
Przerażający obraz naszego świata • Położenie Kościoła w sowieckiej Rosji 
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Bądźmy 
ludźmi 
nadziei!
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prawdy

miesięcznik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

„. . .słowo twoje jest prawdą” Ew. Jana 17:17
„ . . .prawda was wyswobodzi” Ew. Jana 8:32
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Tytułem wstępu

Początek nowego roku jest dość natrętny 
w zmuszaniu nas do refl eksji nad życiem 
- zarówno tym minionym (rok, który już się 
skończył i nie wróci), jak i przyszłym (co 
przyniesie mi przyszłość, jaka będzie?).  Ale 
właściwie jest to całkiem dobre „natręctwo”, 
ponieważ może nam ono pomóc w uporząd-
kowaniu jednocześnie naszej przeszłości oraz 
wizji przyszłości.

Bardzo lubię tę sytuację z Ewangelii Ma-
teusza, która opisuje Piotra chodzącego po 
wodzie. 

Uczniowie zaś, widząc go [Jezusa]  idącego 
po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, 
i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich 
powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się! 
A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli 
to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wo-
dzie. A On rzekł: Przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z 
łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A 
widząc wichurę, zląkł się i, gdy zaczął tonąć, 
zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus 
zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: 
O małowierny, czemu zwątpiłeś? (Mt 14:26-
31).

Z całej tej historii chciałbym zwrócić uwagę 
na jeden tylko szczegół. Dopóki Piotr patrzył 
na Jezusa idącego po wodzie – pewnie zbli-
żał się do Niego. Jednak kiedy tylko zaczyna 
zwracać uwagę na okoliczności sytuacji, w 
której się znalazł (na własne życzenie zresztą), 
jego samopoczucie radykalnie się zmienia. 

Rozgląda się na boki i uświadamia sobie, że 
wieje potężny wiatr. Robi następny krok – jego 
naturalnym odruchem jest spojrzenie w tej sytu-
acji pod nogi. Dostrzega pod sobą wodną kipiel. 
Zaraz uświadamia sobie ludzką nieuchronność 
końca takiego spaceru i – w rezultacie zaczyna 
tonąć. Dopóki patrzył na Jezusa wołającego go 
do siebie, patrzył na sytuację oczami swego Pana, 
kiedy jednak swój wzrok odwrócił od Niego, zo-
stało mu już tylko jedno – jego własna optyka i 
jego własne ludzkie doświadczenie. Jego punkt 
widzenia w tym momencie zależał od „obiek-
tu patrzenia”, od jego własnej wiedzy na temat 
tego, co musi czekać człowieka, który wyjdzie z 
łodzi na środku głębokiego jeziora. Inaczej mó-
wiąc, Piotr odwracając swój wzrok od Jezusa, 
natychmiast stracił  pochodzącą od Niego pew-
ność siebie, w rezultacie czego skierował swój 
wzrok pod własne stopy (spuszczenie głowy jest 
oznaką przygnębienia, braku pewności siebie 
i pesymizmu) oraz za siebie – ku bezpiecznej 
łodzi, od której już się dość mocno oddalił. To 
spojrzenie za siebie jest symbolem zwrócenia się 
ku doświadczeniu  przeszłości – „nikt nigdy nie 
chodził po wodzie”, „w łodzi byłem bezpiecz-
ny”. Patrzenie za siebie to uznanie, że dobre 
rzeczy ma się już za sobą, a jednocześnie pogo-
dzenie się z tym, że złe doświadczenia z owej 
przeszłości nie tylko będą warunkowały mają 
ocenę teraźniejszości, ale również wpływały na 
to, jak będzie wyglądała moja przyszłość. 

Nowy rok to dla wielu z nas taka próba. Znana 

- i dzięki temu jakoś bezpieczna – przeszłość za-
myka się i oddala od nas. Przyszłość zaś jest nie-
znana, a przez to wywołuje lęk. Nie każdy z nas 
ma w sobie tyle śmiałości, żeby wzorem Piotra 
opuścić bezpieczną łódź, wychodząc ku zupeł-
nie nowemu doświadczeniu. On sam wiedział, 
że robi to, aby być bliżej Jezusa. Każdy krok 
oddalający go od łodzi, przybliżał go do Jezusa. 
Aż do krytycznego momentu, kiedy znów zaczął 
myśleć jak człowiek: gdzie ja jestem?! I - coś ty, 
człowieku, najlepszego zrobił, przecież zaraz 
zginiesz?! Na szczęście miał w sobie również 
dobre doświadczenie z przeszłości, które kaza-
ło mu zawołać do Jezusa. Bez fałszywej dumy, 
bez obezwładniającej rezygnacji. Swój wzrok 
znowu skierował na swego Pana. Tego, który za-
wsze jest niezawodny i gotowy przychodzić ze 
skuteczną pomocą.  

W tej historii jest jeszcze jeden godny podkre-
ślenia moment. Kiedy uczniowie widząc Jezusa 
idącego po wodzie przerazili się, myśląc, że to 
jakaś zjawa (doświadczenie przeszłości - „nikt 
nigdy nie chodził po wodzie”), On odpowiedział 
im, by dodać im otuchy. W naszym klasycznym 
przekładzie znajdujemy Jego jakże „poprawne” 
słowa: „Ufajcie”. Jest to zgodne z naszym czysto 
racjonalnym podejściem do Boga: niech twój ro-
zum cię przekona, że możesz się czuć bezpiecz-
nie. Wiemy dobrze, jak „skuteczna” jest to rada. 
Tymczasem Jezus mówi do nich: Ośmielcie się,  
Ja jestem, nie bójcie się.  Przypominają mi się 
słowa proroka Joela: Przekujcie swoje lemiesze 
na miecze, a swoje sierpy na oszczepy! Kto słaby, 
niech mówi: Jestem bohaterem! (Joel 3:15). Je-
zus nie mówi do nich: skupcie się, zróbcie szyb-
ką analizę swojej sytuacji. On kieruje do nich 
okrzyk wojenny. Taki, który ma ich poderwać, 
wyrwać z otępienia, jak mocne klaśnięcie wprost 
przed nosem kogoś zamroczonego. Nie dajcie 
się ogarnąć lękowi, poczujcie się śmiałkami – bo 
nimi w istocie jesteście, macie prawo nimi być, 
bo ja jestem z wami. „Ja jestem” - to odwołanie 
się Jezusa do swojej boskości z jej wszystkimi 
atrybutami. Bądźcie śmiali, bo z wami podążą 
Pan Zastępów! 

Kiedy Piotra zamroczyła i przytłoczyła na 
chwilę groza jego położenia, zaraz przypomniał 
sobie, na kim ma skupić swoją uwagę, aby nie 
dać się ogarnąć  i po-
konać lękowi. Patrz 
na Jezusa!  Patrz tyl-
ko na Jezusa! 

To nie zaklęcie, to 
Bóg, który nie tylko 
nas ratuje, ale też 
ośmiela. 
A gdy weszli do 
łodzi, wiatr ustał (Mt 
14:32).

Patrz, 
gdzie 
patrzysz

k Włodek Tasak
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W ostatnich latach kraj też przechodził 
przez wielkie niepokoje. W czasie trwa-
nia tam sześciu lat wojny domowej zgi-
nęło prawie 100.000 ludzi. Od czasu jej 
rozpoczęcia w 1991 roku Trans World 
Radio pięć dni w tygodniu nadawało 
swoje programy w języku kabylskim. 
Był to właściwy czas do rozpoczęcia tej 
pracy, gdyż po tych okropnych doświad-
czeniach teraz Algeria przeżywa ducho-
we przebudzenie. Obecnie jest tam ponad 
60 zborów liczących od 10 tys. do 20 tys. 
wierzących wśród 6,5 mln Kabylów (na-
ród berberyjski zamieszkujący Algierię i 
Tunezję). W ostatnich dziesięciu latach 
powstało 15 nowych zborów. Wiele z 
nich powstało bezpośrednio przez służ-
bę TWR. Duchowi przywódcy Kościoła 
Kabylów zgadzają się z tym, że prawie 
60 procent chrześcijan tej narodowości 
po raz pierwszy usłyszało o Bogu z ra-
dia. Programy radiowe zaczynają zako-
rzeniać się w kulturze i społeczeństwie 
Kabylów. Najskuteczniejszym progra-
mem w berberyjskim języku kabylskim 
jest program młodzieżowy Nowa na-
dzieja. Każdego niedzielnego wieczoru 
od 9.30 do 10 program ten jest kierowa-
ny do młodzieży, która przeżywa trudne 
czasy, oczekuje odpowiedzi na swoje 
pytania. Kontaktuje się przez internet i 
telefon. Każdego miesiąca nadawcy pro-

Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

gramów ewangelizacyjnych otrzymują do 
150 nowych kontaktów. Proszą oni o mod-
litwę za Kościół w Algerii, o jego odwagę i 
ochronę (infoSERV, 5/07).

Choć liczba dzieci w angielskich zbo-
rach baptystycznych maleje, to liczba 
członków powoli wzrasta. Jak wykazują 
dane  z 2006 roku, liczba ochrzczonych 
osób w latach 2001–2006 spadła z 3866 
do 3710. W 2001 roku baptystyczne zbory 
Unii Angielskiej łącznie liczyły 124 680 
ochrzczonych członków, ale w roku 2006 
było ich o prawie 3000 więcej. Bezpośred-
nie porównanie jest trudne, ponieważ w 
2006 roku więcej zborów nadesłało spra-
wozdania statystyczne. Ale dane te wska-
zują na drastyczny spadek w tym okre-
sie liczby dzieci i młodzieży w zborach. 
Spadek ten powoli maleje, może dzięki 
programowi Na kolanach. „Wszystko to 
powinno pobudzać nas do stałej modlitwy 
i wytężonej pracy w pozyskiwaniu dla 
Dobrej Nowiny o Jezusie naszych dzieci 
i młodzieży” – powiedział pastor Nick 
Lear, doradca misyjny tamtejszego Koś-
cioła baptystycznego. Zupełnie inne dane 
statystyczne pochodzą z Kościoła Angli-
kańskiego, którego członkostwo tylko w 
2005 roku zmniejszyło się o dwa procent 
(The Baptist Times z 22.11.07). 

W grudniu 2006 roku zarejestrowano na Fi-
lipinach pół miliona ludzi, którzy po obejrze-
niu telewizyjnego programu Billy’ego Gra-
hama Moja nadzieja, powierzyli swoje życie 
Chrystusowi. Chociaż program ten został już 
ofi cjalnie zakończony, pastorzy i ewangeliści 
nadal wykorzystują go w miastach i wioskach 
tego kraju. Szesnaście zespołów pastorskich, 
niosąc ze sobą rzutniki i odtwarzacze DVD, 
przechodzili przez rzeki, wspinali się na 
wzgórza, schodzili w głębokie doliny, odwie-
dzali zbory i szkoły, by dzielić się Dobrą No-
winą o Jezusie. Zanotowano ponad 77 800 
nowych nawróceń i ponad 6700 rededykacji 
życia Chrystusowi. W prowincji północnego 
Luzonu, opanowanej przez ukrywających się 
w górach rebeliantów, wśród wrogo usposo-
bionych do Ewangelii mieszkańców Kościół 
zaczął przeżywać niezwykły rozwój. Zespół 
obsługujący rzutnik i odtwarzacz składał się 
z byłych rebeliantów, mógł śmiało odwie-
dzać niedostępne dotąd tereny. Ponad 14 800 
ludzi oddało tam życie Chrystusowi. Nawet 
w wielonarodowym mieście Manila płomień 
Mojej nadziei wciąż płonie. Od sierpnia pa-
stor nowo powstałego zboru wykorzystuje 
ten materiał na DVD i działa w ramach pro-
gramu „Mateusz i przyjaciele”, polegający na 
tym, że chrześcijanie zapraszają przyjaciół do 
swoich domów na obejrzenie ewangelizacji 
Moja nadzieja. Teraz już 40 pastorów korzy-
sta z tego programu w swoich zborach (De-
cision, 11/07). 

Często słyszymy o wojnie w Iraku. Jednak 
dochodzą do nas i lepsze wiadomości z tego 
kraju. Baptystyczni liderzy, którzy lepiej zna-
ją tamtejszą sytuację, twierdzą, że obecnie 
Irakijczycy są bardziej otwarci na Ewangelię. 
Mimo trwającej wojny rozpowszechniono 
tam tysiące egzemplarzy Biblii, odbyło się 
wiele ewangelizacyjnych spotkań, powstały 
nowe zbory. W samym Bagdadzie działa 12 
zborów o łącznej liczbie prawie 3000 ewan-
gelicznie wierzących członków. Na północy 
kraju powstaje kilka nowych zborów bap-
tystycznych. Praca baptystyczna w Iraku 
została zapoczątkowana w 1985 roku we 
współpracy z baptystami jordańskimi i libań-
skimi. Kościół Prezbiteriański był wtedy w 
Iraku jedynym protestanckim kościołem. Od 
1990 roku jeden tutejszy misjonarz pracował 

Algieria –
tam też słuchają 
Słowa Bożego.

Anglia – 
nieznaczny wzrost 
Kościoła baptystycznego.

Filipiny – 
ogień przebudze-
nia płonie nadal. 

Irak – 
mimo wojny Boża 
misja trwa nadal. 
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z kilkoma rodzinami w grupach domowych. 
Był to Kościół podziemny. Spotkania te były 
zabronione, dlatego grupa stale zmieniała 
miejsce i czas spotkań. W czasie wojny po-
nad 30 wierzących przejęło chrzest. 16 stycz-
nia 2004 r. odbyło się w Bagdadzie otwarcie 
Pierwszego Zboru Baptystycznego i ordyna-
cja jego pastora. W ostatnich dwóch latach 
zbór rozwijał się bardzo szybko. W nabożeń-
stwa brało udział średnio 200 dorosłych osób. 
Trzeba też wziąć pod uwagę to, że niedziele 
są w Iraku dniami roboczymi. W piątki, dni 
wolne od pracy, wierzący wraz z dziećmi i 
młodzieżą spotykają się w wielu grupach. Są 
grupy zaocznego studiowania teologii, klasy 
uczniostwa. W Iraku można swobodnie roz-
powszechniać literaturę chrześcijańską. Or-
ganizowane są wystawy książek chrześcijań-
skich. Ubogie rodziny otrzymują paczki żyw-
nościowe. Zespół ewangelizacyjny odwiedza 
niewierzące rodziny, głosząc im Ewangelię. 
Inna grupa opiekuje się nowo nawróconymi. 
Kilka osób ze zboru bagdadzkiego studiuje 
teologię za granicą. Po zakończeniu studiów 
wrócą do swego kraju. Nowy zbór bapty-
styczny powstaje po drugiej stronie rzeki 
Tygrys, gdzie nie ma żadnego ewangelicz-
nego świadectwa. Iracki misjonarz w 2006 
roku rozpoczął pracę misyjną z jedną rodziną 
w innej części Bagdadu, by w marcu 2007 
roku pracować już z ośmioma rodzinami. 
Spotykają się w wynajętym budynku. Praca 
misyjna w Iraku potrzebuje naszego wsparcia 
modlitewnego (IMP, 11/07).  

Pastorem tego Ewangelicznego Zboru 
Baptystycznego jest dr Bassam Bannoura. 
Betlejem tradycyjnie był miastem chrześci-
jańskim, jego mieszkańcy wywodzili się od 
pierwotnych pasterzy z Ew. św. Łukasza. 
Jednak po wojnie 1948 roku osiedliło się 
tu wielu muzułmańskich przesiedleńców, a 
wielu chrześcijan stąd wyemigrowało. „W 
ciągu 59 lat nasze starożytne miasto, od wie-
ków słynące ze swojej chrześcijańskiej wiary, 
było uważane za prawdziwie chrześcijańską 
wspólnotę, teraz zamienioną na wspólnotę 
muzułmańską. Chrześcijanie stanowią teraz 
minimalny procent wszystkich jej miesz-
kańców” – powiedział dr Bannoura. Kry-
tykuje on izraelski „mur bezpieczeństwa”, 
który uczynił to miasto więzieniem. „Przez 
niemożność pracy i podróżowania wszyscy 
staliśmy się politycznymi uciekinierami. 
Izolację tę popierają chrześcijańscy syjoniści 

amerykańscy. Potomkowie pasterzy, którzy 
jako pierwsi pokłonili się Zbawicielowi, są 
teraz całkowicie ignorowani przez niektórych 
chrześcijan. Jeżeli spakujemy bagaże i wyje-
dziemy do Szwecji, Australii, Nowej Zelandii 
czy Ameryki, jak czynią to tysiące innych, to 
kto będzie głosił Ewangelię w Betlejemie? Czy 
Pan tego chce? Marzę o zniszczeniu bogów 
wojny, strachu i nienawiści, aby nasz Bóg, Bóg 
pokoju, miłości i sprawiedliwości, był Panem 
Ziemi Świętej. Módlcie się o moich ludzi, po-
nieważ potrzebują oni pociechy” – powiedział 
Bannour (The Baptist Times z 29.11.07).  

Franklin Graham, syn ewangelisty Billy’ego 
Grahama pisze: „Moja rodzina zawsze mia-
ła silne więzi uczuciowe z Koreą Północną, 
gdyż moja matka kiedyś uczyła się w szkole w 
Phenianie. Mój ojciec i ja mieliśmy przywilej 
odwiedzenia tego kraju, a moja matka w 1997 
roku odwiedziła tam szkołę swego dzieciństwa. 
Gdy w sierpniu wielka powódź nawiedziła 
niektóre rejony tego kraju, przywódcy północ-
nokoreańscy zapytali nas, czy moglibyśmy 
przyjść z pomocą. Samarytańska Sakiewka 
(organizacja charytatywna) i Ewangelizacyjne 
Stowarzyszenie Billy’ego Grahama zebrały 
na ten cel środki materialne o wartości ośmiu 
milionów dolarów. Samolot transportowy Bo-
ening 747 wylądował w Phenianie z pomocą 
o wartości 50 tys. dolarów. Był to pierwszy 
samolot amerykański, który po sześćdziesięciu 
latach lądował w Phenianie. Współczucie Je-
zusa Chrystusa nie ma granic politycznych ani 
geografi cznych. Bóg kocha ludzi w Korei Pół-
nocnej i modlę się, abyśmy dzięki tej służbie 
mogli mieć większe możliwości dzielenia się 
Dobrą Nowiną Księcia Pokoju w tym odizolo-
wanym duchowo kraju” (Decision, 10/07). 

Trzeciego listopada br. chrześcijańska misja 
charytatywna Północnej Osetii w miejscowo-
ści Czmi Rso-Ałania zakończył remont tam-
tejszej szkoły podstawowej. Przedstawiciele 
Misji sprawili wielki prezent gronu pedago-
gicznemu, uczniom i wszystkim mieszkańcom 
tej małej miejscowości. Dokonano remontu 
generalnego całej szkoły! W tym dniu odby-
ła się wielka uroczystość z udziałem władz 
miasta, miejskiej administracji i posłów parla-
mentu tej autonomicznej republiki rosyjskiej. 

Pod adresem ewangelicznie wierzących 
chrześcijan wypowiedziano wiele ciepłych 
słów wdzięczności, szczególnie wyrażali je 
rodzice tej wiejskiej szkoły.  „Natomiast my 
– pisze Piotr Łuniczkin, przedstawiciel misji 
– całą wdzięczność kierowaliśmy ku Bogu, 
w którego wierzymy i z powodu którego 
czynimy dzieła miłosierdzia. Wraz w holen-
derską organizacją charytatywną »Dorkas« 
ewangeliczni chrześcijanie baptyści Północ-
nej Osetii okazali prawdziwe miłosierdzie. A 
ludzie dziękowali za to nam i Bogu”. A dy-
rektor szkoły, wręczając misjonarzom dzięk-
czynny list, powiedział: „Nasza szkoła została 
zupełnie odmieniona. Tak niedawno była ona 
szara, nieciekawa, smutna. Dzisiaj jesteśmy 
szczęśliwi, że pracownicy misji nam pomo-
gli. Misja Chrześcijańskiego Miłosierdzia 
okazała bezinteresowne, prawdziwe chrześ-
cijańskie miłosierdzie” (baptist-ru).

Dwadzieścia lat temu chrześcijanie w Ro-
sji siedzieli w więzieniach z powodu swojej 
wiary. Obecnie prowadzą ewangelizację w 
więzieniach i są nawet chwalone za to przez 
tamtejsze władze. Siergiej Danilenko, odpo-
wiedzialny z ramienia baptystów rosyjskich 
za służbę wśród więźniów, pisze: „Ostatnio, 
pod hasłem »Ewangelia dla więźniów«, 
dwoma samochodami przebyliśmy prawie 
80 tys. kilometrów. W czasie tej podróży 
odwiedziliśmy 532 więzienia i zachęcili-
śmy 203 zbory do uczestnictwa z nami w 
tej służbie. Wielu więźniów uwierzyło w 
Jezusa Chrystusa, niektórzy z nich zostali 
na podwórkach więziennych ochrzczeni w 
dużych basenach z wodą. Byli to ci, którzy 
już wcześniej słyszeli Ewangelię. Po zakoń-
czeniu tego wyjazdu zorganizowaliśmy w 
Moskwie konferencję. Uczestniczyli w niej 
nie tylko byli więźniowie, ale też przedsta-
wiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Rosyjskiej Federacji. Obecny był też 
dyrektor Moskiewskiego oddziału Trans 
World Radio Piotr Riazanow. Był bardzo 
zaskoczony, gdy przedstawiciel Minister-
stwa wręczał mu dyplom uznania z podzię-
kowaniem za wykonywaną przez TWR 
służbę w rosyjskich więzieniach”. W Rosji 
jest 834 więzień, w których przebywa 850 
tys. więźniów, w tym 55 400 kobiet i 15 tys. 
nastolatków. W 11 domach mieszkają dzieci 
więźniarek, w tym 600 dzieci urodzonych w 
więzieniach. Prawie 50 tys. więźniów cho-
ruje na gruźlicę, a ponad 32 tys. są nosiciela-
mi wirusa HIV (infoSERV, 5/07). 

Korea Północna – 
pomoc charytatywna
ewangelizacyjnej 
organizacji.

Izrael – 
zbór Baptystyczny 
w Betlejemie 
prosi o modlitwę. 

Rosja – 
władze dziękują za służbę 
wśród więźniów. 

Północna Osetia – 
baptyści przeprowa-
dzili remont szkoły.
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To nasza specyfi cznie polska tradycja od lat, że wraz z na-
staniem Nowego Roku straszy się nas różnymi podwyżka-
mi cen, strajkami górników i jeszcze wieloma innymi trud-
nościami, które nie wprowadzają nikogo w dobry humor, 

Bądźmy 
ludźmi 
nadziei!

 
Andrzej Seweryn 

lecz raczej nastrajają pesymistycznie do przyszłości. W dziedzinie narodowego 
pesymizmu i ogólnego narzekania jesteśmy jako Polacy bezapelacyjnymi mi-
strzami świata!!! Żaden to jednak honor dla naszej nacji, która nie potrafi  wy-
krzesać z siebie więcej optymizmu i pełnej nadziei perspektywy na przyszłość. 
Nasze narodowe przywary – wszak też jesteśmy Polakami – nie są i nam obce, 
jako ludziom wierzącym lecz często niedowierzającym, skoro jak inni martwi-
my się na zapas, wiele rzeczy postrzegamy w czarnych barwach i skłonni jeste-
śmy uważać, że się nam nie uda, nie wyjdzie, nie damy rady, będzie tylko gorzej, 
bo lepsze już było itd. itp. Trzeba więc w tym kontekście powiedzieć dosadnie 
– chrześcijanin bez nadziei w sercu jest beznadziejnym chrześcijaninem!

Tymczasem Pismo Święte przypomina nam dzisiaj słowami apostoła Pawła, 
że Bóg chrześcijan, NASZ BÓG – JEST BOGIEM NADZIEI!! A zatem my, 
ludzie wierzący i naśladowcy naszego Pana, winniśmy być również ludźmi na-
dziei, obfi tującymi albo opływającymi w nadzieję, która jest jedną z wielkich 
wartości dzieci Bożych!

Według Słownika Języka Polskiego nadzieja jest „oczekiwaniem spełnienia 
się czegoś pożądanego, ufnością, że się to spełni, urzeczywistni”. Nadzieja jest 
więc oczekiwaniem dobrych rzeczy w naszym życiu, których mamy prawo się 
spodziewać lub chcielibyśmy osiągnąć i przeżyć, choćby w rozpoczętym przez 
nas nowym roku. Nie bez znaczenia w życiu człowieka są bowiem jego ocze-
kiwania, marzenia, plany. Jeśli masz w sercu pesymizm, niewiarę i niepokój o 
przyszłość, niewiele dobrego uda ci się osiągnąć i przeżyć. Bo „kto nie dąży do 
rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie”. Kto pielęgnuje w sercu bezna-
dziejność, tego życie i przyszłość będzie beznadziejna, szara i bez wyrazu. Tym-
czasem w „Słowniku Nowego Testamentu możemy przeczytać ważne zdanie, 
które powiada, że „wsparta wiarą nadzieja przekształca się w pewność opartą na 
samej wierności Boga”.

A Bóg nadziei niechaj was napełni 
wszelką radością i pokojem w wierze, 
abyście ob$ towali w nadzieję przez moc 
Ducha Świętego (Rz 15:13).
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I tu dotykamy istoty chrześcijańskiego optymizmu, któ-
ry powinien dominować nad naszą skłonnością do pesy-
mizmu i zwątpienia. To wiara w naszego wiernego Boga, 
który jest Bogiem rzeczy niemożliwych, autorem wszel-
kich pięknych niespodzianek, sukcesów i wspaniałych 
rzeczy, jakich doświadczyliśmy już w swoim życiu!!! 
Jeśli tylko uwierzyliśmy w takiego właśnie Boga, a nie 
Boga, który – jak wielu ludzi mniema - nie jest w stanie 
poradzić sobie z ograniczeniami, beznadziejnością czy 
niewiarą wątpiącego i zatroskanego serca. A jeśli do tego 
damy wiarę diabelskiemu podszeptowi, że „nadzieja jest 
matką głupich”, wtedy naprawdę trudno będzie patrzeć 
w przyszłość z ufnością i pokojem w sercu.

Tymczasem nadzieja poparta wiarą we wszechmocne-
go i kochającego nas Boga jest matką mądrych i wierzą-
cych serc, które mają prawo obfi tować w nadzieję przez 
moc Ducha Świętego!

Pokładanie w Bogu nadziei, która nie zawodzi (Rz 
5:5), jest przesłaniem całego Pisma Świętego. Aż 38 
razy przeczytamy o tym w Księdze Psalmów i aż 151 
razy w całej Biblii! Kiedy więc Pan Bóg mówi nam o 
nadziei, ma na uwadze zarówno przyszłość doczesną, 
jak i naszą wieczną przyszłość. Twoje serce niech za-
wsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą 
przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie – zapewnia 
autor Przypowieści Salomona (23,17-18). Wszak Pan 
Bóg i nam - ludziom wierzącym - chce dzisiaj dodać 
otuchy na przyszłość powiadając, jak niegdyś do naro-
du izraelskiego przebywającego w niewoli babilońskiej: 
Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan 
– myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam 
przyszłość i natchnąć nadzieją (Je 29:11). Cokolwiek 
bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia 
napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z 
Pism nadzieję mieli (Rz 15:4).

Jako ludzie wierzący, u progu nowego roku, kiedy 
zastanawiamy się nad tym, co nas spotka oraz jakie 
wydarzenia i fakty wypełnią nie zapisane jeszcze kartki 
nowych kalendarzy - mamy do wyboru: albo poddać 
się zwątpieniom i trwożliwym myślom o wszelkich 
porażkach i niepowodzeniach, jakie mogą nas ewentu-
alnie spotkać, albo trzymać się niewzruszenie nadziei, 
którą wyznajemy, bo WIERNY JEST TEN, KTÓRY DAŁ 
OBIETNICĘ (Hbr 10:23). Zaufajmy Bogu nadziei, 
patrzymy z ufnością w przyszłość! Nasz Pan szykuje 
nam wiele niespodzianek i błogosławieństw, wszak nie 
przestał być hojnym Ojcem, który bardzo kocha swoje 
dzieci. Niech – zgodnie z życzeniem apostoła Pawła 
– wypełni nas wszelką radością i pokojem w wierze, 
abyśmy obfi towali w nadzieję! 

„wsparta wiarą na-
dzieja przekształca się 
w pewność opartą na 
samej wierności Boga”

Siewca znów świeci 
i „sieje” Słowo

Blisko trzy lata temu Towarzystwo Biblijne musiało opuścić siedzibę przy 
ul. Nowy Świat 40. Rozebrany został neon, symboliczny Siewca, towarzy-
szący naszej pracy w tamtym miejscu przez blisko 50 lat. Ze względów tech-
nicznych nie mógł on zostać przeniesiony w nowe miejsce. Jednak robiliśmy 
wszystko, aby ta postać z ewangelicznej przypowieści nadal towarzyszyła 
naszym działaniom i przypominała o celu naszej pracy. Od kilku miesięcy 
znów możemy patrzeć na ten symbol, tym razem już przy nowej siedzibie 
Towarzystwa Biblijnego, przy ul. Marszałkowskiej 15A. Teraz Siewca jest 
wyraźnie widoczny w dzień, a dodatkowo o zmroku zaczyna „siać” symbo-
liczne ziarna. 

Stało się to możliwe dzięki życzliwości i materialnemu wsparciu większo-
ści Kościołów członkowskich Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijne-
go w Polsce, których wierni wspierają nas w naszej pracy przede wszystkim 
modlitewnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni także za tę konkretną pomoc fi -
nansową, bowiem. właśnie dzięki przekazanym przez Kościoły ofi arom pie-
niężnym mogliśmy umieścić nazwę naszego Towarzystwa na budynku oraz 
„przenieść” neon z Nowego Światu na Marszałkowską. Wpisał się on już 
przed laty na stałe w krajobraz Warszawy, jest ważny  dla wielu osób, które 
dzielą z nami radość z tego wydarzenia. Pisała o tym „powrocie” również 
stołeczna prasa. 

Mamy nadzieję, że my w naszej służbie, a z nami wszyscy ludzie dobrej 
woli, znający wartość Pisma Świętego, nie poprzestaniemy na podziwianiu 
symboli, ale będziemy wytrwale dbali o dobry siew i właściwy plon. Wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób - modlitewny czy materialny - wspierają 
naszą działalność, bardzo serdecznie dziękujemy. 

Towarzystwo Biblijne w Polscek
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Różnorodne poglądy na Boga

Spójrzmy na dzisiejszych ludzi i ich przekonania w 
tej materii. Najwięcej wierzy w Boga obecnego, ale nie 
aktywnego. Boga, który jest gdzieś daleko, odwróco-
ny plecami do ludzi. Taki obraz Boga można dostrzec 
w wielu nominalnych środowiskach chrześcijańskich. 
Niewielu bowiem w Polsce jest ludzi, którzy twierdzą, 
że Boga nie ma. Dla większości Bóg jest osobą nieak-
tywną, odległą, niewyrazistą. 

Druga postawa kieruje nasze oczy do Boga - cudownego za-
opatrzyciela, Boga - sprzedawcę w supermarkecie. Wystarczy 
sobie coś zażyczyć, a On musi to natychmiast dać. Wybór jest 
ogromny: jedni chcą sukcesu w ramach teologii prosperity go-
spel, inni kładą nacisk na mówienie językami. Inni żądają od 
Boga zdrowia, prezentów i wielu innych rzeczy. Gdy ten Bóg 
podejmie jednak inną decyzję, odchodzą obrażeni, odwracają 
się od Niego i idą swoją drogą. Bóg tak pojmowany ma za-
spakajać moje potrzeby, ma być zaopatrzeniowcem mojego 
życia. W tej wizji Boga to JA jestem numerem jeden, a On ma 
być realizatorem moich ambicji i planów. 

Inni patrzą na Boga jak na tyrana i dyktatora, którego najważ-
niejszym celem jest złapać nas w pułapkę. Ich wizja Boga to 
życie w strachu, a nuż jeszcze czegoś nie zrobiłem i Bóg mnie 
ukarze. Tego rodzaju postawa charakteryzuje się przyjęciem, 
najczęściej podświadomym, przekonania, że nasz Bóg tylko 
czyha na nasze potknięcia i z radością wyśle nas do piekła. 

Jest wreszcie jeszcze jedno przekonanie, że nasz Bóg jest 
życzliwy nam, że jest surowy, a jednocześnie miłosierny, że 
Jemu nie zależy na naszym upadku, a wręcz przeciwnie - na 

naszym wywyższeniu. Jest to koncepcja Boga surowego i miłosiernego, groźnego i 
życzliwego, siedzącego wysoko na tronie, a jednocześnie obecnego w naszym świe-
cie słabości i poszukiwań. Zasadę działania tego Boga określa greckie słowo agape, 
które nie ma nic wspólnego z pieczonymi kiełbaskami po nabożeństwie. Agape to 
miłość - ta najwyższa, najdoskonalsza, najprawdziwsza.

Obraz Boga z Księgi Rodzaju

Gdy spojrzymy do Pisma Świętego, to już na pierwszych stronach zauważamy 
Boga, który stwarzając świat stwierdza: I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było 
to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty (1 M 1:31). Istotą 
naszego Boga jest absolutne dobro, absolutna doskonałość. Wszystko, co On czyni, 
robi dobrze i doskonale. Warto tę myśl sobie utrwalić. Nawet gdy nas spotyka jakiś 
dramat, jakaś choroba, jakieś niekorzystne zdarzenie i pomimo prób walki modli-
tewnej o zmianę, zmiana ta nie następuje, to może znaczyć, że Bóg przewidział to 
dla naszej korzyści. Najczęściej nie dostrzegamy w tym naszego dobra, najczęściej 
się buntujemy. I w tym przypominamy dzieci, które podobnie reagują na decyzję 
rodziców odnośnie kupienia czegoś, co uważają za niewłaściwe dla nich. Wszystko, 
co czyni Bóg, w którego wierzę, robi doskonale i dobrze. To jest ważna prawda i 
warto na niej budować swoją strategię przetrwania na tym świecie. 

Przyczyna dramatów, kłopotów i zła w tym świecie nie ma więc źródła w Bogu, 
ale należy go szukać gdzie indziej. To nie Bóg okazał nieprzychylność Adamowi i 
Ewie w Raju, ale to pierwsi rodzice swoją decyzją postanowili odwrócić się od Boga 
z wszystkim tego konsekwencjami. To nasze odwrócenie się od Boga i Stwórcy jest 
powodem zła w naszym życiu i niedoskonałości z tego płynącej. Bóg jest dobry, tyl-
ko my nie zawsze chcemy w to uwierzyć, próbując na własną rękę budować dobro, 
które niekoniecznie nim jest. 

Bóg bliski każdemu z nas

Bóg, w którego wierzymy, to nie odległy Pan Stworzenia, zapatrzony w siebie, 

Z doświadczenia, jakie zdobyłem 
w czasie licznych rozmów z ludźmi, 
wynika, że mówiąc o wierze w Boga, 
nie zawsze mówimy o tym samym. 
Pojmowanie Boga i postrzeganie 
Jego Osoby jest różne, w wielu 
przypadkach zaś wykluczające się 
wzajemnie. Stwierdzenie „Bóg, w 
jakiego wierzę”, jest ważnym ele-
mentem, który musimy sobie do-
kładnie zde+ niować, gdyż od tego 
zależy dalsze nasze postępowanie. 
Może warto właśnie temu zagad-
nieniu poświęcić trochę czasu? 

Bóg, w którego 
wierzę
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nieinteresujący się tym światem, jest to Bóg bliski każdemu z nas. Jego wielkość 
i Jego uniwersalność sprawia, że możemy Go doświadczyć w bliskości. Bóg 
bowiem nie stworzył świata, nie nadał mu mechanizmu i nie zostawił swojemu 
losowi. Bóg nadal kieruje i nadzoruje to, co się w tym świecie dzieje, nie tylko 
w wymiarze globalnym, ale i indywidualnym. Psalmista ukazuje Boga bliskiego 
każdemu człowiekowi:  

Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz 
mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem 
nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i 
z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt 
wzniosła, bym ją pojął  (Ps 139:2-6).

Wielki Bóg i mały człowiek zagubiony w tłumie to nie dwa odrębne elementy, ale 
dwie osoby powiązane ze sobą niewidzialną nicią zainteresowania. Z jednej strony 
Bóg, który pochyla jest nad jednostką, wie o niej wszystko, zna jej zmagania, z 
drugiej strony człowiek, który nie zawsze chce tę prawdę przyjąć do świadomości. 
Psalmista postrzega Boga jako kogoś, komu mój los nie jest nieznany ani tym bar-
dziej obojętny; ten Potężny Stwórca ma czas, aby dostrzec moje wstawanie, moje 
ścieżki życia, aby zainteresować się moim losem. Choć tego nie dostrzegamy, nie 
chcemy uznać, to właśnie Bóg wyznacza nam ścieżki życia, to On wyznacza nam 
drogę. W naszym życiu nie ma przypadku, błądzenia, zagubienia. Czasami jest 
jedynie nasz bunt przeciwko tej drodze, jest próba pójścia na skróty, w innym kie-
runku, i wtedy pojawia się ból istnienia, ból grzechu i cierpienia. 

Skoro Bóg jest tak wielki i jednocześnie tak bliski, to może nie warto przed Nim 
uciekać, tak jak chciał tego dokonać prorok Jonasz. Człowiek ten w swojej na-
iwności myślał, że Bóg jest ograniczony przestrzenią, że gdy prorok wsiądzie na 
statek, to wraz z jego oddalaniem się od brzegu izraelskiej ziemi Bóg będzie miał 
coraz mniejszy wpływ na jego życie. Jonasz się przeliczył, gdyż, jak dalej pisze 
psalmista: 

Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli 
wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umar-
łych, i tam jesteś.  Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu 
morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. 
A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, 
to i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla 
ciebie jak światło (Ps 139:7-12).

Pomimo podejmowania licznych prób ucieczki przed Bogiem, chowania się 
przed Jego obliczem, robienia czegoś w ukryciu, zawsze będziemy w tym skazani 
na porażkę, gdyż Bóg jest wszędzie i dociera do każdego miejsca w przestrzeni. W 
jakże pięknie poetycki sposób autor Psalmu wyraził bezsens ucieczki przed Bo-
giem, schowania się gdzieś przed Nim, gdyż - jak przekonał się Jonasz - przed 
Bogiem uciec nie można. Każda taka próba musi być nieudana, każda może moc-
no zaboleć. Prorok Jonasz zdał sobie z tego sprawę, choć wydaje się, że nigdy nie 
zaakceptował prymatu woli Bożej rozciągniętej nad jego wizją życia i prawdy. 

My jesteśmy tacy Jonaszowi, tacy pewni swoich racji. To my chcemy narzucić 
Bogu swoją wolę i swoją wizję, to my chcemy dyktować warunki. Czy jednak 
tego rodzaju działania mogą zakończyć się sukcesem? Osobiście wątpię. Takie 
właśnie działanie Biblia nazywa grzechem. Nasz bunt, nasza próba pójścia pod 
prąd woli Bożej jest jedną z decydujących przyczyn wszystkich kłopotów, w jakie 
człowiek wpada na swoich drogach życia. Ten grzech sprzeciwu wobec Boga to 
coś znacznie więcej niż nasza defi nicja grzechu, jaką sobie stwarzamy. Ten grzech, 
o którym mówi Biblia, to nie tylko przekroczenie przykazania Bożego. Jonasz nie 
przekroczył Dekalogu, a pomimo to był grzesznikiem, który zbuntował się prze-
ciwko Bogu. 

Problem wiedzy Boga a naszej woli

Obecność Boga w naszym życiu, bez względu na to, czy ją akceptujemy, czy 
nie, sprawia, że jak pisze dalej psalmista: 

W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich 
nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba!  

Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; 
gdybym skończył, jeszcze byłbym z tobą (Ps 139:16b-18).

Słowa tego fragmentu wywołują liczne problemy inter-
pretacyjne. Tego rodzaju stwierdzenia doprowadziły Kal-
wina do teorii podwójnej predestynacji. Czy jednak ten 
tekst mówi o determinizmie ludzkiego życia? Należy w to 
wątpić. Mówi on o ogromnej wiedzy Boga, wiedzy, która 
może twórczo wpłynąć na nasze życie. Zagubiony w tym 
świecie człowiek, próbujący swoim mizernym umysłem 
objąć istniejącą rzeczywistość, staje przed dylematami i 
wyborami, które musi podejmować na ślepo, „na chybił 
trafi ł”. Życie wielu z nas przypomina gracza w totolotka, 
który kreśli liczby z nadzieją, a później okazuje się, że nie 
trafi ł ani razu. Gracz ma jeszcze jedną szansę tydzień póź-
niej, my niestety nie mamy takiej możliwości. Nietrafi one 
życie prowadzi do dramatów i zagubienia. Sytuacja nie jest 
jednak beznadziejna, gdyż jest Bóg, który zna „wszystkie 
dni przyszłe”. To właśnie słowa tego Psalmu pokazują 
nam Boga, który jest nam życzliwy, który pragnie nasze-
go dobra, gdyż On jest jedynie dobrem. Boga, który stając 
na mojej drodze życia może to życie ukształtować, tak jak 
rzeźbiarz kształtuje materię, może uczynić nas na swój 
obraz i podobieństwo i zapewnić nam bezpieczną drogę 
do celu, który On już wyznaczył przed wiekami. Gdy zaś 
my się buntujemy, to czeka nas los Jonasza, który musiał 
znaleźć się w oceanie, w rybie i pod krzewem rosnącym 
na wzgórzach Niniwy, z tym że Jonasz wolał cierpieć, niż 
poddać się Bogu, a my mamy zawsze drugi wybór - mo-
żemy poddać się Bogu.

Poddanie się Bogu

Ten wielki Bóg prowadzi nas w konsekwencji do stwier-
dzenia, jakie wygłosił na końcu Psalmu autor: 

Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i 
poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, 
a prowadź mnie drogą odwieczną! (Ps 139:23-24).

Podanie swojego życia Bożej ocenie i Jego prowadzeniu 
może zapewnić nam sukces, którego każdy z nas tak bar-
dzo potrzebuje. Tego rodzaju decyzja może uczynić nasze 
życie  spełnionym i szczęśliwym, choć na pewno nie nud-
nym i monotonnym. Poddanie się Bogu daje nam szansę 
na znalezienie się na optymalnej drodze, przeznaczonej 
dla nas przed wiekami i kończącej się na szczycie, a nie w 
polu. Tym bardziej, że Bóg nas umiłował: 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny  (J 3:16).

Skoro Bóg zrobił tak wiele dla nas, to czy może nam 
życzyć złego fi niszu? Skoro Bóg zrobił tak wiele dla mnie, 
to czy efekt końcowy może być zły? Z tego powodu warto 
zaufać Bogu, warto na Nim budować swoją przyszłość, 
warto u Niego szukać inspiracji dla siebie. 

Z tego wszystkiego płyną ważne wnioski dla nas. Bóg, 
w którego wierzę, jest potężnym, świętym, doskonałym, 
wielkim, a jednocześnie zainteresował się takim prochem, 
jakim jest człowiek zagubiony w kosmicznej przestrzeni. 
Ten wielki Bóg ma czas, aby pochylić się nad moim ży-
ciem i wyciągnąć rękę do mnie. Właśnie dlatego uwierzy-
łem i zaufałem Mu bezgranicznie. k
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1.400.000 – tyle Biblii pragną przekazać chrześcijanom 
różnych wyznań w komunistycznych Chinach młodzi Pola-
cy. Jest to inicjatywa, z którą wystąpiła katolicka wspólnota 
Ruchu Światło–Życie „Powstań, Jeruzalem” działająca przy 
parafi i Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Do udziału w 
akcji „Biblia dla Chin” zaproszeni są jednak wszyscy Polacy, 
bez względu na wyznanie. Organizatorzy pragną, by był to 
wspólny dar chrześcijan skupionych w różnych Kościołach.

Narodziny idei i początki akcji

Idea akcji „Biblia dla Chin” – jak mówi moderator wspólnoty 
„Powstań, Jeruzalem”, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – na-
rodziła się po lekturze książki Paula Hattawaya „Człowiek z 
nieba”, będącej historią życia Liu Zhenyinga, szerzej znanego 
jako Brat Yun – bodaj najbardziej znanego w świecie przywód-
cy chińskiego Kościoła podziemnego. Ta lektura dostarczyła 
księdzu głębokich przeżyć. „Idea zrodziła się chyba w czasie 

spotkania oazowego. Nie pamiętam, bym szedł z gotową wizją akcji - raczej chcia-
łem tylko powiedzieć o książce i przeczytać fragmenty, opisujące jak Yun modlił się o 
Biblię. Miało to być  dla nas zachętą do jeszcze większego ukochania Biblii” – mówi 
ks. Zbigniew. Opisy z książki spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem – rozpaliły 
młodych mieszkańców Mławy. 

Idea, by podarować Biblie dla Chińczyków,  zrodziła się dosyć dawno, gdyż w 2005 
roku. Przez rok oazowicze odkładali co miesiąc po złotówce. Po roku uzbierano pie-
niądze na 100 Biblii. To jednak była tylko kropla w morzu potrzeb, jeśli uwzględnić, 
że w tym komunistycznym kraju żyje już obecnie – według nieoficjalnych, oczywi-
ście, danych - ponad 100 milionów chrześcijan, skupionych głównie w Kościołach 
podziemnych, nielegalnie działających – w ogromnej większości protestanckich, ale 
także katolickich - którzy nie mają dostępu do Biblii i wykazują wielki jej głód. Pie-
niądze na kolejne 160 Biblii wpłynęły od młodzieży z Sierpca. Na jesieni bieżącego 
roku akcję postanowiono rozwinąć, angażując w nią cały kraj, i w pewien sposób 
sformalizować. Utworzono serwis internetowy „Biblia dla Chin” (www.chiny.natan.
pl), a parafia założyła subkonto, na które można wpłacać pieniądze.

28 października zorganizowano w parafii „chińską niedzielę”. Podczas każdej 
mszy ks. Maciejewski głosił kazanie o chińskim Kościele, chińskich chrześcijanach, 
prześladowaniach i ogromnej potrzebie dostępu do Biblii. Młodzież natomiast zbie-
rała pieniądze. Tego dnia od parafian zebrano 2.219, 73 zł i... guzik (niektórzy para-
fianie bowiem dosłownie wszystko wytrząsali ze swych kieszeni). Za te pieniądze w 
Hong Kongu może zostać wydrukowane 369 Biblii dla Kościoła w komunistycz-
nych Chinach.

Spłacają dług

W ramach akcji „Biblia dla Chin” młodzi chcą spłacić pewien dług, jaki mają Pola-
cy, zwłaszcza polscy katolicy. O tym długu podczas „chińskiej niedzieli” w Mławie 
ks. Maciejewski tak mówił: „Pod koniec maja 1981 do biura norweskiego pastora 
Franka Kaleba Jansena zawitała młoda studentka, wysłanniczka (...) ks. Franciszka 
Blachnickiego - założyciela oaz. Poprosiła o pomoc żywnościową dla przygotowy-
wanych rekolekcji wakacyjnych. Przypomnijmy sobie, jakie to było zaopatrzenie w 
Polsce w 1981. I ten protestancki pastor zmobilizował swoją wspólnotę, zmobili-

Marcin Woźniak

Półtora 
miliona 
egzemplarzy 
Biblii 
dla Chin
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zował inne protestanckie kościoły i za miesiąc do Polski trafiło 
kilkadziesiąt tirów z żywnością. I tak trwało przez kilka lat. (...) 
Rok później ks. Franciszek Blachnicki zwraca się z kolejną proś-
bą do pastora Jansena. Tym razem jest to prośba o... milion Biblii. 
Nastąpiła kolejna mobilizacja i... stało się: W ciągu kilku lat do 
Polski trafiło 1,4 mln egzemplarzy Biblii. Podkreślam to! Prote-
stanci ze Skandynawii zebrali środki na druk miliona czterystu 
tysięcy katolickich Biblii, które trafiły do katolików w Polsce. Jak 
inaczej wytłumaczyć ten fakt, jak nie wiarą, wrażliwością, czu-
łym sercem? (...) Dzięki tym ludziom - protestantom ze Skandy-
nawii, których nigdy nie widziałem ja sam, jako młody chłopak, 
kilka dni po swoim nawróceniu - dostałem od mojego katechety 
Biblię - za darmo. Mam taki osobisty sąd, że przetrwanie stanu 
wojennego, że wybicie się na niepodległość, że naszą wolność 
zawdzięczamy tym ofiarowanym nam wtedy Bibliom. (...) Dziś 
jest czas, by okazać swoją wdzięczność i pokazać swoje serce. Te 
setki tysięcy Biblii stanowią pewien dług. Nie taki, by protestanci 
w Norwegii oczekiwani zwrotu. Ten dług to nasze zobowiązanie 
wobec tych, którzy teraz tych Biblii potrzebują. Dlatego rzucam 
hasło i odwołuję się do waszych serc: Podarujmy 1,4 miliona eg-
zemplarzy Biblii Chinom”.

Biblia ponad podziałami

Do chwili obecnej zebrano fundusze pozwalające na druk 1962 
Biblii (stan na dzień 26 grudnia 2007). Pieniądze te są przeka-
zywane protestantom z Hong Kongu – konkretnie organizacji 
misyjnej Revival Chinese Ministries International (www.rcmi.
ac) założonej i prowadzonej przez zielonoświątkowego pasto-
ra, Dennisa Balcombe’a, który w ciągu 25 lat posługi, wraz ze 
współpracownikami, przemycił do komunistycznych Chin ok. 
10 milionów egzemplarzy Biblii. Katolikom niekoniecznie musi 
podobać się, że wspierana jest protestancka organizacja misyjna 
– głosy krytyki zdarzają się jednak tylko sporadycznie. Ks. Zbi-
gniew odpowiada na nie: „Spłacam dług!”, a poważnym argu-
mentem jest fakt, że skoro w latach 80. skandynawscy protestanci 
wsparli polskich katolików, to teraz można uczynić na odwrót. 
„Akcja Biblia dla Chin nie ma za zadanie promować i finansować 
jakiekolwiek wyznanie. Chcemy tylko dawać Biblie: protestan-
ckie - protestantom; katolickie - katolikom. W tej chwili finansu-
jemy tylko Biblie protestanckie. Szukaliśmy podobnej katolickiej 
organizacji - nie znaleźliśmy” – wyjaśnia ks. Maciejewski. 

RCM Int. jest jedyną tego rodzaju instytucją, zajmującą się do-
starczaniem Biblii do Chin na taką skalę, jaką znaleźli i być może 
wcale nie ma swego odpowiednika w strukturach Kościoła ka-
tolickiego. A trzeba podkreślić, że dostarcza ona Biblię chińskim 
chrześcijanom nie przywiązując uwagi do ich przynależności 

denominacyjnej. Jest jednak pewien problem, o którym wspomina ks. Maciejewski. 
Otóż RCM Int. dystrybuuje jedynie Biblie „protestanckie”, pozbawione – oczywiście 
- pism wtórnokanonicznych. Z tego względu często nie chcą ich przyjmować chińscy 
katolicy, i to stanowi duży problem. I tym bardziej organizatorzy próbują nawiązać kon-
takty także z chińskim Kościołem katolickim. Wówczas, gdyby ktoś z wpłacających 
pieniądze chciał wspomóc konkretnie podziemny Kościół katolicki, będzie mógł to 
zadeklarować.

Tania Biblia i wielka polityka

Koszty druku jednego egzemplarza Biblii w języku chińskim to zaledwie 2 dolary 
amerykańskie – czyli około lub nieco ponad 5 złotych. Organizatorzy akcji przyjmują 
przelicznik 6 zł, ale kurs dolara spada, co bardzo cieszy organizatorów akcji, bo w 
ten sposób pieniędzy starczy na więcej egzemplarzy Biblii. 5 czy 6 złotych to nie jest 
duża suma. Wielu z nas, idąc do kiosku, tyle – albo i więcej - wydaje, by kupić ulubio-
ny magazyn. Tyle mniej więcej w większości miast kosztuje przejazd w obie strony 
komunikacją miejską (jeśli – oczywiście – jedziemy bez przesiadek). Większość z 
nas – powiedzmy sobie szczerze – wydaje 5 czy 6 zł i nawet się nad tym nie zastana-
wia. Za 5–6 złotych możemy uczynić wiele dobra i dostarczyć Biblię wielu ludziom. 
Dokładnie tak! 5-6 złotych = jedna Biblia dla Chin, a głód Biblii w tym kraju jest tak 
wielki, że jedną Biblię czytają może i setki osób! 5 czy 6 złotych to nie jest duża suma, 
a możemy ją przeznaczyć na coś, co dla chrześcijan w Chinach nie ma ceny. 

Symbolem grafi cznym akcji jest uśmiechnięty Chińczyk, na którego rękach są 
zerwane łańcuchy, trzymający w dłoni Biblię. Organizatorzy akcji są bowiem prze-
konani, że dostarczenie Biblii do Chin to nie tylko ewangelizacja, ale może się to z 
czasem przyczynić także do upadku systemu komunistycznego w tym państwie, do 
wyzwolenia narodu chińskiego. I zapewne jest w tym wiele racji. Ze względu na 
sytuację polityczną akcja ma też i przeciwników – i to wśród katolickiego kleru. Na 
łamach stołecznej gazety „Metro” wypowiedział się w tej kwestii o. Antoni Koszorz: 
„Jest niebezpieczeństwo, że wysłanie takiej liczby Biblii do Chin może rozwścieczyć 
tamtejsze władze i zadrażnić postępujący dialog między chińskim rządem a katolika-
mi”. Zwraca on uwagę, że władze chińskie będą z pewnością szczególnie wyczulone 
na to w związku ze zbliżającą się olimpiadą w Pekinie. Zapewne jednak chodzi prze-
de wszystkim o dialog Pekin–Watykan i o stosunki natury politycznej.

Jak można pomóc?

„Dlatego rzucam hasło i odwołuję się do waszych serc: Podarujmy milion cztery-
sta  tysięcy egzemplarzy Biblii Chinom” – te słowa z kazania, wygłoszonego przez 
ks. Maciejewskiego, to wyzwanie dla parafian, dla Mławy, ale także dla całej Polski! 
Bo do całej Polski przed laty trafiło milion czterysta  tysięcy egzemplarzy Biblii – dar 
od protestantów. Akcję zainicjowali katolicy, poczuwający się do czynienia dobra za 
dobro kiedyś doznane. Ale to nie znaczy, że jest to akcja tylko dla katolików. Wprost 
przeciwnie – organizatorzy pragną zachęcić do niej wszystkich polskich chrześcijan, z 
różnych Kościołów. Ks. Maciejewski jest otwarty na wszystkich chrześcijan i zachęca 
do wspólnego, ekumenicznego działania. Organizatorzy wierzą, że także wierni Koś-
ciołów niekatolickich nie pozostaną obojętni.

Najtańszą i najprostszą opcją wsparcia akcji jest wpłacenie pieniędzy na parafialne subkonto: 

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Królowej Polski
ul. Mariacka 20
06-500 Mława
BPH PBK S.A. I O/Mława 
Nr 49 1060 0076 0000 3300 0052 9879

Można dokonać wpłaty indywidualnej, ale dobrym pomysłem jest także zaangażo-
wanie całych zborów – np. poprzez organizację „chińskich niedziel”, na wzór tego, co 
już zrobili młodzi katolicy, z zachowaniem jednak własnych wzorców. Informacje o 
wszystkich bieżących sprawach związanych z akcją zamieszczane są na bieżąco na 
stronie internetowej www.chiny.natan.pl. Można tam znaleźć także wiele informacji i 
materiałów o Chinach i chińskim chrześcijaństwie. k
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Upływający czas zaciera ślady życia i działalności naszych duchowych 
poprzedników. Jednakże ich historie oraz duchowe dokonania winny sta-
nowić dla nas wzory wierności Bogu i być częścią naszej wyznaniowej 
tożsamości. Warto więc przypominać biografi e tych, którzy działali w 
przeszłości, a których bogobojne życie ma swoje szlachetne przedłuże-
nie w czasach nam współczesnych.

Tak z pewnością można by powiedzieć o prezbiterze Antonim Kircu-
nie, który służył Bogu i Kościołowi Baptystycznemu przede wszystkim 
w latach międzywojennych, ale stał się – być może o tym marzył i o to 
się modlił – seniorem rodziny o kilkupokoleniowych jak dotąd trady-
cjach kaznodziejskich. Jego syn Aleksander (1905-1989) stał się w okre-
sie powojennym niekwestionowanym duchowym przywódcą polskich 
baptystów, jego wnuk Aleksander Kircun jr (ur. 1936) również poświęcił 
swoje życie pracy kaznodziejskiej jako prezbiter zboru we Wrocławiu, a 
później jako wieloletni kaznodzieja radiowy w chrześcijańskiej rozgłoś-
ni Trans World Radio w Monte Carlo, Monako. Z kolei jego prawnuk 
– prezb. dr Grzegorz Bednarczyk (ur. 1956) jest wieloletnim pastorem 
zboru w Bielsku Białej, a w latach 1995-1999 piastował urząd Prezbitera 

Kościoła Chrześcijan Baptystów. I wreszcie prapra-
wnuk Antoniego Kircuna – Dawid Bednarczyk (ur. 
1981) ostatnio zdał egzamin kościelny i na początku 
przyszłego roku zostanie ofi cjalnie wprowadzony w 
urząd pastora zboru w Bielsku Białej. Nie ma chyba w 
naszym Kościele drugiej rodziny o tak długich i pięk-
nych tradycjach kaznodziejskich. Warto więc przybli-
żyć duchową sylwetkę seniora tego rodu, od którego 
bierze początek długa i ciekawa historia rodziny Kir-
cunów i jej udziału w życiu naszego Kościoła.

Antoni Kircun urodził się 9 kwietnia 1882 roku w 
małej wiosce Moraczy w pow. słonimskim w biednej, 
wielodzietnej rodzinie. W latach 1898-1900 praco-
wał w pobliskim miasteczku Zelwie jako nauczyciel 
i śpiewał w kościelnym chórze. W latach 1900-1914 
pracował w urzędzie pocztowo-telegrafi cznym w Zel-
wie, najpierw jako listonosz, potem został  przeniesio-
ny do Wilna i awansowany na stanowisko kierownika 
działu listowego na poczcie głównej w Wilnie. 

Na początku XX wieku poślubił Annę z domu Sido-
rowicz. Urodziły im się dzieci: syn Aleksander (1905) 
– późniejszy wieloletni Prezes NRK oraz córka Zena. 
Brał udział w rewolucji 1905 roku, później założył 

Z kart polskiego baptyzmu

Andrzej Seweryn

Antoni Kircun (w środku) z żoną Anną, córka 
Zina i syn Aleksander (oboje stoją), żona Alek-
sandra - Maria (z prawej) i ich trzy najstarsze 
córki (od lewej): Ludmiła, Lilia i Irena

Senior 
pastorskiego rodu

Prezb. Antoni KIRCUN (1882-1938)
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hurtownię materiałów piśmiennych oraz pocztówek 
artystycznych i prowadził handel z Prusami Wschod-
nimi. Z tych powodów w czasie I wojny światowej zo-
stał uznany za osobę politycznie podejrzaną i wysłany 
(bez rodziny, która pozostała w Zelwie) na Syberię na 
tzw. wolne osiedlenie w Guberni Tomskiej. W 1917 
znalazł się w Omsku, gdzie zetknął się z baptystami 
i wśród nich przeżył duchowe nowe narodzenie. Po 
przyjęciu chrztu na wyznanie wiary w Jezusa Chry-
stusa jako osobistego Zbawiciela został członkiem 
zboru baptystycznego w tym mieście.

W 1921 roku powrócił do domu i rodziny, której licz-
ni członkowie wraz z żoną i dziećmi również się na-
wrócili pod wpływem jego świadectwa wiary. W 1922 
roku wziął udział w 3-miesięcznym kursie misyjno-
biblijnym w Łodzi, po którym został zaangażowany 
jako kolporter przez wydawnictwo Kompas z Łodzi 
i zaczął działać misyjnie w Zelwie, gdzie zamieszkał 
z rodziną, a także w okolicznych miejscowościach na 
Wołyniu. W tym samym roku we własnym domu zor-
ganizował zbór, a w Borodiczach, Wołkowysku i Sło-
nimie zorganizował placówki misyjne, z których dwie 
ostatnie w niedługim czasie stały się samodzielnymi i 
prężnymi zborami.

Antoni Kircun stał się szybko bardzo znanym na 
tamtych terenach misjonarzem, kaznodzieją i niestru-
dzonym ewangelistą. Jego zaangażowanie i gorliwość 
w pracy dla Pana została doceniona przez wierzących, 
czego dowodem był fakt, iż dnia 15 lutego 1926 roku 

został ordynowany na urząd prezbitera zboru w Zelwie. W akcie ordynacji 
uczestniczyli prezbiterzy: Łukasz Dziekuć-Malej z Brześcia nad Bugiem i 
Bronisław Spałek z Warszawy, przy udziale Waldemara Gutsche z Łodzi i 
Jana Wienckiego. Nowemu prezbiterowi powierzono odpowiedzialną pra-
cę duszpasterską w większym zakresie, bo w trzech województwach: bia-
łostockim, nowogródzkim i wileńskim. Wkrótce podjął się on również tru-
du budowy nowej, dużej kaplicy dla zboru w Zelwie. W latach 1925-1938 
był członkiem Komitetu Związku Słowiańskich Zborów Baptystów, zaś 
w latach 1932-1938 pełnił urząd seniora (prezesa komitetu okręgowego) 
Okręgu Środkowo-Wschodniego tego Związku. Pod jego kierownictwem 
powstało na Wileńszczyźnie 5 samodzielnych zborów oraz 25 placówek 
o łącznej liczbie 487 członków. Wiosną 1938 roku w czasie podróży mi-
syjnej silnie przemókł na deszczu, tego samego dnia został zatrzymany w 
strefi e przygranicznej i wtrącony do aresztu na całą noc. W wyniku silnego 
przeziębienia, a potem przewlekłej choroby zmarł dnia 20 października 
1938 roku w Zelwie w wieku zaledwie 56 lat. 

K. BEDNARCZYK, Historia zborów baptystów w Polsce do 1939 roku, 
Warszawa 1997, s. 151-152, 277-283, 287, 324-325; B. JAROSZEWICZ, 
Zarys dziejów Kościoła Baptystów w Polsce [maszynopis pracy magister-
skiej w Archiwum Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, Sygn. 
1/579], s. 98-99, 104, 172 i 182; D. J., Kaznodzieja Antoni Kircun, Słowo 
Prawdy 1938, nr 12, s. 170-171; A. KIRCUN, Podwójny jubileusz, Słowo 
Prawdy 1987, nr 6, s. 29; M. POPKO, Sylwetki polskiego baptyzmu (I) Prez-
biter Antoni Kircun (1882-1938), Słowo Prawdy 1958, nr 6, s. 15-17; B. S. 
[Bronisław Spałek], Ordynacja brata A. Kircuna w Zelwie, Słowo Prawdy 
1926, nr 4, s. 5; H. R. TOMASZEWSKI, Wspólnoty chrześcijańskie typu 
ewangeliczno-baptystycznego na terenie Polski w latach 1858-1939, War-
szawa 2006, s. 56, 186 i 190. k
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Jest to jeden z najważniejszych tekstów biblijnych 
na temat uczniostwa. Trzy osoby, trzy sytuacje, trzy 
różne postawy odnośnie powołania do uczniostwa. 
Także trzy najczęściej spotykane nieporozumienia, 
jeśli chodzi o uczniostwo. 

Pierwszy chce sam się powołać. Jezus odpowiada, 
że to jest niemożliwe. Powołanie przychodzi od Boga, 
nie od człowieka. Człowiek sam z siebie nie jest w 
stanie podołać wyzwaniu tego powołania. Dlatego po-
trzebuje mocy od Boga. Bóg, który powołuje, udziela 
też mocy, aby powołany sprostał zadaniu.

Drugi jest powołany przez Jezusa. Ale ten chce naj-
pierw spełnić wymagania prawa, potem pójść za Nim. 
Jezus odpowiada, że nic nie może stanąć miedzy Nim 
a powołanym, nawet tak ważna rzecz jak prawo Boże, 
które ma swoje oczywiste wymagania. Przestrzeganie 
prawa ma wynikać z więzi z Nim. Ktoś, kto utrzymuje 
ścisłą więź z Jezusem, będzie pragnąć przestrzegania 
Jego przykazań (J 15:10). Ktoś jednak, kto na pierw-
szym planie postawił prawo, może wzbić się w pychę 
i pogardzić Jezusem. Więź z Bogiem jest ponad pra-
wem.

Trzeci chciałby z własnej inicjatywy pójść za Jezu-
sem. Chce to zrobić na swoich warunkach. Jezus od-
powiada, że jest to niemożliwe. Podobnie jak oranie z 
głową odwróconą do tyłu. Powołany ma być wpatrzo-
ny w Jezusa, ma słuchać Go i dążyć do pełnienia Jego 
woli (Hbr 12:2).

Uczniostwo a integralność

Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 11:1 wzywa 
wierzących: Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja 
jestem naśladowcą Chrystusa. 

Czy możesz wymienić ludzi, których darzysz auto-
rytetem i zaufaniem? Czy sam jesteś przykładem do 
naśladowania dla innych? Czy możesz te słowa po-
wiedzieć innym?

W tekstach 1 Kor 11:1 i Flp 3:17 Paweł bez fałszy-
wej skromności stawia siebie samego za przykład do 
naśladowania. My nieraz mamy opory (najczęściej 
przez skromność, ale nieraz też z innych powodów 
– choćby z braku integralności). Jedynie ludzie zin-
tegrowani mogą być przykładem do naśladowania dla 
innych. Poznajemy ich po owocach uczynków.

Integralność to postawa, w której widzimy zgodność 
słów z czynami. Jest to konsekwencja w myśleniu i 
działaniu niezależnie od miejsca i okoliczności. Sło-
wa ludzi zintegrowanych mają swoje pokrycie w czy-
nach. Integralność to inaczej charakter człowieka. 

Billy Graham powiedział: „Trzeba ciągle walczyć w 
obronie swojej integralności. Gdy ktoś traci majątek, 
traci niewiele w skali wieczności, gdy tracimy zdro-
wie, to jest dużo więcej, tracąc charakter, wyzbywa-
my się wszystkiego”. 

Uczniostwo

Na czym polega biblijne chrześcijaństwo? Jaki wzór 
chrześcijanina widzimy w Biblii? Nasz tekst mówi o 
powołaniu do uczniostwa. Pytanie: kto to jest uczeń? 

Daniel Trusiewicz

Uczniostwo
naśladowanie Mistrza

Gdy byli w drodze, ktoś się odezwał do Niego: Pójdę 
za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowie-
dział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, natomiast Syn 
Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Potem do 
kogoś innego powiedział: Pójdź za mną! Ten odparł: 
Panie, pozwól mi najpierw odejść i pochować mojego 
ojca. Odpowiedział mu: umarłym pozostaw grzebanie 
ich umarłych, ty natomiast idź i głoś Królestwo Boga. 
Jeszcze ktoś inny oznajmił: Pójdę za Tobą, Panie, ale 
pozwól mi najpierw pożegnać tych, którzy są w domu. 
Jezus mu jednak odpowiedział: Każdy, kto przykłada 
rękę do pługa i ogląda się za siebie, nie nadaje się do 
Królestwa Boga
 Łk 9:57-62 (Przekład Ekumeniczny)
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W Biblii naśladowanie jest równoznaczne z ucznio-
stwem. W języku greckim matetes to naśladowca. 
Uczeń naśladuje swego nauczyciela. Uczeń szanuje i 
poważa swego nauczyciela. Uczeń słucha i obdarza 
autorytetem swego nauczyciela. W języku angielskim 
słowo disciple  zawiera w sobie element dyscypliny, 
określa wymaganie, systematyczność i regularność. 
Znana zasada: praktyka czyni mistrza!

Ignacy Paderewski, znany muzyk i kompozytor, ma-
wiał, że jeśli nie ćwiczy jeden dzień - on sam to wie, 
jeśli nie gra dwa dni - dostrzega to jego żona, jeśli nie 
siądzie do fortepianu trzy dni - zauważą to jego stali 
słuchacze. 

Uczeń Chrystusa to ktoś, kto uświadamia sobie swo-
je braki i chce uczyć się, aby je eliminować. Biblijne 
chrześcijaństwo polega na uczeniu się od Jezusa, któ-
ry jest naszym Mistrzem a my Jego uczniami. Chry-
stusa możemy zobaczyć tylko tyle, ile widzimy Go w 
innych ludziach. 

Naśladowanie 

Za Jezusem chodziło wielu ludzi. Były to często tłumy. 
Niektórzy chcieli Go zobaczyć lub posłuchać, inni po-
trzebowali uzdrowienia, a jeszcze inni byli głodni. Nie 
wszyscy jednak byli uczniami Jezusa. Czym charaktery-
zowali się uczniowie Jezusa? 

Po pierwsze, uczniowie doświadczyli osobistego powo-
łania ze strony Jezusa. Usłyszeli powołanie z ust Jezusa 
- pójdź za mną. Obrazuje to przykład Piotra i Andrzeja 
(Mt 4:18-22). On zawołał ich po imieniu. Zostawili swo-
je sieci. On stał się dla nich najważniejszy, jedyny. 

Po drugie, uczniowie stosowali w życiu to, czego na-
uczyli się od swego Mistrza. Oni żyli tym, co słyszeli 
od Niego (J 6:69). W procesie uczniostwa nie chodzi 
jedynie o zdobycie wiedzy teoretycznej. Praktyczne jej 
zastosowanie jest równie ważne. J. E. Lesslie Newbigin, 
misjonarz, który większość swego życia spędził w In-
diach, napisał później: „Najbardziej czytelną i zrozumia-
łą interpretacją Ewangelii są ludzie, którzy żyją według 
tego, w co wierzą”. 

Po trzecie, uczniowie musieli być przygotowani do 
ponoszenia kosztów swego uczniostwa. U Boga nie ma 
uczniostwa bez kosztów. Byłaby to „tania łaska”, łaska 
bez upamiętania, która nic nie zmienia, która usprawied-
liwia grzech nie grzesznika. Łaska, którą ludzie udzielają 
sobie sami – w zasadzie Bóg jest im niepotrzebny, albo 
wręcz miałby być ich sługą... Wiele o tym pisał urodzony 
we Wrocławiu, niemiecki teolog Dietrich Bohnhoeffer w 
książce „Naśladowanie”. To prawda, że zbawienie jest 
dla wierzących za darmo, ale nie można zapomnieć, że 
kosztowało ono życie Syna Bożego. Ten koszt ponie-
siony przez Mistrza powinien zobowiązywać Jego ucz-
niów…

Po czwarte, uczniowie zostali wysłani przez Jezusa 
do czynienia uczniami innych. Jest to wielki przywilej 
– świadomość, że jesteśmy powołani do przekazywa-
nia dobrej nowiny ludziom wokół nas – określony jako 
Wielkie Posłannictwo. Warto pamiętać, że inni będą na-
śladować Chrystusa tak, jak Go zobaczą w nas. 

Czynienie uczniami innych

Na czym polega czynienie uczniami wspomniane w Mt 28:18-19? Za-
czyna się od zapoznania ludzi z Jezusem - tym jedynym Mistrzem i Pa-
nem. On nie chce być jednym z wielu nauczycieli, ale JEDYNYM. 

Następnym krokiem jest chrzest wiary. Publiczne wyznanie przed ludź-
mi. Dla wielu jest to zbyt wysoka poprzeczka. Znam ludzi, którzy zaufali 
Jezusowi, ale nie są gotowi przyznać się do Niego publicznie. Są to tzw. 
„kryptochrześcijanie”. W naszym kraju decyzja chrztu w wieku świado-
mym wiąże się z dużym kosztem. Niektórzy nie są w stanie zapłacić tej 
ceny. Znam człowieka, który chciał ochrzcić się bez świadków – w nocy. 
Inny zwlekał wiele lat, aż zrozumiał, że nie można naśladować Chrystusa 
na swoich warunkach. Kiedy przyjmował chrzest, wyznał, że jego nie-
zdecydowanie w tej kwestii ograniczało jego duchowy rozwój.

Czynienie uczniami to także uczenie innych tego, co Chrystus nam 
przekazał. Nie dzieje się to w jednym momencie, np. w chwili nawróce-
nia lub jakiegoś szczególnego przeżycia. Uczniostwo to zadanie na wiele 
lat. Jest to kształtowanie cech charakteru na podobieństwo Chrystusa. 

Bądźmy uczniami Jezusa. Bądźmy dla innych przykładem do naślado-
wania. Czyńmy innych Jego uczniami, ponieważ to jest nasze najważ-
niejsze zadanie na tym świecie. Czy może być coś ważniejszego i pil-
niejszego do zrobienia? To jest dla nas, wierzących najwyższy priorytet i 
najpilniejsze zadanie w tym życiu!

Słyszałem poruszający przykład o pewnym absolwencie muzyki, który 
zagrał swój koncert dyplomowy. Kiedy skończył, słuchacze przygotowa-
li mu owację na stojąco. Młody pianista schodził ze sceny. Ktoś zauwa-
żył, że ma smutną minę. Dlaczego się nie cieszysz? - zapytał. - Przecież 
to twoje święto, odniosłeś wielki sukces, cała sala wiwatuje. „Pomyliłem 
się w kilku miejscach. Nie wiem, co na to mój nauczyciel…” - odparł. 
Absolwent ten zaczął autentycznie cieszyć się swoim sukcesem dopiero 
wtedy, gdy usłyszał pochwałę z ust swego nauczyciela. 

Pytanie, które powinieneś sobie zadać brzmi: za kim podążasz? Kto jest 
twoim autorytetem i wzorem do naśladowania? 

Prenumerata „Słowa Prawdy” 
w 2008 r. 

 
Ofi ara za całoroczną prenumeratę
       - do 5 egzemplarzy wynosi 65 zł (za 1 egz.).
       - powyżej 6 egzemplarzy wynosi 60 zł (za 1 egz.).

Prenumerata za wydanie elektroniczne “Słowa Prawdy” wynosi 
30 zł (w tym przypadku prosimy o podanie adresu e-mailowego).
Nie odnowienie przyszłorocznej prenumeraty do 29 lutego 2008 
r. spowoduje wstrzymanie wysyłki dalszych numerów „Słowa 
Prawdy”. 
Ofi ara ze prenumeratę półroczną wynosi każdorazowo połowę 
wymienionej powyżej sumy.
W przypadkach szczególnych prosimy o listowny lub e-mailowy 
kontakt z redakcją (szczegóły w stopce redakcyjnej na str. 2).
W przypadku prenumeraty zbiorowej, na przekazie prosimy wpi-
sać liczbę zamawianych egzemplarzy i zamawiający zbór. 

Ofi ary za „Słowo Prawdy” prosimy kierować na konto Kościoła 
Chrześcijan Baptystów:
ING Bank Śląski #20105010541000002317496905

k
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Położenie Kościoła
w sowieckie
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nie Kościoła 
w sowieckiej Rosji

Włodek Tasak

Na początku XX w. Cerkiew rosyjska 
wydawała się być potęgą nie do poko-
nania: prawie 100 milionów wiernych, 
prawie 150 tysięcy popów mnichów i 
mniszek, 54 tysiące świątyń. I do tego 
jeszcze prawie 1000 lat historii i trady-
cji. Jesienią 1917 r. bolszewicy mogli 
im przeciwstawić 250 tysięcy człon-
ków swojej partii. Partii istniejącej rap-
tem 14 lat. A jednak to oni już wkrótce 
mieli dyktować warunki1. 
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Terror rewolucyjny czasów Lenina (1917-24)

Kiedy na początku listopada 1917 r. bolszewicy przechwyci-
li władzę w Rosji, już w ciągu tego i następnego miesiąca dali 
wyraz swojemu wrogiemu stosunkowi do religii. Zaczęli od 
tego, że pozbawili Kościół prawosławny własności ziemskiej, 
upaństwowili szkolnictwo kościelne wszystkich szczebli, 
wprowadzili małżeństwa i rozwody cywilne, a klasztory pod-
porządkowali resortowi władz wewnętrznych. Dochodziło do 
grabieży i napaści na duchownych. 

Tylko częściowo działania te można wytłumaczyć faktem, 
iż Cerkiew prawosławna od czasów cara Piotra I była częś-
cią państwowego aparatu biurokratycznego, ściśle carskiemu 
despotyzmowi podporządkowaną2. Decydujący wpływ na 
kształtowanie polityki bolszewickiej Rosji wobec Cerkwi 
miał bez wątpienia Lenin. O jego wysoce emocjonalnym sto-
sunku do sfery religijnej życia człowieka oraz do samych ludzi 
wierzących świadczy język jakim się posługiwał w tej materii: 
„każda idea religijna (...) jest niewysłowioną ohydą”, jest „du-
chową gorzałką”, „tumanieniem mas”, „tępotą”. 

Patriarcha Tichon, świeżo wybrany głową Cerkwi, wobec 
tych wszystkich działań początkowo starał się zachowywać 
wstrzemięźliwie, ale 24 listopada 1917 r. wezwał wiernych 
do modłów w intencji obrony prawosławia przed szatanem. 
3 lutego 1918 r. ukazał się jego list pasterski, który potępiał 
przemoc bolszewików jako „dzieło szatana”. Dwa dni później 
ukazał się rządowy dekret o oddzieleniu Kościoła od państwa 
i szkoły od Kościoła. Cerkiew została pozbawiona osobowo-
ści prawnej i prawa zbierania ofi ar na swoją działalność. Cały 
majątek kościelny został teraz upaństwowiony, a cerkwie mo-
gły być odtąd jedynie dzierżawione od państwa przez zorga-
nizowane grupy wiernych. Dekret zakazywał też nauczania 
dzieci religii i poddawał kontroli państwa całe życie parafi al-
ne. W niczym nie pomogło Cerkwi wezwanie patriarchy do 
zaprzestania wojny domowej i odmowa białym udzielenia 
błogosławieństwa oraz zakazanie duchownym mieszania się 
do polityki (encyklika z 25 września 1919 r.).

Bolszewicy szybko rozpętali w kraju terror, mający pomóc 
im utrzymać się u władzy. Dosięgnął on duchownych wszyst-
kich wyznań, ale z racji tego, że prawosławie było najwięk-
szym Kościołem w Rosji, represje wobec jego kapłanów były 
też największe. W ciągu 1918 r. zamordowano 10 prawo-
sławnych biskupów i setki księży oraz zakonników. Tylko za 
rządów Lenina (do 1924 r.)  zamordowano 21 biskupów, dal-
szych 59 zmarło na skutek brutalnych przejść, a 66 trafi ło do 
łagrów. W tym samym okresie  zamordowanych duchownych 
i zakonników liczono już w tysiącach.  Do tego dochodziło 
napadanie na cerkwie i plądrowanie ich, również w czasie 
nabożeństw, wyśmiewanie religii, zmuszanie duchownych do 
poniżających prac jako „pasożytów” i maltretowanie, a także 

Każdorazowo decyzja o 
założeniu kołchozu w da-
nej okolicy łączyła się za-
mknięciem cerkwi i aresz-
towaniem popa
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mordowanie wiernych stających w obronie cerkwi3. W 1918 r. 
zakazano noszenia szat duchownych, a trzy lata później wpro-
wadzono zakaz bicia w dzwony, ponieważ ich dźwięk „prze-
szkadzał ludziom pracy” (zniesiono go dopiero w 1989 r.).

Nie zapominano też o instytucjonalnych działaniach na rzecz 
rugowania religii z życia społecznego. Wszystkimi działania-
mi w tej dziedzinie kierował organ władzy pod niewinną na-
zwą: Komisja ds. realizacji rozdziału Cerkwi od państwa przy 
RKP (b), zastąpiony od 1928 r. przez Komisję Antyreligijną 
przy KC WKP(b). Jeszcze później ich kompetencje przejęły 
bezpośrednio specjalne wydziały złowrogich sowieckich or-
ganów bezpieczeństwa. 

Wobec rozbicia Cerkwi rosyjskiej i ograniczenia wolności 
prawosławia patriarcha Konstantynopola utworzył pod swo-
im nadzorem Tymczasową Wyższą Administrację Rosyjskiej 
Cerkwi za Granicą. Natomiast w Jugosławii powstał Synod 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą. Bolsze-
wicy uznali to za akty wrogie sobie, w odpowiedzi wzmogli 
więc represje. 

Zbiegły się one z klęską głodu w Rosji. Patriarcha Tichon 
wezwał duchowieństwo do przekazywania kosztowności 
cerkiewnych na rzecz głodujących, ale Leninowi było tego 
mało i zażądał oddania również naczyń liturgicznych na ten 
cel. Kiedy Tichon odmówił, wpadł w zastawioną na Kościół 
pułapkę4. Bolszewicy wykorzystali to, by aresztować go (16 
maja 1922 r.) wraz z metropolitą jarosławskim Aganfagiełem. 
W siedzibie patriarchy osadzili oni biskupa Antonina Granow-
skiego, który razem z biskupem Leonidasem Skobijewem 
utworzył Cerkiew prorządową. Równolegle powstał proreżi-
mowy ruch pod nazwą Cerkwi żywej. Jej twórcami byli pro-
tejereje Aleksander Wwiedenskij i Krasnickij, którzy oprócz 
nacjonalizmu wprowadzili do cerkwi nowe zasady: zniesienie 
celibatu biskupów oraz wybór duchownych przez lud. Gdy 
biskupi próbowali się temu przeciwstawić, osiemdziesięciu 
z nich uwięziono lub wygnano. Na ich miejsce wyświęcono 
sześćdziesięciu nowych. Zaczęły się też dalsze podziały w ło-
nie Kościoła prawosławnego: powstały Cerkiew Odrodzona, 
Cerkiew Staroapostolska i Cerkiew Robotnicza (ta ostatnia 
zbudowana na zasadach materializmu marksistowskiego). W 
1923 r. odbył się wspólny sobór tych wszystkich odłamów, 
na którym głosząc tożsamość „Prawdy Rewolucji” z „Praw-
dą Chrystusa”, a komunizmu z Ewangelią, wyklęto Tichona, 
a najwyższą władzą ogłoszono synod, zwany Zwierzchnim 
Cerkiewnym Sowietem, na czele którego stanął Wwiedenskij. 

W tej sytuacji patriarcha Tichon, dla ratowania jedności koś-
cielnej, zgodził na rozmowy z bolszewikami, w których uznał 
rząd sowiecki i zobowiązał się do lojalności wobec niedawno 
ogłoszonej konstytucji. Pozwolono mu więc wrócić na urząd 
i podjąć walkę ze schizmą5. Wcześniejsze przeżycia nie pozo-
stały jednak obojętne dla jego zdrowia i półtora roku później 
w kwietniu 1925 r. patriarcha Tichon zmarł (choć okoliczności 
jego śmierci nie do końca były jasne). To pogłębiło tylko za-
męt w Cerkwi, nie można było zwołać synodu, dla ogłoszenia 
jego następcy. 

Władze bolszewickie czuwały też, by nie doszło do zbliże-
nia między katolikami a prawosławnymi, zwłaszcza że wśród 
pewnej grupy tych drugich jeszcze w 1922 r. istniała chęć za-
warcia unii. 

Polityka religijna czasów Stalina

Objęcie władzy przez Stalina przyniosło początkowo pewną odwilż religijną. 
Na ulicach znów  pojawili się popi w szatach duchownych. W sytuacji niemoż-
ności powołania nowego patriarchy (następcę Tichona, Piotra zesłano na wygna-
nie) nieformalnym przywódcą cerkwi został metropolita Nowogrodu Sergiusz. 
Gdy tylko złożył deklarację lojalności wobec władz, zwolniono go z więzienia 
(1927 r.). Była to jednak kapitulacja Kościoła wobec ateistycznego państwa. 
Do rugowania wpływów prawosławia w społeczeństwie w 1924 r. powołano 
Związek Wojujących Bezbożników, który rozrósł się (niekoniecznie w sposób 
naturalny) do roku 1941 do liczby 35 milionów (wg innych danych liczył na-
wet 41 milionów) członków. W 1926 r. wszechzwiązkowa konferencja partyj-
na przyjęła program dalszej ateizacji życia społecznego. Organizowano festyny 
antyreligijne, podczas których wyśmiewano i ośmieszano chrześcijaństwo. Aby 
jednak zachować pozory, że nie jest to program przymusowy, zarejestrowano 
też Tymczasowy Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, na czele którego 
stanął  uwolniony z więzienia metropolita Sergiusz, jako stróż tronu patriarszego. 
Dla równowagi – wprowadzony w tym samym 1926 r. kodeks karny przewidy-
wał roboty przymusowe za nauczanie religii, w latach 1925-27 uwięziono 117 
biskupów, z których następnie 14 zamordowano i tysiące innych duchownych. 
W 1928 r. zamknięto 550 cerkwi i około 30 klasztorów (w 10 z nich urządzono 
muzea ateizmu) oraz praktycznie wszystkie seminaria duchowne. 

29 lipca 1929 r. Sergiusz złożył wiernopoddańczą deklaracja lojalności wobec 
rządu sowieckiego. Ta kapitulacja, poddająca Cerkiew władzy organów bezpie-
czeństwa pogłębiła wewnętrzny rozłam w Kościele. Powstawały opozycyjne 
grupy: józefi tów, wiktorianów, fi odorianów. Odłączyli się niektórzy metropolici, 
deklarując pozostanie w „Kościele katakumb”. Na Białorusi ogłoszono powsta-
nie Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Jednak zarówno polityka ośmieszania chrześcijaństwa, jak i propagandy ate-
istycznej lat 20. nie przyniosły spodziewanych efektów. W latach 1927-1928 
zarówno w miastach, jak i na wsi wzrosła liczba  osób deklarujących przeko-
nania religijne (w pierwszych – z 59 do 71 proc., w drugich – z 60 do 72 proc.), 
wzrosło też uczestnictwo w nabożeństwach. A nawet zacieśniły się więzi pomię-
dzy prostym ludem (czyli, zgodnie z ideologią bolszewicką - głównymi gospo-
darzami Kraju Rad) a duchownymi. Także wśród inteligencji dał się zauważyć 
odwrót od marksizmu. W tej sytuacji władze bolszewickie postanowiły wzmóc 
prześladowania. Ich fala jeszcze wzrosła, kiedy w 1929 r. uchwalono pierwszy 
plan 5-letni, pełną kolektywizację wsi i walkę z kułactwem (ofi cjalnie poparte 
przez patriarchę Sergiusza); jednocześnie zabroniono Kościołowi prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności pozakultowej, obciążając go dodatkowo dotkliwymi 
podatkami progresywnymi. W tym samym roku zlikwidowano niedzielę, jako 
dzień wolny od pracy, a także święto Bożego Narodzenia. W tej sytuacji, w nie-
dostępnych rejonach Syberii, zaczęły powstawać pewne struktury podziemnej 
Cerkwi z własnymi klasztorami i seminariami. 

Lata 30. przyniosły dalsze nasilenie represji, kolejne masowe deportacje duchow-
nych, w Moskwie wysadzono w powietrze sobór Zmartwychwstania Pańskiego. W 
1932 r. ogłoszono „antyreligijną pięciolatkę”, zgodnie z jej założeniami do 1938 r. 
miały zostać zniszczone wszystkie cerkwie i nikt nie miał już używać słowa „Bóg”. 
Faktycznie w tym okresie zamknięto 29 tysięcy cerkwi, zburzono 612 cerkwi i 63 
klasztory, 240 kościołów katolickich, 61 zborów protestanckich, 115 synagog i 110 
meczetów. W 1938 r. uwięziono 50 biskupów, z których 8 rozstrzelano za szpiego-
stwo. Dzieci duchownych prawosławnych, by móc żyć normalnie, kształcić się i 
pracować, zmuszane były wyrzekać się swych rodziców.

Łącznie pomiędzy 1917 a 1939 r. zamordowano około 42 tysięcy duchownych, 
a w samym 1939 r. w więzieniach i łagrach przebywało 45 tysięcy duchownych. 
Po 17 września 1939 r. do grona represjonowanych dołączyli duchowni z ziem 
polskich, które znalazły się pod okupacją sowiecką. Do tej pory w wyniku 
bezwzględnych represji niemal całkowicie wyeliminowano protestantów, a ci, 
którzy jeszcze pozostali, cierpieli na równi z innymi grupami religijnymi. Wie-
lu mennonitów wyemigrowało do obu Ameryk.   Prześladowania nie ominęły 
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katolików, starowierców, unitów, a nawet żydów i muzułmanów. 
Pomimo takiego nasilenia represji sam Stalin nie odznaczał się taką fobią an-

tyreligijną, jaka cechowała Lenina. O ile dla „ojca rewolucji październikowej” 
walka z chrześcijaństwem była, przynajmniej w dużej mierze, celem samym w 
sobie, to dla Stalina była ona pochodną budowania imperium. Na tym etapie - 
skutkiem ubocznym kolektywizacji. Każdorazowo decyzja o założeniu kołchozu 
w danej okolicy łączyła się zamknięciem cerkwi i aresztowaniem popa.

Zmianę sowieckiej polityki kościelnej przyniósł dopiero atak Niemiec na 
Związek Sowiecki. W tym momencie na terenie ZSSR pozostało jeszcze  4225 
świątyń6 (w tym około trzech tysięcy na terenach okupowanych od 1939 r.). Na 
wolności pozostało nieco ponad 5,5 tysiąca duchownych (w tym trzy tysiące na 
terenach okupowanych). Już w dniu napaści Trzeciej Rzeszy, 22 czerwca 1941 r. 
metropolita Sergiusz wezwał w specjalnym apelu wszystkich wiernych do obro-
ny ojczyzny, podkreślając, że Kościół prawosławny zawsze dzielił losy narodu. 
Cerkiew podjęła też akcję zbierania funduszy na cele wojenne. Kancelaria pa-
triarchatu ogłosiła w 1942 r. druk „Prawda o Rosji”, w którym zakwestionowano 
dotychczasowe prześladowania Kościoła, zabójstwa i uwięzienia duchownych 
tłumacząc je względami politycznymi. W odpowiedzi na te gesty Stalin w 1942 

Władze sowieckie tradycyjnie 
uważały, że wszelkie oskarżenia 
o prześladowania religijne są 
bezpodstawne. „Z pełnym uza-
sadnieniem możemy stwier-
dzić, iż nasze prawodawstwo 
dotyczące wierzeń religijnych 
jest  najbardziej humanitarne 
i demokratyczne na świecie” – 
oświadczył w 1971 r. przewod-
niczący Rady ds. wyznań przy 
rządzie ZSSR
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r. zawiesił działalność Związku Wojujących Bezbożników, zakazał publikacji 
„Bezbożnika” i innej literatury antyreligijnej, zezwolił na oddanie Kościołowi 
wielu cerkwi i ich ponowne otwarcie oraz zwolnił licznych uwięzionych du-
chownych, a także przywrócił siedmiodniowy tydzień z niedzielą.

4 września 1943 r. Stalin i Mołotow spotkali się na Kremlu z metropolitą Mos-
kwy Sergiuszem, metropolitą Leningradu Aleksym oraz metropolitą Kijowa 
Mikołajem i zagwarantował im, że władze sowieckie nie będą prowadzić wal-
ki z religią, zezwolił na otwarcie 20 tysięcy cerkwi, zwolnił z więzień i łagrów 
licznych duchownych, zgodził się na kształcenie duchownych. Przywrócono też 
70 klasztorów. Cztery dni później 19 biskupów wybrało Sergiusza na patriarchę 
Moskwy i Wszechrusi. Do dyspozycji nowego patriarchy władze oddały gmach 
dawnej ambasady niemieckiej. Cerkiew podjęła wielką akcję niesienia pomocy 
sierotom i inwalidom wojennym.

Po śmierci Sergiusza (15 maja 1944 r.) jego następcą został wybrany dotych-
czasowy metropolita Leningradu, jako Aleksiej I, który w jednym ze swoich póź-
niejszych wystąpień nazwał Stalina „pomazańcem Bożym”, którego „Opatrzność 
wybrała i postawiła, by prowadził naszą Ojczyznę po drodze dobrobytu i sławy”. 
W nowym statucie kościelnym zapisano, że władze kościelne są zobowiązane 
do konsultacji z władzami państwowymi kandydatur na urzędy biskupów oraz 
zwoływania synodów. Faktycznie wszystkie instytucje kościelne były pod ścisłą 
kontrolą państwa. Nadal nie wolno było prowadzić jakiejkolwiek działalności 
duszpasterskiej poza kościołem, zakazane były procesje pogrzebowe, śpiewy 
kościelne i gromadzenie się wiernych poza cerkwiami, tworzenie jakichkolwiek 
instytucji charytatywnych oraz katechizacji młodzieży poniżej 18. roku życia. 

Za to po raz pierwszy od 1917 r. Cerkiew mogła nawiązywać kontakty zagra-
niczne, co dało ZSSR okazję do różnych działań propagandowych i politycznych 
za jej pośrednictwem.

W latach 1946-50 Kościół prawosławny współpracował w brutalnej akcji sił 
bezpieczeństwa likwidujących Kościół greckokatolicki na Ukrainie i Zakarpa-
ciu. W 1947 r. w miejsce Związku Wojujących Bezbożników powołano Towa-
rzystwo „Znanije” o łagodniejszym kursie antyreligijnym.

Pomimo tych wszystkich działań ciągle w 1952 r. w Moskwie 50 proc., a w 
uralskim Swierdłowsku ok. 30 proc. dzieci było ochrzczonych. Rok później było 
czynnych już 15 tysięcy cerkwi. 

Od Chruszczowa do pierestrojki

Po śmierci Stalina (1953 r.) przez kilka lat utrzymywała się względna odwilż rów-
nież na gruncie religijnym. W grudniu 1954 r. władze sowieckie zezwoliły na ot-
warcie katechetycznych szkół niedzielnych. Ale po nieudanej próbie pozbawienia 
władzy Nikity Chruszczowa (przez dawnych dygnitarzy stalinowskich w czerwcu 
1957 r.), a także po licznych porażkach na polu rozwoju sowieckiego rolnictwa 
polityka wobec Kościoła znów została zaostrzona. Od roku 1959 powróciły bru-
talne prześladowania. Zakazano wszelkich celebracji religijnych poza kościołami. 
Odbywały się pokazowe procesy kleru, zamknięto ponownie 10 tysięcy cerkwi, 
większość klasztorów i seminariów duchownych.  Setki kościołów i cerkwi wysa-
dzono w powietrze, a tysiące duchownych i wiernych wszystkich wyznań znalazło 
się w łagrach. Biskupów i duchownych poddano ścisłej inwigilacji KGB, wielu 
z nich (nie wyłączając najwyższych hierarchów) stało się współpracownikami 
aparatu bezpieczeństwa. Seria zarządzeń z lat 1960-1961 sprowadziła Cerkiew 
znów do poziomu bardzo ograniczonych ram kultowo-liturgicznych, bez możli-
wości jakiegokolwiek oddziaływania społecznego. Zakazano pielgrzymek i wszel-
kich ceremonii kościelnych urządzanych zarówno na świeżym powietrzu, jak i w 
mieszkaniach prywatnych. Zakazano też wygłaszania kazań w kościołach. Maso-
we represje dotknęły również Kościoły i wyznania mniejszościowe (m.in. bapty-
stów, zielonoświątkowców, adwentystów, muraszkowców). Już w późniejszym 
okresie, w latach 1972-1982 nabożeństwa i spotkania baptystów były rozpędzane 
986 razy. 

Wprowadzono w życie nowe formy walki z religią. Jednym najpopularniejszych 
w tych czasach byłą „indywidualna praca z wierzącymi”. Ludzie tacy odwiedzani 

byli przez pracowników instytucji ateizacyjnych i w formie 
rozmowy ostrzegawczej pouczani o szkodliwości ich „nało-
gu” i jego antyspołecznym oddziaływaniu. Jeśli „napomnienie 
w cztery oczy” nie pomagało, odwoływano się do kolektywu 
pracowniczego, co skutkowało zwykle karami administracyj-
nymi i szykanami. Szczególną uwagę poświęcano młodzieży. 
Komsomolec nie mógł być wierzący, a kiedy okazywało się, 
że jest nim student, natychmiast relegowano go z uczelni. 

O ile do 1958 r. liczba czynnych świątyń wzrosła do 20-25 
tysięcy, siedem lat później pozostało ich już tylko osiem ty-
sięcy.  A gdyby nie postawa wiernych i części duchownych, 
ocalałoby ich jeszcze mniej. 

Kiedy w 1964 r. Chruszczow został odsunięty od władzy 
i zastąpiony przez Leonida Breżniewa, represje nieco zła-
godniały, a propaganda ateistyczna zmniejszyła się. W od-
powiedzi na to doszło do ożywienia życia duchowego poza 
ofi cjalnym (kontrolowanym przez państwo) obiegiem. To z 
kolei wywołało brutalną reakcję organów bezpieczeństwa w 
postaci szeregu napadów na liderów tego nieofi cjalnego życia 
kościelnego, zarówno prawosławnych, jak i protestanckich 
oraz katolickich. Dochodziło do zabójstw, aresztowań i zsyłek 
do łagrów, a także do deportowania niewygodnych działaczy 
za granicę. Wszystko to odbywało się przy biernej postawie 
patriarchy Pimena (wybrany następcą  Aleksego I, po jego 
śmierci w 1970 r.), który dawał się też wykorzystywać sowie-
ckiej propagandzie na arenie międzynarodowej. Hierarchowie 
prawosławni - czy to poprzez organa Światowej Rady Kościo-
łów, czy poprzez ruch „obrońców pokoju”, regularnie potępia-
li agresywną politykę zachodnich imperialistów, wychwalając 
jednocześnie postępową i pokojową politykę Związku Sowie-
ckiego. Władze sowieckie tradycyjnie uważały, że wszelkie 
oskarżenia o prześladowania religijne są bezpodstawne. „Z 
pełnym uzasadnieniem możemy stwierdzić, iż nasze prawo-
dawstwo dotyczące wierzeń religijnych jest  najbardziej hu-
manitarne i demokratyczne na świecie” – oświadczył w 1971 
r. przewodniczący Rady ds. wyznań przy rządzie ZSSR. 

Cały czas życie parafi alne poddane jest ścisłej kontroli KGB, 
katechizacja traktowana była jako czyn kryminalny, a posługi 
religijne poddane biurokratycznym rygorom7 i ściśle ewiden-
cjonowane, a listy korzystających z nich przekazywane od-
powiednim władzom. W dekrecie z 1975 r. uzupełniającym 
sowieckie prawodawstwo religijne wprowadzono prawo do 
cofnięcia dzierżawy nieruchomości użytkowanej przez daną 
wspólnotę wyznaniową (od 1918 r. Kościoły pozbawiono pra-
wa własności) – „gdy dany budynek jest potrzebny dla celów 
państwowych lub społecznych”. I nader często – był. 

Proces masowej ateizacji dotykał „ludzi radzieckich” od 
przedszkola, przez cały proces edukacji, pracę, nie zostawiając 
go samego nawet w czasie wolnym. Na przykład sporo uwagi 
poświęcano antyreligijnej propagandzie w beletrystyce, gdzie 
wiarę przedstawiano nieodmiennie jako ciemnotę, przesądy, 
kłamstwa duchownych-szarlatanów, żerujących na ludzkiej 
naiwności. Wierzący ludzi byli tam zawsze portretowani jako 
osoby infantylne, a nawet duchowo niedorozwinięte. Tymcza-
sem prawda była taka, że z ich determinacją sowiecka admi-
nistracja różnego typu po prostu nie potrafi ła sobie poradzić. 
Tzw. religiozniki (ludzie wierzący) przez cały okres Związku 
Sowieckiego byli praktycznie jedyną grupą społeczną pośród 
milionów więźniów łagrów, która w tych straszliwych warun-
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kach nie dawała złamać swojej godności i 
duchowej niezależności.

Pomimo dziesiątków lat nasilonej 
propagandy i represji, pomału, stopnio-
wo, ale stale dokonywały się zmiany w 
świadomości społecznej, które pokazy-
wały na fakt, że idea stworzenia nowego, 
ateistycznego „człowieka radzieckiego” 
kończy się porażką. Prywatny sondaż 
wśród robotników Leningradu przepro-
wadzony w roku 1971 i powtórzony w 
1979 pokazał to wyraźnie. Za pierwszym 
razem 27 proc. respondentów deklarowa-
ło wobec religii stosunek wrogi („opium 
dla mas” - a więc zgodny z założeniami 
polityki państwa), za drugim razem było 
ich już tylko 10 proc. Jednocześnie sto-
sunek pozytywne wzrósł w tym czasie z 
11 do 19 proc. 

Nic się nie zmieniło w czasie krótkich 
rządów następców Breżniewa – Jurija 
Andropowa (1983-84) i Konstantego 
Czernienki (1984-85). Dało się za to za-
uważyć coraz wyraźniejsze ożywienie 
religijne (będące efektem postępującego 
kryzysu marksizmu-leninizmu, jako „re-
ligii państwowej”), szczególnie wśród 
młodzieży i inteligencji. „Prawda” i 
„Komsomolska Prawda” ze zgrozą pisały 
o praktykach religijnych członków partii 
i Komsomołu. Zupełnie nowym zjawi-
skiem stał się ruch dysydencki wśród 
prawosławnych i katolików litewskich. 
Powstawała literatura „samizdatowa” 
(nielegalna), a także liczne grupy semi-
naryjne zajmujące się samokształceniem 
na polu refl eksji religijnej i fi lozofi cznej. 

Zasadnicza zmiana polityki państwa 
wobec religii nastąpiła po roku 1985, 
kiedy to władzę objął Michaił Gorba-
czow. Powoli władze sowieckie zaczęły 
sobie zdawać sprawę z tego, że przegra-
ły batalię na rzecz ateizacji życia ZSSR. 
Pod koniec lat 80. XX wieku ok. 150 mi-
lionów mieszkańców ZSSR przyznawało 
się do religii (80 mln chrześcijan, 65 mln 
muzułmanów, 3 mln żydów). W 1987 
zapowiedziano zwolnienie z więzień 
i łagrów uwięzionych z powodu prze-
konań religijnych. W latach 1987-1990 
władze oddały Kościołowi prawosław-
nemu cztery tysiące cerkwi.  Pozwalano 
na otwieranie nowych parafi i. Z okazji 
Millenium Chrztu Rusi (1988 r.) zezwo-
lono na druk 100 tysięcy egzemplarzy 
Biblii. Same obchody tego wydarzenia 
były świadectwem zmian, jakie dokony-
wały się w Związku Sowieckim u jego 
schyłku.  W 1989 r. po śmierci patriarchy 
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Piment, jego następcą wybrano Aleksieja 
II, w przeszłości uważanego za jednego za 
najbardziej uległych władzy hierarchów 
prawosławnych.  

Zwieńczeniem całego procesu łagodzenia 
polityki religijnej władz było wydanie w 
październiku 1990 r. nowego prawa „O wol-
ności sumienia i religijnych wspólnotach”, 
które zmieniało radykalnie dotychczasowe 
sowieckie ustawodawstwo religijne. Rok 
później, 8 grudnia 1991 na mocy układu 
białowieskiego ZSSR zakończył swój nie-
chlubny żywot. 

Niestety w dzisiejszej Rosji Kościół pra-
wosławny, odzyskawszy najpierw wolność 
religijną, a później przedrewolucyjny sta-
tus wyznania panującego, wykorzystując 
swoje wpływy wśród rządzących stara się 
ograniczyć możliwości działania innym 
wyznaniom, jako obcym narodowej tradycji 
rosyjskiej. Cerkiew rosyjska znów stara się 
budować swoją pozycję w oparciu o wierną 
służbę władzy państwowej.  Można odnieść 
wrażenie, że w mniemaniu prawosławnych 
hierarchów historia rosyjskiej Cerkwi zato-
czyła wielkie koło i po ośmiu dekadach spę-
dzonych pod panowaniem władzy komuni-
stycznej wróciła na właściwe tory. Różnica 

jest jednak taka, że o ile przed 1917 rokiem 
prawosławie rosyjskie było religią ludu i 
narzędziem władzy do sprawowania „rządu 
dusz”, to teraz pozostało jedynie tym dru-
gim, a i to raczej w dekoracyjnym wydaniu.  

 1. Właściwie bolszewicy nie mieli prawa 
wygrać tej swojej „Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej”. Analiza wyda-
rzeń, w wyniku których 7 listopada 1917 r. 
zdobyli władzę w Piotrogrodzie, a później w 
całej Rosji pozwala dostrzec niezwykły splot 
sprzyjających okoliczności, połączony z wprost 
nadzwyczajną nieudolnością wszystkich po-
zostałych sił politycznych biorących udział 
w tych wydarzeniach. Podobny, ale już nie aż 
tak uderzający mariaż szczęścia jednych (zdo-
bywających władzę) i błędów innych (władzę 
tę tracących) wystąpił w 1933 r., kiedy Adolf 
Hitler zostawał kanclerzem Niemiec.  Nie spo-
sób uwolnić się od przeświadczenia, że są takie 
momenty w historii ludzkości, kiedy siły zła 
otrzymują nadzwyczajne „fory”, pozwalające 
im osiągać swoje cele. I nie ma to nic wspól-
nego z „nieubłaganą logiką dziejów”, jak mo-
głoby się wydawać po pobieżnym kontakcie z 
okolicznościami danych wydarzeń. Jest za to 
przykładem na to, jak słabo rozumiemy postę-
powanie Pana historii. 

2. Po rewolucji lutowej w 1917 r., dzięki kil-
kumiesięcznemu okresowi postępującej demo-
kratyzacji życia publicznego w Rosji udało się w 
tamtejszym Kościele prawosławnym zapocząt-
kować procesy  emancypacyjne, prowadzące 
do budowania jego instytucjonalnej autono-
miczności. Wyrazem tego było m.in. przywró-
cenie patriarchatu moskiewskiego (zniesionego 
jeszcze w 1720 r., od końca XVIII w. to car był 
głową Kościoła prawosławnego) i powołanie (5 
listopada 1917 r.  – zaledwie na dwa dni przed 
przewrotem bolszewickim) na urząd patriarchy 
metropolity moskiewskiego Tichona. 

3.  W latach wojny domowej (1917-1920) 
straciło życie 12 tysięcy wiernych, którzy sta-
nęli w obronie  wiary.

4.  W instrukcji dla W. Mołotowa Lenin pisał: 
„Im większą liczbę członków reakcyjnej burżu-
azji i reakcyjnego kleru uda nam się rozstrzelać 
pod tym pretekstem, tym lepiej”.

5.  Okazała się ona całkiem uda, bowiem w la-
tach 1924-1928 większość parafi i prawosław-
nych wycofała się ze schizmy. 

6.  Niektórzy autorzy piszą nawet o zaledwie 
150 działających świątyniach w 1941 r. (na ob-
szarze sprzed 1939 r.).

7.  Aby uzyskać prawo do ostatniej posługi 
dla umierającego, należało zgłosić swój wnio-
sek na dwa tygodnie przed terminem. k
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Na progu 2008 roku świat jest pełen niepewno-
ści i strachu. W okresie Bożego Narodzenia waż-
ni przywódcy wygłaszali mowy i oświadczenia. 
Każdy z nich starał się wskazać na niektóre trudne 
aspekty naszych czasów: przedłużające się woj-
ny, ubóstwo i głód, różne katastrofy włącznie z 
suszą i powodziami, epidemia AIDS, użycie nar-
kotyków, które zbierają obfi te żniwo, seksualne 
wykorzystywanie kobiet i dzieci, przestępczość, 
powszechna korupcja oraz inne wyniszczające 
potworności. Dodajmy do tego emisję dwutlenku 
węgla, globalne ocieplenie i skutki zmiany klima-
tu, które zagrażają życiu naszej planety. Te alar-
mujące fakty są oczywiste dla  wszystkich my-
ślących ludzi. Co myślisz, stając w obliczu tych 
tak złowieszczych okoliczności? Może zadajesz 
sobie pytanie: kiedy będziemy żyli w lepszym 
świecie?  

Wśród wielu przemówień, które słyszałem 
w okresie Bożego Narodzenia, poselstwo ar-
cybiskupa Canterbury, dr Rowana Williamsa, 
zwróciło moją szczególną uwagę. Treść swego 
przemówienia poświęcił on zagrażającemu nam 
niebezpieczeństwu skażenia. Mówił o tym, że do-
tyczy to całej naszej planety. Szczególną uwagę 
zwrócił na ludzką chciwość, która ogarnia cały 
świat. Temu wyraźnemu oświadczeniu nie da się 
zaprzeczyć. Chciałoby się jednak, aby arcybiskup 
wskazał na Słowo Boże, czego właśnie nie uczy-
nił. Surowe oskarżenie odnośnie skażenia środo-
wiska pochodzi sprzed prawie dwóch tysięcy lat 
i jest zapisane w księdze Objawienia: Przyszedł 
Twój gniew... aby dać zapłatę Twoim sługom... 
którzy się boją Twojego imienia, małym i wielkim, 
i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię (11:18). 
Patrz też 4 M 35:34; Iz 14:26-27; 24:12-13; Hab 
2:8.17.  

Może ktoś zwracał biskupowi uwagę na te bi-
blijne wzmianki, ale on nie wspomniał o nich. 
To przykre, ale żyjemy w okresie „zorientowa-
nia na klienta”, gdy nie wspomina się o Bogu, 
który sądzi tych, którzy na to zasługują. Prawie 
sto lat temu, generał William Booth, założyciel 
Armii Zbawienia, wypowiedział prorocze słowa: 
„Głównym zagrożeniem w dwudziestym wieku 
będzie chrześcijaństwo bez Chrystusa, religia bez 

Przerażający obraz 
naszego świata

 Thomas Cosmades

...w  żadnym okresie 

ludzkiej historii Jezus 

Chrystus, umiłowany 

Syn Boży, nie był tak po-

gardzany przez tak wie-

lu ludzi, którzy potrze-

bują Jego odkupienia
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Ducha Świętego, przebaczenie bez pokuty, niebo 
bez piekła”. Element Bożej sprawiedliwości jest 
pomijany w naszym zwiastowaniu i nauczaniu. 
Również nieuniknione konsekwencje niewłaś-
ciwego korzystania z Bożych zasobów lub na-
pomykanie o Jego zbawieniu nie powinno być 
łączone z sądem. Jakie to smutne. Boży gniew 
– w języku greckim thymos i oryi – występuje w 
księdze Objawienia trzynaście razy.  

Wielu przejmuje się tym, co propaguje znany w 
Stanach Zjednoczonych Kościół. Jego nauczanie, 
tak jak wszystko w USA, jest skwapliwie ekspor-
towane do innych krajów. W Niemczech, gdzie 
mieszkamy, wiele zborów poszło z tym prądem. 
Muszę jednak dodać, że niektórzy z niesmakiem 
odeszli z tej drogi. Trzeba postawić sobie pytanie, 
ilu naśladowców zjedna sobie tamtejszy guru, gdy 
w wielu zborach odczuwa się brak prawdziwego 
uczniostwa. Usuń Boży strach ze swego zwiasto-
wania i ciesz się rozwojem megazborów.  

A teraz jedna misja wraz ze swoimi, dążącymi 
do wygód, sponsorami, podziela podobne poglą-
dy, choć w innej dziedzinie. Stosują oni nieznany 
dotąd wybieg: jeżeli coś w Nowym Testamencie 
nie odpowiada muzułmanom, to stwórzmy „przy-
jazny” muzułmanom Nowy Testament. Pomija 
się lub zamienia innymi wiele podstawowych, 
teologicznie niewygodnych terminów, które czy-
nią Nowy Testament bardziej przychylny muzuł-
manom. To odważne przedsięwzięcie wywołuje 
niepokój wśród szerokiego spektrum chrześcijan, 
którym dotąd odpowiadało poselstwo natchnione 
Duchem Świętym. Nawet współczesna teologia 
nie poszła tak daleko, aby dokonać nowego prze-
kładu poselstwa Nowego Testamentu. Dlatego 
pojawiają się pytania: czy ludzie ci uważają, że w 
ten sposób powiększą liczbę nawróconych i uczy-
nią ich oddanymi naśladowcami Chrystusa? Czy 
zmiany podstawowych prawd i określeń uczy-
nią poselstwo Chrystusa bliższym wyznawcom 
religii, która przez czternaście stuleci odrzucała 
nasze Pismo Święte? Zawzięcie twierdzą oni, że 
wszyscy inaczej od nich wierzący są w błędzie 
i dlatego należy z nimi walczyć. W rządzonych 
przez nich krajach nie wolno propagować wiary 
chrześcijańskiej.   

Przeciwnicy Chrystusa i Jego nauki już dopro-
wadzili do zeświecczenia wielu krajów. Nadprzy-
rodzone poselstwo Słowa Bożego jest powszech-
nie odrzucane. Sprawiedliwy Sędzia wylał swój 
gniew na ukrzyżowanego Jezusa, aby wszyscy 
grzesznicy mogli uniknąć Jego sprawiedliwego 
gniewu. Syn Boży i wszyscy, którzy wyznają 
Jego imię, powinni być zwalczani, mówią Jego 
przeciwnicy. A ci, którzy nadal wydają świade-
ctwo o swojej wierze, są narażeni na utratę życia. 
Czynienie Ewangelii „przyjazną” ludziom o ta-
kim nastawieniu, skończy się przyjaźnią wobec 
grzechu i tych, którzy są w jego objęciach. Po-

winniśmy być zaniepokojeni  dążeniem do tego, aby nasze świadectwo nikogo nie obrażało, 
aby wszystkim się podobało. Zwolennicy tego przekonania wielu prowadzą do sytuacji pięciu 
głupich panien (Mt 25:1-13). Bóg był sprawiedliwym Sędzią w czasach potopu, zagłady Sodo-
my i Gomory, w czasach izraelskiej niewoli w Egipcie. Jak było przez wieki, tak i nasze czasy 
nie będą wyjątkiem.

W nowy rok wkraczamy przy niepohamowanym wzroście cen produktów żywnościowych. 
Infl acja i kryzys fi nansowy wstrząsają naszą planetą. Politycy, ekonomiści i bankierzy są zakło-
potani tą sytuacją. Wraz z wielkim przyrostem naturalnym, szybko przybierającym ogromne 
rozmiary, możemy tylko wyobrażać niedostatek żywności. To już uderza nie tylko w tych z 
minimalnym dochodem, ale też klasę średnią. Szybki wzrost cen szybko doprowadzi do coraz 
bardziej szerzącego się głodu. O tej powszechnej pladze księga Objawienia tak mówi: A gdy 
otworzył trzecią pieczęć, usłyszałem trzecią Istotę żyjącą, jak mówiła: Przyjdź! I zobaczyłem 
czarnego konia, a ten, który na nim siedział miał w swojej ręce wagę. I usłyszałem jakby głoś 
spośród czterech Istot żyjących, który mówił: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmie-
nia za denara. I nie potraktuj niesprawiedliwie oliwy i wina (6:5-6). 

W obliczu tej złowieszczej rolniczej, handlowej i fi nansowej perspektywy, Bóg mówi o in-
nym głodzie: Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba 
ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana (Am 8:11). Oblicza się, że więcej ludzi zostało 
zamęczonych z powodu wiary w Chrystusa w naszych czasach  niż w całej dotychczasowej hi-
storii. Na pewno były trudne okresy, gdy Boże poselstwo odkupienia było bardzo ograniczane. 
Ludzie, którzy chętnie przyjęliby to poselstwo, byli go pozbawieni. Nasze czasy przypominają 
takie okresy ucisku. Należy powiedzieć, że w  żadnym okresie ludzkiej historii Jezus Chrystus, 
umiłowany Syn Boży, nie był tak pogardzany przez tak wielu ludzi, którzy potrzebują Jego od-
kupienia. Główne religie świata – islam, hinduizm, buddyzm, a powinniśmy też dodać judaizm 
– żywią silną awersję wobec Tego, którego Ojciec uczynił Panem i Zbawicielem. Jak wszyst-
kim wiadomo, to bezcenne poselstwo wiary chrześcijańskiej jest też powstrzymywane w jedy-
nym, demokratycznie rządzony państwie muzułmańskim, którym jest Turcja. Ostatnie groźby, 
pobicia, zranienia i morderstwa szczerze wierzących Turków i rzymskokatolickich księży, są 
publikowane na pierwszych stronach tamtejszych gazet.

Pięciu młodych przestępców zamordowało, po uprzednim zadaniu strasznych tortur, nie-
mieckiego misjonarza i dwóch tureckich ewangelistów, po długotrwałym śledztwie, są już w 
więzieniu. Na pierwszej i jedynej rozprawie wielu ludzi było zaszokowanych tym, że główne 
oskarżenie koncentrowało się na „prowokacyjnej” działalności zamordowanych chrześcijan. 
Skupiano się przede wszystkim na różnych kontaktach i działaniach misjonarzy, a nie na bez-
względnych mordercach trzech młodych, niewinnych chrześcijan, którzy korzystając z wolno-
ści słowa głosili zasady swojej wiary. Obecnie w krajach islamskich, które starają się powstrzy-
mać ewangelizację, funkcjonuje powiedzenie: „Oni podburzają ludzi i prowokują narodową 
wrażliwość. A to zagraża tożsamości ludzi”. Młodociani religijni nacjonaliści dokonują tych 
zbrodniczych aktów na tych, którzy zwiastują poselstwo Chrystusa. Przy pomocy tej przewrot-
nej taktyki zamordowani chrześcijanie są przedstawiani jako grupa wojująca i wzniecająca na-
cjonalistyczne uczucia, prowadzące do siłowego rozwiązywania problemów.  W takim kraju jak 
Turcja – główny sprzymierzeniec Ameryki – gdzie funkcjonuje prasa i inne media, wyrażające 
różne opinie, obecnie panuje atmosfera pobłażliwości wobec tej strasznej napaści. Mówi się, 
że zagrożona jest jedność narodowa, dlatego działalność misyjna musi być zatrzymana. Celem 
tego  jest ograniczenie społeczności wierzących do czterech ścian i przerwanie ich wszelkich 
wzajemnych kontaktów. Szatan jako ojciec kłamstwa (J 8:44) zawsze starał się przeszkodzić o 
rozpowszechnieniu poselstwa Chrystusa. Wszelkiego rodzaju obelgi wypowiadają ci, którzy 
starają się powstrzymać świadectwo o Chrystusie.

Świat jest przesycony sfabrykowanymi kłamstwami, którymi żywią się miliony. Przeniknięci 
nimi ludzie stają się środkiem rozsiewania tych kłamstw. Pamiętajmy o tym, że kłamstwa są 
tworzone przez tych, którzy posiadają złe zamiary. Natomiast prawda jest wieczna. Wszystkie 
kłamstwa znajdą się na śmietniku historii, ale Chrystus pozostanie na wieki. Jezus powiedział: 
„Ja jestem prawdą”. Prawda ta zawsze była atakowana, fałszowana, poniżana. W takich cza-
sach powinniśmy być pewni tego, że prawda ta nas trzyma. Nowy Testament wyraźnie mówi o 
ostatecznym potępieniu kłamstwa: Każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza, znajdzie się 
poza Bożym miastem (Obj 22:15). Jesteśmy powołani do trwania w prawdzie. Postawa ta od 
niektórych będzie wymagała poświęcenia swego życia, jednak miasto Boga i Jego Chrystusa 
będzie miejscem przebywania tych oddanych niezmąconej prawdzie w wierze, w słowach i w 
postępowaniu (tł. kw) k
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Dni 29 listopada–1 grudnia 2007 r. były dla Seminarium w Radości szczegól-
ne. Nie tylko dlatego, że na kilkudniowe obrady zebrała się tam Rada Kościoła, 
ale głównie za sprawą wizyty dwóch wyjątkowych gości z Anglii – Prezydenta 
Światowego Związku Baptystycznego, pastora dr. Davida Coffeya, oraz Sekre-
tarza Europejskiej Federacji Baptystycznej, pastora dr. Tony’ego Pecka. Goście 
przyjechali, aby wziąć udział w inauguracji programu CEL (Centrum Edukacji 
Liderów) oraz by otworzyć Rok Jubileuszowy, dla uczczenia 150-lecia ruchu 
baptystycznego na ziemiach polskich.

Na pierwszym spotkaniu z reprezentantami Kościoła, które odbyło się w 
czwartek 29 listopada, goście mówili o potrzebie kształtowania pokolenia mło-
dych liderów w Kościele. Będąc obeznani z sytuacją w wielu krajach świata, 
mogli podać zarówno pozytywne, jak i negatywne przykłady przekazywania 
służby młodszemu pokoleniu, nazwanemu przez nich pokoleniem Jozuego. 
Nasz Kościół wypadł na tym tle dosyć dobrze. Niemniej jednak istnieje dziś 

i u nas potrzeba świadomego i celowego działania w kie-
runku kształtowania młodych liderów i przekazywania im 
odpowiedzialności, za przykładem apostoła Pawła, który 
pisał do Tymoteusza: „a co słyszałeś ode mnie wobec wielu 
świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą 
zdolni i innych nauczać” (2 Tm 2:2). Realizowaniu tej właś-
nie wizji ma służyć program CEL, w ramach którego starsi 
pastorzy będą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie 
młodszym, którzy dopiero wdrażają się w służbę. W ten spo-
sób młodzi liderzy będą mogli doznać należytego wsparcia, 
ich edukacja będzie kontynuowana nawet po ukończeniu 
seminarium i wikariatu, będą też mogli uniknąć osamotnie-
nia w służbie, czerpiąc od starszych braci zachętę i ucząc się 
dobrych, sprawdzonych praktyk. Program CEL jest więc 

Z życia KChB

Od lewej: Gustaw Cieślar - Przewodniczący Rady 
Kościoła, David Co6 ey - Prezydent Światowego 
Związku Baptystycznego, Paweł Kugler - tłumacz, 
Tony Peck - Prezydent Europejskiej Federacji Bap-
tystycznej, Ireneusz Skoczeń i Jerzy Rogaczewski - 
członkowie Rady Kościoła.

Na sąsiedniej stronie - przemawia Tony Peck, tłu-
maczy go Paweł Kugler

Wizyta szczególnych 
gości z okazji 150-lecia 
ruchu baptystycznego 
na ziemiach polskich 
Paweł Kugler
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częścią szerszej wizji, obejmującej swoim zasięgiem unie 
baptystyczne na całym świecie. Odpowiedzialnym za 
jego wdrożenie i realizację w naszym Kościele jest pastor 
Daniel Trusiewicz.

Następnego dnia, na spotkaniu z przedstawicielami Rady 
Kościoła, goście zaprezentowali priorytetowe działania or-
ganizacji, którym przewodzą. Do głównych zadań zaliczyli: 
dbanie o jedność Kościoła baptystów na świecie, prowadze-
nie działalności misyjnej, udzielanie pomocy materialnej 
ludziom znajdującym się w potrzebie, walkę o wolność re-
ligijną oraz prowadzenie edukacji teologicznej. Wymienione 
działania są o tyle trudniejsze, że świat, w którym żyjemy, 
ulega bardzo dynamicznym przemianom. Kościół musi dziś 
znajdować odpowiedzi na pytania, które dawniej zbyt często 
nie padały. Jak zapewnić pokojowe współżycie z 1,3-miliar-
dową populacją muzułmanów (z których tylko niewielką 
część stanowią religijni fanatycy), którzy mieszkają coraz 
bliżej nas? Jak walczyć o wolność religijną w świecie, w 
którym 250 mln. chrześcijan w 60 krajach cierpi poważ-
ne prześladowania, a każdego roku 150 tys. ginie śmiercią 
męczeńską, często bez większego echa w mediach? Jak rea-
gować na kwestionowanie tradycyjnego, biblijnego modelu 
małżeństwa? Mówiąc o jedności baptystycznej rodziny, go-
ście zwrócili uwagę na nadchodzący wielki jubileusz 400-le-
cia ruchu baptystycznego. Główne uroczystości odbędą się 
w dniach 24-26 lipca 2009 r. w Amsterdamie, gdzie w małej 
piekarni w 1609 r. narodziła się pierwsza społeczność bapty-
styczna. David Coffey zauważył też, że choć w dzisiejszych 
czasach podziały w Kościele przychodzą nam dosyć łatwo, 
to Pismo Św. nieprzypadkowo przedstawia obraz Kościoła 
jako ciała – kiedy jakaś część boli, to nie odcina się jej, ale 
raczej leczy (1 Kor 12).

Kolejnym punktem programu była wizyta w siedzibie Polskiej Rady Eku-
menicznej w Warszawie. Liczna delegacja z naszego Kościoła została bar-
dzo ciepło przyjęta przez przedstawicieli innych denominacji zasiadających 
w Radzie. Goście z Anglii podzielili się uwagami na temat ekumenicznego 
zaangażowania baptystów w różnych częściach świata. W niektórych kra-
jach baptyści mocno angażują się w działalność ekumeniczną, podczas gdy 
sytuacja w innych krajach jest krańcowo odmienna, co wynika z rozmaitych 
uwarunkowań lokalnych. Goście zwrócili uwagę na możliwe pola wspól-
nego działania różnych denominacji. Interesującą propozycją był ekume-
niczny projekt o nazwie Radar funkcjonujący w Wielkiej Brytanii, służący 
„wczesnemu wykrywaniu” państwowych inicjatyw ustawodawczych naru-
szających wartości podzielane przez wszystkie Kościoły. Dzięki szybkiemu 
wykryciu potencjalnych zagrożeń można odpowiednio wcześnie zareagować 
– powiadomić opinię publiczną i rozpocząć dyskusję. Na pytanie dotyczące 
dwuznacznej praktyki prozelityzmu, goście odpowiedzieli słowami Billy’ego 
Grahama, wypowiedzianymi na jednej z krucjat ewangelizacyjnych: „niech 
każdy z was wróci do swojego kościoła i będzie w nim świadectwem Chry-
stusa”. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej jest naszym obowiązkiem, 
natomiast prozelityzm jest zakazany. Z drugiej strony ważne jest to, aby każ-
demu człowiekowi zagwarantować możliwość dokonania wyboru Kościoła, 
do którego chce należeć, w zgodzie z własnym sumieniem.

Punktem kulminacyjnym wizyty było uroczyste nabożeństwo inaugurujące 
jubileusz 150-lecia ruchu baptystycznego w Polsce. Rozpoczęło się w sobotę 
1 grudnia o godz. 10:45 pieśnią w wykonaniu Chóru Zboru Białostockiego. 
Pieśni chóru nadały nabożeństwu szczególną, uroczystą oprawę. W pierw-
szej części nabożeństwa prezbiter Andrzej Seweryn krótko przybliżył historię 
ruchu baptystycznego na ziemiach polskich. Z podanych faktów wynikało, 
że Kościół baptystów w Polsce rodził się wśród prześladowań i cierpienia, a 
jego rozwój był często hamowany wielkimi zmianami historycznymi. W tym 
kontekście miłym akcentem było uroczyste przywitanie w naszym Kościele 
trzech nowo założonych zborów: w Otwocku, Radomiu i Rzeszowie. Nad 
przedstawicielami zborów pomodlili się członkowie Rady Kościoła. W dal-
szej części nabożeństwa pozdrowienia przekazał Sekretarz EFB Tony Peck, 
a kazanie wygłosił David Coffey. Tekst pochodził z Ew. Łukasza 4:18-37 
(Jezus wzgardzony w rodzinnym Nazarecie i przyjęty w Kafarnaum). Prezy-
dent ŚZB mówił o konieczności stawienia czoła światu, w którym pełno jest 
niesprawiedliwości, cierpienia i grzechu. Ostateczną i jedyną odpowiedzią na 
bolączki trapiące świat jest Jezus: to On zaprowadza sprawiedliwość, podnosi 
z niemocy i odpuszcza grzechy. David ostrzegał przed przyjmowaniem po-
stawy mieszkańców Nazaretu, którzy uważali się za wyjątkowych w oczach 
Bożych, a jednak nie potrafi li rozpoznać w Jezusie Zbawiciela. Jezus mógł w 
swojej rodzinnej synagodze wygłosić kazanie, które zostałoby przez wszyst-
kich dobrze przyjęte. Jednak nie zawahał się powiedzieć tego, co nakazał Mu 
powiedzieć Ojciec. Jezus nie wahał się też wywrócić stołów wekslarzy w 
świątyni jerozolimskiej. Czyniąc to nie liczył się z potencjalnymi konsekwen-
cjami, ale działał w prostym posłuszeństwie woli Ojca. Niekiedy podjęcie 
podobnych, mało popularnych działań, będzie konieczne i w naszym życiu. 

Nabożeństwo zostało nagrane przez TVP. Po jego zakończeniu goście z 
Anglii udzielili wywiadu telewizyjnego. Ponadto, jeszcze tego samego dnia, 
wygłosili bardzo interesujące wykłady dla studentów WBST. David Coffey 
mówił na temat cech charakteryzujących chrześcijańskiego przywódcę (Rz 
15 i 16), a Tony Peck na temat obecnej sytuacji baptystów na świecie. Po 
wizycie w Radości goście udali się do I Zboru w Warszawie, gdzie odbył się 
uroczysty koncert chóru białostockiego. W niedzielę David Coffey usługiwał 
w zborze w Krakowie, a Tony Peck we Wrocławiu. 

Trzeba przyznać, że wizyta Davida Coffeya i Tony’ego Pecka w Polsce była 
niezwykle pracowita, ale też bardzo budująca i owocna. Dała nam świeże 
spojrzenie na Kościół baptystyczny na całym świecie, a zarazem zasygnali-
zowała rozpoczęcie się Roku Jubileuszowego. k

SŁOWO PRAWDY • Numer 1 | styczeń 2008 • 27



ZWYCIĘSTWO NAD 
CIERPIENIEM 

I SAMOTNOŚCIĄ
Konstanty 
Wiazowski

28 • SŁOWO PRAWDY • Numer 1 | styczeń 2008



Prawie każdy z nas przechodził w swoim życiu jakieś trudności. A 
wielu przeżywało lub przeżywa naprawdę ciężkie chwile. Raptem do-
wiadujemy się o śmierci bliskiego przyjaciela, o nieuleczalnej chorobie  
bliskiego członka rodziny lub sami zostajemy skierowani na poważną 
operację. Przeżywamy prawdziwe trzęsienie ziemi, nie wiemy, co po-
cząć, jak się zachować, płakać czy krzyczeć, podzielić się tą wiado-
mością z innymi czy zachować ją wyłącznie dla siebie. A tym, którzy 
takie trudne chwile przeżywają, nie wiemy, co powiedzieć. Czasem 
wprost boimy się czy nawet wstydzimy modlić słowami Jezusa: „Nie 
moja, lecz Twoja wola niech się stanie”, ponieważ obawiamy się, że 
Boża wola może być inna od naszej. Niektórzy taką modlitwę mogą 
uważać za przejaw małej wiary we wszechmoc naszego Pana, który 
podobno najbardziej pragnie tego, aby nam się dobrze powodziło i aby-
śmy zawsze byli zdrowi. 

Zwróćmy się zatem do Pisma Świętego i zauważmy, jak Dawid za-
chował się w takiej trudnej dla siebie sytuacji. Choć był przez Boga 
wybranym i namaszczonym na przyszłego króla Izraela, to jednak 
przechodził przez wiele doświadczeń, był prześladowany, cierpiał głód 
i niedostatek. Dlatego w jednym ze swoich Psalmów powiedział: Wie-
le nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszyst-
kich (34:20). Pan doświadcza, wypróbowuje, kształtuje i uszlachetnia 
wszystkich tych, których powołuje do swojej służby. Nie zależy Mu 
tylko na wykonaniu tej służby, ale też na jakości sługi, na jego pełnej 
dojrzałości i odpowiedzialności, na jego ufnym i pełnym posłuszeń-
stwie swemu Panu.

Podstawą naszego rozważania na ten temat będzie Psalm 142. Prze-
czytajmy go i pokrótce zastanówmy się  nad jego treścią. Jest o pieśń 
pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. To jego modlitwa. Przeczytajmy: 
Wołam głośno do Pana, błagam głośno Pana o zmiłowanie. Wylewam 
przed nim swą skargę, wyjawiam przed Nim swą niedolę. Kiedy duch 
we mnie słabnie, Ty znasz moje ścieżki.  Na drodze, którą idę, zastawili 
na mnie sidła. Popatrz w prawo i zobacz, nie ma nikogo, kto mógłby 
mi pomóc.  Nie ma dla mnie ucieczki, nikt nie troszczy się o moje życie. 
Do ciebie wołam, Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, dziedzictwem 
moim w krainie żyjących. Usłysz moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. 
Ratuj mnie przed moimi oprawcami, bo są silniejsi ode mnie! Wypro-
wadź mnie z więzienia, bym mógł wysławiać twe imię. Otoczą mnie 
sprawiedliwi, gdy mi okażesz życzliwość (Przekład Ekumeniczny).

Czego dowiadujemy się o kłopotach Dawida?

Postarajmy się zauważyć, jak Dawid zachowywał się w swojej trud-
nej sytuacji. Zwróćmy uwagę na to, co mówi on o charakterze swoich 
kłopotów. Był wtedy uciekinierem, czuł się samotny i opuszczony, 
pozbawiony przywileju przebywania na dworze królewskim, został 
z niego wyrzucony. Nie wiemy dokładnie, co w szczególności przy-
czyniło się  do jego załamania duchowego, ale może to i dobrze, że 
dokładnie o tym nie wiemy, ponieważ możemy w tę sytuację wpisać 
wszystkie swoje kłopoty i trudności. W Psalmie tym Dawid wspomi-
na jednak o trzech cechach swego cierpienia. Wymieńmy je po kolei.

Po pierwsze, jego cierpienie było bardzo intensywne. W wierszu 
4. czytamy, że duch we mnie słabnie, lub jak mówią inne przekłady 
duch mój omdlewa we mnie czy jestem pogrążony w smutku. Pogrą-
żony znaczy zanurzony, otoczony ze wszystkich stron, nic nie widzę, 
gdzie się ruszę, wszędzie uderzam o ścianę. Również wiersz 7. mówi 
o wielkim udręczeniu, o wielkiej słabości. Chyba był to jakiś proces 
pogrążania się w tym cierpieniu: spadał coraz niżej, aż znalazł się na 
samym dnie. Drogi przyjacielu, droga siostro i drogi bracie, może i ty 
przeżywasz takie udręczenie, taki smutek, taką słabość, taką zdawa-
łoby się sytuację bez wyjścia.

Po drugie, Dawid przyznaje, że do jego cierpie-
nia przyczynili się inni ludzie. To oni zastawili 
na mnie sidła, powiada. W wierszu 7. nazywa ich 
prześladowcami i oprawcami. Ciężko jest znosić 
jakiekolwiek cierpienia, ale najtrudniej jest znosić 
ból zadawany przez tak zwanych przyjaciół, lu-
dzi bliskich, a nawet braci czy siostry. Czy kiedyś 
przeżywaliście coś podobnego? Cierpienia Jezusa 
na krzyżu Golgoty dopełniał ból opuszczenia Go 
przez najbliższych, którzy obiecali Mu wierność aż 
do śmierci.

I po trzecie, Dawid czuł się nie rozumiany przez 
innych i osamotniony. To chyba była najtrudniejsza 
część jego cierpienia. Nie ma nikogo, kto mógłby 
mi pomóc... nikt nie troszczy się o moje życie – po-
wiada ze smutkiem. Jestem samotny i opuszczony 
w swoim bólu. Jakże wielką pomocą są w takiej 
sytuacji ci, którzy chociaż częściowo rozumieją i 
współczują cierpiącym. Samotność to cecha dzi-
siejszych czasów, czasów pośpiechu i specjalizacji. 
Dawid uważał, że nikt go nie rozumie, ale nie miał 
racji, ponieważ Pan go rozumiał. Apostoł Paweł 
przyznaje, że podczas jego pierwszej obrony nikt 
nie stanął po jego stronie, że wszyscy go opuścili. 
Mimo to wyznaje: Pan jednak stanął przy mnie i 
dodał mi sił (2 Tm 4:16-17).

A teraz ważną rzeczą jest zauważenie tego, jak 
Dawid zachował się będąc w tak trudnej sytuacji. 
Czego możemy się od niego nauczyć, gdy znajdzie-
my się w takiej jak on sytuacji.

Jak Dawid zachował się w swoim cierpieniu?

Miałby wiele powodów do tego, aby narzekać na 
swoje cierpienie, rozpamiętywać je i nic z nim nie 
robić. Czasem tak jest, że gdy pogrążamy się w kło-
potach i bólu, opadamy z sił, opuszczamy ręce i z re-
zygnacją wycofujemy się z życia. To najgorsze wyj-
ście z takiej sytuacji, a właściwie nie jest to żadne 
wyjście, a jedynie jeszcze głębsze pogrążenie się w 
beznadziejności. Dawid nie ubolewał nad swoim lo-
sem, nie użalał się nad sobą samym i tym samym nie 
pogarszał swojej sytuacji.  Nie przesycał się zgorzk-
nieniem, nie buntował się przeciwko Bogu, nie kwe-
stionował Jego miłości i mądrości. Jakże często w 
takiej sytuacji zasypujemy Boga pytaniami typu: 
Dlaczego ja, dlaczego już teraz, dlaczego, dlacze-
go? Pewna rodzina, w której urodziło się niepełno-
sprawne dziecko, obraziła się na cały świat, przesta-
ła chodzić do zboru. Wierzyła, ponieważ dobrze jej 
się działo. Kochała Boga za to, że obdarowywał ją 
swoimi błogosławieństwami. Gdy Bóg nie spełnił jej 
życzenia, obraziła się na Niego i na cały świat. Jak 
łatwo obrazić się na Boga, gdy stawia Mu się swo-
je warunki! A pewna siostra przyznała się, że nadal 
żywi w sercu gniew i nieufność do Boga, ponieważ 
dziesięć lat temu zabrał jej męża. Niby modli się i 
śpiewa Bogu na chwałę, ale jej serce jest dalekie od 
Boga. Jakie to smutne!

Są i tacy, którzy w różnych niepowodzeniach dopa-
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trują się kary Bożej. Odwiedzają chorych w szpita-
lach lub w ich domach, radząc im, aby zastanawiali 
się nad tym, za co zostali tak przez Boga ukarani. 
Jakże są podobni do przyjaciół Hioba, którzy prze-
konywali go, że Bóg karze go za jakieś grzechy, że 
wszelkie nieszczęścia są objawem Jego gniewu. Jak-
że logiczne i przekonujące wydawały się ich dowo-
dzenia. (Tak samo ludzie myśleli o ukrzyżowanym 
Jezusie.) Jednak w końcu Bóg powiedział, że nie 
mieli oni racji. Do jednego z tych trzech rzekomych 
przyjaciół Hioba Bóg tak się odezwał: Mój gniew 
zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim 
przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie praw-

dy, jak mój sługa Hiob. Dlatego teraz weźcie sobie 
siedem byków i siedem baranów, idźcie do mojego 
sługi Hioba i złóżcie je na ofi arę całopalną za siebie; 
a Hiob, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż 
tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam 
czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, 
jak mój sługa Hiob (Jb 42:7-8). Ci ludzie nie mówili 
o Bogu prawdy, przedstawiali Go w złym świetle! 
Twierdzili bowiem, że karze On Hioba chorobą i 
cierpieniem za grzech, ale nie było to prawdą.

Cierpienia są udziałem wszystkich ludzi, ale spo-
sób ich przeżywania odróżnia ludzi wierzących od 
niewierzących. Jak mają się zachować w nich wie-
rzący? W swoim Liście, skierowanym do prześlado-
wanych chrześcijan, Piotr pisze: Kochani, nie bądź-
cie zaskoczeni tym żarem w was, który istnieje dla 
waszego doświadczenia, jakby coś niezwykłego wam 
się przytrafi ło, ale ponieważ jesteście współuczestni-
kami cierpień Chrystusa, cieszcie się, abyście, gdy 
objawi się Jego chwała, cieszyli się i radowali (1 P 
4:12-13). A więc nie dziwcie się, cierpienie nie jest 
czymś niezwykłym. Sam Pan Jezus, bezgrzeszny Syn 
Boży, też przechodził przez cierpienia. Podobnie pi-
sze Paweł: I nie tylko to, ale także radujemy się w 
uciskach, wiedząc, że z ucisku rodzi się wytrwałość, 
z wytrwałości doświadczenie, z doświadczenia zaś 
nadzieja. Nadzieja natomiast nie sprawia zawodu, 
bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez 
Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5:3-5). 
Pisze do ludzi cierpiących, którzy w swoich sercach 
mieli miłość Bożą i Ducha Świętego. Nie jest tak, 
że cierpią tylko niewierzący, zaś wierzący nigdy nie 
cierpią. Póki żyjemy w tym świecie, wszyscy jeste-
śmy poddani jego prawom. U Boga najbardziej liczy 
się to, aby jak Hiob pozostać Mu wiernym w szczęś-

ciu i nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie, w życiu i śmierci. Nie chodzi 
o szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego?, lecz o właściwą postawę 
w czasie niesienia swego krzyża i wykorzystanie swego cierpienia do 
duchowego rozwoju, a może nawet i do ewangelizacji. Wartość cier-
pienia nie tkwi w samym bólu, lecz w tym, co z nim zrobimy. Czę-
sto dopiero na pogrzebie rodziców nawracają się ich dzieci. A Paweł 
wykorzystywał pobyt w więzieniu na opowiadanie Ewangelii. Dlatego 
mógł napisać: Radujemy się także w uciskach, wiedząc, że z ucisku ro-
dzi się wytrwałość, w wytrwałości doświadczenie, z doświadczenia zaś 
nadzieja (Rz 5:3-4).  

Dawid uważał, że nikt z ludzi nie jest w stanie mu pomóc i dlatego 
nie czuł do nich żalu. Ale co uczynił Dawid, gdy pogrążył się w swoim 
smutku? Podjął on trzy ważne kroki.

Po pierwsze, przedstawił swoje trudności Bogu w modlitwie. Drugi 
i trzeci wiersz mówi o tym bardzo wyraźnie: Wołam głośno do Pana, 
błagam głośno Pana o zmiłowanie. Wylewam przed nim swoją skar-
gę, wyjawiam przed Nim swą niedolę. Widzimy tu intensywność jego 
modlitwy – woła głośno, błaga, skarży się. Jego modlitwa jest bardzo 
konkretna – wypowiada swoją skargę, opowiada o swojej niedoli. Nie 
modli się ogólnikami, w liczbie mnogiej, mówiąc my, lecz wyraża 
przed Bogiem swoje uczucia osamotnienia, bólu, duchowej pustki, nie-
doli. Jest to jego bardzo osobista rozmowa z Bogiem.  Przypomina to 
nam modlitwę króla Hiskiasza, gdy od wodza wojsk asyryjskich otrzy-
mał list z pogróżkami. Po przeczytaniu go poszedł do świątyni Pana 
i rozwinął go przed Panem i modlił się tymi słowy: Panie Zastępów... 
otwórz swoje oczy i patrz! (Iz 37:14-17). Przedstawił swoją niezmier-
nie trudną sytuację Panu. Tak samo postąpili pierwsi chrześcijanie po 
uwięzieniu Piotra: Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga (Dz 
12:5). Tak należy reagować w czasach trudnych. I co się stało, gdy 
Dawid to uczynił?

Po drugie, jego wiara i zaufanie wobec Boga zostały pogłębione. W 
wierszu czwartym Dawid wyznaje: Ty znasz moje ścieżki. Przypomina 
to nam słowa Pana Jezusa, który powiedział: Wasz Ojciec w niebie zna 
wszystkie wasze potrzeby (Mt 6:32). A cierpiący Hiob oświadcza: (Bóg) 
zna drogę, którą postępuję (23:10). Zdaje się, że w swojej modlitwie 
Dawid mówił: Moja sytuacja wydaje się być beznadziejna, ale Bóg o 
tym wie! To mi wystarcza. Dlatego w wierszu szóstym mógł z ufnością 
powiedzieć: Ty jesteś moją ucieczką, dziedzictwem moim w krainie ży-
jących. To był triumf, zwycięstwo jego wiary! Przypomina to inne jego 
słowa: Choćbym nawet szedł mroczną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty 
jesteś ze mną (Ps 23:4). Kiedyś pewien wierzący człowiek stwierdził, 
że najbliżej Boga był wtedy, gdy po wypadku samochodowym przeby-
wał w szpitalu. Nawet taka smutna sytuacja miała swoje znaczenie w 
jego życiu.

I po trzecie, Dawid odzyskał nadzieję. Znowu z ufnością zaczął pa-
trzeć w przyszłość. Ufać Panu odnośnie dnia dzisiejszego to jedno, a 
ufać Mu odnośnie nieznanej nam przyszłości, to zupełnie coś innego. 
Co będzie jutro, za miesiąc czy za rok? Czy wyjdę z tej trudnej sytuacji, 
czy wyzdrowieję, czy dożyję następnego dnia czy roku? Jeżeli stracimy 
nadzieję, wtedy życie utraci swój sens. Gdy Paweł, jako więzień wraz z 
innymi podróżował statkiem do Rzymu, na morzu rozszalała się wielka 
burza. Czytamy o tym tak: Kiedy przez wiele dni nie pokazało się ani 
słońce, ani gwiazdy, a wichura szalała z nie mniejszą siłą, w końcu za-
częła znikać wszelka nadzieja naszego ocalenia, a ludzie nie chcieli już 
nawet jeść (Dz 27:20-21). Gdy znika nadzieja, wtedy kończy się życie. 
Ale Dawid odzyskał nadzieję! Jego wyznanie: Ty jesteś moją uciecz-

Wartość cierpienia 
nie tkwi w samym 

bólu, lecz w tym, 
co z nim zrobimy
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ką inne przekłady podają w brzmieniu: Ty 
jesteś moją nadzieją. Dlatego w ostatnim 
wierszu tego Psalmu Dawid oświadcza: 
Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi oka-
żesz życzliwość.  Obydwa czasowniki tego 
tekstu występują w czasie przyszłym. Bóg 
okaże mu życzliwość i wtedy otoczą go 
sprawiedliwi. Nie będzie już osamotnio-
ny, wyjdzie z depresji, odzyska radość 
życia.

Na innym miejscu ten sam psalmista, na 
pewno nauczony już wieloma doświadcze-
niami, tak radzi człowiekowi obciążonemu 
smutkiem: Zrzuć na Pana brzemię swoje, 
a On cię podtrzyma (Ps 55:23). W swoim 
Pierwszym Liście Piotr jeszcze dobitniej 
wyraża to przekonanie, mówiąc: Wszelką 
troskę swoją złóżcie na Niego (to znaczy 
na Boga), gdyż On ma o was staranie (5:7). 
Brzemiona i troski wielkie i małe. Kiedyś 
czytałem opowiadanie o zmęczonym po-
dróżnym, który z ciężkim plecakiem szedł 
samotnie mało uczęszczaną drogą. Ale oto 
nadjechał samochód, kierowca zatrzymał 
się i zaproponował podwiezienie zmęczo-
nego piechura. Ten usadowił się na tylnym 
siedzeniu w samochodzie, ale nadal trzymał 
na sobie ciężki plecak. Kierowca zachęcał 
do zdjęcia z siebie tego ciężaru, ale pieszy 
powiedział: „Panie kierowco, jestem bardzo 
wdzięczny panu za okazaną mi pomoc, ale 
z plecakiem teraz już sobie poradzę”. Dzię-
kujemy Bogu za zbawienie, za Jego wielką 
łaskę, natomiast ciężar małych trosk nadal 
chcemy nieść sami. Nasz tekst jednak mówi: 
Wszelką troskę złóżcie na niego. Mężowie 
zarówno Starego jak i Nowego Testamentu 
zachęcają nas do pełnego zaufania niebiań-
skiemu Ojcu, który wie o nas wszystko i jak 
najlepiej troszczy się o nas.

Oto droga do zwycięstwa nad kłopotami 
i przygnębieniem. W modlitwie przedstaw 
swój problem Bogu. Modlitwa wzmocni 
twoją wiarę. Wiara przywróci ci nadzie-
ję i ufność w przyszłość, w Bożą miłość 
i troskę o ciebie. Wypowiadając słowa 
Psalmu 142 Dawid znajdował się w jaski-
ni, otaczała go ciemność fi zyczna i chaos 
duchowej rozterki. Jednak nieco później 
w otworze jaskini zauważył jasność dnia, 
mógł wyjść z cienia, by cieszyć się pogo-
dą ducha i ciepłem światła.

Drogi przyjacielu, nie trać nadziei, za-
ufaj Bogu. On zna twoją sytuację. Zbliż 
się do Niego w modlitwie i opowiedz Mu 
o swoim smutku. On zrozumie i dopomo-
że ci wyjść z mroku przygnębienia i sa-
motności. On obdarzy cię nadzieją i pod-
trzyma, ponieważ ma o ciebie staranie.

Zapraszamy
Zapraszamy do wpłacania 1 proc. od swe-

go podatku na rzecz Stowarzyszenia „Klub 
Dobrej Nowiny”, które składa się z członków 
zboru baptystycznego w Białymstoku i po-
siada status OPP (organizacji pożytku pub-
licznego).
W ten sposób możesz przyczynić się do gło-

szenia Ewangelii w Białymstoku i okolicach!
Więcej informacji: www.kdn.bialystok.pl

Audycje radiowe 
Kościoła Chrześcijan Baptystów 

w 2008 roku
Audycje 5-minutowe - sobota, godzina 7.40
9 lutego, 5 kwietnia, 24 maja, 12 lipca, 18października, 6 grudnia

Audycje 10-minutowe - sobota, godzina 21.30
2 lutego, 22 marca, 17 maja, 12 lipca, 27 września, 25 
października, 20 grudnia

Audycje 60-minutowe (nabożeństwa) - niedziela, godzina 8.00
3 lutego, 20 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca, 7 września, 7 grudnia

Wszystkie audycje w Programie II Polskiego Radia na falach UKF 
(10-min. ponadto na falach długich). 

Częstotliwości należy dopasowywać lokalnie.

Przepraszamy
Z powodu nieporozumienia w nume-

rze grudniowym „Słowa Prawdy” poda-
liśmy błędnie nazwisko autorki wiersza 
zamieszczonego na stronie 32. Jego au-
torką jest siostra Alfreda Furgała.
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