hoacyn; 2. Archaeropteryx; 3. Pióra; 
4. Dinozaury; 5. Struś; 6. Orzeł; 7. wróble

fot. Fotolia

Dzika kapusta

Kapusta Kalafior

BrukselkaKalarepa
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Etyczna dopuszczalność udziału chrze-
ścijan w akcjach zbrojnych wywołu-
je żywe dyskusje od zarania dziejów 
Kościoła. Dotyczyło to w poważnym 
stopniu także kręgów ewangelikalnych, 
które w zależności od stosunku do po-
szczególnych wątków Biblii znajdowały 
sankcję dla służby wojskowej chrześci-
jan lub dla jej odmowy. Baptyści co do 
zasady, znajdowali uznanie dla wyboru 
zawodu żołnierza co mogło mieć zwią-
zek z okolicznością, iż wśród wcze-
snych XVII-wiecznych reprezentantów 
tego wyznania w Anglii było wielu ofi-
cerów armii Oliwera Cromwella. Waż-
niejszy dla tej sprawy był jednak ich 
pozytywny stosunek do państwa jako 
instytucji ustanowionej przez Boga  
w celu strzeżenia porządku wśród ludzi, 
czego nieodzownym elementem jest 
dopuszczenie stosowania przez wła-
dzę przemocy wobec sił niszczących 
dobra społeczne. Ten realizm właści-
wy baptyzmowi nie zawsze znajdował 
odpowiedniki w podobnych kręgach 
religijnych, które różne przejawy służby 
publicznej nierzadko określały mianem 
„światowego” stylu życia, od którego 
wyznawca Chrystusa powinien się dy-
stansować. Pokłosie takiego sposobu 
myślenia spotkać wciąż można – cho-
ciaż w coraz mniejszym stopniu – wśród 
niektórych polskich ewangelikalistów.

Wolność religijna wprowadzona po 
przełomie politycznym 1989 r. otwo-
rzyła możliwość otwartego realizowania 
tożsamości wyznaniowej także przez 
żołnierzy polskich sił zbrojnych. Potra-
fili z niej skorzystać m. in. dwaj oficero-
wie Wojska Polskiego: płk dr Igor Sawic-
ki (obecnie członek Pierwszego Zboru 
KChB w Warszawie) oraz mjr Dariusz 
Wujciuk (obecnie pastor zboru Kościo-
ła Zielonoświątkowego w Wałczu). Stali 
się bowiem inicjatorami i czołowymi 
twórcami Chrześcijańskiego Stowarzy-

szenia Wojskowego „Korneliusz”, które 
w drugiej połowie 2012 roku obchodzi 
15-lecie istnienia. Choć jest to wciąż 
młoda struktura, ma za sobą znaczą-
cą działalność i godny uwagi dorobek,  
i to nie tylko z punktu widzenia stowa-
rzyszonych w nim żołnierzy i innych 
funkcjonariuszy państwowych służb 
mundurowych oraz osób, do których 
kieruje swą ofertę. ChSW „Kornelisz” 
pełni bowiem doniosłą rolę dla Kościo-
łów chrześcijańskich w Polsce oraz na 
swój sposób przyczynia się do utrwa-
lenia zasadniczego w państwie demo-
kratycznym pluralizmu światopoglądo-
wego. Dlatego też dobrze się stało, że 
mjr D. Wujciuk, który przez wiele lat był 
pierwszym przewodniczącym tej orga-
nizacji (w 2005 r. stanowisko to objął 
płk I. Sawicki), opracował monografię w 
całościowy sposób prezentującą oma-
wianą instytucję.

Poza przedmową, wstępem, słowem od 
recenzenta wydawniczego pracy, publi-
kacja składa się z trzech zasadniczych 
rozdziałów, zakończenia, zestawienia 
bibliograficznego, spisu wykorzysta-
nych stron internetowych oraz załączni-
ka w postaci małego zbioru kolorowych 
fotosów. Rozdział I (s. 13-42) ma cha-
rakter wywodu teoretycznego i zajmuje 
się kwestią stosunku chrześcijaństwa do 
służby wojskowej (jego tytuł „Wojsko 
a Biblia” jest mylący, gdyż może suge-
rować, iż omawia się tam stosunek sił 
zbrojnych do Pisma Świętego). Jego po-
łowę zajmuje – zapewne pożyteczny 
dla wielu odbiorców – przystępny tekst 
autorstwa gen. Williama H. Harrisona 
(1895-1987), uzasadniający wojsko-
wą służbę chrześcijanina. Rozdział II  
(s. 43-62) przedstawia mozaikę ewange-
likalnych i podobnych zrzeszeń wojsko-
wych istniejących w skali międzynaro-
dowej. Ukazano tu zarówno instytucje 
ponadnarodowe, jak i 12 struktur krajo-

wych. Schemat ich prezentacji jest nie-
jednolity: np. w przypadku bardzo waż-
nej organizacji istniejącej w USA, autor 
ograniczył się do zreprodukowania 
dwóch odsłon jej strony internetowej 
(s. 61-62). Właściwą część książki sta-
nowi Rozdział III (s. 63-215) obejmujący 
około ¾ jej objętości. Autor zajmuje się 
w nim genezą, podstawami prawnymi, 
strukturą wewnętrzną, założeniami ide-
owymi (w tym teologicznymi), celami 
oraz formami działania Stowarzyszenia 
„Korneliusz”, wśród których jest współ-
praca z Ewangelickim Duszpastestwem 
Wojskowym i Kościołami. Jego istotny 
element stanowią biogramy grona kie-
rowniczego organizacji oraz szczegóło-
we kalendarium z jej 15-letniej działal-
ności. Na podkreślenie zasługuje bogata 
faktografia tej prezentacji. W omawianej 
części, podobnie jak i w całej książce, 
czytelnik znajdzie olbrzymią ilość da-
nych wszechstronnie dokumentujących 
wielokierunkowe działania Stowarzy-
szenia. Cennym uzupełnieniem są licz-
ne fotografie oraz przedruki materiałów 
prasowych. Poprzez podanie wielu nie-
znanych szerzej informacji (np. o ewan-
gelikalnych chrześcijanach w Ludo-
wym Wojsku Polskim, wiązaniu się ze 
zborami tej tradycji przez wojskowych 
po 1989 r.) praca ta stała się istotnym 
przyczynkiem do znajomości dziejów 
Kościołów mniejszościowych w Polsce. 
Na marginesie odnotujmy, iż niektórych 
czytelników książki może razić przeja-
wiający się gdzieniegdzie na jej łamach 
(np. s. 193, 218) ekskluzywizm religij- 
ny typowy dla części ewangelikalistów, 
określających mianem „chrześcijanie” 
tylko siebie. W tej książce przymiotnik 
„chrześcijański” i rzeczownik „chrze-
ścijanie” w różnych formach faktycznie 
najczęściej są odpowiednikiem termi-
nów „ewangelikalny” i „ewangelikaliści”.

Specyfika sił zbrojnych wymaga szcze-
gólnych gwarancji dla realizacji przez 
wojskowych przysługujących im wol-
ności światopoglądowych. Armia jest 
bowiem nie tylko strukturą zbudowaną 
na zasadzie bezwzględnego egzekwo-
wania od podwładnych woli zwierzch-
ników, co skutkuje ograniczeniem swo-
body osób podlegających rozkazom, 
ale także z oczywistych względów 
żołnierze co do zasady podlegają ob-
ostrzonym rygorom przemieszczania 
się (to się zmienia w następstwie tzw. 

uzawodowienia armii). Nie posiada-
ją oni zwykle możliwości korzystania  
z posługi religijnej w formach dostęp-
nych dla osób cywilnych, co odróżnia 
w tym zakresie siły zbrojne od innych 
formacji mundurowych (np. policji). 
Dlatego też w państwach demokratycz-
nych oczywistością jest zapewnianie 
wojskowym specjalnego duszpaster-
stwa. Ze względu na kształt struktury 
wyznaniowej kraju, w Polsce insty-
tucjonalne duszpasterstwo wojskowe  
w nikłym stopniu może zaspokoić po-
trzeby oficerów i żołnierzy niewielkich 
pod względem liczebnym wspólnot re-
ligijnych. W takiej sytuacji organizacje  
w rodzaju ChSW „Korneliusz” odgrywa-
ją szczególną rolę w zakresie zapewnia-
nia wojskowym Kościołów mniejszościo-
wych wsparcia duchowego, choć trzeba 
zaznaczyć, iż istnieją dla nich poważne 
racje istnienia także w sytuacji, gdy woj-
skowi w nich skupieni reprezentują wio-
dące związki wyznaniowe (co widoczne 
jest np. w krajach protestanckich).

W Polsce siły zbrojne, podobnie jak  
i inne instytucje państwowe znajdują się 

od z górą dwóch dekad pod silną presją 
ze strony Kościoła katolickiego, dążą-
cego do nadania im faktycznie rzym-
skokatolickiego profilu konfesyjnego. 
Działania te nierzadko mają charakter 
prozelityzmu (zarzucanego zresztą nie-
kiedy przez ten Kościół denominacjom 
ewangelikalnym). Sytuacja w tym zakre-
sie się wszelako zmienia, gdyż społe-
czeństwo coraz bardziej się pluralizuje, 
częścią czego jest rosnąca niezależność 
myślenia znaczących kręgów Polaków. 
Wojsko jako instytucja powinno być 
przestrzenią wolną od stronniczych ujęć 
światopoglądowych (w tym religijnych), 
gdyż ma za zadanie służyć wartościom 
wyrażonym w Konstytucji, a ta głosi za-
sadę bezstronności religijno-światopo-
glądowej władz publicznych (art. 25 ust. 
2). Stwierdzenie to nie neguje wolności 
sumienia i wyznania poszczególnych 
żołnierzy, którym przysługuje prawo 
wyboru i praktykowania własnego świa-
topoglądu. Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Wojskowe „Korneliusz” odgrywa 
kluczową rolę we wspieraniu żołnierzy, 
którzy dobrowolnie opowiadają się za 
systemem wartości reprezentowanych 

przez tę instytucję. W szczególności  
z tego względu zasługuje ono na uwagę 
i życzliwe przyjęcie ze strony środowisk 
kościelnych, z którymi jest związane.
--------------
Dariusz Wujciuk, Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Wojskowe „Korneliusz”. 
15-lecie (1997-2012), Warszawa 2012, 
ss. 222 + wklejka z kolorowymi ilustra-
cjami.

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!

Monografia  ewangelikalnego 
stowarzyszenia  wojskowego

Tadeusz J. Zieliński



Dla wspólnoty 
i przemiany

z pastorem baptystycznym z Bratysławy
rozmawia Daniel Trusiewicz
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Proszę przedstaw siebie i swój Zbór Czy-
telnikom Słowa Prawdy. 

Nazywam się Samo Lacho. Jestem żo-
naty, mamy z żoną Janiną trzech synów  
w wieku 8, 9 i 11 lat. W Bratysławie 
mieszkam i służę w II Zborze bapty-
stycznym „Wiara” od kilku lat. Przed-
tem byłem pastorem w innym mieście 
na Słowacji. Do Bratysławy przyjecha-
liśmy, aby wspierać pracę Zboru „Wia-
ra,” który żyje wizją rozwijania centrum 
wspólnotowego i tu szczególnie widzi-
my dla siebie miejsce.

Jakiego rodzaju to Zbór? 

Jest to raczej młody zbór, gdyż powstał 
dopiero 20 lat temu. Wtedy, dopiero 
po upadku  systemu komunistycznego,  
w naszej części Europy pojawiły się 
możliwości tworzenia wielu wspólnot 
baptystycznych w tym samym mieście, 
przedtem było to niemożliwe. Zbór nasz 
liczy obecnie ok. 150 członków i drugie 
tyle dzieci, gdyż najliczniejsza grupa, 
to młode rodziny. Ciągle wzrastamy, 
zarówno duchowo jak i liczebnie. Cha-

rakteryzuje nas dynamiczna duchowość 
i silne więzi między ludźmi. Mamy bar-
dzo dobrze rozwiniętą służbę małżeń-
ską i poradnictwo rodzinne, a fakt że 
od lat nie było u nas żadnego rozwodu 
mówi sam za siebie… 

Czy jakoś uczciliście ten jubileusz?

Tak! Zorganizowaliśmy tę uroczystość 
wspólnie z Pierwszym Zborem Bap-
tystycznym w Bratysławie (Palisady), 
który w znacznej mierze przyczynił się 
do powstania naszej wspólnoty. Choć 
początki nie były wtedy wcale takie 
łatwe. W tamtych czasach dużym pro-
blemem było nawet klaskanie na nabo-
żeństwie oraz silny legalizm niektórych 
liderów.  Wtedy nieduża grupa posta-
nowiła odłączyć się, aby stworzyć nową 
wspólnotę. Chcieli realizować wizję 
misji, pomimo oporu ówczesnego przy-
wództwa. Spowodowało to konflikt. Po 
upływie lat okazało się, że praca rozwi-
ja się dobrze, przybywało ludzi. Proces 
pojednania między naszymi zborami 
trwał jednak wiele lat. Tym bardziej w 
tym roku z wielką radością mogliśmy 

obchodzić jubileusz, świętując wspólnie 
nasze 20-lecie! Jesteśmy wdzięczni za 
postawę takich mądrych liderów z ów-
czesnej Rady Kościoła jak nasz obecny 
pastor Tomas Kriskai i inni, którzy wte-
dy postanowili dać nam szansę.     

Jak rozpoczęła się praca misyjna na Sło-
wacji? 

Praca misyjna współczesnych bapty-
stów wiele zawdzięcza dziedzictwu 
Reformacji. Pierwszy zbór powstał 
dopiero w 1888 r. w miejscowości Ke-
zmarok. Początkowy rozwój ruchu bap-
tystycznego odbywał się dzięki pracy 
kolporterów Biblii i literatury biblijnej, 
którzy niestrudzenie rozpowszechniali 
Pismo Święte po miastach i wioskach. 
Po drugiej wojnie światowej, gdy w tej 
części Europy panował ustrój totalitar-
ny, działalność baptystów była bacznie 
monitorowana przez władze komuni-
styczne, a tworzenie nowych wspólnot 
było utrudnione. 

Po zmianie ustroju w latach 90-tych 
ubiegłego wieku baptyści nie byli dość 

dobrze przygotowani na nadchodzące 
przebudzenie. W tym czasie, gdy inne 
kościoły zbierały obfite żniwo, bap-
tyści niestety doświadczali stagnacji. 
Obecnie na Słowacji działają 24 zbo-
ry baptystyczne, oraz 22 placówki.  
W Bratysławie – naszej stolicy – istnie-
ją 3 zbory baptystyczne. Nasz zbór, na-
zwany „Wiara” jest z nich najmłodszy. 
Aktualnie myślimy o utworzeniu kolej-
nego zboru. 

Czy możesz opowiedzieć coś więcej  
o tym misyjnym projekcie?

Od kilku lat wpieramy grupę wierzących 
Romów (Cyganów) w miejscowości Jel-
ka, ok. 30 km od nas, gdzie powstaje 
nowy zbór. To fascynujące, gdy widzi się 
ich nawrócenia do Boga, jak ewangeli-
zują i angażują się w życie swojej wspól-
noty. Nieraz czujemy się zawstydzeni  
z powodu biedy, w jakiej żyją, oraz kon-
trastu z dynamicznością ich wiary, która 
także dla nas jest wielkim wyzwaniem. 

Rozwijamy także centrum wspólnoto-
we, które nie ma być ośrodkiem reli-
gijnym, ale po prostu ma służyć lokal-
nej społeczności w jej potrzebach. I to 
niezależnie od wyznawanej religii. To 
jednak nie oznacza, że na tym 
chcemy poprzestać. Dla nas to 
oczywiste, że ludzie wierzący 
powinni wywierać wpływ na 
innych, a naturalnie naszym 
głównym celem  jest ich prze-
miana. Mamy w naszych pla-
nach utworzenie domu opieki 
dla seniorów, przedszkola, 
szkoły chrześcijańskiej, ośrod-
ka poradnictwa rodzinnego, 
ośrodka młodzieżowego. Zo-
baczymy co i jak uda się zreali-
zować… 

Jacy są Słowacy?

Chcę uniknąć generalizowania, dlatego 
wolę mówić o ludziach, których znam. 
Ludzie w naszym zborze tworzą bliskie 
więzi i autentycznie lubią przebywać 
ze sobą. To jest mocna strona naszej 
wspólnoty. W ogóle Słowacy są raczej 
towarzyscy i bardzo wysoko ceni się 
tu przyjaźnie. Słowacy są w większo-
ści muzykalni i lubią śpiewać. Niestety, 
współczesna kultura sprzyja zanikowi 
tradycyjnych wartości. Zdarza się, że 
ludzie zamieniają wspólnie spędzane 
wieczory na samotne siedzenie przed 
telewizorem lub komputerem, a bywa  
i tak, że niektórzy nawet w kościele nie-
zbyt chętnie otwierają usta do śpiewa-
nia, co zapewne świadczy o tym, że nie 
śpiewają w domu. 

Wydaje się, że Słowacy nieraz zachowu-
ją się dość irracjonalnie, szczególnie gdy 
zacznie się rozmowę o sprawach ducho-
wych. Reagują tak, jakby mentalnie żyli 
w czasach średniowiecza. Duchowość 
jest nieraz postrzegana w sposób prze-
sądny. Z drugiej strony, coraz więcej 
ludzi oddala się od oficjalnego kościoła 
ulegając sekularyzacji i materializmo-

wi. Zdarza się, że ludzie zachowują się 
dość arogancko, szczególnie jeśli chodzi 
o obronę swoich interesów. Ludzie są 
także przesyceni sztucznością reklam 
telewizyjnych i innych tego typu rzeczy. 
Osobiście uważam, że kościół powinien 
ochraniać tradycyjne wartości. Myślę, 
że ludzie jednak najbardziej cenią rze-
czywistość i autentyzm.  

Co sprawia ci największą radość? 

Cieszę się, gdy widzę pracę Ducha Świę-
tego w życiu innych ludzi. Bardzo lubię 
patrzeć na ludzi przystępujących do 
Wieczerzy Pańskiej, ponieważ są wtedy 
pojednani z Bogiem i z ludźmi. Najwięk-
szą radość przeżywam, gdy widzę jak lu-
dzie wokoło mnie są przemieniani przez 
Boga. Niektórzy ludzie w naszym zborze 
nie są w ogóle religijni, ale są autentycz-
ni w swym oddaniu Bogu i to mi się bar-
dzo podoba. Podoba mi się także, gdy 
niezwykle racjonalni naukowcy podda-
ją swoje życie Bogu i każdy widzi pięk-
ne owoce w ich życiu. Także fascynuje 
mnie, gdy ludzie odnoszący finansowe 
sukcesy uznają Boga jako Pana swego 
życia. Może to są współczesne cuda?

Jakie wyzwania stoją przed waszym 
zborem? 

Największe wyzwanie to budynek, 
gdyż nasz zbór istnieje od 20 lat i do 
dziś jesteśmy jakby ‘bezdomni’. Wcze-
śniej spotykaliśmy się w szkole, potem  
w domu kultury, a obecnie korzystamy 
z uprzejmości innego kościoła. Po la-
tach widzimy, że brak własnego obiektu 
mocno ogranicza służbę zboru. Z dru-
giej strony wiemy, że Bóg ma coś dla 
nas i nasze zadanie polega na tym, aby 
to ‘coś’ po prostu odkryć. Ale to nigdy 
nie jest łatwe… 

Bratysława - grupa liderów zboru Wiara

Placówka w miejscowości JelkaBratysława - zbor w czasie wieczerzy

Pastor Samo Lacho ze zboru Wiara  
w Bratysławie 
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Co to jest humanizm? 

Niewiele jest pojęć, których sens został 
wypaczony w takim stopniu co huma-
nizm właśnie. Tak siebie dzisiaj bez-
czelnie i bezprawnie nazywają ateiści, 
materialiści i scjentyści, choć z huma-
nizmem de facto nie mają nic w ogóle 
wspólnego. To tylko rozpaczliwa próba 
pozytywnego określenia swej wiary  
w naukę i negacji Boga. Ale ten dzisiej-
szy kontekst sprawia, że tak patrzymy 
na humanizm renesansowy. Przedsta-
wia się go jako odrzucenie średnio-
wiecznego teocentryzmu na rzecz 
antropocentryzmu. „Człowiekiem je-
stem i nic co ludzkie nie jest mi obce”, 
„Chwytaj dzień” oto hasła humanistów 
w wersji przedstawianej nam w szko-
le. Sugerują one, że istota tego ruchu 
polega na folgowaniu sobie w wyniku 
odrzucenia średniowiecznych zabobo-
nów. Człowiek miał według tej inter-
pretacji odkryć prawdziwe życie i dać 
sobie spokój z wiarą w Boga, koncen-
trując się na realnym świecie. 

W istocie zainteresowanie realnym ży-
ciem nie było obce ludziom średnio-
wiecza, jak też empiryczna nauka, 
która już od kilku wieków rozwijała się 
dość znacząco. Humanizm był jednak 
czymś nieco innym. By go zrozumieć, 
trzeba wpierw ponownie na moment 
wrócić do średniowiecza, by zbadać 
jego korzenie.
      

Renesansowy humanizm  
w średniowiecznych 

czasach   
Cofnijmy się zatem do wieku XII. Oto 
czasy mistyka Bernarda z Clairvaux, 
logika Piotra Abelarda i fizyków ze 

szkoły w Chartres. Pisałem o nich  
w numerze czerwcowym. Spór o uni-
wersalia czyli o to, jak istnieją ogólne 
pojęcia, był wtedy w zenicie. Mistyk 
Bernard atakował ówczesnych logi-
ków i fizyków, że popadają w pychę 
ufając rozumowi, a nie z wiarą i po-
korą nawołują do II wyprawy krzy-
żowej. Racjonalizm wtedy na jakiś 
czas (krótko) został przystopowany,  
a zaczęły dominować wątki mistycz-
ne. Rozum, jeśli był zauważany, to tyl-
ko jako narzędzie prawowiernej teo-
logii, czy uzupełnienie mistycyzmu. 
Ale obok postaw racjonalistycznych, 
mistycznych i teologicznych pojawiła 
się wtedy już inna. Jakby z innej bajki. 
Dlatego wtedy o niej nie pisałem. Po-
stawę tę reprezentował Jan z Salisbury 
(1120-1180). 

Był Anglikiem (John of Salisbury), ale 
studiował a potem wrócił z powrotem 
i umarł we Francji (Jean de Salisbury). 
Poznał doskonale ówczesną logikę, 
fizykę i retorykę. Dokładnie prześle-
dził spór o uniwersalia i został pierw-
szym jego historykiem. Znał osobiście 
wszystkich uczestników ówczesnych 
sporów, przemyślał dogłębnie ich ar-
gumenty i doszedł do wniosku, że  
w końcu nie w tym rzecz, ale w filozo-
fii chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli 
człowiek zdobywa mądrość po to, by 
się kłócić o jakieś czysto teoretyczne 
kwestie, to coś jest nie tak. Chodzi 
raczej o to, by móc szlachetnie żyć, 
ale do tego nie jest konieczna od razu 
ciężka mistyka Bernarda, jego dwana-
ście stopni pokory i jedność z Bogiem 
oraz antyintelektualizm. Nie ma nic 
złego w tym, twierdził, by znać się na 
logice czy fizyce, ale mądrość należy 
zdobyć po to, by móc zrozumieć swoje 

życie, umieć się nim cieszyć, a zara-
zem nabyć do siebie dystansu. To zna-
lazł w twórczości rzymskiego mówcy 
i filozofa Cycerona. Nie oznaczało to 
bynajmniej jakiegoś zwrotu w stronę 
antyku, czy osłabienia chrześcijaństwa 
na rzecz wartości czysto świeckich. 
Wręcz przeciwnie. Był sekretarzem 
biskupa Tomasza Becketa, który prze-
ciwstawiając się manipulacjom kró-
la Henryka II naraził się mu do tego 
stopnia, że został przez nasłanych 
przez niego siepaczy zmordowany. Jan 
uciekł do Francji i opowiedział się po 
stronie Kościoła, który ogranicza prze-
moc władzy świeckiej. Stworzył myśl 
wtedy unikalną. Kiedy jego współ-
cześni miotali się pomiędzy skrajną 
mistyką a subtelnymi logicznymi roz-
ważaniami teologicznych definicji  
i formuł, on skupił się na życiu, poli-
tyce, praktycznie rozumianych war-
tościach, sztuce szlachetnego życia 
i sprawnego wysławiania się, poezji  
i pięknie. Długo nie miał kontynuato-
rów. 

Humanizm średniowieczny  
– przykład II

Pierwszego znalazł dopiero na przeło-
mie XIII i XIV w. Był nim słynny autor 
Boskiej Komedii, Dante Alighieri (1265 
– 1327). Kojarzymy go na ogół jako 
poetę. Ale był on również filozofem. 
Nie interesującym się wszakże tym, 
co zajmowało ówczesnych schola-
styków. Nie był skłonny do rozważań 
nad poprawną definicją Boga i stosun-
kiem materii do formy w substancji. 
Wolał raczej sprawy praktyczne: ideał 
szlachetnego życia, kwestie politycz-
ne, refleksję nad prawdziwą miłością  

  Z CYKLU
Filozofujący 
chrześcijanie

Janusz Kucharczyk czyli poszukiwania wiary pięknej i szlachetnej

O ChRZEŚCIJAŃSKIM 
HUMANIZMIE  ERAZMA  
Z ROTTERDAMU  (1467-1536)

Smuci mnie nieraz grzeszna natura w ludziach, która stale 
na nowo się odzywa. Dla każdego od czasu do czasu próbą 
jest poddanie się Bogu. Wyzwaniem jest także stworzenie 
zwartego zespołu przywódców dla wspólnoty. Zdarza się, 
ze niektórzy liderzy są indywidualistami i mocnymi oso-
bowościami. Wtedy tracimy sporo energii na zachowanie 
jedności między nami, ale nigdy nie powinniśmy zapomi-
nać, że najważniejszy cel stojący przed nami, to budowa-
nie Królestwa Bożego. 

Jakie formy ewangelizacji uważasz za najskuteczniejsze?

Niezastąpione są autentyczne więzi między ludźmi oraz 
ewangelizacja polegająca na rozpoznaniu rzeczywistych 
potrzeb. Tam gdzie ludzie są radośni i zadowoleni, tam 
będą naturalnie innych przyciągać ku sobie i Bogu. Myślę, 
że czas wielkich kampanii i ewangelizacji na stadionach 
bezpowrotnie przeminął. Odnoszę wrażenie, że najbar-
dziej skuteczne są działania podejmowane w kontekście 
relacji, np. wydarzenia rodzinne, itp. 

O co możemy modlić się o Was modlić? 

Największa nasza potrzeba to budynek – własna siedziba 
dla zboru. Potrzebujemy także być bardziej zdecydowani, 
jeśli chodzi o wyjście do ludzi poza naszym środowiskiem. 
Zależy nam na sukcesie grupy w Jelka, która tworzy nową 
wspólnotę. Dziękuję za modlitwy o nas. 

Dziękuję za rozmowę.  

Alfreda Furgała

O gwiazdo złocista

O, gwiazdo złocista!
Ty, co płonęłaś na wysokim niebie
I wypełniałaś blaskiem
Bożej chwały
Tę ubogą stajenkę,
W której urodził się Syn Boży
- Jezus mały.
Ty, co oświetlałaś drogę
Biegnącym pasterzom
I prowadziłaś mędrców
Ze wschodu słońca,
Rozjaśnij raz jeszcze,
Ukaż na wysokim niebie
I wskazuj drogę
Do tego, który jest
Panem Wieczności,
Dawcą Żywota i Księciem Pokoju!

Maria Bagsik

Betlejemska wieść

Słuchajcie, słuchajcie znów
betlejemskiej wieści,
bo niezmienną żywą moc
ona w sobie mieści.
 Dzisiaj Jezus stoi też
 u drzwi serca zamkniętych
 jak dziecię, gdy w ludzki dom
 nie został przyjęty.
Dziś jak wtedy w stajni próg
anielskie wołanie,
do Jezusa Boży głos
wzywa nieustannie.
 I jak światło w ciemną noc
 gwiazdy promienistej
 z krzyża dzisiaj świeci nam
 blask miłości czystej.
I tym wielkim szczęściem znów

−	 radością pasterzy -
kto do Zbawcy przyjdzie dziś,
serce mu uderzy.
 Więc słuchajcie sercem głos 
 betlejemskiej wieści,
 bo niezmienną żywą moc
 ona w sobie mieści.
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od chrześcijaństwa widział i krytyko-
wał jako utożsamienie mądrości ze 
świecką wiedzą o przyrodzie, czym 
przecież jest współczesny, ateistyczny 
scjentyzm, bezpodstawnie nazywają-
cy się humanizmem. Po nim wątki re-
nesansowe pojawiają się już częściej, 
obok humanizmu obecne stają się inne 
elementy, które ostatecznie ukształtują 
renesans. Te, oprócz Włoch (w konty-
nuacji linii Dantego i Petrarki) pojawiły 
się też w Polsce. 

Renesans włoski i renesans 
północny przed Erazmem     

Pierwszym włoskim renesansowym 
humanistą sensu stricto, a nie tylko 
prekursorem, był Giannozzo Manetti 
(1396-1459). U niego dopiero pojawia 
się wątek dobroci człowieka, który po-
wszechnie kojarzymy z humanizmem. 
Ale to też nie jest bynajmniej odrzuce-
nie tradycji biblijnej – był znawcą lite-
ratury łacińskiej, greckiej i hebrajskiej. 
Renesans włoski rozwijający się w XV 
wieku zasilany w dużej mierze ucieki-
nierami z Bizancjum, którzy przynosili 
ze sobą ocalałe teksty antyczne, wy-
dał wiele sprzecznych ze sobą nurtów. 
Niektóre o świeckim charakterze albo 
wręcz jawnie pogańskie. Ale pojawi-
ła się też chrześcijańska reakcja na te 
wątki w postaci Savanaroli, bliższego 
duchem Bernardowi z Clairvaux niż 
humanistom. Był to jednym słowem 
umysłowy i duchowy ferment i ście-
ranie się sprzecznych racji. Wtedy hu-
manizm nabierał z wolna i tych rysów, 
z którymi go dziś kojarzymy. Chyba 
najlepiej do nich pasuje Lorenzo Valla 
(1442 – 1485), autor paszkwili parodiu-
jących średniowieczną logikę w imię 
retoryki i pięknego wysławiania się. To 
stało się sztandarowym hasłem rene-
sansowych humanistów. Ale w wyni-
ku zastąpienia logiki retoryką doszedł 
do błędnego wniosku, wychodząc ze 
słusznych przesłanek. Skoro wszystko 
jest zdeterminowane i nie ma wolności 
(w istocie tak właśnie jest), to nie na-
leży przejmować się etyką lecz kiero-
wać się tym, co przyjemne. Do takich 
przewrotnych wniosków dochodzili 
raczej późni, zeświecczeni scholastycy 
żyjący tuż przed Wiklifem, niż prekur-
sorzy ruchu, którzy z takim rozumowa-

niem podobnie zresztą jak Epikur, na  
którego się powoływali, na pewno by 
się nie zgodzili. W Polsce do Epikura 
odwoływał się biskup Grzegorz z Sano-
ka (1406-1477), który ukrywał zbiegłe-
go z Włoch zamachowca na papieża, 
poetę Filipa Buonacorsiego zwanego 
Kallimachem. Jego humanizm koncen-
trował się na krytyce logiki i pochwale 
retoryki, nacisku na empirię a nie spe-
kulację. Nie przestawał być chrześci-
jański, ale zarazem chciał być epikurej-
ski. Północna Europa ciągle jednak cała 
była średniowieczna. Renesansowy 
humanizm na dłużej się tu zatrzymał 
dopiero za sprawą Erazma z Rotterda-
mu, do omówienia którego wypada  
w końcu dojść. 
  

Na czym polegał 
humanizm Erazma? Jak się 

ma do idei Reformacji?

Jedynym usprawiedliwieniem skanda-
licznego naruszenia zasad właściwej 
struktury tekstu, że w artykule mają-
cym w tytule Erazma, dochodzimy do 
niego pod sam koniec może być fakt, 
że w istocie opowiedzieliśmy już pra-
wie w całości o jego poglądach i czas 
obecnie na jedynie ich  podsumowa-
nie. Erazm z Rotterdamu (1467-1536) 
jest bowiem spadkobiercą całej wyżej 
wspomnianej tradycji. A także późno- 
średniowiecznej nowej pobożności 
Gerarda Groota (1340-1384) i Tomasza  
a Kempis (1380-1471). Ma charakter ści-
śle chrześcijański. Jest daleki od świec- 
kiego ducha niektórych przedstawicieli 
 włoskiego renesansu. Skupił się na bli-
skiej jego poprzednikom idei mądrości, 
jako sztuki lepszego życia. Niecierpliwi-
ło go zajmowanie się logicznymi spora-
mi dla nich samych, bez praktycznych 
życiowych konsekwencji. Ale nie ozna-
czało to dla niego bynajmniej (podobnie 
jak dla Jana z Salisbury, Dantego czy Pe-
trarki, a także Manettiego czy Grzego- 
rza z Sanoka) odejścia od chrześcijań-
stwa. Wręcz przeciwnie. Jego idee fixe 
było stworzenie filozofii chrześcijań- 
skiej w takim sensie, jaką była nią filo-
zofia antyczna, także Ojców Kościoła 
i sama... Biblia. Nie jest przecież ona 
suchym scholastycznym traktatem peł-
nym neologizmów, jakimi były niektóre 
dzieła średniowieczne, ale literackim, 

poetyckim tekstem o ludziach, którzy 
chcieli służyć Bogu. A sam Bóg obja-
wił się w postaci charyzmatycznego 
kaznodziei, czyli mówcy a nie autora 
logicznych traktatów. Erazm powiadał, 
że gdy czyta scholastyków, to od razu 
przechodzi mu ochota do kochania 
Boga. Dla niego humanizm, nawiąza-
nie do antyku jako koncentracji na tym, 
co ludzkie nie oznaczało niczego inne-
go, niż powrót do Biblii. On to przecież 
w końcu wydał po raz pierwszy od wie-
ków na Zachodzie grecki Nowy Testa-
ment! Jego zainteresowania były zbli-
żone do wcześniejszych humanistów 
chrześcijańskich. Odziedziczył po nich 
koncepcję dobroci człowieka, bronił też 
wolnej woli. Opowiadał się również za 
pacyfizmem. I dopiero w tych wątkach 
różni się od Lutra, którego cenił, ale 
wystraszył się jego radykalizmu. Nacisk 
na praktykę, na niechęć do spekulacji, 
na nawrót do Biblii łączył humanizm  
z reformacją w dalekim stopniu. A sam 
Luter, podobnie jak humaniści nie cenił 
arystotelesowskiej logiki, za to lubił tek-
sty Cycerona. Luter Erazma znał i pozo-
stawał pod jego urokiem, ale sprzeciwił 
się jego zbyt optymistycznemu spojrze-
niu na człowieka, jego wizję wolności 
i społeczeństwa. Dzisiejsi chrześcijanie 
ewangelikalni niejednokrotnie są bliżsi 
Erazmowi niż Lutrowi, i to może on jest 
bardziej ich prekursorem, niż gniewny 
mnich z Wittenbergi.

Wnioski praktyczne

Humanizm renesansowy jest więc 
czymś zgoła odmiennym niż to, co 
dzisiaj określa się tym mianem. Stawia 
on przed nami pytanie o to, co jest naj-
istotniejsze w chrześcijaństwie: prawda 
czy życie? Czy szczegółowe analizo-
wanie teologicznych kwestii to jeszcze 
prawda, a zupełne ich lekceważenie na 
korzyść obcowania z Panem to jeszcze 
życie? Myślę, że dla chrześcijan miarą 
musi być Biblia, również w swym li-
terackim, czy retorycznym aspekcie. 
Chrześcijaństwo to taka prawda i takie 
życie, jak to wygląda w Biblii. Na pew-
no od humanistów można wiele się na-
uczyć. Na pewno tego, że wiarę trzeba 
traktować poważnie, jako sprawę ży-
cia, a etykę jako sztukę życia przepojo-
ną miłością do Boga.  

i wolał je wyra-
żać nie w zawi-
łych logicznych 
formułkach, ale  
piękną, literac- 
ką prozą. Re- 
prezentował do-
kładnie tego sa-
mego ducha co 
Jan z Salisbury  
i też cenił Cyce-
rona. Ale dzia-
łał już we Wło-
szech. Renesan-
sowi humaniści 
zaliczyli go do swoich i dlatego nazy-
wali go po imieniu Dante, nie Alighieri 
(jak mówili o Leonardo, a nie da Vinci, 
czy Michale Aniele (Michelangelo) nie 
Buonacorsi). Co ciekawe, innego poetę 
Francois Viilona, żyjącego dokładnie 
w tym samym czasie co wspomniani 
Leonardo czy Michał Anioł nie uważa-
no za swojego, ale za przedstawiciela 
średniowiecza. Przy czym Dante pisał 
o wędrówce po zaświatach i ideale 
etycznego życia, umieszczając akcję 
swego słynnego poematu w ściśle śre-
dniowiecznym, geocenrycznym obra-
zie kosmosu, a Villon był kryminalistą 
i rozpustnikiem niewierzącym w ogó-
le w Boga. Ale nie dbał o szlachetne 
życie i piękny język, był prowokato-
rem i buntownikiem piszącym ciężki-
mi rymami pełnymi perwersji, agresji  
i sarkazmu. Dante zaś uczył mądrości 

i przede wszystkim pisał piękny-
mi tercynami. W samoświadomo-
ści renesansowych humanistów 
na pierwszym miejscu był pięk-
ny język i sztuka mądrego życia. 
Średniowiecze dla nich to nie teo-
centryzm, ale brzydka estetyka  
i koślawy język. Tak w stosunku do 
średniowiecza definiowali się sami 
humaniści.
   

Humanizm 
średniowieczny  

– przykład III     
Kolejny prekursor odrodzenia poja-
wia się pokolenie później. W tej samej 
epidemii dżumy z 1348 roku, w której 
zmarł największy myśliciel tego wieku 
Ockham, pożegnali się też z życiem 
przyjaciele kolejnego średniowieczne-
go humanisty, również znanego bar-
dziej jako poety - Sonetów do Laury 
- Francesco Petrarki (1304-1374). Był 
świeckim członkiem zakonu francisz-
kanów, chrześcijaninem zaintereso-
wanym prowadzeniem dobrego życia. 
Tego właśnie szukał w filozofii. Pamię-
tajmy, że w antyku filozofia była wła-
śnie czymś takim. Tym była dla Tertu-
liana i Justyna Męczennika, o których 
pisaliśmy. I to właśnie w antyku fascy-
nowało i Jana z Salisbury i Dantego,  
i w końcu Petrarkę, a nie wartości 
świeckie czy pogańskie. Tak samo jak 
oni cenił Cycerona. Pragnął mądrości, 

która pozwoli mu stać się lepszym. Szu-
kał kontaktu ze sztuką, uczuciami, na-
turą (jest prekursorem turystyki górskiej  
i alpinistyki). Szukał wolności, by le-
piej wyrazić wartości, w które wierzył. 
Najbardziej irytowało go sprowadzanie 
filozofii do fizyki, co zarzucał awerro-
istom. W tym kontekście nazywanie się 
humanistami przez ateistów nazwałem 
bezczelnością, reprezentują  oni bo-
wiem dokładnie wszystkie te wartości, 
które zwalczał Petrarka. Zwrócenie 
się ku życiu ludzkiemu nie było przez 
niego rozumiane jako odwrócenie się 
od chrześcijaństwa. Odwrócenie się 

Portet Erazma z Rotterdamu - Hans Holbein 
Mlodszy

Portret Dantego pędzla Botticel-
lego, www.wikipedia.org
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Agnieszka Nadolna i Mateusz Wichary

Rozmowy symPATyCznE AgnIEszKI I mATEuszA

oPINIE o INNYCH
Powiem szczerze, że często mam dylemat: mówić o swo-
ich odczuciach na dany temat czy nie? Jeśli odbiorcy „nie 
pasuje” moja opinia, bywa nieprzyjemnie. Z kolei gdy nie 
powiem, to też jest źle, bo jestem nieszczera.

Tu odniósłbym się do tego wersetu, o którym przed chwi-
lą mówiliśmy. Czasem może warto pewne sprawy prze-
milczeć. Po co o nich mówić? Może nie są aż tak istotne. 
Może lepiej odpuścić? Zapomnieć? Z drugiej strony, z troski 
o druga osobę powinniśmy jej powiedzieć prawdę. Nie jest 
przyjacielem prawdziwym, kto słodzi i nie ostrzega przed 
nadchodzącym niebezpieczeństwem. Komuś może nie pa-
sować twoje zdanie, opinia, przestroga, ale tym bardziej je 
doceni, jeśli takie twarde słowa weźmie pod rozwagę. Zro-
zumie, że kierowała Tobą prawdziwa miłość, czy troska. 

Szczerość jest ważna tam, gdzie idzie o dobro drugiego czło-
wieka, ale niekoniecznie w sprawach, które można przemil-
czeć. Wyobraź sobie, że twojej koleżance puściło się oczko 
w rajstopach. Szczerość nakazuje, aby o tym powiedzieć, 
ale troska nakazuje dodatkowo dyskrecję. Raczej z twojej 
szczerości by nie była zadowolona, gdybyś to zrobiła na 
głos, wobec wszystkich w biurze! Myślę również, że mamy 
różne zobowiązania wobec różnych ludzi. Czasem idę ulicą 
i widzę kobietę np. z bardzo krzykliwym makijażem, ubraną 
w wyzywający sposób, czy też mężczyznę pod widocznym 
wpływem alkoholu. Moja opinia jest taka, że mi ich szko-
da i jest mi przykro, że w taki a nie inny sposób traktują 
siebie samych. Ale czy mam moralne zobowiązanie, aby 
ich zatrzymać i im o tym powiedzieć? Myślę, że nie. Że 
samo przechodzenie koło nich ulicą mnie do tego nie zo-
bowiązuje, no chyba, że odczuwam jakieś silne przynagle-
nie w sercu, co można uznać za działanie Ducha Bożego.  
Ale jeśli to moja koleżanka/kolega, którą widuję częściej, 
jeśli widzę jak niszczy sobie życie, i widzę jak jej pomóc, 
albo choćby mogę wskazać jej na Boga w jakiś ogólny spo-
sób, to myślę, że owo zobowiązanie się pojawia. Jednak nie  
z pozycji duchowego autorytetu, ale po prostu z pozycji 
człowieka, który autentycznie się troszczy. 

A opinie wygłaszane na własny temat? Czy chrześcijani-
nowi wypada mówić o sobie to, co myśli na swój temat?

Nie widzę w Biblii żadnej do tego zachęty. Apostoł Paweł 
zdanie o sobie pozostawił Bogu. Paweł wiedział, co, dlacze-
go, po co, z jakich pragnień, czyni. Ale znał również swoje 
ograniczenia. I powiedział: Boże, ty miej ostateczne zdanie. 
Podobnie Job. Tak zwani przyjaciele wkręcali mu, że zgrze-
szył i dlatego cierpi. Bronił się, ale ostatecznie powiedział 
– i w tym prorokował o Chrystusie – że jego Odkupiciel  
żyje, i jako ostatni nad jego prochem stanie. Czyli: że jest 
u Boga jakiś Jego Orędownik, Ktoś, kto go rozumie. I to On 
powie o nim ostateczne słowo. 

Podobnie mówi Księga Objawienia. Dostaniemy kamień 
biały, a na nim nasze prawdziwe imię. Czyli: Bóg nas na-
zwie. Osądzi. Opisze naszą tożsamość. Określi nas z au-
torytetem. Jaki jest sens do tego czasu się określać? Średni. 
Żyjmy dla Boga, a On to wszystko podsumuje. On nas przy-
jął – i to powinno być dla nas podstawą. Nie musimy wal-
czyć o swoją akceptację, bo Bóg ją nam okazuje ze wzglę-
du na ofiarę Chrystusa. Jesteśmy pod łaską. Więc żyjmy dla 
Niego bez obaw.

I tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy rok 
współpracy, za który dziękuję.

Mi też fajnie się z Tobą pisało!

Posłowie:
Pomysł na „Rozmowy sympatyczne” - dialogi utrzymane  
w konwencji pytań młodej osoby wierzącej – sympaty-
ka Zboru – do pastora, powstał z faktycznych rozmów 
Agnieszki i moich. Miło mi dodać, że w ich trakcie – w lip-
cu 2012 roku – Agnieszka poprzez chrzest wiary zmieni-
ła swój status z sympatyka na członka naszego Kościoła. 
Wkrótce po chrzcie miałem również zaszczyt udzielić jej  
(i Wojtkowi – jej mężowi) ślubu. Niech Bogu będzie chwała 
za tak sympatyczny koniec okresu sympatyka sympatycznej 
Agnieszki!  

Jak reagujesz, gdy usłyszysz niepochlebną opinię na swój 
temat, zarówno bezpośrednio jak i od „sympatycznych”?

Chyba różnie. Są dziedziny życia, w których wiem, że radzę 
sobie nie najlepiej. Jeśli ta opinia dotyczy którejś z nich, to 
po prostu zgadzam się, przepraszam, i staram się pamię-
tać, by tego znów nie zrobić. Gorzej, gdy dotyczy czegoś, 
nad czym pracuję, z czego jestem dumny, szczęśliwy, 
bądź do czego jestem przywiązany. Ważne też, 
kto to mówi. Jeśli mówi ktoś, o kim wiem, że 
mu na mnie zależy, to choć to nigdy łatwe 
ani przyjemne nie jest, potrafię się z tym 
zgodzić i to przyjąć. Zresztą, wtedy za-
zwyczaj i forma jest łatwiejsza do przy-
jęcia. Jeśli są zupełnie wyssane z palca, 
i mówi je osoba, która mnie kompletnie 
nie zna, to szczególnie się nie przejmuję. 
Najbardziej bolą opinie krzywdzące  
osób bezinteresownie nieprzy-
jaznych. A są takie osoby, rów-
nież wśród chrześcijan. Potra-
fią znaleźć coś prawdziwego, 
i przedstawić to w przykry 
sposób. Takie osoby jed-
nak ostatecznie uczę 
się omijać szerokim 
łukiem. 

Opinie rodzą się  
w naszych gło-
wach, praktycznie 
już w chwili obser-
wacji zdarzenia, wyda-
je mi się, że jest to nie-
uniknione...

Też mi się tak wydaje. I to 
chyba nic złego. Potrzebuje-
my tych opinii. By wiedzieć,  
z kim mamy do czynienia. 
Czy komuś ufać, czy raczej 
trzymać go/ją na dystans. Na 
co możemy liczyć, a na co nie. 
Wydaje mi się, że to właściwe. 
Biblia nas sama do tego zachę-
ca, mówi, żeby określonych osób 
się strzec, bo to wilki w owczych 
skórach. Zachęca nas do spoglą-
dania na owoce życia, a więc do 

ich oceny – bo uczynki mówią więcej, niż słowa. W końcu, 
w określonych sytuacjach, np. wyboru małżonka, czy przy-
wódców w kościele – zaopatruje nawet w całkiem spory ze-
staw warunków, które powinni spełnić. 

Hm..., to jak w taki sposób rozumieć słowa Jezusa „nie 
sądźcie, abyście nie byli sądzeni?” Czy to nie ozna-

cza, że nie wolno nam osądzać innych?

Nie. Ten fragment uczy natomiast innej waż-
nej zasady, o której mówi również werset 
następny – „jakim sądem sądzicie, takim 
was osądzą, jaką miarą odmierzycie, taką 
wam odmierzą”. Innymi słowy – mierz 
jedną miarą i nie miej jednej miary dla 
innych, surowszej oraz drugiej, łagod-
niejszej, dla siebie samej.  Dlatego 
uważaj z opiniami o innych. Formu-
łuj je tak, jakbyś chciała, aby ktoś 
formułował opinie o Tobie. Nie bądź 

zbyt szybka w przekreślaniu ludzi. Bo 
tak samo surowo zostaniesz potrakto-

wana – ostrzega ten frag-
ment. Jeśli będziesz są-
dzić surowo, zostaniesz 
osądzona surowo. Jeśli 
potrafisz zdobyć się 
na wielkoduszność  
i wyrozumiałość – Bóg 

obiecuje, że spotka Cię 
ta sama miara. W tym 

sensie, nie sądź. Nie 
sądź, żebyś sama nie była 

sądzona. To korzystne, aby 
być wyrozumiałym dla in-
nych. Choć to trudne. 

Mam zresztą wrażenie, że 
o tej właśnie zasadzie wielu 
chrześcijan zapomina. Szyb-
ko osądza świat jako zły i ze-
psuty. Niektórzy chrześcijanie 
również szybko odsądzają od 
czci i wiary kogokolwiek, kto 
się od nich w czymś różni. 
Moim zdaniem, sami na siebie 
bicz kręcą. Bądźmy ostrożni  
i żyjmy w zgodzie z jednym ze-
stawem zasad – i dla siebie i dla 
innych. 

Autorzy artykułu
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Tomek 
Bogowski

Święta wszędzie, szczególnie  
w sklepach. W muzyce podobnie, 
dlatego dziś chcę zaprezentować 
wam fajne, świąteczne wydawnic-
two kapeli August Burns Red, któ-
ra lekko ponad miesiąc temu grała 
dwa koncerty w Polsce. Jeśli po-
szukujesz świątecznego prezentu 
dla kogoś, kto bardzo lubi mocne 
brzmienia, ten album to idealne rozwiązanie.

Sleddin’ Hill to już piąty, studyjny album ABR. Za-
wiera trzynaście utworów, które są niejako coverami 
świątecznych evergreenów zagranymi z pazurem, lecz 
jednocześnie w akustycznej stylizacji. Być może ciężko to 
sobie wyobrazić, ale po usłyszeniu pierwszych dźwięków 

można odczuć naprawdę fajny, świątecz-
ny klimat. Co więcej, kawałki zagrane są  
w taki sposób, że nawet podczas waka-
cyjnych podróży będą brzmiały dobrze 
w samochodowym odtwarzaczu. Album 
wydany został, o dziwo nie z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, bo ukazał się już  
9 października 2012. Można zatem uznać, 
że nie jest to próba podreperowania zespo-
łowego budżetu poprzez nagranie świą-
tecznych kawałków z nadzieją, że te bardzo  
dobrze się sprzedadzą. 

Jeszcze nie przekonanych powyż-
szą recenzją odsyłam na znany portal z teledyskami,  
w którym można odsłuchać dwa single z tego albumu, czy-
li Flurries oraz znany pewnie wszystkim standard Sleigh 
Ride. Oby tak, jak u mnie podczas świątecznych długich 
wieczorów, u was również rozbrzmiewały dźwięki nowego  
albumu ABR. 

August Burns Red  
- Sleddin’ Hill, A Holiday Album
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Opracował: 
Konstanty Wiazowski

W ubiegłym roku w Melbourne, jednym 
z większych miast Australii, sprzeda-
no 16 budynków kościelnych różnych 
wyznań. Problemy finansowe spowo-
dowały, że na rynku pojawiły się nieru-
chomości 16 różnych konfesji. W kraju 
tym jest wielu inwestorów, którzy sa-
kralne budynki zamieniają na mieszka-
nia. Prawnik Paul Osborne powiedział, 
że wie o pięciu różnych denominacjach, 
które w ostatnich miesiącach sprzedały 
swoje nieruchomości prywatnym wła-
ścicielom. Anglikańska diecezja przy-
znała, że w ubiegłym roku sprzedała  
4 swoje kościoły.  Kościół Zjednoczony 
w tym czasie sprzedał 10 swoich ko-
ściołów, zaś Kościół Katolicki wystawił 
na sprzedaż dwa budynki kościelne   
z wiktoriańskiej epoki. W poprzednich 
latach Kościół Katolicki sprzedał o wie-
le więcej swoich  budynków (credo. ru).

Australia – wyprzedaż 
budynków kościelnych

Z badań Kościoła z 2011 roku wynika, że 
średni procent osób, które przychodzą do 
kościoła względem tych, które są do tego 
zobowiązane (dominicantes), wynosi 40 
proc., czyli najmniej od rozpoczęcia badań 
w 1980 roku. Zaś procent communicantes, 
czyli osób przystępujących do komunii 
św. w odniesieniu do osób, które powinny 
przyjść w niedzielę na mszę, wynosi 16,1 
proc. Informacje te podano podczas konfe-
rencji prasowej zwołanej przez Instytut Sta-
tystyki Kościoła katolickiego w  Warszawie. 
W porównaniu z zeszłym rokiem liczba do-
minicantes spadła o 1 punkt procentowy,  
a communicantes o 0,3 punktu procen-
towego. Najmniejszy odsetek wiernych 

uczestniczących w niedzielnej Eucharystii 
odnotowano w archidiecezji łódzkiej - 29,8 
proc., szczecińsko-kamieńskiej - 26,7 proc. 
i koszalińsko-kołobrzeskiej - 26,6 proc. Naj-
liczniej do komunii św. przystępują wierni  
w diecezji tarnowskiej - 23,5 proc., następ-
nie w rzeszowskiej - 21,1 proc. i przemyskiej 
- 20,7 proc. Najmniejszy odsetek communi-
cantes jest w archidiecezji łódzkiej - 10,2 
proc., szczecińsko-kamieńskiej - 10,8 proc. 
i koszalińsko-kołobrzeskiej - 10,9 proc. Po 
raz pierwszy podano też dane, ile osób for-
malnie wystąpiło z Kościoła Katolickiego - 
w 2010 roku było ich 459. W tym samym 
roku do chrztu przystąpiło ponad 500 do-
rosłych (onet.pl).

Kamerun – baptyści dbają o zdrowie swego społeczeństwa

Jak donosi 15. października tego roku portal 
credo. ru, ostatnio w Iranie szerzą się maso-
we aresztowania ewangelicznie wierzących 
chrześcijan. W więzieniach znajdują się set-
ki wierzących mężczyzn i kobiet.  „Wiado-
mo nam, że ponad 100, a może nawet 400 
osób zostało aresztowanych w ostatnich 
dziesięciu dniach” - powiedział członek 
rady zborów domowych Firouz Khandjani. 
W rozmowie z BosNewsLife 13 październi-
ka z nieznanej miejscowości powiedział on, 
że pracownicy służby bezpieczeństwa, któ-
rych nazwał „irańskim gestapo”, przerwali 

nabożeństwa protestanckie w trzech róż-
nych regionach kraju. „Teraz wiadomo już, 
że ewangelicznie wierzący chrześcijanie są 
uważani za wrogów numer jeden obecnej 
władzy. Teraz potrzebna jest nam modlitwa” 
- powiedział Khandjani. Władze wymuszają 
na uwięzionych zaniechania organizowania 
nabożeństw  domowych. Mimo prześlado-
wań, według danych przekazywanych przez 
wierzących, w Iranie jest ponad 100.000 
ewangelicznie wierzących chrześcijan, choć 
niektóre organizacje kościele mówią o wiele 
większej ich liczbie. (credo.ru).

Konwencję Baptystów Kamerunu stano-
wią ponad 800 zborów liczących łącznie 
prawie 100.000 członków. Powstała ona 
w 1954 roku. Pierwsi misjonarze bap-
tystyczni przybyli do tego kraju w 1841 
roku z Jamajki. Konwencja ta, to „żywa 
społeczność zborów wzrastających w ła-
sce, wzajemnym wspieraniu się w wierze 
i współpracując w posłuszeństwie Wielkie-
mu Posłannictwu Jezusa Chrystusa przez 
nabożeństwo, zwiastowanie, nauczanie, 
uzdrawianie i służbę społeczną”. Wydział 
Zdrowia tej Konwencji prowadzi pięć szpi-
tali, dwa z nich posiadają ponad 250 łóżek, 
24 ośrodki zdrowia i 50 przychodni zdro-
wia. Inną dziedziną działania jest leczenie 

i zapobieganie AIDS, usługiwanie ludziom  
niepełnosprawnym. W latach 2000-2011 
Wydział Zdrowia wraz z innymi partnerami 
przebadał 618.397 kobiet na obecność wi-
rusa HIV. W ponad 46.000 kobiet zidenty-
fikowano ten wirus i ponad 40.000 z nich 
otrzymało środek medyczny zapobiegają-
cy przechodzenie tego wirusa z matki na 
dziecko. Konwencja prowadzi 11 przed-
szkoli, 103 szkół podstawowych, 6 szkół 
wyższych i jedną szkołę nauczycielską. We 
wszystkich szkołach pracuje ponad 1000 
osób, pod opieką których znajduje się pra-
wie 32.800 uczących się. W Baptystycz-
nym Seminarium Teologicznym sudiuje po-
nad 300 studentów  (BWA Connect,11/12).

Iran – aresztowania ewangelicznie wierzących

Sytuacja w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce

23 września br. członek rady miejskiej 
Jużno-Sachalińska, Michaił Andriejenko,  
wraz z dwoma swoimi zastępcami 
odwiedził duchowo-kulturalny ośro-
dek „Dom ewangelii”. W tym dniu zbór 
baptystyczny „Odrodzenie” uroczyście 
obchodził swoje Święto Żniw – dzień 
wdzięczności. W związku z tym świętem 
nabożeństwo było wyjątkowo uroczy-
ste. Michaił Andriejenko zapoznał się  
z członami zboru, mieszkańcami Jużno-
-Sachalińska i gośćmi. Pozdrowił zebra-
nych, życzył im wszelkiej pomyślności 
i wziął udział we wspólnym posiłku. 
Zapoznał się też z działalnością zboru  
i postanowił podarować mu plac zabaw 
dla dzieci. Była to dla wszystkich wielka 
niespodzianka. W ciągu dwóch tygodni, 
na własny koszt dostojnego gościa, 
obok zboru powstał plac zabaw dla 
dzieci. Mogą korzystać z niego również 
dzieci mieszkańców pobliskich domów. 
Zbór podziękował dostojnemu gościowi 
za wspaniały prezent (baptist.ru).

Rosja – niespodziewany 
prezent dla zboru

KONTRAPUNKT

Czy czekasz na coś, co - powiedz-
my sobie szczerze, prawdopodob-
nie nigdy się nie wydarzy? Wygrasz  
w totka, schudniesz, znajdziesz 
wymarzoną pracę? Fajnie, dobrze 
jest na coś czekać w życiu, mieć 
marzenia i je realizować. Więk-
szość z nas ma jednak tendencję 
do przekładania życia na póź-
niej. Zacznę żyć, gdy... (wstaw, 
co tylko chcesz). Dlaczego 
nie zaczniesz żyć tu i teraz,  
pełnią życia, bez zmartwień? 

Słyszałem kiedyś fajną 
historię o kobiecie, która 
kupiła bardzo drogą suknię. 
Bardzo się nią cieszyła, 
ale czekała na odpowied-
ni, godny moment aby ją na siebie 
założyć. Ani eleganckie bale syl-
westrowe, ani śluby znajomych nie 
były odpowiednim na to momentem. 
Lata mijały, a suknia wisiała w szafie.  
W końcu nadszedł ten moment, wy-
jątkowy i niepowtarzalny w całym jej 
życiu. Śmierć. Jakże pięknie ta kobie-
ta wyglądała w tej sukni. Szkoda, że 
nie mogła się tym już osobiście nacie-
szyć. Czy nie odczuwasz podobnie? 
Czy czekasz na odpowiedni moment 
w życiu, aby odetchnąć pełną piersią 
i po prostu zacząć cieszyć się tym, co 
masz? Dlaczego nie zacząć teraz?

Pan Bóg obdarował nas wszyst-
kim, co jest potrzebne do życia  
i pobożności. To nie znaczy, że nie 
mamy zmartwień, ale to oznacza, że 
nie muszą one stać się główną treścią 

naszej codzienności. Czy 
potrafisz cieszyć się ładną pogodą, 
przyjaźnią, rodziną, dobrym jedze-
niem czy świetną muzyką? Czy cią-
gle twoje życie wypełniają odcienie 
szarości, a twoim głównym dążeniem 
każdego dnia jest odnalezienie cze-
goś, co na zawsze zmieni ten stan 
rzeczy? Jezus Chrystus przez swoją 
misję zrobił dla ciebie coś, co po-
zwala cieszyć się dobrymi rzeczami. 
Uwolnił cię od wiecznego potępie-
nia, grzechu i śmierci. Czy to nie jest 
wystarczający powód, aby cieszyć 
się każdego dnia, faktycznie czekając  
już tylko na rzeczywistość Królestwa 
Bożego?

Na koniec pewna refleksja, która 
mnie bardzo zmotywowała do zasta-

nowienia się nad kierun-
kiem mojego życia. Gdzie byłbym  
i co bym robił dziś, gdyby pienią-
dze nie były przeszkodą? Nie chodzi 
może o wygraną w totka, ale o zdo-
bycie finansów na jakikolwiek cel, 
spełnienie największego marzenia, 
które Bóg włożył w twoje serce? Czy 
masz taki cel? Czy dążysz do zdoby-
cia czegoś, czemu jesteś gotów pod-
porządkować wszystko inne? Podej-
mij kroki, zacznij działać, bo jeśli Bóg 
daje ci marzenia, to również poruszy 
niebo i ziemię, aby zapewnić ci środ-
ki na ich realizację. Zacznij żyć peł-
nią życia, które otrzymałeś od Boga,  
już dziś!   

pełnia 
ż ycia

Tomek Bogowski
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Baptyści Ukrainy, na swoim IV Kongre-
sie, który w dniach 16-19 sierpnia tego 
roku odbył się we Lwowie, postanowili 
założyć zbór baptystyczny w każdym 
mieście liczącym ponad 5.000 miesz-
kańców. Takich miast na Ukrainie – gdzie 
nie ma zboru baptystycznego – jest 131. 
Jest to konieczne, aby Dobra Nowina do-
tarła do wszystkich mieszkańców tego 
kraju. W Kongresie wzięło udział prawie 
4.000 delegatów z 2.500 zborów bapty-
stycznych Ukrainy, liczących łącznie ok. 
130.000 członków.  Od 1990 roku w kra-
ju tym powstało 1500 nowych zborów  
i wiele grup biblijnych. W ostatnich 20 la-
tach ponad 500 misjonarzy ukraińskich 
wyjechało do pracy w takich krajach 
jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, 

Turkmenistan i Uzbekistan oraz Azer-
bejdżan, Turcja, Egipt i Portugalia. Br. 
Ireneusz Skoczeń, przedstawiciel bap-
tystów polskich, apelował o przybycie 
ukraińskich misjonarzy także do Polski. 
Pozdrowienia przekazywali: Hans Gude-
rian (EFB), przewodniczący słowiańskich 
zborów baptystycznych w USA, prze-
wodniczący baptystów rosyjskich, a też 
przewodniczący baptystów ukraińskich. 
Wszyscy mówili o potrzebie ewange-
lizacji. Z rozwojem sekularyzacji coraz 
mniej ludzi interesuje się  Bogiem, ale ich 
wieczny los jest fatalny, ponieważ jedyną 
drogą do Boga jest Jezus Chrystus. Mi-
nister Kultury przekazał pozdrowienia od 
Wiktora Janukowycza, prezydenta Ukra-
iny (ebf. org).

Ubiegłego lata cztery osoby z Zachodniej 
Ukrainy udało się na dwutygodniową 
misję do Egiptu. W tym czasie zorga-
nizowali tam pięciodniowy obóz dla 36 
arabskich dzieci. Było to bardzo trudne 
zdanie, ponieważ dzieci te nigdy nie były 
na takim spotkaniu. Później podjęto pra-
cę wśród miejskiej biedoty. Rozdawano 
paczki żywnościowe, przybory szkolne 
dla dzieci. Wraz z tamtejszymi chrze-
ścijanami złożono wizyty 26 rodzinom, 
opowiadając im o miłości Bożej w Chry-
stusie. Wielu z tych dorosłych ludzi nie 
umie czytać i pisać, ponieważ ich rodzi-
ce nie mieli pieniędzy, aby wysłać ich do 
szkoły. Ta misyjna grupa podjęła bardzo 

odważną decyzję rozpowszechniając eg-
zemplarze Ewangelii w języku arabskim 
na ulicach Kairu. Misjonarze ukraińscy 
okazali się wielką pomocą dla tamtej-
szego zboru. Nawiązali bliski kontakt  
z Pierwszym Zborem Baptystów w Ka-
irze, spotkali się z przełożonymi całego 
Kościoła Baptystów w Egipcie i wieloma 
pastorami. Jedna z sióstr z Ukrainy zo-
stała tam jeszcze na miesiąc, pomagając 
przy organizacji trzydniowego obozu dla 
dzieci śmieciarzy, którzy zamieszkują 
bardzo ubogą i brudną część miasta. Obóz 
ten odbył się w bardzo pięknym miejscu 
niedaleko Aleksandrii, opowiadano tam  
im o miłości Chrystusowej  (ecbua. info).

Egipt – wizyta ukraińskich misjonarzy

Ukraina – po kongresie batystów we Lwowie

Los chrześcijan w krajach arabskich jest 
zagrożony – powiedział na konferencji 
EBF w Berlinie (26-29 wrzesień) Nabil 
Costa, przedstawiciel tej organizacji na 
Bliskim Wschodzie. Dotąd chrześcija-
nie koncentrowali się na edukacji – pro-
wadzeniu przedszkoli i szkół – teraz,  
z wyjątkiem Libanu, nie mogą tego robić. 
Baptyści we Francji wzrastają powoli, 
ale pewnie. Trzeba 20 lat, aby nowy zbór 
wzrósł od 0 do 50 członków. Po wojnie 
baptyści mieli we Francji tylko 21 zbo-
rów, teraz mają ich 120 (7.000 członków). 
Obecnie głównym i trudnym zadaniem 
jest praca wśród emigrantów z Afryki 
Północnej. W Bośni i Hercegowinie wzra-
stają zbory w środowiskach o przewa-
dze muzułmańskiej. Wiele muzułmanów 
przychodzi do wiary w Jezusa Chrystusa. 

Obecnie w kraju tym znajduje się pięć 
zborów i dziesięć placówek, liczących 
łącznie prawie 300 członków. Natomiast 
Szwedzki Kościół Baptystów w Finlandii 
(1.200 członków w 17 zborach) czuje się 
jak jedna rodzina, prawe wszyscy znają 
się osobiście. Jeden ze zborów na połu-
dniowym zachodzie Finlandii (Oraveis) 
wzrósł dwukrotnie, gdyż włączyli się do 
niego emigranci z Birmy. Na konferencji 
w Elstal na następne pięć lat przedłużo-
no Danielowi Trusiewiczowi z Wrocławia 
mandat przewodniczenia programowi 
zakładania nowych zborów. Przez ostat-
nie 10 lat dzięki temu programowi w Eu-
ropie Wschodniej powstało 150 nowych 
zborów o łącznej liczbie 7000 członków. 
Program ten wspierał 60 krajowych mi-
sjonarzy w 25 krajach (ebf. org).

Baptyści w Europie – powolny rozwój

Węgry – baptyści prowadzą 
szkoły publiczne

Na konferencji Europejskiej Federacji Bapty-
stów w Elstal koło Berlina (26-29 wrzesień 
br.) János Papp – przedstawiciel węgierskich 
baptystów – powiedział, że węgierscy bap-
tyści prowadzą w tym kraju 44 szkoły – od 
przedszkola do szkół wyższych. W szkołach 
tych uczy się 16.100 dzieci i pracuje ponad 
2000 osób. Baptyści mogą prowadzić te szko-
ły pod warunkiem, że zgodzi się na to dwie 
trzecie rady miejskiej, określony procent pra-
cowników i taki sam procent rodziców. Ma to 
wspomóc upowszechnieniu ewangelii przez 
zajęcia z religii i wyposażenie szkolnych bi-
bliotek w chrześcijańską literaturę. Koszt na-
uczania nadal będzie pokrywany przez pań-
stwo. Sytuacja ta, jak mówił Papp, pozwoli 
zborom baptystycznym bardziej zaangażo-
wać się w pracę szkół. W ten sposób prawie 
10 procent wszystkich uczniów znajdzie się 
od wpływem zborów. Kościół Baptystów na 
Węgrzech posiada 12.000 członków w 368 
zborach (ebf. org).

Norwegia – historia  
pewnego zboru

Pierwszy zbór baptystyczny w Norwegii 
powstał w kwietniu 1860 roku pod prze-
wodnictwem duńskiego ewangelisty Frede-
ricka Ludviga Rymkera, który założył wiele 
zborów baptystycznych w skandynawskich 
krajach. Ten historyczny zbór, znajdujący się 
w mieście Skien, obecnie bardzo się zmienił, 
by lepiej służyć współczesnym pokoleniom.  
W swojej misji koncentruje się na pracy  
z dziećmi i młodzieżą. Większość zboru to 
młode rodziny, wiele z nich są baptystami 
w pierwszym pokoleniu. Drugą dziedziną są 
małe grupy biblijne. Bierze w nich udział po-
nad 100 z 254 członków tego zboru. Niedziel-
ne nabożeństwa to „otwarte drzwi” - wszyst-
kie grupy zborowe starają się brać w nich 
udział. Zbór ten pomaga prawie 80 emigran-
tom z Birmy, z których 30 są już jego człon-
kami. Członkowie zboru angażują się w walkę 
o wolność i sprawiedliwość na całym świecie 
– piszą listy do rządów, gdzie chrześcijanie 
są uciskani i prześladowani. Wysyłają pomoc 
materialną ofiarom klęsk żywiołowych w Bir-
mie, Czadzie, Kongo i w Europie Wschodniej. 
Zbór w Skien posiada partnerskie kontakty ze 
zborem baptystycznym w Freetown, Sierra 
Leone, oraz wieloma zborami w Norwegii.  
W ostatnich 30 latach tutejszy chór Con Amore 
odwiedził ponad 100 zborów baptystycznych 
na całym świecie (BWA Connect, 4/2012).

 

 

Mówiąc o zborze mamy na uwadze bu-
dynek, przełożonych, programy działa-
nia. Im tego więcej, tym lepiej. Zwykle 
są problemy z utrzymaniem takiego 
tradycyjnego zboru. Są jednak dwa ro-
dzaje zborów: zbory-słonie i zbory-
-króliki. Zbory-słonie posiadają wiele 
programów, działań, ludzi, ale trudno się 
rozmnażają. Parze słoni w ciągu dwóch 
lat może urodzić się jeden potomek. Na-
tomiast zbory-króliki są małe, ale mogą 
się szybko rozmnażać. W ciągu trzech 
lat potomstwo pary królików teoretycz-
nie może osiągnąć ponad sto milionów. 
Bóg błogosławi zbory-słonie, tak zwane 
megazbory, pełnią one ważne funkcje, 
ale trudno im bez wyraźnie nakreślo-
nych strategicznych celów realizować 
Wielkie Posłannictwo. Natomiast bardzo 

skutecznie zadanie to wypełniają zbo-
ry- króliki, zbory małe. I tak misjonarze 
w osiemnastu krajach muzułmańskich 
w ciągu siedmiu lat, w siedemdziesięciu 
grupach narodowościowych, założyli po-
nad sześć tysięcy małych zborów. Każdy 
taki zbór składa się średnio z 31 osób. 
Każdy członek zboru uczestniczy w stu-
diach biblijnych i dowiaduje się jak być 
posłusznym Bogu w zwiastowaniu Jego 
poselstwa innym. Przywództwo zboru 
zawsze jest zespołowe, samo wspie-
ra siebie finansowo. Uczniowie rodzą 
uczniów, a zbory zakładają nowe zbory. 
Dziesięcina jest przeznaczana na pomoc 
potrzebującym w zborze i poza nim. Po-
nad połowa tych zborów powstaje w kra-
jach zupełnie obcych i wrogich chrześci-
jaństwu (Mission Frontiers, 9-10/2012).

Małe zbory to większy potencjał

Dalici to w Indiach najniższa kasta – lu-
dzie ci nie mają praw do nauki, zmiany 
miejsca zamieszkania czy awansu spo-
łecznego. Ich dziewczęta są kupowane 
przez członków kast uprzywilejowanych, 
a potem sprzedawane do domów pu-
blicznych. System kastowy trwa tam od 
3500 lat. Ponad 15 mln dzieci w tym kraju,  
z których ponad 90% to dzieci dalitów, 
wykonuje niewolniczą pacę. Dlatego przy-
wódcy dalitów w 2001 roku zwrócili się 
do przedstawicieli mniejszości religijnych 
(muzułmanów, buddystów i chrześcijan) 

o pomoc. Słysząc o tym, angielski pa-
stor baptystyczny, Malcom Egner, został 
niezwykle tym poruszony i w 2006 udał 
się do Indii. Odwiedził tam trzy Ośrodki 
Edukacyjne dalitów, zaczął organizować 
konferencje i środki finansowe na pomoc 
pokrzywdzonym. Organizował też wyjazdy 
wielu Anglików do Indii, organizował wiele 
szkół i ośrodków edukacyjnych. Obecnie 
działa tam już 100 takich Ośrodków, gdzie 
uczy się 22.000 dzieci dalitów, co pomoże 
im wyrwać się z biedy i odwiecznego poni-
żenia (bmj, kwiecień 2012).

Indie – emancypacja dalitów nabiera rozpędu

Brazylia – szerokie forum 
baptystyczne

Prawe 120 liderów, pastorów i członków 
zborów Brazylijskiej Konwencji Bapty-
stów, Narodowej Konwencji Baptystów 
i Konwencji Niezależnych Zborów Bap-
tystycznych, 21 lipca br. zebrało się  
w mieście Rio de Janeiro. Było to pierw-
sze tego rodzaju spotkanie baptystów 
tego kraju. Niestety, z zaproszenia nie 
skorzystały dwa pozostałe kościoły bap-
tystyczne: Społeczność Biblijnych Baty-
stów i Konwencja Regularnych Zborów 
Baptystycznych. Głównym mówcą na tym 
spotkaniu był Vasconcelos, który zachę-
cał do wzajemnego zbliżenia się wszyst-
kich baptystów, by wspólnie ewangelizo-
wać w czasie mistrzostw świata w piłce 
nożnej w 2014 i letnich igrzysk olimpij-
skich w 2016 roku. Apelował do zaanga-
żowania się ogólnokrajową ewangelizację 
„Jezus Chrystus chlebem życia” Tylko  
w Rio, drugim pod względem wielkości 
mieści, znajduje się prawie 800 zborów 
baptystycznych. Na spotkaniu tym wy-
stąpił chłopięcy chór żydowski Shalom Al 
Israel z centralnego zboru baptystów tego 
miasta (Baptist World, 4/2012).

Białoruś – nowy  
przekład Biblii

Ostatnio została wydana Biblia we współ-
czesnym białoruskim języku. Praca nad 
tym przekładem trwała 10 lat. Pierwszy 
przekład całej Biblii na język białoruski 
został dokonany przez znanego historyka 
języka i leksykografa, Jana Stankiewicza. 
Wspomagał go w tym dziele hebraista 
Mojżesz Gitlin. Przekład ten ukazał się  
w 1973 roku w Nowym Jorku, i choć od-
powiadał wszystkim regułom klasycznego 
przekładu, to jednak zawierał wiele prze-
starzałych zwrotów i nie stosowanych już 
ortograficznych znaków. Wydany obecnie 
przez Towarzystwo Biblijne nowy przekład 
Biblii został dokonany przy współpracy 
specjalisty uniwersytetu oksfordzkiego. 
Przekład ten odpowiada zapotrzebowaniu 
całego narodu białoruskiego i wszystkim 
grupom wyznaniowym. Aby  uprzystępnić 
współczesnemu czytelnikowi zrozumienie 
niektórych wydarzeń, do nowego prze-
kładu Biblii  dołączono specjalny słow-
nik i szesnaście kolorowych map, które 
pozwalają umieszczać te wydarzenia na 
konkretnych terytoriach i geopolitycznych 
sytuacjach (Krynica Żyćcia, 5-6,2012). 
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Wiadomości z Kancelarii Kościoła
W dniu 16 listopada 2012 r. odbyło się w Warszawie przy ulicy Waliców 25 Posiedzenie Pre-
zydium Rady Kościoła. Jego przedmiotem były sprawy związane z bieżącym zarządzaniem 
Kościołem jako całością.

W dniu 19 listopada 2012 r. odbyło się w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie spotkanie Ministra Michała Boni z przedstawicielami 
mniejszościowych Kościołów i związków wyznaniowych. Spotkanie było poświęcone pro-
jektowanym zmianom dotyczącym finansowania ubezpieczeń społecznych osób duchow-
nych. Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali Przewod-
niczący Rady Kościoła Prezbiter Gustaw Cieślar oraz Dawid Breuer – Sekretarz Kancelarii 
Kościoła.

W listopadzie 2012 r. Przewodniczący Rady Kościoła Prezbiter Gustaw Cieślar wziął udział 
w następujących wydarzeniach:

• uroczystości państwowe z okazji Święta Niepodległości zorganizowane w Warszawie 
przy Placu J. Piłsudskiego – 11 listopada 2012 r.,

• spotkanie z gośćmi z Białorusi w sprawie organizacji konferencji naukowej poświęconej 
Łukaszowi Dziekuć-Malej – 16 listopada 2012 r.,

• spotkanie ekumeniczne z okazji 60-lecia ordynacji ks. bp Zdzisława Trandy – 17 listopada 
2012 r.,

• uroczystości z okazji 110-lecia istnienia Zboru KChB w Białymstoku – 18 listopada 2012 r.,
• uroczystości z okazji 80-lecia istnienia I Zboru KChB w Krakowie – 25 listopada 2012 r.,
• posiedzenie Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce – 29 listopada 2012 r.

W listopadzie 2012 r. przedmiotem prac w Kancelarii Kościoła były w szczególności:

• powiadomienie Zborów i innych jednostek organizacyjnych Kościoła o XXXV Krajowej 
Konferencji Kościoła, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2013 r. w Warszawie – 
Radość,

• powiadomienie właściwych miejscowo wojewodów o powołaniu nowego składu Rady 
Zboru w Ostródzie, Zboru „Misja Łaski” w Krakowie, I Zboru w Warszawie oraz Zarządu 
Diakonatu Powierniczego „Betezda”,

• rejestracja osób zamierzających prenumerować w roku 2013  
Miesięcznik „Słowo Prawdy”,

• opracowywanie budżetu Kościoła jako całości na rok 2013. 
Opracował: Dawid Breuer



Prezentowana edycja: Nowy Testament. Ekumeniczny Prze-
kład Przyjaciół (EPP) jest owocem pracy Zespołu, który
w 1982 r. powstał z inicjatywy red. Jana Turnaua, redak-

tora katolickiego miesięcznikaWięź – od kilkunastu lat piszącego
o sprawach religijnych na łamach Gazety Wyborczej. Red. Jan
Turnau zaprosił wówczas do współpracy: ks. prof. Michała Czaj-
kowskiego (Kościół rzymskokatolicki), dr. Jana Anchimiuka
(Kościół prawosławny), który w tym samym roku został du-
chownym i – przyjąwszy imię Jeremiasz – biskupem prawo-
sławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej (od 1997 r. jest
arcybiskupem) i pastora Mieczysława Kwietnia (Kościół zielono-
świątkowy).
Zespół ekumeniczny przełożył najpierw Ewangelię według

św.Marka. Jej pierwsze wydanie ukazało się 1993 r. w ewange-
licznej Oficynie Wydawniczej Słowo i Życie, należącej w latach
1993-2004 do dr. Henryka Ryszarda Tomaszewskiego.W tej Ofi-

cynie wydanych zostało dziewięć dalszych ksiąg nowotesta-
mentowych, a kolejne tłumaczenia ukazały się w latach 2001-
-2008 w wydawnictwach katolickich w Krakowie i Warszawie.
Dzięki inicjatywie dr. H. R. Tomaszewskiego zostały (od

2008 r.) sukcesywnie wydane wszystkie księgi Nowego Testa-
mentu – z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków. Ponieważ ostatnio
pojawiły się nowe tłumaczenia biblijne – dla odróżnienia od nich
– na sesji majowej w r. 2010 ustalono nazwę własną: Ekume-
niczny Przekład Przyjaciół (EPP).
Tłumaczenie Listu do Hebrajczyków dobiegło końca w lipcu

2012 roku i tak po 30 latach ukazał się nowy ekumeniczny
przekład ksiąg Nowego Testamentu.
Dystrybucję tego wydania Nowego Testamentu (EPP) pro-

wadzi Księgarnia Chrześcijańska przy I Zborze Kościoła Bap-
tystów wWarszawie, ul. Waliców 25, 00-865Warszawa, tel. (22)
620 52 16; adres internetowy: www.baptysci.pl/księgarnia.


