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Potrzeba nawrócenia

Postrach Woli

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

Jak  można zamienić  
przeciwności w sposobności?
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XXXVI Krajowa Konferencja Kościo-
ła za nami. W opinii wielu uczest-
ników była bardzo budującym cza-
sem, z czego się bardzo cieszę. 
Rozważania Słowa były osobiste  
i poruszające, szczere i zachęcające. 
To najważniejsze. Po to się spotykamy, 
by budować jedność w tym, co dobre: 
w Bożej nauce i doświadczaniu Jego 
prowadzenia. 

Ale jej temat, wierzę, jest wciąż ak-
tualny. Wskazuje bowiem cel zawar-
ty w Modlitwie Pańskiej, a więc cel, 
który pozostaje przy nas na każdy 
dzień. Tak, jak potrzebujemy prosić  
o codzienny chleb, tak nasze serce ma 
się uczyć myśleć o tym, co dla Boga 
ważne. A dla Niego ważne jest to, by 
ten świat przestał uwielbiać siebie i za-
czął uwielbiać Jego Imię. Aby ten świat 
przestał być królestwem człowieka,  
a stał się Bożym, Chrystusowym. 

Nasze życie potrzebuje celu. Grec-
kie słowo na grzech – hamartia – to 
literalnie „chybienie celu.”  Natomiast 
zadaniem Pawła „Ci, którzy uwierzyli  
w Boga, [powinni] celować w dobrych 
uczynkach” (Tyt 3:8); „niech się i nasi 
uczą celować w dobrych uczynkach... 
żeby nie byli nieużyteczni” (3:14).  
„Celować.” Mamy Trafiać w potrzeby;  
w to, czego Bóg od nas oczekuje. 

Cel skupia naszą uwagę, nie pozwa-
la nam się rozproszyć. Właściwy cel 
pozwala nam nie zajmować się spra-
wami, na które po prostu nie warto 
marnować życia. „Przyjdź Królestwo 
Twoje”: to cel, w którym każdy z nas 
się odnajdzie, ale również który w każ-
dym z nas oceni wiele naszych działań 
jako zbędnych i szkodliwych. 

O tym, jak szukać owego Królestwa  
w kazaniu Daniela Trusiewicza i moim. 
O nawróceniu, Bożej wartości, o któ-
rej często zapominamy – w artykule 
Konstantego Wiazowskiego. O warto-
ści rodziny – i tym,  jakim może być 
świadectwem – w reportaży z Pałacu 
Prezydenckiego:) O chrześcijaninie-
-biznesmenie, który poświęcił się spra-
wie zniesienia niewolnictwa – w kolej-
nym artykule Glenna Sunshine’a. Dwie 
wiadomości – z katowickiego chrztu  

i poznańskiego spotkania studenckie-
go, jak i świadectwo z dawnych lat 
początków zboru warszawskiego – do-
wodzą i ukazuję, że to Królestwo jest 
pośród nas. I że warto się o nie trosz-
czyć. Do podobnego wniosku prze-
konuje również bardziej teoretyczne 
rozważanie o roli Kościoła względem 
społeczeństwa „Nie z tego świata, ale 
w tym świecie.”

Zarówno rozważanie o Bożych sło-
wach jak i kolejne z serii o inspiru-
jących symbolach – uczy nas o roli 
modlitwy w szukaniu owego celu,  
o konieczności szukania Bożego pro-
wadzenia; o tym, że przychodzi ono 
w czasie i poprzez różne aranżowane 
przez Boga okoliczności, w których 
– poprzez pokorę, modlitwę i zdani 
na Jego Słowo – mamy odnaleźć swą 
drogę. Podobnie, choć bardziej w per-
spektywie mądrości Słowa, Andrzej Se-
weryn zachęca nas do nie zagubienia 
się w gąszczu informacji nam oferowa-
nych. Rozważanie o dzielnej kobiecie 
i o Łukaszu (Ekipa Pawła) ukazuje nam 
osoby, które ów Boży cel znalazły,  
a wraz z nim spełnienie swego życia, 
a wiadomości z Kancelarii Kościoła  
i ze świata uczą o tym, że wszystkie 
wielkie plany przychodzą poprzez 
wiele małych, ale zbierających się na 
wielkie zmiany, kroków. 

Królestwo jest pośród nas. Mamy się 
troszczyć o nie. Mamy być inni i wno-
sić inność. Nie zawsze jest to łatwe. 
Czasem możemy nie trafić. Ale lepiej 
nie trafić, niż w ogóle celu nie mieć, 
bądź nawet nie próbować doń celo-
wać. Jesteśmy tu po coś. Drogi Panie 
Jezu, który spełniłeś doskonale wolę 
Twego Ojca, daj nam w Twym Duchu 
zachętę i odwagę, abyśmy dla twego 
Ojca, za Twoim przykładem, szukali 
Tego, co Jego uwielbia i Jemu się po-
doba; tego, jakie mamy dzisiaj zadania 
i cele, aby Twoje Królestwo przycho-
dziło, a Imię Boga Jedynego i prawdzi-
wego było uświęcone i wywyższone 
przez nas i tych, na których mamy 
wpływ, Amen. 

Królestwo pośród nas
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KAZANIE

Pewne małżeństwo wiele lat temu 
przyjechało nad morze, ale co-

dziennie padał deszcz i nie mogli cho-
dzić na plażę, więc postanowili uczest-
niczyć w obozie chrześcijańskim, któ-
ry odbywał się w tym samym czasie  
w miejscowym zborze. Wtedy po raz 
pierwszy w życiu usłyszeli ewangelię 
i nawrócili się. W ich przypadku prze-
ciwności pogodowe okazały się spo-
sobnością duchową… 

Pomimo tego, że List do Filipian był 
pisany z więzienia, to jednak przepeł-
niony jest radością. Apostoł Paweł, 
autor listu, nie tylko nie stracił radości 
w niekorzystnej dla siebie sytuacji, ale 
nawet zachęca adresatów swego listu 
do wyrażania radości, której powodem 
jest zbawienie i wynikające z niego 
działanie Boga w życiu wierzących. 
Czytając ten list dochodzimy do wnio-
sku, że autora łączyła z jego odbiorca-
mi szczególnie serdeczna więź. Może 
to być uzasadnione tym, ze Filipianie 
nawrócili się dzięki ewangelizacyjnej 
posłudze Pawła. Oni też wspierali go 

duchowo i pośpieszyli z materialną po-
mocą apostołowi w tym okresie życia, 
kiedy tego najbardziej potrzebował. 

Czytając te słowa i zagłębiając się w ich 
treść prawie dwa tysiące lat po ich na-
pisaniu widzimy ich aktualność i świe-
żość, zatem warto zastanawiać się nad 
ich zastosowaniem w naszym życiu. 
Trzeba odpowiedzieć sobie na pytania: 
Czy umiemy radować się podobnie jak 
Paweł? Co robić, by niekorzystne oko-
liczności i niesprzyjające sytuacje nie 
zabrały nam radości? Jak można zamie-
nić przeciwności w sposobności? 

Przeciwności mogą nawet doskona-
lić wykonywane dzieło. Można uczyć 
się od natury, która dobrze pojęła  
i wykorzystuje przeszkody a nawet 
niebezpieczeństwa dla osiągnięcia suk-
cesu. Orzeł wykorzystuje przeciwne 
mu wiatry, by wznosić się coraz wyżej  
w swoim locie ku górze itp. Będąc kie-
dyś na obozie żeglarskim byłem pod 
wrażeniem widząc, że można płynąć 
pod wiatr. Niektórzy ludzie potrafili 

dokonać niezwykłych rzeczy dzięki 
temu, że potraktowali przeciwności 
jako nowe możliwości. 

Mityczne postacie zmagają się z prze-
ciwnościami losu aby odnieść zwycię-
stwo. Często są to bohaterowie walczą-
cy w imię słusznych idei. Przykładem 
jest Prometeusz, który darzył miłością 
ludzi i to skłoniło go do sprzeciwu wo-
bec Zeusa, uznawanego za zwierzch-
nika greckich bóstw. Postanowił on 
pomagać pokoleniu śmiertelników 
przemycając drogocenny ogień, za co 
został srogo ukarany. Oprócz cielesnych 
cierpień, jakie musiał znosić, ludzkość 
otrzymała puszkę Pandory pełną strasz-
liwych plag. Prometeusz doskonale zda-
wał sobie sprawę z konsekwencji swego 
sprzeciwu wobec Zeusa, a jednak zaan-
gażował się wbrew woli swego pana, 
bo chciał pomóc innym. Jest on typem 
bohatera zmagającego się z przeciwno-
ściami losu w imię słusznych idei.

W literaturze polskiej są podobne 
przykłady. Jednym z nich jest Judym, 
bohater powieści „Ludzie bezdomni” 
autorstwa Stefana Żeromskiego. Ju-
dym podobnie jak Prometeusz walczył  
w imię słusznych idei. Pochodził  
z biednej rodziny i tylko dzięki przy-
padkowi zdobył lekarskie wykształce-

Daniel Trusiewicz

Jak można przeciwności  
         zmienić w sposobności? 

 (...) abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi 
nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, 
ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani 
obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi 
odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. (Flp. 1,12-14)
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nie. Sam dobrze wiedział, jak wyglą-
dały dzielnice nędzarzy-robotników: 
brudne i niedożywione dzieci, matki 
pracujące od rana do wieczora w fabry-
ce za marny grosz, mieszkania bez ka-
nalizacji, brak higieny, choroby trapiące 
biedaków i brak pieniędzy na leczenie. 
Los tych ludzi nikogo nie obchodził, 
bo lekarze woleli leczyć bogatych  
i dostawać za to sowitą zapłatę, niż 
opiekować się tymi, którzy tego najbar-
dziej potrzebowali ale nie mieli czym 
zapłacić. Doktor Judym, osamotniony  
w swoim działaniu, aby osiągnąć swoje 
szczytne cele gotowy był zrezygnować 
z własnego szczęścia. Jego praca wy-
dawała się nie mieć szans powodzenia, 
to jednak dzięki swemu uporowi zdołał 
pomóc wielu ludziom nawet, gdy mu-
siał za to zapłacić wysoką cenę.

Baptyści mają także swoim bohaterów. 
Pionier baptyzmu polskiego, Gotfryd 
Fryderyk Alf (1831-1898) był wybitnym 
ewangelistą i misjonarzem oraz założy-
cielem wielu zborów, choć zmagał się 
z licznymi przeciwnościami. Datę 28 
listopada 1858 uważa się za początek 
ruchu baptystycznego na ziemiach pol-
skich, gdy G. Alf został ochrzczony ra-
zem z grupą 25 innych katechumenów 
i w efekcie powstał pierwszy polski 
zbór baptystyczny w Adamowie, nie-
daleko Pułtuska. 

Ten wiejski nauczyciel zaczął studio-
wać Pismo Święte i po pewnym czasie 
doszedł do wniosku, ze chrzest nie po-
winien być udzielany niczego nieświa-
domym niemowlętom, ale ludziom 
świadomym swojej wiary. Dlatego Alf 
głosił ewangelię z wielką pasją i po-
święceniem doprowadzając w czasie 
swego życia do nawrócenia, a potem 
także chrztu ponad 4 tys. osób, które 
ochrzcił osobiście. Działalność G. Alfa 
miała swoją cenę – był więziony aż 30 
razy i spędził w więzieniach łącznie 
278 dni. Przeciwności go nie złamały 
w dążeniu do celu… 

G. Alfa w ówczesnej Europie poprze-
dzał Johann Gerhard Oncken (1800-
1884), nazywany nieraz ojcem bap-
tystów niemieckich lub apostołem 
europejskich baptystów. Urodził się  
w luterańskiej rodzinie i wykształcił się  
na kupca. Nawrócił się w Londynie  
w wieku 20 lat, gdzie podróżował w in- 

teresach. Ochrzcił się dnia 22 kwietnia 
1834 r. w Hamburgu w rzece Elbie. 
Wraz z nim chrzest przyjęła jego żona 
oraz 5 innych osób i w ten sposób po-
wstał pierwszy zbór baptystyczny na 
terenie Niemiec. 

Po powrocie z tej podróży Oncken stał 
się aktywnym działaczem Towarzystwa 
Biblijnego (z siedzibą w Edynburgu). 
Od tego czasu przez pół wieku wy-
wierał wielki wpływ na Europę dzięki 
swoim licznym wyjazdom misyjnym. 
Uważa się, że rozpowszechnił on 
ponad 2 miliony egzemplarzy Biblii, 
ochrzcił wiele tysięcy ludzi i przyczynił 
się do założenia setek zborów w wielu 
krajach europejskich, w tym także na 
terenie Polski.

Oncken, podobnie jak Alf musiał po-
konywać liczne przeciwności w swo-
jej pracy misyjnej. Wiadomo, że jego 
wielkim oponentem był senator i jed-
nocześnie zwierzchnik policji Binder, 
który zwalczał baptystów wszelkimi 
sposobami. Pewnego razu powiedział 
Onckenowi: „Dopóki jestem w stanie 
podnieść ten mały palec, dotąd bę-
dziesz czuć na sobie jego moc”. Na to 
Oncken mu odpowiedział: „Obyś tyl-
ko widział to samo, co ja. Ty widzisz 
jedynie swój mały palec, ale ja widzę 
potężne ramię Boga i dopóki to ra-
mię porusza się, nie będziesz w stanie 
mnie uciszyć”. Oncken do dziś dnia 
pozostaje znany z powiedzenia „każdy 
baptysta misjonarzem”. 

Moglibyśmy przytoczyć własne podob-
ne przykłady, chociaż to dopiero histo-
ria oceni, kto z nas będzie uznany za 
bohatera wiary… Kilka lat po studiach 
poczułem się wypalony i byłem gotów 
zrezygnować ze służby. Wtedy starszy 
wiekiem i stażem pastor, A. Kircun sen. 
po wysłuchaniu mnie zapytał: „kto 
ciebie powołał?”. Odpowiedziałem: 
„Bóg”. Następne jego pytanie brzmia-
ło: „czy ten sam także ciebie odwołał?”. 
Tego nie byłem pewien. Wtedy śp. br. 
Kircun poradził mi: „lepiej upewnij się 
zanim podejmiesz taką decyzję”. Po 
powrocie do domu znalazłem kilka 
osób w moim wieku, z którymi zaczę-
liśmy spotkania modlitewne i wszyst-
ko zmieniło się. Mogę powiedzieć, 
że przeżyliśmy lokalne przebudzenie. 
Tamten kryzys przyczynił się do uwol-

nienia potencjału, którego wcześniej 
nie dostrzegałem. Przeciwności można 
zamienić w możliwości. 

Paweł będąc w więzieniu (rodzaj aresz-
tu domowego) mógłby uznać, że nad-
szedł kres jego aktywności misyjnej. 
Jednak stało się inaczej, gdyż uwię-
zienie go stworzyło nowe możliwości 
i otworzyło drogę do działalności, na 
którą prawdopodobnie nie wkroczyłby 
w normalnych okolicznościach. Czę-
sto nadgarstek więźnia był przykuty 
krótkim łańcuchem zwanym „halusis” 
do nadgarstka strażnika eskortującego 
powierzonego mu pod nadzór więźnia. 

Strażnicy zmieniali się, więc przez dwa 
lata wielu z nich miało okazję usłyszeć 
ewangelię z ust więzionego w Rzymie 
Pawła. Wszyscy wiedzieli przecież, 
z jakiego powodu został uwięziony  
i niewątpliwie byli ciekawi, aby poroz-
mawiać z tym niezwykłym więźniem. 
Nieraz musieli słuchać mimo woli, gdy 
Paweł rozmawiał ze swoimi przyja-
ciółmi odwiedzającymi go, a strażnicy 
słyszeli te rozmowy. Nawet więzienie 
nie powstrzymało go przed głoszeniem 
dobrej nowiny. Paweł potrafił wykorzy-
stać te okazje do dzielenia się ewan-
gelią, ponieważ poprzez przeciwności 
potrafił dostrzec nowe możliwości. 

Nieustannie musimy stawić czoła róż-
nym przeciwnościom. Mogą to być 
obiektywne przeszkody, sprzeciwy in-
nych ludzi, trudności spowodowane 
niesprzyjającymi okolicznościami, awa-
rie sprzętu, katastrofy, choroby ludzi, 
trudne do współżycia charaktery, czy 
inne. Lista może być bardzo długa… 

Co zatem powinniśmy czynić? Z mo-
jego doświadczenia mogę wymienić 
kilka rzeczy: 
- trzymać się powołania, 
- uchwycić się obietnic Bożych, 
- wracać do podstaw wiary,
- nie ustawać w modlitwie, 
- widzieć rzeczywistość oczami Boga,
- słuchać rad ludzi bardziej doświad-
czonych, to tylko niektóre sprawdzone 
metody. 

Jednym zdaniem, nie poddawać się, 
ale pokonywać przeszkody i nauczyć 
się przeciwności zamieniać w sposob-
ności. 
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W dniu 25 maja 2014 roku w Ka-
towicach przy ulicy Moraw-

skiej miał miejsce chrzest 21 osób. Do 
przyniesienia tak bogatego, ducho- 
wego owocu najbardziej przyczyniła 
się wspólnota baptystyczna z Bielska-
-Białej. Swój udział miał także Pierwszy 
Zbór w Katowicach, wspólnoty w Byto-
miu i Kętach. 

Nabożeństwo rozpoczął prezbiter 
Jerzy Rogaczewski, Przewodniczą-
cy Rady Okręgu Śląskiego. Gospo-
darz tego wydarzenia przywitał po-
nad trzystuosobową grupę świadków 
tej uroczystości, członków Kościoła 
baptystycznego oraz licznie zgro-
madzonych gości, po czym chór  
,,Z miłości do Pana”, międzywyz- 
naniowa grupa wokalno-muzyczna 
pod dyrekcją Anny i Norberta Dwu-

lat, w bardzo ekspresyjnej formie, en-
tuzjastycznie uwielbił Boga. 

Prezbiter dr Grzegorz Bednarczyk, 
duszpasterz zboru w Bielsku-Białej 
oraz były Przewodniczący Rady Koś- 
cioła KCHB w RP, przedstawił wykład 
Pisma Świętego. Prezbiter G. Bednar-
czyk, założyciel oraz duchowy przy-
wódca wzorcowo rozwijającej się  
wspólnoty w Bielsku-Białej, już w la- 
tach dziewięćdziesiątych opracował 
wizję i strategię dla Kościoła bapty- 
stycznego w RP. Wizja ta w ujęciu 
zwięzłym zakłada, iż każdy miesz-
kaniec Polski jeszcze w tym pokole-
niu będzie miał okazję do poznania 
Chrystusa i znalezienia środowiska, 
w którym jego wiara i zaangażowanie 
dla Chrystusa będą mogły rozwijać się 
pod opieką dojrzałych, duchowych 
przywódców. Wizja ta znajduje coraz 
większe zainteresowanie nie tylko po-
śród wspólnot Okręgu Śląskiego. 

Po wykładzie Pisma Świę- 
tego miał miejsce bardzo 
inspirujący akt Chrztu  
Wiary, udzielony katechu-
menom przez pastora Da- 
wida Bednarczyka w bap-
tysterium znajdującym się 
w centralnej części Domu 
Modlitwy katowickiego 
zboru, po czym modlono 
się nad nowo ochrzczo-
nymi, aby Chrystus pro- 
wadził ich na nowej 
drodze życia, aby pozo-

stali niezachwiani w wierze, i aby za-
wsze pełnili wolę Bożą oraz słuchali 
Jego głosu i znaleźli swoje miejsce  
w służbie, gdzie wytrwale i z pasją 
będą mogli przyłożyć się do pracy na 
niwie Pańskiej. Liderzy prowadzący 
naszych nowych braci i sióstr obda-
rowali ich symbolicznymi prezentami  
– egzemplarzami Pisma Świętego.

W spontaniczny sposób przedsta-
wiciele Rady Okręgu Śląskiego oraz 
Rady Pierwszego Zboru w Katowicach 
nawiązali do tego, iż prezbiter Jerzy 
Rogaczewski w tych dniach obcho-
dzi 53 urodziny. Odnosząc się do tej 
miłej uroczystości, poprzez głębokie 
modlitwy i odczytane Słowo Boże wy- 
rażono wdzięczność Chrystusowi za 
rozwijającą się służbę Okręgu. Zaś 
chór ,,Z miłości do Pana” uraczył nas 
kolejnymi wspaniałymi pieśniami. Po  
tym zakończeniu w podniosłym nastro- 
ju, bardzo uradowani i zbudowani du- 
chowo zaczęliśmy powoli wracać do  
swoich miast i domów, dziękując Bogu 
i wielbiąc Go za ten błogosławiony, 
wspólny czas wyjątkowego nabo- 
żeństwa połączonego z chrztem wiary. 

Jesteśmy przekonani, iż każdy nowo 
ochrzczony to nowa nadzieja i zachę-
ta do dalszej, owocnej służby dla Pana, 
aby jeszcze więcej mieszkańców Śląska 
mogło przekonać się do osobistej wiary 
w Chrystusa, żeby jak najwięcej kolan 
zgięło się przed Zbawicielem, gdyż  
u Niego można znaleźć szczęście, po-
kój, radość i miłość!! 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Chrzest 
Wiary 
w Katowicach

Każdy nowo ochrzczony  
to nowa nadzieja

25 maj 2014 rok

Roman Karzełek   
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Akademickie Spotkania 
Biblijne jako wspólnota 

młodych chrześcijan spędziła tego-
roczną majówkę w Skokach pod Pozna-
niem. W wynajętej szkole podstawowej 
grupa około 70 studentów i absolwentów 
uczelni z trzech dużych miast Polski (Po-
znania, Gdańska i Warszawy) przez 4 dni 
rozważała Słowo Boże, słuchała wykładów, 
wzrastała w poznaniu Boga jednocześnie 
dobrze się bawiąc, integrując ze sobą i roz-
wijając nowe znajomości. 

Akademickie Spotkania Biblijne już działają 
od 3 lat w Poznaniu, a w ciągu ostatnie-
go roku ten model został też zaadopto-
wany w Gdańsku i Warszawie. Majówka 
Akademickich Spotkań Biblijnych została 
zorganizowana po raz drugi, tym razem  
z nastawieniem na integrację właśnie tych 
trzech grup. 

Tematami rozważań podczas wyjazdu ma-
jówkowego były: Przywództwo i autorytet 
(Mateusz Wichary), Mężczyźni i kobiety 
w Kościele (Mateusz Wichary), Autorytet 
Słowa Bożego we wspólnocie (Samuel 
Skrzypkowski), Kościół i relacje w Kościele 
(Piotr Gruchała), Planuj swoje życie na Bożą 
chwałę (Konrad Grondys), Ewangelizacja  
i uczniostwo (Łukasz Woźniak), Akademic-
kie – co dalej? (Krystian Zaremba). Wyżej 
wymienieni mówcy są to młodzi chrześci-

janie, którzy są 
mocno zaangażowa-

ni w rozwój Akademickich 
Spotkań Biblijnych w Poznaniu, 

Gdańsku i Warszawie. Mateusz Wichary 
jako pastor i przewodniczący Rady Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów przyjechał na 
majówkę, aby wesprzeć służbę wśród osób 
młodych oraz usłużyć Słowem. Wszystkie 
wykłady można zobaczyć na naszej stronie 
internetowej: http://poznan.akademickie.
com/druga-majowka-akademickich/.

Majówka Akademickich Spotkań Biblijnych 
była czasem dużego wzrostu duchowego. 
Codziennie rano spotykaliśmy się w gru-
pach warsztatowych (były one złożone  
z osób, które utożsamiały się z jednym ro-
dzajem służby w kościele, np. muzycy albo 
technicy) i rozważaliśmy fragment Pisma 
Świętego. Po każdym wykładzie również 
spotykaliśmy się w takim samym gronie, 
aby omówić wykład i pytania, które za-
dawali mówcy. Wyjazd obfitował również  
w gry integracyjne, sporty i wypady np. 
nad jezioro. 

Majówka jest też dobrą okazją, aby spraw-
dzić swoją kondycję rowerową, ponieważ 
kilkuosobowa grupa z Poznania postano-
wiła pokonać dystans 36 km do Skoków 
rowerami. Dojazd do Skoków zajął około  
3 godzin, natomiast powrót po cztero-

dniowej konferen-
cji był już znacznie 

trudniejszy. Każdy był już 
mocno zmęczony wszystki-

mi aktywnościami, które miały miejsce 
na majówce, dlatego powrót zajął nieco  
więcej czasu. Na szczęście obyło się bez 
kontuzji i większych uszkodzeń sprzętu. 

Czas majówki minął bardzo szybko. Pomi-
mo dużej ilości uczestników, odnieśliśmy 
wrażenie, jakbyśmy z większością znali 
się od zawsze. Niektórzy widzieli siebie po 
raz pierwszy w życiu, inni znali się od dzie-
ciństwa. Jednak wspólnym fundamentem 
jest Pan Jezus, który łączy nas i pomimo 
różnic mogliśmy razem przebywać, roz-
mawiać, modlić się i uwielbiać naszego  
Pana Jezusa Chrystusa. 

Następnym krokiem będzie wspólny syl-
wester 2014/2015, który Akademickie 
Spotkania Biblijne zorganizują w Warsza-
wie. Tym razem to Warszawiacy będą go-
spodarzami tej konferencji i mamy nadzie-
ję, że podobnie jak Poznaniacy, uszykują 
świetnie zorganizowane wykłady w połą-
czeniu z integracją i dobrą zabawą. Nie mo-
żemy się doczekać tego wspólnego czasu! 
Wierzymy, że będzie to kolejna okazja do 
wzrostu duchowego, jeszcze bliższego  
i głębszego poznania Boga oraz pozosta-
łych członków Ciała Chrystusa. 

Aka
dem

ickie Bibl
ijne

Spo
tkan

ia

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Krystia
n Zaremba
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ŚWIADECTWO

W kilka lat po Rewolucji Paździer-
nikowej (1917), którą przeżyłam 

w Odessie, postanowiłam wraz z mę-
żem opuścić w 1923 r. ten piękny port 
czarnomorski i przyjechać do Polski 
z najstarszym synem Kazimierzem  
i najmłodszym Wiktorem1/.

W pierwszych latach po przybyciu 
do Polski mieszkałam w trudnych wa-
runkach w barakach na Powązkach  
w Warszawie, później na ul. Redutowej 
5 na Woli. Od znanego mi już z ba-
raków fotografa przypadkowo dowie-
działam się o wiernych wyznawcach 
Jezusa – baptystach, zbierających się 
na nabożeństwa wraz z braćmi nie-
mieckimi przy ul. Grzybowskiej 54.

W Polsce, w latach 1929-1932, podob-
nie jak w wielu innych krajach pano-
wał kryzys gospodarczy, szerzył się 
niedostatek i głód. Aby utrzymać się 
przy życiu, ludzie chwytali się wszyst-
kiego. Pewnego dnia przyszedł do 
mnie wierzący kolporter, brat Wojto-
wicz i przyniósł mi kilka par pończoch, 
abym sprzedała i zarobiła parę złotych. 
Wzięłam je i rozprzedałam wśród lo-
katorów. Następnego dnia przyniósł 
mi więcej par i poradził mi, abym pod-
czas sprzedawania świadczyła ludziom  
o Bogu. Towar do sprzedaży dostarcza-
ła mi także siostra Słamowa, której brat 

 
1 Dwaj pozostali synowie wcześniej opuścili 
Odessę. Konstanty podjął naukę w Szkole Han-
dlowej w Warszawie a Janek, najzdolniejszy, 
po ukończeniu seminarium nauczycielskiego, 
wytypowany został do Szkoły Morskiej w Gdy-
ni, aby później, po jej ukończeniu z odznacze-
niem, zająć stanowisko oficera na żaglowcu 
szkolnym „Dar Pomorza” (zakupionym w r. 
1929 od Francji przez społeczeństwo Pomorza 
dla Szkoły Morskiej w Gdyni) potem zaś kapi-
tana na statkach „Sobieski”, „Piłsudski” i pierw-
szego kapitana na „Batorym”, wybudowanym 
w  1936r. we Włoszech dla Polski.

był właścicielem fabryczki produkują-
cej materiały bieliźniarskie.

Przed przystąpieniem do pracy mi-
syjnej udałam się do brata Bronisława 
Spałka, kaznodziei zboru przy ul. Wol-
skiej 46, aby wraz z nim pomodlić się  
o błogosławieństwo. W kilka dni póź-
niej opanowała mnie dziwna niechęć 
i odraza. Duch ciemności napełniając 
moje serce pychą i wstydem, starał się 
przeszkodzić mi w przyszłym świad-
czeniu ludziom o Bogu. Wbrew złym 
i zdrożnym podszeptom postanowi-
łam jednak głosić ewangelię w swojej 
dzielnicy.

Z tego okresu w pamięci mojej utrwa-
liło się jedno ciekawe wydarzenie, któ-
re miało miejsce na Woli, w budynku 
znajdującym się naprzeciwko Cerkwi, 
do dziś ozdabiającej okolicę swoją ory-
ginalną architekturą. Był wtedy przy-
jemny, słoneczny letni poranek. Od 
strony cmentarza okalającego świąty-
nię prawosławną dolatywał śpiew pta-
sząt, które zakłócały grobową ciszę. 
Rozejrzawszy się po budynku, weszłam 
nieśmiało do sieni i zapukałam do 
pierwszych drzwi na parterze. Z dru-
giej ich strony odezwał się ktoś ospale:

„Dziadku, Pan Bóg ci zapłaci...”. Od-
powiadając, że nie jestem dziadkiem, 
zastukałam po raz drugi i poprosiłam  
o wpuszczenie mnie do środka. Nie-
wiasta niechętnie otworzyła drzwi. 
Ostrożnie weszłam do izby. W chwilę 
później sprzedałam jej fartuszek i po-
szłam wyżej, na trzecie piętro.

Po dłuższym pukaniu, otworzyła drzwi 
starsza kobieta. Nie przekraczając pro-
gu, zapytałam: Może coś pani potrze-
buje? Mam do sprzedania: fartuszki, 
bieliznę i inne rzeczy... Staruszka za-
interesowała się towarem, a ja w mię-

dzyczasie zapytałam ją, czy nie mogę  
u niej się pomodlić. Na jej skinienie 
głową, uklękłam i złożyłam ręce. Nie-
wiasta uważnie przysłuchiwała się 
mojej modlitwie, a potem, uniesionym 
głosem przerwała mi: „Kobieto, panią 
Bóg tutaj przyprowadził. Niech pani 
spojrzy na ten popękany nad nami su-
fit! Piętro wyżej mieszka moja córka. 
Jej mąż ciągle ją bije”. Popatrzyłam  
w górę i nieśmiało dodałam: Czy po-
zwoli pani teraz zaśpiewać? – Oczy-
wiście, niech pani śpiewa – odparła 
gospodyni. Niepewnym głosem za-
intonowałam swoją ulubioną pieśń:  
„O gwiazdeczko z niebios włości, oś- 
wieć serce me”. W kilka minut później, 
spełniając prośbę zbolałej matki, złoży-
łam wizytę córce. Zaprosiła mnie, bym 
usiadła na stołku, zaś sama zajęła miej-
sce za stołem oparłszy czoło o ręce. Po 
chwili zapytałam młodą, ale już zwię-
dłą kobietę, dlaczego jest taka smutna 
i zniechęcona do życia. Niewiasta na 

Wspomnienia Kamili Michalskiej 
spisał Eugeniusz Dąbrowski

Postrach Woli

* W tytule chodzi o dzielnicę Warszawy

Nie siła, ani nawet rozum,  
ale wartość wewnętrzna,  
z której wypływa szczera 
wiara w żywego Boga,  
stanowi prawdziwe  
i nieśmiertelne  
bogactwo człowieka.

Kamila Michalska
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moment zamyśliła się, potem żałośnie 
spojrzała na mnie i zbolałym głosem 
powiedziała: „Czy nie widzi pani, jak 
wyglądam? To wszystko z powodu 
męża, który zawsze jest pijany i bije 
mnie. Ksiądz, do którego zwracałam 
się o pomoc w uratowaniu męża po-
wiedział, że z niego już nic nie będzie”.

Spojrzałam na nią współczująco i po-
wiedziałam: „Niech się pani nie zała-
muje, ksiądz jest tylko człowiekiem po-
dobnym do nas i prawdę powiedział, 
że nie jest w stanie pomóc mężowi. Ale 
zapewniam panią o istnieniu Lekarza, 
który leczy ciało i duszę. Tym wszech-
mocnym Lekarzem, do którego należy 
udać się w modlitwie, jest Jezus Chry-
stus. On jedynie może pomóc człowie-
kowi w każdym nieszczęściu”.

Gdy tak tłumaczyłam prawdy Boże 
zawarte w Ewangelii Świętej, po-
grążona w smutku kobieta słuchała 
mnie uważnie. Na koniec odwiedzin 
przytoczyłam jej słowa Chrystusa: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: o cokolwiek prosilibyście Ojca  
i w imieniu moim, da wam” (Ew. św. 
Jana 16, 23). „Niech pani w nieszczę-
ściu swoim zwróci się z prośbą do 
Boga, a będzie pani miała dobrego 
męża i opiekuna”. Kobieta uśmiech-
nęła się pojednawczo, a ja nacisnęłam 
klamkę i wychodząc radośnie pomy-
ślałam: słowa Biblii mają pukać do 
drzwi domów nieszczęśliwych...

Innym razem odwiedziłam ją, zasta-
jąc w domu jej męża. Zaprosiła mnie, 
abym zajęła miejsce przy stole. Naprze-
ciw mnie siedział barczysty mężczy-
zna, przed którym na stole stał obiad  
i półlitrówka z wódką. Obok tego leża-
ła paczka papierosów.

Kobieta, wskazując na mnie, powie-
działa: „Widzisz, to ta paniusia, o któ-
rej ci wspominałam. Nosi różne rzeczy 
do sprzedania i jednocześnie opowia-
da o Bogu”. Józef Szybowski spojrzał 
na mnie z ironią, zawinął rękawy i po-
kazując swoje bicepsy, uśmiechając się 
szyderczo powiedział: – Pani chce mi 
mówić o jakimś Bogu? Czy pani widzi, 
jakie mam mięśnie? Czy pani zdaje so-
bie sprawę, jak jestem silny? Ja worek 
mąki zębami uniosę!

Patrzyłam z politowaniem na tego „osił-
ka” i dodałam: – Faktycznie musi pan 
być silnym, ale duchowo, wydaje mi 
się, że jest pan bardzo słabym, czegoś 
panu brakuje, nieprawda? Mężczyzna 
niespokojnie spojrzał na mnie, ale nic 
nie odpowiedział. Po chwili jednak po-
derwał się i rzekł: – A co, czego mi bra-
kuje? – Tak. Brak panu jest silnej woli. 
Gdyby pan ją miał, butelka nie stałaby 
na stole. Zamiast pić...wylałby pan tę 
truciznę na ziemię, a wtedy w domu 
zapanowałby spokój. Jest pan głową 
domu, mężem swojej żony i ojcem 
dzieciom. Z pana wszyscy winni brać 
dobry przykład a nie zgorszenie. Musi 
pan zdawać sobie sprawę, że człowiek 
bez silnej woli wpada w niewolę szata-
na i staje się jego niewolnikiem. Jak ko-
bieta sprzątając bierze do ręki ścierkę 
i wyciera nią kurze po wszystkich ką-
tach, tak diabeł pomiata człowiekiem  
i poniewiera go we wszystkich brudach 
(weszło mu to dobrze do głowy, gdyż 
kilkakrotnie powtarzał sobie pod no-
sem: Jestem szmatą w diabła łapach).

Po jakimś czasie jeszcze raz odwiedzi-
łam nieszczęśliwy dom. Skłóconemu 
małżeństwu zaproponowałam kupno 
Biblii i zachęciłam ich do czytania 
Ewangelii. Po nabyciu Pisma Świętego, 
wbrew moim zaleceniom mężczyzna 
zaczął czytać Stary Testament. Prze-
czytał połowę Księgi i zaniechał da-
lej. Gdy po raz czwarty odwiedziłam 
moich znajomych, zauważyłam brak 
Biblii na stole. Zło jeszcze bardziej 
zapanowało w tym domu. Opuszcza-

jąc mieszkanie, prosiłam zmęczoną 
życiem niewiastę, aby Pismo Święte,  
z którego głosiłam im prawdy Boże, 
zawsze zajmowało pierwsze i widocz-
ne miejsce w ich domu.

Mimo wszystko, zasiane Słowo Boże, 
powoli ale skutecznie zaczęło oddzia-
ływać na załamaną i zniechęconą do 
życia kobietę. Na moje kilkakrotne 
zaproszenia rozgoryczona niewiasta 
zaczęła przychodzić do mnie. W ci-
szy domowego ogniska rozważałyśmy 
Ewangelię Świętą. Potem klękałyśmy  
i zanosiłyśmy do Boga gorące modli-
twy o męża przybliżającej się do Jezu-
sa kobiety.

Tymczasem Szybowski zainteresował 
się powtarzającą się nieobecnością 
żony w domu i pragnął dowiedzieć się, 
gdzie spędza czas. Gdy ustalił, że żona 
przychodzi modlić się ze mną, posta-
nowił wspólnie z małżonką wybrać się 
do mnie – Kamili. Jego zapał okazał się 
jednak słomianym. Zamiast udać się  
z żoną na biblijno-modlitewne nabo-
żeństwo, zmienił kierunek i pojechał 
tramwajem do kina. Opuszczona nie-
wiasta sama przybyła do mnie. Pocie-
szałam ją, że odrobina okazanej przez 
męża chęci posłuchania Słowa Boże-
go może nas jedynie cieszyć. Jest to 
pierwszy dowód, że serce grzesznika 
zaczyna reagować na głos Jezusa.

Po powrocie do domu, zastała męża  
w łóżku. Był zrozpaczony i bardzo ża-
łował, że nie poszedł wraz z małżonką. 
Po upływie dwóch tygodni mężczyzna, 

weszło mu to dobrze do głowy, gdyż kilkakrotnie powtarzał sobie  
pod nosem: Jestem szmatą w diabła łapach
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który był postrachem robotniczej Woli, 
przyszedł do mnie wraz z żoną. W cza-
sie ożywionej dyskusji na tematy moral-
no-religijne przyznał, że jeżeli zmieni 
dotychczasowy tryb życia i przestanie 
pić alkohol, ściągnie na siebie kpiny  
i pogardę swoich kolegów. Wyjaśnia-
łam znajdującemu się w duchowej roz-
terce „mocarzowi”, że naśmiewano się 
i kpiono z samego Chrystusa, który był 
Synem Bożym i nie uczynił najmniej-
szego złego czynu. Będąc, podobnie 
jak wszyscy, grzesznym człowiekiem  
i chcąc uratować od wiecznego zatra-
cenia swoją duszę, nie należy być tchó-
rzem w stosunku do wódki i otoczenia. 
Szybowski spojrzał uważnie na mnie, 
zarumienił się i opuściwszy głowę, dalej 
słuchał moich uwag.

- Zamiast zerwać na zawsze z wódką 
i odrzucić ją od siebie – ta przeklęta 
ognista woda rzuca panem i niszczy 
wszystko to, co jeszcze pozostało  
w panu ludzkie. Niech pan uwierzy 
mi, a przekona się, że warto dla Jezusa 
utracić kolegów, ale i najdroższe rzeczy  
w świecie; warto dla Niego cierpieć  
i być prześladowanym. On za nas cier-
piał prześladowanie i został ukrzyżo-
wany.

Żegnając swoich gości, życzyłam im, 
aby dobry Bóg zbawił ich.

Podczas kolejnego nabożeństwa  
w moim domu, prowadzący zebranie 
kaznodzieja (nie pamiętam nazwiska) 
zapytał zgromadzonych o podanie swo-
jej ulubionej pieśni. Pierwszy wyrwał 
się Szybowski, proponując: „O gwiaz- 
deczko z niebios włości, oświeć serce 
me...”, którą wiele razy śpiewałam.

Organizowane przeze mnie wieczory 
biblijno-modlitewne zawsze cieszyły 
się dobrą frekwencją. „Goliat” z Woli  
wraz ze swoją żoną również brali  
w nich udział. Jednak duch ciemności 
nie dawał za wygraną. Aby zniszczyć 
zasiane w sercu silnego mężczyzny 
Słowo Boże, podjął jeszcze jedną wal-
kę, która wydawała mu się zwycięska. 
W czasie rozmowy o Bogu Szybowski 
złościł się, rzucał Pismo Święte na pod-
łogę. Przez swoją żonę powiadomił, że 
wyrzuci mnie za drzwi, gdy przyjdę 
do nich jeszcze raz głosić ewangelię. 
Ze smutkiem przyjęłam tę wiadomość. 

Nie czekając, aż zło całkiem zawład-
nie sercem brukarza z Woli, udałam się 
po radę do kaznodziei Spałka i brata 
Wiśniewskiego. Prosiłam, aby pomogli 
mi „wyniańczyć” dziecko, które znaj-
duje się w okropnym stanie ducho-
wym i dlatego wymaga wiele uciążli-
wej pracy.

Mijały tygodnie i „Postrach Woli”, któ-
remu każdy schodził z drogi poważnie 
zachorował na nerki. Na prośbę moją  
i żony kaznodzieje odwiedzili chore-
go. Mężczyzna, złamany cierpieniem, 
ze skruchą przyjął braci ze zboru.  
W czasie nabożeństwa domowego 
pierwszy zaczął czytać Pismo Święte, 
a do modlitwy klękał na łóżku i prosił 
Boga o zdrowie i przebaczenie grze-
chów. Od tego czasu stopniowo zaczął 
powracać do zdrowia; pod wpływem 
ewangelii ponownie zbliżył się do 
Boga. Doświadczenia, jakie przeszedł 
Szybowski w czasie choroby, pod 
wpływem prawd Bożych przeobraziły 
go w nowego człowieka. Od tego cza-
su pilnie odwiedzał nabożeństwa przy 
ul. Wolskiej 46.

Z przykrych przeżyć osobistych i do-
świadczeń innych ludzi poznajemy, że 
właśnie wtedy, gdy człowiek jest nie-
posłuszny woli Bożej, droga do Jezusa 
często prowadzi przez cierpienia. Do-
piero w cierpieniu odżywają i rozwijają 
się w nas wartości duchowe. Odnowa 
naszego życia wewnętrznego nakła-
nia nas do przyjścia i pojednania się  
z Bogiem. Przewlekła i obłożna cho-
roba, jaką Bóg zesłał na silnego fizycz-
nie mężczyznę, doprowadziła złego  
i opornego człowieka do przekształce-
nia go w nowego, odrodzonego ducho-
wo chrześcijanina, który został wiernym 
uczniem Jezusa.

Ukoronowaniem pracy misyjnej Sio-
stry Michalskiej nad tym, niegdyś nie-
bezpiecznym „Demonem Woli”, był 
jego chrzest święty (żona nawróciła się  
i przyjęła chrzest wcześniej), na który 
przyszło wiele osób, a wśród nich pięt-
nastu katolików. Wszyscy uczestnicy 
tej pięknej i wzniosłej uroczystości nie 
mogli się nadziwić temu, że ten groźny 
i okrutny mężczyzna, znany z awantur 
i bijatyk, pod wpływem Słowa Bożego 
przeobraził się w nowego, odrodzonego 

duchowo człowieka. W czasie uroczy-
stości chrztu świętego radości nie było 
końca. Żona i dzieci gorąco dziękowa-
ły Najwyższemu za otrzymanie męża  
i ojca. W niedługim czasie zasiane Sło-
wo Boże wydało nowe plony – serce 
Jezusowi powierzyła córka i szwagier 
Józefa Szybowskiego oraz wiele innych 
osób.

W dniu 22 lipca 1964 r. z okazji 83 
rocznicy urodzin Siostry Michalskiej 
(ur. 19.07.1881) odwiedził ją brat Szy-
bowski wraz z grupą wierzących ludzi. 
Brat Józef, w czasie powitania Siostry 
Kamili, zwracając się do przybyłych  
z nim osób z radością powiedział: 
„Oto moja duchowa matka, która przy-
prowadziła mnie do Chrystusa, a On  
z tygrysa przemienił mnie w gołąbka.  
A te pięć osób, droga Siostro, które 
przyprowadziłem tutaj z moją drugą 
żoną2/, to moje snopki – owoc mojej 
pracy na Niwie Pańskiej”. Staruszka 
uśmiechnęła się i szczere łzy radości 
zaiskrzyły się w oczach gospodyni  
i gości. Lipcowa wizyta, która upłynęła 
w niezwykle serdecznej i przyjemnej 
atmosferze, na zawsze utrwaliła się  
w pamięci Siostry Michalskiej. 

***
Rodzina Michalskich ze zboru war-
szawskiego oraz wielu innych człon-
ków zboru stołecznego zapisali piękną 
kartę w dziejach walki o polskość  
i elementarne prawa człowieka.

Por. WP. Wiktor Michalski zginął  
w obronie Warszawy we wrześniu 
1939 r. Matka Wiktora – Kamila 
ukrywała w latach okupacji w swoim 
domu w Piasecznie pięcioro Żydów. 
Kamila Michalska znana była w środo-
wisku Żydów getta warszawskiego ze 
swej dobroczynności. Mimo śmier-
telnego zagrożenia ze strony Niem-
ców, udawała się do getta z opaską 
żydowską na ramieniu. Zanosiła za 
mur getta lekarstwa i żywność oraz 
egzemplarze Biblii. Michalska była 
radną w zborze stołecznym, pełniła 
funkcję diakonisy. Przeżyła wojnę, 
zmarła w 94 roku życia. Mąż Kamili 
został zastrzelony przez Niemców. 

2 Pierwsza żona i syn zostali zamordowani 
przez Niemców
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Coraz rzadziej, nawet w naszym śro-
dowisku ewangelikalnym spotyka 

się duże rodziny. Od lat liczba Polaków 
maleje. Problem demograficzny spo-
wodowany jest m.in. niską dzietnością 
polskich rodzin i emigracją Polaków za 
granicę. Jeżeli dotychczasowe tendencję 
nie zmienią się, to, jak mówią specjali-
ści, do 2050 r. polskich obywateli będzie  
o 6-8 mln mniej niż obecnie. Mimo to,  
w naszym kraju w domach dziecka znaj-
duje się około 20 tyś. dzieci oraz doko-
nuje się wg różnych szacunków od kilku-
nastu do ponad 100 tyś. aborcji rocznie.

Jonasz Skrzypkowski

Z Rodziną u Pary Prezydenckiej
Z powodu problemu demograficzne-
go różne instytucje państwowe coraz 
częściej szukają sposobów na promo-
cję modelu dużej rodziny. 22 maja  
z okazji Międzynarodowego Dnia Ro-
dziny Prezydent RP uhonorował 22 ro-
dziny wielodzietne i zastępcze Złotym 
Krzyżem Zasługi. Odznaczeni zostali 
również moi rodzice – Henryk i Bogu-
miła Skrzypkowscy.

Kiedy rodzice siedem lat temu zdecy-
dowali się na zostanie rodziną zastęp-
czą dla Ani, która została porzucona 

przez matkę zaraz po urodzeniu z po-
wodu Zespołu Downa, byłem na nich 
bardzo zły. Mieli już sześcioro swoich 
dzieci i wciąż było im mało! Nie po-
dobało mi się, że nasza rodzina zgod-
nie ze stereotypem będzie postrzegana 
jako patologiczna albo skrzywdzona 
przez los. Nawet od wierzących moż-
na było usłyszeć złośliwe żarty z po-
wodu ilości Skrzypkowskich. Wtedy 
nie spodziewałem się jeszcze, że do 
naszej rodziny dołączą też Martyna  
i Przemek – również z Zespołem Do-
wna. Z perspektywy paru lat, decyzję 
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rodziców postrzegam teraz, jako jedno 
z największych błogosławieństw, jakie 
dotychczas mnie spotkało. 

Po 14-stu latach przerwy, latem po-
przedniego roku rodzice razem z naj-
młodszymi dziećmi przeprowadzili 
się z powrotem do Chełma. Przyjazd 
nowego-starego pastora z rodziną  
w jeszcze większym składzie zaintere-
sował lokalne media. Przedstawienie 
Bramy Nieba i Płomienie Piekła, Cheł-
mianie czytają Pismo Święte i inne wy-
darzenia organizowane przez chełmski 
zbór, a także zaangażowanie rodziców  
w życie szkół, do których chodzi moje 
młodsze rodzeństwo spowodowały, że 
nazwisko Skrzypkowski nie było obce 
również lokalnym władzom. Będąc 
jedyną specjalistyczną rodziną zastęp-
czą w Chełmie, szczególnie dobrze 
odebrała nas pani dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, która zgło-
siła rodziców do wyróżnienia przyzna-
wanego przez prezydenta.

Jeszcze w drodze do Warszawy nie 
wiedzieliśmy, na czym ma polegać 
przyznana nagroda. Rodzice wcześniej 
składali tylko zgodę na odznaczenie. 

Rozdanie wyróżnień państwowych 
odbyło się w Pałacu Prezydenckim. 
Złoty Krzyż Zasługi jest najwyższym 
stopniem tego odznaczenia i wręczany 
jest osobom, które położyły zasługi dla 
państwa lub obywateli spełniając czy-
ny przekraczający zakres ich zwykłych 
obowiązków, a przynosząc znaczną 
korzyść państwu lub obywatelom. Jak 
dobrze było widzieć uhonorowanie 
wysiłków moich rodziców!

W swoim przemówieniu prezydent 
zwrócił uwagę na wartość, jaką jest 
rodzina: W niej kształtuje się umiejęt-
ność współpracy z innymi, szukania 
kompromisu, odpowiedzialność za sie- 
bie i za innych, a także zaradność, 
odwaga i dyscyplina. Na przykładzie 
mojego rodzeństwa widzę, że trafnie 
zostały ujęte korzyści wychowywania 
się w dużym domu. 

Po zakończeniu pierwszej części wi-
zyty w pałacu, w oczekiwaniu na pry-
watne spotkanie z parą prezydencką 
mieliśmy okazję porozmawiać z panią 
Elżbietą Seredyn – Wiceminister Pra-
cy i Polityki Społecznej, która bardzo 

pozytywnie zareagowała na księdza 
kościoła baptystów w białej koloratce 
z rodziną.

Oprócz serdecznych uścisków na-
szej mamy z panią prezydentową  
i dziećmi, tato wręczył prezydentowi 
przygotowany wcześniej prezent tak, 
aby dobrze zapamiętał naszą rodzinę  
i kościół. Rodzice chcieli wykorzystać 
tę okazję do podzielenia się Bożym 
Słowem z państwem Komorowskich. 
Tato pamiętał o zainteresowaniu hi-
storią prezydenta, przygotował więc 
dla niego secesyjną ramkę, w której na 
białoczerwonej fladze został umiesz-
czony wojskowy orzełek znalezionego 
w miejscu rozgrywających się pierw-
szych walk II Wojny Światowej nieda-
leko Chojnic oraz srebrny denar Marka 
Aureliusza z połowy II w. wykopany 
w okolicach Rudki. Pod historyczny-
mi pamiątkami zostały umieszczone 
słowa Jezusa: Oddajcie cesarzowi co 
cesarskie, a Bogu co boskie.

Tato wyjaśnił, że orzełek wyraża naszą 
troskę o kraj, w którym żyjemy. Cesarz 
Marek Aureliusz był stoikiem i żyjąc w 
skromny sposób uważał, że trzeba słu-
żyć swemu państwu ponad wszystko – 
miał bardzo dobre stosunki z senatem 
rzymskim. Cytat z Ewangelii Łukasza 
wyjaśnia nasze rozumienie stosunku 
państwa i Kościoła. Szanujemy władzę, 
ale zawsze powinna być ona oddzielo-
na od Kościoła. Życzyliśmy panu Pre-
zydentowi, aby służył swemu narodo-
wi, a my jako Kościół będziemy dbać 
o to, aby społeczeństwo było zdrowe 
– wówczas nasze rodziny będę silne, 
a silne rodziny to również silne społe-
czeństwo i państwo. 

Oprócz życzeń mieliśmy też okazję 
wyjaśnić skąd my, Kaszubi, wzięliśmy 
się na wschodzie Polski. Pan prezy-
dent przytaknął tacie w zrozumieniu, 
na czym polega służba. Spotkanie była 
bardzo przyjemne. Najmłodszy Aron 
pomylił spodnie taty z nogawką pana 
Komorskiego i chciał, żeby wziąć go na 
ręce, a ja otrzymałem usprawiedliwie-
nie z zajęć podpisane przez samego 
pana Prezydenta.

Na koniec, podczas bankietu w ogro-
dzie pałacu poznaliśmy jeszcze jed-
ną odznaczoną rodzinę Kaszubów  

z Sierakowic, skąd pochodzą rodzice. 
Była to dobra okazja do tego, żeby 
przez rozmowę z nimi i wójtem ich 
gminy o kaszubskich protestantach da-
lej przygotowywać grunt do głoszenia 
ewangelii wśród Kaszubów.

Żona twoja będzie jak owocująca win-
nica. W obrębie zagrody twojej, dzieci 
twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu 
twego. Tak oto błogosławiony będzie 
mąż, który się boi Pana! (Ps. 128,3-4).

Rodzina jest wartością biblijną. Dzisiaj 
nie jest to jednak wartość atrakcyjna. 
Ponad nią wolimy raczej stawiać stan 
swojego konta, wygodne wakacje za 
granicą, karierę zawodową itd. Szcze-
gólnie w dzisiejszych czasach, gdy za-
cierany jest Boży model życia dla ludzi, 
zakładajmy swoje i wspierajmy inne 
rodziny! W domach dziecka znajdują 
się tysiące dzieci, którym odebrana jest 
miłość rodziców. Brak ojca powoduje, 
iż mają zakrzywiony obraz Boga Ojca. 
Troszczmy się o sieroty!

Wartości, o których mówił pan Prezy-
dent w swoim przemówieniu – odpo-
wiedzialność, odwaga, dyscyplina – są 
realnymi plusami posiadania rodziny, 
ale dla mnie i dla mojego rodzeństwa 
rodzina jest przede wszystkim podsta-
wowym miejscem rozwoju wiary. To 
rodzice w domu uczyli nas czytania 
Biblii, modlitwy o siebie nawzajem, 
służby w Kościele, angażowania się  
w życie społeczne i okazywania mi-
łości do innych ludzi w codziennych 
sytuacjach. Bardzo cieszę się, że efekty 
biblijnego wychowywania nas przez 
naszych rodziców zostały zauważone 
również przez władze państwowe, jed-
nak znacznie wyższym wyróżnieniem 
jest widzieć świadectwo wierności mo-
ich braci i sióstr Jezusowi Chrystusowi. 
Nie pomniejszajmy biblijnej wartości 
rodziny, ale raczej angażujmy swoje 
możliwości i środki w kolejne pokole-
nia dla Chrystusa. 

Od 2013 roku Henryk i Bogumiła 
Skrzypkowscy służą w zborze  

w Chełmie. Są rodziną zastępczą,  
mają dziesięcioro dzieci (Samuel – 24, 
Jonasz – 22, Eunika – 21, Natalia – 20, 
Kaleb – 18, Ania – 13, Martyna – 11, 

Przemek – 9, Filip – 8 i Aron – 3).

Z Rodziną u Pary Prezydenckiej
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W ostatnich latach rzadko mówi 
się o potrzebie nawrócenia. Lu-

dzie przyjmowani do zboru czasem 
nie są nawet o to pytani. A zapytani  
o to wprost, nie mają nic do powiedze-
nia. Należy jednak pamiętać, że jest to 
podstawowy warunek pojednania się  
z Bogiem i wejścia do nieba. Zwróćmy 
zatem uwagę na niektóre sprawy zwią-
zane z nawróceniem.

1. Nawrócenie jest pojęciem 
biblijnym. 

Biblia bardzo często porusza ten temat. 
Może to nam się nie podobać, ale tak 
naprawdę jest. Pan Jezus już na począt-
ku swojej misji powiedział: „Nawróćcie 
się i wierzcie ewangelii” (Mar 11,5) oraz 
„Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie 
jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios” (Mat 18,3). A co głosili apo-
stołowie, gdy Jezus posłał ich na misję? 
„Wyruszyli więc i wzywali do nawró-
cenia” (Mar 12,12). Do czego Jezus zo-
bowiązał swoich uczniów, gdy zosta-
wiał ten świat? Aby wzywali wszystkie 
narody „do opamiętania dla odpusz-
czenia grzechów” (Łuk 24,47). A Piotr 
apostoł w swoim kazaniu powiedział: 
„Zmieńcie sposób myślenia i nawróć-
cie się, aby były zgładzone grzechy 
wasze” (Dz 3,19). A Paweł, zwracając 
się do starszych z Efezu tak podsu-
mowuje swoje ewangeliczne naucza-

nie: „Nawoływałem zarówno Żydów, 
jak i Greków do nawrócenia się do 
Boga i wiary w naszego Pana Jezusa”  
(Dz 20,21). Zobaczmy co pisze Jakub: 
„Ten, kto nawróci grzesznika z jego 
błędnej drogi, zbawi jego duszę od 
śmierci i zakryje liczne grzechy” (5,20).

Wiele innych tekstów biblijnych wyra-
ża pojęcie nawrócenia, nie używając 
tego słowa bezpośrednio. Mówi się 
zatem o nowym stworzeniu, powsta-
niu z martwych, oświeceniu, przejściu 
ze śmierci do życia, nowym narodze-
niu, zdjęciu z siebie starego człowieka 
i przyodzianiu się w nowego – są to 
biblijne określenia tej radykalnej zmia-
ny życia, zwanej nawróceniem. Każ-
dy prawdziwy chrześcijanin musi być 
człowiekiem nawróconym.

2. Nawrócenie jest wydarzeniem 
prawdziwym. 

Żyjemy w świecie fałszerstw i podró-
bek, kłamstw i oszustw. Ale nawróce-
nie jest przeżyciem prawdziwym. Jest 
to całkowite odwrócenie się od tego 
świata do Chrystusa, od grzechu do 
Boga, od świeckości do świętości, od 
obojętności religijnej do wiary w Jezusa 
Chrystusa. Taka zmiana w charakterze  
i życiu człowieka nazywa się nawróce-
niem. Tego nie da się nazwać inaczej, 
jak biblijnym określeniem „nawróce-
nie”. Przykładami takiego nawrócenia 

mogą być apostoł Mateusz, Samary-
tanka, celnik Zacheusz, stróż więzienia 
w Filippi, Lidia, Żydzi w dniu Pięćdzie-
siątnicy, apostoł Paweł i wielu innych. 
Życie każdego z tych ludzi uległo rady-
kalnej zmianie, po swoim nawróceniu  
z radością służyli zupełnie innej spra-
wie, żyli dla zupełnie innych celów. 

3. Nawrócenie jest konieczne. 
Niektórzy mogą zgodzić się z tym, 
że nawrócenie jest biblijne i prawdzi-
we, ale czy dla wszystkich konieczne? 
Jest ono niezbędne dla pogan, prze-
stępców, ludzi złych, ale nie dla tych, 
którzy chodzą do kościoła, wykonują 
praktyki religijne. Może należy im się 
jakaś poprawa, zachęta, niech się staną 
bardziej religijni, ale nie można mówić 
im o nawróceniu! To ich zniechęca  
i obraża. 

Ale Biblia wyraźnie mówi, że zmiana 
serca, zwana nawróceniem jest wyma-
gana od każdego człowieka. Jest ona 
niezbędna ze względu na całkowite 
zepsucie ludzkiej natury. Wszyscy ro-
dzący się na świecie ludzie muszą do-
świadczyć zmiany swego serca, inaczej 
nie będą mogli stać się obywatelami 
nieba. Bez nawrócenia nie możemy 
służyć Bogu tu, na ziemi. Jako ludzie 
nie odrodzeni nie posiadamy wiary, 
bojaźni Bożej ani miłości do Jezusa 

 Konstanty Wiazowski

Potrzeba nawrócenia

TEMAT NUMERU: PRZYjDź KRólESTWO TWOjE!
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Chrystusa. W takim stanie nie cieszy 
nas modlitwa ani społeczność z Nim 
i z Jego ludem. Możemy sprawować 
religijne obrzędy, ale nasze serce nadal 
może być kamienne. Bez nawrócenia 
jesteśmy duchowo martwi. Bez nawró-
cenia nie ma przebaczenia grzechów. 

Każdej niedzieli nasze kościoły są peł-
ne ludzi, ale jak mało to wszystko ich 
interesuje. Są apatyczni, myślą o czymś 
innym, stale rozmawiają o biznesie, 
przyjemnościach, ubiorze. Ich serce 
całkowicie jest zajęte tymi sprawami. 
Ciałem są w kościele, ale umysłem  
i duszą gdzie indziej. Wszyscy oni po-
trzebują nawrócenia! Bez nawrócenia 
nie będą oni pasowali do nieba. Nie 
należy się dziwić, że wielu z nich już 
teraz nie chce być w niebie, bo – jak 
sami mówią – nie będzie tam tak do-
brych rozrywek, którymi jest teraz po-
chłonięte całe ich życie. W takim stanie 
nie nadają się oni do nieba, bo i o czym 
mieliby rozmawiać z Mojżeszem, Da-
widem czy Pawłem?

Do zbawienia każdego człowieka nie-
zbędne są dwa warunki: dzieło Chry-
stusa za nas i dzieło Ducha Świętego 
w nas. Chrystus jest pośrednikiem, za-
stępczą ofiarą i wstawiennikiem poza 
nami, a Duch Święty odnawia i uświę-
ca nasze życie w nas. A zatem wiara 
w Chrystusa i nawrócenie serca są nie-
zbędne do zbawienia dla wszystkich 
ludzi – biednych i bogatych, wykształ-
conych i niewykształconych, starych  
i młodych, chodzących do kościoła jak 
i tych, którzy do niego nie chodzą. Bez 
nawrócenia nie ma zbawienia.

4. Nawrócenie jest możliwe. 
Niektórzy uważają, że nawrócenie jest 
dla nich niemożliwe, że jest to przeżycie 
tylko dla nielicznych. Teraz takie cuda 
się nie zdarzają – mówią. Mamy rodzi-
ny, pracę, musimy jakoś w tym świecie 
funkcjonować. To prawda, nie są oni  
w stanie zmienić samych siebie. Nie po-
trafią zmienić swojej zepsutej ludzkiej 
natury i tchnąć w siebie nowego ducha. 
Ale mimo to każdy człowiek posiada 
możliwość nawrócenia. Dlaczego?

Dzieje się tak ze względu na moc na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim 
jest życie, w Jego ręku są klucze śmierci 

i piekła. To On ożywia, kogo chce (Jan 
5,21). To On tworzy nowe serce i On 
tchnie w nas nowego ducha, zamienia 
nasze serce z kamiennego w mięsiste. 
Jezus Chrystus żyje i dlatego nawróce-
nie jest możliwe! A ponadto nawróce-
nie jest możliwe ze względu na moc 
Ducha Świętego, którego Chrystus po-
syła do serca wszystkich tych, którzy  
w Niego uwierzyli. Ten Duch współ-
działa z Ojcem i Synem w dziele na-
wrócenia grzesznika. To On przekazuje 
życie Chrystusa do serc pokutujących 
grzeszników. To On łamie opór i zmięk-
cza glebę naszych serc i w ten sposób 
prowadzi do nawrócenia. 

Diabeł stara się przekonywać, że na-
wrócenie w czasach dzisiejszych jest 
niemożliwe. To nieprawda! Drogi przy-
jacielu, spójrz na Chrystusa i poddaj 
się działaniu Ducha Świętego, a prze-
konasz się, że dla Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych. On nadal dokonuje cu-
dów! Jeżeli ktoś nie jest jeszcze nawró-
cony, to tylko dlatego, że nadal nie chce 
przyjść do Chrystusa, by darmo wziąć 
wodę życia (Jan 5,40). Nawrócenie jest 
możliwe!

5. Nawrócenie sprawia radość. 
Czy nawrócenie sprawi mi radość, da 
jakąś satysfakcję? – pytają niektórzy. 
Uważają oni, że człowiek nawróco-
ny zawsze musi mieć poważny wy-
raz twarzy, stale napominać młodych 
ludzi, ciągle wzdychać i narzekać na 
szerzące się w świecie zło. Jest to błęd-
ne przekonanie. Nawrócenie w Piśmie 
Świętym zawsze przedstawiane jest 
jako wydarzenie radosne, pełne głębo-
kiego zadowolenia. Radość ta nie jest 
podobna do powierzchownej, świec-
kiej wesołości, jest to głębokie, spokoj-
ne zadowolenie z życia, brak obawy 
przed cierpieniem, a nawet śmiercią.

A jak przedstawia nawróconych lu-
dzi Pismo Święte? Gdy Lewi zostawił 
wszystko i poszedł za Jezusem, „urzą-
dził dla Niego wielkie przyjęcie w swo-
im domu” (Łuk 5,29). A celnik Zache-
usz „przyjął Go z radością” (Łuk 19,6). 
Gdy na skutek zwiastowania Filipa Sa-
marytanie nawrócili się, w ich mieście 
zapanowała wielka radość (Dz 8,8). 
Gdy Etiopczyk uwierzył w Chrystusa  
i przyjął chrzest, „z radością jechał da-

lej swoją drogą” (Dz 8,39). Tak samo 
cieszył się stróż więzienny w Filipii po 
swoim nawróceniu: „cieszył się bardzo, 
że uwierzył w Boga” (Dz 16,34). Całe 
Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, 
że nawrócenie zawsze sprawiało ra-
dość. Niektórzy ludzie mogą mieć złe 
wyobrażenie o nawróceniu, mogą źle  
o nim się wyrażać, ponieważ sami ni-
gdy go nie doświadczyli. 

Człowiek nawrócony jest szczęśliwy, 
ponieważ ma pokój z Bogiem. Jego 
grzechy zostały przebaczone, nie ma 
poczucia winy. Teraz już nie obawia się 
on śmierci i sądu Bożego. Jest szczęśli-
wy, ponieważ w jego sercu panuje po-
kój, jego wewnętrzne życie zostało upo-
rządkowane, zewnętrzne okoliczności  
już nie mają na niego takiego wpływu, 
jak było to dotychczas. Choroba, straty 
materialne, a nawet śmierć nie są w sta-
nie odebrać mu skarbu w niebie, pozba-
wić Chrystusa. Jest wolny, niezależny  
i gotowy na wszystko. Bez przebacze-
nia grzechów, bez nadziei na przyszłość  
i gotowości na spotkanie z Bogiem ni-
gdy nie byłby on szczęśliwy. 

6. Nawrócenia nie da się ukryć. 
Chodzi o to, że skutki nawrócenia 
zawsze są widoczne. Duch Święty, 
jak wiatr czy siła magnesu jest niewi-
doczny, ale skutki Jego działania są 
wyraźnie dostrzegalne. Prawdziwe na-
wrócenie zawsze rodzi widzialne owo-
ce. Dokonuje ono zmiany charakteru 
człowieka nawróconego. Jego uczucia, 
zachowanie i codzienne życie ulega 
zmianie. Nie jest on jeszcze doskonały, 
ale otoczenie wkrótce zauważa, że róż-
ni się on od innych ludzi. Zaczyna on 
coraz bardziej kochać Chrystusa i co-
raz bardziej nienawidzić grzechu, roz-
koszuje się czytaniem Pisma Świętego, 
coraz częściej się modli. Jest cierpliwy, 
wierny, opanowany, stara się być spra-
wiedliwy. U niektórych nawróconych 
widać to bardziej niż u innych. 

Każde prawdziwe nawrócenie da się 
wyraźnie zauważyć. Jeżeli nawrócenie 
nie rodzi żadnych skutków, to należy 
wątpić w jego autentyczność. Jeżeli 
w życiu człowieka nawróconego nie 
widać owocu Ducha Świętego, to nie 
można mówić o jego nawróceniu. Je-
żeli człowiek taki nadal żyje w grze-
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chu, kłamie, przeklina i upija się, to nie 
ma on nic wspólnego z nawróceniem,  
o którym mówi Biblia. Jest to nawróce-
nie fałszywe. A zatem nawrócenie jest 
wydarzeniem biblijnie uzasadnionym, 
prawdziwym, koniecznym, możliwym 
i sprawiającym radość. 

7. Zachęta do nawrócenia. 
W końcu pragnąłbym zapytać cię, dro-
gi przyjacielu, czy jesteś nawrócony? To 
prawda, w Kościele wiele jest obłudni-
ków, ludzi nieuczciwych, ale to jeszcze 
nie powód do tego, aby lekceważyć 
nawrócenie. Fałszywy pieniądz świad-
czy tylko o tym, że są prawdziwe pie-
niądze. Nie pytam cię o to, czy jesteś 
ochrzczony, czy chodzisz do kościoła 
i czy odmawiasz modlitwy. Chodzi  
o to, czy twoje serce zostało przez 
Boga przemienione.

Jeżeli jeszcze to nie nastąpiło, to po-
spiesz się, uciekaj przed niebezpieczeń-
stwem. Życie jest krótkie i niepewne,  
a sąd się przybliża. Pan Jezus nadal 
oczekuje, drzwi zbawienia są jeszcze 
otwarte, łaska Boża wciąż jest dostęp-
na, więc pokutuj i uwierz ewangelii, 
przyjmij Jezusa Chrystusa do swego 
serca. Nie zwlekaj, nawróć się!   

A do tych, którzy są nawróceni, pragnę 
zwrócić się ze słowem zachęty i zbudo-
wania. Upewnijcie się w swoim zbawie-
niu, niech Duch Święty na nowo prze-
kona was, że jesteście dziećmi Bożymi. 
Nawrócenie nie uczyniło was dosko-
nałymi, stara natura nadal daje o sobie 
znać w waszym życiu. Pamiętajcie więc 
o tym, że nawrócony grzesznik nadal 
jest słabym człowiekiem, który każdego 
dnia potrzebuje Chrystusa. Dlatego co-
dziennie wzrastajcie w łasce. Stale pra-
gnijcie szczerego mleka Słowa Bożego, 
abyście mogli wzrastać. Proście Pana, 
aby pomnażał w was skutki nawróce-
nia, uświęcał wasze życie. Starajcie się 
okazywać Bożą łaskę innym ludziom. 
Prowadźcie ich do Jezusa Chrystusa. 
Rozejrzyjcie się wokół siebie i okażcie 
miłosierdzie tym, którzy nie są jeszcze 
nawróceni. Nie wystarczy zaprosić ich 
do swego kościoła, przyprowadźcie ich 
do Boga. Rozmawiajcie z nimi, czy-
tajcie im Słowo Boże, módlcie się za 
nich i pomagajcie im. Niech dobry Bóg 
wam w tym błogosławi.  

Niedawnymi wyborami do par-
lamentu europejskiego zaczął 

się w Polsce prawdziwy maraton. 
W ciągu zaledwie kilkunastu mie-
sięcy czterokrotnie Polacy udają się 
do urn, by oddać swój głos w tak 
ważnych sprawach jak: reprezen-
towanie kraju w Unii Europejskiej, 
zarządzanie społecznościami lokal-
nymi, piastowanie funkcji „głowy 
państwa”, czy wreszcie stanowienie 
prawa w kraju. Wszystkie te kwestie 
ważne są również dla chrześcijan, 

którzy będąc obywatelami Królestwa 
Bożego, winni też nie zapominać  
o odpowiedzialności za rzeczywi-
stość doczesną. Chcąc nie chcąc, 
musimy odpowiedzieć sobie na kilka 
pytań. Zrobimy to w krótkim, trzyod-
cinkowym cyklu poświęconym pro-
blemowi zaangażowania się chrześci-
jan w życie społeczno-polityczne. 

Tu, ale stamtąd
Człowiek wierzący należy rów-
nocześnie do dwóch różnych po-

 Obywatele dwóch królestw - cz. 1.    

Nie z tego świata,    ale w tym świecie

TEMAT NUMERU: PRZYjDź KRólESTWO TWOjE!

Tomasz Kalisz i Janusz Kucharczyk

ZAPROSZENIE • ZAPROSZENIE • ZAPROSZENIE • ZAPROSZENIE

9O-LECIE  
ZBORU W RUDCE
Serdecznie zapraszamy w dniach: 

16.08.2014 r. sobota, godz. 18.00  
na wieczór wspomnień,

17.08.2014 r. niedziela, godz. 10.00   
na nabożeństwo jubileuszowe.

Informacje:  
Jacek Tymochowicz  

- tel. 502618738
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Nie z tego świata,    ale w tym świecie
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IN HIM

Co?           chrześcijański obóz sportowy
Dla kogo?  młodzieży w wieku 17-24  
Gdzie?     teen ranch kopanica (k.augustowa)

Kiedy?  24-31 sierpień 2014
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Facebook :  www.facebook.com  CampTheWinners

''Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie ‘’ 2 Kor 2;14
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WCZASY  
SENIORA  

W RADOŚCI
Wczasy Seniora w Radości w tym roku 
odbędą się w dniach od od 21. lipca 
(rozpoczną się w poniedziałek wspólną 
kolacją) do 2. sierpnia (zakończą się  

w sobotę wspólnym obiadem).  
Koszt pobytu wynosi 650 zł.

Zgłoszenia należy kierować na adres:  
Danuta Marcyniak, Ośrodek w Radości,  
ul. Szczytnowska 35-39 
04-812 Warszawa;  
tel. 22/6155076 wew. 30;  
e-mail: danuta@baptyści.pl

rządków. Poprzez udział w śmierci, 
zmartwychwstaniu i oczekiwaniu na 
powrót Zbawiciela zaangażowany jest  
w dzieło Królestwa Bożego. Ono stano-

wi ostateczny cel jego pielgrzymowania,  
a tym samym wszelkich działań prze-
zeń podejmowanych. Wyposażony  
w moc Ducha Świętego naśladowca Je-
zusa, całym sobą głosi Dobrą Nowinę, 
wprowadzając ją we wszystkich dzie-
dzinach życia, w których na co dzień 
funkcjonuje. Te jednak pozostają ciągle 
częścią obecnego porządku, dalekiego 
od doskonałości, przez Biblię nazywa-
nym światem. Czy nam się to podoba 
czy nie, jako chrześcijanie nie znajdu-
jemy się wszak poza nim. Pismo Świę-

te opisuje ten stan słowami: „Jesteśmy  
w świecie, ale nie z tego świata”. Na ten 
świat zaś, stworzony przez Boga, pod-
dany jego panowaniu, aczkolwiek upa-

dły składa się nieożywiona i ożywiona 
przyroda od najdalszych galaktyk po 
najdrobniejsze drobnoustroje i rodzaj 
ludzki z wszystkimi jego wytworami. 
Te zaś składają się na szeroko pojętą 
kulturę, czy cywilizację obejmującą: 
zwyczaje różnych ludów i narodów, 
ich religię, sztukę, działalność społecz-
ną, gospodarczą i edukacyjną. W tek-
ście tym zaś skupimy się na jednym z jej 
składników, służącym utrzymaniu ładu  
i porządku, czyli polityce. W jaki spo-
sób, jako poddani Chrystusa Króla 

mamy się odnosić do tej sfery? Jak sobie 
dawniej z tym radzono? Na przestrzeni 
dziejów chrystianizmu bardzo różno-
rodnie. Przyjrzymy się więc czterem 
zasadniczym modelom relacji Kościół 
– Państwo.

Ucieczka od świata, czyli 
Kościół zamknięty

Po pierwsze po to, by ocalić najczyst-
sze wartości życia chrześcijańskiego, 
wolne od „wszelkich brudów tego 
świata, gdyż jego bogiem jest szatan” 
częstokroć pojawiała się tendencja do 
mniejszej lub większej separacji od 
niego. Mogła ona przybierać zresztą 
dość rozmaite formy. Już od czasów 
starożytnych w chrześcijaństwie, tak 
wschodnim jak i zachodnim mocno 
zaznaczała się ona w monastycyzmie: 
pustelnicy, eremici, zakony kontempla-
cyjne itp. z takimi skrajnymi jego prze-
jawami jak zamknięte klauzule, nakazy 
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całkowitego milczenia, nakaz umar-
twiania fizycznego itp. W późniejszych 
epokach, choćby w średniowieczu 
widzimy jej kontynuację, także w nie-
których ruchach heterodoksyjnych: bo-
gomilców, czy katarów nawiązujących 
do antycznej gnozy. Podobną postawę 
przyjmowali przedstawiciele przeróż-
nych nurtów odnowy i reformy Kościo-
ła. W XVI wieku, w dobie reformacji 
przykładem tego niech będą niektóre 
radykalne jej odłamy, obecne szczegól-
nie często w ruchu anabaptystycznym. 
Po dziś dzień w swego rodzaju skan-
senie funkcjonują całkowicie apolitycz-
ne wspólnoty amiszów, starających się 
zachować dystans do coraz bardziej 
upadającego grzesznego świata pod-
trzymując obyczajowość i poziom cy-
wilizacyjny z tamtych ich zdaniem, lep-
szych, mniej zepsutych czasów. Z nie-
co podobną postawą mamy niekiedy 
do czynienia w różnych wspólnotach 
protestanckich, nierzadko hołdujących 
pobożności ewangelikalnej w jej fun-
damentalistycznej lub umiarkowanej 
odmianie. Skrajnym jednak przykładem 
takiego akulturowego i apolitycznego 
podejścia niech będzie heterodoksyjne 
wyznanie Świadków Jehowy.

Uległość wobec władzy, 
czyli Kościół lojalny

Po drugie pamiętając o tym, że przecież 
„wszelka władza od Boga pochodzi  
i chrześcijanin powinien być posłusz-
ny zwierzchnościom”, od VI wieku 
(Justynian) w cesarstwie wschodnio-
rzymskim, od tej pory na Zachodzie 
nazywane bizantyjskim rozwinęło się 
stanowisko podkreślające nadrzędną 
rolę władz świeckich. Stają się one 
narzędziem przebóstwienia świata  
i krzewienia w nim Królestwa Bożego. 
Kościół ma im się całkowicie podpo-
rządkować zachowując dla siebie tylko 
kwestie ściśle religijne (cezaropapizm). 
Taka postawa, choć najbardziej repre-
zentatywna aż po dziś dzień dla pra-
wosławia, nieobca była również nie-
którym cesarzom niemieckim już od  
X wieku skutecznie walczącym z wła-
dzą papieską. Jej przejawem jest też 
obecny, pochodzący z Francji gallika-
nizm, a najdobitniej od czasów Refor-
macji ciągle widać go w luteranizmie 

i anglikanizmie. Kościół uznaje tutaj 
dominację państwa we wszystkich 
sferach, poza ściśle duchową, uznając 
go za swe świeckie ramię i pozwalając 
mu na zarządzanie Kościołem, który 
korzysta z jego ochrony przed ducho-
wą konkurencją. Skrajny przejaw tej 
tendencji obserwowaliśmy w zupeł-
nej uległości pewnych wyznań wobec 
reżymów totalitarnych, zarówno na 
Wschodzie jak i Zachodzie. W ramach 
tej postawy chrześcijanie angażują się 
w życie publiczne, ale częstokroć nie 
potrafią w wystarczającym stopniu 
sprzeciwić się państwu w przypadku  
nadużywania przez nie swej władzy.

Podporządkowanie 
państwa, czyli Kościół 

walczący
Po trzecie, chrześcijanie świadomi 
wyższości „Królestwa Bożego, któ-
re jak zaczyn wszystko obejmie nad 
książętami tego świata”, ochoczo prze-
ciwstawiają Państwo Boże Państwu 
Ziemskiemu (Augustyn z Hippony). 
Ta dominująca w Kościele zachodnim 
postawa rozwijała się w średniowie-
czu, podkreślając prymat papieża nad 
cesarzem (papocezaryzm). Podobną 
postawę widać w kalwińskiej Genewie 
i wśród zainspirowanych nią purytan. 
Nie ma tu oczywiście papieża, ale wi-
dzimy analogiczną supremację władzy 
duchowej. Chrześcijanin w życiu pu-
blicznym realizuje zasady wiary, pań-
stwo winno je krzewić, chronić i wspie-
rać a jeśli nie, to Kościół ma prawo mu 
się przeciwstawić. Postawa ta prowa-
dziła często do rozwoju pozytywnych 
wartości społeczeństwa obywatelskie-
go, ale niewolna była też od oczywi-
stych nadużyć, jak instrumentalizacja 
państwa skutkująca różnymi formami 
przemocy religijnej, światopoglądowej,  
etnicznej czy rasowej.

Rozdzielenie porządków, 
czyli Kościół otwarty

Po czwarte, chrześcijanie świadomi 
tego, że „królestwo Pana jest nie z tego 
świata, ale tak jak Bogu należy się to 
co boskie, a cesarzowi to co cesarskie”, 
już od XIV w., czasów Marsyliusza  

z Padwy, a szczególnie najbliższych 
nam braci polskich i pierwszych bapty-
stów postulują całkowity rozdział kom-
petencji władzy świeckiej i duchowej. 
Prowadzi to do neutralności światopo-
glądowej państwa, w którym obywatele 
w swobodzie sumienia współkształtują 
przestrzeń publiczną. Dzisiaj jest to po-
stawa powszechnie przyjmowana, ale 
rozumiana na rozmaite odmienne spo-
soby. Jej elementy bowiem przyjmują 
różne nurty protestantyzmu, a czasami 
nawet posoborowy katolicyzm. Tym 
samym pod jej szyldem można głosić 
hasła skrajne, tak konserwatywne jak  
i antyklerykalne. Ta dwuznaczność jest 
jej główną słabością. To bowiem dzisiaj 
obowiązujący standard w relacjach re-
ligia – społeczeństwo i mało kto odwa-
ża się jawnie go odrzucać.

Zaangażowanie na rzecz 
społeczeństwa

Jak widać, w tej czy innej formie, 
większość chrześcijan na przestrzeni 
wieków przyjmowała postawę odpo-
wiedzialności za otaczający świat i wy-
rażała chęć zmieniania rzeczywistości. 
Musimy bowiem pamiętać, że Chrystus 
umarł za cały świat i jego przemiana 
jest celem Kościoła. Tyle, że jednak 
nie może być dokonywana z pogwał-
ceniem podstawowych chrześcijań-
skich zasad etycznych. One wszak od 
zarania chrystianizmu prowadzą ich 
wyznawców świadomie lub nieświado-
mie do zmiany obyczajów i stosunków 
społecznych. Widzimy to w stosunku 
chrześcijan do kobiet i niewolników  
w antyku, w licznych ruchach odnowy 
– reforma karolińska, działalność cyster-
sów, przemiany społeczno-cywilizacyj-
ne związane z reformacją, wpływ ru-
chów przebudzeniowych (metodyzm, 
ewangelkalizm) na rozwiązywanie pa-
lących wtedy problemów społecznych, 
skutkujących rewolucją przemysłową 
w Anglii, emancypacją Stanów Zjed-
noczonych, walką z niewolnictwem, 
o prawa kobiet, robotników, ruchy 
trzeźwościowe itp. Imperatyw etyczny 
powinien skłaniać nas do świadomej 
partycypacji w życiu publicznym. Jak?  
O tym w następnym odcinku. 
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Robert J. Merecz

Nasz Pan chce, abyśmy modli-
li się o to, aby Jego Królestwo 

przychodziło. W modlitwie, której 
nas sam nauczył to druga prośba. 
Można ją rozumieć, jako praktyczne 
zastosowanie pierwszej: święć się 
Imię Twoje. Bóg jest wywyższony, 
Jego Imię uczczone, gdy Jego Króle-
stwo przychodzi. Oto nasza podsta-
wowa troska: uwielbienie Boga!

Werset 29 z rozdziału 22 uczy nas, 
że troska o realizację tej prośby nie 
powinna ograniczać się do samej 
modlitwy: „Ja przekazuję Wam Kró-
lestwo, jak i mnie Ojciec przekazał” 
– mówi swoim uczniom Pan. Tro-
ska o Królestwo została powierzona 
nam, Jego uczniom. Chrystus doko-
nał tego, co nakazał Mu Ojciec. On 
je ustanowił, rozpoczął; zbudował 
fundament, bez którego by go nie 
było. Ale budowanie go, poszerzanie 
jego wpływu – troska o to, by przy-
chodziło w nas i pośród nas – okazu-
je się naszym obowiązkiem. 

Przyjdź
Królestwo
Twoje!
Jak się do tego dzieła dołączyć?

Mateusz Wichary

Kazanie otwierające 
XXXVI Krajową Konferencję Kościoła

„A wy tak się módlcie: … przyjdź 
Królestwo Twoje” (Mt 6:9-10)

TEMAT NUMERU: PRZYjDź KRólESTWO TWOjE!

Czym właściwie jest Królestwo?
Zanim zastanowimy się, jak z niego się 
wywiązać, zastanówmy się, w zasadzie 
o czym mówi nasz Pan, mówiąc o Kró-
lestwie. CO ma przychodzić? To pytanie 
podstawowe, jeśli mamy wiedzieć, jak je 
wspierać i promować. 

Królestwo Boże to dynamiczna rzeczywi-
stość Bożego panowania. To Boża zmiana 
w tym świecie, którą wprowadza Duch 
Święty przez wiarę w Chrystusa i Jego 
Słowo. I tak w Ewangelii Mateusza (13:33) 
czytamy, że Królestwo jest jak kwas 
wobec ciasta, który zmienia wszystko;  
w Ewangelii Łukasza (17:20-21) czytamy, 
że jest ono „pośród nas” – w osobie Je-
zusa Chrystusa, ale również w więziach, 
jakie dzięki temu tworzymy. Apostoł Pa-
weł w Liście do Rzymian (14:17) postrze-
ga Królestwo bardzo podobnie. Nie jest 
ono widzialne: to nie pokarm i napój.  
I nie na określonym pokarmie czy napo-
ju polega jego obecność w czyimś życiu. 
Raczej, przekonuje, to „sprawiedliwość, 
pokój i radość w Duchu Świętym”. Spra-
wiedliwość, pokój i radość – to wszyst-
ko cechy naszego postępowania, czy 

postawy względem innych. Królestwo 
Boże jest więc zmianą, jaka w nich za-
szła pod wpływem Ducha Świętego. To 
nowy wpływ, który rodzi się w podda-
nym Chrystusowi sercu, a rozprzestrzenia 
poprzez nowe więzi, jakie tworzymy.

Pamiętając, że kazanie na Górze to wola 
Króla wobec obywateli Królestwa (wszak 
ich jest Królestwo Niebios: rozdz. 5, wer-
sy 13 i 10), bycie solą i miastem na gó-
rze, którego zadaniem jest sprawiać, aby 
obserwatorzy „chwalili Ojca, który jest  
w niebie” (5:16), jest zadaniem zaangażo-
wania się we wpływ owego Królestwa na 
świat. Mamy szukać najpierw Królestwa 
Bożego i jego sprawiedliwości (6:33): oto 
nasz cel. 
 

Jak się o nie troszczyć?
Co więc robić – poza już wspomnianą 
modlitwą – aby ono przychodziło? Myślę, 
że odpowiedź jest bardzo prosta: jeśli za-
leży nam na rozwoju Bożego Królestwa, 
mamy troszczyć się o Boży Kościół.

Pozwolę sobie zilustrować to następu-
jąco. Bóg chce, aby miłość rodzicielska  

W artkule fotografie z XXXVI KKK, fot. Szymon Chąciak
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i małżeńska istniały. Powołuje więc ro-
dzinę – której fundamentem jest więź 
męża i żony (wkrótce stających się za-
zwyczaj ojcem i matką). Rodzina służy 
więc owej dynamicznej rzeczywistości 
miłości; jest strukturą, w której ona się 
rodzi i trwa. Jest również miejscem,  
z którego promieniuje i wpływa na 
świat. 

Podobnie sprawa ma się z Kościołem 
i Królestwem. Bóg powołuje swój Ko-
ściół, aby był miejscem, gdzie obja-
wia się Królestwo Boże i skąd wpływa 
na cały świat. Tak jak troska o rodzinę 
wpływa na to, że jest zdrowa i widać 
w niej miłość, tak troska o Kościół spra-
wia, że gdy jest tym, czym powinien 
być, objawia się w nim panowanie Boga 
– czyli Jego Królestwo. I choć wzrost 
Królestwa daje tylko Bóg i to nawet wte-
dy, gdy nic nie robimy (patrz: Mk 4:26-
27), to przecież zgodzimy się z aposto-
łem Pawłem, gdy widząc swoją ważną 
rolę w tym dziele, pisze: „Ja zasadziłem, 
Apollos podlał, a wzrost dał Bóg” (1 Kor 
3:6). To prawda, że „ani ten, co sadzi, 
jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz 
Bóg, który daje wzrost” (3:7). Jednak, 
trzeba sadzić i podlewać: „ten, co sadzi 
i ten, co podlewa jedno mają zadanie  
i każdy własną zapłatę odbierze według 
swojej pracy. Albowiem współpracow-
nikami Bożymi jesteśmy” (3:8-9a). 

Podsumowując więc: jeśli dbamy  
o Boży Kościół, robimy to, co do nas 
należy, aby Królestwo Boże przycho-
dziło do nas i poprzez nas do 
innych. Jak więc to 
czynić?

Dbajmy o apostolski fundament
„Fundamentu nikt nie może założyć 
innego oprócz tego, który jest założo-
ny, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 
3:11). Ten fundament został założony 
jeden raz w historii, przez dzieło i obja-
wienie Jezusa Chrystusa. Mamy na nim 
się opierać i nic więcej nam nie trzeba. 
Wielki nakaz misyjny nie brzmi: „idźcie 
i czyńcie uczniami wszystkie narody, 
ucząc je przestrzegać wszystkiego, co 
wam przykazałem i jeszcze przykaże 
w kolejnych pokoleniach” ale: „ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam 
przykazałem” (Mt 28:20). Nic więcej 
nie trzeba. Oto fundament, na którym 
mamy budować. A Chrystus będzie  
w tym z nami – aż do skończenia świata. 

To fundament apostolski, bowiem oni 
byli tego świadkami i przekazali nam 
natchniony przez Ducha przekaz owych 
wielkich Bożych dzieł i zasad, którymi 
Kościół ma żyć aż do powrotu Pana. 
Oparcie się na Słowie Bożym to więc 
zupełna podstawa. To, czy na nim bu-
dujemy, rozstrzyga o naszej wieczności: 
„Kto wierzy w Syna, ma żywot wiecz-
ny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy 
żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” 
(J 3:36). Przestroga przed odejściem jest 
przerażająca: ci, którzy to czynią „nada-
remno uwierzyli” (1 Kor 15:2). 

Co głosisz? Czym się 
karmisz? 

Gdzie prowadzisz swój zbór? O czym 
nauczasz? Kto jest w centrum twoich 
kazań? Czy uczysz wiary, czy zwątpie-
nia? Nadziei, czy obojętności? Czy pro-
wadzisz słuchaczy do Boga, czy Boga 
czynisz na obraz i oczekiwanie swoich 
słuchaczy? „Przyjdzie czas, że zdrowej 
nauki nie ścierpią” i „żądni tego, co ucho  
łechce” powybierają sobie takich na-
uczycieli, którzy uspokajają ich dusze (2 
Tm 4:3). Obyśmy nie byli między nimi!

Dbajmy o jedność
Zarówno w zborach, jak i między nimi. 
Kościół bowiem to miejsce pojednania 
ludzkości. Dwie najbardziej wrogie so-
bie grupy w starożytności: Żydzi i poga-
nie – stali się w nim jednym. „Z dwojga 
jedność powstała”, bowiem Chrystus 
„jest pokojem naszym” (Ef 2:14). 

Nie ma dwóch rodzajów chrześcijan.  
W chrześcijaństwie najbardziej cenne 
jest to, co powszechne. „Przez niego 
[Chrystusa] mamy dostęp do Ojca jed-
ni i drudzy w jednym Duchu” (Ef 2:18) 
– czy może być wspanialszy zaszczyt? 
A jest cechą wszystkich, nawet najsłab-
szych chrześcijan, tak samo, jak naj-
większych. 

Kiedy odwiedzam zbory, bardzo czę-
sto kończę 
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modlitwą błogosławiącą Zbór i proszę 
jego przedstawiciela o modlitwę bło-
gosławiącą Radę Kościoła. Wierzę, że 
ma to głęboki sens. Że błogosławienie 
siebie nawzajem tworzy czystą, zdrową 
atmosferę. Potwierdza, że sprawy mię-
dzy nami są załatwione, a wszelkie róż-
nice potrafimy wypełnić miłością i prze-
baczeniem. Albo przynajmniej, że one 
nie warunkują naszej jedności, skoro 
potrafimy się błogosławić. Błogosław-
my się więc. To daje zachętę, siłę i zbu-
dowanie. Bracia i siostry, błogosławmy 
sobie nawzajem w zborach, szczegól-
nie tam, gdzie trzeba najpierw zasypać 
rowy czy nawet przepaście niechęci  
i wrogości. Niech owo błogosławienie 
będzie jak cenny olejek, który spływa 
na innych i przynosi wspaniały zapach 
Bożej obecności. 

Dbajmy o poddanie Duchowi Świętemu
W całej Księdze Dziejów Apostolskich 
to Duch Święty inspiruje misję Kościoła. 
Jego początek to właśnie zesłanie Ducha 
Świętego, który zamieszkał pośród swe-
go ludu, sprawiając, że w nieznanych 
językach „głoszą wielkie dzieła Boże”. 
To On stoi za skutecznością głoszonego 
Słowa i odwagą w jego zwiastowaniu.  
Ale do tego trzeba modlitwy. Czy 

się modlisz? Czy szukasz woli  
 

Bożej? Paweł w Liście do Rzymian (9:1) 
czyni bardzo osobiste wyznanie o swej 
trosce względem swych rodaków. I do- 
daje słowa: „a poświadcza mi to su-
mienie moje w Duchu Świętym”. Jego 
sumienie – taki obraz poddaje ów tekst 
– jest zanurzone w Duchu; otoczone 
Jego obecnością. To oznacza uprzedni 
proces poddawania – w modlitwie wła-
śnie – swoich uczuć, postaw, pragnień, 
celów – Duchowi Świętemu, tak w Jego 
sprawdzaniu naszego serca, jak i wery-
fikacji ich w świetle prawd natchnione-
go przezeń Słowa. To właśnie sprawia, 
że jesteśmy jak apostoł pewni tego, że 
nasze motywacje i cele są właściwe  
i czyste. A przez to zyskujemy odwagę, 
siłę przekonania i gorliwość. 

Bez modlitwy nie będziemy odważni 
i kreatywni. Módlmy się, abyśmy byli 
takimi właśnie ludźmi. Abyśmy nie byli 
„jak zmącone źródło” przed niewie-
rzącymi, ale znów, wzorem apostoła 
Pawła, modlili się o „mowę do śmiałe-
go zwiastowania ewangelii”, gdyż tak 
ją zwiastować właśnie powinniśmy  
(Ef 6:19-20). Módlmy się o swoje mo-
tywacje i pragnienia, aby to Duch nimi 
kierował i Bóg był w nich uwielbiony. 

Dbajmy o nabożeństwa
W Dziejach Apostolskich napotykamy 

w rozdziale 13, wersie 2 dość dziwne 
sformułowanie: „A gdy  

oni odpra-

wiali służbę Pańską i pościli...”. Co to 
znaczy „odprawiać służbę Pańską”?  
W grece to słowo liturgonton – od któ-
rego pochodzi polskie słowo liturgia. 
Na pewno nie chodzi o liturgię w sen-
sie rozbudowanej struktury kultowej, 
jaką dziś posiadają ją niektóre Kościoły.  
Chodzi jednak najwyraźniej o pew-
ną regularną praktykę przychodzenia  
przed Boga, zgromadzania się; wspólne-
go czczenia Jego imienia. Innymi słowy, 
o jakieś nabożeństwo. I Bóg najwyraź-
niej był obecny i uhonorował ich wysi-
łek, nie uznał, że to przerost formy nad 
treścią, skoro dalej czytamy: „...rzekł 
Duch Święty”. W innym miejscu apo-
stoł Paweł instruuje Tymoteusza: „pilnuj 
czytania i nauki” (1 Tm 4:13). Chodzi  
o życie zboru: o publiczne czytanie  
Słowa i nauczanie. 

Pilnujmy więc. Co jest w centrum Two-
jego nabożeństwa? Czego uczą się  
o Bogu ci, którzy przychodzą? Czy 
uczą się bojaźni i świętości Boga? 
Czy uczą się, że przez Chrystusa 
mogą znaleźć przebaczenie wszyst-
kich grzechów i pojednanie z Bogiem? 
Kto stoi w ich centrum – oni sami, czy 
Bóg? Co jest głoszone? O czym mó-
wią pieśni i na czym skupiają uwagę  
zebranych? 

Tego wszystkiego trzeba pilnować. 
Czyli, nie jest tak, że cokolwiek nam 
wychodzi, jest od Ducha. Dobrze, gdy 
zaskakuje nas na nabożeństwie Duch. 
Gorzej, gdy nieprzygotowany brat lub 
siostra. Jeszcze gorzej, gdy próbuje 

zwalić to na Ducha. Pilnujmy. 
Bóg się wtedy do tego 

przyznaje!
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Dbajmy o perspektywę wieczności
„Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie 
przeklęty!” (1 Kor 16:22). Te ostre słowa 
mają otrzeźwić i nas. Z owej miłości – 
za przykładem Pawła – mamy zawołać: 
„Marana tha!”, czyli: „Panie, przyjdź!”.

Doczesność jest ważna tylko w per-
spektywie wieczności, bo pojednanie 
z Bogiem dotyczy wieczności. Przez to 
dowartościowuje teraźniejszość, skoro 
to ona rozstrzyga o sprawach ostatecz-
nych. Choć jednocześnie zmusza ją 
do stanięcia w cieniu rzeczywistości 
ostatecznej. Pojednanie, Kościół, wia-
ra, Bóg nie dotyczy więc jedynie spraw 
międzyludzkich, naszej codzienności. 
Przeciwnie: nasza wiara każe nam za-
wsze sięgać wyżej, patrzeć szerzej, nie-
jako jedynie „przy okazji” zahaczając 
o doczesność, jakkolwiek by nie było 
to dla tej ostatniej znaczące. Bez tego 
wymiaru naszej wiary gubimy biblijną 
perspektywę. Arnold Toynbee, teoretyk 
historii przestrzegał przed ześrodkowa-
niem na doczesności. To oznaczałoby, 
że „cały sens istnienia duszy zawiera się 
w dziejach”. Wtedy najwyższym celem, 
jaki jest dla nas możliwy to „społeczny 
rozwój wspólnot”. I dodaje: „Oddawa-
nie czci stworzonej przez człowieka in-
stytucji – efemerycznej, niedoskonałej, 
a często w swym działaniu na wskroś 
złej, musi być czymś niewłaściwym”. 

Warto o tym pamiętać. Jako chrześcija-
nie powinniśmy zachować zdrowy dy-
stans do wszelkich prób samozbawienia 
się człowieka – przez nowe regulacje 
prawne, przez nowy program napra-
wy społecznej, przez wejście (bądź 
wyjście) do Unii Europejskiej. Choć te 
wszystkie wymiary naszego życia mają 
na nas wpływ i słusznie robimy wyra-
biając sobie w tych sprawach zdanie  
i może nawet do pewnego stopnia się  

w nie angażując, pamiętajmy, że nasza 
nadzieja ma swe źródło w czymś in-
nym. Konkretnie, w dokonanym dziele 
krzyża i zmartwychwstaniu naszego 
Pana, które sięga poza tę doczesną krzą-
taninę ludzkości. Świat trzeba zmieniać, 
ale pamiętając, że to dopiero przygryw-
ka do tego, co ma nastąpić, gdy wróci 
Chrystus, „a Królestwu Jego nie będzie 
końca”. 

Dbajmy o powszechność
Zbawienie jest dla wszystkich (1 Kor 
1:21-29). Nie tylko dla mądrych, bądź 
tylko dla głupich. Nie tylko dla męż-
czyzn, bądź tylko dla kobiet. Nie tylko 
dla bogatych, bądź tylko dla biednych. 
Nie tylko dla wielkich, bądź tylko dla 
małych. Nie tylko dla Polaków, czy 
tylko dla Niemców. Dla tych z miasta  
i tych ze wsi. Dla starych i młodych. 
Dla wszystkich. 

Dbajmy o to w naszych zborach. Nie 
dawajmy nikomu odczuć, że jest nie-
mile widziany – bo nie jest z naszych 
rodzin, bo nie jest ubrany jak większość 
z nas, bo ma inny akcent, czy z jakie-
gokolwiek innego powodu. To Bóg wy-
biera członków tej rodziny, nie my, aby 
„żaden człowiek nie chełpił się przed 
obliczem Bożym” (1 Kor 1:29). Nikt  
z nas nie jest kimś bądź czymś szcze-
gólnym; nie mamy się czym chlubić  
a to, że w Kościele spotykają się wszy-
scy, tego dowodzi najlepiej. 

Dbajmy o miłość
Miłość to trud (1 Tes 1:3). Konkretna 
postawa wysiłku, czyli przełamywania 
siebie, robienie rzeczy trudnych, na 
które wcale nie mamy ochoty. To po-
święcenie. Dlatego w Liście do Filipian 
Paweł przekonuje nas do – wydawałoby 

się – prostych spraw w bardzo wysoki 
sposób: „Jeśli więc w Chrystusie jest 
jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, 
jakaś wspólnota Ducha – a przecież 
to wszystko jest, prawda? – dopełnijcie 
radości mojej i bądźcie jednej myśli, 
mając tę samą miłość, zgodni, ożywie-
ni jednomyślnością. I nie czyńcie nic  
z kłótliwości ani przez wzgląd na próż-
ną chwałę, lecz w pokorze uważajcie 
jedni drugich za wyższych od siebie” 
(Flp 2:1-3). Czy trzeba aż przykładu 
Chrystusa, aby przekonać nas, byśmy 
byli ofiarni? Najwyraźniej trzeba. Pytać  
o to, czy w Chrystusie jest coś zachę-
cającego, pocieszającego w miłości Bo-
żej? Najwyraźniej trzeba. Ale zwróćmy 
uwagę: jak praktyczne dla Pawła są to 
prawdy wiary. I nie chodzi o to, żeby-
śmy po prostu poczuli się dobrze. Cho-
dzi o to, byśmy się szanowali, słuchali. 
Nie kłócili. Zaprzestali wywyższania 
kosztem innych. Byli zgodni. 

Proste, a trudne. Oczywiste, a niespoty-
kane. Miłość w teorii da się łatwiej opa-
nować niż w praktyce. Paweł wzywa 
nas do tej ostatniej. 

Wnioski
Królestwo Boże pośród nas i w nas. To 
nadzieja chwały (Kol 1:27). To najpięk-
niejsze, co otrzymaliśmy. To obecność 
Trójjedynego Boga – miłości Ojca, ła-
ski Syna i społeczności Ducha – w nas. 
Oto, Kto nas zmienia. W prozaicznej 
codzienności. 

Ów Bóg łączy nas razem, aby w Ko-
ściele było widać, pomiędzy nami,  
w naszej odnowionej postawie – że 
On faktycznie pośród nas działa. Dbaj-
my o tę nową społeczność. Dbajmy  
o Kościół, aby Boża chwała, chwała 
Jego zmieniającej obecności uwielbiała 
się w nas i przez nas, Amen.  
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Czy ktoś zastanawiał się, co znaczy 
słowo modlitwa? Pewnie nie, bo 

każdy rozumie sens tego wyrażenia. 
Aleksander Brückner, klasyczny ba-
dacz etymologii słów naszego języka 
wywodzi je z pradawnego słowa „mol-
da” oznaczającego prośbę. Co cieka-
we, w języku angielskim słowo „pray-
er” pochodzi od starofrancuskiego sło-
wa „prier” także oznaczającego prośbę 
bądź petycję. 

Prawdę mówiąc, wiedza ta niewiele 
wnosi do naszej duchowości, bo modli-
twa i tak kojarzy nam się z proszeniem 
Boga o coś. Znacznie bardziej inspi-
rujące dla mnie było odkrycie innego 
słowa oznaczającego modlitwę, miano-
wicie greckiego proseuche. Występuje 
ono w Nowym Testamencie 37 razy 
(najczęściej w Dziejach Apostolskich – 
aż dziewięciokrotnie – ale to nas chyba 
nie dziwi: Kościół pierwszych uczniów 
Chrystusa znał i doceniał wagę oraz 
moc modlitwy). 

Tak naprawdę, przywołane przeze 
mnie greckie słowo ma dwa znacze-
nia. Poza wspomnianą modlitwą ozna-
cza również miejsce modlitwy, a także  
w nawiązaniu do tego drugiego pojęcia 
– miejsce położone z dala.

I właśnie to ostatnie określenie zwró-
ciło moją uwagę na coś istotnego dla 
mnie. 

Jeśli chcemy się modlić o coś, co jest 
dla nas przedmiotem troski, musimy się 
od tego oddalić, nie w sensie fizycz-
nym, ale mentalnym; to nie może nas 
wiązać, pętać nam nóg, zatrzymywać 
głosu w gardle. Musimy uwagę skupić 
na Bogu, a nie na tej sprawie. Przy-

chodzimy do Boga, a oddalamy się od 
sprawy. Zamiast zbliżać się do sprawy, 
a oddalać od Boga. Ważne jest zadanie 
sobie pytania: 

Na co patrzę, na czym skupiam swoją 
uwagę? W znaczeniu – co jest większe: 
problem i jego skutki czy Bóg i Jego 
rozwiązania? Nie ma wyjścia – może-
my się znaleźć albo w cieniu Boga pa-
trząc na problem, albo w cieniu proble-
mu, zerkając jedynie na Boga. Problem 
sprawi, że Bóg stanie się mały, bo od-
dalony od nas, albo to Bóg sprawi, że 
problem zmaleje do właściwych pro-
porcji w konfrontacji z Wszechmogą-
cym. Dlatego Jakub pisze: „Zbliżcie się 
do Boga, a zbliży się do was” (Jk 4:8)  
– i ma to sens nie tylko w kontekście 
szukania Jego pomocy, ale też odwró-
cenia się od swojego sposobu radze-
nia sobie z życiem. Apostoł dodaje 
bowiem zaraz w następnym zdaniu: 
„Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyść-
cie serca, ludzie o rozdwojonej duszy”.

Słowa proseuche używa Paweł pisząc 
do Efezjan: „W każdej modlitwie i proś-
bie zanoście o każdym czasie modły 
w Duchu i tak czuwajcie z całą wy-
trwałością i błaganiem za wszystkich 
świętych” (Ef 6:18). Modlitwa jawi się 
tu, jako wysiłek, który podejmujemy, 
aby stawić czoło problemowi, wyjść 
naprzeciw potrzebie – i to nie tylko 
własnej. Wciąż musimy się oddalać od 
czysto ludzkiego postrzegania spraw  
i poddawać siebie oraz te sprawy Bogu. 
Wiedząc, że jest to pewna walka, jaką 
podejmujemy o swoje życie (a także 
o życie innych). To nie jest po prostu 
sposób na rozwiązywanie problemów. 
To nie jest metoda na układanie sobie 
życia w możliwie wygodny sposób, po-

zbawiony problemów, gdzie Bóg jest 
Tym, który nam je zdejmuje z barków. 
Modlitwa to wychodzenie naprzeciw 
problemowi, ruszanie z miejsca, aby  
z problemem się zmierzyć, a nie przed 
nim uciec. 

Modlitwa to także oddalanie się od 
sposobów i metod tego świata, aby 
układać sobie życie w obliczu proble-
mów, aby szukać łatwych rozwiązań 
i unikać tych trudnych i niechcianych. 
Odchodzimy od „tamtych” rozwiązań 
na rzecz tych, do których się zbliży-
liśmy. Podjęliśmy wysiłek, dokonali-
śmy rozumnego wyboru – wybraliśmy 
Boga w miejsce problemu, któremu nie 
chcemy służyć. Już nie. Odtąd to nie 
problem ma nam organizować życie, 
nie on ma skupiać na sobie nasze myśli, 
ale Bóg. Czy nie tego właśnie uczą nas 
bohaterowie Słowa? 

„Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę 
wyczekiwał Boga mojego zbawienia. 
Mój Bóg mnie wysłucha!” – mówi Mi-
cheasz (Mich 7:7). A Habakuk stawia 
przed nami jeszcze większe wyzwa-
nie: „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje 
owocu, a na winoroślach nie ma gron. 
Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie do-
starcza pożywienia. W ogrodzeniu nie 
ma owiec, a w oborach nie ma bydła. 
Lecz ja będę radował się w Panu, wese-
lił się w Bogu mojego zbawienia” (Hab 
3:17-18). 

I na tym właśnie polega idea proseuche 
– problem jest realny, ludzkiego roz-
wiązania nie widzisz, ale podejmujesz 
decyzję, by oddalić się z miejsca, gdzie 
panuje zatroskanie i udać się w miej-
sce, w którym króluje zaufanie.  

MODLITWA TO RUCH,

Boże słowa

Włodek Tasak

a nie zastygnięcie w miejscu
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Z pewnością słyszeliście tę znaną 
amerykańską maksymę, że jeśli 

Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. 
Otóż niekoniecznie. Po pierwsze: lepiej 
nie być wtedy na 10 piętrze! Po drugie: 
zamknięte drzwi to czasem najlepsze, 
co może nas spotkać. Jeśli bowiem 
Bóg podejmuje rolę odźwiernego, to 
z pewnością nie możemy tu myśleć  
o przypadku, czy bezmyślności. Jednak 
– jak łatwo się domyślić – nie za każ-
dymi zamkniętymi drzwiami stoi Bóg. 

Symbolice drzwi nie brakuje znaczeń. 
Na przykład: otwarte – to metafora  
przejścia, dostępu, niezakłóconej ko-
munikacji, nowych możliwości. Wiele  
drzwi wskazuje na różne możliwości  
wyboru i związany z tym dylemat. 
Pojedyncze – na jedyne rozwiązanie, 
a czasem na jedyną szansę. Z kolei za-
mknięte drzwi oznaczają przeszkody, 
trudności, nieplanowany postój, za- 
blokowanie dotychczasowych działań 
i możliwości. Ze względu na naszą  
niewiedzę i nieosiągalność tego, co 
znajduje się za drzwiami, symbolizują 
one czasem niemożność dotarcia do 
celu, albo sugerują jakąś tajemnicę. To 
także symbol braku otwartości, oddzie-
lenia się, zablokowania, wyizolowania. 
A czasem – ochrony i bezpieczeństwa 

(drzwi chroniące przed zimnem, zło-
dziejami, przed obcymi wpływami).

Zamknięte drzwi a Królestwo Boże

W mieszkaniu otwarte drzwi umożli-
wiają komunikację, a zamknięte chro-
nią prywatność. Domownicy posiadają 
klucz. Goście mogą zapukać i wołać,  
a zostaną rozpoznani i wpuszczeni. Dla 
ludzi ze złymi zamiarami jest to bariera, 
choć nie zawsze trudna do pokonania. 

Podobnie możemy spojrzeć na Boże 
Królestwo. Jest przewidziane dla do-
mowników i zaproszonych gości. I jest 
chronione, aby nie mógł się tam dostać 
nikt, kto chce niszczyć, kraść i zabijać. 
W tym kontekście drzwiami jest Jezus, 
a kluczem wiara w Niego. Nie wejdzie-
my do „owczarni”, jeśli nie pojednamy 
się z Bogiem, na Jego zasadach. 

Boże Królestwo wyznacza pewne ramy, 
w których możemy się bezpiecznie 
poruszać. Ale jest to skomplikowana 
„budowla”, której nie możemy poznać  
i zrozumieć od razu. Spełnia różne 
funkcje i posiada pewne „pomieszcze-
nia” skrywające szczególne tajemnice 
i skarby. Drzwi do nich są zamknięte  
i nie każdy jest powołany, by tam wcho-
dzić. Nie wszystkim jest to potrzebne. 

A może po prostu są tam rzeczy przez- 
naczone na później, gdy do nich doj- 
rzejemy? Podobnie przecież przed ma-
łym dzieckiem zamyka się niektóre po-
mieszczenia i szafki, aby nie miało do-
stępu do rzeczy, którymi może sobie 
zrobić krzywdę. Gdy jednak nauczy 
się reagować na słowne polecenia i le-
piej rozumie sens zakazów, to wtedy 
może poruszać się z większą swobodą.

Zamknięte drzwi a Boża wola
Bóg może „zamykać i otwierać drzwi”, 
kiedy tylko zechce. Ten obraz oznacza 
otwieranie pewnych możliwości lub 
ich zamykanie. To z reguły radykalne 
i niepodważalne działanie, którego nie 
sposób zmienić. W takiej sytuacji zna-
lazł się faraon, który żadnym swoim 
pomysłem nie powstrzymał ludu Izra-
ela przed opuszczeniem Egiptu. Podob-
nie król Saul – najpierw to on „zamknął 
drzwi” Bogu, drzwi swojego serca  
– w konsekwencji Bóg „zamknął drzwi” 
jego „kariery”. A przez cały ten czas 
Dawid, który już był namaszczony na 
króla musiał czekać, aż dopełnią się 
Boże plany i wreszcie „otworzą się 
drzwi” umożliwiające mu rządzenie.  
Z kolei prorok Jonasz miał „otwarte 
drzwi” do Niniwy, miasta, które po-

Aneta Krzywicka Zamknięte drzwi
Inspirujące symbole
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trzebowało ostrzeżenia, natomiast 
wszystkie drogi ucieczki od wykonania 
zadania były zamknięte. Izraelici upro-
wadzeni do niewoli babilońskiej mieli 
„zamknięte drzwi” powrotu do ojczy-
zny przez siedemdziesiąt lat. I jeszcze 
inny przykład: apostoł Paweł zamierzał 
głosić Ewangelię w Macedonii, ale Bóg 
„zamknął drzwi”. Chociaż rzecz była 
słuszna, to planem Bożym było udanie 
się na tereny Grecji. Raz nic nie można 
było wskórać, a innym razem działo się 
to, co wcześniej było poza zasięgiem 
ludzkich możliwości.

Powyższe przykłady i wiele innych po-
kazują, że Boża wola nie jest podykto-
wana grymasem czy chwilową fanabe-
rią. Jest celowa i zaplanowana, choć 
nie zawsze dla nas zrozumiała, choćby 
z tej przyczyny, że nie znamy wszyst-
kich faktów. 
 
Zamknięte drzwi a życiowe wybory
Jako wierzący otrzymaliśmy obietnicę, 
że Duch Święty nas poprowadzi – nie 
tylko ku dojrzałości, ale i ku właści-
wym wyborom. Pozornie życie ma 
wiele opcji, jak skomplikowany labi-
rynt. W praktyce jednak wiele spraw, 
takich jak np. nasz charakter, wycho-
wanie i wykształcenie sprawiają, że ży-
cie bardziej podobne jest do długiego 
korytarza, który czasem tylko się roz-
widla. Dochodzimy do miejsca, gdzie 
jest wiele możliwości wyboru – wiele 
drzwi otwartych lub dających się otwo-
rzyć, a za nimi kolejne drogi. Nie zna-
jąc przeszłości nie wiemy, dokąd nas 
te drogi zaprowadzą. Czy będą łatwe, 
czy trudne, czy wytrwamy. W takiej 
sytuacji każda z możliwości wydaje się 
tak samo niepewna i tajemnicza. Ale 
Bóg zna przyszłość i wie, która trasa 
w rezultacie okaże się dla nas najbar-
dziej korzystna. Zdarza się niekiedy, że 
zostajemy z dylematem na dłużej, albo 
możemy wejść, gdziekolwiek chcemy. 
Jednak, gdy okazuje się, że w istocie 
tylko jedne drzwi są otwarte, można 
odetchnąć z ulgą. Bóg przygotował dla 
nas najlepszą drogę – choć nie zawsze 
łatwą i piękną. Z tą pewnością idziemy 
dalej nawet, jeśli widok za drzwiami 
nie okaże się zbyt zachęcający i atrak-
cyjny. Nie zakosztujemy takiego poko-
ju i wiary, jeśli zostaniemy w miejscu 

lub wejdziemy przez inne drzwi, które 
wydają się nam bardziej obiecujące. 

Korytarze z wieloma drzwiami wydają 
się łatwiejszą opcją niż te, w których 
na pierwszy rzut oka nie ma żadne-
go wyjścia. Jeśli ktoś potrzebuje rady  
w poszukiwaniu dalszej Bożej drogi, to 
polecam zastosować pokorę. Po prostu 
oczy pełne dumy i roszczeń nie umie-
ją zauważyć skromnych początków  
i niepozornych szans. Pokora umniej-
sza nasze ego, a wtedy jesteśmy w sta-
nie „zmieścić się” w przejścia, których 
wcześniej nie bralibyśmy pod uwagę. 
Mam nawet wrażenie, że Bóg lubi 
umieszczać najcenniejsze skarby za 
niepozornymi drzwiami.

Czy jednak zawsze chcemy iść tam, 
gdzie nas Duch prowadzi? A może za 
dużo energii poświęcamy szarpiąc się  
z drzwiami, które Duch Święty łaska-
wie przed nami zamyka? 
 
Zamknięte drzwi a determinacja
Są jednak i takie drzwi, do których mu-
simy się wytrwale dobijać. „Kto koła-
cze, temu otworzą” – powiedział Jezus 
w kontekście modlitwy pełnej wiary, 
odwagi i zaangażowania. Jeśli jesteś 
pewien, że za zamkniętymi drzwiami 
znajduje się dokładnie to, czego po-
trzebujesz lub ktoś, kogo potrzebujesz, 
nie wahasz się i nie ustajesz. Wyobra-
żam sobie, z jaką energią będzie walił 
w drzwi mieszkania pediatry sąsiad, 
któremu w środku nocy zachorowało 
dziecko. Albo wycieńczony podróż-
nik, gdy zobaczy sklepik z wywieszką 
„chwilowo nieczynne”. Potrzeba ratun-
ku i zaspokojenia okazuje się wtedy sil-
niejsza niż konwenanse. 

Bóg zachęca, byśmy do Niego przy-
chodzili. Nie pozamykał się na cztery 
spusty, nie stwarza sztucznych barier. 
Dlatego myślę, że najczęściej drzwi, 
które stoją nam na drodze do Boga wy-
nikają z naszych ograniczeń w rodzaju 
niewiary, słabości, braków w postawie 
czy fałszywego pojmowania Boga, np. 
że jest surowy i niechętny. Tego ro-
dzaju drzwi musimy sforsować. I Bóg 
tego za nas nie zrobi. Dobre chęci  
i marzenia to może być za mało, raczej 
potrzebna jest silna autentyczna deter-
minacja i wytrwałość. Ilekroć modliłam 

się w ten sposób, to jakby waliły się 
mury w moim umyśle. Jakbym wycho-
dziła z więzienia mylnych poglądów na 
temat Boga. A wraz z przełomem przy-
chodziła świadomość własnej zależno-
ści od Boga. Taka modlitwa wymaga 
wysiłku, ale to dobry sposób, aby wiara 
stała się silniejsza. 

Zamknięte drzwi a rutyna
Ludzkie myślenie jest dość przewrotne. 
Ekscytujemy się nowościami, zmien-
nością, ruchem, ale niemal wszystko 
próbujemy sobie ułatwić i zamienić  
w bezpieczną rutynę, ponieważ mózg 
nie jest w stanie znosić ciągłego obcią-
żenia nowością. Powtarzalne sekwen-
cje codziennych czynności zamienia-
my w nawyki po to właśnie, by się na 
nich nie skupiać. Ale podążając utarty-
mi szlakami i wypróbowanymi rozwią-
zaniami często po prostu nie potrafimy 
zauważyć, że w międzyczasie zmieniły 
się okoliczności i stary nawyk nie pasu-
je już do nowej sytuacji. 

Podobne mechanizmy sprawiają, że 
przestajemy zauważać w mieszkaniu 
drzwi, które są stale otwarte lub stale 
zamknięte. I zapominamy, że te otwar-
te mogą zostać zamknięte, bo przecież 
do tego służą. Nagła przeszkoda uru-
chamia myślenie i emocje (te wybu-
chają dość nagle i w mało kontrolowa-
ny sposób). Zatrzymuje nas, ale dzięki 
temu możemy na nowo zbadać fakty 
i przeanalizować sytuację. W konse-
kwencji motywuje do znalezienia inne-
go rozwiązania. Z perspektywy czasu 
inaczej patrzymy na życiowe zmiany, 
przeszkody i wyzwania choćby dla-
tego, że zapewniają nam motywację, 
kondycję i wspomnienia. Często nazy-
wamy je „punktami zwrotnymi”. 

Może więc czasem zamknięcie pew-
nych drzwi to jedyny sposób, abyśmy 
nie gnuśnieli i ruszyli głową? 

Zamknięte drzwi a przegląd serca
Niespodziewanie zamknięte drzwi to 
sytuacja pełna emocji lub odrętwienia, 
smutku lub walki, rezygnacji lub wy-
siłku, bezcelowego szamotania się lub 
mądrości. Ktoś być może zacznie grze- 
bać w zamku, inny będzie szukał klucza 
pod krzakiem, a kolejny może usiądzie 
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i będzie się modlił. Ktoś inny zareaguje 
złością, a następny rozpłacze się z bez-
silności. Może komuś przyjdzie na myśl 
wołać o pomoc, albo szukać innego 
przejścia? Niektórzy pomyślą o przesko-
czeniu muru. Jednych ta sytuacja zmo-
bilizuje, innych zupełnie przygnębi. Je-
stem jednak daleka od moralizowania, 
że któraś – i tylko taka – rekcja powinna 
być słuszna i jedynie poprawna. To nie-
możliwe, byśmy reagowali jednakowo, 
skoro jesteśmy tak różnorodni. 

Myślę, że jeśli drzwi zamykają się nam 
przed nosem, to dobra okazja, abyśmy 
mogli sprawdzić i ocenić nasze serce – 
o ile potrafimy to zrobić z dystansem  
i pokorą, bez zbytecznego użalania się 
nad sobą. 

Przypomnij sobie uczciwie własną re-
akcję, gdy nagle bez żadnego ostrze-
żenia zatrzasnęły się przed tobą drzwi, 
np.: choroby, nagłych problemów fi-
nansowych, straty, zerwanej więzi, fał-
szywych oskarżeń lub gorzkiej prawdy 
rzuconej prosto w twarz. Jak wtedy 
reagujesz? Skąd nagle myśli pełne wąt-
pliwości, gniewu czy strachu i żalu?  
A jakie wówczas przychodzą nam my-
śli na temat Boga? Wtedy myśli są inne. 
Poruszone i zamieszane. ale wreszcie 
płyną z głębi serca i właśnie dzięki tej 
spontaniczności potrafią zdradzić ce-
chy, które na co dzień ukrywają się za 
naszym poprawnym zachowaniem.

Dzięki tej wiedzy możemy pokuto-
wać, lepiej poznać siebie, na nowo żyć  
w prawdzie. Z czasem, poprzez kolejne 
doświadczenia nasze reakcje powinny 
stawać się coraz mniej egoistyczne  
i gwałtowne. Może nawet zauważymy 
zmiany, jakie dokonują się w naszej po-
stawie poprzez działanie Ducha Świę-
tego i przenikanie Bożego Słowa.

Zamknięte drzwi a pretensje
Im bardziej myślimy, że coś się nam na-
leży, tym bardziej zdenerwuje nas taka 
sytuacja. Pretensje i urażona duma 
nie pozwalają ujrzeć prawdy, a więc 
zmniejszają szansę na zweryfikowanie 
poglądów i przyhamowanie roszczeń. 
Może być jeszcze gorzej, jeśli mamy 
tendencję do obwiniania wszystkich  
i wszystkiego, byle nie siebie. Być 
może łatwiej wyrzucić z siebie barw-

ne epitety pod adresem drzwi, oko-
liczności, sytuacji, pechowego losu...  
I w końcu oskarżyć tych domniema-
nych złośliwców, którzy drzwi za-
mknęli. Czy tych złodziei, co zabrali 
klucz. I tych leni, którym nie chce się 
nic w tej sprawie zrobić... A w koń-
cu obwinić Boga, którego może nie 
wprost, ale przecież w gruncie rzeczy 
całkiem realnie postrzegamy jako owe-
go złośliwca, złodzieja lub lenia. 

Ile to razy Bóg stał się głównym oskar-
żonym w sprawie niespodziewanych 
przeszkód lub wymuszonych zmian! 
Winny tego, że coś nie poszło po na-
szej myśli; winny tego, że coś wyrwało 
nas z bezpiecznej rutyny; winny tego, 
że musimy szukać innej drogi. A jeśli 
właśnie TO jest nam potrzebne, aby się 
nie wpakować w nowe kłopoty? Może, 
jeśli coś nas ominęło, to stało się tak 
dla naszego dobra? Niekoniecznie za-
mknięte drzwi zaprzepaszczają szanse. 
Równie dobrze mogą nas chronić.

Najlepszym antidotum na pretensje  
i żale jest dziękowanie Bogu i okazywa-
nie Mu zaufania. Czasem warto naka-
zać sobie, za przykładem psalmisty Da-
wida: „Błogosław, duszo moja, Panu!”

Zamknięte drzwi a wolność
Niektóre drzwi zamykamy sami, odgra-
dzając się od świata, a czasem i od Boga. 
Nawet jako wierzący – jeśli są sprawy, 
które powinniśmy naprawić, ale nawet 
nie chcemy o tym słyszeć. „Wszystkich, 
których miłuję, karcę i smagam; bądź 
tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję 
u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos 
mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego 
i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” 
(Obj 3,19-20) – te słowa skierował Jezus 
do ludzi wierzących, którzy stracili za-
pał, a jednak myśleli, że „nieczego nie 
potrzebują”. Ludzie ci zamknęli drzwi 
serca, bo nie chcieli już słuchać, jak ich 
życie wygląda z Bożej perspektywy. Je-
śli jednak tak chętnie otwieramy drzwi 
serca na Bożą miłość, to nie możemy 
ich zamknąć na prawdę o nas samych. 
Mamy obie rzeczy w nierozerwalnym 
pakiecie. I obie są potrzebne. Miłość 
buduje, a prawda wyzwala!

Otworzenie drzwi nie zawsze zależy 
od naszej woli, np. w więzieniu. Może-
my tracić nadzieję będąc długoletnimi 

więźniami swoich nałogów, grzechów, 
fałszywych przekonań, chorych ambi-
cji, problemów i samotności. Ale tym 
bardziej możemy liczyć na Jezusa, po-
nieważ swoją śmiercią zapłacił za naszą 
wolność. Wykupił nas. Dzięki Niemu 
pojednanie z Ojcem stało się możliwe.

Niektóre drzwi zatrzaskują nam przed 
nosem ludzie. Może nawet nie zdają 
sobie sprawy, że właśnie coś zepsuli  
i zaprzepaścili. A może zrobili to zu-
pełnie celowo i złośliwie. Narzucając 
swą wolę, manipulując dla swojej ko-
rzyści, nie licząc się z naszymi emocja-
mi. Niewłaściwe relacje znajdziemy za 
drzwiami-pułapkami z pięknymi szyl-
dami typu natychmiast i bez wysiłku, 
np.: „jedyna prawdziwa miłość”, „przy-
jażń na wieki”, „złoty interes”... Wabi-
ki, którym trudno się oprzeć. A potem 
zranienia, wrogość, zamieszanie, żal, 
nieufność, odwet... Cokolwiek nas zra-
ni, to i tak powinniśmy odpowiedzieć 
wybaczeniem. Taka postawa być może 
nie zmieni sytuacji, ale na pewno da 
wolność naszemu własnemu sercu. 

Zamknięte drzwi a nadzieja
Idąc przez życie mijamy drzwi zna-
jome i zupełnie nieznane. Skromne  
i nachalne jak tablice reklamowe. Nie-
które otwieramy... Raz trafimy na skarb, 
innym razem na śmietnik. Tak bywa. Za 
jakimiś drzwiami szanse, których nigdy 
nie poznamy... Za innymi niewykorzy-
stane okazje. I miejsca, z których po-
zornie nie ma wyjścia. Czy nie za dużo 
tych niewiadomych? Czy na pewno 
wiemy, gdzie iść i co jest dla nas naj-
lepsze? Ale czy umiemy być jak owce, 
które znają głos swojego pasterza? Bo 
jeśli Jezus nas prowadzi, to możemy iść 
odważnie, z wiarą i nadzieją. Co praw-
da pewnych progów nigdy nie przekro-
czymy (być może nie ma czego żało-
wać). Ale niektóre drzwi sforsujemy, 
jeśli tylko wystarczy nam przekonania, 
wytrwałości i determinacji. 

Jak dobrze wiedzieć, że niezależnie 
od wszelkich innych, przekroczyliśmy 
te najważniejsze – drzwi Bożego Zba-
wienia. I nie zamykajmy ich ze swo-
jej strony. Bóg jest z nami! Niech nas 
to pociesza wobec wszystkich drzwi  
zamkniętych i otwierających się w na-
szym życiu.  



Glenn Sunnshine, tłum. Paulina Barańska

JOSIAH WEDGWOOD (1730-1795)
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Syn garncarzy
Z rewolucją przemysłową zazwyczaj 
kojarzą nam się węgiel i para wod-
na, jako źródła energii, a także zme-
chanizowana produkcja. Jednak nie 
wszystkie wynalazki tamtego okresu 
dotyczyły nowych technologii. Nie-
które podstawowe produkty wciąż 
były wykonywane ręcznie, ponieważ 
w tych przypadkach takie rozwiązanie 
było najbardziej odpowiednie. Jednak 
nawet dla tych produktów rewolucja 
przemysłowa przygotowała udogod-
nienia technologiczne, które w rezulta-
cie przyniosły ogromne postępy zarów-
no w sferze jakości, jak i dostępności 
danego produktu. Ilustrację stanowi 
Josiah Wedgwood, człowiek, któremu 
przypisuje się uprzemysłowienie pro-
dukcji wyrobów garncarskich.

Josiah był trzynastym z rzędu dziec-
kiem Thomasa i Mary Wedgwoodów 
i garncarzem czwartego pokolenia. 
Odbywał praktykę u swojego brata, 
podczas której przejawiał olbrzymi ta-
lent, jednak jego kariera została prze-
rwana przez ospę. Co prawda przeżył 
chorobę, jednak zostawiła ona ślad  
w postaci chorego kolana prawej nogi, 
co uniemożliwiało mu operowanie pe-
dałami koła garncarskiego. W związku 
z tym skierował swoją uwagę na pro-
jektowanie i eksperymentowanie z gli-
ną i glazurą. 

Gdy jego brat odmówił mu współpra-
cy, najprawdopodobniej ze względu na 
chore kolano, zaczął działać na własną 
rękę. Pracował z Thomasem Whiel-
donem, najbardziej znanym garnca-
rzem w Anglii, u którego szlifował swój 

warsztat. Małżeństwo z bogatą kuzyn-
ką zapewniło mu pieniądze, dzięki któ-
rym mógł dalej przeprowadzać ekspe-
rymenty z glazurą. W 1760 roku, jego 
praca zaowocowała wynalazkiem cera-
miki w kolorze kremowym, która stała 
się podstawą jego biznesu. Była ona od-
powiedzią na potrzebę posiadania do-
brej jakości ceramiki w przystępnej ce-
nie przez rozrastającą się klasę średnią.

W 1768 roku stan kolana Wedgwooda 
pogarszał się i miejscowy chirurg mu-
siał amputować nogę, w dodatku bez 
użycia środka znieczulającego. W cią-
gu dwóch miesięcy wrócił do pracy, 
odwiedzając jedną ze swoich fabryk, 
a w ciągu kolejnych kilku lat założył 
kolejne. 

Sukces i postęp
Wedgwood kontynuował pracę nad 
kolorową glazurą, próbując odtwo-
rzyć starożytne metody. Otrzymywał 
zlecenia od brytyjskiej rodziny królew-
skiej oraz Katarzyny Wielkiej, wład-
czyni Rosji. Jego najpopularniejszymi 
dziełami były wyroby jaspisowe – nie 
pokryta emalią, półprzezroczysta por-
celana, która mogła być wytworzona 
w najróżniejszych kolorach i zawierała 
białe ozdobne aplikacje, uformowane 
oddzielnie i wypalane w piecu. 

Wedgwood uświadomił sobie, że aby 
zapewnić jednakowe rezultaty, po-
trzebuje czegoś, co pomogłoby kon-
trolować temperaturę w piecach do 
wypalania. W związku z tym wynalazł 
pirometr, pierwsze tego typu narzędzie 
służące do mierzenia bardzo wysokich 

temperatur występujących przy wy-
palaniu ceramiki. Urządzenie to przy-
niosło mu członkostwo w Królewskim 
Towarzystwie w 1783 roku. Naukowe 
i techniczne postępy, które czynił We-
dgwood odpowiadały postępom tech-
nologii produkcyjnych. 

Jako że inżynieria materiałowa i tech-
nologie produkcyjne nie osiągnęły jesz-
cze punktu, który pozwalałby na formo-
wanie lub produkcję naczyń glinianych 
przy pomocy maszyn, Wedgwood 
postanowił poprawić wydajność po-
przez stworzenie linii produkcyjnej  
z wysokim stopniem specjalizacji pra-
cy. Zamiast stosowania się do tradycyj-
nego systemu, który zakładał, że jeden 
garncarz wykonywał jedno naczynie, 
Wedgwood rozbił proces na kilka eta-
pów – każdym kolejnym zajmowała się 
inna osoba. Oznaczało to, że garnca-
rze stawali się bardzo dobrzy i bardzo 
szybcy na etapie, za który byli odpo-
wiedzialni, co spowodowało gwałtow-
ny wzrost tempa produkcji.

Wraz ze wzrostem produkcji, We-
dgwood dbał także o jej jakość. Kiedy 
przechadzał się po swojej fabryce i za-
uważał naczynie, które nie odpowiada-
ło jego standardom, rozbijał je za po-
mocą laski krzycząc: „Takie coś ze mną 
nie przejdzie!”.

Rezultatem jego nowych wyrobów  
z gliny i emalii, jego pięknych projek-
tów, szybkości, jakości i jednolitości 
produkcji była sława w całej Europie, 
która spowodowała, że wielu ważnych 
producentów ceramiki naśladowało 
jego styl, by pozostać w biznesie. 
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Wedgwood wprowadził także in-
nowacje w marketingu. Przypisuje 
się mu stworzenie pierwszych ilu-
strowanych katalogów, zatrudnienie 
pierwszych nowoczesnych podróżu-
jących sprzedawców, a także bycie 
pionierem w marketingu bezpośred-
nim wykorzystującym pocztę. Ofe-
rował gwarancję zwrotu pieniędzy, 
bezpłatną wysyłkę i samoobsługę 
w jego sklepach. Wprowadził nawet 
zasadę „kup jedno, a drugie dosta-
niesz gratis”.

Przedstawiciel społecznych zmian
Chociaż największą sławę przynio-
sło mu garncarstwo, to tak napraw-
dę jego niesamowicie innowacyjne 
umiejętności jako sprzedawcy były 
zdecydowanie ważniejszymi, szcze-
gólnie jeśli wziąć pod uwagę ich 
wpływ na zmiany społeczne i refor-
my w Brytanii i w Ameryce.

Wedgwood dorastał w rodzinie dy-
sydentów z Kościoła Anglii. Jego 
wiara sprawiła, że stał się gorliwym 
abolicjonistą, a także stronnikiem 
powszechnego prawa wyborczego. 
W 1787 roku przyłączył się do Gra-
nville’a Sharpa, Thomasa Clarkstona  
i Williama Dillwyna, by założyć 
Towarzystwo na rzecz Zniesienia 
Niewolnictwa (the Society for the 
Abolition of the Slave Trade). Popro-
sił jednego ze swoich pracowników  
o stworzenie pieczęci Towarzystwa, 
w wyniku czego powstała pieczęć 
przedstawiająca Afrykanina w łań-
cuchach, klęczącego na jednej no-
dze, z rękami błagalnie uniesionymi 
w górze, z napisem: „Czy nie jestem 
zarówno człowiekiem, jak i bratem?”.

Wedgwood szybko zdał sobie spra-
wę z mocy przekazu tego obrazu  
i dlatego, myśląc jak sprzedawca, roz-
począł masowo go rozpowszechniać 
w formie kamei (zwykle – szlachetny 
kamień z wypukłą rzeźbą – przyp. 
tłum.), tym samym tworząc pierwsze 
w historii logo politycznej sprawy. 
Kamee znikały niczym ciepłe bu-
łeczki. Thomas Clarkston stwierdził: 
„U niektórych ludzi logo to znajduje 
się na ozdobionych złotem wiecz-
kach tabakierek. U kobiet – na bran-

soletkach lub spinkach, które wpinają 
we włosy. Noszenie tego wizerunku 
stało się ogólną tendencją, i moda 
ta, która zazwyczaj ogranicza się do 
bezwartościowych rzeczy, chociaż 
raz stanęła po stronie promowania 
kwestii sprawiedliwości, humanitary-
zmu i wolności”. Wizerunek ten był 
także umieszczany na spinkach do 
mankietów, fajkach, a także wykorzy-
stywano go do tworzenia plakatów.

Kamee z logo Towarzystwa odegrały 
bardzo ważną rolę w życiu kobiet – 
pozwoliły im wyrazić swoją opinię 
odnośnie niewolnictwa, co w innym 
wypadku było niemożliwe ze wzglę-
du na ich wykluczenie z życia poli-
tycznego. Logo przekroczyło nawet 
Atlantyk i stało się motywem prze-
wodnim ruchu abolicjonistycznego 
w Ameryce. Ben Franklin, który także 
był abolicjonistą, stwierdził, że logo 
to „równa się najlepszemu pamfleto-
wi” w walce przeciw niewolnictwu. 

Chociaż Wedgwood nie był orto-
doksyjny w swojej wierze, to i tak 
posiadał głębokie, biblijne przeko-
nanie o najwyższej wartości istoty 
ludzkiej, która została stworzona na 
Boży obraz, a co za tym idzie także 
przekonanie o nieprawidłowości in-
stytucji niewolnictwa. Był on na tyle 
sprytny, że zrozumiał, że może wy-
korzystać swoje znaczące umiejętno-
ści jako sprzedawca i biznesmen, by 
wypromować kwestie abolicji. Jego 
przykład pokazuje, że w Bożym po-
jęciu nie istnieje rozróżnienie między 
świętymi i świeckimi dziedzinami 
życia. Wszystkie sfery życia powinny 
być tak wykorzystane, by Boże cele 
były widoczne na tym świecie.

To, jak Wedgwood wykorzystał swo-
ją profesję, by uwidocznić sprawy 
Królestwa jest dla nas bardzo po-
uczające. Jakie możliwości oferuje 
tobie twoja praca, byś mógł pomagać 
innym ludziom myśleć o Chrystusie  
i Jego Królestwie? W jaki sposób mo-
żesz zacząć patrzeć na swoją pracę, 
jako pole misyjne dla Pana? Poroz-
mawiaj o tym z chrześcijańskimi zna-
jomymi i oddajcie się modlitwie za 
siebie nawzajem, byście byli w stanie 
podjąć podobne wyzwanie. 

Zbliżają się wakacje, w szkołach  
i uczelniach rozdawane są dyplo-

my, uczniowie i studenci kończą ko-
lejne etapy swojej edukacji, a niektórzy  
z nich przechodzą trudny moment 
wchodzenia w dorosłość. Będą teraz 
szukać nowego miejsca do życia, samo-
dzielnej pracy oraz nowych perspek-
tyw życiowego i intelektualnego rozwo-
ju. Kończy się szkoła, czapki poleciały  
w górę, dyplomy w rękach, a teraz za-
czyna się szkoła życia – życia na własny 
rachunek i własną odpowiedzialność.

Z dumą patrzyliśmy z żoną na naszą 
córkę Monikę, jak odbierała dwa dy-
plomy magisterskie i w ten sposób 
kończyła pewien ważny dla niej etap 
zdobywania wykształcenia w Midwe-
stern Baptist Theological Seminary  
w Kansas City. Zainwestowała wiele sił 
i czasu, by zdobyć nie tylko wiedzę, ale 
też inne niezbędne umiejętności, pra-
cując w akademickiej bibliotece, a tak-
że – jako wolontariusz – z dziećmi ma-
jącymi za sobą trudne doświadczenia 
wczesnego dzieciństwa. Zdobyła nie 
tylko kolejne punkty do swojego CV, 
ale także nowe życiowe doświadcze-
nia, które z pewnością zaowocują w jej 
dalszym zawodowym życiu i karierze.

Kiedy studiowałem przed laty, nie było 
jeszcze Internetu i tak łatwego dostępu 
do wiedzy, jak dziś. Jeden z moich pro-
fesorów na Uniwersytecie Warszaw-
skim powiedział nam kiedyś na zaję-
ciach zdanie, które do dziś pamiętam: 
„Nie chodzi o to, by wiedzieć wszyst-
ko. Sztuką jest wiedzieć, gdzie znaleźć 
to, czego będziemy w danej chwili po-
trzebować”.

Minęło parę dekad i oto wiedzę mamy 
na wyciągnięcie ręki. Dosłownie. Nie 
trzeba wychodzić z domu, grzebać po 
bibliotekach, bo wystarczy kilka klik-
nięć myszką komputera i potrzebne 
nam informacje mamy wyświetlone na 
monitorze. A żeby było jeszcze wygod-
niej i jeszcze łatwiej, bezkresny oce-
an wiedzy nosimy w kieszeniach, bo 
mamy do niej dostęp dzięki telefonom 
komórkowym. Już wiemy, jak wiedzę 
znaleźć. 

Teraz chodzi więc o coś bardziej waż-
nego i trudnego: trzeba nauczyć się 
myśleć i mądrze korzystać z tak łatwo 
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Andrzej SewerynW szkole życia
(nie tylko dla młodych)

dostępnej nam dzisiaj wiedzy. Tego 
nie nauczy nas komputer, czy telefon 
komórkowy. Tu trzeba intelektualnego 
wysiłku, głębszych przemyśleń. Wresz-
cie, nauczenia się dokonywania słusz-
nych wyborów oraz podejmowania 
życiowych, rozważnych decyzji. Po-
trzebny jest człowiek, doradca, mentor, 
mądry przyjaciel, a także umiejętność 
rozróżniania dobra od zła, prawdy od 
fałszu, tego co słuszne od tego co nie-
słuszne i niegodne człowieka myślą-
cego. Nie bez znaczenia będzie więc 
również środowisko, jakie wybierzemy 
i w jakim będziemy się obracać, bo lu-
dzie, z którymi przyjdzie nam żyć będą 
mieli wpływ na nasz sposób myślenia 
i na styl naszego życia. O tym młodzi 
ludzie powinni pamiętać.

Podobnie rzecz się ma z duchową sfe-
rą naszego życia. Jak nigdy przedtem, 
mamy dzisiaj tak łatwy dostęp do Pisma 
Świętego, które możemy kupić w każ-
dej księgarni, czy kościele. W każdym 
formacie i kolorze okładki, dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Możemy mieć 
teksty biblijne i to różnych tłumaczeń, 
a także komentarze biblijne i słowniki 
– w naszych telefonach komórkowych. 
Jeśli tylko chcemy z tego skorzystać  
– a powinniśmy.

Bo jako chrześcijanie – bez względu 
na wiek – potrzebujemy drogowskazu, 
wzorców i wartości, które pomogą nam 
poruszać się w tym skomplikowanym 
duchowo świecie. Mamy to wszyst-
ko dostępne na wyciągnięcie ręki  
– w Słowie Bożym! Nie możemy więc 
żyć z dnia na dzień, chaotycznie i bez-
refleksyjnie, bo szkoła życia nie jest 
wcale łatwa i prosta. A trzeba tę szkołę 
ukończyć w dobrym stylu i nie zmar-
nować życia, które otrzymaliśmy od 
Boga jako najcenniejszy dar. 

Kilka miesięcy temu zadzwoniła 
do mnie pewna kobieta – Polka, 
która mieszka w Kanadzie od lat. 
„Szukam kogoś, kto nauczyłby 
mnie studiować Pismo Święte”. 
Później dodała, że nie chce tra-
cić więcej czasu w swoim życiu 
na błądzenie, na to, by się mylić 
i żyć po omacku. Chce poznać 
prawdę Bożą i tylko nią kiero-
wać się w swoim dalszym życiu. 
Dziś wraz z rodziną chłonie Boże 
prawdy z Biblii, którą czyta ze 
zrozumieniem i studiuje 
wraz z innymi. Upewnia 
się stale w tym, co jest 
przedmiotem jej chrze-
ścijańskiej wiary. Nie wie-
rzy ludzkim mądrościom, 
ale wierzy Bogu i Pismu 
Świętemu a przebywanie 
z ludźmi, którzy stara-
ją się żyć według prawd  
i zasad biblijnych jest dla 
niej dodatkowym źró-
dłem radości i pokoju w sercu.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione 
i pożyteczne do nauki, do wykrywania 
błędów, do poprawy, do wychowywa-
nia w sprawiedliwości, aby człowiek 
Boży był doskonały i do wszelkiego 
dobrego dzieła przygotowany” – na-
pisał Apostoł Paweł w 2 Liście do Ty-
moteusza (3,16-17). To Pismo Święte 
jest podręcznikiem i drogowskazem 
dla wszystkich chrześcijan, którzy chcą 
być uczniami Pana Jezusa i Jego naśla-
dowcami. On sam zaś jest najlepszym 
Nauczycielem w szkole życia, w której 
– czy tego chcemy czy nie – wszyscy 
jesteśmy studentami. Chodzi tylko o to, 
abyśmy uczyli się pilnie, słuchali uważ-
nie i poważnie naszego najlepszego 
duchowego Mentora. To będzie owo-

cować w naszym życiu codziennym  
i przyniesie nam wiele błogosła-
wieństw, a uchroni od wielu życiowych 
błędów i porażek. 

Jeśli jednak nie będziemy dobrymi i pil-
nymi studentami w szkole życia, nigdy 
tej szkoły nie ukończymy z sukcesem. 
Nie będziemy robili postępów, nie bę-
dziemy się duchowo rozwijać, będzie-
my duchowymi karłami, których inni 
wyprzedzą, a my nie doświadczymy 
radości apostoła Pawła, który u kresu 
swych dni napisał z dumą: „Toczyłem 
piękny bój. Bieg ukończyłem, wiarę za-
chowałem. Teraz czeka mnie wieniec 
sprawiedliwości, który w tym dniu da 
mi Pan” (2 Tym. 4,7-8). Drodzy Bracia 
i Drogie Siostry: młodsi i starsi – życzę 
Wam wielu sukcesów w szkole życia! 
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Alina Woźniak

Majowe matury, czerwcowe zakoń-
czenie kolejnego roku szkolnego 

skłaniają nas z jednej strony do kolej-
nych podsumowań, a z drugiej strony 
do wybiegania w przyszłość naszych  
dzieci: czy to przedszkolaków, uczniów,  
czy studentów. Troska o przyszłość na-
szych dzieci nie kończy się z momen-
tem ich wejścia w dorosłość, czy ze 
zdanymi egzaminami maturalnymi. Ro-
dzicem swoich dzieci jest się przez całe 
życie. Towarzyszyć nam może strach 
przed nieznaną przyszłością, obawa 
przed życiem w świecie bez naszej 
obecności, czy niepokój o własne życie 
w opuszczonych gniazdach.

Do myślenia o swojej przyszłości na-
kłaniają nas również nieustanne pro-
pozycje firm ubezpieczeniowych, ban-
ków. Wywoływana niepewność i lęk 
o przyszłość naszą i naszych bliskich 
mają nas zachęcić do różnego rodzaju 
zabezpieczeń, do zakupu polis. Jeste-
śmy nakłaniani do zabezpieczania swo- 
jego majątku, do świadomego dbania 
o zdrowie w kategoriach inwestycji 
na przyszłość. Czy wszystko po to, by  
z większą odwagą móc patrzeć w przy-
szłość?

Z zazdrością i pewnym niedowierza-
niem czytamy u Salomona o dzielnej 
kobiecie, która odziana w dziarskość  
i dostojność, „z uśmiechem na twarzy 
patrzy w przyszłość” (Przyp 31:25). 

Zadajemy sobie pytanie: skąd ten 
uśmiech na jej twarzy? Czy to jest ten 
spotykany, często niczym nieuzasad-
niony optymizm typu „wszystko się 
uda”? 

Wczytując się dokładniej w ten tekst 
dowiadujemy się, że nie jest to wy-
łącznie kwestia „różowych okularów” 
i niepoprawnego optymizmu. Widzi-
my, że owa dzielna kobieta ma cechę, 
którą dzisiejsza psychologia nazywa 
tzw. poczuciem własnej sprawczości. 
Jest to zaufanie do własnej umiejętności 
myślenia i radzenia sobie z wyzwania-
mi, jakie stawia przed nami życie. Ona 
wie, że ma wpływ na rzeczywistość, na 
otaczający ją świat. Dowiadujemy się, 
że „wyczuwa pożytek ze swojej pracy” 
(w. 18). Dalej czytamy: „niech ją w bra-
mach wysławiają jej czyny!” (w. 31).

Widzimy kobietę praktycznie wybie-
gającą w przyszłość: „nie boi się ona 
śniegu dla swoich domowników, bo 
wszyscy jej domownicy mają po dwa 
ubrania”(w. 21). Czyż nie takimi stwo-
rzył nas Bóg na swój obraz i podo-
bieństwo? Abyśmy czynili sobie ziemię 
poddaną? Bóg nas wyposażył w umie-
jętności przewidywania i planowania. 
Niejedna z nas powie jednak: nie mam 
możliwości, tak jak dzielna kobieta na-
bywania roli i zakładania winnicy, gdy 
zechcę. Nie mam możliwości wyrabia-
nia i sprzedawania kupcowi wytworów 

swojej pracy. Nic wielkiego nie robię. 
Zajmuję się jedynie domem, dziećmi, 
mam chorą matkę, pomagam w odra-
bianiu lekcji, czasami coś komuś zre-
peruję, latem robię przetwory. To prze-
cież nic wielkiego. 

Znana jest stara historia o wędrowcu, 
który przyszedł do pewnego miasta  
i zobaczył trzech mężczyzn tłukących 
kamienie na środku rynku. Podszedł do 
pierwszego z nich. – Co robisz? – Za-
rabiam pieniądze na utrzymanie mo-
jej rodziny, mam dziewięcioro dzieci.  
– A ty? – zwrócił się do drugiego – Cio-
sam kamienie zgodnie z tym, czego 
się nauczyłem od mojego mistrza, sta-
ram się jak najlepiej wykonywać jego 
polecenia. – A co ty robisz? – zapytał 
trzeciego – Buduję katedrę. W każdym  
z nas drzemie tych trzech kamieniarzy, 
każdy z nas potrzebuje pracy, kariery 
i powołania. Warto przemienić swoje 
myślenie i zastosować się do zachęty 
Pawła: „Cokolwiek czynicie, z duszy 
czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi” 
(Kol 3:23). Mogę zdecydować i co-
dzienne czynności wykonywać z pa-
sją, jak dla Pana.

Dbając z radością o małe zielniki  
w doniczkach w domu, czy w przy-
domowym ogródku mogę odczuwać 
satysfakcję płynącą z pracy swoich rąk. 
Mogę, jak dzielna kobieta otwierać dłoń 
przed ubogim. Mogę czuwać nad bie-

Kobieta kobiecie

Z uśmiechem  

na twarzy 
patrzy 
w przyszłość… 
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Flm: 1:23-24 Pozdrawia cię Epafras, 
współwięzień mój w Chrystusie Jezu-
sie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, 
współpracownicy moi. (ok.60 r.) 

Kol: 4:14 Pozdrawia was Łukasz, lekarz 
umiłowany, i Demas. (ok.60 r.) 

2 Tym. 4:9-11 Staraj się przyjść do mnie 
rychło; albowiem Demas mnie opuścił, 
umiłowawszy świat doczesny, i od-
szedł do Tesaloniki, Krescent do Gala-
cji, Tytus do Dalmacji; tylko Łukasz jest 
ze mną (ok. 67 r.).

Dziś przyjrzymy się bliżej Łukaszowi. 
Kim był? Większość odpowie, że leka-
rzem i ewangelistą. To słuszna odpo-
wiedź, ale znacznie więcej można wy-
wnioskować na jego temat, a jeszcze 
więcej się od niego nauczyć. 

Według tradycji, jaką podaje Euze-
biusz, Łukasz pochodził z Antiochii 
Syryjskiej. Wszystko wskazuje na to, że 
z pochodzenia był poganinem. Wynika 
to z pozdrowień Pawła w Liście do Ko-
losan. Apostoł przekazuje tam życze-
nia w dwóch częściach, najpierw tylko 

od Żydów, a następnie tylko od pogan.  
W tej drugie grupie pojawia się wzmian-
ka o Łukaszu. W 16 rozdziale Dziejów 
Apostolskich, podczas drugiej podróży 
misyjnej apostoła Pawła ok. 51 r. jest 
mowa o odpłynięciu Pawła z Troady do 
Macedonii. Wtedy zmienia się narracja 
na pierwszosobową. Stąd nasuwa się 
wniosek, że wtedy też Łukasz dołączył 
do ekipy Pawła. 

W liście do Kolosan czytamy dodatko-
wo, że Łukasz był lekarzem. Niestety 
nie wiemy, jak bardzo był obeznany ze 

Ekipa Pawła
- część 5 -

Samuel Skrzypkowski

ŁUKASZ

giem spraw domowych i mieć dzięki 
temu poczucie własnej sprawczości, bo 
robiąc to z pasją realizuję wielkie po-
wołanie, jak pisze Salomon: „Mądrość 
kobiet buduje ich dom, lecz głupie wła-
snoręcznie go burzą” (Przyp 14:1). 

Optymizm i uśmiech na twarzy kobie-
ty nie jest wyrazem beztroskiego ży-
cia. Ona ma świadomość, że po lecie 
przychodzą kolejne pory roku. Wie, 
że nadejdzie zima. Że raz jest lepiej, 
a raz jest gorzej. Jest to zdrowy re-
alizm. Warto pamiętać, że niezależnie 
od tego, jak dobrze lub źle wygląda 
dzisiaj sytuacja, ona i tak się zmieni. 
Wszystko przeminie. O dzielnej kobie-
cie Salomon również pisze: zmienny 
jest wdzięk i zwiewna uroda. Dobrze 
o tym pamiętać, żyjąc w czasach, gdy 
panuje kult młodości zdrowia i urody. 
Wielkie pieniądze i wielką energię po-
chłania dbałość o zachowanie młodo-
ści, urody i zdrowia. 

Dzielną kobietę postrzegamy również, 
jako kobietę sukcesu, a jej synowie 
nazywają ją szczęśliwą (Przyp 31:28). 
Łatwo uchodzić za osobę pogodną  
i radosną w pracy, wśród znajomych, 
czy w niedzielny poranek w kościele. 
Jednak nasza prawdziwa natura, nasz 

prawdziwy stan duchowy i emocjonal-
ny jest widoczny w domu, wśród naj-
bliższych. Czy kobieta postawiła sobie 
za cel odniesienie sukcesu, czy zdoby-
cie szczęścia? Gdzie tkwi tajemnica jej 
zadowolenia i optymizmu? Dzisiaj po-
jawia się wiele poradników kierujących 
ku szczęściu i sukcesom. Jednak, jak 
powiedział Viktor Frankl: „Nie gońcie 
za sukcesem – im bardziej ku niemu 
dążycie, czyniąc z niego swój jedyny 
cel, tym częściej on was omija. Do suk-
cesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie 
można dążyć; musi on z czegoś wyni-
kać i występuje jedynie, jako niezamie-
rzony rezultat naszego zaangażowania 
w dzieło większe i ważniejsze od nas 
samych… sukces przychodzi właśnie 
do tych, którzy o nim nie myśleli”.

Łatwo nam być optymistą i wołać za 
Dawidem, że Pan jest pasterzem moim, 
że niczego nam nie braknie, gdy cho-
dzimy po swoich życiowych „zielo-
nych niwach”. Czy jednak pamiętamy, 
że Bóg jest z nami, gdy przechodzimy 
też „ciemne doliny”? Emocje strachu, 
zwątpienia, niepewności dopadają 
nas, gdy tracimy kontrolę nad swoim 
życiem, gdy coś idzie wbrew planom, 
zamierzeniom. Emocje są zazwy-

czaj pierwsze. Wygrywają w wyścigu 
ze Słowem Bożym zapewniającym 
o ochronie i bezpieczeństwie, jakie 
mamy w Bogu. Pytanie, jaka jest moja 
dalsza reakcja? Czy ulegnę emocjom, 
lękom, niepewności? Czy ulęknę się 
zła, które mnie atakuje? 

Żyjemy w świecie, w którym zło funk-
cjonuje. Trudno jest jedynie zaprze-
czać temu, co odczuwamy, czego 
doświadczamy na zasadzie: nic się 
nie stało. „Na świecie ucisk mieć bę-
dziecie” – mówił Pan Jezus, ale zaraz 
potem dodał: „ufajcie, Ja zwyciężyłem 
świat.” Czy, tak jak Psalmista wybiorę 
taką postawę, że mimo istnienia zła 
wokół mnie „zła się nie ulęknę, boś Ty 
ze mną” (Ps.23:4).

Zwieńczeniem opisu postawy dzielnej 
kobiety są słowa: „bogobojna żona 
jest godna chwały”. Zatem kwestia 
uśmiechu na twarzy dzielnej kobiety 
patrzącej w przyszłość, jej szczęścia  
i postawy spełnienia ostatecznie jest 
wyrazem jej zaufania Bogu, zaufania 
Jego obietnicom. Kobieta z uśmie-
chem na twarzy wyraża swoją postawą 
słowa: „moim szczęściem być blisko 
Boga. Pokładam w Panu, w Bogu na-
dzieję moją” (Ps73:28) 
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sztuką medycyny, ani w czym się spe-
cjalizował. Lekarze w starożytności, tak 
samo jak dziś byli bardzo poważanymi 
osobami, które cieszyły się powszech-
nym szacunkiem. Ciekawe, że Paweł, 
przez ręce którego dokonywało się 
tak wiele cudów, ba, nawet przez jego 
prywatne rzeczy ludzie byli uzdrawia-
ni (Dz. Ap. 19:12), miał w swojej eki-
pie lekarza, co szczególnie podkreślił 
w Liście do Kolosan. Ten fakt podał 
jako jedyne określenie Łukasza, prócz 
nazwania go umiłowanym. Myślę, że 
potrzeba osoby znającej się na tak co-

dziennych sprawach, jak np. przezię-
bienie spowodowana była mądrością 
apostoła i znajomością Boga. Wiedział, 
że On dokonuje cudów, ale daje też 
zdrowy rozsądek, z którego należy ko-
rzystać i przydatne umiejętności (np. 
porada dla Tymoteusza dotycząca cho-
rego żołądka – 1 Tym 5:23) do pomo-
cy innym. Dlatego Paweł potrzebował 
nie tylko organizatorów i duszpasterzy, 
ale również lekarza, by pomagał, jak 
mniemam z katarem i kaszlem w po-
dróży misyjnej. To bardzo praktyczne  

i przezorne. Czytając Dzieje Apo-
stolskie (napisane ok. 63r.) widzi-
my, że pojawia się tam stwierdzenie 
„My”. Łukasz był blisko Pawła w wie-
lu sytuacjach. Gdy Paweł przebywał  
w więzieniu podczas pisania 2 Listu do 
Tymoteusza czytamy, że tylko on znaj-
dował się przy apostole. Nie opuszczał 
go nawet w tak trudnej sytuacji, zawsze 
gotowy do służby, prawdopodobnie aż 
do samej śmierci apostoła.

Łukasz był świetnym obserwatorem, 
był wykształcony i przebywał blisko 
Pawła. To wszystko stworzyło idealną 
okazję do pisania Ksiąg. Znakomicie, 
znacznie lepiej niż inni ewangeliści 
włada greką, przez co daje nam tak 
obrazową Ewangelię swojego autor-
stwa. Nie znał on osobiście Jezusa, 
ale jak sam pisze (Ew. Łuk. 1:1-4) zba-
dał wszystko dokładnie by utwierdzić  
w wierze „dostojnego Teofila”. Bazując 
na dokładności opisu miejscowości, 
miast, wysp, precyzyjnym używaniu 
tytułów, archeolog Sir William Ramsay 
napisał: „Łukasz jest pierwszorzędnym 
historykiem; nie tylko jego stwierdze-
nia są godne zaufania, ale i powinno 
się go stawiać w pierwszym rzędzie 
z największymi historykami tamtych 
czasów”1. Tak bardzo upodobał się 
Bogu, że postanowił On tchnąć w le-
karza swojego Ducha i przekazać za 
jego pośrednictwem swoje nieomylne 
Słowo. I to w dwóch Księgach! Lekarz 
– ewangelista zbadał sprawy, których 
nie był świadkiem, następnie wszyst-
ko spisał w jednym celu – utwierdzić  
w wierze inną osobę. Wspaniały przy-
kład poświęcenia i zaangażowania dla 
budowania pewności Chrystusa w in-
nych. 

Według „dość wczesnej i szeroko roz-
powszechnionej tradycji” Łukasz zmarł 
w wieku 84 lat w Beocji, w środkowej 
Grecji2. W VI wieku za pośrednictwem 
Teodora Lektora powstała legenda mó-
wiąca, że Łukasz był również artystą 
malującym obrazy i dzięki niemu po-

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Luke_the_Evan-
gelist [tłum. własne]
2 Michael Walsh, ed. „Butler’s Lives of the 
Saints.” (HarperCollins Publishers: New York, 
1991), pp. 342. [tłum. Własne]

wstała ikona Czarnej Madonny znajdu-
jąca się w Częstochowie. Myślę, że jest 
to na tyle absurdalne, że nie warto się  
w to zagłębiać bardziej, choć trzeba 
wiedzieć, jakie plotki krążą o ewange-
liście. 

Podsumowując. Widzę w Łukaszu bar-
dzo wartościową osobę. Do tej pory  
w naszej serii natrafialiśmy głównie 
na działaczy. Tym razem czytaliśmy  
o naukowcu. Takich ludzi również 
dziś mamy w naszych zborach. Są oni 
przydatni, kiedy napotyka się problemy 
teologiczne, pojawia się potrzeba zgłę-
bienia jakiegoś dogmatu, spisania pro-
tokołu na spotkaniu członkowskim itd. 
Nie bójmy się ich i nie traktujmy, jak 
„kujonów” zajmujących się sprawami, 
o które nie warto toczyć boje, ale za-
chęcajmy, by zagłębiali się jeszcze bar-
dziej w to co robią, po latach na pew-
no doceniamy ich dorobek widząc, jak 
wiele straciłaby nasza wspólnota bez 
ich „kujoństwa”. Dodatkowo Łukaszo-
wi zależało bardzo na wzroście ducho-
wym innych osób i pokazaniu, że to,  
w co wierzą nie jest fikcją. Był on wier-
ny swojemu mentorowi i przyjacielowi 
do samego końca i potrafił służyć prak-
tycznie swoimi umiejętnościami. 

Chcę ciebie zachęcić do dwóch rze-
czy: Po pierwsze, pomagaj w swoim 
zborze tym, czym potrafisz. Łukasz był 
lekarzem. Ty być może jesteś stolarzem, 
mechanikiem, pielęgniarką, księgowym 
czy kimkolwiek innym. Wykorzystaj 
więc swoje umiejętności do tego, by 
przysłużyć się swoim braciom i sio-
strom. Skoro jesteśmy ciałem Chrystu-
sa, to uzupełniajmy się nawzajem. Na 
pewno komuś przyda się twoja pomoc, 
choć możesz sobie wcale z tego nie 
zdawać sprawy. Po drugie, tak jak po-
przednio, inwestuj swój czas i wysiłek 
w inne osoby. Po to, by przyprowadzać 
je do Chrystusa. Łukaszowi zbadanie  
i spisanie dziejów Jezusa i apostołów 
z pewnością zajęło tysiące godzin, 
ale zrobił to po to, by upewnić innych  
w wierze. Zastanów się, kogo ty możesz 
upewnić i komu pomóc? I zrób to jak 
najszybciej. Na pewno znajdą się tacy, 
którzy potrzebują twego wsparcia. 



SŁOWO PRAWDY • Numer 6 / czerwiec 2014 • 31

opracowanie: Nela i Zbyszek KłapaKto zaufał Panu Jezusowi, należy do Bożego królestwa. Jest Bo-
żym rycerzem. Jaki powinien być Boży rycerz? Ma być dzielny 
i posłuszny. Powinien chętnie słuchać Bożych słów i wypełniać 
Jego polecenia. Kiedy modlimy się: “Przyjdź Królestwo Twoje”, 
wyrażamy pragnienie, by rzeczy na ziemi działy się zgodnie  
z wolą Króla, czyli Pana Jezusa. Mówiąc “Przyjdź Królestwo Two-
je”, myślimy też o Jego powtórnym przyjściu.

Znajdź 10 szczegółów, 
którymi różnią się 

rycerze.

Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Hbr 13:2

Nie opuszczajcie wspólnych zebrań naszych. Hbr 10:25

Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Kol 3:20

Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Flp 4:4

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ef 4:26

A królowi _______________, 

nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, 

jedynemu Bogu, niechaj będzie 

____________ i ___________ 

na wieki _________________.

1. List do Tymoteusza 1:17

Poszedłeś późno spać i wcale  
nie chce ci się wstać na szkółkę.

Rodzice proszą, byś poświęcił 
kilka godzin na gruntowne  
sprzątanie domu. 

Leje deszcz i nie możesz pojechać na wy- 
cieczkę rowerową, więc masz zły humor.

Do zboru przyjeżdża grupa dzieci  
z ubogich rodzin. Pastor pyta, czy  
możesz zająć się jednym rodzeństwem. 

Kolega pożyczył od ciebie gry komputerowe.  
Miał zwrócić za 2 dni, ale zapomniał. Bardzo  
cię to rozgniewało, bo chciałeś sobie pograć. 

HYMN RYCERZA PANA BOGA

Jeśli jesteś Bożym rycerzem, oto twój hymn 

na chwałę Króla Królów. Uzupełnij werset, 

wpisując w puste miejsca brakujące wyrazy. 

A może narysujesz na dole tarczy swój herb?

Rycerz Pana Jezusa walczy posługując się mieczem Słowa 
Bożego. Jaki miecz Słowa zastosujesz w poniższych sytuacjach? 

Połącz linią zdania z odpowiednim wersetem biblijnym.
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W dniach 16-17 marca 2014 r. w War-
szawie przy ulicy Szczytnowskiej 

35-39 obyło się VI posiedzenie Rady Ko-
ścioła kadencji 2013-2017. Na posiedze-
niu tym Rada Kościoła podjęła następu-
jące uchwały:
• Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 

marca 2014 r. o wniesieniu projektów 
uchwał Krajowej Konferencji Kościoła 
o zmianie uchwały Międzykonferen-
cyjnego Zjazdu Delegatów Kościoła 
Chrześcijan Baptystów w Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 1 października 
2005 r. Zasadnicze Prawo Wewnętrz-
ne Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Rzeczypospolitej Polskiej;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 
marca 2014 r. o wniesieniu projektu 
uchwały Krajowej Konferencji Kościoła 
o wystąpieniu z Aliansu Ewangeliczne-
go w Rzeczypospolitej Polskiej;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 mar-
ca 2014 r. o wpisaniu Randy Hackera 
do Rejestru Pastorów Kościoła;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 16 mar-
ca 2014 r. o wykreśleniu Andrzeja Koj-
my z Rejestru Pastorów Kościoła;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 mar-
ca 2014 r. o powołaniu członków Rady 
Wyższego Baptystycznego Semina-
rium Teologicznego w Warszawie;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 
marca 2014 r. o ustanowieniu Zboru 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Tar-
nowskich Górach;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 mar-
ca 2014 r. w sprawie upoważnienia do 
dokonania ordynacji na urząd pastora 
Michała Prończuka.

W dniach 13-14 kwietnia 2014 r. w War-
szawie przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 
obyło się VII posiedzenie Rady Kościo-

ła kadencji 2013-2017. Na posiedzeniu 
tym Rada Kościoła podjęła następujące 
uchwały:
• Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 

kwietnia 2014 r. o odwołaniu Eweliny 
Tołopiło z funkcji członka Rady Służby 
Katechetycznej Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 
kwietnia 2014 r. o odwołaniu Eweli-
ny Tołopiło z funkcji wizytatora lekcji 
religii Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Rzeczypospolitej Polskiej;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 
kwietnia 2014 r. o powołaniu Hanny 
Kamińskiej na członka Rady Służby 
Katechetycznej Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 
kwietnia 2014 r. o wpisaniu Mariusza 
Bartkowskiego do Rejestru Pastorów 
Kościoła;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 13 
kwietnia 2014 r. w sprawie egzaminu 
kościelnego Andrzeja Dobosza;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 
kwietnia 2014 r. o ustanowieniu Zbo-
ru Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Kętach;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 
kwietnia 2014 r. o ustanowieniu Zboru 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Po-
znaniu – Wspólnota Kaleb;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 14 
kwietnia 2014 r. o użyczeniu Fundacji 
„Bread of Life” nieruchomości w Trel-
kowie.

Na przedmiotowym posiedzeniu Rady 
Kościoła, w dniu 14 kwietnia 2014 r.,  
w związku z rezygnacją pastora Mariusza 
Sochy z członkostwa w Prezydium Rady 
Kościoła zmianie uległ jego skład osobo-

wy. Aktualnie w skład Prezydium Rady 
Kościoła kadencji 2013-2017 wchodzą: 
prezbiter dr Mateusz Wichary – Przewod-
niczący Rady Kościoła, prezbiter Henryk 
Skrzypkowski – Wiceprzewodniczący 
Rady Kościoła, prezbiter Marek Budziń-
ski, prezbiter Ireneusz Skoczeń.

W dniu 17 maja 2014 r. w Warszawie 
przy ulicy Szczytnowskiej 35-39 obyło 
się VIII posiedzenie Rady Kościoła kaden-
cji 2013-2017. Na posiedzeniu tym Rada 
Kościoła podjęła następujące uchwały:
• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 

2014 r. o wpisaniu Michała Prończuka 
do Rejestru Pastorów Kościoła;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 
2014 r. o wpisaniu zakończenia posłu-
gi pastorskiej Sebastiana Zimy w Zbo-
rze Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Mińsku Mazowieckim w Rejestrze 
Pastorów Kościoła;

• Uchwała Rady Kościoła z dnia 17 maja 
2014 r. o wpisaniu rozpoczęcia posługi 

WIADOMOŚCI Z KANCELARII KOŚCIOŁADawid 
Breuer

Wizyta w Zborze KChB w Chrzanowie Wizyta w Zborze KChB w Zabrzu
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pastorskiej Sebastiana Zimy w Zborze 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gi-
życku w Rejestrze Pastorów Kościoła.

W okresie od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 
31 maja 2014 r. Przewodniczący Rady 
Kościoła prezbiter dr Mateusz Wichary 
podejmował następujące aktywności:
• wizyta w Zborze KChB w Nakle nad 

Notecią – udział w nabożeństwie i wy-
głoszenie kazania – Nakło nad Note-
cią, dn. 9 marca 2014 r.,

• udział w posiedzeniu Komitetu Organi-
zacyjnego „Festiwalu Nadziei” (ewan-
gelizacja Franklina Grahama) – War-
szawa, dn. 12 marca 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas VII 
zjazdu studentów w roku akademic-
kim 2013/2014 w Wyższym Bapty-
stycznym Seminarium Teologicznym 
w Warszawie – Warszawa, dn. 14-15 
marca 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas wio-
sennego zjazdu uczestników programu 
Centrum Edukacji Liderów Kościoła 
Chrześcijan Baptystów (CEL KChB) – 
Warszawa, dn. 20-22 marca 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Koninie – 
udział w nabożeństwie i wygłoszenie 
kazania – Konin, dn. 23 marca 2014 r.,

• udział w zorganizowanym przez Ka-
tedrę Prawa Wyznaniowego i Kano-
nicznego Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie sympozjum 
naukowym pt. „Prawo małżeńskie 
Kościołów chrześcijańskich w Polsce  
w kontekście wyznaniowej formy za-
warcia małżeństwa cywilnego” – War-
szawa, dn. 26 marca 2014 r.,

• udział w posiedzeniu Konferencji 
Okręgu Południowego KChB w RP – 
Bochnia, dn. 29 marca 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Chojnicach – 
dokonanie wraz z Wiceprzewodniczą-
cym Rady Kościoła prezbiterem Hen-
rykiem Skrzypkowskim ordynacji na 
urząd pastora Mariusza Bartkowskiego 
i wygłoszenie kazania – Chojnice, 30 
marca 2014 r.,

• wyjazd na Ukrainę wraz z Wiceprze-
wodniczącym Rady Kościoła prezbi-
terem Henrykiem Skrzypkowskim  
i członkiem Prezydium Rady Kościoła 
prezbiterem Ireneuszem Skoczeniem – 
spotkanie z Radą Majdanu i władzami 
Kościoła Baptystycznego na Ukrainie 
w sprawie organizacji Śniadania Wiel-
kanocnego na Majdanie – Kijów, dn. 
31 marca 2014 r.,

• wygłoszenie wykładu pt. „Zapłodnie-
nie »in vitro« – praktyka dopuszczal-

na?” podczas zorganizowanego przez 
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teo-
logiczne w Warszawie i Wyższą Szkołę 
Teologiczno-Społeczną w Warszawie 
sympozjum naukowego pt. „Trudne 
sprawy ewangelikalizmu polskiego”  
– Warszawa, dn. 4 kwietnia 2014 r.,

• wygłoszenie wykładu podczas po-
siedzenia Konferencji Okręgu Dolno-
śląskiego KChB w RP – Głogów, dn.  
5 kwietnia 2014 r.,

• udział w posiedzeniu Komitetu Organi-
zacyjnego „Festiwalu Nadziei” (ewan-
gelizacja Franklina Grahama) – War-
szawa, dn. 9 kwietnia 2014 r.,

• udział w spotkaniu z przedstawicielami 
mniejszościowych Kościołów i związ- 
ków wyznaniowych w sprawie wypra- 
cowania wspólnego stanowiska do pro- 
jektowanego przez Radę Ministrów mo- 
delu finansowania Kościołów i związków 
wyznaniowych (obejmującego znie- 
sienie Funduszu Kościelnego i wpro-
wadzenie odpisu podatkowego 0,5%) 
– Warszawa, dn. 9 kwietnia 2014 r.,

• wygłoszenie wykładu podczas zor-
ganizowanej przez KECh w RP kon-
ferencji kaznodziejskiej – Spała, dn.  
11 kwietnia 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas VIII 
zjazdu studentów w roku akademic-
kim 2013/2014 w Wyższym Bapty-
stycznym Seminarium Teologicznym 
w Warszawie – Warszawa, dn. 11-12 
kwietnia 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Mińsku Ma-
zowieckim – udział w nabożeństwie  
i wygłoszenie kazania – Mińsk Mazo-
wiecki, dn. 13 kwietnia 2014 r.,

• udział w spotkaniu informacyjnym  
w sprawie działalności w Polsce telewi-
zji TBN – Gdynia, dn. 14 kwiet. 2014 r.,

• wygłoszenie wykładu podczas zorgani-
zowanego przez Trójmiejską Akademię 
Biblijną spotkania pt. „Zmartwychwsta-
nie. Przesąd, przekręt czy przeznacze-
nie?” – Gdańsk, dn. 24 kwietnia 2014 r.,

• udział w obchodach jubileuszu 25-le-
cia istnienia Zboru KChB w Toruniu 
– wygłoszenie wykładu (26 kwietnia 
2014 r.), dokonanie wraz z członkiem 
Rady Kościoła prezbiterem Adamem 
Gutsche ordynacji na urząd pastora 
Michała Prończuka (27 kwietnia 2014 
r.) – Toruń, dn. 26-27 kwietnia 2014 r.,

• udział w posiedzeniu Prezydium Pol-
skiej Rady Ekumenicznej – Białowieża, 
dn. 28-29 kwietnia 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas kon-
ferencji Majówka 2014 Akademickich 

Spotkań Biblijnych w Poznaniu – Skoki, 
dn. 1-2 maja 2014 r.,

• udział w zorganizowanym przez Kan-
celarię Prezydenta RP koncercie or-
kiestr wojskowych na dziedzińcu Pa-
łacu Prezydenckiego – Warszawa, dn. 
2 maja 2014 r.,

• udział w uroczystościach państwowych 
na Placu Zamkowym i w Pałacu Prezy-
denckim z okazji Święta Narodowego 
3 Maja – Warszawa, dn. 3 maja 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas IX 
zjazdu studentów w roku akademickim 
2013/2014 w Wyższym Baptystycznym 
Seminarium Teologicznym w Warsza-
wie – Warszawa, dn. 9-10 maja 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Zelowie 
– udział w nabożeństwie z chrztem  
i wygłoszenie kazania – Zelów, dn.  
11 maja 2014 r.,

• wygłoszenie wykładu podczas zorga-
nizowanego przez Komisję Dialogu 
Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześci-
jańską Akademię Teologiczną w War- 
szawie i Konrad Adenauer Stiftung 
sympozjum naukowego pt. „Pojedna-
nie jako zadanie Kościołów w Europie. 
Pryncypia eklezjologiczne w świetle 
Nowego Testamentu” – Warszawa, dn. 
13 maja 2014 r.,

• udział w posiedzeniu Komitetu Organi-
zacyjnego „Festiwalu Nadziei” (ewan-
gelizacja Franklina Grahama) – War-
szawa, dn. 14 maja 2014 r.,

• udział w XXXVI Krajowej Konferen-
cji Kościoła Chrześcijan Baptystów  
w Rzeczypospolitej Polskiej – Warsza-
wa, dn. 15-17 maja 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas zjaz-
du Szczecińskiej Szkoły Chrześcijań-
skiej Służby – Szczecin, dn. 23 maja 
2014 r.,

• udział w Europejskim Forum Przy-
wództwa 2014 (European Leadership 
Forum 2014) – Wisła, dn. 24-29 maja 
2013 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Zabrzu – 
spotkanie z liderami Zboru – Zabrze, 
dn. 26 maja 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Bytomiu – 
spotkanie z liderami Zboru – Bytom, 
dn. 26 maja 2014 r.,

• wizyta w Zborze KChB w Chrzano-
wie – spotkanie z członkami Zboru – 
Chrzanów, dn. 29 maja 2014 r.,

• wygłoszenie wykładów podczas X 
zjazdu studentów w roku akademickim 
2013/2014 w Wyższym Baptystycznym 
Seminarium Teologicznym w Warsza-
wie – Warszawa, dn. 30-31 maja 2014 r.



Opracował: Konstanty Wiazowski

Turcja – powstanie  
Kościoła Baptystów

Cztery zbory baptystyczne powołały do 
życia Związek Zborów Baptystycznych 
Turcji. Celem tego Związku jest zachęce-
nie członków tych zborów do odważnego 
świadectwa, lepszego poznania podstaw 
wiary baptystycznej, wzajemna modlitwa 
za siebie i posilenie ich osobistej wiary 
przez organizowanie seminariów, obo-
zów i konferencji. Ertan Cevik, pastor 
zboru baptystycznego w Izmirze został 
przewodniczącym Związku, a pastor zbo-
ru Agape w Samsun – jego generalnym 
sekretarzem. Ich kadencja będzie trwa-
ła pięć lat. Turcja ma głębokie korzenie 
chrześcijańskie, które sięgają pierwotne-
go Kościoła. Obecnie w kraju tym (ponad 
76 mln mieszkańców) znajduje się prawie 
120.000 chrześcijan, w tym tylko kilka 
tysięcy protestantów. Kraje, po których 
podróżował apostoł Paweł znajdują się 
teraz na terenie obecnej Turcji. Listy do 
Galacjan, Efezjan i Kolosan oraz siedem 
Listów z Księgi Objawienia były skiero-
wane do zborów znajdujących się też na 
terenie obecnej Turcji. Tam również odby-
ło się siedem pierwszych soborów eku-
menicznych. Powstanie Związku Zborów 
Baptystycznych w Turcji na kilka miesię-
cy poprzedziło Doroczne Zgromadzenie 
Światowego Związku Baptystów, które 
odbędzie się na początku lipca tego roku 
w Izmirze, biblijnej Smyrnie (bwanet.org).

Rosja – służba osobom owdowiałym
W centralnym zborze baptystów w Moskwie w czasie świąt wielkanocnych odbyła się 
uroczystość 15-lecia służby osobom owdowiałym. Jej hasłem przewodnim były słowa: 
„Twoje wdowy niech mnie zaufają” (Jer. 49,11). Uroczystemu nabożeństwu przewodni-
czyła odpowiedzialna za tę służbę od samego początku siostra Tamara Murawiowa. Na 
spotkanie to przyszły młodsze i starsze wdowy wraz ze swoimi dziećmi. Słowem po-
ciechy i zachęty służyli starsi bracia centralnego zboru, w którym obecnie jest prawie 
300 wdów i wdowców. Siostry opowiadały o tym, jak Bóg je pociesza i pomaga w życiu. 
Służba wśród osób owdowiałych rozpoczęła się z inicjatywy pierwszego pastora zboru. 
Zorganizowano wtedy pierwszą grupę modlitewną w tym zborze, potem objęła ona swo-
im zasięgiem inne zbory moskiewskie. Niedawno odbył się kongres wdów i wdowców  
w Kijowie, który zgromadził zainteresowanych z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Inicjatorem tej 
służby był Aleksiej Krasnopiwcew, dyrektor misji „Dla wdów i sierot”. Tamara Murawio-
wa, odpowiedzialna za tę służbę w okręgu moskiewskim owdowiała w wieku 35 lat, teraz 
ma 71 lat, posiada dwoje dzieci, 10 wnucząt i 9 prawnucząt. Jej zdaniem zawsze należy 
korzystać z mocy Boga, który zawsze pomaga pokonywać problemy natury duchowej, 
jak i materialnej (baptist. ru).

Haiti – Stowarzyszenie Konserwatywnych  
Zborów Baptystycznych

Stowarzyszenie to jest również znane jako Konserwatywna Misja Haitańskich Baptystów. 
Jego celem jest „zwiastowanie ewangelii Jezusa Chrystusa w Republice Haiti przez rozwój 
Kościoła, służbę medyczną, edukację i samopomoc społeczną”. Stowarzyszenie to, bę-
dące członkiem Światowego Związku Baptystów posiada ponad 18.000 członków w 350 
zborach. Zostało ono założone w 1948 roku w górskiej części kraju przez amerykańskich 
misjonarzy Wallace i Eleonorę Turnbull. Poza pracą misyjną Stowarzyszenie prowadzi 
ponad 350 szkół, w których uczy się ponad 68.000 dzieci. Większość szkół mieści się  
w domach modlitwy. Ważnym czynnikiem misyjnym jest troska o zdrowie ludności, or-
ganizowanie ośrodków zdrowia, budowa szpitala. Misja wspiera wprowadzanie nowych 
metod rolnictwa, zachęca do zalesiania terenów, uzdatniania wody. Wspomaga budowę 
dróg w tym górskim rejonie. W marcu tego roku Wallace Turnbull otrzymał od prezydenta 
Haiti Michaela Martelly’ego wysokie odznaczenie za wielostronną służbę medyczną wśród 
najbiedniejszych rodzin i tworzenie dla nich wielu miejsc pracy (BWA Connect, 5/2014). 

Liban – kryzys syryjski trwa nadal
Libańskie Stowarzyszenie Edukacji i Społecznego Rozwoju informuje, że obecnie ponad 
2,5 mln Syryjczyków znajduje się poza granicami swego kraju. W tym 936.861 osób 
w Libanie, 619.593 w Turcji, 577.786 w Jordanii, 222.574 w Iraku i 134.358 w Egipcie. 
Stowarzyszenie (organizacja baptystyczna) poprzez dwa zbory baptystyczne w Syrii każ-
dego dnia przekazuje żywność i środki medyczne dla 3.700 rodzin (22.200 osób). Chwa-
ła Panu, że On zaopatruje Libańczyków w te środki. Przez 18 zborów baptystycznych  
i organizacje pozarządowe w Libanie Stowarzyszenie miesięcznie wspiera 2.600 rodzin 
(15.600 osób). Większość tych rodzin przeżywa trudny czas, dlatego wierzący niosą im 
też pomoc duchową, pociechę Chrystusową. We współpracy ze zborami w Bekaa, Sto-
warzyszenie założyło szkołę dla 200 dzieci. A w międzyczasie prowadzi ono kursy czyta-
nia i pisania dla innych dzieci. Dzięki Bogu za darczyńców, którzy umożliwiają realizację 
tych projektów (ebf. org).
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Pastorzy czterech zborów baptystycznych w Turcji
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Białoruś – 20 lat baptystycznego dwumiesięcznika
Pierwszy tegoroczny numer dwumiesięcznika białoruskich baptystów jest poświę-
cony świętowaniu jego 20-letniej służby. Choć jego tytuł jest białoruski, to jednak 
cała treść jest w języku rosyjskim. Bo takim językiem w większości posługują się 
Białorusini. Rocznicowy numer przypomina trudne początki pracy redakcyjnej. Przez 
dwadzieścia lat pismo informowało i budowało swoich czytelników, zamieszczano 
wiele świadectw wiary i życia ludzi wierzących w trudnych czasach. Dosyć czę-
sto pojawiały się opisy sylwetek ważnych postaci ruchu baptystycznego, ważnych 
wydarzeń z życia zborów. W pierwszym tegorocznym numerze czytamy o zborze 
„Betlejem” w Mińsku, który powstał w 1993 roku z 9 członków zboru „Golgota”, 
a teraz liczy 340 członków. Mieści się on w dużym kompleksie budynków, który 
wybudował br. Iwan Bukatyj (zginął wraz małżonką w wypadku samochodowym  
w USA) i był pierwszym jego pastorem. W numerze czytamy, że w zborze w Brze-
ściu (na Wólce) 1 grudnia ub. r. odbył się chrzest 6 osób, a w zborze w Kobryniu  
w czasie bożenarodzeniowego nabożeństwa prawie 20 osób wyszło do przodu, aby 
wznieść modlitwę pokuty. W tym roku Słowiańskie Stowarzyszenie Ewangeliczne 
świętuje 80 lat swojej pracy, która znacząco wspiera wysiłki misyjne naszych braci 
na Wschodzie (Krynica Żyćcia, 1/2014).

Niemcy – misyjne nastawienie baptystów
Misja od początku nadawała kierunek niemieckim baptystom. Johann Gerhard 
Oncken w XIX wieku szerzył ewangelię na terenie całej Europy. W 1942 roku  
w Niemczech powstała Unia Wolnych Kościołów Ewangelicznych (UWKE), do której 
weszli baptyści i ruch braterski. W 1954 roku powstała Europejska Misja Bapty-
styczna, skierowana najpierw na Afrykę, a potem na Amerykę Łacińską. Do UWKE 
należy obecnie 680 zborów baptystycznych i 130 braterskich, wspólnie liczących 
82.000 ochrzczonych członków. Zbory braterskie nie posiadają statusu prawnego, 
dlatego korzystają z prawnego statusu baptystów. Niemieckie zbory wspierają też 
znajdujące się na terenie Niemiec zbory Międzynarodowej Konwencji Baptystycznej, 
obejmującej swoim zasięgiem ponad 20 innych krajów. Prawie 70 procent zborów 
tej Konwencji znajdujących się na terenie Niemiec wkrótce włączy się do UWKE na 
takich samych zasadach, jak zbory braterskie. Obecnie największym wyzwaniem 
dla niemieckich baptystów jest zeświecczenie. Poczucie bezpieczeństwa usuwa  
z ludzkich serc potrzebę zbawienia. Nowo wybrany sekretarz generalny niemieckich 
baptystów Christoph Stiba uważa, że należy szukać nowych sposobów opowiada-
nia ludziom o Bogu i Jego miłości (Baptist World,1/2014).

Mołdawia – wyróżnienie dla mołdawskiego baptysty 
Każdego roku Światowy Związek Baptystów przyznaje specjalną nagrodę Praw 
Człowieka imienia Dentona i Janice Lotzów. Jest ona przyznawana tym, którzy 
wnieśli szczególny wkład do bezpieczeństwa, obrony i przywrócenia lub zachowa-
nia praw człowieka. W tym roku nagrodę taką otrzyma Ilie Coada, baptysta z Mołda-
wii. Pastor Coada poświęcił swoje życie i środki na ochronę młodych dziewcząt, aby 
nie stały się one ofiarami przemocy i wyzysku. Otworzył im, w większości pocho-
dzącym z sierocińców, ośrodek, zabezpieczył dalsze kształcenie, wyjazdy na ferie  
i wakacje. Założył dom, gdzie mogą przebywać po szkole i w czasie lata. Korzysta 
z niego ponad 500 osób. Ustanowił też stypendia, by dziewczęta mogły studio-
wać na uniwersytecie. Coada założył ogrody pod  folią i inne małe przedsięwzięcia 
zatrudniając dziewczęta i i starsze kobiety, które w ten sposób mogą zarobić na 
utrzymanie swoich rodzin. Rozpoczął też opiekować się ludźmi starszymi, którzy 
jako „adoptowani” dziadkowie i babcie opiekują się tymi dziećmi. Przez to naraził się 
stręczycielom i sutenerom, którzy ciągle mu grożą. Pastor Coada nie tylko głosi Sło-
wo, ale i autentycznie żyje tym Słowem i zakłada nowe zbory. Zna Boże powołanie  
i ryzykuje wszystkim, by iść za głosem tego, który go kocha (bwanet.org).

Liberia – doktorat honorowy 
Emmetta Dunna 

Dyrektor Wydziału Młodzieży przy Świato-
wym Związku Baptystów, Emmett Dunn był 
jednym z sześciu osób, które 31 marca br. 
otrzymały doktorat honorowy Teologicznego 
Seminarium Baptystycznego w Monrowii, 
Stolicy Liberii. „Zarząd Opiekunów Bapty-
stycznego Seminarium darzy uznaniem wyjąt-
kowe poświęcenie Emmetta Dunna w służbie 
Pańskiej, jego oddanie w działaniach charyta-
tywnych, wzorowe przywództwo w Kościele,  
w społeczeństwie, państwie i na świecie” – 
czytamy w uzasadnieniu tej decyzji. Dunn, jako 
obywatel Liberii i absolwent tego Seminarium 
Teologicznego już od młodości dobrze się za-
powiadał, a potem stale „wzrastał w mądrości 
i łasce u Boga i ludzi”. W latach 2006-2012 był 
członkiem grona doradczego Baptystycznego 
Instytutu Ricka, który w 1880 roku założył 
tam szkołę kształcącą dzieci od przedszkola 
do dwunastej klasy. Dunn urodził się w Mon-
rowii, w 1987 roku ukończył to Seminarium  
i w swoim rodzinnym zborze został ordynowa-
ny na pastora. Po otrzymaniu stypendium od 
Światowej Rady Kościołów studiował na kilku 
uczelniach w USA. W 1994 roku objął stano-
wisko dyrektora Wydziału Młodzież przy ŚZB, 
koordynując organizację światowych kongre-
sów, konferencji i spotkań. (bwanet.org)

Węgry – inicjatywa misyjna
Węgry zamieszkuje prawie 10 mln osób, z któ- 
rych prawie dwie trzecie należy do jakiegoś 
Kościoła, ale tylko 10% z nich praktykuje swo-
ją wiarę. Zamieszkuje tam wiele mniejszości 
etnicznych. W kraju tym podejmuje się wiele 
inicjatyw misyjnych. Jedną z nich jest misja 
wśród Mongołów. W Europie jest ich ponad 
20.000. Tsevel jest ordynowanym misjona-
rzem. Mieszka w Budapeszcie i pracuje misyj-
nie wśród Mongołów na terenie całej Europy. 
W 2006 roku w Budapeszcie powstał pierwszy 
mongolski zbór, a Tsevel został przez węgier-
skich baptystów ordynowany na pastora. To 
jedyny mongolski pastor w Europie, który gło-
si ewangelię w tym języku. W czasie ostatnich 
pięciu lat ochrzcił on prawie 70 osób. Latem 
ubiegłego roku na Węgrzech zorganizowano 
konferencję mongolskich chrześcijan, w tym 
roku taka konferencja odbędzie się w Szwe-
cji. Tsevel po raz pierwszy odwiedził kościół 
w 2000 roku. Wraz z żoną, oddając swoje 
życie Chrystusowi, tam, w Mongolii, stali się 
chrześcijanami. Po przyjeździe do Budapesztu 
zorganizowali grupę biblijną w swoim domu,  
z której późnej powstał zbór (ebf/IMP).



Niech w ustach  

ich będzie uwielbienie  

Boga, a miecz  

obosieczny w ich ręku  

(Psalm 149:6)

WYKŁADY SŁOWA BOŻEGO       ZAJĘCIA MUZYCZNE       WSPÓLNE UWIELBIENIE

8-17 sierpnia 2014, Warszawa
Ośrodek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie Radości

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: 
ZESPOŁY MUZYCZNE GRAJĄCE W KOŚCIOŁACH,  

INDYWIDUALNYCH MUZYKÓW, PROWADZĄCYCH CHÓRY 
PRZEDMIOTY ZAJĘCIOWE:

EMISJA GŁOSU, CHÓR, INSTRUMENTY KLAWISZOWE, SMYCZKOWE, PERKUSYJNE, 
BAS, GITARA ELEKTRYCZNA I AKUSTYCZNA, ARANŻACJA I AKOMPANIAMENT DO 

PIEŚNI, PODSTAWY DYRYGOWANIA, PRACA Z NAGŁOŚNIENIEM

Warsztaty Muzyczne

WARSZTATY PROWADZI: KOSZTY UDZIAŁU W WARSZTATACH:
650 zł – pełny pobyt 10 dni z wyżywieniem
300 zł – udział w warsztatach bez noclegów,  
        bez śniadań i kolacji

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodek.baptysci.pl
Urszula Lis, tel. 501 189 770, info@baptysci.pl

@
www.facebook.pl/PinglishCamp
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