
w co wierzą Baptyści? • Ja,Ty,ON • Spotkanie na osobności ze Stwórcą Wszechświata 

lu
ty

 2
0

0
8

  •
  IS

S
N

 0
2

3
9

-4
4

1
3

 słowo
prawdy

miesięcznik Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP

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



Spis treści

7    Nowy dyrektor 
Polskiej Rady 
Ekumenicznej

7    Pierwszy bapty-
styczny słownik bio-
graficzny w Polsce

Włodek Tasak

8    Cudownie Pan 
Jezus zachował od 
śmierci całą naszą 
rodzinę

Alicja Adaszewska

10   Duchowe 
zwycięstwo w 
trudnym położeniu

Grzegorz Wojno

12  Komitet Centralny 
zwiastowania 
Ewangelii

David Garrison

14  Ja,ty,On
Andrzej Elkowicz

16  Biegliście 
dobrze - któż wam 
przeszkodził?

Konstanty Wiazowski 

20  Spotkanie na 
osobności ze Stwórcą 
Wszechświata

Włodek Tasak

24  w co wierzą Baptyści?
Harold Trinier

28  Głód w Mołdawii -
apel o Pomoc

Wojciech Borys

Działy

3    Tytułem wstępu
4     Wiadomości
6    Czytelnicy piszą

 słowo
prawdy

luty 2008 rocznik 83, numer 2

k

Ofiara za prenumeratę roczną: 60 zł. Ofi ara za numer pojedynczy: 6 zł.
Ofi ary za pismo prosimy kierować na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów: 

ING Bank Śląski 20105010541000002317496905.
Materiałów nie zamawianych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści 

i tytule nadesłanych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Projekt okładki: Matthew Farley. Opracowanie graficzne: Dominika i Matthew Farley.

Druk i oprawa: KOMPAS II, Waliców 25, Warszawa. 
Numer zamknięto: 11.02.2008 r.

miesięcznik Słowo Prawdy – Organ prasowy Kościoła chrześcijan Baptystów w RP
Ukazuje się od 1925 r. Rocznik LXXXIII: 2008 r. Nr 2 (luty) ISSN 0239-4413

Kolegium Redakcyjne: Andrzej Seweryn, Włodzimierz Tasak (Redaktor  Naczelny), Ryszard Tyśnicki, 
Konstanty Wiazowski, Tadeusz J. Zieliński.

Adres Redakcji i Administracji: ul. Waliców 25, 00-865 Warszawa, tel/fax: (0-22) 624-27-83, 
e-mail: slowo.prawdy@baptysci.pl



Tytułem wstępu
Dla każdego historyka jedną z podstawowych umie-

jętności, jakie musi posiadać w pracy naukowej, jest 
tzw. krytyka źródeł. Kiedy biorę do ręki dokument, 
relację świadka wydarzeń, sprawozdanie z jakiegoś 
wydarzenia, nie mogę z góry zakładać, że owe źródło 
prezentuje obiektywny i bezstronny przekaz wiedzy 
na dany temat. Przeciwnie, muszę założyć, że autor 
owego źródła może się mylić (co więcej - może mieć 
intencję wprowadzenia mnie w błąd). Dlatego porów-
nuję jego opinię z innymi, szukając możliwie pełnego 
obrazu wydarzeń. 

Kiedy czytam tekst dziennikarski, w którym au-
tor pisze na kontrowersyjny temat – dla mnie, jako 
chrześcijanina, może to być na przykład jednostron-
na afi rmacja homoseksualizmu – zwracam uwagę, w 
jaki sposób dziennikarz ów próbuje przekonać mnie 
do swoich poglądów.   W ten sposób bronię się przed 
nieświadomym przejmowaniem cudzych poglądów 
wbrew moim własnym przekonaniom. 

Oto inny przykład. Wśród ekonomistów popularny 
jest pogląd, że im częściej ludzie mówią o niebezpie-
czeństwie kryzysu, tym szybciej i pewniej on się po-
jawi. Są nawet tacy analitycy, którzy śledzą, ile razy 
w mediach to słowo się pojawiło w danym okresie, 
aby wyciągać na tej podstawie wnioski na temat nie-
uchronności kryzysu. Po prostu ludzie przyzwyczaja-
ją się do świadomości, że musi on nadejść, więc w 
sferze fi nansów i konsumpcji zachowują się tak, że go 
przyspieszają. 

Jak to się przekłada na sferę wiary i religii? Na temat 
chrześcijaństwa w mediach nie znajdziemy zbyt po-
chlebnych ocen i opisów. Za to chętnie dziennikarze 
wychwycą i nagłośnią (lub wymyślą) skandal z udzia-
łem jakiegoś kaznodziei czy ewangelisty. Czytając i 
słysząc (oraz... powtarzając) złe opinie, sami zaczy-
namy myśleć, że chrześcijaństwo w zdecydowanej 
większości jest nic nie warte, pełne afer, skandali i 
niekompetencji. 

Z drugiej zaś strony, kiedy będzie mowa na temat 
tolerancji1,otrzymamy taki obraz tego zjawiska, który 
może sprawić, że zaczniemy się zastanawiać, czy mamy 
w ogóle prawo głosić komuś Ewangelię.  Przecież już 
samo to, że myślimy, iż ma on jakiś poważny brak w 
swoich przekonaniach i zachowaniach, świadczy o tym, 
że uważamy go za gorszego od siebie! W tej batalii jeste-
śmy bez szans, przynajmniej dopóty, dopóki uważamy, 
że Jezus jest jedyną drogą. 

Nie nawołuję do wyrzucenia telewizorów, odcięcia 
się od Internetu, przestania ku-
powania gazet. To niemądre. 
Chcę jedynie, byśmy pamiętali, 
że kiedy czytamy i oglądamy 
– szczególnie kiedy dotyczy to 
sfery naszych przekonań i warto-
ści – wystawiamy się na proces 
przeciągania nas na swoją stronę 
przez wcale nie bezinteresowny 
świat mediów. Kogo chcesz słu-
chać? Komu chcesz wierzyć? k Włodek Tasak

Jest takie powiedzenie: „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. 
Wiemy dobrze, że nasz pogląd na daną sprawę będzie zależał od tego, 
jaką pozycję zajmujemy w danym sporze. Punkt widzenia rodziców i 
dziecka na daną, dotyczącą ich sprawę będzie często zupełnie inny. 
Punkt widzenia pracownika i jego szefa na to, co dotyczy ich obu, będzie 
zwykle zupełnie odmienny. 

Kiedy patrzymy na sytuację w otaczającym nas świecie, obserwujemy 
ją oczami dziennikarzy czy polityków, którzy ją komentują. To oni na-
rzucają nam ocenę danego zjawiska – swoją drogą, często takiego, które 
mało nas bezpośrednio dotyczy. W tym momencie nasz punkt widzenia 
na dany problem zależy od „punktu siedzenia” osoby, która nas o tym in-
formuje. Przekazuje nam więc nie tyle  ocenę zjawiska zgodną z naszym 
interesem, ile z własnym. Zaszczepia nam własne lęki, swoją krytykę, 
osobiste wnioski, które niekoniecznie muszą być tożsame z naszymi 
własnymi. Dlaczego? Ano dlatego, że w mediach czy w miejscu pracy 
(które również jest dla nas ważnym źródłem kształtowania opinii) spo-
tykamy się z reguły z poglądami, które są wynikiem  świeckiego (czyli 
w tym przypadku niewywiedzionego z biblijnych przekonań) poglądu na 
świat. Skutek takiego obcowania z obiegiem informacji i poglądów jest 
też taki, że z czasem my sami na dany temat zaczynamy prezentować 
punkt widzenia obcy naszej tożsamości, właściwy zaś tym, od których 
większość naszej wiedzy czerpiemy. 

1. Rozumianej jednak współcześnie, jako postawa aprobująca wszelkie 
prezentowane zachowania i przekonania jako równorzędne z moimi.

Punkt 
widzenia
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Dzieci na Bliskim Wschodzie i 
Afryce Północnej będą teraz miały 
możliwość oglądania przez całą dobę 
specjalnie przygotowanego dla nich 
w języku arabskim chrześcijańskie-
go programu telewizyjnego SAT-7 
KIDS. Program ten jest dostępny we 
wszystkich krajach Bliskiego Wscho-
du, Afryki Północnej i Europy. Zespół 
producentów, pisarzy, redaktorów, 
aktorów i mechaników przez ponad 
rok przygotowywał się do nadawania 
tych nowych programów. Składają się 
na nie różne formy: historie obrazko-
we, programy muzyczne, filmy, gry 
dziecięce, przedstawienia. W krajach 
Bliskiego Wschodu i Afryki Północ-
nej zamieszkuje ponad 100 mln dzie-
ci w wieku poniżej 15 lat. Większość 
z nich nie miała dotąd dostępu do 
chrześcijańskiego poselstwa. Teraz 
będą one mogły oglądać historie ry-
sunkowe, pokazy, przedstawienia i z 
perspektywy chrześcijańskiej patrzeć 
na swoje codzienne problemy. Rita El 
Mounayer, która po raz pierwszy w 
latach 90. wystąpiła do SAT-7 z taką 
propozycją, na wiadomość o urucho-
mieniu specjalnego kanału dla dzie-
ci, rozpłakała się. „Byłam tak szczęś-
liwa, że w końcu kanał SAT-7 KIDS 
został uruchomiony” – powiedziała 
(The Baptist Times z 13.12.07).

Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

„Państwo Środka, w którym za szmugiel 
Pisma Świętego i nielegalne modlitwy gro-
zi więzienie, zaleje wkrótce świat Bibliami 
»made in China«. Drukarnia Biblii znajduje 
się w parku przemysłowym na przedmieś-
ciach Nankinu i ma rozmiary hangaru lotni-
czego. Na oko, wciśnięta między Motorolę 
a Forda, wygląda jak jeszcze jedna fabryka 
- 85 tys. m kw. powierzchni, amerykańska 
maszyna drukarska Timson za 4,5 mln dol., 
600 pracowników. Drukarnia będzie pro-
dukować milion egzemplarzy Pisma Świę-
tego miesięcznie, co sprawi, że w 2009 r. 
ofi cjalnie ateistyczne Chiny pokryją jedną 
czwartą światowego zamówienia na Słowo 
Boże. Właściciel drukarni to chińsko-bry-
tyjska spółka Amity Press - jedyny legalny 
wydawca Biblii w Państwie Środka. Pismo 
Święte drukuje od lat, teraz również po an-
gielsku, francusku, w języku suahili czy po 
rosyjsku. Same Stany Zjednoczone sprowa-
dziły w zeszłym roku 1,2 mln egzemplarzy 
Biblii. Pierwsze legalne Biblie Amity Press 
wydała w 1986 r. Wcześniej, w czasie re-
wolucji kulturalnej (1966-76), religia zo-
stała zakazana, a Pismo Święte palono. Po 
śmierci pierwszego przywódcy komuni-
stycznych Chin Mao Zedonga jego następ-
ca Deng Xiaoping ponownie zalegalizował 
w 1979 r. religię, ale poddał ją kontroli pań-
stwa. Dzisiaj Chiny przeżywają eksplozję 
nawróceń. Według szacunków w kościołach 
ofi cjalnych (pod patronatem państwa) i nie-
ofi cjalnych (podziemnych) może być sku-

pionych ok. 100 mln chrześcijan. Amity 
Press odnotowała skok sprzedaży Pisma 
Świętego w 2003 r. w czasie epidemii 
nietypowego zapalenia płuc SARS, gdy 
w Chinach i Hongkongu zmarło blisko 
400 osób. Biblia z Nankinu kosztuje tyl-
ko 1,3 dol., ale jest dotowana przez za-
chodnie Kościoły protestanckie. Sprze-
dawać ją jednak mogą tylko ofi cjalne 
stowarzyszenia religijne. Chrześcijanom 
z kościołów nieofi cjalnych pozostają 
wydawnictwa pirackie” (Gazeta Wybor-
cza z 5.01. br).

W sobotę 8 grudnia ub. r. jedyna w Chi-
nach drukarnia biblijna miała swoje wiel-
kie święto – z jej prasy drukarskiej wyszedł 
50-milionowy egzemplarz Biblii. Z tej 
okazji Spółka Drukarska Fundacji Amity 
gościła przedstawicieli Zjednoczonych 
Towarzystw Biblijnych i władz państwo-
wych. Spółka ta, założona w 1987 roku, 
wydrukowała w Chinach 43 mln egz. 
Biblii dla Chin kontynentalnych, a 7 mln 
egz. Biblii wyeksportowała do 60 krajów 
świata. Wydrukowano tutaj również 9 mln 
egz. Nowych Testamentów, część w ję-
zyku Braila dla niewidomych i część dla 
ośmiu mniejszości językowych. Sekretarz 
generalny Amity Zhang Liwei nazwał to 
wydarzenie „cudem, którego Bóg doko-
nał w Chinach”. W czasie tej uroczystości 
Spółka Drukarska Amity i Zjednoczone 
Towarzystwa  Biblijne zgodziły się na 
przedłużenie swojej współpracy o kolejne 
10 lat. W następnym roku drukarnia spółki 
zostanie przeniesiona do większych i lepiej 
wyposażonych pomieszczeń, co umożliwi 
drukowanie Biblii o wyższym standardzie. 
Drukarnia ta jest gotowa na przygotowanie 
specjalnych Biblii na Igrzyska Olimpijskie 
w Pekinie w 2008 roku . Czytelnicy bapty-
stycznego tygodnika w Anglii „The Baptist 
Times” w ramach bożonarodzeniowej ak-
cji zebrali fundusze na druk 1000 egzem-
plarzy Biblii w jęz. chińskim (The Baptist 
Times z 13.12. 07). 

Rada Nadzorcza tego Seminarium na 
swoim spotkaniu w Budapeszcie  jed-
nogłośnie zarekomendowała przedłuże-
nie mandatu jego Rektora, dr. Keitha G. 
Jonesa. Gdy w 1998 roku obejmował 
on to stanowisko, Seminarium realizo-
wało dwa programy i miało 12 studen-
tów. Obecnie realizuje ono pięć progra-
mów, jest akredytowane przez Czeskie 

Bliski Wschód – 
nowy kanał telewizyjny
dla dzieci

Chińska Republika Ludowa – 
masowy druk Biblii

Czechy – 
praca Międzynarodowego
Seminarium Baptystycznego

Chińska Republika Ludowa – 
wyjątkowy jubileusz
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Ministerstwo Edukacji i stowarzyszone 
z University of Wales. Obecnie w se-
minarium tym studiuje 140 osób. Rada 
Nadzorcza Seminarium została uzupeł-
niona o nowych członków: dr. Toivo 
Pilliego z Estonii, dr. Piotra Mickiewi-
cza z Rosji, dr. Stana Slade’a z USA i 
dr. Christopha Weicherta z Niemiec. W 
2007 roku do Seminarium przybyli stu-
denci z Albanii, Armenii, Belgii, Buł-
garii, Kanady, Czech, Węgier, Włoch, 
Kazachstanu, Libanu, Litwy, Mołda-
wii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Ta-
dżykistanu, Ukrainy, Anglii i Stanów 
Zjednoczonych. W tym roku wprowa-
dzono tu nowe przedmioty i kierunki 
studiów. Wielu studentów lub tych, 
którzy już ukończyli studia teologicz-
ne, ma tu możliwość doktoryzacji. Jak 
powiedział Rektor K. Jones: „Właśnie 
po to istnieje to Seminarium, by służyć 
naszej wspólnocie baptystycznej w Eu-
ropie i poza nią. Oczekuję zapowiedzi 
dalszego rozwoju w tej dziedzinie w 
przyszłości, szczególnie z okazji na-
szej rocznicy 60-lecia!” (The Link, lato 
2007).  

Po raz pierwszy muzułmańskie 
władze tego kraju pozwoliły chrześ-
cijanom na świtowanie Bożego Na-
rodzenia. John Kok, przewodniczący 
Malezyjskiego Kościoła Baptystów 
i starszy pastor zboru baptystyczne-
go w Kuala Lumpur, powiedział, że 
jego kościołowi władze państwowe 
powierzyły zadanie koordynacji pub-
licznego programu świątecznego z 
udziałem kolęd od godz. 20 do pół-
nocy. Uroczystość ta odbyła się 24 
grudnia w stolicy kraju, Luala Lum-
pur, na placu otoczonym licznymi 
sklepami, kafejkami, klubami. Jak 
mówi Kok, wiele tysięcy ludzi wzięło 
w tym udział, wszystkie gazety pisały 
o tym niezwykłym wydarzeniu. Rów-
nież inne Kościoły, w tym anglikań-
ski, metodystyczny i rzymskokatoli-
cki, przyłączyły się do baptystów w 
tych uroczystych obchodach. Władze 
państwowe nie tylko wydały na to ze-
zwolenie, ale też pokryły wszystkie 
związane z tym koszty. Pozwolono 
na placu miejskim postawić przybra-
ną choinkę. Ponad 60 procent Malaj-
czyków to muzułmanie, a ponad 19 
procent to buddyści. W tym 27-mi-
lionowym kraju baptyści posiadają 
160 zborów o łącznej liczbie pra-
wie 20.000 ochrzczonych członków 
(bwa.org).

Indie, Nigeria, Brazylia i Maroko są 
wśród najbardziej religijnych państw na 
świecie. Ponad 96 procent mieszkańców 
tych krajów uważa się za religijnych. W 
Nigerii chrześcijanie i muzułmanie są 
niemal równi sobie liczbowo, 92 procent 
z nich uważa się za bardzo religijnych. 
Dane te pochodzą z badań przeprowa-
dzonych na 21.000 osobach z 21 krajów. 
Przeprowadziła je niemiecka  fundacja 
Bertelsmann. Jej wyniki ogłoszono w 
Berlinie 18 grudnia ub. roku. Zachodnie 
kraje uprzemysłowione są daleko poza 
Trzecim Światem. Wyjątek stanowią Sta-
ny Zjednoczone, gdzie 89 procent lud-
ności uważa się za religijnych, z czego 
większość jako bardzo religijnych. Osoby 
w tym przedziale regularnie uczestniczą 
w nabożeństwach, modlą się i bardzo ce-
nią wiarę. Pod tym względem Europej-
czycy bardzo różnią się od Amerykanów. 
Niemcy, Austria i Szwajcaria należą do 
średniej europejskiej z 70 procentami 
mieszkańców uważających się za religij-
nych i 20 procentami jako bardzo religij-
nych. W Niemczech góruje nominalizm, 
gdyż jeden na sześciu członków Kościoła 
uważa się za niereligijnego. Z drugiej zaś 
strony jeden na trzech obywateli nie nale-
żących do żadnego Kościoła uważa się za 
religijnego (idea, 7/07).

Luterański teolog i dziennikarz Uwe Sie-
mon-Netto, urodzony w Lipsku w 1936 
roku, uważa, że ojczyzna Lutra zamienia 
się w przedchrześcijańskie pole misyjne. 
Siemon-Netto ukończył luterańską szko-
łę teologiczną w Chicago, a obecnie jest 
dyrektorem Instytutu Lay Vocation przy 
Konkordia Seminary Kościoła Luterań-
skiego Synodu Missouri w St. Louis. W 
Seminarium tym, przed Dniem Reforma-
cji 31 października, wygłosił on referat 
na temat sytuacji religijnej we wschod-
nich Niemczech. W Wittenberdze, mie-
ście Lutra, tylko 15 procent mieszkańców 
należy do protestanckiego lub katolickie-
go kościoła. To samo odnosi się do Eis-
leben, miejsca narodzin i śmierci Lutra 
(1483-1546). Za upadek chrześcijaństwa 
we wschodnich Niemczech Siemon-Net-
to obciąża byłe władze komunistyczne. 
Jest to ich jedyne i skuteczne działanie. 
Jedynie w czasie zjednoczenia Niemiec 
zauważało się religijne ożywienie. W 
czasie procesu zjednoczenia protestanci i 
katolicy piastowali urzędy i kształtowali 

polityczną przyszłość kraju. Ale nadzie-
ja na to, że Saksonia i Turyngia powrócą 
do wiary swoich ojców, okazała się da-
remna. Siemon-Netto mówi: „W kraju 
Lutra chrześcijaństwo upadło tak, jak 
nigdzie indziej w Europie”. Wschodnie 
Niemcy to jedyny europejski kraj w Eu-
ropie posiadający największy odsetek 
ateistów – 65 procent mieszkańców. 
W 1950 roku Kościoły protestanckie w 
Niemieckiej Republice Demokratycznej 
liczyły 16 milionów członków. Obecnie 
liczą tylko 3-4 miliony członków. To 
prawda, wielu wierzących przeniosło 
się na zachód kraju, ale niemieckie Koś-
cioły na wschodzie nie znalazły jeszcze 
sposobu na podniesienie się z upadku. 
Z powodu braku pieniędzy parafi e łączą 
się, kościoły są zamykane. Administra-
cja kościelna utknęła w paraliżu. Poja-
wia się jednak promień nadziei, gdyż 
uaktywniają się małe, odważne grupki 
chrześcijan. W niektórych wschodnich 
częściach kraju w nabożeństwach prote-
stanckich Kościołów bierze udział dwa 
razy więcej ludzi niż liczba tamtejszych 
członków Kościoła, a w Saksonii liczba 
ta sięga 25 procent, w przeciwieństwie 
do 12 procent średniej krajowej (idea 
5/6,07).

Bernhard Bueb, jeden z wybitnych pe-
dagogów niemieckich, popiera cztanie 
historii biblijnych w szkołach. Przez 
ponad trzydzieści lat Bueb był dyrek-
torem znanego międzynarodowego 
koledżu Salem, położonego niedaleko 
jeziora Konstanz na południu Niemiec. 
Występując 13 grudnia w telewizyj-
nym show, Bueb powiedział, że Biblia 
daje etyczną i moralną orientację nie 
tylko dla ludzi wierzących. Wspomniał 
o takich podobieństwach jak o Dobrym 
Samarytaninie i synu marnotrawnym. 
Każdy rodzic, który poważnie traktuje 
podobieństwo o synu marnotrawnym, 
nigdy nie rezygnuje ze swego dzie-
cka, powiedział Bueb. Bueb studio-
wał teologię katolicką i jest autorem 
niemieckiego bestselleru pt. „Lod der 
Disziplin” (Pochwała dyscypliny). W 
jego przekonaniu Kościoły są jedyny-
mi instytucjami, które są w stanie za-
chować biblijne poselstwo w publicz-
nej pamięci i uczynić je aktualnym we 
współczesnym społeczeństwie. Talk 
show odbywał się w ZDF, głównym 
niemieckim kanale telewizyjnym, kon-
centrującym się na nowym zaintereso-
waniu duchowością (idea, 7/07).

Najbardziej religijne 
państwa na świecie

Święta Bożego Narodzenia 
w Malezji

Pracownik oświaty radzi 
czytać Biblię w szkole

Niemcy – 
ojczyzna Lutra 
polem misyjnym
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W odpowiedzi Szanownym Paniom Izom

Istnieje coś takiego jak grzech zaniechania; nie chcąc go popełnić odczu-
łem potrzebę wypowiedzenia się co do stwierdzeń Pań Izy Kmity oraz Izy 
Piechotki, które to miały miejsce w numerze 12/2007 Waszego miesięcznika. 
Dodatkową dla mnie inspiracją odniesienia się do treści wypowiedzi Pań jest 
tytuł czasopisma „Słowo Prawdy”.

Jestem katolikiem, pragnę na wstępie zapewnić, że pisząc te słowa będę 
się kierował całkowitym obiektywizmem i ogromną życzliwością, dzieląc 
się moimi osobistymi przeżyciami na temat zarówno Chrztu, jak i Pierwszej 
Komunii Św.

Chronologicznie rzecz biorąc, trzeba rozpocząć od Chrztu. Przyjmując 
Chrzest w wieku niemowlęcym nie ma możliwości po ludzku rzecz ujmu-
jąc mówić o świadomym jego przyjęciu. Działanie Boga jednakże nigdy nie 
będzie dla człowieka w pełni zrozumiałe (gdybyśmy chcieli wszystko po-
twierdzić ludzkim rozumem, niepotrzebne byłoby nawet słowo wiara). Może 
jednak ziarno zasiane na całkowicie nieskażoną jeszcze grzechem glebę wyda 
wielki plon?!

Proszę zwrócić uwagę na jakże ważny inny aspekt. Świadkami chrztu są ro-
dzice dziecka oraz rodzice chrzestni. Jakaż to ogromna szansa i możliwość 
tworzenia i stałego budowania pięknej chrześcijańskiej paroosobowej wspól-
noty, kiedy to razem prowadzi się dorastające dziecko Bożą drogą (zdaję sobie 

sprawę, iż w Biblii nie ma mowy o chrzcie niemowląt, ale 
jest to temat na ewentualną inną okazję do rozważań).

Co się tyczy Pierwszej Komunii Św., osobiście pamiętam 
ją jako wyjątkowe przeżycie i to nie z powodu odebranych 
prezentów. Jeżeli gdzieś jest (było) inaczej, to winić należy 
osoby dorosłe z najbliższego otoczenia, które to wartości 
materialne stawiają wyżej od sprawy najistotniejszej, jaką 
jest przyjęcie do serca Jezusa Chrystusa. Ja na - szczęście - 
zarówno przez rodziców, jak i rodziców chrzestnych byłem 
prowadzony drogą wiary, drogą, którą wyznacza Bóg, a nie 
ścieżką dóbr materialnych. Dlatego też dzień Pierwszej Ko-
munii Św. utrwalił mi się jako jeden z najpiękniejszych dni 
w moim pięćdziesięcioletnim już życiu.

Z treści Szanownych Pań wynika, że w katolicyzmie 
nie znalazły Panie Boga i Bożej radości. Pragnę Panie 
zapewnić, że w katolicyzmie też Boga można spotkać. 
Można spotkać także wiele osób (nie tylko oddanych wie-
rze księży), które działają w imieniu Pana w różnych gru-
pach kościelnych: oazowych, młodzieżowych, seniorów. 
Cieszę się jednak bardzo, że Boga znalazły Panie w innej 
wspólnocie, gdyż znalezienie Boga w rzeczy samej jest 
wartością i radością nadrzędną i najważniejszą. Pragnę 
jednak, o ile mogę, to proszę, żeby nie krytykować innych 
wspólnot i wyznań, bo mówiąc innymi, różniącymi się 
językami od języka miłości i zgody będziemy dokładać 
cegiełkę do współczesnej wieży Babel, albo co gorsza 
wejdziemy na płaszczyznę pierwszego grzechu, jakim jest 
grzech pychy.

Pozwolę sobie jeszcze podzielić się radością, kiedy to 
z naszych ambon, z gazety „Gość Niedzielny” płynęły 
słowa zachęty do pójścia na spotkanie z ewangelizatorem 
Joshem McDowellem, kiedy to ksiądz katolicki Franci-
szek Blachnicki inspirował się nieraz protestanckimi po-
mysłami na  głoszenie ewangelii. Dla mnie była to ogrom-
na, nieopisana radość współnego działania w głoszeniu 
Słowa Bożego. Jakimiż pięknymi przykładami miłości i 
współdziałania, nie tylko wewnątrzchrześcijańskiego, są 
odwołani przez Boga z tego świata Papież Jan Paweł II 
czy też kochany Brat Roger. Budujmy w naszych środo-
wiskach takie wspólnoty Taize.

Moi kochani, Siostry i Bracia Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów, zapewniam o mojej do Was życzliwości, blisko-
ści i stałej modlitwie. Kończąc chcę się jeszcze posłużyć 
pięknymi słowami prezbitera Andrzeja Seweryna, które 
kiedyś skierował do mnie na kartce pocztowej: „o ilę 
mogę zaproponować, to szukajmy tego, co nas łączy, a nie 
tego, co nas dzieli”.

P.S.
30 grudnia 2007 r. z łaski Bożej byłem z moim synem 

Kamilem na nabożeństwie Waszego Zboru w Katowi-
cach. Wróciliśmy z nabożeństwa bardzo zadowoleni, peł-
ni nadziei i radości. Wspaniała Boża atmosfera stworzona 
przez Pastorów oraz wszystkich uczestników nabożeń-
stwa przekazywana jest przez nas innym osobom.

Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.
Szczęść Boże

Andrzej Dudek

Czytelnicy 
piszą
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Stale powiększa się w ostatnich latach 
liczba tytułów książek traktujących o pol-
skich baptystach. Ostatnio dołączyła do 
nich pozycja zupełnie nowego rodzaju 
– słownik biograficzny. Jest to druga już 
książka Andrzeja Seweryna, niedawnego 
Prezbitera Kościoła, zatytułowana „Lek-
sykon baptystów w Polsce po 1945 roku”.

Zawiera ona 75 rozbudowanych biogra-
mów osób zasłużonych dla powojennego 
Kościoła baptystycznego w Polsce. Na 
szczęście autor nie ograniczył się do su-
chych not encyklopedycznych, dzięki cze-
mu książkę tę można po prostu przeczytać, 
czego nie da się powiedzieć o wszystkich 
tego rodzaju wydawnictwach, które często 
są po prostu zbiorem informacji, do któ-
rego się sięga jedynie w razie potrzeby. Biogramy poszczególnych osób zawierają 
nierzadko ciekawe epizody z ich życia, które dobrze oddają klimat epoki,  w jakiej 
przyszło im żyć i działać. I tak na przykład o bracie Romanie Droniu możemy się 
dowiedzieć nie tylko tego, że na początku lat 30. odbywał karę więzienia za odmowę 
wzięcia broni do ręki podczas służby wojskowej. „Karę tę odbywał wraz z 17 innymi 
żołnierzami-baptystami, pracując w stolarni. Wraz z nimi poprosił dowódcę jednostki 
o pozwolenie na odbywanie regularnych nabożeństw w jednej z pustych sal jednostki 
wojskowej. Dowódca zgodził się, a Roman Droń został przewodniczącym tego woj-
skowo-więziennego zboru. Na organizowane przez baptystów nabożeństwa zaczęli 
przychodzić inni żołnierze, a także niektórzy oficerowie”. Takich historii znajdziemy 
w książce Andrzeja Seweryna znacznie więcej.

Ważnym źródłem dla napisania tej książki były archiwalne numery „Słowa 
Prawdy” (każdy biogram opatrzony jest bibliografią). Dzięki temu widać, jak nie-
ocenioną kopalnią wiedzy dla badaczy polskiego baptyzmu (nie tylko jego historii, 
ale też teraźniejszości) jest nasz kościelny miesięcznik. 

Podstawowym problemem w tego rodzaju wydawnictwach jest dylemat: kogo 
wybrać, a kogo pominąć? Autor we wstępie do swojej książki przedstawia kryte-
rium, jakie przyjął: „praca zawiera biografie wszystkich nieżyjących bądź emery-
towanych prezbiterów Kościoła Baptystycznego oraz laickich przedstawicieli zbo-
rów – nieżyjących lub emerytowanych, przede wszystkim tych, którzy prowadzili 
znaczącą działalność o charakterze ogólnokościelnym (...), a także najbardziej zna-
czących przedstawicieli Polonii baptystycznej w USA, Kanadzie, Belgii i Niem-
czech”, choć jak sam przyznaje – w tym drugim przypadku nie wszystkie osoby 
spełniające te kryteria zostały opisane. 

Gdyby szukać elementów tego cennego wydawnictwa, jakie mogłyby być popra-
wione w następnych wydaniach (bo nie wątpię, że takie będą), można by do nich 
zaliczyć niezbyt konsekwentny dobór zdjęć przedstawianych osób. Jednym razem 
są to fotografie z ich młodości, a innym razem z późnego wieku. Niebyt ciekawie 
prezentuje się też okładka, choć w tego rodzaju wydawnictwach jest to niestety 
normą. Widać wydawcy wychodzą z założenia, że temat i zawartość książki same 
przyciągną czytelników. Akurat w tym przypadku rzeczywiście byłbym o to spo-
kojny.

Na pewno ciekawym i cennym uzupełnieniem wspomnianej książki byłby po-
dobny leksykon traktujący o zasłużonych baptystach działających na ziemiach 
polskich od początków ruchu baptystycznego na tym terenie do czasów II wojny 
światowej. Akurat obchodzone w tym roku 150-lecie naszego wyznania może być 
dobrą okazją do pojawienia się tego rodzaju inicjatyw.

Włodek Tasak

Od dnia 1 stycznia 2008 r. funkcję dyrektora biura 
Polskiej Rady Ekumenicznej objął ks. Ireneusz Lukas, 
duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
RP. Do końca minionego roku kalendarzowego, przez 
ponad 24 lata funkcję tę pełnił dyr. Andrzej Wójtowicz.

Ks. Ireneusz Lukas ukończył studia teologiczne w 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie. Studiował także teologię ewangelicką na Uni-
wersytetach w Bern w Szwajcarii, w Berlinie i Lipsku 
w Niemczech. Po ordynacji na duchownego Kościoła 
luterańskiego w latach 1998 – 2003 pracował jako wi-
kariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy 
w Warszawie. W roku 2003 ks. I. Lukas został wybra-
ny na stanowisko Sekretarza Regionalnego Światowej 
Federacji Luterańskiej w regionie Europie Środkowej 
i Wschodniej z siedzibą w Bratysławie na Słowacji 
i funkcję tę pełnił przez trzy lata. Od marca 2007 r. 
ks. Ireneusz Lukas był asystentem Biskupa Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Ks. Lukas jest 
pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie w Katedrze Pedagogiki 
Religii. Do końca grudnia minionego roku był także 
duszpasterzem studentów luteran ChAT.  

Nowy dyrektor Polskiej 
Rady Ekumenicznej

Pierwszy baptystyczny 
słownik biograficzny w Polsce

k
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Codziennie była selekcja, jak ktoś za długo leżał w szpitalu, nazna-
czono go do komina na spalenie. Pan osłaniał mnie. W Wigilię była ko-
misja i powiedziano, że za długo leżę, więc w I dzień Świąt naznaczona 
byłam do komina. Przyszła wtedy lekarka Czeszka i powiedziała, że jak 
Niemcy popiją w nocy, to ona mnie wypuści

Urodziłam się w rodzinie wierzących, mama i tata byli członkami Kościoła 
baptystów w Warszawie, mieszczącym się na ulicy Wolskiej 46. Wraz z rodzeń-
stwem: Józiem, Martą, Zosią i Gieniem, chodziłam do Szkółki Niedzielnej, uczyła 
nas siostra Szczypankiewicz. Jezusa do serca przyjęłam w 1942 roku, kaznodzieją 
był brat Iwanów, udzielił mi chrztu wiary, a ja w każdą niedzielę uczęszczałam na 
nabożeństwo z całą rodziną. Nasza mama chodziła do ludzi z misją głosząc wiarę 
w Jezusa.

Nasza mama wraz z siostrami Kurzawą, Siczko i innymi przyprowadzały dzieci 
żydowskie do mieszkania siostry przy Kościele; dzieci były tam myte, strzyżone 
i karmione. Ja przyglądałam się temu i podziwiałam ich odwagę, narażały swoje 
życie dla tych biednych dzieci. Do domu przychodziły po chleb i obiad Żydówki 
z getta: Wandzia, Róża i Pietruszka. W korytarzu mieszkała Niemka, Kunkie, do 
niej przychodzili żonaci Niemcy. Ona bardzo szanowała naszą rodzinę, przyszła 
do mamusi i ostrzegła, że jeżeli Niemcy spotkają w naszym mieszkaniu Żydów, to 
rozstrzelają całą rodzinę. 

Mama jednak nadal przyjmowała Żydówki i kiedy wybuchło powstanie, one były 
u nas w domu, jak zawsze przyszły po żywność. Niemcy zaczęli strzelać i bombar-
dować, uciekliśmy wszyscy na ul. Młynarską 14, w takim pośpiechu, że nie zauwa-
żyłyśmy, że w drugim pokoju był zamknięty nasz 7-letni siostrzeniec Bogdan. On 
widząc, że został sam w mieszkaniu stanął w oknie i strasznie krzyczał. Na szczęście 
zobaczył go nasz dozorca Antoni, który powiadomił nas, że w domu zostało samo 

Cudownie Pan Jezus 
zachował od śmierci 
całą naszą rodzinę

zamknięte dziecko. Wtedy mój 14-letni brat Genio poszedł po 
niego, było to bardzo niebezpieczne, ale Pan Bóg uchował go 
od kul i szczęśliwie wrócili obaj do domu.

Ponieważ okazało się, że powstanie potrwa dłużej, niż za-
powiadali, tata z bratem Józiem postanowili wrócić do domu 
po ciepłe ubrania i buty. Kiedy wracali do nas, złapali ich 
Niemcy. Ponieważ tata znał język niemiecki, zabrali ich do 
tłumaczenia na ulicę Młynarską 10/11, tam było mnóstwo za-
bitych ludzi i Niemcy polecili ojcu ładowanie tych zabitych 
na samochody i żeby sami również wsiedli do samochodu. 
Kiedy tylko oddalili się od Warszawy, tata i brat Józef wysko-
czyli gdzieś po drodze i pomimo, że Niemcy strzelali do nich, 
udało się im uciec.

Zatrzymali się w jakiejś wsi, ale ludzie nie chcieli udzielić 
im schronienia w obawie przed Niemcami. Znalazł się jednak 
jeden gospodarz, który przyjął ich do pracy w polu za wyży-
wienie i spanie, tak oto mój tata i brat uniknęli zabrania ich do 
obozu koncentracyjnego. Ja z resztą rodziny przedostaliśmy 
się na ulicę Leszno do garbarni, Niemcy jednak nas zauwa-
żyli i strzelali do nas, ale Pan Jezus tak cudownie nas ocalił, 
że nikt nie był ranny. Stamtąd poszłyśmy na ulicę Dzielną do 
fabryki tytoniu. Z ulicą tą graniczył mur getta, w którym Ży-
dzi bronili się, Niemcy strzelali, rzucali granaty, bombardo-
wali; wszystkich ogarnął wielki strach, weszliśmy do fabryki, 
tam było dużo ludzi chorych, kobiety rodziły, zabrakło wody, 
wszyscy bali się iść po wodę do hydrantu, który mieścił się na 
rogu ul. Dzielnej i Okopowej.

Jako 17-letnia dziewczyna byłam bardzo odważna, popro-
siłam, żeby dali mi wiadra i poszłam po wodę. Kule świstały 
nad moją głową, kiedy doszłam na miejsce, okazało się, że w 
kubłach nie ma wody, kubły były podziurawione od kul, ja 
nawet tego nie czułam, byłam tak ogłuszona. A to był kolejny 
znak od Pana, że czuwał nade mną i osłaniał mnie.

Niemcy zaczęli rzucać ulotki, żeby poddać się; jeśli tego 
nie zrobimy, będą bombardować. Ktoś wywiesił białe prze-
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ścieradło, wkroczyli Niemcy i pognali nas ulicą Wolską do 
kościoła św. Wojciecha. Tam rozdzielono nas: mężczyźni 
do kościoła, a kobiety na Dworzec Zachodni. Na torach róg 
Bema i Wolskiej stała pancerka, która wystrzeliwała pociski 
zapalające na domy, nas jak bydło pędzono na dworzec. Gdy 
tam dotarłyśmy, dostałyśmy kawałek chleba, wsiadłyśmy do 
wagonu towarowego i zajechałyśmy do Pruszkowa. Tam 
zapędzono nas do dużej hali, gdzie było mnóstwo chorych. 
Chorzy, dzieci chcące pić i jeść. Nie wytrzymywali tego. 
Wiele osób próbowało uciec stamtąd; ci, którzy czuli się jesz-
cze na siłach, pragnęli uciec do wolności, ja również. Niemcy 
strzelali do nas, niektórym udało się, mnie nie. Kazano nam 
wsiąść do wagonu; nie wiem, ile dni jechaliśmy, w wagonach 
był straszny ścisk, jeden oparty o drugiego, nogi wiszące w 
powietrzu. Wielu tej jazdy nie przeżyło.

Zawieziono nas do obozu koncentracyjnego Auschwitz-
Birkenau, tam otrzymałam numer 70640, plakieta z numerem 
była przyszyta do pasiaka, który otrzymałam; ostrzyżono nas, 
po kąpieli zaprowadzono nas na badanie w celu sprawdze-
nia, czy nie mamy przy sobie złota. Potem trzymano nas na 
dworze, nie wiem ile godzin, zanim pozwolono nam iść do 
baraku. Koje zbite były z desek, jeden koc na 8 osób, leżały-
śmy jedna przy drugiej, przekręcałyśmy się jednocześnie, nie 
można było okryć się tym jednym kocem. Apele odbywały 
się od piątej do dziewiątej. Auzjerka, która miała nasz barak, 
spytała, kto mówi po niemiecku, kazała wystąpić. I Maria, 
która zgłosiła się, miała być naszą blokową, liczyła nas i na 
apelu zdawała raport. Zbliżała się jesień, było zimno, my 
ubrane tylko w sukienki, drewniaki, gołe nogi. Naznaczano 
ludzi do pracy na terenie albo w szpitalu.

Nie wiem, jak długo byłam w tym obozie; kiedyś popro-
szono, żeby wystąpiły wszystkie młode kobiety, a puszczą 
nas. Wsadzono nas do towarowego wagonu i jechałyśmy 2 
dni bez jedzenia i picia, przywieziono nas do obozu w Ra-
vensbrück. Podczas apelu zemdlałam i blokowa przyniosła 
wodę, ale gdy zauważono, że nie ruszam się, zabrali mnie do 
szpitala, gdzie leżałam 2 miesiące, ponieważ miałam tyfus. 
Codziennie była selekcja, jak ktoś za długo leżał w szpitalu, 
naznaczono go do komina na spalenie. Pan osłaniał mnie. W 
Wigilię była komisja i powiedziano, że za długo leżę, więc w 
I dzień Świąt naznaczona byłam do komina. Przyszła wtedy 
lekarka Czeszka i powiedziała, że jak Niemcy popiją w nocy, 
to ona mnie wypuści. I tak się stało. Zima była ostra, ja byłam 
bardzo słaba, jak weszłam do baraku, to wszyscy uciekali, bo 
mówili, że duch przyszedł. Na apelu nie miałam siły stać.

Zbliżał się front rosyjski. W jednym z transportów do na-
szego obozu przyjechała nasza mama. Ja ze swoją siostrą Zo-
sią postanowiłyśmy dostać się do tego transportu i pojechać 
z naszą mamą. Nie zastanawiałyśmy się, że więźniarki będą 
ukarane za naszą ucieczkę, będą stać długo na dworze, bez 
chleba i picia. Każdy postąpiłby jak my, aby być z mamą, Pan 
Jezus ochraniał nas. Przyłączyłyśmy się do transportu, gdzie 
była nasza mama, zaprowadzono nas na rampę do wagonu 
towarowego, przy każdym wagonie stali żołnierze z psami, 
ogarnął nas strach. Czytali numery tych więźniarek, które 
przybyły do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, naszych 
numerów tam nie było. Kiedy przyszła kolej odczytania nu-
meru naszej mamy, a my stałyśmy razem z nią, podjechał sa-
mochód z komendantem, który zwołał wszystkich żołnierzy, 

by rozkazać, do jakiego obozu koncentracyjnego mają jechać. Wtedy wykorzysta-
łyśmy okazję z moją śp. siostrą Zosią i weszłyśmy do wagonu czekając na naszą 
mamę. Kiedy odczytano numer naszej mamy, skierowała się ona do tego samego 
wagonu, w którym my już byłyśmy. Bóg tak cudownie pokierował, że razem z 
naszą wspaniałą mamą znalazłyśmy się w jednym wagonie.

W wagonie było strasznie ciasno, nie było miejsca na załatwienie swoich pod-
stawowych potrzeb fi zjologicznych, jechaliśmy bardzo długo bez jedzenia i picia, 
wreszcie pociąg zatrzymał się i wyrzucono nas jak śmieci z wagonów, gdzieś w 
polu, gdzie stała tylko stodoła i jakaś chałupa. Pewna kobieta przyniosła nam w 
wiadrze wodę do picia, wpędzono nas do stodoły, gdzie były Żydówki i dzieci, w 
stodole było tak ciasno, że nie mogliśmy stać na własnych nogach, opieraliśmy się 
jeden o drugiego.

Rankiem wypędzono nas ze stodoły i czekaliśmy na wagony towarowe, którymi 
mieliśmy jechać do trzeciego obozu koncentracyjnego Nouestat Glebe. Kiedy za-
jechaliśmy, wpędzono nas do baraków, gdzie była tylko słoma na podłodze, otrzy-
maliśmy ćwierć kubka kawy i kromkę chleba. Byliśmy strasznie głodni, a głód był 
tak wielki, że jedliśmy trawę. Na terenie była kuchnia i Niemka, która gotowała dla 
żołnierzy, którzy nas pilnowali. Resztki z posiłków żołnierze wylewali do szamba, 
wtedy więźniarki rzucały się, żeby wybrać kartofl e i kapustę. Wiele osób chorowa-
ło na tyfus, ja z mamą i siostrą wolałyśmy umrzeć z głodu. Gdy zbliżał się 
front amerykański, rzucane były ulotki, żeby Niemcy poddali się. Wypę-
dzono nas z baraków i ustawiono rzędami, odbyło się dziesiątkowanie. 
Nasza mama miała numer 9, a siostra Zosia numer 10. Wszyscy, którzy 
mieli numer 10, musieli wystąpić z szeregu i popędzono ich w kierunku 
ciężarówek na rozstrzał.

Front radziecki, który szybko się posuwał, odbił więźniów w lesie i 
uwolnił wszystkich. Mężczyźni byli uwolnieni, a ci, którzy zostali po 
zdziesiątkowaniu na placu, zostali zapędzeni do baraków, a później mieli 
być zagazowani. Wojsko radzieckie nas wyzwoliło.

Tak Bóg zachował nas od śmierci. Żołnierze powiedzieli nam, że nie mają nic do 
jedzenia, ale idą dalej walczyć na Berlin. Za nimi szło wojsko amerykańskie, od nich 
też otrzymaliśmy dużo jedzenia. Amerykanie pytali, czy ktoś chce jechać do Amery-
ki, więźniowie rzucili się i zaczęli wsiadać do samochodów. Nasza kochana mama 
powiedziała, że wracamy do naszej kochanej Ojczyzny, to nasz ukochany kraj. Wy-
szliśmy z obozu szukać jakiegoś domu, żeby móc się wykąpać i ubrać i wreszcie 
porządnie wyspać. Tam była taka willa, w której pracował pan Stasio z Częstochowy. 
Radość nie trwała długo, przyszli żołnierze radzieccy, którzy zażądali gospodarstwa, 
a nam kazano iść pracować w polu, była to wiosna, a my nie mieliśmy siły pracować 
tak ciężko. Powiedziano nam, że jak zobaczą, że nie pracujemy, to nie będziemy mo-
gli wrócić do kraju. Po pracy w polu ruszyliśmy drogą, zatrzymaliśmy się nad rzeką 
Odrą, tam czekaliśmy na swoją kolej do odjazdu. Do Warszawy przyjechaliśmy na 
Dworzec Zachodni. Warszawa 
była w gruzach. Ocalałe domy 
były szabrowane. Ocalał dom 
naszej siostry Irenki na Ludwiki 
1, tam zamieszkaliśmy. Nasza 
siostra Irenka w tym czasie była w 
Krakowie, uniknęła obozu kon-
centracyjnego. Czasy były bardzo 
ciężkie, nie było co jeść. Chodzi-
łam do naszego polskiego wojska 
po zupę, którą nalewali do puszek. 
Dzięki Bogu za przeżycie naszej 
rodziny, za powrót z obozu. Tak 
skończyła się nasza wędrówka.

Tak moje życie wojenne za-
kończyło się dzięki Bogu. Cała 
rodzina przeżyła i wróciła szczęś-
liwie do kraju. Alicja Adaszewskak
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Reakcja Mordochaja i narodu żydowskiego na 
zaistniałą sytuację to wspaniały przykład tego, 
jak powinien reagować Boży lud w swoich du-
chowych walkach. Dziś również stają naprzeciw 
siebie królestwo światłości i królestwo ciemności 

W V wieku przed Chrystusem w królestwie perskim 
władzę sprawował król Achaszwerosz. Po trzech latach 
panowania pozbawił swoją żonę Waszti godności kró-
lewskiej, ponieważ była mu nieposłuszna. Niedługo 
potem, za namową doradców, zaczął myśleć o nowej 
żonie. W całym królestwie szukano więc pięknych ko-
biet i przywożono je na zamek w Suzie. W mieście tym 
mieszkał również pewien Żyd o imieniu Mordochaj. 
Wiele lat wcześniej został uprowadzony do niewoli z 
innymi jeńcami judzkimi przez Nebukadnesara, króla 
babilońskiego. Mordochaj opiekował się córką swojego 
stryja, Esterą. To właśnie w niej zakochał się król poszu-
kujący nowej żony. W Księdze Estery 2:17 czytamy, że 
król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie inne kobiety 
i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad 
wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej 
głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. 

Niestety, radość Mordochaja nie trwała zbyt długo. Po-
nieważ nie chciał on kłaniać się wyróżnionemu przez 
króla księciu Hamanowi, dlatego Haman ...uznawszy za 
rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego 
Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodo-
wość, szukał sposobności, aby zgładzić wszystkich Ży-
dów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, jako roda-
ków Mordochaja (Est 3:6).

Na pierwszy rzut oka sytuacja wyglądała następująco. 
Ponieważ Mordochaj podpadł Hamanowi, ten postano-
wił zemścić się na nim i całym narodzie żydowskim. A 
jednak nie był to przypadek. Mordochaj był potomkiem 
Kisza z plemienia Beniamina, natomiast Haman był po-
tomkiem Agaga, króla amalekickiego. Kiedyś syn Ki-
sza, Saul, stanął naprzeciw Agaga. Saul reprezentowal 
lud Boży, natomiast Agag - królestwo wrogie Bogu. W 
1 Sm 15:2 czytamy o tym, skąd wzięła się między nimi 
wrogość. Samuel powiedział do Saula: Tak mówi Pan Za-
stępów: Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, 
stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. W księdze 
Estery ponownie stają naprzeciw siebie przedstawiciele 
rodu Kisza, z pokolenia Beniamina i amalekickiego rodu 
Agaga. Mordochaj będąc Żydem reprezentował Boży lud, 
natomiast Haman stał się narzędziem w rękach diabła.

Haman oczernił Żydów przed królem Achaszwero-
szem. Powiedział: Jest jeden lud rozproszony pomiędzy 
innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszyst-
kich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa 
niż wszystkie ludy; nie przestrzegają oni praw królew-
skich, toteż nie jest rzeczą korzystną dla króla tak ich po-
zostawić (Est 3:8). Ponadto obiecał, że wpłaci do skarb-
ca królewskiego 10 000 talentów srebra. W ten sposób 
udało mu się uzyskać zarządzenie, które rozesłano do 
prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i 
wytracić wszystkich Żydów od chłopca do starca, dzie-
ci i kobiety jednego dnia, mianowicie trzynastego dnia 

Duchowe 
zwycięstwo  
w trudnym 
położeniu  

Grzegorz Wojno
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dwunastego miesiąca, to jest miesiąca Adar; mienie ich 
zaś należy zagrabić (Est 4:13).

Reakcja Mordochaja i narodu żydowskiego na zaist-
niałą sytuację to wspaniały przykład tego, jak powinien 
reagować Boży lud w swoich duchowych walkach. Dziś 
również stają naprzeciw siebie królestwo światłości i 
królestwo ciemności. Aby odnosić zwycięskie walki, 
warto przyjrzeć się walce opisanej w Księdze Estery i 
zrozumieć zasady jej prowadzenia.

Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, 
rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, 
poszedł do śródmieścia i wszczął donośny a gorzki krzyk 
(Est  4:1). Rozporządzenie dotarło do innych prowincji, 
a wtedy nastała u Żydów wielka żałoba z postem i pła-
czem, i biadaniem; wór i popiół był posłaniem dla wielu.
Taka była pierwsza reakcja Mordochaja i całego narodu 
żydowskiego. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Co 
to oznacza? Czy tylko to, że zdjęli ładne stroje i założyli 
brzydkie po to, aby pobrudzić się popiołem, aby pokazać 
innym, jak bardzo się smucą? Wór i popiół oznaczał dla 
ludu Bożego opamiętanie, odwrócenie się od bezprawia, 
błaganie Boga o przebaczenie grzechów z jednoczesną 
decyzją oczyszczenia życia.

Niemalże od początku stworzenia Bożym poselstwem 
do człowieka było wezwanie do opamiętania, tam, gdzie 
było ono potrzebne. Pierwszym zwiastunem był Noe. Ta-
kie przesłanie głosił ludziom Jan Chrzciciel, kiedy przy-
chodzili do niego, aby się ochrzcić. Takie było również 
nauczanie Jezusa, który mówił: Opamiętajcie się, przybli-
żyło się bowiem Królestwo Niebios (Mt 4:17).

Bóg jest miłosierny. Kiedy Bóg widzi skruszone serce, 
z radością gotów jest przebaczyć. Psalmista Dawid pisze: 
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszo-
nym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże (Ps 51:19). Jeśli 
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy 
i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej niepra-
wości (1 J 1:9). Pismo Święte stwierdza: Jezus Chrystus 
umarł na krzyżu po to, aby przynieść człowiekowi od-
puszczenie grzechów, ale również po to, aby dać mu moc 
do życia tak, jak to się Bogu podoba. On przyszedł, aby 
odrodzić ludzi z wody i Ducha Świętego, aby uczynić ich 
narodem świętym, nieskalanym. Od czasów Chrystusa 
Bóg wylewa na wierzących swego Ducha, przemienia 
myślenie, postępowanie i daje moc do zwycięskiego ży-
cia w czystości i świętości.

Gdy serce Izraelitów zostało oczyszczone, byli oni goto-
wi na następny krok. Wtedy Estera powiedziała do Mor-
dochaja: Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują 
w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem 
nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak 
będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest 
wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę! (Est 4:16).

Post jest kolejnym krokiem po pokucie w duchowej 
walce. To rezygnacja ze swojego prawa do wygody, 
do jedzenia, by poświęcić ten czas na zbliżenie się do 
Boga, by pokazać Bogu, że nam naprawdę zależy. Izra-
elici wiedzieli, że sytuacja jest dramatyczna. Post sam w 
sobie nie był dla nich celem. Celem było uzyskanie po-
mocy od Boga, zbliżenie się do Niego, wybłaganie wy-

bawienia. Dziś w naszych duchowych bitwach post nie jest celem. Celem 
jest to, aby zbliżyć się do Boga i wybłagać u Niego zwycięstwo, wyprosić 
Jego interwencję. Post powinien stawać się praktyką ludzi wierzących, jeśli 
chcemy odnosić duchowe zwycięstwa w naszym życiu i duchowym życiu 
naszego Kościoła. Do Jezusa przyszli kiedyś uczniowie Jana i pytali: Dla-
czego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Je-
zus: Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? 
Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć 
będą (Mt 9:14-15). Post powinien stać się praktyką ludzi wierzących. Je-
śli nie będziemy pościć, nie będziemy gotowi na duchowe sytuacje, które 
mogą nas zastać, jak uczniów Jezusa.

Do postu i modlitwy sięgnęli wierzący z kościoła Times Square Chuch w 
Nowym Yorku, kiedy chcieli wynająć teatr przy 51st Street na Broadwayu. 
Powiedziano im, że będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zejdzie ze sce-
ny nowy musical. Ponieważ mieli od Boga przekonanie, że to właściwy 
obiekt, modlili się i pościli. Nowe przedstawienie, które miało być wysta-
wiane przez 5 do 10 lat, zostało zawieszone po tygodniu i kościół mógł się 
tam przenieść.

Trzecim krokiem, aby odnosić zwycięstwa w duchowej walce, jest od-
ważne czynienie sprawiedliwości. Estera wiedziała, że wizyta u króla na 
dziedzińcu wewnętrznym, bez jego uprzedniego zaproszenia, może kosz-
tować ją życie, chyba że król wyciągnąłby do niej złote berło. Mordochaj 
powiedział jednak Esterze dość ostre słowa: Nie wyobrażaj sobie, że ty jed-
na spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królew-
skim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Ży-
dów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy 
godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny? (Est 
4:13-14). W odpowiedzi Estera odważnie odpowiedziała: ...udam się do 
króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę! (Est 4:14).

Odwaga, by postępować sprawiedliwie, cechowała Jezusa. On nie dbał o 
to, aby przypodobać się ludziom, nie ulegał ich presji, ale wypełniał Bożą 
wolę. Kiedyś, w synagodze, w sabat, faryzeusze obserwowali Go, czy do-
kona cudu. Chcieli Go bowiem oskarżyć. Był tam też człowiek z uschniętą 
ręką. Jezus znając ich myśli i ich oczekiwania, z gniewem i ze smutkiem 
spojrzał na nich i zapytał: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, 
życie zachować czy zabić? (Mk 3:4) A kiedy milczeli, uzdrowił tego czło-
wieka. Byli na Niego oburzeni.

Pod koniec Księgi Estery czytamy o tym, że Haman został upokorzony 
i powieszony na szubienicy, którą sam przygotował dla Mordochaja. Na-
ród żydowski dokonał pogromu na tych, którzy mieli go zniszczyć. Bóg 
dał wielkie zwycięstwo. Trzy kroki: opamiętanie, post i determinacja, aby 
postępować sprawiedliwie, zapewniły zwycięstwo ludowi Bożemu. Te trzy 
kroki zapewnią również dzisiaj Kościołowi Bożemu zwycięstwo w wal-
kach z królestwem ciemności.

Trzy kroki: opamiętanie, post i 
determinacja, aby postępować 
sprawiedliwie, zapewniły zwycię-
stwo ludowi Bożemu. Te trzy kro-
ki zapewnią również dzisiaj Koś-
ciołowi Bożemu zwycięstwo w 
walkach z królestwem ciemności

k
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Komitet Centralny 
zwiastowania Ewangelii

David Garrison„To są kratery po bombach – wy-
jaśnia pewien kambodżański brat 
– uczynione przez Amerykanów 
podczas wojny”. Przerwał na chwi-
lę, aby pozwolić słowom dotrzeć do 
świadomości i potem uśmiechnął 
się: „Ostatniej Wielkanocy – powie-
dział – ochrzciliśmy 70 nowych wie-
rzących w tym stawie” 

Jednymi z głównych przedstawicieli, których Bóg użył 

jako iskry do zainicjowania ruchu, było młode małżeń-

stwo misjonarzy – Bruce i Gloria Carltonowie1. Carlto-

nowie przyjechali do Kambodży jako koordynatorzy 

strategiczni w 1990 roku. Chociaż Bruce był już doświad-

czonym zakładającym zbory, postanowił, że nie założy 

żadnego zboru w Kambodży. Oświadczył z całą deter-

minacją, że zamiast tego będzie szkolić Kambodżan, aby 

ruch mógł wystartować.
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Bruce zaczął od zaproszenia pewnego obiecującego, świeckiego 
wierzącego, aby ten asystował mu w tłumaczeniu książki, którą pi-
sał na temat zakładania zborów. W trakcie gdy projekt się rozwijał, 
Bruce przekazał swoją własną wizję i umiejętności, zaszczepiając 
je w kambodżańskiego brata. W ciągu roku kambodżański uczeń 
zaprosił do współpracy ośmioro innych kambodżańskich męż-
czyzn i kobiet, pełnych zapału do tego, by zakładać zbory.

Carltonowie nauczali osobistej ewangelizacji, jak studiować 
Biblię, zakładania zborów i przywództwa kościelnego. Szkolenie 
było skrajnie praktyczne, zawsze wymierzone bardziej w zastoso-
wanie niż przekazanie informacji.

Do 1992 roku ci zakładający zbory pomnożyli pierwotny kościół 
w sześć zborów. W 1993 roku ich liczba urosła do 10 i potem do 
20 kolejnego roku. Na przestrzeni trzech lat liczba baptystycznych 
zborów wzrosła do 43, potem do 78, a następnie do 123.

W swojej relacji na temat tego, dlaczego Ruch Zakładania Zbo-
rów się rozwinął, Carlton przytacza doniosłość modlitwy: „Na 
przestrzeni ostatnich sześciu lat – powiedział – było więcej zmobi-
lizowanej modlitwy za naród Kambodży niż kiedykolwiek w ich 
historii”. Modlitwy były wymierzone w ochronę zakładających 
zbory i otwarcie serc nie zbawionych Kambodżan. Bóg odpowie-
dział na obie prośby. 

Modlitwa była także integralną częścią życia nowych wie-
rzących w Kambodży. Wykazywali oni silne poczucie Boże-
go bezpośredniego zaangażowania w ich życie. Znaki i cuda, 
wypędzanie demonów, uzdrowienia i inne manifestacje Bożej 
mocy były na porządku dziennym.

Szkolenie było kolejnym kluczem do sukcesu Kambodżań-
skiego Ruchu Zakładania Zboru. Carlton założył pierwszy Ru-
ral Leadership Training Program (Wiejski Program Szkolenia 
Przywódców; dalej używany ang. skrót – RLTPs – przyp. od 
tłum.) w kraju. Stał się on niezbędny dla Ruchu Zakładania 
Zborów w Kambodży. Później misjonarze zaobserwowali, że 
„tam, gdzie RLTPs był na właściwym dla siebie miejscu, zakła-
danie zborów szło w ślad za tym”.

RLTPs składał się z ośmiu modułów szkolenia, każdy z nich 
trwał dwa tygodnie tak, aby cały program mógł zostać ukoń-
czony w ciągu około dwóch lat. Skoro większość przywódców 
kościoła pracowała na dwóch etatach, pastorzy nie mogli po-
zwolić sobie, aby być z dala od swoich domów dłużej niż przez 
dwa tygodnie za jednym razem. 

Carlton także wprowadzał w czyn trwające całe życie mentor-
skie podejście do szkolenia przywództwa. „Nazwałem go Zasadą 
222” – powiedział . – „Opiera się o 2 Tm 2:2, gdzie Paweł powie-
dział Tymoteuszowi: »A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu 
świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą 
zdolni i innych nauczać«”.

Carlton zastosował Zasadę 222 jako środek zwielokrotnienia 
osobistego podejścia mentorskiego do rozwoju przywództwa. „Ni-
gdy nie rób nic w pojedynkę” – powiedział zakładającym zbory, 
ewangelistom i przywódcom kościoła. - „ Zawsze zabieraj kogoś 
ze sobą po to, abyś mógł być dla niego wzorem wizji, umiejętności 
i wartości, które kształtują twoje życie”.

Gdy Carltonowie w 1996 roku wyjeżdżali z Kambodży, zostawili 
za sobą mały misyjny zespół, pełen pasji i oddawania służbie wzra-
stającym kościołom w Kambodży. Jeden z tych misjonarzy tak to 
skomentował: „gorliwie pragnęli stać się sługami, nie szukającymi 
rozgłosu i pozostającymi w cieniu chcąc uniknąć pokusy bycia 
wzbudzającymi duże zainteresowanie ludźmi z samej czołówki”2.

W odległej prowincji, blisko granicy z Wietnamem można 

było zaobserwować, gdzie RLTPs stawało się narzędziem w powołaniu do życia po-
nad 40 nowych zborów. Zakurzone drogi wijące się przez tereny gajów bananowych 
prowadziły od wioski do wioski, każda z dziesiątkami wierzących spotykającymi się 
w domach pokrytych strzechą. 

Każdy wiejski kościół opowiadał podobną historię. Byli wierzącymi od niespełna 
sześciu lat. Spotykali się regularnie w gronie 30-50 ludzi. Każdy kościół domowy 
zdążył się przez te minione lata pomnożyć kilka razy. 

Kościoły organizowały się wokół czegoś, co nazywali „komitetem centralnym 
składającym się z siedmiu członków”. Przystosowali pojęcie wspólnego przywódz-
twa poprzez wydzielenie siedmiu diakonów, tak jak w Dziejach Apostolskich, ale 
język centralnego komitetu pochodził z ich komunistycznego kontekstu. Bruce za-
chichotał, kiedy o tym usłyszał. „To nie wyszło ode mnie – powiedział – ale wydaje 
się, że to świetny pomysł”.

Kambodżański wierzący wyjaśnił rolę siedmioosobowego świeckiego przywódz-
twa. „Mamy lidera uwielbienia, lidera nauczania biblijnego, służbę wśród mężczyzn, 
służbę wśród kobiet, służbę docierania do ludzi z zewnątrz oraz nauczyciela pisania 
i czytania” – wyjaśnił. Każda z tych ról spełnia potrzeby kambodżańskiego kościoła, 
szczególnie istotną jest potrzeba nauczyciela pisania i czytania. Czerwona Gwardia Pola 
Pata wymordowała tak wielu wykształconych Khmerów, że każda wioska teraz potrze-
buje kogoś zdolnego do nauczania pisania i czytania tych, co przeżyli. Te kościoły były 
dosłownie odbudowującym się od podstaw kambodżańskim społeczeństwem.

W odpowiedzi na pytanie: „Jak rozpocząć nowe kościoły?”, jeden z liderów 
uśmiechnął się i wskazał na kobietę w średnim wieku, stojącą w pobliżu. Była ona 
centralną postacią w komitecie, obdarowaną w dziedzinie rozpoczynania nowej 
pracy. Prowadzi ona mały sklepik na wiejskim ryneczku i kiedy ktoś spoza miasta 
podchodzi do jej straganu na zakupy, pyta ona: „Czy macie kościół baptystyczny w 
swojej wiosce?”. Jeśli odpowiedź brzmi - jak zresztą można było przewidzieć -„Co 
to jest kościół baptystyczny?”, odpowiada: „W przyszłym tygodniu przyjedziemy do 
was i opowiemy wam o tym”.

Patrząc wstecz, wydaje się, że zakładająca zbory sprzedawczyni warzyw zawsze 
kładła nacisk na to, czy mają akurat „baptystyczny” kościół w swojej wiosce, ale 
robiła tak nie dlatego, że była zapaloną członkinią swojej denominacji, ale właściwie 
doszła do wniosku, że mało prawdopodobne jest, aby ludzie wiedzieli, co to jest, co 
podnosiło szanse otrzymania zaproszenia przyjazdu i wyjaśnienia im tego.

Następnego tygodnia ona i niektórzy członkowie centralnego komitetu przyjeżdżali 
do wioski i każdy z nich dzielił się tym, jak Jezus zmienił jego lub jej życie i jak te-
raz poświęcają swoje życie, aby służyć społeczności. Pod koniec swojej prezentacji 
pytają: „Czy chcielibyście mieć kościół baptystyczny w swojej wiosce?”. Wieśniacy 
entuzjastycznie przyjmowali nową wiarę i zaczynali już tworzyć swój własny sied-
mioosobowy komitet centralny.

W kambodżańskich wsiach domy budowane są na palach z obszerną przestrzenią 
pomiędzy deskami podłogowymi a ciężką strzechą na dachu. Jednopokojowy dom 
któregoś z członków kościoła zwyczajowo służy za świątynię dla czterdziestu do 
pięćdziesięciu członków, którzy siadają na podłodze do uwielbienia wypełniającego 
atmosferę żywotnymi pieśniami chwały.

Na zakończenie nabożeństwa członkowie kościoła schodzą powoli ze schodów 
kościoła i potem przedzierają się przez pola ryżowe za wioską. W oddali można zo-
baczyć wzgórza, które zaznaczają granicę z Wietnamem.

Podczas wojny wietnamskiej ten sam pas przygraniczny formował nikczemny 
Szlak Ho Chi Minh, kanał przemytu komunistycznej broni do Południowego Wiet-
namu. Teraz wszystkie pola są spokojne, ale krajobraz był wciąż naznaczony dziura-
mi z bagnistymi stawami, jak bliznami w wyniku wojny. „To są kratery po bombach 
– wyjaśnia pewien kambodżański brat – uczynione przez Amerykanów podczas 
wojny”. Przerwał na chwilę, aby pozwolić słowom dotrzeć do świadomości i potem 
uśmiechnął się: „Ostatniej Wielkanocy – powiedział – ochrzciliśmy 70 nowych wie-
rzących w tym stawie”.

Tłum. Bożena Sand-Tasak
Fragment książki Davida Garrisona  „Ruch zakładania zborów”, która własnie 

ukazała się w języku polskim. Wykorzystany za zgodą wydawcy. k
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Niekiedy nie dostrzegamy wpływu relacji JA-TY-ON na nasze życie modlitewne 
czy skuteczność naszej służby w Kościele. A od tego, jacy jesteśmy dla siebie, bardzo 
często zależy stosunek Boga do nas i działania Jego Mocy przez nas.

Naszą uwagę chciałbym zwrócić na znaczenie i wagę związków międzyosobo-
wych (interpersonalnych). I na to, jak wzajemne relacje międzyludzkie przekładają 
się na jakość życia duchowego, naszą służbę, obecność Ducha Świętego w naszym 
życiu i na  ile mają  one wpływ na wysłuchanie naszych modlitw.

Dlaczego?!

Wiele osób pracując dla Boga - czy to poprzez głoszenie Ewangelii, czy też angażu-
jąc się w pracę na terenie  Kościoła - czuje niedosyt lub  zauważa brak owoców swo-
jej służby. Wkład pracy, trud i wysiłek wydają się być niewspółmierne do owoców i 
rezultatów. Bowiem  pokłosie pracy wydaje się być mizerne, cherlawe, a  nierzadko 
bywa, że go brak. A oczekiwania, przewidywania były takie duże!

Dlaczego brak owoców  mojej służby?
Dlaczego brak odpowiedzi na moje modlitwy?
Dlaczego Duch Święty nie objawia swojej mocy poprzez moje życie? 
Dlaczego?!
Może być wiele przyczyn i wiele odpowiedzi. Ponieważ Bóg w swoim działaniu 

i decyzjach jest autonomiczny, to tak do końca nie dowiemy się dlaczego. Ale na 
niektóre z wyżej wymienionych przyczyn chciałbym zwrócić uwagę.

Jeśli w życiu coś nam się nie układa, to na ogół odpowiedzi, a 
właściwie winnych, szukamy wokół siebie a nie w nas samych. 
Winien jest Pan Bóg, bo nas  nie  posłuchał,  zły szatan, bo sku-
sił. Winni są  wszyscy: rodzina, mąż, żona, dzieci, kościół, pa-
stor, okoliczności, zły program ewangelizacji. Wszyscy, tylko 
nie JA.                                                      

Czy rzeczywiście od nas samych  nic nie zależy? Zależy i to 
bardzo dużo.

Bóg nie błogosławi ludzi, którzy nie szanują współwyznawców.
Zwracał już na to, bardzo mocno, uwagę prorok Izajasz. Gdy 

przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego 
żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie skła-
dajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzyd-
ły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świąt i 
uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, 
stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wycią-
gacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście 
pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych 
rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze 
złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się 
dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, 

JA, TY, 

ON
Andrzej Elkowicz

Chcesz, aby twoja 

służba przynosiła 

owoce i żeby mod-

litwy  były wysłu-

chane, to szanuj 

i nie krzywdź 

współwyznawców 

(i nie tylko ich)
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wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdo-
wą!  (Iz 1:12-17).

Czy złą rzeczą jest poświęcanie wolnego czasu na oddawa-
nie Panu Bogu czci poprzez chodzenie na nabożeństwo? Albo 
uszczuplanie  swojego majątku przez składanie ofiar, kolekt na 
potrzeby służby Bożej? A modlitwa z podniesionymi rękami i 
głośne wołanie Alleluja!? Wydaje się, że  też nie zasługują na 
naganę, podobnie jak czytanie Słowa Bożego. 

Naród Boży okazywał zewnętrzne oznaki Przymierza i po-
słuszeństwa wobec Boga. Przestrzegał  pielgrzymek, składania 
ofiar, czasu modlitw.

A jednak Bóg mówi: …zakrywam moje oczy, nie wysłucham 
was,  bo na waszych rękach pełno krwi. Robi tak z powodu  wza-
jemnego braku szacunku wśród współwyznawców. Nie można 
czcić Boga, a krzywdzić innych ludzi, nie okazywać im respektu, 
poważania, uprzejmości. 

Zapytano kiedyś Pana Jezusa, które z przykazań Tory jest naj-
większe (jest  ich tam w sumie 613: negatywnych zakazów 365  
i pozytywnych nakazów 248). 

Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, 
Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.  Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, 
i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.  A drugie jest to: Bę-
dziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przy-
kazania, większego ponad te, nie masz (Mk 12:28-31). 

Pewnego razu do rabina Szammaja (około 100 p.n.e.) przy-
szedł poganin i powiedział tak: „Uczyń, proszę, mnie proze-
litą, wyznawcą Jedynego Boga. Pod warunkiem jednak, że 
nauczysz mnie całej Tory, w czasie, kiedy będę stał na jednej 
nodze”. Oburzony tym zuchwalstwem rabin przepędził go. 
Niezrażony zachowaniem Szammaja poganin poszedł do Hille-
la (faryzeusz, był dziadkiem Gamaliela, nauczyciela Tory  Saula 
- Dz 22:3). Hillel mu odrzekł: „Czym się brzydzisz, tego nie 
czyń bliźniemu. Oto cała Tora. Reszta to komentarz”.

 Sto lat później  echa tej nauki znajdujemy w słowach Jezusa 
w Mt 7:12 : Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie 
czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Pro-
rocy.

W Ewangelii Jana 15:12 czytamy: To jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 
Dalej w w. 16 Jezus  mówi o wydawaniu owoców i wysłu-
chanej modlitwie. Łączy miłość, wzajemny szacunek z wy-
dawaniem owoców i wysłuchanymi modlitwami.  Miłość to 
nie uczucie, ale właściwe (w ocenie Boga) działanie na rzecz 
drugiego człowieka.  

Jan apostoł przypomina, że my wiemy, że przeszliśmy ze śmier-
ci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci 
(1 J 3:14).

Chcesz, aby twoja służba przynosiła owoce i żeby modlitwy  
były wysłuchane, to szanuj i nie krzywdź współwyznawców (i 
nie tylko ich). A Bóg obiecuje, że będą  wyniki  twojej pracy.

Bóg nie błogosławi służby mężów, którzy nie szanują swoich 
żon i odwrotnie.

Piotr pisze w swoim liście: …żony, bądźcie uległe mężom 
swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzię-
ki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy 
wasze czyste, bogobojne życie (...) Podobnie wy, mężowie, po-
stępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem 

niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby mod-
litwy wasze nie doznały przeszkody (1 P 3,1.2.7).

Według słów Piotra żona powinna być „żywym świadectwem obecności Boga w 
jej życiu”, a nie namawiać go do swojego Kościoła, nie prawić mu przykrych i upo-
karzających  kazań, nie „karać”, jak to niektóre żony mają w zwyczaju. 

Aby pozyskać męża dla życia wiecznego, żona ma obowiązek szanować go  zacho-
wując  ufność wobec Boga. 

Podobnie i mężowie. To bardzo ważna przestroga dla obojga.
Tak długo, jak oboje nie będą się szanować, to nie będą w stanie wieść owocnego 

życia duchowego w służbie dla Boga. Życie na „stopie wojennej” w małżeństwie 
ogranicza działanie Ducha Świętego. Brat, który jest członkiem Rady Zboru, mówi 
kazania, śpiewa w zespole,  a żyje nie pojednany z żoną, będzie przeszkodą, „kulą u 
nogi” całej społeczności. Hamulcem  skutecznie zatrzymującym rozwój zboru. Jest 
on jak silnik auta, który,  uruchomiony, robi hałas wokół siebie, zużywa paliwo, ale 
stoi w miejscu.                                                                                              

Zbór jest taki, jakie są nasze małżeństwa.
Rzeczywistość jest bardzo smutna. Statystyki alarmujące. Coraz więcej małżeństw 

(i tych uważających się za wierzące) rozpada się. Rozwód poprzedza oczywiście brak 
miłości, przebaczenia, wzajemnego szacunku wobec siebie, objawiającego się nie 
tylko w słowie, ale i w zachowaniu.    Ile  wierzących małżeństw  zgodziłoby się na 
rodzaj „kościelnego Big Brothera” w swoim domu?  Ot tak, dla świadectwa, aby 
zachęcić  inne małżeństwa i rodziny do życia z Bogiem, no i pokazać swoje relacje 
z Nim. U ilu  osób wzbudziłoby to zapał i nakłoniłoby ich do wiary w Boga, do 
zaufania Mu? 

Ilu małżeństw „wierzących” dotyczą  te słowa z Listu do Rzymian 2:24: Albowiem 
z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu.

Jeśli pragniemy, aby służba nasza  była owocna, to w małżeństwie - szanujmy się! 
A modlitwy nasze nie trafią na przeszkodę. 

Bóg nie pobłogosławi służby dzieci, które nie szanują swoich rodziców.
W Liście do Efezjan 6:1-3 czytamy: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w 

Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z 
obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.

W każdym pokoleniu rodzice widząc zachowanie swoich pociech mówią: „za moich 
czasów tak nie było” albo „jaka przyszłość nas czeka”. Jak pokazuje historia , to takie same 
słowa od swoich rodziców słyszeli już starożytni Egipcjanie, kilka tysięcy lat temu.

Każde nowe pokolenie ma swój język, inny sposób wyrażania swoich 
myśli i pragnień. Widać to wyraźnie po sposobie ubierania się, fryzurach  
oraz w muzyce i sztuce. Ale to nie powinno młodym ludziom przeszkadzać 
w okazywaniu szacunku rodzicom i starszym. Ich dzieci także zakwestio-
nują ich środki wyrazu i przekazu, uznając je za „niemodne”. 

Młody człowieku, jeśli chcesz służyć Panu Bogu, w mocy Ducha Świę-
tego, swoimi uzdolnieniami i darami, jeśli Słowo Boże ma dla ciebie jakąś 
wartość, to szanuj starszych i rodziców. 

W 2 Liście do Tymoteusza 2:20.21 czytamy: W wielkim zaś domu są nie 
tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane; jedne służą 
do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym 
zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczyt-
nych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego 
dzieła dobrego.

Kościół, zbór to  Dom Pański, miejsce przebywania i działania Ducha 
Świętego. My jesteśmy naczyniami. Biblia jasno określa, jakich naczyń 
Pan Bóg używa. Każdy z nas może być użyteczny. Niezależnie od tego, po 
której stronie kazalnicy się znajduje. 

Bóg nie tylko patrzy na wygląd człowieka, jego głośną modlitwę, wyso-
kość złożonej kolekty i czas spędzony w kościele.

Bóg widzi, czy szanujemy się nawzajem i otaczany troskliwością, kiedy 
zdaje nam się, że  nikt naszego zachowania nie widzi. A  winnych naszego 
niepowodzenia w życiu duchowym i służbie oraz  przyczyn niewysłucha-
nych modlitw nie szukajmy wokół nas, ale zacznijmy od…  siebie. k
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List do Galacjan ma do czynienia z tymi, którzy choć nawrócili się do 
Chrystusa, to jednak trzymali się jeszcze swoich starych poglądów i zwy-
czajów. Jak wiemy z księgi Dziejów Apostolskich, niektórzy nawróceni 
na chrześcijaństwo Żydzi uważali, że obok wiary chrześcijańskiej należy 
przestrzegać jeszcze zasad zakonu żydowskiego. I właśnie w zborach ga-
lackich takie przekonanie zaczęło się szerzyć. Dlatego Paweł bardzo wy-
raźnie powiedział im: Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie 
szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski, albowiem my oczekujemy 
spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezu-
sie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest 
czynna w miłości. Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłuszny-
mi prawdzie – trwać w posłuszeństwie wobec prawdy czy trwać przy praw-
dzie? (Ga 5:4-7).

Jakże smutną jest rzeczą, gdy nawrócony do Chrystusa człowiek nagle 
staje się obojętny religijnie, traci swoją pierwszą miłość i w końcu odpada 
od wiary. A już tragedią jest, gdy gorliwi wierzący, którzy głosili Słowo 
Boże i prowadzili innych do Chrystusa, po pewnym czasie tracą tę gorli-
wość i odwracają się od swego Pana! Właśnie tacy znaleźli się w zborach 
galackich gdzieś koło 56 roku naszej ery. Fałszywi nauczyciele przekonali 
ich, że oprócz wiary w Chrystusa muszą oni jeszcze poddać się Prawu Moj-
żeszowemu i na znak tego poddaństwa dać się obrzezać. „Biegliście do-
brze – mówi Paweł – któż wam przeszkodził...” Paweł porównuje tu życie 
chrześcijańskie do biegu. W 1 Kor 9:26 napisał: Ja tedy biegnę, nie jakby 
na oślep... lub Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem 
(2 Tm 4:7). Podobnie mówi autor Listu do Hebrajczyków: Biegnijmy wy-
trwale w wyścigu, który jest przed nami (12:1). 

Na trasie tego biegu znajdują się różne przeszkody. Nasz tekst mówi, że 
mogą one utrudnić nam ten bieg, mogą zmylić trasę lub nawet nas zatrzy-
mać. Wiadomo przecież, że w czasie zawodów sportowych należy ściśle 
stosować się do określonych przepisów. Dosłowne tłumaczenie tego tekstu 

brzmi: Kto stanął na drodze waszego posłuszeństwa? 
Kto potrącił czy popchnął was w tym biegu? Lub jak 
podaje to nowy przekład: Kto wam przeszkodził w słu-
chaniu prawdy? Kto z ludzi lub jakie wydarzenie? Dla-
czego i gdzie skręciliście z trasy biegu? Zastanówmy się 
zatem, co przeszkodziło tym, którzy odeszli od zboru, a 
czasem i od wiary w Chrystusa.

1. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może 
spowodowało to niekonsekwentne życie innych wierzą-
cych? Jeżeli tak, to posłuchajcie słów Piotra: To przecież 
jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was, 
i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady (1 
P 2:21). Wasza trudność polega na tym, że patrzycie na 
innych chrześcijan i idziecie za ich przykładem. Może 
nawet postawiliście ich na piedestał, a gdy zobaczyli-
ście, że nie są oni doskonali, jak dotąd uważaliście, zo-
staliście zniechęceni, popadliście w rozczarowanie. Wa-
szym najwyższym i jedynym przykładem miał być Pan 
Jezus. Autor Listu do Hebrajczyków radzi wszystkim: 
Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i 
ją doskonali (12:2). Najważniejszą rzeczą jest patrzenie 
nie na siebie, nie na innych chrześcijan czy trudne sytu-
acje, lecz na samego Pana Jezusa Chrystusa.

2. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może 
przestraszyliście się prześladowań, spotkaliście się z nie-
zrozumieniem i wrogością? W czasie biegu może być 
niesprzyjająca pogoda, czasem trzeba biec pod wiatr, w 
deszcz. Wtedy zwróćcie uwagę na słowa Jezusa: Na świe-
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cie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (J 16:33). Wielu 
młodych ludzi po swoim nawróceniu w szkole lub w pracy spotkało się 
z niezrozumieniem, pogardą, lekceważeniem, a nawet wrogością wobec 
siebie. Nawet rodzice i przyjaciele od nich się odwrócili. Znam przypadki, 
gdy rodzice wydziedziczyli swoje wierzące w Chrystusa dzieci, odmówili 
opłacania ich nauki w szkole, wyrzucili z domu i ze swojej pamięci! A w 
krajach muzułmańskich nawróconych do Chrystusa czeka śmierć i to z rąk 
ich najbliższych. To przykre i przygnębiające, ale Pan Jezus powiedział: 
Błogosławieni jesteście, gdy z Mojego powodu będą wam ubliżać, prześla-
dować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie 
się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie (Mt 5:11-12). A my 
stale oczekujemy sprawiedliwości w tym świecie! W Pana Jezusa rzucano 
kamieniami (J 8:59), na Jego głowę wciśnięto cierniową koronę (J 19:1-3), 
publicznie szydzono i naśmiewano się z Niego (Łk 23:33-38), by w koń-
cu ukrzyżować. Dlatego cierpienie ze względu na wiarę w Chrystusa jest 
uważane za wielki przywilej. Do wierzących Filipian Paweł pisze: Wam 
bowiem zostało darowane ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wie-
rzyć, ale też dla Niego cierpieć (Flp 1:29). 

3. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może przeszkodziło wam 
w tym surowe doświadczenie lub wielki smutek? Choroba, ból nogi czy 
żołądka. Czasem właśnie to jest powodem kwestionowania Bożej wier-
ności. Ale autor Listu do Hebrajczyków twierdzi: Pan bowiem karci tego, 
kogo kocha, chłoszcze zaś każdego, którego przyjmuje za syna (12:6). Pan 
najpierw poddaje próbie każdego, kto pragnie Mu służyć. Chce przeko-
nać się, czy nasze pragnienie służby jest dosyć głębokie, czy w niej mimo 
trudności wytrwamy. Dlatego w czasie naszej ziemskiej wędrówki nas do-
świadcza. Słowo karci czy karze, dosłownie znaczy wychowuje, tak jak 
dobrzy rodzice wychowują swoje dziecko. Dlatego dopuszcza wiele prób, 
poddaje wielu sprawdzianom, abyśmy nauczyli się być od Niego zależni, 
z Niego czerpali swoje siły duchowe, aby nasza wiara się pogłębiała i aby-
śmy coraz bardziej upodabniali się do Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus 
powiedział: Szczęśliwy jest ten, kto się nie gorszy z Mojego powodu (Łk 
7:23). Są bowiem tacy, którzy z różnych powodów obrażają się na Boga, 
uważają bowiem, że po uwierzeniu w Chrystusa ich życie będzie wolne od 
trosk i kłopotów, będzie zawsze radosne i satysfakcjonujące. I to nieraz jest 
przeszkodą w tym dobrze rozpoczętym biegu chrześcijańskiego życia.

4. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może tą przeszkodą był urok 
tego świata i panujący w nim styl życia? Wpływ otoczenia, krytyka ze strony 
ludzi świeckich, to ważny zniechęcający czynnik. Jeżeli tak, to posłuchajcie, 
co mówi Pismo Święte: Nie miłujcie świata ani tego, co jest w świecie (1 J 
2:15). Nie da się miłować Pana Jezusa i jednocześnie miłować świat. Pan 
Jezus powiedział: Nikt nie może służyć dwom panom... nie możecie służyć 
Bogu i mamonie (Mt 6:24). Tylko ci, którzy prowadzą jakieś interesy wie-
dzą, jak trudno jest dzisiaj je uczciwie prowadzić. Nawet wierzący ulegają 
pokusie oszustwa, ukrywania dochodów czy wprost nieuczciwości. Świat 
pociąga wielu i jak chwasty zagłusza wzrost rozwijającego się ziarna Słowa 
Bożego. Ludzie tacy mówią wtedy: w sercu to jestem wierzący, ale w prak-
tyce, wiesz, trzeba żyć według zasad tego świata. Paweł ubolewał nad tym, 
że jego bliski współpracownik Demas opuścił go, gdyż umiłował świat do-
czesny (2 Tm 4:10). Na czym to polegało? Nie wiadomo, ale może chciał tak 
żyć jak wszyscy, może jako młody mężczyzna zakochał się w dziewczynie, 
której odpowiadało życie osiadłe, a nie ciągłe wędrówki z Pawłem. A może 
była to dziewczyna w ogóle niewierząca?  Jakże wiele pokus stoi na drodze 
młodego wierzącego człowieka!

A jakże wielki wpływ mają na nas środki masowego przekazu! Są i tacy, 
którzy całymi dniami wysiadują przed telewizorami, ich umysły są przepeł-
nione tym światem. Podświadomie powoli przyswajają sobie styl myślenia 

i życia tego świata. Ewangeliczne wymagania i wartości 
powoli schodzą na dalszy plan. Zapominamy o tym, że 
powinniśmy myśleć tylko o tym, co prawdziwe, szla-
chetne, sprawiedliwe, nieskalane, przyjazne, chwalebne, 
co jest cnota i godne pochwały (Flp 4:8). Wielu ulega 
wpływom tego świata i zbacza z drogi prawdy i poświę-
cenia. Zaczęli dobrze, byli gorliwi, modlili się i czytali 
Pismo Święte, regularnie uczęszczali na nabożeństwa, 
ale powoli zaczęli się ociągać, coś zaczęło im w tym 
przeszkadzać, już nie potrafili publicznie się pomodlić, 
by w końcu zupełnie zniknąć ze środowiska ludzi wie-
rzących.

5. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może 
przeszkodą tą było zaniedbanie społeczności z Panem? 
Pan Jezus powiedział: Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał 
w was (J 15:4). Trwać to stale przebywać, co inne prze-
kłady oddają jako mieszkać. A zatem Jezus powiedział: 
mieszkajcie we Mnie... Pozwólcie mi osłaniać was ze 
wszystkich stron, przebywajcie w cieple i świetle mojej 
miłości. Przebywać w Jezusie, to przebywać w Jego Sło-
wie. Wielu chrześcijan zaniedbuje dobry zwyczaj czy-
tania Pisma Świętego w kręgu swojej rodziny, wspólne 
modlitwy przy końcu dnia czy przed posiłkami. Pismo 
Święte tak jak dawniej nie pozostaje na stałe w ich ser-
cach, nie kształtuje już ich charakterów, nie powstrzy-
muje od świeckich rozrywek i świeckiego stylu życia. 
A przecież Pismo Święte jest pożyteczne do nauczania, 
przekonywania, do wychowywania w sprawiedliwo-
ści, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do 
czynienia wszelkiego dobra (2 Tm 3:16-17). Ludzie ci 
zaczęli zaniedbywać regularny udział w nabożeństwach, 
nie cieszą ich spotkania z braćmi i siostrami, czują się 
coraz bardziej wyobcowani ze społeczności ludzi wie-
rzących. I dlatego nie rozwijają się duchowo, żyją swoim 
własnym życiem, nie dbają o innych, a jedynie oczeku-
ją troski ze strony innych. Dobrze zaczęli swoje życie 
chrześcijańskie, ale zaniedbali swoją społeczność z Pa-
nem i dlatego zwolnili bieg, a niektórzy nawet zeszli z 
jego trasy. Troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają 
zasiane w nich kiedyś Słowo Boże (Mt 13:22).

6. Biegliście dobrze, kto wam przeszkodził? Może na 
waszej drodze pojawiło się świadome nieposłuszeństwo? 
Może należałoby usłuchać głosu proroka, który nawo-
ływał: Poprawcie swoje postępowanie i swoje uczynki i 
słuchajcie głosu Pana (Je 26:13). Nie wystarczy o tym 
pomyśleć czy nawet o to się modlić, należy coś z tym 
zrobić! Inaczej mówiąc trzeba podjąć praktyczne kroki i 
kogoś przeprosić, zwrócić zaciągnięty dług, może nawet 
przestać z kimś się przyjaźnić, wyznać swój od dawna 
ukrywany grzech, przyznać się do swego uporu i zawzię-
tości w jakiejś sprawie. Pismo Święte mówi: Kto ukry-
wa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i 
porzuca, dostępuje miłosierdzia (Prz 28:13). Jakże wielu 
z uporem twierdzi, że ma rację, choć ogólnie wiadomo, 
że jej nie mają. Trudno im się zgodzić z innymi, obsta-
ją przy swoi zdaniu, ponieważ nie potrafią się ukorzyć, 
zawsze są sprawiedliwymi, nie przyjmują do wiadomo-
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ści tego, że nadal są grzesznikami. Wspólnie śpiewają 
Panu na chwałę, modlą się, ale ich serce pozostaje glebą 
kamienistą. Na początku byli uprzejmi i mili, ale potem 
stali się szorstcy i odpychający. Jakieś wyraźne nieposłu-
szeństwo nie pozwala im wrócić do zboru i przeprosić 
tych, których swoim postępowaniem skrzywdzili. Wolą 
pójść ze światem niż pojednać się z braćmi i siostrami. 
Dobrze zaczęli, ale źle kończą.

7. Biegliście dobrze, co jeszcze wam w tym biegu 
przeszkodziło? Słowo Boże ostrzega: Uważajcie, aby-
ście nie zrezygnowali ze słuchania Tego, który mówi. 
Jeśli bowiem tamci (Izraelici) nie uniknęli kary... to o 
wiele bardziej nie unikniemy jej my (Hbr 12:25). Słu-
ga, który zna wolę swego pana... a nie postąpił według 
jego woli, odbierze wiele razów... Komu wiele dano, 
od tego wiele będzie się wymagać (Łk 12:47). Kto po-
znał łaskę zbawienia, ale ją zlekceważył, ten ponow-
nie krzyżuje Syna Bożego i wystawia Go na szyder-
stwo (patrz Hbr 6:4-6), a przez to jak sucha ziemia 
utwardza swoje serce, traci możliwość społeczności z 
Bogiem. Co innego stanęło na drodze waszego biegu? 
Dlaczego odeszliście od społeczności wierzących? 
Czy była to wyłącznie ich wina? Dlaczego nie zauwa-
żyliście też swojej winy? Dlaczego mimo wszystko 
nie trwaliście w Jezusie i w Jego Słowie? Dalibyście 
dobry przykład swojej dojrzałości, bylibyście zbudo-
waniem dla innych i nadal bieglibyście dobrze, zgod-
nie z zasadami tego biegu.

Biegliście dobrze. Nowy przekład podaje: biegliście 
pięknie (lub wspaniale – BT)! Jakże miło było wtedy na 
was patrzeć! Byliście tak rozmodleni, tak głośno śpiewa-
liście. Dotrzymywaliście sobie kroku, znajdowaliście się 
na czele biegu,  czołówka ta nadawała właściwe tempo 
wszystkim innym, wszyscy trzymaliście się razem. Co 
się teraz z wami stało? Kto lub co wam przeszkodziło w 
tym wspólnym biegu? Dlaczego teraz ten bieg jest taki 
bezładny, wielu z niego odpadło, drudzy pobiegli lub po-
szli swoimi drogami. Co się z wami stało, Galacjanie?! 
Co się dzieje z wieloma tymi, którzy tak niedawno z 
nami tu się modlili i śpiewali na chwałę Panu? Na po-
czątku wszystko było pięknie, potem nieco poszarzało, 
by w końcu stać się brzydkie. 

Może to odnosić się do tych, których jest nie ma w 
zborze, albo tych, którzy siadają na coraz dalszych miej-
scach, potem na balkonie, by w końcu zupełnie znik-
nąć. Drogi bracie i droga siostro, niech nasz bieg będzie 
dobry, piękny, atrakcyjny, pociągający za sobą innych. 
Jakże niedużo trzeba, by zwolnić kroku lub zboczyć z 
wyznaczonej trasy! Twój i mój bieg to nie tylko nasza 
osobista sprawa, to również przykład dla innych. Zachę-
camy ich w tym biegu czy jedynie przeszkadzamy i znie-
chęcamy? Nie poddawajmy się negatywnym postawom 
innych ludzi, pozostańmy do końca wierni swemu Panu! 
Niech nasz bieg będzie tak dobry teraz, jakim był na po-
czątku. Oby słowa „biegliście dobrze, któż wam prze-
szkodził?” nie odnosiły się do ciebie i do mnie! Niech 
dobry Bóg prowadzi i wspiera nas w naszej dalszej ży-
ciowej wędrówce.                                                                                

Co pięć lat młodzież baptystyczna spotyka 
się na wspólnej konferencji gdzieś na świe-
cie – tym razem w Lipsku w Niemczech. Z 

radością zapraszamy do uczestnictwa w tym 
wydarzeniu, które może zmienić Twoje życie. 
Wejdź na stronę www.dive-deeper.org, aby 

uzyskać informacje na temat konferencji oraz 
nawiązać kontakt z nowymi przyjaciółmi.

Światowa Konferencja Młodzieży Baptystycz-
nej jest okazją do wspólnego uwielbienia i 

społeczności, otwiera możliwości do tworzenia 
partnerstwa misyjnego, ewangelizacji, nowych 

służb oraz nawiązania relacji wykraczających 
poza bariery kulturowe. Każdy uczestnik bę-
dzie mógł znaleźć się w małej grupce, która 

zapewnia społeczność z innymi oraz poranne 
społeczności biblijne. Tego typu konferencje 
nie przestają wskazywać młodym ludziom na 
Jezusa Chrystusa, jako ich Zbawiciela i Pana.

Minnie Jackson, długoletni pracownik Świa-
towego Aliansu Baptystycznego, powiedziała: 

„Każda z minionych konferencji młodzie-
żowych miała swój własny, niepowtarzalny 

klimat! (...) Z pewnością stoi przed nami 
wielkie wyzwanie. Delegaci z całego świata 
mają duże oczekiwania i są pełni entuzja-

zmu; już nie mogą się doczekać, aby przyje-
chać do Niemiec, nawiązać nowe przyjaźnie, 

uczestniczyć w społeczności i uwielbieniu. 
15. Światowa Konferencja Młodzieży 

Baptystycznej – to wydarzenie, na któ-
re wszyscy z niecierpliwością czekamy. 

www.dive-deeper.org

k
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Mała dziewczynka przyszła do swojej mamy i po-
wiedziała: „Ja myślę, że tam w niebie oni myślą, że ja 
nie żyję”. Matka, zdziwiona, odpowiedziała jej: „Ale 
dlaczego, dlaczego, Marysiu myślisz, że oni przypusz-
czają, że ty nie żyjesz?”. „No, więc – odpowiedziała 
dziewczynka – dlatego, że od tygodnia ani razu się nie 
pomodliłam”. 

Nie chciałbym, żeby w niebie kiedykolwiek pomy-
śleli, że mój zbór jest martwy, bo od dłuższego czasu 
nikt się z wiarą, żarliwie nie modlił. Chciałbym,  żeby-
śmy byli Kościołem modlitwy, żeby to była nasza cecha wy-
różniająca. Każdy zbór, do którego Paweł pisał swoje listy, miał 
jakąś swoją cechę charakterystyczną. A to miłość, a to wierność, 
a to wiara itd. Chciałbym, żeby taką cechą wyróżniającą, charak-
teryzującą mój zbór i mój Kościół była żarliwa modlitwa wiary.  

Pięknie na ten temat pisał John. C. Ryle: „Wiara jest dla du-
szy tym, czym życie dla ciała. Modlitwa jest dla wia-
ry tym, czym oddychanie jest dla życia. Jak człowiek 
może żyć nie oddychając? – to przekracza moje  poję-
cie. A jak człowiek może wierzyć i nie modlić się – to 
też przekracza moje pojęcie”.  

Ciekawe jest to, że w Starym Testamencie nie znaj-

Spotkanie na 
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ze Stwórcą 
Wszechświata

Włodek Tasak
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dziemy wiele nauczania na temat modlitwy, choć modlitwa jest tam 
obecna bardzo wyraźnie. Natomiast Jezus bardzo zdecydowanie dał do 
zrozumienia, jak ważna jest modlitwa w życiu wierzącego człowieka.  

Spotkanie z Ojcem - nauka
A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, 

stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zapraw-
dę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, 
wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca 
swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci 
tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni 
mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do 
nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem 
zanim go poprosicie (Mt 6:5-8).

Jezus zaczyna od tego, że pokazuje, iż modlitwa nie jest publiczną de-
monstracją czegokolwiek, ale specjalnym, osobistym spotkaniem z Bo-
giem. Oczywiście nie tylko – ale to indywidualna modlitwa jest sednem, 
modlitwa wspólna jest skutkiem tamtej. Incydentalnie może być odwrot-
nie, ale zasada jest właśnie taka. 

Dlaczego Jezus mówi o modlitwie w zamknięciu? Myślę, że chce nam 
pokazać ważność tego, że spotykamy się z Ojcem. Zamykając za sobą 
drzwi tego pokoju modlitwy, zostawiamy za nimi wszystko to, co narzu-
ca nam organizację naszego dnia i naszego życia.  

Znana jest wypowiedź Marcina Lutra na temat modlitwy: „Mam tak 
wiele do zrobienia, że najpierw muszę spędzić trzy godziny na modli-
twie”. My niestety robimy zwykle odwrotnie. Może dlatego o Lutrze 
wiedzą wszyscy, a o nas tylko rodzina i najbliżsi znajomi.  On zdążył 
pomimo tego, że każdego dnia miał o 3 godziny mniej na realizację swo-
ich zadań. Ale na tym właśnie polega Boża ekonomia: odejmując sobie 
- pomnażasz. Zatrzymując przy sobie – odejmujesz i tracisz. 

Zatrzaskujemy za sobą drzwi wskazując na to, że kluczowe jest dla nas 
spotkanie z naszym Bogiem. Nie ma ważniejszej Osoby, dlaczego więc 
mamy problem ze stosowaniem tej zasady?

Jezus powiedział: módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Oj-
ciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Może naszym problemem 
jest to, że Bóg ukryty jest przed nami, dopóki zaprzątnięci jesteśmy róż-
nymi sprawami, także tymi, z którymi przyszliśmy do Niego. 

Naszym problemem jest często to, że przychodzimy załatwić sprawę, a 
nie spotkać się z Ojcem. Kiedy idziemy do urzędu, nie obchodzi nas, kim 
jest ten, kto siedzi za biurkiem. Jakim jest człowiekiem, jaką ma rodzi-
nę, nawet nie pamiętamy po wyjściu, jak wyglądał. I to jest zrozumiałe. 
Przyszliśmy  „w sprawie”, a nie „do”. Natomiast z Bogiem jest dokładnie 
odwrotnie. Przychodzimy „do”, a nie „w sprawie”. Potrzebujemy więc 
czasu, aby móc się skupić na osobie, z którą przyszliśmy się spotkać. 
Wyrzucamy szybko z siebie to, co mamy do powiedzenia, przedstawili-
śmy sprawę i ruszamy pospiesznie do naszych obowiązków – czekając 
na odpowiedź w ustawowym terminie. 

Nie tak! Wróć! 

„Ojciec objawi siebie temu, kto porzuci ludzkie i 
ziemskie sprawy, aby czekać wyłącznie na Niego” - 
pisał Andrew Murray. Potrzebujemy trochę czasu, aby 
się wyciszyć z tego zgiełku, jaki nas otacza. Potrzebu-
jemy nastroić nasze zmysły na spotkanie z Bogiem.   

Nie bój się ciszy
Kiedy spotykają się ludzie nie mający ze sobą głębokiej 

relacji – bardzo boją się ciszy. Rozmawiają o wszystkim, 
poruszają wciąż nowe wątki, byleby nie zapadła obez-
władniająca cisza. Bliscy sobie ludzi nie obawiają się 
ciszy, patrzą wtedy na siebie, albo i nie, ale nie są skrę-
powani ciszą, która poprzedza coś być może ważnego, 
szczególnego. 

Czyż nie tak jest z Bogiem, kiedy się z Nim spo-
tykamy? Mówimy, mówimy, mówimy – chwila ci-
szy, jeszcze tylko kończymy formułą pożegnania i 
zaraz już nas tam nie ma. A gdzie czas, żeby pobyć 
razem? Dlaczego tak się nam śpieszy, albo krępuje-
my się ciszą? Bóg lubi ciszę. Cisza poprzedza Jego 
odpowiedź. 

Jezus słowami: Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do ko-
mory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się 
do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, odpłaci tobie – chciał nas 
zachęcić, mówiąc, że jesteśmy w dobrym miejscu. 
Przyszliśmy tam, gdzie Ojciec na nas czeka. To jest 
to miejsce, w którym zawsze można Go znaleźć. 

Kiedy nasza modlitwa jest pospieszna i chaotyczna, 
w biegu, pośród zgiełku codzienności – przypomina 
ona spotkanie z ważną dla nas osobą, którą zaprosi-
liśmy do ogromnej graciarni, zastawionej bez ładu 
i składu mnóstwem różnych przedmiotów, w dodat-
ku część z nich jest uruchomiona wydając przy tym 
mnóstwo hałasu. Wszystko to powoduje sytuację, w 
której nie wiemy, czy ta osoba już jest, bo trudno ją 
znaleźć w tym bałaganie, a nawet jak wejdzie tam 
już po nas, nie zorientujemy się z powodu panują-
cego hałasu. 

Oczyśćmy więc nasz umysł, przygotujmy go na 
spotkanie z Ojcem. Oczekujmy tego spotkania, jako 
czegoś ważnego – w końcu sam Stwórca Wszech-
świata ma do nas mówić. A ma nam wiele do powie-
dzenia, wyjaśnienia, zachęcenia.  

W myśl słów Thomasa Fullera: „Modlitwa… klucz do 
dnia i kłódka dla nocy”. Możemy na te słowa popatrzeć 
dwojako. Z jednej strony: modlitwa przysposabia nas do 
zadań, które są przed nami i uwalnia od bagażu tego, co 
się już zdarzyło, jest za nami. Z drugiej strony, bardziej 
poetycko: Modlitwa rozjaśnia przed nami to, co dotąd 
niewiadome – wystawia je na światło dnia i napełnia 
pokojem i odwagą, by kroczyć ku temu w świetle dnia, 
które zawsze dodaje nam odwagi. Brzask dnia obrazuje 
początek czegoś, co nas czeka, czegoś dobrego, przyja-
znego. Jednocześnie Bóg uwalnia nas od lęku przed nie-
znanym, niepewnym, czego synonimem jest noc. Nasza 
własna modlitwa zamyka przystęp do nas niepewności, 
lęku, obawy, zwątpienia. Dzięki temu możemy uchwycić 
się słów George’a Whitefielda: „Podejmuj wyzwanie co-

„Prawdziwa modlitwa 
jest proszeniem Boga 
o to, czego On chce” 
(William Barclay).
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dziennie z Chrystusem, wychodź z Jego siłą, a On uczyni 
cię zdolnym do czynienia cudów”. 

To jest skutek właściwie spędzonego czasu z Ojcem. Do-
brego wykorzystania tej możliwości, jaką nam On sam daje.  

Nie wstydź się swojego Ojca
Ale jest jeszcze jeden problem, jaki nam doskwiera na 

myśl o tym spotkaniu. Nasza znikomość, grzeszność, po-
spolitość w konfrontacji z Bogiem Wszechświata. 

Jeszcze raz przypomnijmy sobie, z kim mamy się spot-
kać. Z Ojcem. Nie z królem, który jest świadomy swe-
go majestatu i bariery, jaka jest między nami: monarchą 
i poddanym. Przychodzimy do Ojca – który jest Królem 
– to prawda. Ale i Ojcem. A w tym przypadku – przede 
wszystkim Ojcem. 

Nie myśl, że ostatnio raczej nawalasz, że brakuje ci 
żarliwości, miejsce entuzjazmu niepodzielnie zajęły 
ociężałość i mozół. Ojciec nie czeka, że zadziwisz Go 
ślicznie zadeklamowanym wierszykiem, wzruszającą 
laurką. On czeka właśnie dlatego, że chce znowu Cię 
zapewnić o tym, jak bardzo cię kocha, jak bardzo na 
ciebie czeka, jak mocno chce cię wesprzeć i pocieszyć 
lub wzmocnić. Uczmy się od Abraham Lincolna, któ-
ry powiedział: „Byłem rzucany na kolana wiele razy 
przez wszechogarniające przekonanie, że nie mam 
absolutnie żadnego innego miejsca, gdzie miałbym 
pójść po rozwiązanie”.  

Owszem, Bóg lubi się z nami spotykać, w końcu 
jesteśmy Jego dziećmi – jest to dla Niego miłe i za-
leży Mu na tej więzi. Ale dla nas to jest zupełnie inna 
kategoria ważności. Potrzebujemy tych spotkań, jak 
powietrza do życia. Właśnie na to zwrócił uwagę Jo-
nathan Edwards : „Modlitwa jest tak naturalnym wy-
rażeniem wiary, jak oddychanie – wyrażeniem życia”. 
W przeciwnym wypadku nasze życie będzie ciągłym 
krztuszeniem się i łapczywym, spazmatycznym chwy-
taniem powietrza, jak w przypadku kogoś, kto się dusi 
i wie, że nie może swobodnie nabrać tego powietrza 
tyle, ile potrzebuje. 

Nie zmieniasz Boga, ale siebie
Z tą świadomością naszej znikomości łączy się na-

stępna zasada, którą Jezus przedstawił swoim uczniom: 
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; al-
bowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą 
wysłuchani.

Wielomówność to nie tylko długość modlitwy, ale i jej 
forma – pewien rodzaj  elokwencji i wyszukana ozdob-
ność w zwracaniu się do Niego. Stara modlitwa żydowska 
rozpoczynała się od 16 różnych przymiotników określają-
cych imię Boga. Jeśli człowiek bardziej myśli o tym, jak 
powinien się modlić, niż o tym, o co powinien się modlić 
– to znaczy, że ma problem, o którym mówi tu Jezus. 

Niektórzy mają problem z modlitwą, bo wydaje im się, 
że nie potrafią się ładnie modlić, że ich modlitwy są takie 
niezgrabne. Ale Bogu nie zależy na tym, byśmy modlili 
się pięknie, ale żebyśmy modlili się szczerze. Rozmawiali 
ze swoim Ojcem, a nie deklamowali Mu adoracje. Modli-
twa to nie konkurs krasomówczy. 

Dalej Jezus mówi: Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, 
czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

Tu dotykamy jednego z największych problemów związanych z modlitwą. 
Skoro Bóg wie – po co się modlić? Jezus chce pokazać przez to – nawiązując 
przy tym do poprzedniej myśli, że  nie musimy jak poganie swoimi natarczy-
wymi prośbami przymusić niechętnego Boga, aby nas wysłuchał. 

Czyż nie miał racji Clive Staples Lewis mówiąc: „Nie modlimy się, 
żeby zmienić Boga. Modlimy się, by zmienić siebie”?

Kiedy wyrażamy naszą prośbę – jeszcze lepiej, kiedy czynimy to na 
głos, a nie jedynie w duchu – formułujemy ją, precyzujemy, określamy. 
Staramy się przedstawić Bogu w możliwie pełny sposób. I to dla nas 
samych jest już pewną weryfikacją – ważności, słuszności, odpowied-
niości. Uczymy się o tej sprawie przedkładając ją Bogu. On i tak ją zna, 
ale my dzięki temu znamy ją lepiej niż przedtem. Uczymy się też o sobie. 
Na ile jesteśmy w stanie zaangażować się w dany problem, w życie danej 
osoby, na ile zależy nam. Czy jesteśmy wytrwali, czy wierzymy? 

Jeśli odpowiedź będzie się opóźniać, nauczy nas to i zaufania, i wy-
trwałości, kiedy będziemy sobie powtarzać: Ojcze, Ty wiesz, czego po-
trzebuję. Jeśli nie dajesz, to nie dlatego, że nie wiesz, czego potrzebuję. 

Tym, od czego w dużej mierze zależy jakość i siła naszej modlitwy, jest 
nasz obraz Boga. Jeśli widzimy w Bogu kochającego Ojca, który chce 
dawać dobre dary swoim dzieciom, brak Jego odpowiedzi w pożądanym 
przez nas czasie nic w nas nie zmieni – nie przestaniemy się modlić i 
wierzyć Bogu. Jeśli jednak nie jesteśmy pewni Bożej dobroci i opiekuń-
czości względem nas – brak oczekiwanej odpowiedzi może spowodować 
reakcję w rodzaju padnięcia dziecka na ziemię i bicia w nią pięściami 
i nogami w złości i rozczarowaniu. Ale to by znaczyło, że musimy od 
początku uczyć się, kim jest Bóg, bo chyba jeszcze Go dostatecznie nie 
poznaliśmy. 

Spotkanie z Ojcem - przykład Jezusa
Na koniec zobaczmy, że Jezus własnym życiem dawał przykład swoim 

uczniom i pokazywał na jedność swoich słów i czynów. 
A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy na-

stał wieczór, był tam sam (Mt 14:23). Takich sytuacji w Jego życiu było 
bardzo dużo. Wyraźnie z nich widać, jak Jezus czerpał siłę od swego Ojca 
i jak ważne to było dla Niego. O ileż bardziej jest to ważne dla nas. 

Spotkanie z Ojcem było dla Niego odpoczynkiem po trudach dnia. 
Uczmy się odpoczywać poprzez spotkanie z Ojcem. 

Spotkanie z Ojcem było dla Jezusa inspiracją do dalszych poczynań. Ucz-
my się szukać inspiracji w modlitwie, a nie naśladując cudze pomysły. 

Spotkanie z Ojcem było dla Jezusa okazją do przypomnienia sobie, że 
to, co robi, jest częścią większego zamierzenia, nad którego sukcesem 
czuwa sam Ojciec, który pomoże Mu wykonać Jego część zadania. Pa-
miętajmy o tym. Jesteśmy tu ze względu na Boga i tak naprawdę dla 
Niego, nie dla siebie. 

Bogu nie zależy na 
tym, byśmy modlili 
się pięknie, ale 
żebyśmy modlili 
się szczerze

k
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Chociaż nie formułują oni swojej wiary dokładnie 
w taki sposób lub nie rozkładają tak akcentów, więk-
szość baptystów utożsamia się z poniższymi stwier-
dzeniami co do zakresu swojej wiary. Oto one:

1. Panowanie Jezusa Chrystusa
Tematem kazania Piotra w dniu Zielonych Świąt 

było stwierdzenie: „Jezus jest Panem i Bogiem” i 
prawda ta jest podstawową zasadą wiary baptystów.

Jako Pan i Bóg Jezus jest Głową Kościoła, a Jego 
prawdziwi naśladowcy stanowią Ciało, przez które 
działa Jego Duch.

Jezus Chrystus jest Panem wszystkich i dlatego 
Jemu należy się posłuszeństwo we wszystkich spra-
wach. Jest On suwerennym Panem nad wszystkimi, 
Królem królów i Panem panów. Zarówno w sprawach 
doczesnych, jak i wiecznych jedynie On jest Panem i 
Mistrzem.

2. Wystarczalność Pisma Świętego
Od tych, którzy uznają nad sobą najwyższą władzę 

Jezusa Chrystusa, baptyści nie oczekują innego wy-
znaniowego sprawdzianu, jakiejkolwiek absolutnej 
zasady wiary i praktyki z wyjątkiem tego, co zawiera 
się w Piśmie Świętym.

Baptyści nigdy nie odwołują się do starożytnych zwy-
czajów, uchwał soborowych czy ludzkich tradycji, a 
tylko do Pisma Świętego. W sprawach wiary i praktyki 
baptyści mają tylko jeden autorytet i dlatego stale zapy-
tują: A co na ten temat mówi Pismo Święte?

3. Wolność jednostki
Baptyści wierzą, że „gdzie Duch Pański, tam wol-

ność”, która czasem jest nazywana „wolnością du-
szy” i dotyczy każdego dziecka Bożego. Zbawienie 
jest „dla każdego, kto wierzy”,  jest ono indywidual-
nym przeżyciem i indywidualną odpowiedzialnością 
jednostki.

Każda jednostka jest moralnie wolną istotą, stwo-
rzoną na podobieństwo Boże i dlatego moralnie odpo-
wiedzialną przed Bogiem. Każdy człowiek musi mieć 
zapewnione prawo do wiary lub niewiary w Boga, do 
okazywania Mu posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa, 
do wyrażania lub niewyrażania Mu czci według prze-
konań własnego sumienia.

Podkreślając prawo do oddawania Bogu czci we-
dług wskazań własnego sumienia, baptyści domagają 
się takiego prawa również dla innych - nawet tych, 
którzy posiadają bardzo różne przekonania i stosują 
odmienne praktyki.

4. Odrodzone członkostwo zborowe
Według baptystów Kościół Jezusa Chrystusa składa 

się tylko z tych, którzy osobiście i indywidualnie wy-
znali Jezusa Chrystusa Panem i Mistrzem swojego ży-
cia i przez wiarę narodzili się do rodziny Bożej i spo-
łeczności z innymi wierzącymi w Jezusa Chrystusa.

Baptyści utrzymują, że warunkiem członkostwa 
zborowego jest osobiste doświadczenie, przez wiarę 

i posłuszeństwo, odradzającego dzieła Ducha Świętego w życiu danej 
osoby. Na tej podstawowej zasadzie opiera się baptystyczne pojmowanie 
zgromadzenia zborowego.

5. Chrzest wierzących
Baptyści wierzą, że dwoma ustanowieniami kościelnymi są chrzest 

przez zanurzenie wierzących w wodzie i uczestniczenie w Wieczerzy 
Pańskiej. Są oni przekonani, ze ustanowienia te powinny występować 
w tym naturalnym porządku.

Chrzest przez zanurzenie wierzącego w Jezusa Chrystusa w wodzie 
jest uroczystym i wstępnym aktem posłuszeństwa, symbolizującym do-
świadczenie przez wierzącego śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa oraz pozbycia się swojej starej natury, śmierci dla 
siebie samego, swoich przeszłych grzechów i powstania do nowości 
życia, aby żyć i służyć Jezusowi Chrystusowi.

Chrzest jest wyznaniem wiary i aktem posłuszeństwa ze strony wie-
rzącego. Aktu tego nie można dokonać za inną osobę. Tak jak odrodze-
nie ma on do czynienia z jednostką, z jej wiarą i oddaniem.

Z tego powodu baptyści sprzeciwiają się nie mającej uzasadnienia w 
Piśmie Świętym praktyce chrzczenia niemowląt i dzieci, które nie są w 
stanie wyrazić osobistej wiary i oddania. Zamiast tego często na nabo-
żeństwach modlą się o poświęcenie rodziców i dzieci, mając nadzieję, 
że w ten sposób Chrystus zostanie uszanowany w tym domu, Jego na-
uczanie będzie wiernie tam przekazywane, by dzieci, gdy osiągną wiek 
świadomości, mogły dobrowolnie i z własnego wyboru podjąć osobistą 
decyzję oddania się Chrystusowi i wyznać Go w chrzcie wiary.

6. Kapłaństwo wierzących
Kapłaństwo wierzących jest podstawową zasadą duchową, leżącą u pod-

staw demokratycznego stylu życia wśród baptystów. Wierzą oni, że każdy 
wierzący może przyjąć zbawienie i w każdej chwili ma wolny dostęp do 
Boga Ojca. Wierzą oni, że jest tylko jeden Arcykapłan, Jezus Chrystus, 
jedyny Zbawiciel ludzi. Żaden sakrament, kapłan czy inna osoba nie mają 
wyłączności w odniesieniu do zbawienia i przebaczenia grzechów. 

Z kapłaństwem wierzących łączy się przekonanie baptystów o tym, że 
każdy wierzący, pod przewodnictwem Ducha Świętego może interpreto-
wać Pismo Święte.

Z tych powodów baptyści sprzeciwiają się jakiemukolwiek podziałowi 
na duchownych i laików, który nadaje szczególne uprawnienia kapła-
nom. Natomiast zachęcają każdego wierzącego do osobistej odpowie-
dzialności za służbę i świadectwo o Jezusie Chrystusie.

7. Autonomia zboru
Baptyści od dawna podkreślali autonomię zgromadzenia zborowego, 

ale w tej niezależności zbór jest również współzależny wobec innych 
zborów o podobnej wierze i sposobie zarządzania.

Z własnego postanowienia poszczególne zbory baptystyczne mogą 
wchodzić we współpracę z innymi zborami baptystycznymi, by oka-
zywać sobie pomoc i organizować się w takie społeczności jak stowa-
rzyszenie, związek, federacja czy Światowy Związek Baptystyczny, ale 
takie stowarzyszenie zawsze jest dobrowolne. Nie ma kościelnego au-
torytetu w postaci gremiów doradczych czy sądów. Poszczególne zbory 
baptystyczne są „członkami jedni drugich” w dobrowolnej wspólnocie 
współzależności.

8. Oddzielenie Kościoła od państwa
Bardzo gorliwie i wytrwale baptyści realizują swoje przekonanie o 

potrzebie oddzielenia Kościoła od państwa. Twierdzą oni, że praw-
dziwa misja Kościoła cierpi z powodu jakichkolwiek jego powiązań 
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z państwem. Są przekonani, że Kościół i państwo 
mają do spełnienia oddzielne i różne zadania, ale 
choć w pewnych dziedzinach mogą ze sobą współ-
pracować, nie powinny wkraczać w szczególne 
uprawnienia innej strony. Baptyści są przekonani, 
że państwo nie powinno w jakikolwiek sposób in-
gerować w sprawy religijne. Tak samo Kościół nie 
powinien dążyć do dominowania w sprawach pań-
stwowych.

Baptyści uważają, że powinni być lojalnymi, pa-
triotycznymi obywatelami i słusznie poczuwać się 
do odpowiedzialności za takie obywatelstwo, z 
wyjątkiem takich sytuacji, gdy działania państwa 
mogą być sprzeczne z wyraźnym nauczaniem Je-
zusa Chrystusa. Wtedy, uważają oni, ich wierność 
Jezusowi Chrystusowi musi stanąć na pierwszym 
miejscu. Baptyści kwestionują prawo państwa do 
ingerowania w osobiste przekonania wierzącego.

Baptyści wierzą, że zbory i podstawowa dzia-
łalność agend zborowych powinny być wspierane 
finansowo przez wierne szafarstwo, wyrażone w 
składaniu dziesięciny i dobrowolnych ofiar, ich 
członków i sympatyków. Nie popierają oni finan-
sowania zborów lub agend zborowych z funduszy 
państwowych lub podatków nakładanych na całe 
społeczeństwo. Takie praktyki uważają oni za pój-
ście na kompromis w swoich przekonaniach o od-
dzieleniu Kościoła od państwa.

9. Społeczność z innymi wierzącymi
Baptyści starają się wiernie nauczać i gorliwie popierać swoje prze-

konania, by w ten sposób wypełnić swoją szczególną misję, do któ-
rej zostali przez Boga powołani. Pragną oni również być przyjaźnie 
ustosunkowani i współpracować w dziele Królestwa Chrystusowego z 
innymi wspólnotami chrześcijańskimi.

10. Światowa misja
Baptyści głęboko wierzą, że Wielkie Posłannictwo, zawarte w Ew. 

Mateusza 28:18-20, jest dla nich nakazem Jezusa Chrystusa do niesie-
nia Ewangelii na cały świat.

Ewangelizacja zawsze była wyróżniającą cechą baptystów, a jej duch 
posyłał misjonarzy na krańce świata do zwiastowania Ewangelii tak jak 
ją rozumieli i sami przyjęli.

Największą troską każdego baptysty powinno być zbawienie innych 
ludzi. Poszczególne zbory baptystyczne rozwijały się i były skuteczne 
w dziele Chrystusowego Królestwa w takim zakresie, w jakim dawały 
pierwszeństwo Wielkiemu Posłannictwu.

Te dziesięć punktów stanowią zestaw zasad powszechnie przez bap-
tystów wyznawanych i praktykowanych. Trzeba przyznać, że niektóre 
z tych przekonań są podzielane przez innych chrześcijan, ale wyjątko-
wość postawy baptystów polega na wyznawaniu ich wszystkich razem. 
Zrozumienie i odważne realizowanie tych wszystkich zasad należy do 
obowiązku każdego baptysty.

                                                 
Harold Trinier, broszura, przedruk  z The Canadian Baptist, 

Kanada (tł. kw). k
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Powrót do źrodeł….
Zapraszamy na weekend majowy do Wisły. 

Jego celem jest odnowienie, odświeżenie rela-
cji z Bogiem i bliskimi oraz nawiązanie nowych 
kontaktów. W programie wspólne uwielbienie, 
ciekawe wykłady dla każdego, seminaria , war-
sztaty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, piesze wy-
cieczki i dobra zabawa.

Planowany termin: 1-4 maja 2008. (1-2 maja 
- wykłady warsztaty, seminaria; 3-4 maja wy-
cieczki, relaks).

Miejsce zajęć: Kościół Chrześcijan Baptystów 
w Wiśle

Noclegi: kwatery prywatne na terenie Wisły.

Już dzisiaj zaplanuj sobie wyjazd do Wisły. Za-
bierz całą rodzinę i przyjaciół.

Więcej szczegółów w kolejnym numerze „Sło-
wa Prawdy”.

Prenumerata „Słowa Prawdy” 

w 2008 r. 

O< 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 przy-
padku prosimy o podanie adresu e-mailo-
wego).
Nieodnowienie przyszłorocznej prenu-
meraty do 29 lutego 2008 r. spowoduje 
wstrzymanie wysyłki dalszych numerów 
„Słowa Prawdy”. 
O< ara ze prenumeratę półroczną wynosi 
każdorazowo połowę wymienionej powy-
żej 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 wpisać liczbę zamawia-
nych egzemplarzy i zamawiający zbór. 

Ofiary za „Słowo Prawdy” prosimy kierować 
na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów:
ING Bank Śląski 
#20105010541000002317496905
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O G Ł O S Z E N I E

W roku jubileuszowym baptyzmu na ziemiach polskich Zbór w Kętrzynie 
zaprasza wszystkich byłych członków, przyjaciół i sympatyków na uroczy-
stość podwójnego jubileuszu: 110-lecia istnienia zboru baptystycznego w 
naszym mieście oraz 20. rocznicy otwarcia nowej kaplicy przy ul. Słowackie-
go 11. Uroczystość odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2008 roku. 

Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                              Zbór w Kętrzynie



Mołdawia to niewielkie państwo położone w Euro-
pie na północ od Morza Czarnego, na Wyżynie Be-
sarabskiej. Leży między rzekami Prut (na granicy z 
Rumunią) i Dniestr (na granicy z Ukrainą) i przypo-
mina północno-wschodnią, pagórkowatą część pol-
skich Mazur. 

Po zakończeniu II wojny światowej Mołdawia, 
wcześniej znajdująca się pod panowaniem rumuń-
skim, stała się częścią ZSRR. Kraj jest niepodległy 
od 1991 roku, ale na jego terytorium nadal stacjonują 
rosyjskie siły zbrojne, rozmieszczone na wschód od 
Dniestru. Wspierają one proklamowaną przez ukraiń-
sko-rosyjską większość Republikę Naddniestrzańską, 
swoiste państwo w państwie! Republika ta, uznawana 
tylko przez Rosję, kontroluje między innymi bardzo 
dochodową gałąź mołdawskiego przemysłu winiar-
skiego.

Pierwszy raz na Mołdawii byłem w 2002 roku, na 

Głód 
w Mołdawii  
apel o Pomoc

Wojciech Borys
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konferencji w Fagureni, niedaleko Kiszyniowa. Poka-
zywałem tam przeźrocza na temat Wiejskich Ewan-
gelizacji Dzieci, które prowadzimy w Polsce od 1998 
roku. Służbą tą zainteresował się Iurie (czyt. Jurij), 
który zaproponował mi przyjazd do Mołdawii i zorga-
nizowanie takich ewangelizacji. Po dwóch latach, w 
lipcu 2004 roku, udało się je przeprowadzić dla dzieci 
z dwóch wsi. 

Od tamtej pory, regularnie co kilka miesięcy, orga-
nizujemy misyjne wyjazdy do tego najbiedniejsze-
go kraju Europy. Ewangelizujemy dzieci na wsiach, 
pomagamy braciom i siostrom w ich służbie i życiu, 
wspieramy mołdawskich misjonarzy, jeździmy z 
transportami pomocy humanitarnej zawierającymi 
odzież, a ostatnio również żywność. 

Pragniemy pomagać między innymi takim dzie-
ciom, jak Ioniel. Poznaliśmy go we wsi Greblesti 
(czyt. Grebleszti). Ioniel nie mówił dużo, za to słu-
chał uważnie i był jednym z najwierniejszych dzieci, 
przychodzących na spotkania. Zazwyczaj boso... Jak 
każde dziecko lubi się bawić, śmiać, grać w piłkę, ale 
chyba nie za bardzo lubi wracać do domu... Jego ro-
dzice niestety nadużywają alkoholu, nie troszcząc się 
ani o syna, ani o czwórkę pozostałych dzieci. Są dni, 
kiedy ten subtelny dziesięciolatek nie wie, czy w ogó-
le będzie coś jadł. Często takie dzieci jak on, wcześnie 
rano prowadzą krowy, czy owce na oddalone pastwi-
sko i cały dzień spędzają tam z nimi. Zdarza się, że 
jedzą tylko to, co włożyli do kieszeni wychodząc z 
domu!  

Lato 2007 roku było dla tego ubogiego państwa 
prawdziwą klęską. Okres ten, tak ważny dla moł-
dawskiego rolnictwa, był najgorszy od 60 lat. Susza 
spowodowała ogromne zniszczenia. Według rządu 
w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii, rezerwy żywności 
są na wyczerpaniu. Może zabraknąć nie tylko ziarna 
na zasiew, lecz także żywności w sklepach. Kraj stoi 
przed groźbą wielkiego głodu. By zapewnić bezpie-
czeństwo żywnościowe mieszkańców, potrzebne są 
między innymi tysiące ton mąki, ziemniaków i prze-
tworów mlecznych. Brakuje także paszy dla zwierząt, 
opału i materiałów siewnych. Susza wpłynie negatyw-
nie na stan całej gospodarki. Rząd Mołdawii zwrócił 
się z ofi cjalnym apelem o pomoc do innych państw i 
organizacji międzynarodowych. W takich warunkach 
żyją również nasi bracia i siostry, których ta tragiczna 
sytuacja także dotyka i którzy mają prawo spodzie-
wać się pomocy ze strony ich duchowego rodzeństwa 
z innych krajów. 

W grudniu 2007 roku Misja Przyjaciół Dzieci wspól-
nie z Fundacją „Wyjdź  Naprzeciw”, zorganizowała 
pierwszy transport żywności na Mołdawię. Było to 
zaledwie ok. 900 kg mąki, cukru, kaszy, makaronu i 
oliwy. Na wiosnę 2008 roku pragniemy dotrzeć z ko-
lejnym transportem. Tym razem chcemy, aby mogło to 
być 10-15 ton. Oczywiście wiele zależy od możliwo-
ści fi nansowych. Dlatego bardzo uprzejmie prosimy o  
przemyślenie w modlitwie wsparcia fi nansowego tego 
przedsięwzięcia. Ofi ary na ten cel można przesyłać na 

Mołdawia - 
Powierzchnia: 33,7 tys. km2. Ludność: 4,2 mln mieszkańców (2002).

Stolica: Kiszyniów (708 tys. mieszkańców, 2004). 

Język urzędowy: rumuński (dialekt mołdawski). 

Jednostka monetarna: 1 leu (czyt. „lej”) mołdawski = 100 bani.

Prawie 65 proc. wszystkich mieszkańców kraju stanowią 
rodowici Mołdawianie. 

Mniejszymi grupami etnicznymi są Ukraińcy (13,8 proc.), 
Rosjanie (13 proc.), Gagauzi (3,5 proc.), Bułgarzy (1,5 proc.). 

Dominującym wyznaniem jest prawosławie (60 proc.), 
a 10 proc. stanowi judaizm. 

Dysponując bardzo ograniczo-
nymi środkami < nansowymi, 
ale za to gorącymi sercami Zina, 
Mariana, Tudor oraz inni przy-
gotowują nie tylko posiłek dla 
dzieci, ale miejsce gdzie mogą 
one zostać wysłuchane, poba-
wić się, porozmawiać, oderwać 
od bezbarwnej rzeczywistości, 
a przede wszystkim poznać 
Boga i Jego miłość
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Istnieje bowiem również inny głód, nie mniej dotkli-
wy. Choć trudno o tym pisać, w Mołdawii spotykamy 
dzieci, głównie na wsiach, żyjące z pustką emocjonalną 
i duchową; które tulą głowę, gdy chce się je pogłaskać; 
dzieci, które grzęzną w koleinach życia dorosłych, wy-
tyczonych przez grzech... Patrząc na nie, obserwując 
ich życie, wołaliśmy o cud, o to, by Bóg coś zrobił... 
Naszą modlitwę i błaganie dobrze streszczają słowa 
z księgi Izajasza: Obyś rozdarł niebiosa i zstapił... (Iz 
64:1 BT). Widząc tak wielką skalę potrzeb, czasami 
czuliśmy się wręcz przytłoczeni ich rozmiarem i roz-
miarami panoszącego się w tym kraju grzechu. 

Wiemy, że niebiosa nad Mołdawią nie są zamknięte; 
że 20 wieków temu zstąpił z nieba Jezus by i ten kraj od-
kupić! Dlatego właśnie tam jeździmy – aby powiedzieć 
o Nim i praktycznie okazać Bożą miłość! Aby zachęcić 
naszych braci i siostry w ich zmaganiach i aby zapewnić 
ich, że nie są sami, że mają przyjaciół w Polsce!

konto: Misja Przyjaciół Dzieci, nr 45 2130 0004 2001 0270 2629 0001 z 
dopiskiem: „Żywność dla Mołdawii”. Potrzebujemy również informacji 
o możliwości zakupienia tanio żywności bądź pozyskania gratis oraz po-
mocy w przewiezieniu jej na Mołdawię (będzie potrzebny TIR). Chodzi 
głównie o takie produkty jak: mąka, makaron, kasza, cukier, ziemniaki, 
olej. Więcej informacji na ten temat oraz prowadzonych na Mołdawii 
działań, można znaleźć na stronie: www.mpd.org.pl 

Chcemy, aby taka pomoc żywnościowa mogła trafi ć między innymi do 
takich miejsc jak Recea (czyt. Recia). W tej wsi prowadzą pracę nasi bracia 
i siostry z miasta Straszeni, z którymi współpracujemy. Od września ub. r. 
prowadzą w tej wsi stołówkę dla ok. 30 dzieci. Każdego dnia otrzymują 
one ciepły posiłek, a zaraz po nim następuje biblijne nauczanie oraz gry i 
zabawy. Oczywiście mają kontakt również z rodzicami tych dzieci. Dys-
ponując bardzo ograniczonymi środkami fi nansowymi, ale za to gorącymi 
sercami Zina, Mariana, Tudor oraz inni przygotowują nie tylko posiłek 
dla dzieci, ale miejsce gdzie mogą one zostać wysłuchane, pobawić się, 
porozmawiać, oderwać od bezbarwnej rzeczywistości, a przede wszystkim 
poznać Boga i Jego miłość.

Chrześcijańska Szkoła w Kiszyniowe „Hristos 

pentru Moldova” - „Chrystus dla Mołdawii”
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Z takiej pełnej determinacji modlitwy zrodziła się 
idea Projektu Edukacyjnego. Jest on realizowany przez 
Kościół Boży w Chrystusie, zbór „Hosanna” w Kole, 
wspólnie z Misją Przyjaciół Dzieci. Celem Projektu 
jest pomoc mołdawskim dzieciom w uzyskaniu dobrej 
edukacji. Jesteśmy przekonani, że kształcenie zdolnych, 
biednych dzieci, może zmienić bieg ich życia i pozwoli 
wyrwać się ze skrajnego ubóstwa. Praktycznie realizu-
jemy Projekt poprzez poszukiwanie funduszy i fi nan-
sowanie edukacji konkretnym dzieciom. Poszukujemy 
zdolnych dzieci w mołdawskich wioskach. Ich rodzice 
nie mają możliwości posłania ich do dobrych szkół dla 
zdobycia wykształcenia, które mogłoby podnieść w 
przyszłości ich status społeczny i ekonomiczny. Chce-
my jednak, aby przede wszystkim nastąpiły w nich du-
chowe przemiany. Dlatego współpracujemy z Chrześci-
jańską Szkołą w Kiszyniowe „Hristos pentru Moldova” 
- „Chrystus dla Mołdawii”. Koszt rocznego utrzymania 
dziecka w tej szkole to około 2500 PLN. 

Uliana była jedną z dziewczynek, którą poznaliśmy 
we wsi Barboieni. Miała dwanaście lat, piękne oczy i 
spracowane ręce... Jej rodzice i dwaj młodsi bracia, co-
dziennie najmowali się do pracy u któregoś z gospoda-
rzy. Gdy pojechaliśmy do niej do domu, aby zawieźć 
trochę rzeczy, właśnie szorowała podłogę. Tak spędza 
wakacje większość dzieci na mołdawskich wsiach – pra-
cując! Edukację szkolną kończą dość wcześnie, ponie-
waż bardzo często sami rodzice nie są zainteresowani 
kształceniem dzieci. Nauka kosztuje, a przede wszyst-
kim pozbawia rodzinę rąk do pracy! To dość powszech-

ne myślenie wśród rodziców. Patrząc na tak zdolne i inteligentne dzieci 
jak Uliana, widzimy wielki sens w realizowaniu naszego Projektu Eduka-
cyjnego. Potrzeba ludzi, którzy pomogliby sfi nansować naukę podobnym 
dzieciom! Modlimy się, aby wiele takich dzieci mogło otrzymać szansę 
edukacyjnego rozwoju, a ponad wszystko doświadczyć Bożej miłości! Czy 
dołączysz do tej modlitwy!? Więcej na temat Projektu Edukacyjnego na 
stronie internetowej www.moldowa.edu.pl 

Jesteśmy ogromnie uprzywilejowani mogąc uczestniczyć w budowaniu 
Bożego Królestwa, nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granica-
mi. Czujemy się zaszczyceni, że Pan Bóg zdecydował posłużyć się nami i 
uznał nas za godnych współpracowników, pomimo wielu naszych braków 
i niedoskonałości. Czy chcesz dołączyć do nas!? Wierzymy, że Pan Bóg 
pokaże Ci, jakimi drogami chce Cię poprowadzić i w jaki sposób możesz 
się zaangażować. 

Przede wszystkim zachęcamy do modlitwy o Mołdawię, by jej mieszkań-
cy mogli doświadczyć Bożej miłości; o Kościół mołdawski, by w jedności 
i odwadze mógł głosić Ewangelię; o Boże prowadzenie i błogosławieństwo 
dla wykonywanej służby w tym kraju oraz o mądrość w planowaniu i udzie-
laniu wsparcia jego mieszkańcom. Wszystko, co możemy zrobić, jest rezul-
tatem naszej wspólnej modlitwy.

Autor, założyciel i dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci, od 1992 roku wspólnie 
z żoną Katarzyną, zajmuje się ewangelizacją oraz biblijnym nauczaniem 
dzieci. Jako małżeństwo usługują także Kościołom, nauczycielom oraz ro-
dzicom w realizacji biblijnych zasad dotyczących wychowania i nauczania 
dzieci. Ich wizją jest jak najwięcej zbawionych dzieci, wzrastających du-
chowo i rozwijających się w silnych rodzinach, opartych na osobistej więzi 
z Jezusem Chrystusem. 

Kontakt: Tel. +48 604469264;
e-mail: borys@mpd.org.pl k
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