
s
ie

rp
ie

ń
 2

0
1
4

Misja domowa

Zbawienie tego  
świata zaczyna się  

na moim podwórku
Ewangelizacja 
w trudnym czasie

Zaproszenie
od Chrystusa

FESTIWAL NADZIEI - POSTSCRIPTUM



MIESIĘCZNIK SŁOWO PRAWDY  
- ORGAN PRASOWY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP

Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXIX: 2014 r.  
Nr 8 (sierpień) • ISSN 0239-4413

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Mateusz Wichary (Redaktor Naczelny),  
Dawid Breuer, Aneta Krzywicka, Paweł Krzywicki, Danuta Marcyniak,  

Agnieszka Nadolna, Ryszard Tyśnicki, Konstanty Wiazowski. 
ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI:  

ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl • www.baptysci.pl/slowo-prawdy

Kontakt w sprawach reklamy: reklama-sp@o2.pl 

Ofiary za pismo prosimy kierować na konto Wydawnictwa:  
ING Bank Śląski S.A. 44 1050 1025 1000 0090 3026 7356 

Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo  
dokonywania zmian w treści i w tytule nadesłanych tekstów.  

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Aneta i Paweł Krzywiccy
(Projekt okładki z wykorzystaniem fotografii z kolekcji Fotolia.com)

DRUK I OPRAWA: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa
Numer zamknięto: 29 sierpnia 2014 r.

OD REDAKCJI

w imieniu Redakcji, 
pastor Mateusz Wichary

Spis treści:

s. 3 Zaproszenie Chrystusa 
– Konstanty Wiazowski 

s. 6  Powrót do źródeł…  
– Daniel Trusiewicz

s. 9 Izmir i Green Lake okiem 
Przewodniczącego  
– Mateusz Wichary

s. 10 Seniorzy w Radości - 2014  
– Konstanty Wiazowski

s. 12 Pożegnanie seniora  
– Konstanty Wiazowski

s. 13 Obywatele dwóch królestw  
cz. 3. Zbawienie tego świata 
zaczyna się na moim  
podwórku – Tomasz Kalisz  
i Janusz Kucharczyk

s. 15 Porada dla kandydatów na 
misjonarzy – Adoniram Judson

s. 16 Festiwal Nadziei - Postscriptum  
– Krzysztof Osiecki 

s. 20  Festiwal Nadziei - Postscriptum II 
– Mateusz Wichary

s. 22  Ewangelizacja w trudnym czasie 
– Ryszard Tyśnicki

s. 24 Kobieta kobiecie: Misja domowa, 
czyli niedaleko pada jabłko od 
jabłoni – Alina Woźniak

s. 26 Ślad Jezusa – Paweł Krzywicki

s. 27 Chrześcijanin nie jest 
wielbłądem – Włodek Tasak

s. 28  Remont w Krynicy trwa!  
– Marek Orlicki

s. 29 Wiadomości ze świata  
– Konstanty Wiazowski

To nie jest proste pytanie. 

To pytanie o nadzieję, czyli oczeki-
wanie dobra, pomimo trudności. Czy 
powinniśmy mieć nadzieję na jakieś 
poważniejsze zmiany? A może nie 
warto, żeby oszczędzić sobie rozcza-
rowań? Czy tak już musi być, że pol-
ski Kościół ewangeliczny jest słaby?  
A może nie odkryliśmy jeszcze recep-
ty na skuteczne głoszenie? 

To pytanie o katolicyzm. Jak się do 
niego odnosić? Patrzeć pomimo 
wszystko, jak na sprzymierzeńca? 
Szukać punktów wspólnych, mieć mi-
łość, która „wszystkiemu wierzy” (1 
Kor 13:7), czy raczej nie ufać w ogóle, 
a na znaki zmian nie zwracać uwagi 
w przekonaniu, że katolicyzm i tak się 
przecież zmienić nie może? 

To pytanie o współpracę ewangelikal-
ną. Czy robić coś razem? Szukać tego, 
co łączy? Czy raczej bezpieczniej  
i słuszniej jest wszystkie niepokojące 
różnice podkreślać i ze względu na 
nie mijać się w chłodnej uprzejmości? 

Postrzegać wszystko tylko w perspek-
tywie korzyści własnego wyznania? 
A może nawet tylko własnego zbo-
ru? Tego, co bezpieczne, czy tego, co 
obiecujące? Tego, co się sprawdza, 
choć bez rewelacji, czy tego, czego 
jeszcze nie znam, ale może nie wyjść 
i okazać się porażką równie dobrze, 
jak oszałamiającym sukcesem?

Na te pytania odpowiadamy sobie. 
Zawsze. Jakoś. Nawet milcząco. Na-
wet nic nie robiąc. No i robiąc wła-
śnie! 

To pytania, które nas różnią. Zbór 
od zboru, chrześcijanina od chrze-
ścijanina, baptystę od baptysty. Co 
z tym zrobimy? Przejmiemy się tym, 
czy zlekceważymy? Będziemy szu-
kać jakiejś wspólnej perspektywy, czy  
w milczeniu i pogardliwie wzruszymy 
ramionami? 

To ważne pytania. Nie na wszystkie 
ten numer Słowa Prawdy daje odpo-

wiedź. Ale jest wysiłkiem ku temu, 
aby nie być obojętnym i dać się so-
bie nawzajem zrozumieć, usłyszeć 
i dostrzec. A nawet błogosławić.  
I oprzeć się wspólnie na tożsamo-
ści jednej jedynej, jaka może nas 
wszystkich pomieścić – ewangelii 
Chrystusowej, ale jednocześnie, któ-
rą tak łatwo zamienić na coś mniej 
istotnego, ale nam akurat bardziej  
bliskiego. 

To pytania, które staram się usilnie 
umieścić w szerszym kontekście  
– rozwoju Królestwa Bożego na świe-
cie. To ważna perspektywa, bowiem 
ucząc jedności w różnorodności 
zmusza do przewartościowania swoj-
skich partykularyzmów, cech nas od-
różniających od innych chrześcijan, 
jako mimo wszystko nie pierwszo-
rzędnych. Nawet, jeśli naszych i dla 
nas ważnych. 

Niech Duch Święty nas w tym prowa-
dzi, abyśmy trwając w naszym Krze-
wie Winnym, bez którego nic uczynić 
nie możemy (J 15:5), owoc wydawali. 
Aby ten owoc był miły Bogu, a dla 
nas dumą i radością; sensem naszego 
życia, wydawanym we wdzięczności 
za życiodajne soki spoza nas, które 
sprawiają, że się rodzi. O to się mó-
dlmy, pozostając w miłości Ojca, spo-
łeczności Ducha i łasce odwiecznego 
Bożego Syna, Amen. 

***

W sierpniu dwoje współpracowników 
Słowa Prawdy podjęło wspaniałą de-
cyzję wejścia w związek małżeński. 
Paulinie Radziwonowicz (do niedaw-
na Barańskiej) i jej mężowi Szymo-
nowi oraz Samuelowi (niezmiennie) 
Skrzypkowskiemu i Dominice (od nie-
dawna) Skrzypkowskiej z okazji ich 
ślubów składamy życzenia obfitego 
Bożego błogosławieństwa. Niech Pan 
Was strzeże, prowadzi i używa!
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Konstanty Wiazowski

KAZANIE

Pan Jezus powiedział: „Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy utrudzeni  

i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” 
(Mat 11,28). Tekst ten zasługuje na to, 
aby wypisać go złotymi literami. Jak-
że dużo dobrego sprawił on dla wie-
lu zmęczonych dusz. Przyjrzyjmy się 
dokładnie jego treści. 

Kto zaprasza?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę 
na to, kto jest tutaj zapraszającym? 
Warto o to zapytać, ponieważ w tym 
świecie spotykamy się z wieloma za-
proszeniami. Wiele ogłoszeń w gaze-
tach, radiu, w telewizji i w Internecie 
są bałamutne i zwodnicze. Stale za-
lewa nas potok reklam. Dlatego, gdy 
otrzymujemy jakąś reklamową ulotkę 
czy zaproszenie, patrzymy na znak 
firmowy, czy podpis, chcemy wie-
dzieć, kto jest autorem tej notatki, czy 

listu. Dowiadujemy się, kto to pisze  
i o czym mówi. A niektóre z nich od 
razu wyrzucamy do kosza.

W tym wypadku zaproszenie to po-
chodzi od Pana Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego. Jest On Bogiem, przez 
Niego wszystko zostało stworzone. 
W Nim są ukryte wszystkie bogactwa 
mądrości i wiedzy. Rozporządza On 
mocą na niebie i na ziemi. Posiada 
On klucze śmierci i piekła. Obecnie 
jest On pośrednikiem między Bogiem 
a człowiekiem, a pewnego dnia bę-
dzie Sędzią i Królem całej ziemi.

Zaproszenie to zostało wystosowane 
przez tego, który nas kocha, który 
zostawił niebiańską chwałę i zstąpił 
na ten ludzki padół. Urodził się jak 
zwykły człowiek i ponad trzydzieści 
lat żył w tym grzesznym świecie. Tak 
bardzo nas kochał, że wziął na siebie 
nasze zadłużenie wobec Boga i zmarł 

na krzyżu za nasze grzechy. Kiedy 
mówi ktoś taki, należy Go słuchać  
i wierzyć Jego słowom.

Jest On tym, który zna serce człowie-
ka, był podobny do nas i wie, przez 
jakie kłopoty przechodzi w swoim ży-
ciu człowiek. Przeżywał On ubóstwo, 
zmęczenie, głód, pragnienie i ból. On 
dobrze wie, jakie są nasze potrzeby. 
Jeżeli ktoś taki mówi, możemy Mu 
zaufać.

Zaproszenie to zostało wypowiedzia-
ne przez kogoś, kto zawsze dotrzymy-
wał swego słowa. Nie może On tylko 
jednego: kłamać. Gdy ktoś taki obie-
cuje, nie możemy wątpić, że obietnicy 
tej dotrzyma. Wypowiedziane przez 
Niego słowa zasługują na naszą uwa-
gę. Dlatego Pismo Święte w Liście do 
Hebrajczyków ostrzega: „Uważajcie, 
abyście nie zrezygnowali ze słuchania 
Tego, który mówi. Jeśli bowiem tam-

Zaproszenie  
Chrystusa

fot. Fotolia
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ci (tzn. Żydzi) nie uniknęli kary, gdy 
zrezygnowali ze słuchania tego, któ-
ry pouczał na ziemi (tj. Mojżesza), to  
o wiele bardziej nie unikniemy jej my, 
którzy odwracamy się od Tego, który 
poucza z niebios (tj. Jezusa)” (12,25).

Do kogo zostało to  
zaproszenie skierowane? 

Do wszystkich spracowanych i ob-
ciążonych. Obejmuje to miliony ludzi 
na całym świecie. Żyją oni w Euro-
pie i na każdym innym kontynencie.  
W krajach ubogich jak i bogatych. Na-
leżą do wszystkich klas – są to ludzie 
bogaci i biedni, wykształceni i nie-
wykształceni. Każdy człowiek zmaga 
się z kłopotami, smutkami, niepew-
nością, niezadowoleniem. Możemy 
jedynie zapytać, jaki jest tego powód, 
czy Bóg stworzył człowieka po to, 
aby był nieszczęśliwy? Nie, przyczy-
ną tego stanu rzeczy jest grzech!

Grzech i odejście od Boga to głów-
na przyczyna tego, że wszyscy są tak 
bardzo utrudzeni i obciążeni. Grzech 
od samego początku był powodem 
tego, że ziemia zaczęła rodzić ciernie 
i osty, sprawił też, że człowiek mu-
siał w pocie czoła pracować na swój 
chleb. To grzech sprawia – jak mówi 
ap. Paweł w Liście do Rzymian 8,22 – 
że „całe stworzenie wespół wzdycha 
i wespół boleje aż dotąd”. Grzech jest 
tym ciężarem, który przygniata każ-
dego człowieka. Jest on korzeniem  
i powodem wszystkich smutków  
i rozczarowań.

Drogi przyjacielu, czy jesteś jednym 
z tych, którzy są spracowani i obcią-
żeni (lub: zapracowani i przeciążeni)? 
Jestem przekonany, że tak. Wielu jest 
takich, ale nie chcą się do tego przy-
znać. Czują się przytłoczeni swoim 
życiem, ale nie widzą drogi wyjścia. 
Żony nie mówią o tym swoim mężom, 
a mężowie swoim żonom. Dzieci nie 
przyznają się swoim rodzicom, a ro-
dzice wstydzą się powiedzieć o tym 
swoim dzieciom. Może jesteś jedną 
z tych osób, które czują się przygnie-
cione ciężarem swego życia.

Jeżeli tak, to do ciebie Jezus kieruje 

swoje zaproszenie. Jeżeli pragniesz 
spokoju swojej duszy, spokoju serca 
i sumienia, to właśnie ciebie Jezus 
zaprasza do siebie. Dla ciebie jest 
nadzieja! Może powiesz, że to ciebie 
nie dotyczy, ponieważ nie jesteś do-
syć dobry. Ale Jezus nie zwraca się 
do dobrych, lecz do smutnych i za-
wiedzionych, rozczarowanych i zmę-
czonych życiem. A może uważasz, 
że jesteś zbyt wielkim grzesznikiem 
i nie możesz przyjąć tego zaprosze-
nia? Nie należysz do Jego wybranych. 
Ale Jezus nie kieruje tego zaproszenia 
do wybranych, lecz „spracowanych 
i obciążonych”. Jeżeli należysz do 
nich, to odezwij się na to zaprosze-
nie. Skorzystaj z okazji. Niech nie 
przeszkodzi w tym twoja duma, czy 
własna sprawiedliwość, strach przed 
ludźmi. Nie odrzucaj pełnego miło-
ści zaproszenia Jezusa. Powiedz Mu  
w swoim sercu: Panie Jezu, jestem 
jednym z tych spracowanych i obcią-
żonych. Przyjmuję Twoje zaprosze-
nie. Co chcesz, abym uczynił?

Czego Pan Jezus  
oczekuje od ciebie? 

Jezus mówi: przyjdź do mnie. Choć 
jest to krótkie i jasne zdanie, ale za-
wiera ono głęboką prawdę i wielką 
pociechę. Jezus nie powiedział: idź  
i staraj się, pracuj, poświęcaj się, złóż 
ofiarę. Nie mówi: spłać swój dług 
wobec mnie lub zatrzymaj się i cze-
kaj, aż staniesz się lepszy. Byłaby to 
kpina, czekanie na danie leku śmier-
telnie choremu przy końcu tygodnia, 
czy miesiąca! Jezus mówi: nie czekaj, 
przyjdź teraz, nie zwlekaj, przyjdź do 
mnie!

Ale co to znaczy przyjść do Jezusa? 
Często nie bardzo rozumiemy, co 
to znaczy. Przyjście do Chrystusa to 
coś więcej niż przyjść do kościoła 
czy kaplicy. Możesz tygodniami tam 
przesiadywać i nie przyjść do Jezusa. 
To również coś więcej niż uczestni-
czenie w Wieczerzy Pańskiej. Mo-
żesz wysłuchiwać wielu wspania-
łych kazań, pozytywnie je oceniać,  
a jednak nie być zbawiony. Przyjść do 
Chrystusa to coś więcej niż posiadać 
wiedzę o Nim. Możesz dobrze znać 

naukę swego Kościoła, dowodzić jej 
prawdziwości, a jednak nie być zba-
wiony. Wszystko to nie gwarantuje 
zbawienia.

Przyjście do Chrystusa to przybliżenie 
się do Niego z wiarą. Trzeba się na 
Niego otworzyć, zaryzykować i za-
ufać Mu. Ktoś ostatnio powiedział mi, 
że nic nie zrozumiał z wysłuchanego 
kazania. Ale przedtem wspomniał, że 
nie ma zaufania do tego kaznodziei. 
Ten mur nieufności przeszkodził mu 
w skorzystaniu chociaż z części wy-
głoszonego poselstwa. Wielu ludzi 
słuchało Jezusa. Jedni byli zachwyce-
ni Jego słowami, a drudzy? Choć byli 
świadkami wielu Jego cudów, to nie 
uważali Go nawet za proroka, ponie-
waż już wcześniej założyli, że prorok 
nie może pochodzić z Galilei (Jan 
7,52). To wcześniejsze założenie, ta  
z góry przyjęta nieufność nie pozwo-
liła im przybliżyć się do Jezusa. Dlate-
go Jezus pragnie, abyśmy nie mieli do 
Niego żadnych uprzedzeń i z czystym 
sercem zbliżyli się do Niego. Dzieje 
się to wtedy, gdy człowiek świadomy 
swego grzechu całkowicie powie-
rza swoje życie Chrystusowi. Zwraca 
się do Niego z pustymi rękami, aby 
otrzymać od Niego dar wiecznego 
życia, zbliża się do Niego jako chory, 
aby zostać uzdrowiony, jako głodny  
i spragniony, aby zostać nasycony, jako 
umierający, aby otrzymać życie, jako 
zgubiony, aby zostać odnaleziony, 
jako winny, aby zostać przebaczony. 
Gdy wyznaje, że tylko Chrystus może 
zaspokoić jego potrzeby – wtedy przy-
chodzi do Niego. Jak przymierający  
z głodu Egipcjanie przychodzili do 
Józefa po zboże, czy jak umierający, 
pokąsani przez jadowite węże Izraeli-
ci patrzyli na węża miedzianego – tak 
grzesznik przychodzi do Chrystusa. 
Uwierzyć to zaufać (Izaj 7,9).

Drogi przyjacielu, nie zadowalaj się 
jakimiś formalnościami. Wszystko to 
liczy się – chodzenie do kościoła, słu-
chanie kazań – ale tylko wtedy, gdy 
odpowiesz na zaproszenie Chrystusa, 
gdy przyjmiesz Go jako swego Zba-
wiciela i Pana. Nie polegaj na swojej 
dobroci i sprawiedliwości, na swoich 
zasługach, długoletnim członkostwie 
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w kościele czy wykonywanej w nim 
pracy. Najpierw musisz przyjść do 
Chrystusa, jako biedny grzesznik,  
który zasługuje tylko na potępienie. 
Pismo Święte mówi: „Gdy zaś kto nie 
spełnia uczynków, ale wierzy w tego, 
który usprawiedliwia bezbożnego, 
wiarę jego poczytuje mu się za spra-
wiedliwość” (Rzym 4,5). To szczegól-
na cecha wiary, która usprawiedliwia 
i zbawia grzesznika. Uwierzyć to 
przyjąć (Jan 1,12), napełnić Nim swo-
je życie.

Co Pan Jezus  
obiecuje dać? 

Jezus nie zaprasza spracowanych 
i obciążonych, aby tylko do Niego 
przyszli. On obiecuje obdarzyć ich 
pokojem. „A ja dam wam ukojenie” 
– obiecuje. Ten, kto w pocie czoła 
pracuje cały dzień lub po pracowitym 
tygodniu wraca w sobotę do domu, 
dobrze wie, czym jest odpoczynek. 
Odpoczynek to jeden z wielkich 
darów ewangelii. „Przyjdź do mnie 
– mówi świat – a dam ci bogactwo 
i przyjemności”. „Przyjdź do mnie – 
mówi diabeł – a dam ci chwałę i wła-
dzę”. „Przyjdź do Mnie – mówi Jezus 
– a dam ci odpoczynek”.

Ale na czym polega ten obiecany 
przez Jezusa odpoczynek? Nie jest 
to odpoczynek wynikający z zapew-
nienia materialnego bytu. Biblijny 
bogacz nie zadowolił się obfitym uro-
dzajem, zamierzał poszerzyć swoje 
stodoły i zgromadzić jeszcze więcej 
dóbr. Kto ma dużo, chce mieć jeszcze 
więcej – bogactwo nie daje spoko-
ju, a jedynie jak sól jeszcze bardziej 
wzmaga pragnienie. Natomiast obie-
cany przez Chrystusa odpoczynek 
ma charakter wewnętrzny i ducho-
wy. To spokój serca, sumienia, spo-
kój umysłu i uczuć. To spokój wyni-
kający ze świadomości przebaczenia 
grzechów, spokój oparty na nadziei, 
że lepsze nadal jest przed nami i to 
lepsze jest poza zasięgiem naszych 
chorób, śmierci i grobu.

Tym, którzy do Niego przyszli, Je-
zus pokazuje dokonane przez siebie 
dzieło na krzyżu Golgoty, oczyszcza 

ich swoją krwią i przyodziewa sza-
tą swojej sprawiedliwości. Objawia 
się im jako odwieczny arcykapłan 
w niebie, jako ich jedyny pośrednik. 
Gdy człowiek zacznie to zauważać, 
będzie doświadczać wewnętrznego 
spokoju. Tym, którzy przychodzą do 
Jezusa, daje On swego Ducha Świę-
tego, który przekonuje ich, że są oni 
dziećmi Bożymi, że stare rzeczy mi-
nęły i wszystko staje się nowe. Wtedy 
Pan Jezus staje się nie tylko Zbawicie-
lem, ale i Panem tego, kto do Niego 
przyszedł. Jego życie staje się coraz 
bardziej uporządkowane, znika bunt  
i poczucie dumy własnej. Już nie żyją 
tak, jak im się dotąd podobało, po-
nieważ teraz mają inne upodobania! 
Wszyscy wierzący w Chrystusa mogą 
cieszyć się tym przywilejem – jedni 
bardziej, inni mniej, jedni już odnieśli 
zwycięstwo nad swoimi słabościami, 
drudzy wciąż z nimi się zmagają. Aby 
posiąść ten pokój Chrystusa, potrzeb-
na jest tylko wiara, prosta wiara.

Życie człowieka, który posiada pokój 
Chrystusowy, nie jest zależne od ze-
wnętrznych okoliczności. Banki mogą 
upadać, choroby osłabiać zdrowie, 
przyjaciele odejść i zapomnieć, ale 
człowiek, który przyszedł do Chry-
stusa posiada pokój, którego nic mu 
zabrać nie może. Będzie on tak jak 
Paweł i Sylas śpiewać nawet w wię-
zieniu (Dz. 16,25). Taki pokój czyni 
człowieka naprawdę bogatym. Jest 
to pokój trwały i niezachwiany. Bo 
naprawdę bogatym jest tylko ten, kto 
przez wiarę przyszedł do Chrystusa 
i otrzymał od Niego obiecane uspo-
kojenie. Uspokojeniem tym Chrystus 
obdarza wszystkich spracowanych  
i obciążonych, którzy do Niego przy-
chodzą.  

Oto zaproszenie, abyś 
przyszedł do Chrystusa!

Drogi przyjacielu, mieszkasz w chrze-
ścijańskim kraju, przyznajesz, że je-
steś chrześcijaninem, przez wiele lat 
chodzisz do kościoła. Nie chcesz, aby 
nazywano cię niewierzącym czy po-
ganinem, ale jakie korzyści masz ze 
swego chrześcijaństwa? Może niczym 
nie różnisz się od wyznawców innych 

religii, a nawet od ludzi niewierzą-
cych! Nie zadowalaj się zewnętrz-
nymi formami swojej religijności, ale 
zapytaj siebie, czy masz pokój, na-
dzieję i radość, którymi wyróżniają 
się prawdziwi chrześcijanie? Religia, 
która nie daje wewnętrznego pokoju, 
nie pochodzi od Boga. Staraj się po-
znać, czym jest pokój w Chrystusie.

A może ktoś pragnie tego pokoju, ale 
nie wie, gdzie go znaleźć? Jest tylko 
jedno miejsce – Jezus Chrystus. Pa-
miętaj, tylko jedna droga prowadzi do 
Boga – jest nią Jezus Chrystus, który 
powiedział: „Ja jestem drogą... nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak 
tylko przeze Mnie” (Jan 14,6). Odrzuć 
wszelkie obawy, wstyd, przyznaj się, 
że należysz do grona spracowanych  
i obciążonych i przyjdź do Chrystusa. 
Przecież On siedzi po prawicy swe-
go Ojca i wstawia się za grzeszników. 
Jest On jedynym pośrednikiem, po-
nieważ On żyje! Jeżeli On teraz tak 
wyraźnie ciebie zaprasza do siebie, 
przyjdź i otrzymaj Jego pokój i radość 
życia. Niech dobry Bóg dopomoże ci 
podjąć tę ważną decyzję.

I na koniec słowo do tych, którzy już 
przyjęli zaproszenie Chrystusa i po-
siadają Jego pokój. Nie wstydźcie się 
życia wiary w Chrystusie. Może spo-
tykacie się z kpinami i poniżeniem, 
ale się tym nie przejmujcie. Jezus 
powiedział, że pójście za Nim nie bę-
dzie łatwe, że trzeba będzie doświad-
czyć samotności, pogardy, a nawet 
odrzucenia. Mimo to, zapraszajcie 
innych by przyszli do Chrystusa. Za-
praszajcie przede wszystkim człon- 
ków swojej rodziny, swoich krew-
nych, sąsiadów, przyjaciół. Mów-
cie im o Chrystusie i mówcie o nich 
Chrystusowi. Im więcej będziecie 
starali się o dobro innych, tym więk-
sze błogosławieństwo będzie mia-
ła wasza dusza. Z ufnością patrzcie  
w przyszłość. Ten, który obiecał, 
wkrótce przyjdzie i zgromadzi wszyst-
kich swoich wybranych do swego 
domu, gdzie nie będzie smutku i łez, 
gdzie będą oni cieszyć się doskona-
łym spokojem. Chwała Mu za to. 
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W dniach 7-12 lipca 2014 odby-
ło się doroczne zgromadzenie 

Światowego Związku Baptystów (SZB). 
Kilkuset delegatów reprezentujących 
liczne związki i organizacje członkow-
skie SZB przybyło z całego świata do 
Izmir w Turcji – biblijnej Smyrny, któ-
re dziś jest trzecim co do wielkości 
miastem Turcji i liczy ok. 3 milionów 
mieszkańców. 

Ten zjazd baptystów można chyba na-
wet uznać za swoisty „powrót do źró-
deł”, bo przecież Smyrna, podobnie 
jak i wiele innych miejsc w obecnej 
Turcji stanowią kolebkę pierwotnego 
chrześcijaństwa. 

Miasto przyjęło dzisiejszą nazwę do-
piero w roku 1922, które przedtem 
było greckie i w większości chrześci-
jańskie. Obecnie Izmir jest zdecydo-
wanie turecki i muzułmański, chociaż 
jego wyraźnie wschodni charakter 
miesza się z widocznymi gołym okiem 
wpływami zachodu. Widać to cho-
ciażby na przykładzie licznie odwie-
dzający Izmir turystów, a także strojów 
noszonych przez miejscowe kobiety, 
które w większości nie zasłaniają twa-
rzy przed obcymi i przeważnie noszą 
europejskie ubiory. 

Izmir czyli Smyrna

Początki Smyrny datują się na ok. 6000 
lat przed Chrystusem, stąd pochodził 
m.in. grecki poeta Homer przyczy-
niając miastu sławy i chwały. Smyr-
nę śmiało można zaliczyć do kolebki 
pierwotnego chrześcijaństwa. W nie-
dalekim sąsiedztwie było także siedem 
zborów Apokalipsy, w tym Efez i inne 
biblijne miejsca znane z misyjnych 
podróży apostoła Pawła. Z tego okre-
su zachowały się do dziś tylko ruiny, 
jakby milczące pomniki dawno minio-
nych, ale jakże żywych dzięki biblij-
nym przekazom czasów… 

Jednym z nich jest mieszczący się  
w centrum Izmir kościół św. Polikarpa, 
choć nieco ukryty w oficynach now-
szych domów, które w miarę upływu 
czasu zbudowano bliżej ulicy. Poli-
karp (ur. ok. 69-82, zm. 22 lutego 156) 
uznawany jest przez Kościoły katolic-
ki i prawosławny za świętego, gdyż 
zmarł jako męczennik. Zginął on jako 

prawie stuletni starzec w czasie prze-
śladowań chrześcijan, będąc skazany 
za swą wiarę na spalenie na stosie. 
Według tradycji, znał on osobiście kil-
ku apostołów oraz miał być uczniem 
apostoła Jana Teologa (Ewangelisty), 
przez którego także został mianowany 
biskupem Smyrny. Uczniem Polikarpa 
był z kolei jeden z ważniejszych teo-
logów chrześcijańskich II w., Ireneusz  
z Lyonu (140–202).1

Jeszcze 100 lat temu na terenie dzi-
siejszej Turcji mieszkała najliczniejsza 
wspólnota chrześcijańska Bliskiego 
Wschodu licząca wtedy ok. 2 mln, ale 
dziś liczy ona zaledwie 150 tys. Więk-
szość znajduje się w dużych miastach: 
Istambule i Smyrnie, a pozostali są roz-
proszeni głównie w Anatolii. Prawie 
połowa chrześcijan w Turcji należy do 
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, 
następnie około 30-tysięczną grupę 
stanowią katolicy (w większości obrzę-
du łacińskiego). Kolejne miejsce zajmu-
je społeczność protestancka różnych 
wyznań (ok. 20 tys.). Wśród prawie  
75 milionów mieszkańców Turcji 
chrześcijanie stanowią bardzo mały 
odsetek, sporo poniżej 1%. Ten Kościół 
podobny jest do małego ziarenka, które 
stara się jednak wydać swój plon.2

Baptyści w Turcji 

W tym roku cztery zbory baptystycz-
ne utworzyły związek, którego lide-
rem jest pastor Ertan Cevik z Izmiru. 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Polikarp_ze_
Smyrny 
2 www.arabia.alleluja.pl 

Celem tego związku jest współpraca  
i zachęta do świadectwa w tym moc-
no zdominowanym przez wyznawców 
islamu kraju. A że nie jest to wcale ła-
twe, może świadczyć chociażby fakt, 
iż najbardziej aktywni w miejscowych 
mediach pastorzy, w tym także Cevik 
mają przyznaną przez państwo osobi-
stą ochronę z powodu licznych gróźb 
kierowanych do nich przez skrajnych 
nacjonalistów, którym wyjątkowo nie 
podoba się rozwój chrześcijaństwa 
w Turcji. Drugi co do wielkości zbór 
baptystyczny znajduje się w Samsun, 
u wybrzeża Morza Czarnego, gdzie 
pastorem jest Orhan Pikaklar, który za-
łożył ten zbór i skutecznie działa mi-
syjnie mając za cel oddziaływanie na 
cały region. 

Świat 2050

Zgromadzenie SZB rozpoczęło się 
przy udziale licznych miejscowych no-
tabli, którzy bardzo chcieli pochwalić 
się przed przedstawicielami wolnego 
świata, jak mocno zależy im na prze-
strzeganiu wolności religijnej. W isto-
cie, państwo tureckie w swojej naturze 
jest raczej świeckie, chociaż w prakty-
ce silnie zdominowane przez islamską 
większość religijną, a polityka realizo-
wana przez aktualnie rządzącą partię 
tylko to potwierdza.

W specjalnym centrum konferencyj-
nym Izmiru – Swissotel Grand Efes 
odbywały się sesje plenarne, zebrania 
komisji, grup tematycznych, a także 
spotkania indywidualne. W czasie sesji 
plenarnych swoje sprawozdania przed-
stawili prezydent SZB John Upton  
z USA i sekretarz generalny SZB Nevil-
le Callam z Jamajki. Oprócz sprawoz-
dań, obaj przywódcy jak zwykle chęt-
nie zdawali relacje ze swoich licznych 
podróży do różnych krajów na wszyst-
kich kontynentach świata. 

J. Upton ze szczegółami opowiadał  
o swojej niedawnej podróży do Kijo-
wa, gdzie spotkał się z przedstawicie-
lami miejscowego Kościoła Baptystów  
i władz lokalnych, a także wziął udział 
w specjalnym spotkaniu modlitewnym 
w parlamencie ukraińskim, gdzie wzy-
wał, aby Kościół okazał się mediato-
rem pokoju dla całego społeczeństwa 



ukraińskiego. W czasie trwania zgro-
madzenia SZB przyjęto także uchwałę 
wzywającą przywódców kościelnych 
na Ukrainie i w Rosji, aby starali się 
przezwyciężać wzajemne uprzedzenia 
i wyjaśniać nieporozumienia w obec-
nej trudnej dla obu stron sytuacji. Peł-
ny tekst tej i innych przyjętych w Izmir 
rezolucji w języku angielskim można 
będzie znaleźć na stronie www.bwa-
net.org 

Upton przedstawił także interesującą 
wizję świata w roku 2050. Socjologo-
wie obliczają, że obecnie jest 7 miliar-
dów ludzi na świecie, z czego tylko  
1 miliard żyje w krajach uznawanych 
za zachodnie. Do roku 2050 ludność 
świata wzrośnie do co najmniej 10 mi-
liardów, ale w obszarze oddziaływania 
zachodniej kultury pozostanie nadal tyl-
ko 1 miliard… Jednocześnie w krajach 
Azji i Afryki będzie żyć aż 9 miliardów 
osób. Przewiduje się także, iż przy-
szłość przyniesie odmłodzenie pokole-
niowe, będzie także coraz więcej ludzi 
o konserwatywnych poglądach, którzy 
będą społecznie uświadomieni, a przy 
tym jednak ekonomicznie zaniedba-
ni. Tzw. „Kościół zachodni” ze swoją 

post-chrześcijańską kulturą będzie oto-
czony z każdej strony przez Kościoły  
o zdecydowanie niezachodniej mental-
ności. Pytanie jest: jak Kościół odnaj-
dzie się w tej sytuacji? 

N. Callam podkreślał, że Kościół chrze-
ścijański aktualnie najszybciej wzrasta 
w Afryce, gdzie także powstają kolejne 
związki baptystyczne. W czasie trwa- 
nia zgromadzenia kilka tego typu no-
wych organizacji baptystycznych zosta-
ło przyjętych do SZB. Callam z radością 
mówił także o postępach w dialogu 
ekumenicznym Baptystów z Metodysta-
mi i obiecał, że sprawozdanie końcowe 
zostanie przedstawione na kongresie  
w 2020 roku. Zachęcał także świato-
wą rodzinę baptystyczną do udziału  
w kongresie SZB zaplanowanym w Dur- 
ban, Płd Afryka w lipcu 2015. 

Sprawozdania przedstawili również re-
gionalni sekretarze organizacji grupu-
jących baptystów na poszczególnych 
kontynentach. Tony Peck, sekretarz 
generalny Europejskiej Federacji Bap-
tystów (EFB) zapoznał zgromadzonych  
z ostatnimi nowinami na temat prze-
prowadzki Międzynarodowego Semi-
narium Baptystycznego (IBTS) z Pragi 

do Amsterdamu. Nowo wybrany rektor, 
którym jest dr Stuart Blythe ze Szkocji 
wraz ze swoimi współpracownikami 
rozpoczną już nowy rok akademicki 
w Amsterdamie, gdzie Seminarium od-
tąd będzie zwane Międzynarodowym 
Ośrodkiem Studiów Baptystycznych 
(IBTSC) i będzie blisko współpracować  
z miejscowym uniwersytetem. Biblio-
teka seminaryjna już została przenie-
siona, a w nowo wyremontowanym 
obiekcie w stolicy Holandii oprócz 
wspomnianego ośrodka znajdą swoje 
miejsce także miejscowy kościół i biura 
unii baptystycznej Holandii. 

Warty odnotowania jest fakt przyzna-
nia specjalnej nagrody pastorowi Ilie 
Coada z Mołdawii za jego niestrudzo-
ną działalność na polu ochrony mło-
dych ludzi przed zagrożeniami współ-
czesnego niewolnictwa. Pastor ten 
zorganizował ośrodek opiekuńczy dla 
ok. 500 dziewczyn, które dzięki temu 
zostały wyzwolone z sideł prostytucji 
i handlu żywym towarem. Nagrodę tę 
ufundował Denton Lotz, wieloletni se-
kretarz generalny SZB. 

W czasie zgromadzenia w Izmir Neville 
Callam został zatwierdzony na kolejną 
5-letnią kadencję jako sekretarz gene-
ralny SZB, a Paul Msiza z RPA uzyskał 
nominację na prezydenta SZB. Na sta-
nowiska wiceprezydentów z Europy 
zostali zaproponowani: Dmitrina Opre-
nova z Bułgarii i Jan Saethre z Norwegii. 

Społeczność z braćmi i siostrami z ca-
łego świata przypomina, że jesteśmy 
jedną wielką rodziną, chociaż bardzo 
różni, ale zjednoczeni duchowo. Spo-
tkanie w Izmir uświadomiło także, iż 
niektórzy nasi współwyznawcy (cho-
ciażby w Turcji i nie tylko) muszą po-
konywać ogromne trudności a nawet 
znosić prześladowania, a jednak nie 
poddają się i mimo to nadal prowa-
dzą pracę misyjną. Przyznam, że ich 
bohaterstwo mocno mnie mobilizuje  
i cały czas myślę o tym, jak my, bapty-
ści żyjący i działający w wolnym kraju 
moglibyśmy wspierać tych, którzy żyją  
w trudniejszych od nas warunkach. 
Bo przecież prawdziwe braterstwo 
wiary i duchowa solidarność powinna 
przejawiać się nie tylko w modlitwie, 
ale także w praktycznej wzajemnej  
pomocy. 
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Konferencja w Izmirze była pierw-
szą światową konferencją bap-

tystyczną, w której uczestniczyłem. 
Największym błogosławieństwem była 
możliwość spotkania w jednym miej-
scu tak wielu braci i sióstr reprezentu-
jących społeczność baptystów z całe-
go świata. Przy każdej wypijanej kawie 
czy posiłku mogłem poznawać nowe, 
wspaniałe historie Kościołów bapty-
stycznych. Modliłem się przy tym o to, 
abym siadał przy osobach, z którymi 
w przyszłości moglibyśmy jako polscy 
baptyści współpracować. 

Nie wiem, jak Pan da to rozwinąć, ale 
udało mi się nawiązać kilka interesują-
cych kontaktów. Poznałem brata Azara 
z seminarium w Nazarecie, z którym 
chciałbym rozpocząć współpracę. Po-
znałem również kilku braci z Niemiec, 
którzy chcieliby nawiązać bliższe są-
siedzkie kontakty oraz z Zambii. Ko-
ściół Baptystów w Zambii dopiero nie-
dawno stał się w pełni samodzielny – 
przez kilka dekad współpracował ściśle 
z Kościołem amerykańskim. Są bardzo 
zainteresowani naszymi doświadcze-
niami w samodzielnym funkcjonowa-

niu. Było to dla mnie bardzo zachęca-
jące, że nasz Kościół może być zachętą 
i przykładem dla Kościoła znacznie 
większego (Baptyści w Zambii w tej de-
nominacji mają ok. 800 zborów i po-
nad 50. tys. członków).

Tydzień po Izmirze udałem się na kon-
ferencję American Baptist Churches  
w Green Lake, w stanie Wisconsin. 
Okazja była wyjątkowa – 200. lecie 
powstania związanej z tym Kościołem 
organizacji misyjnej, związanej z oso-
bą znanego z historii misji Adonirama 
Judsona. Jest to piękny ośrodek, w któ-

Izmir i Green Lake  
okiem Przewodniczącego

Mateusz Wichary

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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rym zebrało się około 150 delegatów z ponad 60 krajów 
na wszystkich kontynentach. Niektórzy z nich współpra-
cowali z ich misyjną organizacją (International Ministries) 
przez ponad 100 lat! Nasz Kościół tą współpracę dopiero 
rozpoczyna. Przed rozpoczęciem obchodów jubileuszu 
organizatorzy poprosili reprezentantów wszystkich Ko-
ściołów współpracujących o konsultacje. Pragnęli, aby na-
sze doświadczenie pomogło im planować przyszłe działa-
nie w mądry i odpowiedzialny sposób. 

Jubileusz rozpoczął radosny pochód misjonarzy z flagami 
wszystkich narodów świata. Byłem naprawdę wzruszony 
widząc pośród nich naszą flagę. Śpiew nawiązywał do 
różnych narodów; chwilami śpiewaliśmy w innych języ-
kach (np. chińskim, indonezyjskim, hiszpańskim, czy ro-
syjskim). Same obchody wiązały się z różnymi prezenta-
cjami i warsztatami. 

Znów, dla mnie najważniejsza była okazja do nawiązy-
wania kontaktów. Pan dał mi zaprzyjaźnić się z bratem  
z Liberii, Galisonem. To kraj, w którym obecnie wybuchła 
epidemia eboli, w którym przez 14 lat panowała krwa-
wa wojna domowa. Opowiadane przez Galisona historie 
mroziły krew w żyłach. Musiał uciekać przez busz, kilka 
razy był o krok od śmierci, kilka lat spędził w obozie dla 
uchodźców. Cały czas odważnie głosił ewangelię. Pan dał 
mu założyć około dziesięciu zborów; obecnie jest pasto-
rem zboru w Monrovii (ok. 450 członków). 

Poznałem również braci z Indonezji, Węgier i Hiszpanii.  
W końcu, poznałem brata Daniela z RPA. Z zawodu jest 
profesorem fizyki, ale przewodzi również swojemu zbo-
rowi i małej unii baptystycznej (ok. 20 zborów). Jego pra-
gnieniem jest zmiana losu bezdomnych dzieci w Durbanie,  
w którym mieszka. Robi to przez coroczne programy edu-
kacyjne (oczywiście wraz z ewangelizacją), które obecnie 
chce rozwinąć w większy projekt ciągły. Mam nadzieję, 
że w jakiś sposób będziemy mu w tym, jako polski Kościół  
w stanie pomóc.

Artykuł ten piszę z Minneapolis. W tym mieście mam do-
brego przyjaciela Travisa, który wykłada w Betlehem Bap-
tist College – szkole przy dużym zborze w tym mieście, 
znanym przede wszystkim przez osobę ich emerytowane-
go już obecnie pastora, Johna Pipera. Dzięki mojemu przy-
jacielowi spotkałem się tu z kilkoma osobami zajmujący-
mi się misją. Znów, mam nadzieję na owocną współpracę  
w przyszłości. 

Podsumowując ostatnie trzy tygodnie widzę, jak wspaniałe 
i błogosławione jest patrzenie poza siebie. Jak prawdziwe 
są słowa Jezusa cytowane przez apostoła Pawła: „Bardziej 
błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz 20:35). 
Dawajmy, a będziemy błogosławieni. Siejmy szeroko, 
pomagajmy odważnie, nie bójmy się stracić, a zyskamy. 
Niech Bóg nas prowadzi i dodaje wiary, że właśnie w ta-
kim pełnym ufności Jego obietnicom działaniu objawia się 
Jego Królestwo pośród nas, a my stajemy się narzędziami 
w Jego ręku. Oby było to naszym udziałem! 

W tym roku nasi seniorzy, w dniach 21 lipca –  
2 sierpnia, mieli okazję jeszcze raz spotkać się  

w Radości na swoich Wczasach. Dziękowaliśmy Bogu 
za jeszcze jeden darowany nam rok. Tym razem było 
nas ponad 40 osób,w tym 31 stałych uczestników. Sześć 
osób przybyło na nasze Wczasy po raz pierwszy. Mamy 
nadzieję, że ich liczba będzie nadal wzrastała. 

Przez pierwsze trzy dni słuchaliśmy wykładów Han-
ny Cieślar na temat Arki Przymierza – jej budowy, roli  
w dziejach Izraela i symbolicznego znaczenia w naszym 
chrześcijańskim życiu. Porannym modlitwom w pierw-
szym tygodniu przewodniczył Gustaw Cieślar. Potem, 
przez kilka dni odwiedził nas Larry Walker. Wiele razy 
był już naszym gościem, dlatego i teraz – w drodze do 
Kenii – postanowił podzielić się z nami tym, czego Bóg 
dokonuje dzisiaj na całym świecie przez ewangelię. Mó-
wił nam o tym, jak wielki jest na świecie głód Słowa Bo-
żego, jak bardzo wierzący pragną dzielić się ewangelią  
i jak bardzo otaczająca nas sytuacja skłania do dzielenia 
się z potrzebującymi dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. 
Choć nie widzi na jedno oko, jest słaby i w podeszłym 
wieku (79 lat), to jednak wraz z grupą 28 innych ochot-
ników wybrał się na dwutygodniową misję do Kenii, by 
i tam zwiastować Boże Słowo. Gorąco zachęcał też nas 
do odwiedzania samotnych i potrzebujących, by dawać 
im nadzieję i przekazywać ewangelię.

W drugim tygodniu gościliśmy Becky i Jima Henry  
z USA. Brat Jim każdego dnia omawiał kolejny wer-
set Psalmu 23. Psalm ten jest nam dobrze znany, ale 
jak wiele odkrywaliśmy w nim nowych prawd. Dawid 
jako pasterz dobrze znał naturę owiec i wiedział, jak się  
o nie troszczyć. Niepokornej i upartej, z którą nawet 
nie radziły sobie owczarki, nieraz łamał nogę, a następ-

 Konstanty 
Wiazowski Seniorzy 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Z Rodziną u Pary Prezydenckiej

nie nosił ją na swoich ramionach. Tak nieraz postępuje  
z nami Dobry Pasterz. Pasterz nie tylko pasie, ale też 
prowadzi przez ciemną dolinę, a potem do wodopoju  
i na odpoczynek. A brakującej w stadzie stale szuka, bo 
zależy mu na tym, aby była ona zawsze przy nim. Da-
wid też pewnego razu odszedł daleko od swego Pasterza,  
ale na szczęście wrócił do Niego. 

Po kolacji siostry Becky i Beverly prowadziły z nami różne 
zajęcia. Mogliśmy razem z nimi wykonywać przytulanki 
dla małych dzieci, dekorować długopisy czy wykonywać 
z przygotowanych materiałów małą owieczkę. Ponadto 
na jednym ze spotkań Jim i Becky opowiadali, jak ich 
zbór troszczy się o swoich seniorów. Trzeba przyznać, 
że wielką pomocą byli dla nas Ted i Beverly Holmsowie, 
misjonarze od lat zamieszkujący w Warszawie. To oni 
gościli i opiekowali się naszymi gośćmi i w różny sposób 
nam pomagali. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

I tym razem jednym z uczestników Wczasów był dr  
Józef Prokopczuk z Białegostoku. Jakże wiele usłyszeli-
śmy od niego dobrych rad odnośnie zdrowego trybu ży-
cia. Dowiedzieliśmy się, że sól powoduje wzrost ciśnienia  
w organizmie, że niewłaściwa dieta jest powodem skle-
rozy, że otyłość jest chorobą, że więcej musimy spoży-
wać warzyw i owoców, że choroba Alzheimera objawia 
się utratą pamięci, orientacji i nabytych umiejętności, że  
w walce z cukrzycą należy unikać tłuszczów zwierzę-
cych i jak najwięcej korzystać z ruchu. Ponadto dr Pro-
kopczuk odpowiadał na wiele pytań związanych z do-
legliwościami ludzi w starszym wieku, przyjmował nas  
w swoim gabinecie lekarskim. Zdaje się, że w jego obec-
ności wszyscy czuli się o wiele zdrowsi. Najlepszym tego 
dowodem było to, że choć wielu mogło „pochwalić” się 
wieloma chorobami, nikt z nas w ciągu dwóch tygodni 

poważnie nie zachorował, odwrotnie, wielu, ze względu 
na specyficzny tu mikroklimat, poczuło się o wiele lepiej.

W czasie trwania Wczasów słuchaliśmy opowiadań  
o swoim życiu tych, którzy byli wśród nas po raz pierw-
szy. Znowu inni dzielili się z nami swoimi doświadcze-
niami z ubiegłego roku. Siostra Ewa Furmańska recytowa-
ła nam swoje wiersze, a braterstwo Grażyna i Krzysztof 
Motykowie opowiadali o indywidualnym dzieleniu się 
wiarą i poradnictwem wśród małżeństw. Danuta Mar-
cyniak i Piotr Czerwiński poinformowali nas o działalno-
ści Ośrodka w Radości. Jonasz Skrzypkowski natomiast 
opowiedział o swojej misyjnej działalności na terenie 
Ośrodka – różnych spotkaniach dzieci i młodzieży oraz 
organizowaniem tam nowego zboru. Pastor Pierwszego 
Zboru Baptystów w Warszawie, Marek Budziński opo-
wiedział o swoim życiu i powołaniu do służby oraz pracy 
w tym zborze. Również pastor rosyjskojęzycznego zboru 
w Warszawie Iwan Krasnoszapka, opowiedział o swoim 
dotychczasowym życiu i pracy duszpasterskiej. 

A więc pobyt na Wczasach Seniora w Radości był nie 
tylko pouczający, ale i ciekawy. Jesteśmy wdzięczni Bogu 
za to miejsce i tych, którzy nim się opiekują. Wzorem lat 
ubiegłych zebraliśmy na Ośrodek i Seminarium specjal-
ną ofiarę, która tym razem wyniosła 1052 złote. Pogoda 
nam dopisała, mieliśmy dużo ciepła, ale też nawiedza-
ły nas i deszcze. Wszyscy dziękowaliśmy Bogu za mile 
spędzony czas. Prawie każdego dnia wieczorem siada-
liśmy na krzesłach pod lipą i długo śpiewaliśmy pieśni. 
Wiele czasu poświęcaliśmy też na spacery „do bramy” 
oraz po otaczającym lesie. Bogu dzięki za czas spędzony  
w Radości. Wielu już umawiało się na przyjazd do Rado-
ści, o ile Bóg pozwoli, i w następnym roku. 

w Radości – 2014
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Chciałoby się powiedzieć: superseniora. Bo prezbi-
ter Wincenty Bryćko przeżył ponad 100 lat. Uro-

dził się on 22 listopada 1913 roku, a zakończył swoją 
ziemską pielgrzymkę 5 sierpnia 2014 roku. Jeszcze zdą-
żył obejrzeć swoje wspomnienie w postaci książkowej 
pt. „Gdy na ten świat... i moje 100 lat”, wydanej stara-
niem swoich córek i zięciów. Otaczający świat zawsze 
go fascynował. Czy ktoś z nas będzie w stanie powie-
dzieć: moje sto lat?

Uroczystość pogrzebowa tego niezwykłego seniora 
miała miejsce w Ostródzie, w tamtejszym Domu Mo-
dlitwy baptystycznego zboru. Zgromadziła ona wszyst-
kich członków rodziny dostojnego brata: dwie córki  
z zięciami, grono wnucząt i prawnucząt. Dom Modli-
twy z trudnością pomieścił tych, którzy pragnęli wziąć 
udział w tej uroczystości. Nabożeństwu przewodniczył 
prezb. Marek Czajkowski. Piotr  
i Daniel Olszewscy dzieli się wspo-
mnieniami z życia i wykonywali 
pieśni wdzięczności Bogu za brata 
Wincentego, który przekazał posel-
stwo ewangelii ich rodzicom. Dzielił 
się z nimi nie tylko poselstwem zba-
wienia, ale też uczył patrzeć na ota-
czający świat, rozumieć życie.

Główne kazanie, w oparciu o tekst 
Ewangelii Jana (14,1-6) wygłosił 
prezb. Henryk Skrzypkowski, obec-
nie pastor zboru w Chełmie. Najpierw 
przekazał pozdrowienie i wyrazy 
współczucia rodzinie od przewod-
niczącego Rady Kościoła, Mateusza 
Wicharego, a następnie zwrócił uwa-
gę na potrzebę świadectwa, dzie-
lenia się dobrą nowiną o zbawieniu  
w Jezusie Chrystusie, jak zawsze czynił 
to brat Wincenty. Na stałe zachwycanie się Słowem Bo-
żym i oczekiwaniem na przejście do domu, jaki przy-
gotowuje nam Pan Jezus. Czy już dzisiaj jesteś gotowy 
do przeniesienia się do tego domu? – zapytywał kazno-
dzieja. Jezus jest prawdą, drogą i życiem, dlatego tylko 
w Nim jest gwarancja zbawienia i życia wiecznego.

Br. Gadkowski z tu-
tejszego zboru odczytał życiorys, a Mateusz 
Otremba i jego żona Natalia wykonali kilka pieśni na 
wdzięczną chwałę Tego, który powołał ich Dziadka do 
siebie. Zabierali też głos inni członkowie rodziny oraz 
przedstawiciele okolicznych zborów. Wspólnie śpiewa-
no wiele pieśni, była to naprawdę podniosła i pełna 
wdzięczności Bogu uroczystość. Wspominano kontak-
ty z bratem Wincentym, jego spokój i opanowanie, ży-
ciową mądrość, fascynację przyrodą i życiem pszczół 
i ptaków, które kochał i dziękował Bogu za nie. Pisał 
wiersze, bo chciał jakoś wyrazić Bogu wdzięczność za 
dobro i piękno, które go otaczało. Takim pozostanie  
w naszej pamięci brat Wincenty Bryćko.

Choć zakończył swoją ziemską wędrówkę we Wrocła-
wiu i tam została pochowana jego mał-
żonka, to jednak chciał i zawczasu o to 
prosił, aby jego doczesne szczątki spo-
częły w Ostródzie, gdzie przeżył ponad 
pół wieku, głosił poselstwo ewangelii  
i znał prawie każdy jej zakątek. Umiło-
wanie ewangelii i dzielenie się radością 
zbawienia w Jezusie Chrystusie było 
najważniejszym celem i treścią jego 
życia. Wdzięczność Bogu uważał za 
największą wartość swego życia, któ-
rą – jak uważał – zabierze ze sobą do 
wieczności. 

Jego książka „Gdy na ten świat...  
i moje 100 lat” (176 stron) to zapis jego 
wspomnień, zakończony zbiorem 
ilustracji z długiego życia oraz z jubi-
leuszowej uroczystości jego stulecia  
w Kołobrzegu. Poza zbiorem 
wierszy pt. „Wiersze – moja  

wdzięczność Chrystusowi za Ewangelię” (359 stron), 
przekazał dziedzictwo, z którego będą korzystać następ-
ne pokolenia. Zawsze starał się o to, aby pozostawić po 
sobie ślad, którym mogą podążać inni. Długie życie nie 
musi być samotne i nudne, smutne i zgorzkniałe. Może 
ono być optymistyczne i pełne radosnej wdzięcz- 
ności, jakim było życie naszego brata Wincentego.                                          

Konstanty Wiazowski

Pożegnanie  
seniora

WSPOMNIENIE
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                                      Obywatele dwóch królestw – cz. 3.  
Tomasz Kalisz i Janusz Kucharczyk

Jeśli już rozstrzygnięte zostały kwe-
stie poruszane w poprzednich od-

cinkach, jaki ma być mój stosunek do 
państwa i jaką doktrynę polityczną 
popieram, to teraz naturalnym będzie 
pytanie o to, co i gdzie powinienem 
czynić. Czas zatem przejść od roz-
ważań teoretycznych do wniosków 
praktycznych.

Moje podwórko czyli „ty i twój 
dom zbawiony będziesz”

Stanie się chrześcijaninem pociąga 
za sobą odpowiedzialność za swoje 
osobiste życie, ale też najbliższych, 
rodzinę, przyjaciół. Przemiana serca, 
jeżeli jest głęboka i autentyczna, nie 
ogranicza się jedynie do sfery reli-
gijnego i sentymentalnego zachwy-
tu nad tym, że Jezus został „moim 
osobistym Panem i zbawicielem”. 
Nawrócenie pociąga przecież zmia-
ny w sposobie myślenia (metanoia!), 
skutkujące w różnych sferach. Zaraz 
po tej najbardziej osobistej, od której 
oczywiście trzeba zacząć, chrześci-
janin winien zatroszczyć się o swoje 
najbliższe otoczenie w domu, w pra-
cy, wśród przyjaciół. 

Można tu przytaczać wiele świadectw 
o tym, jak ewangelia otwiera drogę 
nie tylko do nieba, ale i edukacji, po-
lepszenia standardów życia i troski  
o dobro ludzi, z którymi jej wyznaw-
ca żyje na co dzień. Słuchacz Bożego 
Słowa winien więc starać się o:

- jego zrozumienie, stąd zachęta do 
kształcenia się i poznawania prawdy 
w jej wielu wymiarach;

- jego zastosowanie w praktyce: mi-
łość bliźniego, stąd troska o zaspo-
kajanie wszelakich potrzeb ludzi, za 
których jest odpowiedzialny.

Zbawienie to przecież ratunek, czyli 
zmiana warunków, w jakich znajduje 
się ten, kto tego potrzebuje. Z pewno-
ścią Bogu, który je oferuje zależy na 
całym człowieku, jego duchu, duszy 
i ciele. 

Warto tu wymienić dziedziny aktyw-
ności chrześcijanina na jego własnym 
podwórku, takie jak dbałość o godne 
życie rodziny, czystość i porządek, 
zdrowie, sprawność fizyczną, edu-
kację, pracę i wypoczynek, rozwój 
kulturalny, intelektualny, społeczny, 
emocjonalny i towarzyski tak, aby 
„owce wiodły życie w obfitości”. Stąd 
pierwszy krok do wpływania na życie 
najbliższego sąsiedztwa i promienio-
wania pozytywnymi wartościami na 
otoczenie. Biblia, zarówno w Starym 
jak i Nowym Testamencie może nam 
tu służyć niezliczonymi przykładami 
osób taką postawę prezentujących. 

Społeczność lokalna, czyli  
„staraj się o pomyślność miasta  

i módl się za nie”

Historia chrześcijaństwa dostarcza 
nam wielu przykładów chrześcijan 

aktywnie zmieniających ich najbliż-
szą rzeczywistość, prowadzących 
przeróżne działania charytatywne, 
kulturalne, społeczne, których celem 
jest rozwiązywanie problemów osa-
dy, wsi czy miasta i okolicy. Przyto-
czyć tu można:

- działalność wielu zakonów prowa-
dzących szpitale (przytułki) czy siero-
cińce, lub tak jak cystersi podnoszą-
cych poziom cywilizacyjny i gospo-
darczy okolicy przez budowanie hut, 
młynów, stawów rybnych, kopanie 
grobli, uprawę warzyw i owoców, 
nierzadko egzotycznych;

- w dobie reformacji odnowa życia re-
ligijnego związana z powstawaniem 
szkół, szpitali, tworzeniem nowocze-
snych instytucji życia gospodarczego 
i publicznego;

- daleko idącą przemianę cywilizacyj-
ną, gospodarczą, kulturową i obycza-
jową przyniesioną przez przebudze-
nia religijne na gruncie protestanckim, 
powiązane z pobożnością pietystycz-
ną, metodystyczną, ewangelikalną, 
uświęceniową a nawet pentakostalną, 
które w krajach protestanckich przy-
czyniają się wydatnie do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego.

Zasadza się ono na tak głębokiej  
w protestantyzmie, na wskroś de-
mokratycznej zasadzie partycypacji 
obywatela w życiu społecznym utka-
nym w siatkę stowarzyszeń, fundacji  
i przeróżnych instytucji organizują-

Zbawianie tego świata
zaczyna się  
na moim  

podwórku
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cych życie społeczne we wszystkich 
jego wymiarach. Stąd krok do idei 
samorządności w państwach nowo-
czesnych, gdzie na poziomie gminy, 
powiatu czy województwa wolni oby- 
watele wybierają swych przedstawi-
cieli do zarządzania niemalże wszyst-
kimi sferami życia: budowy dróg i mo-
stów, funkcjonowania szkół, szpitali, 
domów kultury, całej infrastruktury, 
komunikacji i tak dalej, aż po ład ar-
chitektoniczny i urbanistyczny. 

We współodpowiedzialności za po-
wyższe nie powinno i w naszym kraju 
zabraknąć kompetentnego i profesjo-
nalnego głosu naśladowców Chrystu-
sa, z definicji przecież wrażliwych  
i otwartych na potrzeby swego oto-
czenia. Uważny obserwator tego frag-
mentu rzeczywistości po 1990 roku 
(odrodzenie autentycznego samorzą-
du terytorialnego) dostrzeże tu i ów-
dzie protestanckich radnych różnego 
szczebla, wójtów, burmistrzów, czy 
innych działaczy samorządowych  
z uznaniem pracujących na rzecz 
swej lokalnej społeczności (nie tylko 
w mateczniku polskiego protestanty-
zmu, jakim jest Śląsk cieszyński).

Państwo, czyli  
„czyń sobie ziemię poddaną” 

Nie da się żyć, a tym bardziej działać 
na poziomie lokalnym w oderwaniu 
od polityki ogólnokrajowej. Każde 
państwo, a szczególnie nasze (o cha-
rakterze unitarnym) działa w oparciu 
o konstytucję i prawo stanowione 
przez parlament, gdzie także docze-
sność każdego obywatela zależy od 
decyzji podejmowanych na szczeblu 
centralnym (sejm, senat) i wykonywa-
nych przez władzę państwową (rząd, 
prezydent). Czyż i na tym poziomie 
nie trzeba nam głosu podobnego do 
wystąpień proroków, mężów Bo-
żych? Reformatorów czy polityków 
chrześcijańskich, którzy aktywnie 
troszczyli się o całe narody i państwa 
wzywając je do zmiany stylu życia, 
roztropne rządy, sprawiedliwe prawo 
i stosunki społeczne? Nie miejsce tu 
na przytaczanie setek przykładów  
z różnych okresów historii i kultur, ale 
na pewno warto odnieść się do rodzi-
mych doświadczeń, jak na przykład:

- działalność szlachty protestanckiej, 
jej posłów i senatorów ruchu reformy 
Rzeczypospolitej;

- walka o niepodległość ojczyzny  
w dobie zaborów (Konstanty Julian Or- 
don, Szymon Konarski, Emilia Plater);

- służba wojskowych w obronie oj-
czyzny w XX wieku (Leonard Skierski, 
Juliusz Rómmel, Wiktor Thommée);

- współtworzenie III RP przez prote-
stanckich polityków: posłów (m in. 
Edward Wende, Tadeusz J. Zieliński, 
John Abraham Godson) i senatora 
Marcina Tyrny, czy wreszcie Jerzego 
Buzka, naukowca i działacza opozy-
cyjnego, posła i premiera, a później 
eurodeputowanego.

Perspektywa globalna,  
czyli „Bóg tak umiłował świat...”  

Chrześcijanin wezwany do głoszenia 
dobrej nowiny aż po krańce ziemi, nie 
może tracić również tego horyzontu. 
Czyż szczególnie w dzisiejszej dobie 
globalizacji nie tylko w informaty-
ce, komunikacji, ekonomii, polityce,  
w kulturze, ale obejmującej w zasa-
dzie już wszystkie dziedziny życia 
ludzi, jak i całego stworzenia, nie po-
winien on pamiętać – nie mogąc tego 
zignorować lub przed tym się scho-
wać, że Bóg zainteresowany jest świa-
tem jako całością? Prawa człowieka, 
poszanowanie środowiska natural-
nego, pokój, zagrożenia cywilizacyj-
ne to sfery, gdzie przede wszystkim 
winien być wyraźnie słyszany głos  
chrześcijanina.

Konkluzja

Powinniśmy czuć się zachęceni przez 
ewangelię do wnikliwej refleksji nad 
potrzebą, a wręcz koniecznością po-
noszenia odpowiedzialności za życie 
swoje i innych ludzi przed Bogiem. 
Jednym z praktycznych wymiarów 
tego jest współuczestniczenie w róż-
nym stopniu i na rozmaitym szczeblu 
działalności społecznej i politycznej. 
W tym celu należy się wyzbyć nie-
rzadko spotykanej wśród polskich 
protestantów mentalności getta, czy 
staropolskiego zaścianka, podejrzli-
wości i nieufności wobec otoczenia 
zdominowanego przez większość 

nierzadko nas nierozumiejącą. Unikać 
też należy błędnej postawy naiwnego 
zaufania do stanowisk skrajnych: dość 
często w ostatnich dekadach skutku-
jącej, bądź to całkowitą apolityczno-
ścią, bądź podatnością na skrajny po-
pulizm, czy romantyczny radykalizm. 
Od wyznawcy Chrystusa przy doko-
nywaniu wyborów, a tym bardziej an-
gażującemu się w sferę publiczną, ob-
cym być powinien jakże częsty wśród 
polskich ewangelikałów bezideowy 
pragmatyzm. To stanowisko nie prze-
widujące przyszłości, myślące tylko  
o bliskich skutkach decyzji w kwe-
stiach społecznych, często nie prze-
widujące długofalowych skutków, 
czasem źle pojmowany lojalizm pro-
wadzący do postawy służalczości. 

Chrześcijanin pragnący angażo-
wać się w sprawy społeczne winien 
oprzeć się na danych przez Boga ta-
lentach, umiejętnościach, cechach 
charakteru, przygotowaniu i do-
świadczeniu zawodowym. Przydatna 
będzie mu też wiedza w tej materii  
o innych, nie zawsze odległych kra-
jach i czasach. Nasz naród nie prze-
szedł do końca przemiany mental-
nościowej i cywilizacyjnej, którą 
przyniosły reformacja czy późniejsze 
przebudzenia, na przykład w krajach 
niemieckich, skandynawskich, czy 
anglosaskich. Tym bardziej ciąży na 
nas odpowiedzialność za nasze spo-
łeczeństwo, szczególnie w okresie 
rozpoczętej ćwierć wieku temu trans-
formacji z totalitaryzmu do demo-
kracji (jakże bliskiej szczególnie nam 
baptystom, której ponoć uczymy się 
w naszych zborach już od ponad  
400 lat). Zadaniem naszym jest by-
cie solą ziemi i światłością świata, 
czyli aktywne wpływanie na zmianę 
polskiej mentalności. Niestety, jak-
że często nasza protestanckość, czy 
biblijność jest bardzo powierzchow-
na! Ograniczona do paru wyświech-
tanych, religijnych frazesów, pod-
czas gdy w istocie środowiska nasze  
w poglądach nie związanych z oso-
bistą pobożnością są na wskroś za-
ściankowo polskie, z wszystkimi tego 
negatywnymi konsekwencjami.  

Może już czas dokonać zmiany, za-
czynając od siebie? Już wkrótce bę-
dziemy mieli ku temu kilka okazji. 



Adoniram JudsonPorada
dla kandydatów na mis jonarzy

TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA
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Drodzy bracia,

Wasz list z ostatniego listopada jest przede mną. To 
jeden z niewielu listów, na które jestem przeko-

nany, iż powinienem odpowiedzieć, gdyż prosicie mnie  
o radę w bardzo ważnych sprawach. Również, w spra-
wach, które poruszacie coś bardzo istotnego dla mnie, co 
sprawia, że moje serce lgnie do Waszego, i zamiast zwy-
kłej odpowiedzi pragnę przedstawić Wam taki jej układ, 
który sprawi, że przyda się Wam w przyszłości. Choć jest 
krótka, ze względu na mój bardzo ograniczony czas. 

W odpowiedzi więc, odpisuję Wam następująco. Pytacie 
mnie o poradę w sprawie życia jako misjonarz. 

Po pierwsze więc, niech będzie to misjonarskie życie, 
czyli wyjeżdżajcie na całe życie, nie na ograniczony 
czas. Nie zwódźcie się, że macie prawdziwe powołanie 
do misji, jeśli cały czas towarzyszy wam myśl, że opu-
ścicie waszych pogan, jak tylko nauczycie się ich języka.  
Pozostawić ich? Po co? Aby spędzić resztę życia ciesząc 
się wygodą i luksusem twojej ojczyzny? 

Po drugie, wybierając towarzysza życia, miejcie na uwa-
gę dobro misji, pochopnie lub bez ważnej przyczyny nie 
obarczając się brzemieniem osoby, która będzie wam 
przeszkodą. 

Po trzecie, nie bądź wygłodniały czynienia dobrze pod-
czas podróży na statku. Misjonarze często swą nierozsąd-
ną gorliwością czynili więcej szkody niż dobra w trakcie 
swojej podróży. 

Po czwarte, dołóż starań, aby zainteresowanie, jakim cie-
szysz się w ojczyźnie, niekorzystne okoliczności podró-
ży, w jakich znajdziesz się na statku, oraz zły przykład 
zachowania innych misjonarzy, który może cię gorszyć  
w niektórych przypadkach, nie przemieniły cię z żywego 
misjonarza w chodzący szkielet, zanim zaczniesz praw-
dziwą misję. Warto pamiętać o tym, że duży procent tych, 
którzy wybierają się na misję na Wschód umiera w ciągu 
pierwszych pięciu lat od opuszczenia swojej ojczyzny. 
Stąpaj więc ostrożnie; śmierć obserwuje twe kroki. 

Po piąte, strzeż się reakcji, z jaką się spotkasz szybko po 
swym przyjeździe na misyjne pole. Spotkasz tam pewnych 
chrześcijan z lokalnych narodowości, których zachowanie 
bądź jego brak będzie dla ciebie trudne do oceny, zanim 
nie poznasz dobrze ich języka. Niektóre obyczaje wy-
wołają w tobie obrzydzenie lub rozczarowanie. Spotkasz 
się z rozczarowaniami i zniechęceniem, na które żadne 
sprawozdania misyjne nie są w stanie ciebie przygotować, 
które sprawią w pierwszej chwili, że będziesz żałować, że  
w ogóle pojechałeś na misję. Zobaczysz z bliska mężczyzn 
i kobiety, których dotąd widziałeś przez tysiąc-milową lu-
netę. Taki przyrząd zazwyczaj powiększa obiekty. Strzeż 
się więc skutków swojej pierwszej reakcji spowodowanej 
wszystkimi tymi czynnikami, abyś nie stracił serca do swe-
go zadania, lub nie nabawił się zgorzknienia bądź niechęci 
do osób i miejsc, w których przyjdzie ci dalej służyć. 

Po szóste, strzeż się jeszcze mocniejszej reakcji, jaka na-
stąpi, gdy już nauczysz się języka i zmęczysz i wypalisz 
głoszeniem ewangelii ludziom niechętnym i nieposłusz-
nym. Będziesz czasem pragnął spokojnego urlopu, w któ-
rym odnajdziesz wytchnienie od wysiłku misyjnej pracy 
– nieustannych, trudnych do zniesienia tarć misjonarskie-
go koła szlifierskiego. Szatan będzie stał po twojej stro-
nie: pokaże ci miły zbór w ojczyźnie, w którym będziesz 
mógł służyć w spokoju, karierę w administracji rządowej 
czy posadę w seminarium bądź w czasopiśmie, może  
w jakimś naukowym instytucie, czy pracy tłumaczenio-
wej bądź edukacyjnej; w skrócie, w czymkolwiek, co da 
ci wytchnienie bez poczucia klęski od ciężkiego misjo-
narskiego mozołu. To kuszenie będzie szczytem twojej 
choroby; jeśli twoja duchowa formacja da ci siły, by je 
przetrwać, będziesz żył, jeśli nie, umrzesz. 

Po siódme, strzeż się pychy. Nie pychy pyszałków, ale po-
kornych sług – pychy ukrytej, która wyrasta ze świadomo-
ści, że cenią nas ludzie wielcy i dobrzy. Ta pycha czasem 
niszczy prawdziwą pobożność, zanim się ona w ogóle 
pojawi. W kontroli nad jej wpływem warto przypominać 
sobie, kim jesteśmy wobec Boga oraz kim byśmy okazali 
się wobec ludzi, gdyby dowiedzieli się o nas wszystkiego. 
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Staraj się, by tak było. Wyznawaj 
swe błędy często, również publicz-
nie, jeśli tylko to możliwe. Kiedy 
uczyniłeś coś, czego możesz się 
wstydzić, coś, przez co być może 
ktoś został skrzywdzony (a któż  
z nas jest bez winy?), bądź chętny 
nie tylko to naprawić, ale również 
wykorzystaj tę okazję, aby zwal-
czyć swą pychę. 

Po ósme, nigdy nie odkładaj 
oszczędności dla siebie bądź ro-
dziny. Ufaj Bogu dzień po dniu  
a doświadczysz, że faktycznie nie 
zabraknie ci powszedniego chleba. 

Po dziewiąte, strzeż się lenistwa, 
które prowadzi do braku ruchu. Sła-
be zdrowie i szybkie zgony w wielu 
przypadkach są efektem zwykłe-
go lenistwa w zaniechaniu ruchu  
i troski o dobry stan swego ciała. 

Po dziesiąte, strzeż się życia na po-
ziomie. Ogranicz swój kontakt z eu-
ropejskim stylem życia tak mocno, 
jak to możliwe. Poziom życia nie-
których misjonarzy na Wschodzie 
jest całkowicie nie do pogodzenia 
z zadaniem misji, które mają wyko-
nać pośród miejscowej ludności. 

Jest wiele obszarów zapierania się 
siebie, które mógłbym poruszyć, 
ale świadomość własnych braków 
powstrzymuje mnie od tego. Pomi-
nąłem również inne ważne zagad-
nienia, skupiając się jedynie na tych, 
które zazwyczaj są pomijane. Mam 
nadzieję, że wybaczycie ów zwię-
zły styl, nie mam zamiaru nikogo 
obrazić. Względem Waszych pytań 
o przygotowania przez studia, kur-
sy itp., nie dostrzegłem niczego, co 
byłoby szczególnie użyteczne, poza 
ogólną uwagą, że obawiam się, że 
zbyt wielki nacisk kładzie się na 
sprawy edukacji, a za małe na cha-
rakter. 

Pozostając w modlitwie, abyście byli 
prowadzeni we wszelkich swoich 
rozważaniach oraz mając nadzie-
ję, że jeszcze wielu Was poznam  
w owych pogańskich stronach, 

Adoniram Judson, Maulmaine,  
25 lipca 1832 r. 

Czekałem około miesiąc przed 
opublikowaniem niniejszego ar- 
tykułu, żeby emocje trochę opa-

dły i żebyśmy mogli spokojnie zasta-
nowić się nad tym, co się stało w War-
szawie w połowie czerwca. Festiwal 
Nadziei był wielkim przedsięwzięciem 
dla wspólnot ewangelicznych w Polsce, 
niezależnie od tego, czy ktoś był za, 
czy przeciw temu wydarzeniu. W tym 
opracowaniu chciałbym wypunktować 
pewne aspekty FN, które nie zostały 
omówione do końca w innych dotych-
czas publikowanych komentarzach. 
Zamierzam spojrzeć na to wydarzenie 
całościowo i obiektywnie w kontekście 
obecnych zmian religijności Polaków  
w ogóle, aby o słuszności (lub nie) an-
gażowania się w FN rozstrzygnęły fakty.

Czy w przekazie ewangelii  
na FN czegoś nie zabrakło?

Pomimo wielu opinii uczestników Fe-
stiwalu Nadziei, że zwiastowane słowo 
było „bezkompromisowe” i że była to 
„twarda ewangelia,” chciałbym zasuge-
rować (po wysłuchaniu kazania Pastora 

Grahama z FN kilka razy), że jednak 
zabrakło w nim czegoś zasadniczego. 
Wiem, że mogę być oskarżony o cze-
pianie się, ale moim zdaniem, niestety 
nie podkreślił on, że zbawienie nie jest 
z ludzkich uczynków, lecz wyłącznie 
przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa. 
Należy także powiedzieć, że co praw-
da w sobotę i w niedzielę zacytował on 
List do Rzymian 6:23, ale nie wytłuma-
czył, czym jest dar i nie powiedział nic 
o tym, że ludzkie uczynki bądź religijne 
praktyki nie są zbawcze. W ogóle nie 
podkreślił tego punktu na FN. Wątpię, 
żeby było to tylko przeoczenie, szcze-
gólnie przez dwie noce pod rząd, na 
wielkim wydarzeniu, jakim był Festiwal 
Nadziei. To z czegoś wynika. Owszem, 
pastor Graham podkreślał, że mamy 
zaufać Jezusowi i wyrazić żal za grze-
chy, oraz że mamy odwrócić się od 
nich; powiedział także kilkakrotnie, że 
Bóg kocha człowieka. Ale dlaczego nie 
mówił, że ludzkie uczynki i kościelne 
obrzędy nie zbawią człowieka?  

Można powiedzieć, że to, co pastor 
Graham głosił w Warszawie było zgod-

Krzysztof Osiecki

 Festiwal Nadziei  – Postscriptum

TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA
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Festiwal Nadziei- Postscriptum – Krzysztof Osiecki

 Festiwal Nadziei  – Postscriptum
ne z Apostolskim Wyznaniem Wiary,  
a jednak, nie poruszył on innych kwestii 
wynikających z postulatów Reformacji. 
Dla ewangelicznych chrześcijan z USA, 
którzy chcą współpracować z Kościo-
łem Rzymskokatolickim Apostolskie 
Wyznanie Wiary stanowi grunt, na któ-
rym mogą stanąć razem i powiedzieć, 
że się zgadzają. Problem polega na tym, 
że Apostolskie Wyznanie Wiary posia-
da swój kontekst historyczny (tak jak 
każde wyznanie wiary), który nie mówi 
nic o usprawiedliwieniu grzesznika, tak 
jak podkreślano to w czasie reformacji 
protestanckiej, wbrew ówczesnej sze-
roko stosowanej katolickiej praktyce 
odpustów. Pismo Święte jednoznacznie 
naucza, że usprawiedliwienie jest da-
rem od Boga, wyłącznie na podstawie 
wiary w Jezusa Chrystusa i Jego ofiary,  
a nie przez ludzkie uczynki i religijne 
obrzędy. Wielu Polaków przecież wie-
rzy, że Jezus umarł za ich grzechy, wie-
dzą także, że powinni odwrócić się od 
grzechów, ale jeśli chodzi o ich akcepta-
cję przez Boga (usprawiedliwienie) ufają 
swoim dobrym uczynkom i sakramen-
tom, jako podstawie do żywota wiecz-

nego (lub krótszego pobytu w czyśćcu). 
Tak więc powiedzenie Polakom, żeby 
przyszli do Jezusa, aby przebaczył im 
grzechy i aby otrzymali żywot wieczny, 
dla wielu nie jest obce i z tym mogą 
spokojnie się zgodzić. Jednak ludzie nie 
rozumieją wyłączności zbawczej wiary 
w Jezusa. To kwintesencja różnicy po-
między biblijną ewangelią, wskazaną 
przez XVI. wiecznych protestantów,  
a ewangelią z Rzymu. Brak podkreśle-
nia nieskuteczności ludzkich uczynków  
w zbawieniu może być nieprzypadko-
wym ukłonem względem Kościoła ka-
tolickiego. Ta zasadnicza kwestia pozo-
stała na FN bez echa. 

A co z kartkami informacyjnymi? 
Kampanie ewangelizacyjne Billy’ego  
i Franklina Grahama mają interesującą 
specyfikę. Mianowicie prosi się ludzi, 
którzy wyszli do przodu po wezwa-
niu, aby wypełnili kartki informacyjne. 
Te kartki zawierają informacje o da-
nych osobistych, wieku, przynależno-
ści wyznaniowej itp. Potem kartki te są 
wysyłane do duszpasterzy Kościołów,  

w celu dalszej opieki nad daną osobą. 

Już kilka dni po festiwalu pojawił się 
w sieci artykuł „Kilka uwag o FN”, któ-
ry mówił między innymi o dyspozycji 
kartek po FN. Tekst ten stwierdzał, że 
kartki informacyjne nawróconych miały 
zostać wysłane do Kościołów, do któ-
rych ludzie nominalnie należeli: czyli 
baptysta do Kościoła baptystycznego, 
katolik do katolickiego, itp. Natomiast 
przed Festiwalem mało kto chciał o tym 
słyszeć. Dlaczego? Bo chyba nie chcie-
li uwierzyć, że część ich kontaktów – 
osób, które były przez nich zaproszo-
ne na Festiwal Nadziei, byłyby potem 
przekierowane z powrotem do Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Natomiast, takie 
zachowanie (danie kartek informacyj-
nych Kościołowi katolickiemu i innym 
nie-ewangelikalnym Kościołom) jest 
praktyką organizacji Billy’ego Grahama 
od wielu lat. Przed FN twierdzono, że ta 
sprawa tak nie wygląda, pomimo tego, 
że organizacja Billy’ego Grahama po-
stępuje tak od ponad pięćdziesięciu lat. 

Mając na względzie powyższe informa-
cje, należy spojrzeć na kwestię kartek 
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informacyjnych przez pryzmat oficjal-
nych statystyk FN. Na stronie FN orga-
nizatorzy podali:

Po raz pierwszy w swoim życiu Jezusa 
Chrystusa przyjęło 1 178 osób. Ponow-
nie w swoim życiu Jezusa Chrystusa 
przyjęło 138 osób. W swoim Zbawie-
niu upewniło się 690 osób.

Udało mi się także dotrzeć do szcze-
gółowych statystyk karteczek. Trochę 
odbiegają one od oficjalnych danych 
podanych na stronie FN. Oficjalnie po-
dane jest, że było w sumie 2006 decy-
zji rożnego rodzaju. Natomiast z we-
wnętrznych źródeł wiadomo, że tylko 
1740 osób jest w bazie danych, czyli 
tylko część ludzi wypełniło karteczki. 
To się zgadza ze zdaniem osób uczest-
niczących w ewangelizacji, które mó-
wiły, że wiele z osób wychodzących 
do modlitwy nie wypełniło żadnych 
kartek i trochę się przestraszyło te- 
go amerykańskiego zwyczaju. Wyda-
je się więc, że statystki podane przez 
FN na stronie zawierają ten wątek, tj. 
były jakieś decyzje, lecz brak kartek.  
Z pozostałej części osób wypełniają-
cych kartki 52% trafiło do pastorów 
zborów ewangelicznych, 21% do Ko-
ścioła katolickiego, 20% to osoby nie-
letnie i ich dane nie zostały przekiero-
wane dokądkolwiek i 5% źle wypełni-
ło karteczki lub nie wyraziły zgody na 
kontakt i ich dane nie zostały przekie-
rowane dalej. Tak więc połowa osób 
trafiła do pastorów ewangelicznych 
na dalszą opiekę, a druga połowa nie 
została przekierowana nigdzie lub do 
Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Należy również powiedzieć, że w nie-
których przypadkach więź z osobą lub 
zborem, który zaprosił na Festiwal Na-
dziei może być mocniejsza niż więź  
z Kościołem rzymskim i niektórzy  
z tych ludzi mają szansę trafić do do-
brego zboru, gdzie Słowo Boże jest 
zwiastowane i zachowane. Powinniśmy 
modlić się o to. W ogóle należy modlić 
się o tych respondentów, żeby pomimo 
uchybień w przekazie ewangelii, trafili 
do kogoś, kto mógłby dokładnie wy-
tłumaczyć im ewangelię z Pisma Świę-
tego. Ale fakt, że część respondentów 
została z powrotem przekierowana do 
Kościoła katolickiego (łączne z katoli-
kami zaproszonymi przez nasze zbory) 
nie powinien być dla nikogo zaskocze-

niem. Przynajmniej teraz ta sprawa jest 
dla wszystkich jasna. 

Wojna w sieci
Przed Festiwalem trwała zacięta woj-
na na słowa, na stronach www. Sta-
rałem się nie brać udziału w różnych 
„pyskówkach” na Facebooku i w sieci. 
Chociaż kilka razy coś dyskretnie napi-
sałem, starając się zarówno szanować 
godność osoby posiadającej inne zda-
nie, jak i przedstawić własną opinię. 
Pisałem na przykład o finansowych 
aspektach Festiwalu Nadziei z lide-
rem innego Kościoła ewangelicznego  
i w ciągu pięciu minut cały wątek znikł 
ze strony. Pomimo tego, że w tym po-
ście ów lider w „miłości Chrystusowej” 
publicznie określił zachowanie prze-
ciwników Festiwalu Nadziei postępo-
waniem „pospólstwa” i były prośby od 
czytelników, żeby usunąć negatywne 
opinie, on je zostawił, dopóki nikt nie 
napisał o finansowych aspektach Festi-
walu Nadziei. Wtedy informacja bły-
skawicznie zniknęła. W sieci pojawiło 
się pomówienie o „zdrajcach” i podane 
imionia i nazwiska takich osób. Czyta-
łem oświadczenie brata o jego nieza-
leżności od swojej zwierzchności ko-
ścielnej i tym podobne. Ogólnie rzecz 
biorąc reakcja zwolenników i przeciw-
ników FN w sieci była wręcz żenująca. 

Kiedy nie wiadomo, o co chodzi...
W swoim artykule o Festiwalu Nadziei 
„Festiwal Nadziei ,czy rozczarowania?” 
pastor Włodek Tasak napisał, że powo-
dem zaproszenia Kościoła katolickiego 
na Festiwal była, przynajmniej częścio-
wo potrzeba zapełnienia trybun. To 
prawda, tylko że to nie tłumaczy źródła 
takiego postępowania. Pełne trybuny 
są konieczne dla Billy’ego i Franklin’a 
Grahama w ich kampaniach. Niektórzy 
myślą, że to chodzi o szerokość przeka-
zu ewangelii: zapraszamy nie-ewange-
licznych i ewangelizujemy ich. To jest 
niestety trochę naiwne podejście do tej 
sprawy. Tak jak już zostało to omówio-
ne, kontakty z Kościoła katolickiego zo-
stały odesłane do niego, czyli „zabrali 
swoich z powrotem do siebie”, więc po 
co w ogóle ich zapraszać? 

Potrzeba pełnych trybun wynika  
z czegoś innego. Czego? Kiedy nie 

wiadomo, o co chodzi, niestety chodzi  
o pieniądze. Przed tym wydarzeniem 
mało pisało się w sieci o kosztach Fe-
stiwalu Nadziei, ale koszty na pewno 
były potężne. Pepsi Stadion na dwa 
wieczory, nowoczesna scena, gwiazdy 
muzyki krajowej i zagranicznej, etaty, 
autokary, ochroniarze, hotele, internet, 
billboardy, materiały promocyjne itd, 
itp. Ktoś musiał za to zapłacić. Polacy 
czasami myślą, że jakaś „misja” albo 
„Amerykanie” płacą za takie rzeczy 
łatwo: tak jakby w USA były magicz-
ne worki pieniędzy, które otwierają się 
dla chrześcijan. Nie chcę powiedzieć, 
że wysokość frekwencji na Festiwa-
lu Nadziei była wyłącznie sprawą fi-
nansową, ponieważ to nieprawda, bo  
z pewnością FN również miał swoje 
duchowe cele. Ale prawdą jest rów-
nież, że Billy Graham Evangelistic As-
sociation (BGEA) jest potężną organi-
zacją i potrzebuje milionów dolarów 
rocznie na swoje funkcjonowanie. Ktoś 
musi to zasilać, a BGEA musi pokazać 
efekty. Jak mają uzasadnić koszty Fe-
stiwalu Nadziei w Polsce i innych po-
dobnych Festiwali przed sponsorami, 
jeśli tylko 30(0) osób nawraca się do 
Chrystusa? Muszą mieć tysiące. Wtedy 
reputacja organizacji Billy’ego Graha-
ma pokazuje, że BGEA to sprawna ma-
szyna do zbawiania dusz. 

Do tego potrzebny był Kościół katolic-
ki. Z obecnością Kościoła katolickie-
go mieli zapewnione, że decyzję po-
dejmie parę tysięcy, a z perspektywy 
amerykańskiej mało kogo obchodzi, 
że są potem odsyłani z powrotem do 
Kościoła katolickiego lub w ogóle nie 
są przekierowani dalej. Zdjęcia PR są 
także potrzebne. Niemal od razu po 
pierwszej nocy Festiwalu Nadziei na 
stronie organizacji BGEA pojawiły się 
filmiki, że tysiące przyjęło Chrystusa 
podczas zjednoczonego wydarzenia 
ewangelikalnego. Zdjęcia pokazały ten 
tłum w sobotę wieczorem. 

Na marginesie warto dodać, że znacz-
na większość zakłóceń i podziałów 
w małym polskim środowisku ewan-
gelikalnym wywołana została właśnie 
współpracą z Kościołem Rzymskokato-
lickim przez FN. Natomiast organizacja 
Grahama świadomie pozwoliła na to,  
z powodów pragmatycznych, w tym  
finansowych. Dla mnie przykro było 
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na to patrzeć. Służąc w Polsce ponad 
18 lat nigdy nie słyszałem takich awan-
tur i pomówień wśród ewangelicznych 
braci wobec siebie nawzajem. Przecież 
dla wszystkich środowisk ewangelikal-
nych ewangelizacja jest czymś, co nas 
zazwyczaj łączy. Często w lokalnych 
przedsięwzięciach ewangelizacyjnych 
zbory z różnych denominacji łączą się 
w celu ewangelizacji, przeważnie kato-
lików. Natomiast na FN było odwrotnie 
– ewangeliczni się skłócili, a Kościół 
rzymski przejął część respondentów. 

Ewangelizacja tego typu spowodowa-
ła wielki podział w małym środowi-
sku ewangelikalnym i będzie potrzeba 
trochę czasu, żeby te rany się zagoiły. 
A jedność będzie potrzebna, bo nie-
bawem znowu przyjdzie z USA ko-
lejny sprawdzian wierności ewangelii  
w Polsce, przez rozpoczęcie działalno-
ści skrajnie charyzmatycznej stacji te-
lewizyjnej ruchu wiary TBN, najpierw 
w cząstkowej formie w 2014, a potem 
pełną parą w listopadzie 2015. 

Przeogromny Plon?
W kontekście rezultatów na innych 
Festiwalach Nadziei w Europie Środ-
kowo-Wschodniej nasze „1178 pierw-
szych decyzji dla Chrystusa” dla kraju 
zamieszkałego przez 38 milionów lu-
dzi było i tak liczbą stosunkowo małą. 
Wydaje się, że jest to wynikiem pro-
cesu sekularyzacji w Polsce. Według 
informacji z BGEA, w 2005 r. w małej 
Mołdawii 94 tysiące ludzi brało udział 
w Festiwalu i 6900 podjęło decyzje dla 
Chrystusa. W 2007 r. w Kijowie 231 
tysięcy ludzi słyszało przekaz ewange-
lii (również przez satelity), a 6700 od-
powiedziało na wezwanie. W 2008 r.  
w Rumunii 77000 osób przyszło na 
stadion i 3900 odpowiedziało na we-
zwanie do przyjęcia Jezusa Chrystusa; 
w 2009 w Estonii 30000 osób usłyszało 
ewangelię i 1500 przyszło do przodu po 
wezwaniu. W końcu, na malutkiej Ło-
twie 44000 przyszło na Festiwal i 3000 
odpowiedziało na wezwanie. Owszem, 
w Polsce wyszło „do przodu” na we-
zwanie w sumie 2006 osób (niektórzy 
mieli inne powody, upewnić swoje 
zbawienie, przyjęcie Jezusa „drugi raz” 
itp.), ale nie zmienia to rzędu wielkości. 
Pomimo haseł o wierze chrześcijańskiej 
w Polsce, stosunkowo niewielu jest dziś 

tak faktycznie zainteresowanych spra-
wami Boga. 

Warto też dodać, że prasa nie była 
szczególnie zainteresowana Festiwa-
lem Nadziei, podobnie jak telewizja. 
Wydaje się, że ten potencjał nie został 
należycie wykorzystany. I tak, w pierw-
szym dniu Festiwalu odbywała się  
w Warszawie również parada równości 
społeczności homoseksualnej. W so-
botnich wiadomościach mówili dużo 
o paradzie równości i zupełnie nic  
o Festiwalu. Co prawda, w niedzielę 
było parę wzmianek o marszu dla Jezu-
sa z małą wzmianką o FN, a po miesią-
cu TVP2 wypuściła coś o FN o godzi-
nie, kiedy ludzie zazwyczaj śpią. 

Widać wyraźnie, jak społeczeństwo  
się zmieniło. Myślę, że 15 lat temu re-
akcja prasy byłaby odwrotna. Trochę 
mówiliby o przybyciu Franklin’a Gra-
hama i Festiwalu w wiadomościach  
i nic nie powiedzieliby o homoseksu-
alistach na ulicy, bo to wstyd. Dzisiaj 
żyjemy w innej duchowo rzeczywisto-
ści. Frekwencja i reakcja na wezwanie 
na FN jest tego symptomem. Kościół 
katolicki na swój własny sposób po-
twierdził tę obecną duchową sytuację 
w Polsce, bo ostatnio podali, że po 
raz pierwszy frekwencja podczas nie-
dzielnej mszy spadła w Polsce poniżej  
granicy 40 procent (do 39,1%). 
  

Co dalej po FN? 
Trzeba się modlić o ludzi, którzy po-
mimo pewnych uchybień w przekazie 
ewangelii szczerze chcieli znaleźć zba-
wienie swojej duszy w Chrystusie. Mó-
dlmy się, żeby trafili do Zborów, gdzie  
Słowo Boże jest zwiastowane i szano- 
wane. Na pewno takich osób było spo-
ro. Należy również modlić się i starać  
o jedność w naszym polskim środowi-
sku ewangelikalnym, które przez FN 
doświadczyło dość mocnego ciosu. 
Walka i pomówienia, oskarżenia były 
niestety obrzydliwe. To było gorszą-
ce świadectwo dla naszego środowi-
ska. Facebook czytają przecież ludzie 
nowonawróceni i ludzie z zewnątrz. 
Chyba najwyższy czas, żeby zrobić 
jakieś publiczne przeprosiny, gdzie 
trzeba. Również należy modlić się  
o liderów Kościołów ewangelikalnych, 
którzy zaangażowali się w FN, żeby  

z owej współpracy z katolikami wycią-
gnęli właściwe wnioski. 

Trzeba również rozumieć, że polskie 
społeczeństwo się zmienia. Chrześci-
jańskie przekonania, że Bóg istnieje,  
i że Jezus jest Bogiem itp. wydaje się, że 
teraz wymagają jakiegoś uzasadnienia  
dla wielu Polaków, bo nie akceptu-
ją tego światopoglądu bezpośrednio. 
Niestety, Polacy nie zbliżają się do Boga 
i część intelektualnie nie wierzy lub 
poważnie wątpi w Jego istnienie. Kole-
ga, który był na FN opowiedział mi, że 
przed nim siedzieli hipsterzy i po prostu 
głośno się śmiali, kiedy MC’owie ogło-
sili, że jesteśmy tutaj „dla Jezusa”. Dla 
takich osób chrześcijaństwo jest zupeł-
nie innym światem, innym językiem, 
inną kulturą, jakąś bajką. Należy dużo 
modlić się o Polskę i Polaków oraz ko-
rzystać z biblijnej apologetyki, żeby dać 
jakieś sensowne argumenty ludziom, 
którzy są coraz bardziej sceptycz- 
nie nastawieni wobec chrześcijaństwa  
i podstawowych zasad wiary. 

Napisałem w moim artykule „Ruch 
Ekumeniczny – Quo Vadis,” że muzy-
ka na FN miała być fajna i właśnie tak 
było. Chór był wspaniały. Cieszę się, że 
były również gwiazdy z polskiej sceny 
muzycznej. Występowała również Na-
talia Niemen  i śpiewała „Dziwny jest 
ten świat.” Lubię jej słuchać i chyba ta 
piosenka podsumowuje moje odczu-
cia wobec FN i zakłócenia jedności 
wśród ewangelikalnych chrześcijan  
w tym okresie:

„Dziwny ten świat,  
świat ludzkich spraw,  
czasem aż wstyd przyznać się. 

A jednak często jest,  
że ktoś słowem złym  
zabija tak, jak nożem.” 

Sądzę, że nadszedł czas, żeby prze-
prosić, gdy trzeba, i wybaczyć za 
krzywdy i przykre słowa. Oby-
śmy w przyszłych bataliach o wiarę  
w Polsce mogli zachować się bar-
dziej tak, jak jest napisane na stronach 
ewangelii, niż tak, jak okazało się to  
w sieci. Mamy być znani jako ucznio-
wie w Chrystusie, nie tylko przez 
trwanie w prawdzie, ale także przez  
trwanie w miłości. 
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Bardzo się cieszę z artykułu pasto-
ra Osieckiego. To wyważony głos 

baptysty, który był wobec FN krytycz-
ny. Ważne jest dla mnie, że pojawia się 
na łamach Słowa Prawdy – bowiem i ja 
nie uniknąłem oskarżeń w sieci o na-
piętnowanie czy nawet prześladowa-
nie inaczej myślących. Powtórzę więc 
jeszcze raz: szanuję osoby mające inne 
zdanie, a napiętnowałem jedynie spo-
sób prowadzenia dyskusji, który był 
zgorszeniem. 

Niemniej, nie zgadzając się z wszystki-
mi tezami brata Osieckiego chciałbym 
jego postscriptum nieco zbalansować 
własnymi uwagami.

Czy czegoś zabrakło w przekazie 
ewangelii na FN? Na pewno. Nie da się 
bowiem moim zdaniem w 20 minuto-

wym kazaniu z tłumaczeniem (czyli:  
w praktyce 10 minutowym) wskazać na 
wszystkie istotne biblijne prawdy. Dla 
mnie ważne było nie to, czego nie było, 
ale to, co było podkreślone: że nie ma 
innej drogi zbawienia, jak tylko przez 
wiarę w Chrystusa, że to nawrócenie 
sprawia, że jesteśmy chrześcijanami.1 
Podkreślenie tego, że nawrócenie to 
odwrócenie się od starego życia. Jasne 
wymienienie grzechów, wśród nich bał-
wochwalstwa, które sprowadzają gniew 
Boży. W skrócie, było to bardzo kla-

1 Tak się złożyło, że w Katowicach byłem 
świadkiem rozmowy księży katolickich  
o wezwaniu do nawrócenia Franklina  
Grahama. Uważali, że było niewłaściwe, 
bowiem ogłaszało absolucje (przebaczenie 
grzechów) bez spowiedzi. To dla mnie  
jasne potwierdzenie, że kazanie nie było 
obliczone na polityczną poprawność. 

rowne wskazanie na łaskę i zbawienie 
w Chrystusie, bardziej nawet niż czyni 
to wielu Polaków, którzy podkreślają 
korzyści raczej niż realność potępienia.

Kartki informacyjne. To o moim ar-
tykule wspomina brat Osiecki. Tak, 
uważam, że te kartki były najgorszym 
elementem całej ewangelizacji. I wcale 
niepotrzebnym. Rozumiem logikę, któ-
ra za tymi kartkami stoi: to troska o to, 
by osoba nawrócona trafiła do Kościoła 
po decyzji nawrócenia. Ale nie zawsze 
skórka jest warta wyprawki. Po pierw-
sze, gdyby nie te kartki, to nie byłoby 
problemu, do którego Kościoła posyła 
się osobę nawróconą. Należy przewi-
dywać, że naturalnie osoba nawrócona 
związywałaby się z Kościołem, który 
zadał sobie trud i ją na FN zaprosił – 

Mateusz Wichary

 Festiwal Nadziei
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co zresztą postulowałem na spotkaniu 
organizatorów, niestety bez wystarcza-
jącego poparcia. A takich osób, zapro-
szonych przez nawróconych przyjaciół 
była właśnie zasadnicza większość. 
Jeśli kogoś Duch Święty przyprowadził 
na ewangelizację z ulotki na mieście,  
a nie poprzez wierzącego znajomego 
– zaufałbym, że poprowadzi go i dalej. 
Po drugie, te kartki dla nas, Polaków są 
duchowo niszczące. Widziałem ludzi, 
którzy ze łzami w oczach się modlili, 
po czym ze zdziwieniem i nieufnością 
przystępowali – bądź, zgorszeni, nie – 
do wypełnienia ankiety. Dla nas ankiety, 
kwestionariusze kojarzą się z nielubia-
nymi urzędami i formalnościami, czymś 
obcym, formalnym i niszczącym, a nie 
z najważniejszym momentem w życiu. 
I żadne uzasadnienie tego nie zmieni. 

Po trzecie, statystyki i plon. Moim zda-
niem osób modlących się było znacz-
nie więcej, niż wynika to z zebranych 
danych, z powodów wskazanych po-
wyżej. Z moich wyliczeń wynika, że  
w sobotę po wezwaniu na boisko ze-
szło przynajmniej 4000 osób, z czego 
niecały 1000 to byli doradcy ducho-
wi. Co oznacza, że modliło się ponad 
3000 osób. 

Czy to dużo, czy mało? Być może 
mało, patrząc na inne narody w Eu-
ropie. Ale chyba dużo, zgadzając się  
z diagnozą pastora Osieckiego, że na-
sze społeczeństwo się laicyzuje. Jeśliby 
nawet tylko 1/4 z tych osób trafiła do 
zborów, to po odjęciu osób zaproszo-
nych przez przedstawicieli KRK i tak 
mamy przynajmniej 500 osób zasila-
jących ewangelikalne zbory. Czy to 
mało, gdy wszystkich nas jest może  
z 30 tysięcy? Moim zdaniem to sukces. 

Wojna w sieci. To chyba najbardziej 
przykry aspekt wszystkiego, co było 
związane z FN. Osoby angażujące się 
w FN były odsądzane od czci i wiary 
przez braci i siostry, którzy mieli inne 
zdanie. A przecież zaangażowanie 
się w FN nie oznacza aprobaty dla 
wszystkiego, co się z nim łączyło. Ra-
czej oznaczało inne przewartościowa-
nie korzyści i ryzyka niż w przypadku 
osób, które się na owo zaangażowanie 
nie zgodziły. Takich decyzji podejmu-
jemy w dorosłym życiu bardzo wiele. 
Rzadko kiedy wybór jest biało-czarny 

– czy to w przypadku zboru, czy pracy, 
czy różnych wspólnie tworzonych pro-
jektów. Jedni widzą więcej możliwości, 
inni zagrożeń. Jedni podchodzą z więk-
szą nadzieją, inni ze sceptycyzmem. 
Dajmy sobie do tego prawo. Czy mu-
simy sobie i wszem i wobec, najlepiej 
w sieci, bo to najłatwiejsze, udowad-
niać, że wszyscy, którzy się od nas róż-
nią, są wstrętnymi odstępcami? Czy to 
wszystko, na co nas stać? Jeśli tak, to 
jest to symptom poważnego problemu 
i słabości naszego środowiska. Konkret-
nie, braku miłości (czyli i wzajemnego 
szacunku). Miłość bowiem sprawia, tak 
w rodzinie jak w zborach, że potrafimy 
wypełnić braki innych, tak w doktrynie, 
jak w zachowaniu. 

I Biblia właśnie o tym mówi. Pierwszy 
Kościół był drastycznie podzielony  
w postawie względem prawa mojżeszo-
wego. „Widzisz, bracie, ile to jest tysię-
cy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy 
gorliwie się trzymają zakonu” – powie-
dział Jakub do Pawła (Dz 21:20). Tym-
czasem Paweł naucza przecież, „żeby 
nie obrzezywali dzieci ani też nie za-
chowywali zwyczajów” (w. 21). „Co tu 
zrobić? Z pewnością usłyszą, że przy-
szedłeś?” (w. 22) – zastanawia się Jakub. 
Co to znaczy? Czy mówi: No, Pawle, 
nareszcie zostaniesz osądzony za swe 
lekceważenie prawa, bo błądzisz? Nie. 
A może: Tak, Pawle, to ja błądzę, cieszę 
się, że przyjechałeś, zaraz tych wszyst-
kich trzymających się gorliwie zakonu 
wierzących w Chrystusa pouczymy, 
jak to ma być. - Też nie. Jakub i Paweł 
godzą się na tę różnicę, niekoniecznie 
się z niej ciesząc zapewne, ale jedno-
cześnie mając podstawy swej wspólnej 
tożsamości głębiej, we wspólnej wierze  
w Chrystusa, a nie postawie do prawa, 
która ich różni, co sprawia, że potrafią 
szukać swego dobra pomimo różnic.  
I tak Jakub szuka sposobu, by uratować 
Pawła przed gorliwymi Żydami, a Pa-
weł poddaje się starotestamentowemu 
oczyszczeniu (21:26). Jakub pomimo 
przestrzegania prawa potrafi „chwa-
lić Boga” (w. 20) słysząc, „czego Bóg 
dokonał [przez Pawła] wśród pogan”  
(w. 19), a Paweł, który nie próbował 
zmienić zboru jerozolimskiego cieszy 
się z ich wiary w Jezusa, jako Mesja-
sza. Dla obu ważne było, że zarówno 
wierzący poganie jak i Żydzi należą 

faktycznie do Chrystusa i dlatego pró-
bowali zachować jedność i błogosła-
wić się nawzajem pomimo tej wielkiej 
różnicy. Chciałbym, byśmy czegoś się 
od nich nauczyli. 

Finanse. Z pewnością to prawda, że 
amerykańscy organizatorzy wiedzą, 
jak działać, aby sponsorzy byli skłon-
ni łożyć środki na tak wielkie projekty.  
I zgadzam się, że nie przysłużyli się 
naszemu środowisku w Polsce poprzez 
swój priorytet zapełnienia stadionu. 
Czy jednak to przekreśla sensowność 
całego projektu? Moim zdaniem nie. To 
jedynie wskazanie niekorzystnej ceny, 
którą trzeba było ponieść. 

Na zakończenie dodam dwa aspekty 
FN od siebie, które dla mnie są bardzo 
ważne. Pierwszy to zbliżenie różnych 
środowisk (i nie mówię o katolikach). 
Wzajemne przekonanie się, że można 
coś zrobić wspólnie, i że ci drudzy nie 
są aż tacy inni, jak nam się z daleka 
wydawało. Wiem, że wśród niektórych 
chrześcijan to budzi obawę. Z pewno-
ścią chrześcijanie nie powinni sprzy-
mierzać się ze wszystkimi, bo przez 
to tracimy swą tożsamość. Ale jestem 
równie przekonany, że pogardliwe czy 
obojętne spoglądanie na trochę innych 
braci i siostry w Chrystusie i budowa-
nie przegrody nienawiści czy niechęci 
tam, gdzie została ona zniesiona, jest 
grzechem, a nie cnotą. 

Drugi to nadzieja. Przekonanie, że 
można zrobić coś dużego, co zmienia 
świat wokół nas. Że nasze środowi-
sko – rozumiane szerzej, niż jako po-
szczególne wyznania – ma potencjał 
do tego, by zrobić wspaniały chór, czy 
poprowadzić wspólnie dużą ewange-
lizację. Jakkolwiek by nie oceniać ilo-
ści nawróceń w takich wydarzeniach, 
jest ich jeden skutek niebezpośredni, 
bardzo ważny: to zachęta i zbudowa-
nie, które zabiera się z takich miejsc 
do swoich zborów. Które mobilizują  
i przekładają się na ożywienie w roz-
sianych po Polsce zborach.

Dlatego pomimo zgody z niektórymi 
głosami krytyki nie żałuję, a przeciw-
nie: cieszę się z tego, że brałem udział 
w tym Festiwalu. Zbudował bowiem 
moją nadzieję, a tego mi bardzo po-
trzeba. 
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W zasadzie ewangelizacja zawsze 
była trudnym zadaniem, gdyż 

nigdy nie sprzyjały jej okoliczności 
zewnętrzne a czasami i wewnętrz-
ne. Tak jest do dzisiaj, jednak realizo-
wanie ewangelizacyjnych wysiłków 
w jednych okresach historii Kościoła 
było bardziej skuteczne niż w innych. 
Warto się zastanowić, dlaczego tak 
jest? W zasadzie, patrząc na historię 
Kościoła można zauważyć, że wraz  
z upływem czasu ewangelizowanie 
natrafia na coraz większe trudności. 

Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza 
proroctwo dotyczące przyszłości: 

A to wiedz, że w dniach ostatecznych 
nastaną trudne czasy: ludzie, bowiem 
będą samolubni, chciwi, chełpliwi, 
pyszni, bluźnierczy, rodzicom niepo-
słuszni, niewdzięczni, bezbożni (2 Tym 
3,1-2).

Słowa te ukazują kierunek rozwo-
ju etyki i mentalności społeczeństw  
w miarę zbliżania się do czasu powrotu 
Jezusa po swój Kościół. Dzisiejszy roz-
wój technologii, wymiana informacji 
sprawiają, że ludzkość coraz mocniej 
przyjmuje negatywne trendy w poglą-
dach i zachowaniach. Fascynacja „na-
ukowością” sprawiła, że sprawy ducho-
we zeszły na dalszy plan, gdyż są „mało 
naukowe”. Zaś propagowanie świeckiej 

etyki będącej w opozycji do nakazów 
Boga sprawiło, że dla wielu przesła-
nie ewangeliczne okazuje się trudne 
do akceptacji. W dzisiejszych czasach 
widać szczególnie mocno wszystkie te 
zagrożenia, o jakich wspomina Paweł  
w swoim Liście. Każda z tych wymie-
nionych cech jest łatwa do rozpozna-
nia, wystarczy wziąć do ręki gazetę, 
najlepiej plotkarską, aby na paru stro-
nach znaleźć je wszystkie w praktycz-
nym wykonaniu gwiazd i polityków. 

Dzisiejszy człowiek nie jest skory pod-
dać swoje życie autorytetom, szczegól-
nie stawiającym wysokie wymagania 
etyczne. Nawet chrześcijanie żądają 
rozluźnienia zasad etycznych i akcep-
tacji rozwodów, aborcji i dopuszcze-
nia do luzu w relacjach intymnych. To 
zaś sprawia, że autentyczne przesłanie 
ewangelizacyjne jest nieakceptowane, 
gdyż ewangelia Jezusa stawia przed 
nami radykalny wybór, a my dzisiaj 
radykalnych wyborów, szczególnie  
w etyce nie uznajemy. 

Powody trudności w Kościele ze skła-
daniem świadectwa tkwią zarówno  
w nim samym, jaki i w społeczeństwie. 
Ewangelizacja jest przede wszystkim 
dziełem Ducha Świętego, a jak Ducha 
nie ma w zborach, to czy ewangeliza-
cja może być skuteczna? W 7 listach  

z Apokalipsy Jan wyraźnie wskazuje, 
że zbory uwikłane w grzech nie znaj-
dują uznania w oczach Boga, co wię-
cej, Bóg zapowiada dla nich „ruszenie 
ich świecznika”. Kondycja duchowa 
zboru jest jednym z elementów roz-
woju lub braku rozwoju Kościoła. Czy 
możemy oczekiwać rozwoju zborów 
skłóconych, w których trwa rywalizacja  
o przywództwo, w których akceptuje 
się jawne grzechy i niemoralne życie? 
Czy poselstwo zboru składające się  
z ładnych, szczypiących za serce opo-
wiadań głoszonych tak, aby nikt nie 
odczuł dyskomfortu etycznego może 
kogokolwiek przekonać do potrzeby 
oddania swojego życia Bogu? Nie bra-
kuje tutaj kaznodziejów unikających 
trudnych tematów, gdyż mogą stracić 
na popularności. 

Ewangelizację powinniśmy rozpocząć 
przede wszystkim od siebie, od zmiany 
swojego wnętrza, od oddania siebie tak 
na 100% Jezusowi, nie tylko deklara-
tywnie, ale i faktycznie w codziennych 
zmaganiach. Wydaje się, że odnowę 
świata musimy rozpocząć od odnowy 
życia zborowego, od przebudzenia  
w naszych zborach i nas samych. Mu-
simy odnowić utracony entuzjazm dla 
służby, musimy otworzyć siebie na 
głębokie przeoranie przez Ducha oso-
bistego życia i postaw etycznych. Jeśli 

Ryszard Tyśnicki

Ewangelizacja w trudnym czasie
TEMAT NUMERU: EWANGELIZACJA

fot. Fotolia



SŁOWO PRAWDY • Numer 8 / sierpień 2014 • 23

Jezus nie jest na pierwszym miejscu, je-
śli ewangelia nie jest dla nas ważna, to 
nie mamy żadnej motywacji, aby głosić 
Jezusa w tym świecie, prawdę mówiąc 
nie głosimy, co widać w statystykach 
rozwoju Kościoła. 

Ewangelizacja to nie tylko zadanie 
dla pastora, ale zadanie dla każdego, 
kto jest w zborze. Jeśli milczysz i nie 
składasz świadectwa o Bogu w swoim 
miejscu pracy, zamieszkania to jak ci 
ludzie będą mogli usłyszeć głos ewan-
gelii? Gdy w zborze jedynie pastor  
i paru liderów zajmuje się ewangeliza-
cją to jedynie parę osób z zewnątrz do-
ciera do momentu decyzji, a pozostali 
pozostają „głodni” zbawienia, gdyż nikt 
im nie przyniósł ewangelii. A ci, którzy 
mogli złożyć świadectwo, ukryli skarb 
zbawienia przed oczami przyjaciół  
i sąsiadów. W tym punkcie można prze-
prowadzić prosty test, zapytać samego 
siebie, ilu twoich sąsiadów, znajomych, 
kolegów wie, że Jezus zbawił świat? 
Czy kiedykolwiek głosiłeś im Chrystu-
sa? A jeśli nie głosiłeś to nie dziw się, 
że twój zbór się nie rozwija, gdyż może 
się rozwijać jedynie przez składanie 
świadectwa. Przez przypadek do zboru 
trafiają jedynie jednostki. 

Kiedyś jeden z moich znajomych 
stwierdził, że chętnie głosiłby Chrystu-
sa, ale tego nie robi, bo wstydziłby się 
go przyprowadzić do swojego zboru. 
Myślę, że było to mocno przesadzo-
ne stanowisko, ale czy mój zbór jest  
w stanie zagospodarować każdą oso-
bę, która do niego przyjdzie? Czy 
mamy programy integracji nowych 
osób ze zborem i Chrystusem? Jako 
zbory musimy stworzyć wewnątrz 
zboru środowisko przyjazne dla no-
wych. Nie chodzi tutaj o ładny śpiew 
i dobre kazanie, ale o te nieformalne 
elementy. Możliwość rozmowy, przy-
jaźni, pomocy w rozwiązaniu trud-
nych problemów. Najwięcej ludzi staje 
się chrześcijanami, gdyż spotykają na 
swojej drodze osoby, z którymi mogą 
nawiązać głębsze relacje przyjaźni. 
Jest to szczególne wyzwanie dla du-
żych zborów, gdy rośnie liczba człon-
ków to rośnie współczynnik anonimo-
wości i są osoby, które nie mają relacji 
ze sobą wzajemnie, giną w tłumie.  
W małych społecznościach występuje 
inne niebezpieczeństwo, że ten nowy 
zostanie osaczony przez wierzących  

i tak mocno bombardowany zaintere-
sowaniem, że przerażony ucieknie. 

Problemem ewangelizacji jest nie tylko 
zbór, ale też środowisko, do którego do-
cieramy z ewangelią. Szczególnie w na- 
szym kraju środowisko to jest trudne  
z paru powodów. Pierwszym elementem 
jest antyklerykalizm w społeczeństwie. 
Kościół ma dzisiaj bardzo nadszarpnię-
tą reputację. Nie ma dnia abyśmy nie 
usłyszeli o duchownych uwikłanych  
w nadużycia i przestępstwa, co więcej 
najczęściej hierarchowie próbują za-
tuszować te ekscesy. Ta zła opinia ry-
koszetem odbija się na „przyzwoitych 
Kościołach”, przecież przeciętny Polak 
nie ma pojęcia, że obok Kościoła ofi-
cjalnego są inne Kościoły funkcjonujące 
na innych zasadach. Antyklerykalizm 
prowadzi do ostrożności a nawet wro-
gości wobec instytucjonalnych wspól-
not chrześcijańskich. Wielu włącza  
w sobie mechanizm ostrożnościowy, 
gdy spotyka się z poselstwem ewangelii. 

Ostatnimi czasy przewinęła się też 
przez media kampania antysekciarska, 
sprawiła, że z jednej strony jest dobry 
Kościół niegodny zaufania a z drugiej 
strony są sekty, które zagrażają wol-
ności jednostki. Tym sposobem zdez-
orientowane społeczeństwo pozostaje 
obojętne na jakiekolwiek świadectwa 
ewangelizacyjne. Pamiętam jednego 
człowieka, który po swoim nawróce-
niu mówił, że gdy przechodził obok 
naszego zboru to na wszelki wypa-
dek szedł drugą stroną ulicy, aby nie 
zostać wciągniętym przez sekciarzy 
do środka. Dopiero Boży przypadek 
sprawił, że wszedł do środka i pozostał 
z nami. Strach przed nieznanym spra-
wia, że ludzie z takim trudem odważa-
ją się zrobić krok w kierunku spotkania  
z wierzącymi w Kościele. 

Kolejnym powodem trudności w ewan- 
gelizacji jest przekonanie współcze-
snego człowieka, że nie warto intere-
sować się sprawami duchowymi, gdyż 
samo życie daje wszystkie możliwe 
wartości potrzebne do szczęścia. Ma-
terializm, ateistyczne myślenie stają się 
dzisiaj modą a potrzeby duchowe są 
skutecznie zabijane przez propagowa-
ne we wszystkich mediach programy. 
Człowiek, który nie ma pragnienia pi-
cia przechodzi obojętnie obok stoiska 
z napojami. Gdy nie mamy potrzeb 
duchowych, to poselstwo ewangelii 

wydaje nam się zbyteczne. 

Poselstwo ewangelii przegrywa dzisiaj 
ze wszystkimi innymi poselstwami. 
Dziecko od pierwszej klasy w szkole 
ma ograniczony kontakt z rodzicami  
i wartościami wiary, zaś cały dzień jest 
bombardowane „naukowymi” war-
tościami i to zarówno przez program 
nauczania, jak przez media, filmy, mu-
zykę i kolegów. Pójście na piwo z kum-
plami to powód do chwały zaś pójście 
na nabożeństwo to obciach – a dzisiaj 
opinia innych bardzo się liczy. 

Niestety, Kościół ma ograniczone moż-
liwości dotarcia z poselstwem przez 
opiniotwórcze media. Praktycznie 
rzecz biorąc poselstwa ewangelicz-
nego nie ma w telewizji, radiu, prasie. 
Gazety kościelne docierają w zasadzie 
do środowiska kościelnego (smutne 
jest to, że niewielu wierzących te ga-
zety czyta), a parominutowe programy 
w telewizji nadawane w złym czasie 
antenowym prawie nie trafiają do lu-
dzi. Kościół przegrał z mediami opi-
niotwórczymi i pewnie dlatego wielu 
bardziej utożsamia się z antychrze-
ścijańskimi teoriami niż poselstwem 
ewangelii, gdyż tego drugiego nie zna. 

Jedynym wyjątkiem jest tutaj Internet, 
pełen treści ewangelicznych. Prawie 
każdy zbór ma swoją stronę, są też 
strony prywatne, fora dyskusyjne, You 
Tube, Facebook. W tych miejscach 
można z łatwością znaleźć ewangelię  
i poselstwo wiary. Jak na polskie wa-
runki oglądalność tych treści nie jest 
zła. I to pomimo braku jakiejś szczegól-
nej reklamy tych stron. Nawet na moją 
mało znaną stronę codziennie trafia 
paru ludzi, pokazuje to potencjał inter-
netu, jako medium ewangelizacyjnego. 

Podsumowując nasze rozważania,  
w dzisiejszych czasach ewangelizacja 
jest trudnym zadaniem, tak jak była 
zawsze. Niesiemy poselstwo do lu-
dzi, którzy tego poselstwa potrzebują  
a jednocześnie nie oczekują. Ewange-
lizacja to przede wszystkim indywidu-
alne relacje, w które musi być zaanga-
żowany każdy wierzących człowiek. 
Ewangelizacja to też zadanie Kościoła, 
zboru i tu istotna jest kondycja naszych 
społeczności. Mamy wiele do popra-
wy, ale też sami musimy się zmobili-
zować, aby głosić Chrystusa wszędzie 
tam, gdzie codziennie przebywamy. 

fot. Fotolia
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Usłyszałam przed laty świadectwo dorosłych już ko-
biet o swoim bogobojnym ojcu. Nie pamiętały one, 

by w czasach ich dzieciństwa prowadził pogadanki na 
temat potrzeby czytania Słowa Bożego. Każdego dnia wi-
działy go jednak z Biblią. Nie pamiętały też nawoływań 
do modlitwy. Widziały go za to często, jak się modlił. 

Z kolei inna młoda kobieta mówiła, że ceni sobie daną jej 
przez rodziców możliwość do buntowania się przeciwko 
autorytetom. Uważa, że Bóg nie istnieje, ponieważ jej oj-
ciec nawet w momencie poważnej choroby śmiertelnej 
nie zwrócił się do Boga. Jego postawa stanowiła dla niej 
wystarczający dowód nieistnienia Boga.

1. Powyższe historie potwierdzają znany fakt, że naj-
skuteczniejszą metodą uczenia się jest naśladowanie 
najbliższych. W poradnikach dla rodziców czytamy, 
że dziecko rodzi się z umiejętnością naśladowania  
i dlatego szuka wzorców, które chce przyswoić. Każ-
dy wzorzec musi być jednoznaczny w swojej wy-
mowie, gdyż inaczej dziecko nie dojrzy go i nie bę-
dzie potrafiło włączyć w krąg swoich doświadczeń. 

W procesie wychowywania niezmiernie ważne jest 
przestrzeganie przez rodziców tych samych reguł, 
które przekazują dziecku słownie. 

2. Niestety, dziecko naśladuje rodzica nawet, gdy ten 
się o to nie prosi. Nawet, gdy postawa rodzica nie jest 
godna naśladowania. Podsłuchałam kiedyś rozmowę 
małych dziewczynek bawiących się w gości. Chcesz 
drinka? – spytała „gospodyni”. A co to jest drink?  
- pyta „gość”. Nieważne, mów, że chcesz – odpowia-
da „gospodyni”.

Nasz Stwórca doskonale zna odkrywane przez nas reguły 
wychowywania i skuteczne metody przekazywania warto-
ści z pokolenia na pokolenie. W V Księdze Mojżeszowej 
6:4-7 czytamy: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem 
– Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, 
z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, któ-
re ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz  
o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, 
kładąc się spać i wstając ze snu. 

domowa, 
czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni

Misja

Kobieta kobiecie Alina Woźniak
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W pierwszej kolejności widzimy tutaj konieczność by-
cia autentycznym i integralnym. W zaleceniu: niechaj te 
słowa będą w twoim sercu, widzimy konieczność budo-
wania bliskiej więzi z Bogiem na poziomie myśli, emocji, 
woli. Nie można bowiem nauczyć miłości do Boga nie 
mając jej najpierw w swoim sercu i nie okazując jej in-
nym. Dzieci naśladują zachowania, nie słowa. Naślado-
wanie jest jednak możliwe wtedy, gdy dane zachowania, 
postawy są wielokrotnie powtarzane w wielu różnych 
sytuacjach. To powtarzanie jest zawarte w poleceniu: 
wpoisz je. Zalecana czynność wpajania oznacza wpro-
wadzanie, krzewienie, wdrażanie, zaszczepianie, czy też 
stosowanie w praktyce. 

Dzisiaj niejednokrotnie spotykamy się z postawą rodziców 
dających szeroko pojętą wolność swoim dzieciom. Mówią 
oni: nie narzucajmy dziecku żadnego światopoglądu, nie 
narzucajmy dziecku naszego punktu widzenia, naszej wia-
ry. Gdy dorośnie, wtedy samo będzie mogło zdecydować  
o sobie. Mówią oni: nie nakładajmy dzieciom żadnych 
ograniczeń, niech dorastają w wolności wypowiadania się  
i realizowania, w wolności przeciwstawiania się auto-
rytetom. Bez granic, bez narzucania zasad, bo to może 
hamować rozwój, krępować odkrywanie własnej tożsa-
mości, może stłamsić ich kreatywność.

Wszyscy wiemy, że wychowanie dzieci polega na do-
prowadzeniu dziecka od zależności od rodziców do nie-
zależności i samodzielności. Jednak w słowach: Pan jest 
naszym Bogiem – Panem jedynym, widzimy potrzebę 
posłuszeństwa i poddania się Bogu Ojcu. Zatem wycho-
wanie powinno również zawierać elementy uczenia za-
leżności od Boga. Dziecko powinno uczyć się w domu, 
że Bogu należna jest cześć i posłuszeństwo. 

Powstaje jednak pytanie, czy jest możliwe nauczenie się 
przez dziecko uległości, posłuszeństwa niewidzialnemu 
Bogu bez nabycia wcześniej umiejętności podporządko-
wania się widzialnym autorytetom: rodzicom, nauczycie-
lom, przełożonym?

Prawo naśladowania wzorców i postaw doskonale rozu-
miał Paweł. Wielokrotnie zachęca: Bądźcie naśladow-
cami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują 
według wzoru, jaki w nas macie. (Filp 3:17); wam siebie 
samych daliśmy za przykład do naśladowania. (2 Tes 3:9) 
Na pierwszy rzut oka może się to nam wydawać pew-
nego rodzaju zarozumialstwem: dlaczego Paweł stawia 
siebie za wzór? Czyżby nie miał dość zdrowego samo-
krytycyzmu? 

Paweł był świadomy własnych braków, co widać w wielu 
miejscach jego listów. Wiedział jednak coś jeszcze waż-
niejszego: znał naszą wielką potrzebę szukania wzorców 
do naśladowania. Obie te prawdy podsumowuje w jed-
nym, wspaniałym fragmencie: Bądźcie naśladowcami 
moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor 11:1).

Często nasze życie z Bogiem jest porównywane do gór-
skiej wędrówki. Wspinając się na szczyt dobrze jest mieć 

blisko siebie osobę, która nas wesprze, zachęci do dal-
szej drogi, pomoże. Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto da 
przykład tego, jak dać sobie radę podczas wspinaczki, jak 
pokonywać przeszkody. Dzieci stale obserwują rodziców,  
a to, co widzą ma na nie ogromny wpływ. Jeśli widzą 
strach, uczą się bać. Jeśli widzą przygnębienie, uczą się 
martwić. Jeżeli widzą kłamstwo, nauczą się kłamać. Jeśli 
widzą brak szacunku do drugiego człowieka... 

Potrzebuję dobrych przykładów, by wiedzieć, co mam 
zrobić! Ty również, i nasze dzieci, jeśli je mamy, tak samo. 
Jeśli się potknę, upadnę lub nawet runę. Jak obchodzić się  
z grzechem, jak z wyzwaniami, rozczarowaniami, jak ze 
złością i frustracją, jak z moją dumą i moją własną racją?  
A co zrobię, kiedy będę zmęczona i zechcę zrezygnować?

Paweł wiedział, że rodzina jest miejscem wspierania się  
i zachęcania nie tylko słowem, ale przede wszystkim 
przykładem. Pisząc: ty trwaj w tym, czegoś się nauczył  
i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.  
I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które 
cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę  
w Jezusa Chrystusa (2 Tym 3:14-15), Paweł ma świado-
mość, że przed tymi, którzy zasiali Prawdę w życiu Ty-
moteusza była jego babka i matka. Wychowywały one 
chłopca w wierze w żywego Boga. Były one tymi, które 
wpajały młodemu Tymoteuszowi słowa: Pan jest naszym 
Bogiem – Panem jedynym. Były kobietami godnymi za-
ufania, dobrym przykładem.

Jak dobrze, że są wokół nas ludzie – przewodnicy. Jak do-
brze, że jest przykład kobiet Loidy i Euniki, których postawa 
zwróciła uwagę Pawła. Czy możemy również, tak jak one, 
być przykładem dla domowników? Czy potraktujemy sło-
wa Pawła: bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu,  
w miłości, w wierze, w czystości (1 Tym 4:12), jako skie-
rowane również do nas? Ciebie i mnie? Czy pozwolimy lu-
dziom wokół zobaczyć, jak z całego serca i ze wszystkich sił 
gorliwie dążymy do tego, by być coraz bardziej podobnymi 
do Chrystusa, tak, by też można było powiedzieć o nas: „roz-
patrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hebr 13,7). 

Czy potrafimy praktycznie stosować w swoich domach 
słowa: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy  
(2 Kor 5:20)? Jak dobrze, że jest Paweł, który pisze o so-
bie: z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego 
okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni 
wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, 
która jest ze mną (1 Kor 15:10).

Modlę się, by słowa Pawła opisywały i moją i twoją po-
stawę: Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby 
służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim 
okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości,  
w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, 
w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu,  
w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, 
w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłud-
nej, w słowie prawdy, w mocy Bożej (2 Kor 6:3-6). 



Każdy z nas (nieco starszych) ma ślad spotkania  
w dzieciństwie z lekarzem – po szczepionce na ospę. 

Mamy różne ślady na ciele po wypadkach, zranieniach, 
stłuczeniach. W klasyku Spielberga „Szczęki” młody oce-
anograf licytuje się z kapitanem kutra na rany odniesione 
przez spotkania z drapieżnymi rybami.

Czy otrzymałeś jakiś ślad po spotkaniu z Bogiem? Może 
radość, której wcześniej nie doświadczałeś, uśmiech na 
myśl o Bożej łasce? Pokój, który zastąpił lęk o przyszłość, 
albo uczynność płynącą z wdzięczności Jezusowi za to, 
ile ci darował win?

Czy nosimy do dzisiaj ten ślad, czy już się zatarł, bo to 
spotkanie było tak dawno? Czy możesz opowiadając 
swoją historię spotkania z Jezusem pokazać, jak oceano-
graf Hooper ten ślad, czy 
jest jeszcze widoczny?

Zanim Jezus wstąpił po 
zmartwychwstaniu do 
nieba, obiecał zostawić 
na swoich uczniach nie-
zatarty ślad: 

I rzekł im: Jest napisa-
ne, że Chrystus miał 
cierpieć i trzeciego dnia 
zmartwychwstać i że, 
począwszy od Jerozoli-
my, w imię jego ma być 
głoszone wszystkim na-
rodom upamiętanie dla 
odpuszczenia grzechów. 
Wy jesteście świadkami 
tego. A oto Ja zsyłam na 
was obietnicę mojego 
Ojca. Wy zaś pozostań-
cie w mieście, aż zo-
staniecie przyobleczeni 
mocą z wysokości (Łk 
24,46-49).

Jezus nakazuje uczniom, 
którzy przeżyli już nowe 
narodzenie w Wieczer-
niku, gdy On tchnął na 

nich Ducha Świętego, aby czekali na coś więcej. Obiet-
nica spełnia się w dniu Zielonych Świąt – to napełnienie 
mocą Ducha, który daje wspaniałe dary i czyni cuda. To 
Jego działanie jest cudownym śladem na naszych du-
szach:

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię 
zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście 
zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym (Ef 1,13).

W całej swojej doniosłości, chwale i pięknie, Duch Święty 
jest na ziemi, aby MANIFESTOWAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ 
I MOC. Dlatego pieczęć Ducha jest najwłaściwszym śla-
dem naszego odrodzenia w Chrystusie.

Do czego służy pieczęć – Jego ślad?

Grób Jezusa opatrzono 
pieczęcią, aby nikt nie od-
sunął kamienia. Groziła za 
to kara śmierci. Pieczętuje 
się lakiem ważne listy, za-
kłada urzędowe plomby. 
Pieczęć ma jedno zada-
nie – mówi: nikt nie może 
tego zerwać prócz tego, 
kto ma do tego prawo. Pie-
częć potwierdza własność  
i znaczenie, autorytet tego 
co, i kto pieczętuje.

Jak wygląda pieczęć 
Ducha w twoim życiu?  
W czym się objawiła? Cho-
dzenie w Duchu to nie jest 
opcja, propozycja, prąd  
w chrześcijaństwie. To ko-
nieczny, żywy ślad, który 
zostawił i wciąż zostawia 
na tobie Jezus, abyś był 
wyróżniony dla Jego chwa-
ły. Rodzajem pieczęci jest 
owoc Ducha przedstawio-
ny w Liście do Galacjan.

Odśwież zatarty ślad, by 
świat mógł odczytać napis 
na twojej pieczęci!  

26 • SŁOWO PRAWDY • Numer 8 / sierpień 2014

Ślad Jezusa
Paweł Krzywicki

Ślad Jezusa
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Boże słowa

Włodek Tasak

Jak wiadomo, Biblia pełna jest prze-
różnych historii, które mają swoje 

drugie dno. Pokazując jakąś sytuację 
z życia codziennego, ilustrują jed-
nocześnie ważną duchową zasadę. 
Choćby sprawa manny. Bóg karmił 
nią Izraelitów podczas całej wędrów-
ki po pustyni. Ale przykazał im, aby 
nie zostawiali jej sobie na później, ale 
zbierali tyle, ile potrzebują na każdy 
dzień, aby się nasycić, a następnego 
ranka będą mogli zbierać znów tak, 
że im nie zabraknie (wyjątkiem był 
sabat, kiedy korzystali z tego, co ze-
brali poprzedniego dnia).

Historia ta obrazuje różne prawdy 
krążące wokół tego, że Bóg nas za-
opatruje i robi to tak, by nam nie 
brakowało. Ale jest w tej opowie-
ści coś jeszcze. Mówi nam ona, że  
w naszym życiu duchowym nie jeste-
śmy w stanie nazbierać sobie Bożego 
błogosławieństwa, Jego łaski i obja-
wienia na zapas. Otrzymamy tyle, ile 
potrzebujemy właśnie teraz. I za każ-
dym razem da nam dość, tak że nie 
wrócimy z pustymi rękami.

Jest taka stara (nie tylko) dziecięca 
zabawa: „Gdybyś mógł być zwie-
rzęciem, to jakim?”. Mam wrażenie, 
że wielu z nas chciałoby być wiel-
błądami. Dlaczego? To sympatyczne 
zwierzę potrafi bardzo długo wytrzy-
mywać bez wody, dzięki temu, że  
w swym garbie (lub garbach) groma-
dzi tłuszcz. Kiedy przetwarza owe 

zapasy na energię, powstaje woda, 
której potrzebuje. My też chcieliby-
śmy umieć gromadzić owoce na-
szych spotkań z Bogiem. I później 
przetwarzać je na duchową moc. 
U wielbłąda jednak ta zdolność jest 
efektem trudnych warunków życia  
w jego środowisku naturalnym,  
u nas natomiast jest wynikiem ducho-
wego wygodnictwa, jeśli wręcz nie  
lenistwa.

Ale przecież nie da się tak żyć. Oczy-
wiście można całkiem udanie funk-
cjonować w oparciu o stare zapasy. 
Przypomina to jednak jedzenie z pu-
szek. Mało jest ludzi, którzy zajadają 
się takim pożywieniem i na nic by 
go nie zamienili. Może i twój kot by  
to wybrał, ale ty lepiej rozejrzyj się  
za czymś świeżym.

Bóg skonstruował nas tak, żebyśmy 
musieli wciąż do Niego przychodzić. 
Nie dlatego, żeby nas uwiązać, znie-
wolić, ale dlatego, że chce nas kar-
mić najlepszym, świeżym, zdrowym, 
odpowiednim do chwili pokarmem 
duchowym. To jest właśnie jeden  
z głównych powodów tego, że po-
trzebujemy być w stałej łączności  
z Bogiem, codziennie się modlić, re-
gularnie czytać Jego Słowo.

Niech nie rozczarowuje nas fakt, że 
nie za każdym razem, kiedy otwie-
ramy Biblię, w uderzający sposób 
do nas „mówi”, a kiedy otwieramy 

usta, by się modlić, natychmiast sły-
szymy, co zrobić, a czego unikać. To 
nie działa w ten sposób. Na pewno 
jednak każdy nasz kontakt z Bogiem  
i Jego Słowem sprawia, że do nasze-
go wnętrza dociera „ożywcze tchnie-
nie” (Ez 37), które poprawia naszą 
witalność, nawet jeśli nie od razu 
zdajemy sobie z tego sprawę.

Tymczasem skoro podziwiamy ży-
cie wielbłądów, nauczmy się czegoś 
od nich. Te zabawne zwierzęta dość 
szybko i łatwo dały się udomowić – 
zrezygnowały z wolności, poddając 
się człowiekowi. Ten nie karmi ich, 
jedynie prowadzi na pastwiska, a one 
korzystają z nich w całej pełni, bo 
wiedzą, że od tego zależy ich życie. 
Są w stanie przetrwać w bardzo trud-
nych warunkach. Wytrzymają bardzo 
wiele, ale kiedy spragnione zaprowa-
dzić do wody, wówczas piją, piją, 
piją. W krótkim czasie są w stanie 
wypić ilość wody równą jednej trze-
ciej ich wagi ciała!

Czy kiedykolwiek myślałeś o słowach 
Jezusa: „Jeśli kto pragnie, niech przyj-
dzie do mnie i pije” (J 7:37) w ten 
sposób? Nie na zapas, nie na później, 
ale dlatego, że pragnienie jest ozna-
ką braku, co więcej – ostrzeżeniem. 
Już 11 procent utraty wody z nasze-
go organizmu kończy się śmiercią.  
I nie wzorujmy się tu na wielbłądach, 
które potrafią poradzić sobie z tym 
znacznie, znacznie lepiej. 

Chrześcijanin nie jest wielbłądem

fo
t. 

Fo
to

lia
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Tegoroczne lato w Krynicy przebie-
ga pod dyktando remontu budynku 

zborowego. Na stan 10 sierpnia udało 
się już wymienić i postawić nowe kro-
kwie. Dzięki temu dach nabrał już pla-
nowanego kształtu i pozwala wyobra-
zić sobie efekt końcowy. Na dniach 
planowane jest zamontowanie okien 
dachowych, położenie blachy oraz wy-
kończenie kominów i wentylacji.

Prace również trwają na piętrach, gdzie 
przygotowywane są pomieszczenia 
pod przyszłe łazienki. W związku  
z tym kładziona jest nowa instalacja 
wodno-kanalizacyjna oraz kontynu-
owana jest praca przy wentylacjach  
i nowych ścianach. 

Pomimo, iż pogoda nie zawsze sprzyja, 
odczuwamy Boże błogosławieństwo 
i opiekę nad prowadzoną inwestycją. 
Modlitwy, słowa zachęty oraz widocz-
ne postępy w czynionej budowie dają 
wiarę i nadzieję na pomyślne zakoń-
czenie prac. W pracach czynny udział 
biorą członkowie zboru na miarę swo-
ich możliwości, jednakże na szcze-
gólną uwagę zasługują bracia Adolfa 
Dutka oraz Stanisław Zaczyk, którzy 
pomimo podeszłego wieku są przykła-
dem zaangażowania i oddania wyzna-
czonym celom. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
którzy odpowiedzieli na nasz apel  
o wsparcie w ostatnim Słowie Prawdy. 

Nasz Bóg błogosławi nas przez Waszą 
ofiarność! Jest to dla nas bardzo cenne  
i zachęcające. Przed nami wciąż jesz-
cze kilka etapów prac. Dlatego zwraca-
my się z braterską prośbą do wszystkich, 
którym Pan kładzie na sercu tę inwesty-
cję o wsparcie finansowe i modlitewne. 
Oto nr konta: Zbór KCHB w Krynicy,  
30 8802 0002 2001 0007 8562 0001, 
ul. Polna 9, 33-380 Krynica-Zdrój. 

Wierzymy, że w przyszłym sezonie 
letnim będziemy mogli z Bożą pomo-
cą przywitać gości już w zmoderni-
zowanym budynku, dzięki czemu po-
byt stanie się jeszcze przyjemniejszy.  
Z Bogiem! 

Jubileuszowa Konferencja Kobiet – Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sluzbakobiet@wp.pl 

Imię nazwisko, ………………………………................................................................................................................................…………….…   

Dane do rejestracji (PESEL) ……….............................................................................................................................…………………………

Miasto/Zbór ………........................................................................................................................................................…………………………

Koszt Konferencji z wyżywieniem i noclegami: 
165 zł, sala 4-6 osób i więcej
180 zł, pokój 3 osobowy bez łazienki 
200 zł, pokój 2 i 3 osobowy z łazienką (ograniczona liczba miejsc) 

Nr konta bankowego w ING Bank Śląski:  55 1050 1054 1000 0023 1749 6954 
KCHB w RP, ul. Szczytnowska 37-39, 04-412 Warszawa, z dopiskiem: „Konferencja Kobiet w Radości”
* ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej,  
który warunkuje udział w konferencji oraz będzie dużym ułatwieniem podczas rejestracji 

UWAGA! 
Całość wpłaty prosimy 

przelać na konto do 
15.09 2014 r. 

Już dzisiaj zaplanuj czas na jesienną 

Jubileuszową Konferencję Kobiet
 

3-5 października 
w Warszawie-Radości.

Będzie to czas wspominania, 

dziękczynienia i patrzenia w przyszłość.

Szczegóły na stronie  

www.baptysci.pl/sluzba-kobiet

Marek Orlicki

Remont w Krynicy trwa! 
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Opracował: Konstanty Wiazowski

Docieranie z ewangelią  
do wszystkich grup językowych

Dotarcie z ewangelią do 7.000 grup językowych, które jesz-
cze jej nie znają, to wielkie i skomplikowane zadanie. Lokalne 
media są w stanie dotrzeć do 70% ludzi z tych grup. Dlate-
go w oparciu o nowe technologie powstają nowe sposoby 
i formy takiego zwiastowania, które wywrą wpływ na jed-
nostki i całe narody. Większa kontekstualizacja poselstwa 
ewangelicznego, podanie go w kontekście lokalnej kultury, 
gwarantuje trwałe skutki. Dlatego Ośrodek Misji Światowej 
już od 1988 roku stosuje innowacyjne strategie w dziele mi-
sji. Posiada on siedem zespołów w pięciu krajach, na trzech 
kontynentach. W ciągu 25 lat pracy w ponad 65 grupach 
językowych, w najciemniejszych duchowo miejscach poja-
wiło się światło ewangelii. I tak na skutek rozpowszechniania 
ponad 4 mln kopii ewangelizacyjnego filmu w języku manda-
ryńskim powstało ponad 10.000 nowych zborów. Grupa na-
rodowościowa tuja, na południu Chin, sama zebrała środki, 
by skopiować ten film w 100.000 egzemplarzach. A spośród 
20 mln ludzi banajra w Indiach ponad 10.000 powierzyło 
swoje życie Chrystusowi – powstało przynajmniej 500 no-
wych zborów. Dane te pochodzą z pierwszych kilku lat dzia-
łania Ośrodka Światowej Misji. Zadaniem tego Ośrodka jest 
tworzenie audiowizualnego przekazu ewangelii w kontekście 
danej kultury, aby „ci, którym nie mówiono o Nim, zobaczyli 
Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznali Go” (Rzym.15,21). 
(Mission Frontiers, 5-6/2014).

Ewangelizacje Grahamów
W lutym tego roku, Will Graham, syn Franklina, ewangeli-
zował na Sri Lance, gdzie ewangelikalna wspólnota stanowi 
tylko jeden procent mieszkańców. Mimo to wierzący rozdali 
25.000 zaproszeń. W ciągu trzech dni poselstwa ewangelii 
na przedmieściach Kolombo, największego miasta tego kra-
ju, wysłuchało ponad 31.000 osób. Ponad 6.800 z nich wy-
szło do przodu, by stanąć po stronie ewangelii. Natomiast 
w dniach 15-16 marca br. r. Will prowadził „Świętowanie 
nadziei” w japońskim mieście Fukuoka. Wspierało go w tym 
130 zborów, dwóch kazań wysłuchało ponad 10.000 osób, 
z których 650 opowiedziało się po stronie ewangelii. Nato-
miast Franklin Graham 6 kwietnia br. r. w ramach Festiwalu 
Nadziei ewangelizował w El Paso (w stanie Teksas w USA). 
Na jego zaproszenie setki ludzi wyszło na murawę stadionu, 
by zaświadczyć o swoim wyznaniu wiary w Chrystusa (De-
cision, 4-6/2014). 

Mołdawia – misyjna i społeczna  
działalność baptystów 

Pierwszy baptysta na terenie należącym obecnie do tego kraju został 
ochrzczony przez niemieckich baptystów w 1876 roku. Pierwszy ro-
syjskojęzyczny zbór baptystów powstał w Kiszyniowie w 1908 roku. 
Niemieccy baptyści zorganizowali swoje stowarzyszenie w 1907 
roku, zaś rosyjskojęzyczni – w 1920 roku. Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan Baptystów powstał w 1991 roku, gdy Mołdawia uzyska-
ła niepodległość. Obecnie liczy on prawie 20.000 członków w ponad 
480 zborach, co czyni go jednym z silniejszych ośrodków ewange-
licznego chrześcijaństwa. Kościół posiada Szkołę Teologii i Edukacji,  
w której kształci się corocznie 30 osób, by zaspokoić potrzeby prawie 
100 zborów, które nie posiadają pastorów. W marcu 2013 roku odby-
ła się tam konferencja na temat: „Ewangeliczna misja w prawosław-
nym kontekście Bułgarii, Rumunii, Mołdawii i Ukrainy”. Wzięło w niej 
udział 135 uczestników z 16 krajów wschodniej i zachodniej Europy. 
We współpracy z innymi partnerami mołdawscy baptyści prowadzą 
klinikę medyczną. Dom „Tabita” na północy kraju dba o seniorów  
w potrzebie. Może on przyjąć 40 osób rekomendowanych przez zbo-
ry baptystyczne. Od czerwca 2007 roku baptyści mołdawscy wraz 
z prawosławnymi i luteranami powołali Wydział Chrześcijańskiej 
Pomocy, który angażuje się w niesienie pomocy potrzebującym, 
walczy o sprawiedliwość społeczną i współpracuje z innymi organi-
zacjami (BWA Connect,7/2014). 

Rosja – absolwenci wydziału socjalnego
W Moskiewskim Seminarium Teologicznym już po raz czwarty od-
była się uroczystość zakończenia studiów na wydziale socjalnym. 
Na wydziale tym studiują pracownicy baptystycznych ośrodków 
rehabilitacyjnych. Studentami są bracia i siostry zborów tego wy-
znania, którzy przez Jezusa Chrystusa wyszli z niewoli uzależnień. 
A teraz wiernie służą tym, którzy są jeszcze zniewoleni alkoholem, 
narkotykami i innymi uzależnieniami. Studia umacniają ich w wierze.  
W ciągu roku co miesiąc przyjeżdżali oni do seminarium w Moskwie 
na 4 dni studiów. Poznawali zasady duszpasterstwa, homiletyki, 
egzegezy, zasady prawne i sposoby postępowania z uzależnionymi. 
Tym razem kurs ukończyło 12 osób. Uroczystość zakończenia kur-
su przez 12 studentów odbyła się w moskiewskim zborze „Golgota”. 
Wśród przemawiających był Jerzy Bołtniew, członek Rady Moskiew-
skiego Seminarium. Jak doszło do powstania tego wydziału w Semi-
narium Teologicznym? Jego rektor, Piotr Mickiewicz, wspomina, że 
4,5 roku temu zgłosili się do niego pastorzy moskiewskiego okręgu, 
mówić o potrzebie lepszego przygotowania, lepszej duchowej forma-
cji pracowników kościelnych ośrodków rehabilitacyjnych. Staramy 
się jedynie pomagać im w służbie. Są to bowiem ludzie, którzy sami 
zostali wyzwoleni z nałogów, kochają Pana i starają się pomagać in-
nym (baptist. ru).
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Brazylia – Marsz dla Jezusa

W pierwszym tygodniu czerwca ulicami brazylijskiego Rio de Janerio prze-
szedł Marsz dla Jezusa, którego hasło przewodnie brzmiało: „Należę do 
Jezusa. Jestem zwycięzcą”. W wydarzeniu wzięło udział ok. 600 tys. osób, 
a sam slogan nawiązuje do światowych mistrzostw świata FIFA 2014, od-
bywających się w Brazylii od 12 czerwca. Tamtejsza policja zrelacjonowała, 
że ponad półmilionowy tłum w Rio to tylko mała część prężnie powięk-
szającego się środowiska ewangelicznego, ponieważ poprzednie Marsze 
Dla Jezusa ściągały zwykle na ulice aż od 1 do 2 milionów osób. Z da-
nych statystycznych wynika, że protestantyzm ewangeliczny  przeżywa 
w Brazylii swój rozkwit. I mimo że w południowoamerykańskiej republice 
jest najwięcej katolików na świecie, w przeciągu 10 lat ich liczba spadła 
ze 125 milionów do 123. Natomiast w tym samym czasie środowisko pro-
testanckie wzrosło liczebnie z 26 milionów do 42. Takie zmiany zwróciły 
uwagę samego papieża Franciszka, który w zeszłym roku skierował apel 
do brazylijskich biskupów o prostszy przekaz biblijnych prawd tyczących 
się miłości, przebaczenia i miłosierdzia, a także o większą otwartość  
w stosunku do wiernych. (chn24.pl).

Portugalia – działalność baptystów w tym kraju
Pierwsze baptystyczne świadectwo pojawiło się w tym kraju w 1888 roku 
przez wypędzonych z ojczyzny Brytyjczyków, mieszkających w Porto, dzi-
siaj drugim pod względem wielkości mieście. Pierwszy portugalskojęzyczny 
zbór powstał w 1908 roku. Składał się on z przybyszy z Brazylii i USA. Por-
tugalska Konwencja Baptystów powstała w 1920 roku. Posiada ona 5000 
członków w 72 zborach. Swój program realizuje przez Seminarium Teolo-
giczne, Ośrodek Baptystyczny, Wydawnictwo, księgarnię, miesięcznik „Bap-
tystyczny Siewca” oraz wydziały mężczyzn, kobiet i młodzieży. Zadaniem 
Seminarium Teologicznego jest przygotowywanie pracowników dla wielu 
wspólnot ewangelicznych. Obecnie kształci się tam 116 osób, w tym 28  
w Lizbonie, a 88 w siedmiu różnych ośrodkach. W Seminarium kształci się 
przyszłych pastorów, ewangelistów, nauczycieli i misjonarzy. W dziedzinie 
światowej misji i teologicznej edukacji Portugalska Konwencja Baptystów 
współpracuje z Brazylijską Konwencją Baptystów (BWA Connect, 6/2014). 

Trans World Radio – ważne rocznice 
22 stycznia 1954 roku z Tangeru w Maroku nadano pierwszą chrześcijańską 
audycję tej rozgłośni. Teraz nadaje ona programy radiowe do 160 krajów  
w ponad 230 językach. W 1964 roku wybudowano stację radiową na wyspie 
Bonaire i rozpoczęto nadawać programy na Karaiby, włącznie z Kubą oraz 
północną częścią Południowej Ameryki. A dziesięć lat później, 1 listopada 
1974 roku, powstała trzecia stacja tej rozgłośni – w Swazilandzie, obejmu-
jąca swoim zasięgiem południe Afryki. A więc w tym roku ta chrześcijańska 
rozgłośnia świętuje trzy ważne rocznice: 60-lecie, 50-lecie i 40-lecie. Ostat-
nio, we współpracy z innymi chrześcijańskimi mediami, powstał program 
w arabskim języku syryjskim „Nadzieja dla Syrii”.To okazanie Syryjczykom 
troski, otoczenie ich modlitwą i niezbędną pomocą. Zasięg tego programu 
obejmuje cały Bliski Wschód i mówi o Bożej miłości, nadziei i pokoju. Trudno 
powiedzieć ile ludzi słucha tego programu, ale w ciągu czterech miesięcy 
trzymano 222 odpowiedzi przez telefon oraz 125 listów. Pewna młoda Syryj-
ka powiedziała: „Dlaczego Bóg pozwala, aby ludzie się zabijali i nic nie robi? 
Mam 20 lat i lubię słuchać „Nadziei dla Syrii”. Nie jestem chrześcijanką, ale 
bardzo kocham Jezusa. Dziękuję wam bardzo za te programy i troskę o nas. 
Niech wam Bóg błogosławi” (info SERV Zima 2013).

Rosja – dwie uroczystości  
w Omsku

W końcu pierwszego tygodnia lipca tego roku  
w Omsku na Syberii odbyły się dwie ważne uro-
czystości. W sobotę miała miejsce ordynacja 
nowego prezbitera okręgowego tego rejonu. 
Został nim Iosif Makarenko, absolwent semi-
narium teologicznego w Aninie koło Warszawy.  
W uroczystości tej wzięli udział Bak Witalij, starszy 
prezbiter obwodu Kiemierowskiego oraz zastęp-
ca przewodniczącego Rady Kościoła na Syberię 
Henrych Eduard, a także Siergiej Sipko, dotych-
czasowy prezbiter tego rejonu, który na ostatnim 
Zjeździe Kościoła został powołany na stanowisko 
zastępcy przewodniczącego Rady Kościoła. Nato-
miast w niedzielę 6 lipca, w obecności wielu gości, 
pięciu prezbiterów w wodach rzeki Irtysz udzieliło 
chrztu 54 katechumenom ze zborów tego miasta. 
Uroczystości tej przewodniczył nowo ordynowany 
starszy prezbiter Iosif Makarenko (baptist ru.).

Sri Lanka – wioska baptystyczna
Po azjatyckim tsunami w grudniu 2004 roku po-
zostały ogromne zniszczenia. Światowy Zwią-
zek Baptystów postanowił odbudować jedną ze 
zniszczonych wiosek. Składa się ona z 72 jed-
norodzinnych domków, oddalonych o 15 km od 
wybrzeża. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się 
do swoich domów już we wrześniu 2006 roku. 
Choć jest to „wioska baptystyczna”, nie ma  
w niej ani jednego baptysty czy innego chrze-
ścijanina. Większość mieszkańców to buddyści, 
biedni rybacy. Należą oni do najniższej kasty, 
dlatego samorząd nawet nie podłączył do ich do-
mów wody. Baptyści Sri Lanki wyposażyli więc 
ich w pojemniki na wodę. Najbliższy zbór bapty-
styczny znajduje się w odległości 40 km od tej 
wioski. Każdego tygodnia członkowie zboru pro-
wadzą zajęcia z dziećmi tej wioski, uczą języka 
angielskiego dzieci i dorosłych. W grudniu ub. r. 
Rothangliani Chhangte, dyrektor Wydziału Po-
mocy ŚZB, odwiedziła tę wioskę i stwierdziła, że 
jej mieszkańcy są zadowoleni ze swoich domów  
(Baptist World, 2/2014). 



 
 

SŁOWO PRAWDY • Numer 8 / sierpień 2014 • 31

 
 

 

Korea Południowa – regionalne  
spotkanie kobiet baptystycznych

Pod hasłem „Bądź przygotowana jako oblubienica Chrystusa” (Obj. 21,2), 
w Seulu, stolicy tego państwa, w dniach 8-11 października ub. r. odbyła się 
XII Azjatycka Konferencja Kobiet Baptystycznych. Przybyły na nią kobiety 
z 20 azjatyckich krajów. Przybyłych, w ilości ponad 1300 osób, powitała 
Sook Jae Lee, dotychczasowa przewodnicząca. Główne kazanie, na temat 
„Bądźcie gotowe” (Obj.19,6-8), wygłosiła Raquel Contreras, przewodni-
cząca Wydziału Kobiet przy ŚZB. Rozważanie biblijne prowadziła Joyce 
Abugan, wykładowca w Baptystycznym Seminarium Teologicznym na 
Filipinach. Kobiety z różnych krajów dzieliły się swoimi doświadczeniami 
w pracy, opowiadały o swoim powołaniu do pracy misyjnej. Przyjęto trzy 
nowe kobiece organizacje, na kolejne pięć lat wybrano nowe przywódz-
two. Nową przewodniczącą została Preciosa Caronongan z Filipin. Na 
zakończenie, jako „oblubienice Chrystusa” wszystkie ubrały się w swoje 
najpiękniejsze narodowe stroje (Baptist World, 2/2014).

 Ukraina – rezolucja XXVII Zjazdu Baptystów 
W dniach 12-13 czerwca br. w Kijowie obradował XXVII Zjazd, na który 
przybyło 452 delegatów zborów baptystycznych. Nowym przewodniczą-
cym Rady Kościoła został wybrany Walierij Antoniuk. Zjazd przyjął rezo-
lucję, w której przyznaje, że ostatnie wydarzenia stały się sprawdzianem 
duchowej jedności i gotowości do służby Bogu i ludziom. W swojej rezolu-
cji zebrani wyrazili pragnienie duchowego przebudzenia i rozwoju każdego 
zboru, wezwali do aktywnej analizy sytuacji i rozwijania dzieła czynienia 
uczniami Jezusa Chrystusa; koncentrowania wszystkich działań zborów 
na osobistym świadectwie i umacnianiu uczniów w wierze; docierania ze 
Słowem zbawienia do wszystkich grzeszników; każdy delegat ma przeka-
zać swojemu zborowi wizję całego Kościoła; zaplanować rozwój swego 
zboru na najbliższe lata z uwzględnieniem małych grup; rozwijać służbę 
misyjną w kraju i poza jego granicami w celu zakładania nowych zborów 
ze szczególnym uwzględnieniem nowego pokolenia, a biorąc pod uwagę 
wyzwania dnia dzisiejszego, należy oraz rozwijać różne formy służby spo-
łecznej. Tylko duchowa jedność i uzgodniona na wszystkich szczeblach 
służba gwarantuje duchowe owoce i przyczyni się do rozwoju Kościoła 
(ecbua. info).

Portugalia – masowa rezygnacja z celibatu
W kraju tym coraz więcej księży katolickich rezygnuje z celibatu nawet 
nie prosząc o oficjalne zezwolenie. Jak podaje 6. kwietnia „Siedmica Ru”, 
ostatnio takich osób było ponad 400. Szczególne zaniepokojenie hierarchii 
budzi fakt, że coraz więcej księży ignoruje skomplikowany proces sądowy 
wyjścia z kapłaństwa i po prostu zostawiają swoją służbę, by wstąpić  
w związek małżeński i prowadzić normalne życie – mówi Fernando Feliks 
Pereira, przywódca „Fraternitas”, grupy walczącej o zniesienie celibatu. 
„Młodzi księża – a niektórzy już nie bardzo młodzi – po prostu wyjeżdżają 
i rezygnują z procedury zwolnienia z celibatu” – mówi Pereira, dodając, że 
procedura ta zajęła mu 18 miesięcy. Zrezygnował on z kapłaństwa w 2000 
roku. Nie jest on w stanie określić ilości osób rezygnujących z celibatu, ale 
zauważa, że tylko jednego dnia postąpiło tak sześciu księży. Pereira przy-
pomina jak w czasie wywiadu papieża dla gazety „Publico” wspomniał on, 
że celibat nie jest artykułem wiary, a jedynie elementem dyscyplinującym. 
To daje nadzieję tym, którzy uważają, że nie ma sprzeczności między ka-
płańskim powołaniem a życiem w małżeństwie (credo.ru). 

Kościół Rzymskokatolicki  
w Polsce

„Wzrasta liczba ruchów, wspólnot i stowarzyszeń 
kościelnych, ale spada liczba powołań. Polska 
wciąż należy do krajów z najwyższym odsetkiem 
katolików. Tak Kościół w Polsce ostatnich 20 lat 
opisuje „Rocznik statystyczny. Kościół katolicki 
w Polsce 1991–2011”, wspólna publikacja Insty-
tutu Statystyki Kościoła Katolickiego i GUS, którą 
przedstawiono w Sekretariacie Episkopatu Polski. 
Religijność w Polsce pomimo zmian, w porówna-
niu z innymi krajami – także tradycyjnie katolickimi 
– jest pod wieloma względami bardziej żywotna,  
o czym świadczy liczba kapłanów czy ciągle rozwi-
jająca się sieć parafialna – stwierdzają autorzy. Nie-
mniej w ciągu 20 lat liczba alumnów diecezjalnych 
zmalała o 45% (z 5436 do 2959), a zakonnych aż 
o 67% (z 2686 do 882). Z kolei liczba parafii wzro-
sła z 9089 w 1993 r. do 10201 w 2012 r. Rocznik, 
oprócz struktur Kościoła, szczegółowo omawia 
również życie religijne Polaków. Autorzy opisują m. 
in. wzrost liczby małżeństw pomiędzy katolikami  
i niekatolikami, a także wzrost liczby osób uważa-
jących, że żaden ślub nie jest potrzebny – z 2,7% 
w 1991 r. do 8,8% w 2012 r.” (Kościół w liczbach). 
„Liczba wiernych chodzących na niedzielną mszę 
– w odniesieniu do osób do tego zobowiązanych 
– spadła do 39,1%. Biorąc pod uwagę liczby bez-
względne, od 2003 roku do kościoła przychodzi 
dwa miliony mniej Polaków” (Metro, 11-13/07 br.)

USA – Społeczność Baptystyczna 
Ameryki Północnej

To jedna z regionalnych społeczności Światowe-
go Związku Baptystów. W dniach 6-7 marca br. 
świętowała ona 50-lecie swego istnienia i 200-le-
cie misji zagranicznej amerykańskich baptystów.  
W 1814 roku powstała Misyjna Konwencja Deno-
minacji Baptystycznej do Misji Zagranicznej. W XIX  
i XX wieku, ze względu na misję i podziały, ilość grup 
baptystycznych w USA poważnie wzrosła. W 1845 
roku powstała Południowa Konwencja Baptystów. 
Również w Kanadzie, na bazie imigrantów i misji 
zagranicznych, wzrosła ilość kościołów baptystycz-
nych. W marcu 1963 roku pojawiła się inicjatywa 
powołania do życia Społeczności Baptystycznej 
Ameryki Północnej, składającej się z kościołów 
baptystycznych, należących do Światowego Związ-
ku Baptystów. Obecnie do Społeczności tej należy 
26 baptystycznych organizacji kościelnych, których 
zadaniem jest „popieranie jedności i współpracy 
baptystów w Ameryce Północnej”. Jedną z jej ostat-
nich inicjatyw jest powołanie wydziału szybkiego 
reagowania do niesienie pomocy ofiarom klęsk ży-
wiołowych (Baptist World, 2/2014). 



W programie: społeczność, rozważanie Słowa, modlitwa,  
warsztaty i wykłady, m.in. o stanie finansów, samotności  
w służbie, ożywieniu kazań, duszpasterstwie młodzieży. 

Warszawa-Radość

9-11 października
(zaczynamy kolacją o 19.00 w czwartek,  

kończymy obiadem w południe w sobotę). 

Ceny pokoi wahają się od 150 do 220 złotych.   
Rezerwacji i informacji udziela Biuro Ośrodka,  

tel. 226155076 wewn. 30 lub 502212514,  
email: danuta@baptysci.pl 

Konferencja kaznodziejska 2014

Bądźmy razem! Spotkajmy się w Radości! 

Serdecznie zapraszamy: Pastorów, Przewodniczących Zborów, misjonarzy, wikariuszy, radnych


