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Tytułem wstępu

Włodek Tasak

Każdy złodziej stara się pozostać niezauważony. Od tego zależy jego 
sukces. Podobnie jest z diabłem, którego Jezus porównał właśnie ze zło-
dziejem. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. 
Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (J 10:10). Nasze kłopoty 
nie raz biorą się z tego, że nie zdajemy sobie sprawy, że złodziej-diabeł 
czai się w pobliżu, szukając dogodnej okazji do tego, by nas okraść.  Z 
naszej radości, poczucia wartości, zadowolenia z siebie czy z kochanej 
osoby. Zawsze po tym, jak ktoś zostaje okradziony, pozostaje mu po-
czucie braku, straty. Nie tylko tego, co zostało ukradzione. Także straty 
poczucia bezpieczeństwa. A to bardzo ważna i wartościowa cecha nasze-
go życia. Brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że czekamy na nie-
uchronny, następny atak złodzieja.  Już wiemy o jego istnieniu i boimy 
się. Ale nie musi tak być. 

Jezus w przytoczonych na początku słowach przeciwstawia sobie zło-
dzieja i dobrego pasterza. Pierwszy ma jeden cel: okraść, zarżnąć, dopro-
wadzić do zguby. Drugi  - dać życie i to życie w nadmiarze

Bardzo prosta alternatywa. Pozwolić się okradać, czy pozwolić się obda-
rowywać ponad miarę. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce zdać się na 
złodzieja. Ludzie liczą na to, że się przed złodziejem obronią. Owoce same 
się nie obronią. Pasterz ma je bronić. Jeśli jednak nie chcą słuchać pasterza, 
są zdane na siebie. Sensem ich życia jest wówczas nie dać się okraść, za-
rżnąć, doprowadzić do zguby. Co to oznacza w praktyce? Życie w ciągłym 
lęku, by nie stracić tego, co się posiada; by kurczowo trzymać się tego, co się 
ma, pilnować tego, drżeć o to. Całym sukcesem jest zachowanie stanu posia-
dania. A co człowiek ma najcenniejszego? Życie. Życia nie da się zachować 
bez końca „przy życiu”. Czyli życie bez pasterza tak czy owak skazane jest 
na klęskę. Tak czy owak prowadzi do tego, że damy okraść się, zarżnąć, 

doprowadzić do zguby. Taki jest skutek grzechu Adama. 
Rolą pasterza jest nas od tego skutku grzechu wyzwo-

lić. Nie tylko, by zachować życie owiec, ale uczynić 
je życiem obfitym, w nadmiarze. Co to jest obfitość i 
nadmiar? Tu zdania są podzielone. Dla różnych ludzi 
będą to różne rzeczy, a także różna ich jakość. Bogaty 
w Kalifornii, bogaty w Kaliszu, bogaty w Kalkucie i 
bogaty w Kalomo (Zambia) to nie są tacy sami ludzie. 
Nie o to jednak chodzi, że Jezus mówiąc o obfitości 
ma na myśli zagwarantowanie ludziom jakiegoś sta-
łego pakietu majątkowego. Nie, mówi, że w każdym 
miejscu na świecie daje nadmiar, obfitość, czyli więcej 
niż trzeba do przeżycia. Daje wyzwolenie od troski o 
to, co się ma. Tu już nie chodzi o poziom posiadania, 
ale o coś więcej – o poziom świadomości posiadania.  
Wolność od lęku, obawy, chęci zatrzymania za wszel-
ką cenę. Mogę mieć, ale mogę i nie mieć. Umiem się 
ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we 
wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, 
jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek (Flp 
4:12) – pisał Paweł. Zresztą z więzienia. A tam zdarzało 
mu się cierpieć głód. Jezus nie wywiązał się? Nie, za-
pewnił mu poczucie obfitości nawet w sytuacji braku. 
Poczucie obfitości łaski, pokoju, miłości, nawet świa-
domość sensu tego braku materialnego, braku fizycznej 
wolności, przy obfitości wolności duchowej. 

Jaki jest sens bać się  śmierci, skoro czeka na nas lepsze 
życie po niej? Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: 
pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to 
daleko lepiej; lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze 
względu na was rzecz potrzebniejsza (Flp 1:23-24). 

Jezus umarł za wszystkie nasze istotne ograniczenia, 
aby nas więcej nie krępowały. Uwolnił nasze sumienie 
od poczucia winy. Dał obfitość wolności. Uwolnił na-
sze serca od licznych zranień – braku miłości, braku 
akceptacji, braku sensu życia. Wszelki brak zastępując 
obfitością. O kwestiach materialnych już wspominałem. 
Uwolnił nas od licznych lęków: przed okradzeniem ta-
kim czy innym, przed śmiercią, przed zgubą – jako klę-
ską życiową, porażką naszego losu – dając gwarancję 
obfitości w dorobku naszego życia. A tak, bracia moi 
mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do 
pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny 
w Panu (1 Kor 15:58). 

Wiele otrzymaliśmy. Nie wszystko od razu. Do niektó-
rych z tych rzeczy musimy dorosnąć, aby skorzystać z in-
nych, musimy uczyć się wierzyć, 
ufać, trwać. Ale wszystkie są w 
naszym zasięgu. Dzięki temu, że 
Chrystus umarł po to, byśmy mo-
gli z nich korzystać. Obficie. 

Złodziej wciąż próbuje nas 
okraść. Z naszej obfitości. Próbu-
je zarżnąć naszą wiarę, wytracić 
naszą nadzieję. Nasz pasterz od-
dał swoje życie za to, aby mu się 
to nie udało.  

Złodziej kontra 
dobry pasterz
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Na początku stycznia br. w Grace 
Baptist Church miasta Ho Chi Minha 
(dawny Sajgon) przedstawiciele bapty-
stów wietnamskich, zebrani na swojej 
konferencji, przeżywali wielką radość. 
Po raz pierwszy od zakończenia wojny 
w 1975 roku zostali oni uznani przez 
władze państwowe za związek religijny. 
Na spotkaniu tym powołali konfedera-
cję baptystyczną, której celem będzie 
wspieranie ewangelizacji i zakładanie 
nowych zborów. Przyjęto też regulamin 
wewnętrzny i wybrano władze nowej 
organizacji, które będą tworzyły i re-
prezentowały zbory w tym kraju. Bap-
tystyczny Kościół Łaski (Grace Baptist 
Church) w dawnym Sajgonie powstał na 
skutek pracy misjonarzy baptystycznych 
Południowej Konwencji w latach 50. XX 
wieku. Jego członkowie zamieszkiwali 
Sajgon i deltę rzeki Mekong. Po zakoń-
czeniu wojny misjonarze musieli opuś-
cić Wietnam, ale praca misyjna nadal się 
rozwijała. Obecnie baptyści są uważani 
za najszybciej rozwijającą się denomina-
cję chrześcijańską w Wietnamie. Działa 
tam 90 zborów liczących łącznie ponad 
5000 członków. Teraz Wietnam zmierza 
do gospodarki rynkowej, otwiera się na 
turystykę i stara się być zauważalny na 
światowej arenie. Nowe prawo państwo-
we zapewnia jego obywatelom wolność 

Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

religijną, ale wietnamskie pojęcie wolności 
religijnej wymaga rejestracji grup kościel-
nych. Pastor Zboru Łaski, Quoc Chanh, 
prowadził swoją wspólnotę przez trudne 
czasy w przeszłości i wspomagał ten roz-
wój (The Baptist Times z 24. 01. br.).

W ubiegłym roku Franklin Graham pro-
wadził wielkie ewangelizacje w Panamie, 
Ekwadorze, Ukrainie i Korei Południowej. 
Ewangelizacja w Korei (18-21 październi-
ka) odbyła się w Pusan, drugim co do wiel-
kości mieście Korei Południowej (3,6 mln 
mieszkańców). Chrześcijanie stanowią tam 
tylko 8 procent mieszkańców, a uroczysto-
ści te miały przypomnieć wylanie Ducha 
Świętego w 1907 roku Phenianie, obecnej 
stolicy Korei Północnej. Kościół w Pusan 
modlił się: „Panie, uczyń to jeszcze raz!”. 
W 1973 roku Billy Graham prowadził 
ewangelizację w Seulu, w czasie której 
ponad 100 tys. ludzi pozytywnie odpowie-
działo na wezwanie ewangelisty. Chrześci-
janie w Pusan przez cały rok modlili się o 
tę ewangelizację. Zwykle spotykają się w 
swoich domach modlitwy o godzinie piątej 
rano, by modlić się przed udaniem się do 
pracy. W czasie czterech dni w ewangeliza-
cji wzięło udział ponad 300 tys. uczestni-
ków, z których 7600 podjęło decyzję przy-
jęcia do swego życia Jezusa. Chrześcijanie 

modlą się tam o połączenie obu Korei 
w jedno państwo – a będzie to skutkiem 
szczególnego działania łaski Bożej. W 
tym roku Franklin Graham będzie ewan-
gelizował w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Irlandii Północnej, Rumunii i 
na Tajwanie (Decision, 12/07).

W Birmie/Myanmar świadectwo 
ewangeliczne najbardziej szerzy się 
wśród etnicznych grup tego kraju. 
Baptyści w tym kraju wzrośli z ponad 
600 tys. w 1995 roku do prawie 1,1 mln 
w roku 2007. Setki tysięcy Birmańczy-
ków ucieka przed prześladowaniami, 
zamieszkując w obozach w krajach 
sąsiednich. W przygranicznych obo-
zach na terenie Tajlandii znajduje się 
ponad 240 zborów baptystycznych. A 
w Sri Lance, gdzie 70 procent ludności 
to buddyści, wspólnota baptystyczna 
wzrosła z 3500 w roku 2005 do ponad 
5000 w roku 2007. Indonezja, czwarty 
pod względem zaludnienia na świecie 
kraj (234 mln), prawie w 90 procentach 
jest muzułmański. Protestanci stanowią 
tam niecałe sześć procent mieszkańców. 
Znajduje się tam tylko 630 zborów bap-
tystycznych, liczących wspólnie poniżej 
200 tys. członków. Na szczególną uwa-
gę zasługują Indie, gdzie działa ponad 
20 kościołów baptystycznych. Pracuje 
tam ponad 20 tys. misjonarzy, którzy 
przekraczają granice kulturowe, ponad 
1000 z nich to misjonarze baptystyczni. 
Nic dziwnego, że w rejonie tym nasila-
ją się prześladowania chrześcijan przez 
buddystów (na Sri Lance), muzułmanów 
(w Indonezji) i hinduistów (w Indiach). 
Mimo to ewangelia zbawienia pociąga 
coraz większe rzesze mieszkańców tego 
kontynentu (Baptist World, 1/08). 

Zbór baptystyczny w Jessore sprawuje 
opiekę nad ośrodkiem wychowawczym 
dla dzieci ze swego otoczenia. Ośrodek 
ten jest dla nich oazą miłości. Gdy wycho-
dzą poza teren tego ośrodka, ich poczucie 
bezpieczeństwa znika. Pochodzą one ze 
środowiska dalitów, najniższej kasty w 
hinduizmie, tzw. niedotykalnych (to 250 
mln obywateli Indii, którzy ostatnio za-

Wietnam – 
rejestracja kościoła 
baptystycznego

Korea Południowa – 
ewangelizacja Franklina
Grahama

Azja – 
rozwój Kościoła w 
tej części świata

Bangladesz – 
baptyści opiekują się
biednymi dziećmi
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częli masowo opuszczać hinduizm prze-
chodząc na buddyzm, islam i chrześcijań-
stwo). W tym kraju panuje system kast 
– mówi Christopher Sarker, pastor zboru 
baptystycznego. – Biedne dzieci są trak-
towane na równi z wyrzutkami społecz-
nymi. Nie pozwala się im uczęszczać do 
szkół. Gdy ktoś ich spotyka, przechodzi 
na drugą stronę ulicy. Są one „ekskomu-
nikowane”, są niedotykalne. Pastor Sarker 
mówi, że dzieci „niedotykalnych” mają 
mało możliwości wyjścia z tej sytuacji. Są 
wykluczone ze społeczeństwa i zmuszane 
do prac fi zycznych. Dla dzieci dalitów 
jedyną nadzieją jest wykształcenie, dzię-
ki któremu mogłyby zarabiać na swoje 
utrzymanie. Ale dla dzieci tej okolicy na-
dzieja ta jest nieosiągalna. Dlatego ośro-
dek sponsorowany przez Baptystyczne 
Towarzystwo Misyjne w Anglii to jedyna 
szansa dla tych dzieci. Jednym z dzieci 
korzystających z dobrodziejstwa tego 
Ośrodka jest 10-letnia Sheka Mondal. Jej 
ojciec ciężko fi zycznie pracuje, ale nie za-
wsze może zarobić na posiłek dla rodziny 
(The Baptist Times z 31.01. br.).

W ciągu ostatnich 15 lat liczba zbo-
rów baptystycznych na Ukrainie wzro-
sła z 900 do 2419. Ponadto działa 457 
grup, które wkrótce mogą stać się 
zborami. Obecnie liczba ich członków 
sięga 136 tysięcy. A w międzyczasie 
dziesiątki tysięcy wyjechały za grani-
ce w poszukiwaniu pracy. Mimo to w 
tym czasie otwarto 60 chrześcijańskich 
instytucji edukacyjnych, które przygo-
towują do pracy w nowo powstałych 
zborach. 1799 zborów pobudowało już 
domy modlitwy i inne pomieszczenia 
towarzyszące, natomiast 620 zborów 
nie posiada własnych  pomieszczeń na 
nabożeństwa Obecne 320 tych zborów 
rozpoczęło już budowę swoich domów 
modlitwy. Aby im w tym pomóc i kon-
tynuować budownictwo, Kościół Bap-
tystyczny na Ukrainie utworzył celowy 
fundusz budownictwa domów modlitwy 
i zaprasza wszystkich do wzięcia udzia-
łu w tym przedsięwzięciu. We wszyst-
kich zborach pracuje tylko prawie 800 
prezbiterów, którzy obsługują kilka 
zborów i dlatego istnieje wielka potrze-
ba nowych ordynacji. W wywiadzie dla 
kwartalnika „Jewanhielśla Niwa”, prze-
wodniczący Rady Kościoła Baptystycz-

nego na Ukrainie, Wiaczesław Nesteruk, 
powiedział: „Rok minął bardzo szybko, 
ale ważnym jest to, że sprzyjający czas 
trwa nadal. Mamy możliwości prowadzić 
służbę, głosić ewangelię. Z możliwości 
tych może korzystać każdy zbór. Dobro 
zboru, to dobro całego Kościoła. Cele i 
zadania naszych zborów są niezmienne: 
zwiastowanie Jezusa Chrystusa i Jego 
Dobrej Nowiny. 70 procent obywateli 
Ukrainy mieszka w miastach, natomiast 
70 procent zborów baptystycznych znaj-
duje się w miejscowościach wiejskich, 
dlatego od 28 lipca do 31 sierpnia w 125 
miastach Ukrainy, gdzie nie ma żadnego 
ewangelicznego zboru, odbędą się sześ-
ciodniowe ewangelizacje. Przeprowadzi 
je 125 grup ewangelizacyjnych z USA 
(każda składająca się przynajmniej z 
pięciu osób).  Wraz z Ukraińcami będą 
prowadziły wszechstronną ewangeliza-
cję, której skutkiem będzie założenie 125 
nowych zborów (Jewanhielśka Niwa, 
4/07). 

10 lutego br. zespół ewangelizacyjny 
rosyjskich baptystów wyruszył na wypra-
wę do najdalej położonych i najbardziej 
niebezpiecznych miejsc na Syberii. Trasa 
wyprawy wynosi ponad 4 tys. kilometrów 
i rozpoczyna się z Hanti-Mansijska na 
północ od Tiumenu na zachodzie Syberii 
i zakończy się 26 marca w Moskwie. Zo-
stała ona zaplanowana przez Radę Koś-
cioła Baptystycznego w Rosji. Jej celem 
jest ewangelizacja, wsparcie pracujących 
w trudnych warunkach misjonarzy i na-
wiązanie kontaktów ze zborami o orien-
tacji baptystycznej. Leonid Kartawienko, 
odpowiedzialny za te misję, powiedział: 
„Siostry i bracia wystąpili z taką inicjaty-
wą, a my chętnie na nią przystaliśmy. Ta-
kie przedsięwzięcie jest potrzebne, dla-
tego zbory wspierają nas fi nansowo. Jest 
to już czwarta wyprawa ewangelizacyjna 
rosyjskich baptystów. W 2007 roku ich 
wyprawa rowerowa (ponad 15 tys. km) 
rozpoczęła się w maju w Niemczech i za-
kończyła we wrześniu we Władywostoku. 
Obecnie planowana jest w lipcu wyprawa 
rowerowa z Krasnodaru do Murmańska 
na północy Rosji. Kościół baptystycz-
ny w Rosji jest największym kościołem 
protestanckim, liczącym ponad 80 tys.  
ochrzczonych członków w 1750 zborach 
(The Baptist Times z 21.02. br.).

9 marca br. w Omsku powstał nowy 
zbór baptystyczny. Na porannym na-
bożeństwie w Domu Modlitwy przy ul. 
Zwiezdowa 1, modlono się o grupę braci 
i sióstr, którzy pragną w dzielnicy Mo-
skowka założyć nowy zbór. W nabożeń-
stwie tym uczestniczył  starszy prezbiter 
Zjednoczenia Zborów Baptystcznych 
okręgu Omska, Siergiej Sipko, prez-
biterzy centralnego zboru w Omsku, 
jak również goście – pastorzy omskich 
zborów: „Przemienienie” Siergiej Ga-
wriłow i „Zboru  Chwały Bożej” Josif 
Makarenko. Powstanie nowego zboru w 
tym mieście to odpowiedź na modlitwy 
tamtejszych wierzących, którzy od pół-
tora roku modlili się o rozwój dzieła Bo-
żego w dzielnicy Moskowka. Po okresie 
postu i modlitwy przewodniczącym no-
wego zboru został jednogłośnie wybrany 
Arkadij Guriewicz, a jego zastępcą – Ju-
rij Gorszeniow, którzy z rąk starszego 
prezbitera otrzymali kielich do sprawo-
wania Wieczerzy Pańskiej. Zbór na Mo-
skowkie stał się już jedenastym zborem 
baptystycznym w Omsku (baptist-ru). 

W ostatnich dekadach niezwykle wzrostła 
liczba zborów protestanckich w tej części 
świata. I tak w Gwatemali liczba protestan-
tów w latach 2003-2005 wzrosła z 25 do 40 
procent. W tym samym czasie w Nikara-
gui protestanci wzrośli z 10 do 17 procent, 
w Paragwaju – z 3 do 10 procent. Zakłada 
się, że każdego dnia w Ameryce Łacińskiej 
8000 mieszkańców tego kontynentu staje się 
ewangelikalnymi chrześcijanami. Po Stanach 
Zjednoczonych najwięcej baptystów w obu 
Amerykach znajduje się w Brazylii. W la-
tach 2003-2006 brazylijscy baptyści wzrośli 
prawie o 100 tys.  nowych członków i 450 
dodatkowych zborów i obecnie liczą ponad 
milion członków w ponad 6700 zborach. 
Jednym z czynników tak wielkiego rozwoju 
ewangelikalnego chrześcijaństwa w Ameryce 
Łacińskiej jest ubóstwo. W rejonie tym wy-
stępują największe w świecie różnice między 
bogatymi a biednymi, do których najlepiej 
dociera poselstwo zborów ewangelikalnych  
(Baptist World 1/08). 

Rosja – 
baptyści wyruszają 
na Syberię Ukraina – 

praca Kościoła 
Baptystycznego

Rosja – 
w Omsku powstał 
nowy zbór baptystyczny

Ameryka Łacińska – 
rozwój ewangelikalnego 
chrześcijaństwa
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Pierwszy zjazd 

Centrum Edukacji 

Liderów KChB 

(CEL)
W dniach 25–28 lutego br. w Wiśle odbył się 

pierwszy zjazd uczestników programu doskonale-
nia przywództwa CEL. Na zjeździe obecnych było 
ok. 40 uczestników programu CEL - są to pastorzy 
i liderzy zborów KChB. 

Ideą programu CEL jest przygotowanie młode-
go pokolenia przywódców KChB (poniżej 40 lat), 
którzy obecnie już są zaangażowani w służbę Koś-
ciołowi, ale potrzebują zdobywać więcej doświad-
czenia w służbie. Podstawowym zadaniem progra-
mu jest pomaganie pastorom i przez to zborom, w 
skutecznej służbie. 

Zadaniem bardziej doświadczonych przywód-
ców, którzy zaangażowali się w tym programie w 
formie mentorów-opiekunów, jest pomoc młod-
szym kolegom w przekazaniu doświadczenia w 

takich dziedzinach jak: kwestie rozwoju Kościoła i zapobieganiu 
braku rozwoju, wyposażanie i trenowanie przywódców, praktyczne 
zastosowanie doktryny chrześcijańskiej, zarządzanie, duszpaster-
stwo, rozwiązywanie konkretnych problemów, rola kultury w prze-
kazywaniu Ewangelii itp. W tym celu został przygotowany specjal-
ny materiał szkoleniowy. Zajęcia na zjeździe były prowadzone w 
formie interaktywnej. 

Program CEL działa na zasadzie tzw. mentoringu indywidualne-
go (jeden opiekun na jednego lub najwyżej kilku podopiecznych), 
którzy spotykają się ze sobą regularnie. Akcent jest postawiony na 
osobistą wymianę doświadczeń i trenowanie młodszego pokolenia 
w przywództwie Kościoła, zaś dwa razy do roku odbywają się kilku-
dniowe zjazdy opiekunów i podopiecznych w celu wspólnej nauki i 
budowania relacji.

Podczas spotkania w Wiśle kilku uczestników zgodziło się podzie-
lić swoimi wrażeniami. Oto ich wypowiedzi:

Jakie oczekiwania rozbudza w tobie uczestnictwo w programie 
CEL ?

- Oczekuję pomocy w rozwoju. Jako lider w Kościele, dzieląc czas 
z innymi liderami, chcę uczyć się z ich doświadczeń – mówi Tomasz 
z Lwówka Śląskiego. 

- Mam nadzieję, że będę mógł budować relacje z ludźmi, dzielić 
się doświadczeniami i uczyć się od innych w sprawach związanych 
ze służbą, którą pełnię – odpowiada Paweł z Opola. 

- Oczekuję praktycznego wyposażenia do służby. Jako diakon Zbo-
ru, chcę czerpać pomoc z doświadczenia mojego mentora – stwier-
dza Radek z Olsztyna. 
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- Na pewno jest to kwestia pogłębienia relacji z Panem. Potrzebuję 
„szlifowania” w służbie. Pan każdemu z nas dał talenty, zdolności. 
Tym wszystkim, co otrzymałem od Niego, chcę Mu służyć – dodaje 
Zbyszek ze Szczecina. 

- Chcę pogłębiać swoją wiedzę. Pragnę rozwijać się i nie chcę za-
trzymać tego tylko dla siebie, ale raczej przekazać to dalej. Nauka ta 
będzie mi pomocna w prowadzeniu grupy domowej czy nauczaniu 
innych. Na pewno przekazując Słowo Boże wykorzystam wiele rze-
czy, których się tutaj nauczyłem – mówi Beniamin z Tarnowa.   

Dlaczego zdecydowałeś się uczestniczyć programie CEL?
- Sam pomysł mentoringu jest bardzo odpowiedni. Relacja, jaka 

już istnieje z moim mentorem i jego żoną, trwają od kilku lat i ta 
przyjaźń rozwija się (Elżbieta z Białegostoku).

- Decyzję podjąłem szybko, kiedy została przekazana informacja o 
programie. Decyzja była dla mnie jednoznaczna z tym jak odbieram 
Boże prowadzenie. Wiem, że Bóg oczekuje tego ode mnie (Zbyszek 
ze Szczecina).

- Z chęci rozwoju; chcę być dobrym i skutecznym liderem (Tomasz 
z Lwówka Śląskiego).

- Jestem młodym pastorem, zmagam się w służbie z wieloma rze-
czami i tutaj poszukuję odpowiedzi na pojawiające się pytania. To 
okazja do obserwowania w służbie innych pastorów i jak sobie ra-
dzą z tym, z czym sam się zmagam (Paweł z Opola). 

Czego nauczyłeś się uczestnicząc w pierwszej konferencji CEL?
- Poznałem tutaj wielu liderów i uczestniczyłem w ciekawych i 

praktycznych wykładach. Uczę się tutaj wiele na temat tego, jak 
głosić Dobrą Nowinę i jak mogę w tym być bardziej skuteczny (To-
masz z Lwówka Śląskiego). 

- Nigdy wcześniej nie miałem okazji być na takiej konferencji. 
Pracuję z Romami i tutaj wiele mogę się uczyć, jak być dobrym mę-
żem i jak zwiastować innym Ewangelię (Janek z Tarnowa). 

- Zostały przygotowane bardzo ciekawe tematy, to utwierdza mnie 
w moich postanowieniach i wiem, że droga, którą wybrałam, jest 
właściwa (Elżbieta z Białegostoku). 

Co daje ci kontakt z twoim mentorem? 
- Inspiracja! (Zbyszek ze Szczecina). 
- Jest to osoba spoza mojego miasta, która pomaga mi obiektywnie 

spojrzeć na to, co robię i stawia przede mną wyzwania odnośnie 
osobistego rozwoju (Paweł z Opola). 

- Słuchanie przyjaciela, który ma więcej doświadczenia, jest roz-
wojowe (Elżbieta z Białegostoku). 

- Jest to okazja do zacieśniania relacji z pastorem, który jest rów-
nież moim mentorem. Uczestnictwo w konferencji utwierdziło mnie 
w tym, jak rozumiem misję Kościoła, oraz ważność opieki nad na-
stępnym pokoleniem liderów (Marcin z Białegostoku).

Czego oczekuje mentor od ludzi, którym pomaga  w procesie 
rozwoju?

- Będąc szczerym, staram się nie mieć oczekiwań!  Zakładam, że 
oni będą mieli oczekiwania wobec mnie i chciałbym jak najlepiej 
je spełnić. Zakładam, że moi podopieczni będą widzieli konkretne 
potrzeby i będą starali się jak najlepiej konkretyzować cele w swo-
jej służbie, a ja chciałbym je poznać i pomóc im w ich osiągnięciu 
(Leszek ze Szczecina). 

Z uczestnikami zjazdu CEL rozmawiał - pastor Ireneusz Skoczeń. 

Zmarł pionier chrześcijańskiego rocka
W swoim domu w Salem w stanie Oregon zmarł 

Larry Norman, pionier chrześcijańskiego rocka. 
Miał 60 lat.
Dzieciństwo spędził w Teksasie, a kiedy miał 

trzy lata przeprowadził się wraz z rodzicami 
do San Francisco. Na scenie pojawił się po raz 
pierwszy w 1956 roku, a 10 lat później był już 
znanym i doświadczonym artystą. Często podkre-
ślał, że nigdy nie interesował go komercyjny suk-
ces - chciał mieć wpływ na muzykę współczesne-
go Kościoła i na stosunek kultury młodzieżowej 
do religii. 
Norman był muzykiem bardzo zaangażowanym 

politycznie. Występował w obronie biednych, 
wypowiadał się na temat aborcji, był przeciwni-
kiem narkotyków, poruszał w swojej twórczości 
również inne społeczne problemy lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych. 
Z powodu swoich poglądów rozstawał się z ko-

lejnymi wytwórniami płytowymi. W jednym z 
wywiadów Paul McCartney stwierdził, że Larry 
mógł został wielką gwiazdą w latach siedem-
dziesiątych, gdyby tylko zrezygnował z pisania o 
Jezusie. Jego twórczość znalazła jednak uznanie 
w oczach takich gwiazd, jak Cliff Richard, Van 
Morrison, Depeche Mode, U2 czy Bob Dylan. 
W roku 1991 obchodził trzydziestopięciolecie 

swojej pracy, jako autor piosenek i wykonawca. 
Wydał ponad trzydzieści albumów. W roku 1990 
zdobył nagrodę C.A.S. (Cinema Audio Society)  
za całokształt twórczości. Jego piosenki zostały 
przetłumaczone na kilkanaście języków, a jego 
muzykę wykonywało ponad dwustu artystów.
Niniejszy tekst i zdjęcie pochodzą z portalu inter-

netowego Kościół.pl. Publikujemy za jego zgodą. 

Adrianna Buniewicz
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Czy ty mnie 
miłujesz? 

– pyta Chrystus
Konstanty Wiazowski
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A kiedy spożyli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, 
synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? (J 21:15).

 
Pytanie to zostało postawione przez Jezusa Piotrowi. Minęło już prawie 

dwa tysiące lat, a jest ono stale aktualne. Możliwość kochania kogoś jest 
jednym z najbardziej naturalnych uczuć człowieka. To prawda, niektórzy 
z nas kierują swoje uczucia na obiekty niegodne uwagi. Ale zechciejmy 
zwrócić swoją uwagę na Tego, który godny jest naszych najgłębszych 
uczuć. Mam na myśli Jezusa Chrystusa, który tak bardzo nas ukochał, że 
oddał za nas swoje życie. Nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tej miło-
ści.  Od niej zależy nasze zbawienie. Życie lub śmierć, niebo lub piekło 
zależy od naszej możliwości odpowiedzenia na pytanie: Czy kocham 
Chrystusa?

Zwróćmy uwagę na dwie sprawy: Dlaczego miłość do Chrystusa jest 
tak ważna i w jaki sposób daje się ją zauważyć.

1. Wyjątkowe uczucie prawdziwego chrześcijanina wobec Chrystusa
Tym uczuciem jest miłość. Być chrześcijaninem to coś więcej, 

niż tylko być  ochrzczonym. Nie wystarczy tylko chodzić w nie-
dzielę do kościoła, a resztę dni w tygodniu żyć tak, jakby Boga nie 
było. Formalizm nie jest chrześcijaństwem. Sama przynależność 
do Kościoła jeszcze o niczym nie świadczy. Podobnie Paweł mówi 
o Żydach: Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą z Izraela, są Izra-
elem (Rz 9:6; patrz też Rz 2:28-29). Tak samo nie wszyscy  człon-
kowie widzialnego Kościoła są prawdziwymi chrześcijanami. 

Prawdziwe chrześcijaństwo dotyczy serca i życia. Taki chrześci-
janin czuje się grzeszny i dlatego pokutuje, ufa ofierze Chrystusa 
za swoje grzechy i Jego usprawiedliwieniu i naśladuje Go w swo-
im życiu. Ale wyróżniającą cechą prawdziwego chrześcijanina jest 
jego miłość do Chrystusa. Wiara, nadzieja, poznanie i posłuszeń-
stwo są bardzo ważne, ale bez miłości do Chrystusa obraz chrześ-
cijanina będzie niepełny i zniekształcony. 

Apostoł Paweł tak mówi do Koryntian: Jeśli ktoś nie kocha Pana, 
niech będzie przeklęty (1 Kor 16:22). Nie ma w Kościele miejsca 
dla człowieka, który nie kocha Pana Jezusa. Komuś może brako-
wać wykształcenia, brakować odwagi czy gorliwości, ale jeżeli 
brakuje mu miłości do Chrystusa, to wyklucza go z grona zbawio-
nych, znajduje się on na drodze prowadzącej do zguby.

Na innym miejscu Paweł mówi: Łaska niech będzie ze wszystkimi, 
którzy szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa (Ef 6:24). 
Wielu z tych chrześcijan może było słabych w wierze, mało wy-
kształconych. Jednak Paweł zachęca ich, twierdząc, że łaska Boża 
pozostaje z tymi, którzy kochają Pana Jezusa. Miłość do Chrystu-
sa załatwia wszystko, pokrywa wszystkie nasze braki w wierze, w 
poznaniu, w wytrwałej nadziei. Możemy też zmagać się z wieloma 
wątpliwościami, mieć wiele pytań do Boga, ale jeżeli kochamy Jezu-
sa, to wiemy, że w końcu On wszystko nam wyjaśni. Sam słyszałem 
jak starsi ludzie mówili: W wieczności będziemy mieli możliwość 
na wyjaśnienie wielu tajemnic życia. Wtedy Bóg wytłumaczy nam, 
dlaczego w naszym życiu działo się tak, a nie inaczej. 

Pan Jezus powiedział do Żydów: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, 
miłowalibyście Mnie (J 8:42). Widział ich zadowolenie z tego, że 
byli dziećmi Abrahama, należeli do narodu wybranego. Dzisiaj też 
wielu zadowala się tym, że – jak powiadają – są dziećmi Bożymi, 
należą do wielkiego Kościoła, dobrze czują się w wielkiej gro-
madzie. Są dumni ze swego Kościoła, wszędzie stawiają krzyże, 
choć ich życie niczym się specjalnie nie wyróżnia. Jak wiadomo, 
Polska jest najbardziej religijnym krajem Unii Europejskiej, a jed-
nocześnie jest to kraj o najwyższym wskaźniku korupcji. Czyżby 

nasza religijność była tylko przykrywką zepsucia 
i niemoralności? Kiedyś w czasie powstania Soli-
darności słyszałem w kazaniu radiowym o nastę-
pującym wydarzeniu. W jednym zakładzie pracy 
robotnicy przyszli do dyrektora, prosząc go o po-
stawienie na środku placu fabrycznego wielkiego 
krzyża. Chcieli po tak wielu latach ograniczeń 
w wyrażaniu wiary, dowieść swojej religijności 
i oddania Kościołowi. Po chwili zastanowienia 
dyrektor oświadczył: Wyrażam zgodę, ale pod 
jednym warunkiem – po wystawieniu krzyża 
wszyscy zgromadzicie się przy nim, staniecie 
na kolana i przyrzekniecie, że przestaniecie pić, 
oszukiwać, kraść, kłócić się ze swoimi żonami i 
odtąd będziecie uczciwie pracować. Robotnicy 
nagle zamilkli i jeden po drugim po cichu wyszli 
z gabinetu dyrektora. Widocznie łatwiej jest usta-
wiać wszędzie krzyże i nosić je w klapie mary-
narki lub na szyi, nić żyć zgodnie z wymaganiami 
krzyża. 

Jezus trzykrotnie pytał Piotra: Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie? Chciał przypomnieć 
swemu zagubionemu uczniowi o jego potrójnym 
zaparciu się. Przed przywróceniem go do służby 
chciał otrzymać od niego odpowiedź na to ważne 
pytanie. Dlaczego nie zapytał go zatem o wiarę, 
o nawrócenie, o odwagę przyznania się do Niego 
czy posłuszeństwa Jemu? Po prostu zapytał, czy 
Piotr Go nadal kocha! Było to bardzo proste, ale 
bardzo istotne pytanie. Pytanie zrozumiałe dla 
najbardziej niewykształconego człowieka, ale 
decydujące o powołaniu na największego aposto-
ła. Jeżeli ktoś kocha Chrystusa, to wszystko inne 
staje się drugorzędne. Miłość do Chrystusa decy-
duje o wszystkim. Kiedyś pewna wierząca kobie-
ta chciała się upewnić, czy posiada Ducha Świę-
tego. Wertowała kartki Pisma Świętego, czytała 
jego fragmenty, ale ciągle nie była pewna, czy 
Duch Święty w niej zamieszkuje. Wtedy druga 
wierząca osoba zapytała ją: Siostro, a co myślisz 
o Jezusie Chrystusie? Wtedy tamta ta to: Siostro, 
to mój Zbawiciel, ja Go z całego serca kocham! 

Ci, którzy dokonali 
wielkich rzeczy w tym 
świecie, a nieraz nawet 
odwrócili świat do góry 
nogami, lub raczej 
postawili go na nogi, byli 
ludźmi zakochanymi w 
Chrystusie
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W odpowiedzi na to usłyszała: Siostro, to jest 
Duch Święty! Jeżeli kochasz Jezusa Chrystusa, 
jest to dowodem obecności w twoim życiu Ducha 
Świętego. Bo Duch Święty i Jezus Chrystus to 
jedno, nie wolno tych dwóch osób oddzielać od 
siebie, są one bowiem nierozdzielne.  

Dlaczego prawdziwy chrześcijanin tak bardzo 
kocha Chrystusa? Apostoł Jan mówi: My miłu-
jemy, bo On pierwszy nas umiłował (1 J 4:19). 
Miłujemy Chrystusa za to, czego On dokonał za 
nas. On cierpiał i umarł za nas na krzyżu, wy-
zwolił nas z mocy i skutków grzechu, uwolnił nas  
z niewoli tego świata, zamienił naszą ciemność 
w światło i nadzieję. Czy dłużnik nie kochałby 
tego, który spłacił cały jego dług? Czy pacjent 
nie kochałby lekarza, którzy uratowałby go od 
śmierci? Z tego samego powodu chrześcijanin 
kocha Chrystusa.

Miłości do Chrystusa nie da się oddzielić od 
zbawczej wiary. Wiara intelektualna może być po-
zbawiona miłości, taka wiara nie jest wiarą zbaw-
czą. Jedynie wiara połączoną z miłością do Chry-
stusa jest wiarą zbawczą. Przebaczenia grzechów 
dostępuje tylko ten, kto kocha Chrystusa. Kto nie 
ma miłości, ten też nie ma wiary. W Chrystusie Je-
zusie ważna jest wiara, która jest czynna w miłości 
lub która działa przez miłość (Ga 5:6). Prawdziwa 
wiara zawsze wyraża się w miłości.

Miłość do Chrystusa jest główną siłą napędową 
wszelkich dobroczynnych działań w tym świecie. 
Poruszenie serca zawsze poprzedza ruch rąk lub 
nóg. Misjonarze, krajowi i zagraniczni, opusz-
czają swoje domy i rodziny z miłości do tych, 
którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii. Poczucie 
obowiązku czy przymus nie zrobi tyle, co moc 
miłości. Pielęgniarka w szpitalu może bardzo do-
brze wypełniać swoje obowiązki wobec chorego, 
ale czy da się to porównać z troską matki, która 
dniem i nocą opiekuje się swoim chorym dzie-
ckiem? Pierwsza traktuje swoją służbę jako pracę 
zarobkową, natomiast druga czyni to z miłości. 
Ci, którzy dokonali wielkich rzeczy w tym świe-
cie, a nieraz nawet odwrócili świat do góry noga-
mi, lub raczej postawili go na nogi, byli ludźmi 
zakochanymi w Chrystusie.

Miłość do Chrystusa łączy ze sobą wierzących z 
różnych ugrupowań chrześcijańskich. Mniej ważne 
są obrzędy czy instytucje kościelne, jeżeli wszyst-
kich nas łączy miłość do Chrystusa. Ci, „którzy 
szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa”, 
są Jego powszechnym Kościołem, stanowią Jego 
jedno ciało. Ostatnio czytałem o bardzo ważnym 
zjawisku. Otóż wielu wyznawców islamu czy bud-
dyzmu uznaje Jezusa swoim Panem. Chodzą do 
swoich świątyń, praktykują swoje obyczaje, ale 
kochają i czczą Jezusa jako swego Pana i Boga. 
Liczba takich ukrytych wyznawców Chrystusa 
sięga setek milionów osób. Zjawisko to może się 
nam wydawać kontrowersyjne, możemy tego nie 

akceptować, ale tak się dzieje. W tym świecie przemocy i niespra-
wiedliwości coraz więcej ludzi pociąga osoba i charakter Jezusa.

2. W jaki sposób wyraża się nasza miłość do Chrystusa?
Skoro miłość do Chrystusa jest tak ważna i decyduje o naszym 

zbawieniu, to w jaki sposób można stwierdzić jej istnienie? W 
czym się ona wyraża i czym da się ja zmierzyć?

Akurat ta sprawa nie nastręcza specjalnych trudności, ponieważ 
miłość do Chrystusa można porównać z miłością do jakiejś innej 
osoby, z miłością między żoną a mężem, czy między rodzicami i 
dziećmi, miedzy przyjaciółmi. W jaki sposób ludzie wyrażają wo-
bec siebie swoje uczucia?

Przede wszystkim myślą o sobie. Nie zapominają o sobie, zawsze 
mają przed oczami obraz tych, których kochają. Tak samo Chrystus 
przez wiarę mieszka w naszych sercach (Ef 3:17), dlatego stale o 
Nim myślimy. Dlatego też jesteśmy zachęceni, aby myśleć o tym, co 
w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga (Kol 3:2). 

Zakochani pragną przebywać i rozmawiać ze sobą, słuchać siebie. 
Pragną więcej o sobie się dowiedzieć. Tak samo prawdziwy chrześ-
cijanin chce więcej dowiedzieć się o swoim Mistrzu. Lubi czytać 
Jego listy miłosne – Pismo Święte. Nie nudzi się nimi. Lubi kazania 
o Chrystusie i wszelkie rozmowy na Jego temat. Dowiaduje się, co 
się Jemu podoba, a co nie i  stara się wypełniać Jego życzenia i 
Jemu się podobać. Podporządkowanie się przykazaniom Chrystusa 
nie jest dla niego uciążliwością, lecz radosną przyjemnością.

Kto kocha Chrystusa, ten kocha również Jego innych wyznaw-
ców. Chrystus jednoczy ich ze sobą. Dwa instrumenty muzycz-
ne, strojące z trzecim instrumentem, muszą też stroić ze sobą. Tak 
samo chrześcijanie, gdy są osobiście zharmonizowani z Chrystu-
sem, harmonizują również ze sobą. Prawdziwy chrześcijanin przy-
jaciół Chrystusa uważa za swoich przyjaciół. Podróżuje z nimi tą 
samą drogą i dlatego dobrze czuje się w ich towarzystwie. Czasem 
lepiej niż ze swoją najbliższą rodziną.

Jeżeli kogoś kochamy, chcemy z nim rozmawiać. Łatwo nawią-
zujemy z nim kontakt i mamy temat do rozmowy. Czasem są to 
bardzo błahe i mało ważne tematy, a jednak rozmowy przeciągają 
się. Czasem wystarczy nic nie mówić, a jedynie po prostu być ra-
zem. Zakochany w Chrystusie też tak się zachowuje. Nie czeka na 
okazję, rozmawia z Nim stale, zwierza się ze swoich obaw i ocze-
kiwań, narzeka na niedostatki i trudności. 

Drogi przyjacielu! Nie pytam, do jakiego Kościoła należysz, 
czy jesteś ochrzczony, czy znasz zasady swojej wiary, czy jesteś 
zaangażowany w pracę misyjną, czy ukończyłeś seminarium teo-
logiczne. Pytam jedynie: Czy naprawdę kochasz Chrystusa? Czy 
w centrum twego życia chrześcijańskiego, jak silnik w samocho-
dzie, jest miłość do Chrystusa? Ta miłość to pierwszy stopień w 
przywróceniu do służby potykających się i upadających, początek 
wszelkiego działania w imieniu Chrystusa. Dopiero po usłyszeniu 
twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie Jezus powierzył Piotro-
wi odpowiedzialną służbę. Bez miłości do Chrystusa twoje i moje 
zbawienie znajduje się pod znakiem zapytania, twoja i moja służba 
dla Niego jest trudnym obowiązkiem. Dlatego warto zastanowić 
się nad zadanym przez Chrystusa pytaniem: Czy ty mnie naprawdę 
kochasz?

Prawdziwa wiara zawsze 
wyraża się w miłości
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Szczecinek
Misjonarze służący w Szczecinku
W niedzielę 10 lutego br. miała miejsce w naszym 

szczecineckim zborze chrześcijan baptystów specjal-
na uroczystość. W czasie niedzielnego nabożeństw 
odbyło się wprowadzenie w modlitwie do służby Bo-
żej dwoje misjonarzy z Ameryki, małżeństwo Carol 
Lin i Craig Rucinów. Słowo Boże wygłosił i w modli-
twie przewodniczył pastor Arek Sobasz z Koszalina. 
Dzieci zgromadzone w małym chórku zaśpiewały po 
angielski pieśń której nauczyli ich nasi misjonarze.  
Ja specjalnie na tę okazje napisałem wiersz który 
miałem przyjemność wygłosić. Braterstwo Rucino-
wie opowiedzieli nam o swojej misji, podzielili się z 
zebranymi swoimi zamierzeniami i planami, a potem 
modliliśmy się aby Bóg łaskawie zechciał wspomóc 
naszych nowych misjonarzy tu  u nas na szczecine-
ckiej ziemi. Po nabożeństwie był wspólny posiłek, 
był to także czas nie tylko na konsumowanie tego co 
wcześniej przynieśli, ale i na rozmowy, na rozwijanie 
wzajemnych relacji. 

  
 Craig Rucin jest z pochodzenia Polakiem, przybył 

tu do nas z USA ze swoją małżonką i dwójką dzieci 
żeby krzewić Słowo Boże w kraju swoich dawnych 
przodków.  Braterstwo Rucinowie dali się już nam tu 
poznać jako gorliwi misjonarze Pana Jezusa Chrystu-
sa. Prowadzą w swoim mieszkaniu naukę języka an-
gielskiego dla dzieci i młodzieży. Służą tu w naszym  
Zborze na różne sposoby; Craig  głosi kazania na nie-
dzielnych nabożeństwach, prowadzi uwielbienie po-
przez pieśni, gra na gitarze, jest aktywny w każdym 
miejscu Bożej pracy.  Carol Lin gra na fl ecie bocz-
nym podczas uwielbienia, ale też dzielnie wspoma-
ga małżonka w każdej służbie która służy na chwałę 
Bożą. Braterstwo Rucinowie uświetnili programem 
słowno muzycznym tegoroczną akcje GWIAZDKO-
WEJ NIESPODZINKI. Plany mają ambitne dlatego 
modlimy się do naszego Pana aby błogosławił ich i 
wspierał w niełatwej, ale jakże pięknej pracy misjo-
narskiej.

Leonard Jaworski 

Nowy zbór w Rzeszowie
Dnia 24.03.2008r. w auli Osiedlowego Domu Kultury w Rzeszo-

wie odbyło się inauguracyjne nabożeństwo (powstałego w listopadzie 
2007r.) zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeszowie. Licznie 
zgromadzonych na tę uroczystość przywitał obecny przełożony zbo-
ru br. Adam Ratuszyński słowami z Listu do Filipian: „Mam właśnie 
ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy 
go do dnia Chrystusa Jezusa.” Rozpoczynając uroczystość br. Adam 
przypomniał, jak kilkanaście lat temu Bóg poruszył serca kilku osób do 
tego, aby w Rzeszowie powstał zbór. Następnie zostały odczytane listy 
z życzeniami min. od Prezydenta  miasta Rzeszowa. 

Następnie życzenia dla nowo powstałej społeczności przekazał prez-
biter okręgu południowego brat Ireneusz Skoczeń z Tarnowa. Tekstem 
z 2 Listu do Tesaloniczan brat Ireneusz zachęcał wszystkich zebranych 
do modlitwy, aby imię Pana Jezusa Chrystusa było uwielbione przez 
naszą społeczność w Rzeszowie. Po modlitwie i pieśniach kazanie wy-
głosił Prezbiter  Kościoła brat Gustaw Cieślar. W swoim wystąpieniu 
przypomniał jak to niejeden raz przejeżdżając prze Rzeszów modlił 
się, aby powstał w tym mieście zbór. Brat Gustaw przedstawił również 
główne zasady wiary baptystów oraz omówił listy do siedmiu kościo-
łów opierając się na fragmencie z Apokalipsy Jana. Na zakończenie 
brat Gustaw zachęcał nas, abyśmy trwali zawsze przy Słowie Bożymi 
modlitwie, oraz abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego.  

Nasza uroczystość zakończyła się pieśniami i Wieczerzą Pańską. 
Pragnę nadmienić, że Rzeszów jako ostatnie z miast wojewódzkich 
naszego kraju nie posiadał zboru baptystycznego. Sytuacja zaczęła się 
zmieniać w drugiej połowie lat  dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
wtedy to do naszego miasta przybył misjonarz z USA brat Douglas 
Show z żoną. Podjął się na naszym terenie  dzieła ewangelizacji, jed-
nocześnie ciągle szlifując i doskonaląc nasz niełatwy język. Z biegiem 
lat do pomocy przybyli inni misjonarze, którzy organizowali bezpłatnie 
lekcje angielskiego oraz różne formy aktywności dla przybywających 
do naszej społeczności. Stopniowo zasiane ziarno zaczęło wydawać 
owoc w postaci kolejnych nawróceń, nowych zainteresowanych ludzi. 
Należy podkreślić, że nasz przyszły zbór był pod opieką zboru w Tar-
nowie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I tak zbór w Rzeszowie już od 
12 lat tworzy swoją historię. 

Andrzej Janusz
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Baptyści 
w USA. 
Krótki 
przewodnik
Mateusz Wichary
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Baptyzm na świecie nie byłby tym, czym jest, gdyby nie ogromny rozwój 
naszego wyznania w USA w przeszłości i wynikający z niego stan posiadania 
dzisiaj. Stany Zjednoczone są centrum baptystycznej siły na świecie. Z liczbą 
ponad 28 milionów członków i co najmniej dwa razy większą liczbą osób objętą 
opieką duszpasterską (czyli również dzieci osób wierzących, sympatycy zborów) 
stanowią około 75 proc.liczby baptystów na świecie. Jaki więc właściwie jest 
baptyzm amerykański? Na ile jest nam podobny, na ile odmienny? 

Baptyści a inne wyznania w USA
The 2005 Yearbook of American and Canadian Churches podaje następujące 

sta-tystyki wyznaniowe w USA:  
1. Kościół Rzymskokatolicki: 67,2 mln członków. 
2. Południowi Baptyści (Southern Baptist Convention: skrót: SBC): 16,4 mln 

członków.
3. Zjednoczony Kościół Metodystyczny (United Methodist Church): 8,2 mln 

członków.
4. Mormoni:  5,5 mln członków. 
5. Kościół Boży w Chrystusie (Church of God in Christ): 5,4 mln członków.
6. Narodowa Konwencja Baptystów w USA (National Baptist Convention 

USA: skrót: NBC USA): 5 mln członków. 
7. Evangelical Lutheran Church in America: 4,9 mln członków.  
8. Narodowa Konwencja Baptystów w Ameryce (National Baptist Conven-

tion of America: skrót: NBCA): 3,5 mln członków. 
9. Kościół Prezbiteriański w USA (Presbyterian Church in USA): 3,2 mln 

członków. 
10. Kościół Zielonoświątkowy (Assemblies of God): 2,7 mln członków1.

Zapytani o tożsamość wyznaniową Amerykanie odpowiadali nastepująco2: 
katolik: 25,9 proc.; baptysta: 17,2 proc.; metodysta: 7,2 proc.; chrześcijanin: 
7,2 proc.; luteranin: 4,9 proc.; prezbiterianin: 2,8 proc.; protestant: 2,4 proc.; 
zielonoświątkowiec/charyzmatyk: 2,2 proc.; episkopalianin: 1,8 proc.; mor-
mon: 1,4 proc.; ewangelikał: 0,5 proc. 

Tak więc trzy spośród dziesięciu największych wyznań w USA to baptyści. 
Na 49, 3 mln protestantów zrzeszonych w tych wyznaniach 24,9 mln, czyli 50 
proc., to właśnie baptyści. 

Wszystkich denominacji baptystycznych w USA jest ponad 50; jednak 92 
proc. baptystów jest zrzeszonych w pięciu największych uniach (Kościołach) 
baptystycznych – oprócz wymienionych powyżej trzech są to jeszcze 
następujące unie: Amerykańskie Kościoły Baptystyczne w USA (American 
Baptist Churches in the USA, w skrócie: ABC) oraz Międzynarodowa Bap-
tystyczna Społeczność Biblijna (Baptist Bible Fellowship International, w 
skrócie: BBFI). 

Przynajmniej co 6 Amerykanin utożsamia się z baptyzmem. Baptyści 
stanowią ponad 1/3 ogółu protestantów w USA. 

Obszary dyskusji i różnic wśród amerykańskich baptystów
Większość baptystów w USA to konserwatywni chrześcijanie ewangeliczni, 

o przekroju postaw od umiarkowanie do ściśle fundamentalnej3. Jeśli chodzi 
o styl nabożeństw, oprócz żywiołowych tradycji afroamerykańskich i sur-
owych form tzw. baptystów pierwotnych, przeważa forma uporządkowana, 
ale pozbawiona formalnej liturgii, w której mieści się śpiew całego zboru, 
spontaniczna modlitwa, kazanie – stojące w centrum, często zakończone 
wezwaniem do nawrócenia – oraz kultywowanie nieformalnej społeczności 
po zakończeniu nabożeństwa. Pod wpływem ruchu charyzmatycznego coraz 
częściej śpiew prowadzą zborowe grupy muzyczne (zamiast lub łącznie 
z  np. tradycyjnym chórem czy śpiewem ze śpiewników), wprowadzające 
mniej tradycyjne pieśni, „śpiew ze ściany” oraz mniej formalny i bardziej 
bezpośredni styl mówienia kazań.

Zasadnicze różnice pomiędzy baptystami w USA4

W zakresie teologii: różnice w spojrzeniu na zbawienie 
(poglądy arminiańskie i kalwińskie) oraz eschatologię 
(powtórne przyjście Jezusa i z tym związane tematy).  

W zakresie środków zbawienia: nie wszyscy baptyści 
zgadzają się co do zasadności używania tych samych 
metod dla zdobywania niewierzących.  

W zakresie relacji wyznaniowych: większość bapt-
ystów reprezentuje pogląd podtrzymywania ich tylko z 
Kościołami, które w swej doktrynie i praktyce są biblijnie 
wiarygodne. Mówiąc w kategoriach polskich realiów, 
większość baptystów w USA zachowuje wstrzemięźliwość 
względem kontaktów ekumenicznych5. Po lewej stro-
nie znajduje się Narodowa Konwencja Baptystyczna w 
USA, która nawet we własnym łonie dopuszcza dużą 
różnorodność teologiczną. Po środku znajdują się konser-
watywne kościoły baptystyczne, które akcentują własną 
konserwatywność, jednak powściągliwie zezwalają na 
pewnego rodzaju kontakty z kościołami i wyznaniami, 
które takich wymagań nie spełniają. Po drugiej stronie 
są  separatystyczni fundamentaliści, którzy odrzucają 
społeczność z kościołami konserwatywnymi, które 
podtrzymują jakiekolwiek relacje z kościołami liberal-
nymi. Czwarta grupa to tzw. Baptyści Separatystyczni 
(ang. Landmark Baptists – literalnie: baptyści granic-
znego słupa) oraz Primitive Baptists, którzy z defi nicji 
odrzucają uznanie chrztów i relację z innymi baptystami 
spoza własnych tradycji. 

Podział ogólny baptystów6

Baptystów w USA dzieli się geografi cznie i etnicznie. 
Geografi cznie podział przebiega pomiędzy Południem 
i Północą. Kryterium geografi czne nakłada się tu z inną 
specyfi ką społecznej obecności baptyzmu w każdym z 
tych obszarów, oraz z różną historią7.  Etnicznie, wydziela 
się unie związane z rasą czarną lub działające w obrębie 
określonej narodowości.

Według tego schematu zostaną one teraz pokrótce 
omówione. 

I. Baptyści z Południa
Baptyzm na Południu to wiodąca siła religijna w całości 

społeczeństwa. Choć co szósty Amerykanin to baptysta, 
statystyka ta nie dotyczy w tej samej mierze każdego 
stanu. Więszość baptystów zamieszkuje bowiem stany 
południowe właśnie; 80 proc. baptystów pochodzi z 15 
południowych stanów od Teksasu na wschód – patrz 
rys. 1. W 2000 roku w większości z nich baptyści byli 
największym wyznaniem; co ciekawe w liczbie hrabstw, 
w których są większością, przewyższają katolików (1302 
do 1164).

Nigdzie na świecie baptyści nie pełnią równie wiodącej 
funkcji społecznej. Nigdzie nie mają również tak wielk-
iego wpływu na całość społeczeństwa, w tym i na politykę. 
Południe USA wraz z stanami mormońskimi to zagłębie 
poparcia republikanów, z którym partia ta się bardzo lic-
zy. To głosy tej religijnej grupy Amerykanów przesądziły 
o sukcesie George’a W. Busha.  
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1. Południowa Unia Baptystyczna (Southern Baptist Convention).
SBC to największe wyznanie protestanckie w USA i drugie w USA w ogóle 

(po KRK). Powstało w 1845 r., jednak łącząc baptystyczne kościoły istniejące na 
Południu już od dawna. Pierwszy zbór baptystów na Południu Stanów powstał 
w 1696 r. w Charleston, w Południowej Karolinie. Stosunkowo znaczna  liczba 
baptystów osiedliła się również w Wirginii i Karolinie Północnej, formując Unie 
Baptystów Regularnych. W rezultacie Wielkiego Przebudzenia (ok. 1725-50) 
pojawiła się nowa grupa baptystów - separatystycznych – nazywanych tak ze 
względu na fakt oddzielenia (separacji) od kościoła kongregacjonalnego w Nowej 
Anglii. Na początku XIX wieku ze względu na znikome różnice, unie te zaczęły 
się przenikać i łączyć. W 1814 roku z inicjatywy południowych stanów powstała 
pierwsza organizacja ogólnobaptystyczna w USA. Była nią Konwencja Trzylet-
nia (Triennial Convention), która została powołana dla zjednoczenia wysiłków 
misyjnych zrzeszając reprezentantów wszystkich ciał baptystycznych. W 1832 
r. powołano organizację ds. Misji w USA – American Baptist Home Mission 
Society (skrót: ABHMS). W 1844 roku  odmówiono w niej ordynacji pastorowi 
z Południa, ze względu na posiadanie niewolników8. Był to podstawowy powód 
– obok posiadnia innej wizji misji - dla którego w 1845 roku, 8 maja w Augusta, 
Georgia, powstała SBC. Zrzeszała wtedy 4395 zborów i około 365 tys. członków 
w 11 stanach. Po podziale szybko rozpoczęto pracę misyjną w Chinach i Ni-
gerii. 

Po wojnie secesyjnej, w której wielu baptystów zginęło, rozpoczał się okres 
odnowy (1865-77). W 1879 r., po zniesieniu niewolnictwa, pojawił sie pomysł 
zjednoczenia powtórnie z północą. SBC, pomimo rozpoznania swych braci na 
północy jako pełnowartościowych chrześcijan i baptystów, decyduje się działać 
samodzielnie. Oprócz szerokich działań misyjnych na nowo zasiedlanych teren-
ach (np. dzisiejszy Teksas), wysyłano misjonarzy do Meksyku (począwszy od 
1880 r.), Brazylii (od 1881 r.) i Japonii (od 1889 r.).

Pierwsza połowa XX w. to okres dynamicznego rozwoju – powstawiania wielu 
organizacji i agencji misyjnych, zakładania nowych zborów. Powstawały też 
nowe seminaria, wprowadzano nowe, skuteczniejsze zasady fi nansowania. 

Od 1979 r. w SBC pojawia się wewnętrzny podział pomiędzy skrzydłem kon-
serwatywnym i liberalnym (bądź: liberalniejszym). Ostatecznie władze SBC 
zostają przejęte przez skrzydło konserwatywne. Skutkiem tego m.in. wielu 

liberałów zostało zmuszonych do opuszczenia seminariów 
teologicznych (np. ze względu na odrzucenie bezbłędności 
Biblii). W czerwcu 2004 SBC opuszcza Światowy Związek 
Baptystyczny (Baptist World Alliance: w skrócie: BWA; 
skupia on 191 unii baptystycznych w 140 krajach, w tym 
i w Polsce). Jako powód wskazano postępujący liberalizm, 
przejawiający się we wzrastającej tolerancji dla homoseksu-
alizmu, ordynacji kobiet oraz przeważający w BWA anty-
amerykanizm9.

Południowi Baptyści działali bardzo ofi arnie w partnerstwie 
z naszym kościołem. Współpraca z Kentucky Convention 
została przedłużona na specjalne życzenie obu stron, bedąc 
wspaniałym świadectwem wzajemnej zachęty i współpracy 
w różnych dziedzinach (misyjnych i budowlanych przede 
wszystkim).  

2. Baptyści Landmark 
Ruch Landmark (ang. słup graniczny) rozpoczął się wraz 

z służbą Jamesa R. Gravesa, wydawcy The Tenessee Bap-
tist. Nazwa pochodzi od tytułu książki Jamesa M. Pen-
deltona z 1854 roku, An Old Landmark Reset (Słup starej 
granicy ponownie ustawiony), który również pisywał poc-
zytne artykuły w gazecie Gravesa. Uważał, że baptyści 
nie powinni zezwalać na głoszenie w swych zborach ka-
znodziejom prezbiteriańskim i independenckim; powinno 
się zachowywywać wymierną jedność jedynie z tymi zbora-
mi, które praktykują biblijnie chrzest na wyznanie wiary i 
przez zanurzenie. Kościół prawdziwy (biblijny) nie pow-
inien mieszać się z kościołem odstępującym od prawdy. 
Wpłynęło to również na praktykę zamkniętej Wieczerzy 
Pańskiej oraz ograniczenie działań misyjnych tylko do bap-
tystów, wraz z podporządkowaniem jej zborom raczej niż or-
ganizacjom misyjnym (które były bardziej otwarte na służbę 
osób z innych zborów). Powstała przez to również nowa 
wizja historii kościoła – przez którą starano się wykazać, iż 
obok „zanieczyszczonej”, katolickiej istniała zawsze równo-

legle czysta, baptystyczna (głównie 
dopatrywano się jej we wszelkich 
potępianych w historii grupach), od 
samych apostolskich czasów. Takie 
poglądy miały być dawnymi, za-
pomnianymi poglądami wszystkich 
baptystów; „zwracaniem uwagi na 
dawne słupy graniczne”. Z punk-
tu widzenia baptystów Landmark 
inne baptystyczne kościoły, które 
nie przestrzegają owych ścisłych 
zasad współpracy z jedynie czysty-
mi kościołami, są odstępcze, a 

Rys. 1. Baptyści jako procent 
wszystkich mieszkańców w 
poszczególnych hrabstwach w 
2000 r.
Kolor ciemnoczerowny to 
więcej niż 50 proc.; biały – brak. 
Źródło: http://www.valpo.edu/
geomet/geo/courses/geo200/
religion.html
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za to nie na same nabożeństwa, ale dwudniowe zjazdy. Śpiewają często bez in-
strumentów, mówią o starszych raczej niż pastorach; większość jest kalwińska.   

II. Unie etniczne 
Ten podział dotyczy głównie baptystów czarnoskórych. W 1640 „Jack, czarny” 

został pierwszym czarnoskórym członkiem wciągniętym na listę zboru baptys-
tów (w Rhode Island). W latach 1773-75 w Południowej Karolinie wybuchło 
przebudzenie wśród czarnoskórych niewolników. W 1777 r. powstał pierwszy 
zbór czarnoskórych baptystów w Yamascraw, w Georgii. Po 1865 r. powstają 
całe stanowe konwencje – czarni mogą tworzyć własne zbory bez problemów, 
opuszczają więc mieszane zbory. 

Dziś unie etniczne stanowią w sumie około 25 proc. baptystów w USA oraz 
około 25 proc. wszystkich czarnoskórych w USA; wraz z rodzinami stanowią 
około 1/3 czarnej populacji USA. Dla większości czarnoskórych Amerykanów 
Kościół jest jedyną instytucją publiczną, na którą mają wpływ. Pastor jest nie ty-
lko przywódcą duchowym, ale również przywódcą w wielu innych dziedzinach, 
które w białym społeczeństwie należą do wyspecjalizowanych zawodów – jak 
psycholog, prawnik, doradca, wyraziciel opinii ogółu mieszkańców w sprawach 
publicznych. Tym ostatnim był na pewno Martin Luther King, działacz pokoj-
owy i antyrasistowski, laureat pokojowej nagrody Nobla i baptystyczny pastor. 

Sposób uwielbiania na nabożeństwach jest skrajnie zróżnicowany, większość 
zborów jest jednak zdecydowanie bardziej charyzmatyczna niż zbory białe. Ka-
zania często włączają audytorium. W pierwszej połowie XX w. Kościół otwierał  
szkoły oferujące dokształcające kursy dla wyzwoleńców na różnym poziomie. 
Obecnie napływ Afroamerykanów do tego tradycyjnego, dla nich wyznania rac-
zej słabnie. Mężczyźni i młodzi raczej uczęszczają do zborów rzadko; natomiast 
trwały jest udział kobiet. 

Unie tego skrzydła to NBCA (6,720 zborów i od 2,5 do 3,5 mln członków) oraz 
NBC USA (18,500 zborów i od 6 do 8 mln członków) i National Missionary 
Baptist Convention (250 tys. członków). 

Istnieją również grupy baptystów, w których przeważa jakaś określona 
narodowość, której język jest obecny w trakcie nabożeństwa i głoszenia – np. 

wszelkie inne (nie chrzczące na 
wyznanie wiary przez zanurzenie) 
w ogóle kościołami nie są. 

Potomkami tego ruchu są Ameri-
can Baptist Associacion oraz Bap-
tist Missionary Associacion, oba 
wyznania liczą po około 250 tys. 
członków. 

3. Separatyści Fundamentalni 
(niezależni): Separatist/ Indepen-
dent Baptists.

To skrzydło baptystów liczy 
około 2 mln członków. Największe 
wyznanie to Baptist Bible Fellowship International z około 
1,5 mln członków. Jest to jedno z najbardziej dynamic-
znych środowisk baptystycznych w USA, które cały czas  
się rozwija, w tym bardzo dobrze w dużych miastach. Na 
czele zboru stoi zazwyczaj obdarzany wielkim zaufaniem 
pastor. Często jest on również działaczem politycznym, 
jak np. Jerry Falwell,  który założył i przewodził ruchowi 
The Moral Majority, konserwatywnemu protestanckiemu 
skrzydłowi republikańskiej prawicy. Zbory związane z 
tym skrzydłem baptyzmu często również zakładają własny, 
związany z zborem college czy nawet uniwersytet. Tak więc 
konserwatyzm biblijny jest tu sprzężony z misją i działaniem 
społecznym raczej niż z izolacjonizmem i nieufnością (jak u 
Baptystów Landmark). Z tego też powodu są bardziej elasty-
czni niż Landamrk Baptists w współdziałaniu z innymi bapt-
ystami i protestantami w ogóle. Należy jednak podkreślić, że 
teologia w tym skrzydle zawsze jest premilenijna i wroga 
libralnemu podejściu do Biblii oraz ruchowi ekumen-
icznemu. 

4. Baptyści Wolnej Woli (Generalni): Free Will (General) 
Baptists

Baptyści Wolnej Woli to grupa około 500 tys. wierzących, 
obecna na całym Południu. To tradycyjnie arminiańskie 
kościoły, nauczające m.in. o powszechnym odkupieniu, 
wolnej woli i możliwości utraty zbawienia. Większość prak-
tykuje komunię zamkniętą (tylko dla członków zboru). 

5.  Baptyści Pierwotni (Prymitywiści).
Baptyści ci (Traditionalists; Old-Time Baptists) to skrzydło 

około 200 tys. baptystów na Południu, skupione głównie 
w rolniczych, dalekich od centrów i miast Apallachach. 
Nie interesują się misją i edkukacją. Raczej odrzucają 
wykształcenie seminaryjne; nie prowadzą też szkoły 
niedzielnej; nabożeństwa są surowe i tradycyjne. Praktykują 
umywanie nóg; spotykają się zazwyczaj raz w miesiącu, ale 

Rys. 2. Przeważające wyznania 
w hrabstwach USA w roku 2000. 

Czerwony kolor to baptyści. 
Kropka w granicach hrabstwa 
oznacza, że wierni określonej 

grupy to ponad połowa populacji. 
Źródło: http://www.valpo.edu/
geomet/geo/courses/geo200/

religion.html
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szwedzka (Baptist General Conference, 135 tys. członków, 
8000 zborów) czy niemiecka (Northern American Baptist 
Conference, 65 tys. członków, około 4000 zborów). Do tej 
grupy zaliczają się również polskie zbory baptystyczne w 
USA (około 150 członków w 6 zborach). 

Baptyści hiszpańskojęzyczni (Meksykanie, Kubańczycy) 
nie tworzą osobej unii. W samej SBC jest ich około pół mil-
iona. Liczba te jest znacznie większa, biorąc pod uwagę ich 
liczebność w zborach baptystycznych w ogóle.  

III.Unie Północne
Baptyzm na Północy posiada zupełnie inny charakter 

niż na Południu. Działał zawsze jako jedno z wyznań, nie 
najmniejsze z pewnością, ale i nie największe. Stąd większa 
różnorodność reprezentowanych postaw tego skrzydła i inna 
dynamika działania. Dzielą się na trzy grupy – ze względu na  
teologiczną bezkompromisowość i konsekwencję. 

1. Ekumeniczny środek: American Baptist Churches in 
the USA.

To największa denominacja baptystyczna na północy; 
piąte co do wielkości wyznanie baptystyczne w USA. Jest 
to najstarsze wyznanie baptystyczne w USA (formalnie to 
Południe odłączyło się w 1845 r. od Północy), kojarzone dziś 
przede wszystkim z otwartością na wszelką różnorodność i 
uległością względem współczesnych trendów. Jego reprezen-
tantem jest zarówno Augustus Strong (słynny wynalazca 
„systemu Stronga” ułatwiającego studium Biblii), jak Walter 
Rauschenbusch – propagator „Ewangelii społecznej”, czy 
H. E. Fosdick, sprzeciwiający się ruchowi fundamental-
istycznemu i optujący za liberalizmem teologicznym. Z tej 
denominacji wywodzą się również „ludzie środka” -  E. J.  
Carnell czy B. Ramm – architekci ruchu ewangelicznego, 
pragnący zachować fundamentalistyczną prawowierność 
bez postawy zamknięcia. W końcu, jeden z bardziej znanych 
milionerów – John D. Rockefeller Jr. 

Etnicznie kościoły te cechują się wielonarodowym składem 
– ponad 40 proc. wywodzi się z grup o korzeniach pozaeu-
ropejskich. Są aktywne misyjnie i edukacyjnie. Od 1877 r. 
ordynują kobiety. Większość członków reprezentuje klasę 
średnią. Liczba członków tego skrzydła to 1,5 mln, a zborów 
– 5800. 

2. Konserwatywni ewangeliczni.
W 1932 r. i 1940 r. dwie grupy zasilające konserwatywno-

ewangeliczne i separatystyczno-fundamentealne skrzydło 
północnych baptystów, które stanowią około 1/4 całości 
północnego nurtu, odłączają się od ABC, ze względu na 
liberalizm teologiczny. Wyznania konserwatywno-ewan-
geliczne w przeciwieństwie do NBC posiadają wyz-
nanie wiary, które określa ich przekonania teologiczne. 
Zachowując prawowierność nie widzą jednak nic złego we 
współpracy z kościołami, które stowarzyszone są z liberal-
nymi organizacjami i federacjami kościelnymi. 

Trzy ważniejsze wyznania tej grupy to wspomniane już ze 
względu na swe etniczne niemieckie i szwedzkie korzenie 
Baptist General Conference z 140 tys. członków oraz Con-

16 • SŁOWO PRAWDY • Numer 4 | kwiecień 2008



servative Baptist Associacion of America z 200 tys członków 
oraz North American Baptist Conference (45 tys.). W tym 
segmencie mieszczą się również Baptyści Dnia Siódmego, z 
5 tys. członków i 80 zborami10. 

3. Separatystyczno-fundamentalni
Baptyści separatystyczno-fundamentalni uważają, że 

jakiekolwiek uczestnictwo w organizacjach czy zrzesze-
niach z Kościołami, których nie można określić jako wierne 
Ewangelii, jest złe, i w związku z tym odmawiają również 
współpracy z kościołami, które same zachowując konser-
watyzm dopuszczają jednak współpracę w ramach takich 
ciał (tzw. separacja drugiego stopnia: second-degree separa-
tion)11. W większości są premilenijne i akcentują doktrynę 
bezbłędności Pisma Świętego. Nie są tak dynamiczni ani ot-
warci w działaniu jak południowi fundamentalni separatyści; 
niemniej w pobożności są bardzo zbliżeni. 

Największe wyznanie tej grupy to General Association 
of Regular Baptist Churches z około 160 tys. wiernych; w 
sumie w tym skrzydle baptyzmu jest ich około 250 tys. 

Podsumowanie
Czym jest baptyzm amerykański? Z pewnością, jak widać  

po niniejszym studium, jest to ciało bardzo zróżnicowane. 
Czym innym będzie baptyzm północny, a czym innym 
południowy. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że 
większość baptystów w USA to konserwatywni chrześcijanie 
ewangeliczni. Obecnym w całości ruchu baptystycznego 
trendem wydaje się być parcie ku większej wymierności 
dogmatycznej i etycznej. Ale wynika to najwyraźniej z potr-
zeby czy problemu, jaki mają nasi bracia i siostry, z jakością 
raczej niż liczbą wiernych. 

Jeśli chodzi o otwartość na innych, z pewnością łatwiej 
byłoby nam się porozumieć z baptystą z północy niż z 
południa; będzie rozumiał i czuł naszą sytuację w Polsce 
znacznie lepiej. Z drugiej strony, pragnienie wymierności 
uczniostwa i akcent na czystość uwielbienia i nauki praw-
dopodobnie dzielić będziemy raczej z braćmi i siostrami z 
Południa. 

1. Za: http://www.adherents.com/rel_USA.html

2. Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_States

3. Za: A. W. Wardin ed., Baptists Arround the World, A Comprehen-
sive Handbook, Nashville 1995.

4. Za: A. W. Wardin ed., dz. cyt.

5. Jakakolwiek ocena tego faktu nie może pominąć uwzględnienia 
realiów amerykańskiego Poludnia, o których dalej napiszę.  

6. Głównie za: A. W. Wardin ed., dz. cyt.  

7. Choć to fakt oczywisty, to jednak wart przypomnienia, iż Stany 
Zjednoczone, choć obecnie tworzą jeden kraj, nie powstały od razu,  
w obecnym kształcie, lecz w wyniku kilku istotnych zjawisk, jak 
np.  migracje różnych grup purytan w nadziei założenia idealnego 
społeczeństwa, następnie wielu europejskich kolonistów, parcia na 
Zachód i zakładanie nowych Stanów, wojna Północy z Południem, 
wyzwolenie niewolników, napływ latynoskich emigrantów. Obszar 
USA jest tak wielki jak cała środkowo-zachodnia Europa. Stąd, choć 
można mówić o amerykańskiej tożsamości, istnieją ważne różnice 
kulturowe, gospodarcze, geografi czne i społeczne pomiędzy po-
szczególnymi regionami - jak Północ, Południe, Wschodnie i Za-
chodnie Wybrzeże, czy Równiny Środkowe – znane również jako 
tzw. Bible Belt (Pas Biblijny) i poszczególnymi stanami. Baptyzm 
amerykański, jako wierny towarzysz i współtwórca amerykańskiego 
narodu na przestrzeni jego historii, naznaczony jest tą różnorodną 
specyfi ką.

8. Historia niewolnictwa i baptyzmu na Południu USA jest ściśle 
spleciona, burzliwa i miejscami dramatyczna.  Znaczenie niewol-
nictwa dla powstania SBC jest ciągle dyskutowane (patrz np. W. 
B. Shurden,  L. R. Varnadoe, The origins of the Southern Baptist 
Convention: a historiographical study..,  Baptist History and He-
ritage,  Wntr, 2002). Faktem jest, iż dla baptystów na Pólnocy i na 
Południu niewolnictwo było problemem różnego kalibru. Zniesienie 
niewolnictwa na Północy nie wiązało się z przeorientowaniem całej 
struktury społecznej. Natomiast na Południu wszelkie zmiany w tej 
kwestii wiązały się z kolosalnymi kosztami wysiłku całego społe-
czeństwa w zakresie własnej reorganizacji. Pod koniec XVIII wie-
ku towarzystwa abolicjonistyczne działały z sukcesem zarówno na 
Północy, jak na Południu. Niecierpliwość Północy względem tempa 
zmian na Południu z pewnością wpłynęła na zwrot stanowiska Połu-
dnia w tej sprawie w zdecydowanie niebiblijnym kierunku. W latach 
60. XX wieku nastąpiła seria rezolucji potępiających niewolnictwo 
i przepraszających za poprzednie zachowanie wśród kościołow Po-
łudnia, w tym i Południowych (i innych) baptystów. Patrz wykłady 
Religion on the South, www.wfu.edu/~matthetl/.  

9. Co ciekawe, ŚZB opuściła wtedy również Unia Baptystów w 
Rumunii, najsilniejsza krajowa unia w Europie po unii ukraińskiej 
i brytyjskiej.  

10. Można tu dodać, że Baptyści Dnia Siódmego, choć zawsze 
marginalne co do wpływu,  to jedno z najstarszych skrzydeł bapty-
stów na świecie, których jedyną różnicą względem typowych bapty-
stów jest obchodzenie soboty a nie niedzieli jako dnia odpoczynku. 
Nie należy ich w szczególności łączyć z adwentystami, od których 
są starsi o ponad 200 lat!

11. Ciałem takim z pewnością byłaby dla nich Polska Rada Eku-
meniczna, czy w ogóle ruch ekumeniczny jako taki – ze względu na 
obecność w nich bardzo zróżnicowanych teologicznie Kościołów, 
ale również Światowy Związek Baptystyczny.

80 proc. baptystów 
pochodzi z 15 

południowych 
stanów od Teksasu 

na wschód. W 2000 
roku w większości 

z nich baptyści 
byli największym 

wyznaniem 
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Genewa to wspaniałe miasto o bogatej historii. Z całą pewnością zajmuje także szczególne 
miejsce w dziejach Kościoła. Nie sposób bowiem pominąć postaci Jana Kalwina i jego zasług 
dla reformacji, choć jednocześnie pamiętać trzeba, z jaką zaciętością zwalczał odradzające się 
chrześcijaństwo z nurtu, który obecnie zwykło się nazywać „ewangelicznym” lub „ewangeli-
kalnym”. Powiedzieć, że „anabaptyści” genewscy w czasach Kalwina nie mieli łatwego życia, 
to znaczy powiedzieć zdecydowanie zbyt mało i zbyt łagodnie. Być może owo zawzięcie Kal-
wina jest powodem, że także i obecnie w tej części Szwajcarii baptystów praktycznie nie ma. 
W Genewie jest jeden tylko zbór baptystyczny - nie ma innego ani w kantonie, którego stoli-
cą jest to miasto, ani w kantonach sąsiednich (nawet w Lozannie). Zresztą naprawdę trudno 

znaleźć jakikolwiek Kościół ewangeliczny 
– na każdym kroku jedynie surowe zbory 
kalwińskie, choć podobno sporo jest także 
katolików.

„Oratorium” – światło ewangelii dla Genewy
Ulicę Tabazan nie jest łatwo znaleźć na 

planie miasta – to niewielka uliczka, zagu-
biona na obrzeżach „starówki”, dość blisko 
katedry (w której, na marginesie, swe kaza-
nia głosił Jan Kalwin). Jednak warto poświę-
cić czas, by zajść do „Oratorium” (Chapelle 
de l’Oratoire). Jest to skromna, z zewnątrz 
bardzo niepozorna, sprawiająca wrażenie 
nieco zaniedbanej, XIX-wieczna kaplica, 
pobudowana w 1834 roku. W niej to od 
1974 roku swoją siedzibę ma działający od 
1970 roku międzynarodowy, anglojęzyczny 
Ewangeliczny Kościół Baptystyczny Gene-
wy (Evangelical Baptist Church of Geneva 
- EBCG) - dzieląc to miejsce z francusko-ję-
zycznym zborem Wolnego Kościoła Ewan-
gelicznego Genewy (L’Eglise Evangélique 
Libre de Genève), który udziela baptystom 
gościny (kaplica jest jego siedzibą od 1849 
roku). Już w XIX wieku „Oratorium” znane 
było z radykalnego głoszenia Ewangelii, a 
nawet stało się ośrodkiem dość mocnego, 
choć zbyt krótkotrwałego, przebudzenia du-
chowego. Dziś także jest ważnym punktem 
na „duchowej mapie” miasta, gdzie wciąż 
głoszone jest poselstwo biblijne.

W niedziele poranki gromadzą się na 
swym nabożeństwie Szwajcarzy. W połu-
dnie natomiast można tam spotkać wierzą-
cych ludzi z całego świata – Europejczyków 
z różnych krajów, Afrykanów, Azjatów, 
którzy gromadzą się, by wspólnie wielbić 
Boga. Część z nich na stałe mieszka w Ge-
newie, inni tylko okresowo, a wielu jest tyl-
ko przejazdem. Każdy może tam liczyć na 
serdeczne przyjęcie – każdego już przy wej-
ściu wita się jak kogoś, kogo oczekiwano, 
a przynajmniej ja tego doświadczyłem, gdy 
pod koniec grudnia miałem okazję gościć w 
tym Kościele.

Pośród genewskich baptystów
Duże wrażenie zrobiła na mnie otwartość 

tych ludzi – od początku poczułem się tam 
dobrze. Wyjeżdżając do Genewy bardzo 
pragnąłem spędzić tam niedzielę wśród 
ludzi takiego Kościoła, jaki poznałem tu 
w Polsce. EBCG początkowo nie wzbu-
dził mego entuzjazmu, gdyż jest zborem 
niezależnym, nie zrzeszonym w żadnych 
baptystycznych strukturach krajowych czy 
międzynarodowych (a zbory pozostające w 
całkowitej niezależności, poza wszelkimi 

„Oratorium” przy 
genewskim zaułku

Marcin Woźniak
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strukturami, nie wzbudzają we mnie – szcze-
rze mówiąc – zbyt wielkiego zaufania). Im 
bardziej jednak zbliżał się termin wyjazdu, 
tym więcej spokoju dawał mi Pan. Coraz bar-
dziej umacniał mnie w przekonaniu, że jeśli 
chcę w tą niedzielę - gdy będę tak daleko od 
kraju- być z Kościołem, to rue Tabazan jest dla 
mnie dobrym miejscem. Bóg pobudził mnie 
do ufności, i coraz bardziej czułem, że pragnę 
tam być. I rzeczywiście spotkałem tam ludzi, 
którzy przychodzą tam, bo bardzo kochają Je-
zusa – to jest ważne – i Słowo Boże traktują 
bardzo poważnie i trwają przy nim. Przewodzi 
im pastor Derek Frank. 

Wspólne uwielbienie było cudownym 
przeżyciem. Jedna z tradycyjnych pieśni ze 
śpiewnika „Głos wiary”, zawiera słowa: „Czy 
wiecie, że Kościół jest żywy...” i „Pójdź do 
Kościoła żywego, gdzie Chrystus kapłanem 
jest sam..” I tam właśnie – w „Oratorium” 
przy rue Tabazan - poczułem życie pulsujące 
w Kościele, choć może w trochę inny sposób, 
niż to się dzieje w Polsce. To wprost niewiary-
godne jak Chrystus spaja ze sobą tak różnych 
ludzi - wywodzących się z różnych krajów, ras 
i kultur – w jeden zbór, napełniony wyczuwal-
ną braterską miłością (może to subiektywne 
odczucie, ale tak właśnie to odbieram). Był 
to naprawdę błogosławiony czas, choć była 
bariera językowa. Bóg jednak pomógł, by naj-
ważniejsze przesłanie do mnie dotarło i nawet 
kazanie – głoszone przez pastora Dereka - było 
też w pewnej części tak jakby o moim życiu. 
I mogłem się cieszyć z tego, że znalazłem się 
wśród ludzi miłujących Boga.

Wielka historia w małej kaplicy
Równocześnie odkryłem fascynującą hi-

storię tego miejsca, w którym gromadzą się 
genewscy baptyści. Otóż „Oratorium” przy 
ulicy Tabazan odegrało ważną rolę nie tylko w 
dziejach Genewy i Kościoła w Genewie, ale 
też i w dziejach... świata, choć dziś jest raczej 
w głębokim cieniu wielkiej historii. Było miej-
scem nie tylko głoszenia Ewangelii i ośrod-
kiem „przebudzeniowym”, ale historię o tym 
zacząć trzeba od osoby pewnego skromnego, 
a pełnego zapału chrześcijanina.

Jedną z najciekawszych postaci, jakie moż-
na było w XIX wieku spotkać pośród wier-
nych zboru L’Eglise Evangélique Libre de 
Genève, był Henri Durant. Był on rodowitym 
genewczykiem, urodzonym w 1828 roku. W 
połowie XIX wieku prowadził on intensywną 
działalność misyjną – w nurcie przebudzenia 
– pośród genewskiej młodzieży. Nawiązał 
współpracę z licznymi organizacjami chrześ-
cijańskimi w Europie i Ameryce. W 1855 
roku w Paryżu założył Przymierze Związ-

ków Chrześcijańskich. Potem wyruszył do północnej Afryki, gdzie podjął działania na rzecz 
poprawy życia miejscowej ludności – a były to działania, które mogły przynieść wspaniałe 
efekty, gdyby uzyskał wsparcie władz (tak jednak się nie stało). Gdy w 1859 roku przemierzał 
Lombardię, dotarł do miasteczka Solferino. Był dzień 25 czerwca. Traf chciał, że dzień wcześ-
niej rozegrała się tam największa bitwa wojny toczonej pomiędzy Francją a Austrią o stolicę 
Lombardii, Mediolan. W bitwie uczestniczyło po obu stronach około 220 tys.  żołnierzy. Po 
dziewięciogodzinnej walce, zakończonej miażdżącą klęską Austrii, na polu bitwy pozostało 
łącznie 4665 zabitych. 22747 wojaków było rannych, a 6944 uznano za zaginionych. Dotar-
łszy tam Henri Durant znalazł się pośród tysięcy martwych ciał, widział umierające kolejne 
ofiary i wiele ludzkiego cierpienia. Ogrom ludzkiego cierpienia, jaki tam zobaczył, poruszył 
go do głębi. 

Tak właśnie rozpoczęło się największe dzieło życia tego skromnego człowieka. 29 czerwca 
1859 roku w „Oratorium” przy rue Tabazan z jego inicjatywy zawiązał się tzw. „Komitet Pię-
ciu”, który w roku 1863 dał początek organizacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 
Fakt ten upamiętniają tablice – niestety tylko w języku francuskim – umieszczone wewnątrz 
i na zewnątrz kaplicy. Smutne jest to, że obecnie zapomina się o tym, jakie były początki tej 
organizacji, i że zrodziła się ona w sercach ludzi patrzących na nieszczęście innych w sposób 
chrześcijański i nawet krzyż w znaku niektórym osobom przeszkadza.

Miejsce godne powrotów
Ten piękny wątek historii „Oratorium” - jakim jest powstanie największej organizacji chary-

tatywnej świata - to kolejny dobry powód, by goszcząc w Genevie odnaleźć na planie miasta 
rue Tabazan i odwiedzić to jakże szczególne miejsce. Tamtejsci chrześcijanie z dumą mówią o 
tym historycznym zdarzeniu. Jest to miejsce przesiąknięte do głębi miłością bliźniego i Ewan-
gelią Chrystusową. Jest to jedno z tych miejsc, które mogą urzec atmosferą tam panującą. Jest 
to miejsce, gdzie spotkać można wspaniałych ludzi, których Panem jest Jezus. Dla mnie oso-
biście jest to jedno z tych miejsc, gdzie pragnę w przyszłości powracać – oby niejeden raz.

„Oratorium” przy ulicy Tabazan odegrało ważną 
rolę nie tylko w dziejach Genewy i Kościoła w 
Genewie, ale też i w dziejach... świata, choć dziś 
jest raczej w głębokim cieniu wielkiej historii
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Jako że właściwie wychowałem się w środowisku 
ewangelicznego chrześcijaństwa, a od niemal 20 lat 
jestem pastorem w Kościele Chrześcijan Baptystów, 
myślę, że mam podstawy do pewnej uogólnionej oce-
ny różnych zjawisk, jakie w nim zachodzą. O jednym 
z nich chciałbym dziś napisać. Dodatkowo zachęcił 
mnie do tego list, jaki ostatnio otrzymałem. 

Dotyczył on różnych tekstów w „Słowie Prawdy”. 
Nie był przeznaczony do publikacji w tym czasopi-
śmie, więc jedynie zacytuję zeń kilka sformułowań, 
które - jak sądzę - dobrze obrazują pewien typ posta-
wy wcale nierzadko obecnej w naszym środowisku. 
Nie twierdzę, że są to poglądy osoby, która napisała 
ów list i nie z nią chcę w ten publiczny sposób dysku-

tować. Potraktujmy je więc jako pewnego rodzaju hasła reprezentujące 
jeden z typów ewangelicznego chrześcijaństwa. 

„...artykuły poruszające tematy drażliwe, w dużej części polityczne, 
powodują, że nie zostawię tej gazety na wierzchu w moim domu”. 

Problem pierwszy: chrześcijanie nie powinni się interesować sprawami 
tego świata. Nie tylko sami, ale nawet fakt, że inni to robią, może być 
gorszący.  

Co więc powinno się robić zgodnie z tym typem myślenia? Udawać, że 
nas to nie dotyczy? A może wręcz uznać, że tak jest w istocie? Przyjmuje-
my, że „my nie jesteśmy z tego świata”, więc niech to grzeszny świat zaj-
muje się swoimi brudnymi problemami. Jednym z najgorszych „odkryć” 
Kościoła w całych jego dziejach było dokonanie podziału na sacrum i 

Moim zdaniem

Kościół odwrócony od świa
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profanum, sprawy święte i świeckie, światowe. Lubi-
my myśleć o sobie, że Bóg jest tylko naszym Ojcem. 
Nas, „wierzących”. Kim więc są ci pozostali? I kim 
my jesteśmy dla nich? Bardzo nie lubię tego odkry-
cia, którego dokonałem w sobie jakiś czas temu. Po-
legało ono na tym, że tak naprawdę gardziłem ludźmi, 
których nauczyłem się nazywać „niewierzącymi”. A 
jednocześnie chciałem głosić im Ewangelię. Im mniej 
byli nią zainteresowani, tym bardziej ich nie lubiłem. 
Na szczęście jakiś czas temu zrozumiałem, że Jezus 
nie powołał mnie, by ratować grzeszników przed pie-
kłem, ale aby pomagać ludziom, którzy mają swoje 
indywidualne historie, imiona, potrzeby. Takie, wśród 
których ratunek przed piekłem wcale nie jest tą pierw-
szoplanową. Nie jest łatwo się tego nauczyć.  

Świadkowie Jehowy znani są z tego, że przychodzą 
do ludzi wcale nie po to, aby ich wysłuchać, zachęcić 
czy pocieszyć, ale po to, by „sprzedać” im swój pro-
dukt „ewangelizacyjny”. Przecież nie do tego Jezus 
nas powołał. Nie możemy być tacy sami. Nie może-
my być „handlarzami” Słowa Bożego, zainteresowa-
nymi tylko swoją prawdą. Uczestniczyłem przed laty 
w szkoleniu ewangelizacyjnym, polegającym m.in. na 
rozwinięciu umiejętności przechodzenia od każdego 
błahego nawet tematu do prezentacji Ewangelii. By-
łem wtedy młodym chrześcijaninem, więc imponowa-
ły mi te różne zręczne sztuczki mające szybko i sku-
tecznie ewangelizować obcego człowieka. Nie wiem, 
czy w rzeczywistości były skuteczne, bo nigdy ich nie 
wypróbowałem. Dziś wiem, że ludzie są mądrzejsi (i 
nawet lepsi), niż o nich myśleliśmy (a może i myślimy 
nadal), więc szybko się zorientują, kiedy są obiektem 
jakichś podchodów, a nie autentycznego zaintereso-
wania ich losem. 

Ale powróćmy do owych tematów „w dużej mie-
rze politycznych”, do których niektórzy z nas czują 
obrzydzenie. Część z nas uważa, że dzieci Boże nie 
powinny się interesować niczym innym poza Biblią i 
swoim Kościołem. Problemy życia codziennego (nie 
tylko te czysto egzystencjalne, ale również społeczne) 
zamiast być okazją do dyskusji z innymi ludźmi, stają 
się więc dla nas obszarem zamkniętym. Nie interesu-
jącym nas. Co z tego, że interesującym ludzi, z który-
mi my chcemy rozmawiać jedynie o Bogu.  

Czy ludzie wierzący w rozmowach ze swoimi zna-
jomymi, sąsiadami i przygodnymi rozmówcami mają 
przedstawiać świat odrealniony, niezwiązany z co-
dziennością? Jeśli tak, nie dziwmy się, że w potocznej 
opinii ewangeliczne chrześcijaństwo nierzadko jest po-
strzegane jako sekciarskie, dziwaczne i niedzisiejsze. 

„Nie wiedziałabym, jak się tłumaczyć komuś z tez 
podanych w artykułach np: »Gross zmuszający do 
zastanowienia« ...”

Problem drugi: 
Chrześcijanie nie interesujący się otaczającym ich 

światem, są ignorantami w kwestiach, które są dysku-
towane w społeczeństwie. 

...nie można 
kochać Go, 
nie kochając świata, 
który On ukochał 

ony od świata
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Josh McDowell z dużą dozą autoironii opisuje siebie samego niedługo 
po nawróceniu, jako człowieka, który „rzucał” się na wszystkich wokół, 
chcąc rozmawiać z nimi o Bogu i tylko o Nim. Jednak nie na zasadzie 
dyskusji, ale prostej ewangelizacji. Ludzie zaczęli uciekać od niego. W 
akademickiej stołówce nikt nie chciał siadać obok niego, wiedząc, czym 
to grozi. Dorobił się miana „rzeźnika biblijnego”. 

Niedawno Mariusz, mój szwagier opowiadał mi, jak wraz żoną zaprzy-
jaźnił się ze swoimi sąsiadami. Poszli do nich z pierwszą wizytą bez 
żadnych założeń (typu: jak tu dobrze przejść w rozmowie na tematy „bi-
blijne” i „ewangelizacyjne”). Rozmawiali o zwyczajnych, błahych spra-
wach, jakimi żyją młodzi ludzie i młodzi rodzice. Kiedy spotkali się po 
raz kolejny, usłyszeli od swoich nowych znajomych, że tamci, wiedząc, 
kim oni są (mój szwagier jest pastorem), bardzo się obawiali, że rozmo-
wa zejdzie na „te sprawy” i przygotowali się, aby dać stosowny odpór 
takiemu atakowi. Byli bardzo zdziwieni, że pastor i jego żona nie „na-
wracają ich”. Po kilku spotkaniach sami zaczęli ich pytać o różne rzeczy 
z dziedziny życia duchowego. Po tym, jak zobaczyli, że ich protestanccy 
znajomi są ludźmi z krwi i kości, a nie automatami do ewangelizacji, 
które są zaprogramowane na jeden tylko temat i żaden inny ich nie inte-
resuje. Ludzie chcieliby widzieć, że traktujemy ich poważnie, to znaczy 
jesteśmy gotowi ich słuchać, kiedy mówią o tym, co ich interesuje, a 
nie tylko mają wysłuchiwać nas. Bądźmy spokojni, dotykają ich również 
poważne wątpliwości i rozterki, ale aby chcieli o tym rozmawiać, muszą 
zobaczyć, że mogą zaufać swoim rozmówcom, czyli nam. Dla których 
nie są obiektem realizacji zadań ewangelizacyjnych (choćby podejmo-
wanych z najlepszych intencji), ale ludźmi, którzy żyją „tu i teraz”, i 
wcale bez przerwy  nie myślą, co się z nimi stanie po śmierci. 

Jednak kiedy bierzemy się już za rozmowy na temat współczesności, 
musimy mieć do powiedzenia coś więcej niż stosowny werset biblijny 
na każdy temat: od pogody, po aborcję. 

Weźmy za przykład problem praw dla homoseksualistów. Jeśli jedy-
nym dla nas źródłem wiedzy na każdy temat jest Biblia – i to czytana 
bez chęci adaptowania jej do realiów współczesności1 - naszą jedyną od-
powiedzią na powyższy problem będzie stwierdzenie: homoseksualizm 
jest grzechem. Jest, ale dla współczesnego człowieka stwierdzenie takie 
nie ma żadnej mocy. On zwykle nie uznaje argumentu Biblii i chce wie-
dzieć, dlaczego ktoś nie pozwala homoseksualistom adoptować dzieci. 
Nie wystarczy powiedzieć: bo to się Bogu nie podoba.  Aby człowiek 

ten chciał traktować nas jak poważnych dyskutantów, 
trzeba mu przedstawić, jakie argumenty pozareligijne, 
stoją za naszym stanowiskiem. A jeśli nawet religijne, 
to poważniejsze niż typu – nie, bo nie.  Podobnie ma 
się kwestia aborcji, eutanazji, praw człowieka i wielu 
innych. 

„(Nie wiedziałabym, jak się tłumaczyć komuś z) 
tez wysnutych na podstawie danych, za które ja 
nie mogę ręczyć. Nie są wzięte z Biblii, bo jej nie 
dotyczą”. 

Problem trzeci: 
Biblia nie może być jedyną książką, którą potrafi my 

cytować. 

Lubimy podkreślać, że jesteśmy ludźmi Biblii. To 
ona jest dla nas podstawowym autorytetem w spra-
wach wiary i moralności. I bardzo dobrze. Niestety 
dla wielu z nas Biblia stała się czymś w rodzaju papie-
rowego papieża. Wierzymy w Biblię, zamiast polegać 
na jej autorze. 

Każde inne źródło niż Biblia jest podejrzane. Tylko 
Biblia jest nieomylna. Ona jest nieomylna, ale w róż-
nych kwestiach nie tylko na nią jesteśmy zdani. Bo 
dojdziemy do sytuacji, że faktycznie nie mamy wów-
czas nic do powiedzenia w dyskusji na temat choćby 
współczesnego antysemityzmu, bo Biblia nie zawiera 
żadnych danych na tematy wchodzące w skład owego 
zagadnienia.  

Tymczasem Bóg nas umieścił w świecie współczes-
nym, a nie w czasach biblijnych. Jezus żył w realiach 
swoich czasów, umiejscowił Ewangelię w kontekście 
własnych czasów, mówił o problemach tamtych ludzi, 
a nie ludzi Starego Testamentu. Zauważmy, jak wiele 
razy Jezus odnosił się do sytuacji, które nie miały wie-
le wspólnego z nauczaniem Starego Testamentu (czyli 
ówczesną Biblią). Robił tak, bo wiedział, że przyszedł 
do ludzi, którzy żyją w czasach Heroda i Piłata, a nie 
Dawida i Salomona. 

Niektórzy z nas ulepili sobie postać Jezusa na swo-
je wyobrażenie. Z całego Jego nauczania zostawiając 
słowa: „Musicie się na nowo narodzić”. Tymczasem 
jakże wiele jest w Jego działaniu sytuacji prostego 
okazywania miłosierdzia – bez ewangelizacji. Kiedy 
uzdrawiał ludzi, robił to z miłości do nich i z żalu nad 
ich doczesnością. Robił tak, bo chciał ludziom poka-
zać Boga, który interesuje się ich losem, bez względu 
na to, czy przyłączą się do Jego Kościoła. Ewangeli-
zowanie bardzo zostawił często innym. 

Zobaczmy na Pawła. Jeden z dziwniejszych wer-
setów w Biblii: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne 
bydlęta, brzuchy leniwe (Tyt 1:12), to - jak on sam 
zaznacza - cytat z poety Epimenidesa. Nie dość, że 
słowa mało pasujące do powagi Biblii, to jeszcze 
wzięte od jakiegoś pogańskiego poety! Jeśli nie bę-
dziemy rozmawiać z ludźmi ich własnym językiem 
(oczywiście w granicach zdrowego rozsądku), często 

„Kiedy przyszli po komunistów, 
milczałem, bo nie byłem 
komunistą, kiedy przyszli po 
Żydów, milczałem, bo nie 
byłem Żydem, kiedy przyszli po 
katolików, milczałem, bo byłem 
protestantem. Kiedy przyszli po 
mnie, nie było już nikogo, kto 
mógłby krzyczeć”  
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po prostu nas nie zrozumieją. 
Dla niektórych z nas Biblia stała się więzieniem, 

ogranicza nas, zamiast nas rozwijać. Kilka lat temu 
zamieściłem w „Słowie Prawdy” własną recenzję fi l-
mu „Władca Pierścieni. Powrót króla”, wskazując, jak 
bardzo może nas ten fi lm inspirować, poprzez różne 
ciekawe analogie do prawd biblijnych. Otrzymałem 
wówczas list od pewnego chrześcijanina, który skarcił 
mnie, że wywieram zły wpływ na innych. On swoim 
dzieciom nie pozwala bowiem na czytanie niczego 
innego poza Biblią, nie potrzebują szukać inspiracji 
poza nią!

Zobaczmy tylko w jak dziwnym świecie potrafi my 
żyć, kiedy interesują nas dzieje króla Judy Jojakima, a 
niemal nic nie wiemy o współczesnej historii Izraela. 
Czy Boża historia nie ma ciągłości? A przecież pro-
roctwa biblijne mówią o przyszłości Izraelitów. I to 
takiej, która może się rozgrywać na naszych oczach. 

„Nie dotyczą też mnie ani mojej rodziny i kościo-
ła, ale znalazły się w naszym czasopiśmie”. 

Problem czwarty:  
Zło, które jest na świecie, nie dotyczy mnie ani mo-

jego Kościoła – więc mnie nie interesuje. 

Nie możemy być nieufni do wszystkiego poza Bi-
blią, bo dla współczesnych ludzi budujemy barierę 
nie do pokonania. Oni tego zupełnie nie rozumieją. 
Dla nich często wygląda to tak: ten świat zupełnie 
was nie obchodzi; zależy wam jedynie na tym, by jak 
najwięcej ludzi do was należało. To oczywiście nie-
prawda, ale jak im to wyperswadować, jeśli będzie-
my robić wszystko, aby  utwierdzać ich w błędnym 
rozumieniu. 

Jeśli to, co dotyczy ludzkiej krzywdy, nie doty-
czy Kościoła, jakie kwestie go dotyczą? On sam i 
jego potrzeby? Od zawsze jednym z największych 
problemów Kościoła (rozumianego jako całość, a 
nie konkretna denominacja) była pokusa, aby zająć 
się samym sobą. Poddanie się jej prowadzi w prosty 
sposób do zachorowania Kościoła na dolegliwość ty-
pową dla każdej biurokracji. (Instytucja robi wszyst-
ko po to, aby móc uzasadnić sens swojego istnienia. 
Biurokracja istnieje, aby zaspokoić rosnące potrze-
by... biurokracji). Jeśli Kościoła (rozumianego jako 
zbiorowisko wierzących ludzi) nie interesuje nic, co 
nie wiąże się bezpośrednio z jego życiem, po co ist-
nieje? Co jest więc w takiej w sytuacji powołaniem 
Kościoła? Urządzanie zamkniętych nabożeństw? 
Dbanie o jak najlepszy ich poziom, atmosferę i dobre 
samopoczucie ich uczestników? 

Jezus mówiąc o Kościele (choć nie nazywając 
rzeczy po imieniu) przyrównał jego rolę do bycia 
światłością dla świata. Mówił więc: Nie zapalają też 
świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świecz-
niku, i świeci wszystkim, którzy są w domu (Mt 5:15). 
„W domu” – nie znaczy „w Kościele”, ale na świe-
cie. Światło ma przyciągać ciepłem, a nie świecić 

zimnym blaskiem lamp dezynfekujących. Kto chciałby  zamieszkać 
w wysterylizowanej sali operacyjnej oświetlanej ponurym, martwym 
fi oletowym światłem? 

Kościół, który żyje dla siebie samego, nie jest nikomu potrzebny poza 
sobą samym. Nie dziwmy się więc, że nie będzie budził niczyjego za-
interesowania. 

Jeśli kwestie, które bardzo tego świata dotyczą, nas nie interesują, jak 
chcemy zainteresować świat kwestiami, które nas dotyczą?

„Czy to też było konieczne?”
 
Dzieci Boże powinny zajmować stanowisko – i wpływać na świat. 

Nie wpłyniemy nań, żyjąc w swoim własnym. Kościół przez stulecia 
z rzadka tylko zajmował zaangażowane stanowisko (a i to często za 
sprawą garstki pasjonatów) w sprawach dotyczących ludzkości. Wal-
ka z niewolnictwem, walka o lepsze traktowanie więźniów, walka o 
oprawę losu kobiet to jedne z nielicznych tego rodzaju działań. W 
sprawie prześladowania Żydów przez wieki (a szczególnie w latach 
hitleryzmu) Kościół milczał, uważając, że to nie jego sprawa, a Żydzi 
sami sobie winni, skoro nie chcieli się nawrócić.  Kiedy Hitler do-
chodził do władzy, a następnie ją umacniał, niemieckie Kościoły mil-
czały, uważając, że nie powinny reagować na coś, co wykracza poza 
ich powołanie. Później niewiele brakowało, aby one same zniknęły z 
powierzchni ziemi w Niemczech2. Bankructwo takiej postawy dobrze 
ilustrują słowa Martina Niemöllera, niemieckiego pastora żyjącego 
w tamtych czasach: „Kiedy przyszli po komunistów, milczałem, bo 
nie byłem komunistą, kiedy przyszli po Żydów, milczałem, bo nie 
byłem Żydem, kiedy przyszli po katolików, milczałem, bo byłem pro-
testantem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby 
krzyczeć”3.  

Tak pokochaliśmy Biblię, a nie potrafi my zastosować jej podstawo-
wego przesłania. Wyraził je Jezus w rozmowie z jednym z faryzeuszy.  
Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A On mu powiedział: 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z ca-
łej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierw-
sze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego 
swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się 
cały zakon i prorocy (Mt 22:36-40). Miłowanie Boga nie jest czymś 
oderwanym od życia. Jeśli tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny (J 3:16), nie można kochać Go, nie kochając świata, 
który On ukochał. 

Nie może być tak, że ludzie zasklepiają się w swoim myśleniu cze-
kając, aż Jezus w końcu przyjdzie i zabierze ich z tego okropnego 
świata. Ten świat ich desperacko potrzebuje. Jednak nie jako tych, 
którzy go łaskawie uratują, ale pokochają i okażą mu troskę.

Wszystkie śródtytuły są cytatami ze wspomnianego na wstępie listu.

1. Bez obaw, nie nawołuję do rewizji interpretacji w duchu moderni-
zmu, a jedynie do czytania jej z perspektywy człowieka XX wieku, na 
zasadzie: co Jezus zrobiłby w takiej sytuacji?

2. Hitler planował na później, po zwycięstwie Trzeciej Rzeszy, całko-
witą rozprawę z chrześcijaństwem w Niemczech. 

3. Aresztowany w 1938 roku (wcześniej na krótko w 1935 i 1937 roku) 
za krytykowanie polityki Hitlera, zagrożony karą śmierci przez powie-
szenie, uratowany dzięki licznym protestom międzynarodowym, m.in. 
anglikańskiego lorda-biskupa George’a Bella. W samych Niemczech 
rzeczywiście nie miał już kto stanąć w jego obronie. 
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Są ludzie, którzy niemal całe swoje życie marnują na myśleniu, co też oni mogliby 
osiągnąć, do czego mogliby dojść, czym zadziwić innych... Gdyby tylko okoliczno-
ści ich życia były inne. Bardziej dogodne, sprzyjające im, a ludzie lepsi, życzliwsi. 
To wtedy oni... Ale najczęściej nie robią nic. Czekają na zmianę, która odmieni ich. 
Łudzą się i marnieją w tym niespełnionym marzeniu. 

Co ciekawe, można spotkać również chrześcijan prezentujących takie podejście do 
życia. Ci wyznają własną, swoistą teologię, w myśl której to Bóg musi zapoczątko-
wać każdą nową sytuację w ich życiu. To On musi wyjść z inicjatywą, aby coś się 
zmieniło. Aby oni się zmienili. 

Czy tak jest w istocie? Biblia na wiele sposobów uczy nas czegoś zupełnie innego. 
Zachęca, abyśmy ruszyli się z miejsca, a Bóg zadziwi nas tym, co nas spotka po 
drodze. Owszem, często to On daje nam impuls do jakiegoś działania, zmiany. Ale 
sam nas nie podniesie z miejsca. Nie wprawi w ruch. Jedną z lekcji na ten tamat znaj-
dziemy w Starym Testamencie.

Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić 
na cześć Pana tę pieśń: 

Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!
Śpiewajcie mu i grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach jego!
Chlubcie się świętym jego imieniem, niechaj się raduje serce szukających Pana!
Szukajcie Pana i mocy jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego!
Wspominajcie cuda jego, których dokonał, dziwne dzieła jego, wyroki ust jego
                                                                                                            (1 Krn 16:7-12).

W tym krótkim tekście znajduje się aż 10 czasowników („śpiewajcie” i „grajcie” 
potraktowałem łącznie) wskazujących na nasze działanie względem Boga. To cieka-
we, że o ile współczesna tradycyjna religijność idzie w kierunku biernego kontakto-
wania się z Bogiem, które można sprowadzić do: przyjdź, usiądź, słuchaj i zrób, co ci 
każą, to w tym starym (starotestamentowym) tekście biblijnym znajdujemy tak wiel-
kie nagromadzenie wezwań do działania w odpowiedzi na to, kim jest nasz Bóg. 

Skąd różnica? To proste – trudno o aktywną postawę wobec nieznanego. Nieznane-
mu można się jedynie przyglądać. Tymczasem dla Dawida, który pewnie był autorem 
tych słów Bóg był kimś żywym, z kim przeżył wiele różnych sytuacji, doświadczył 
rozmaitych uczuć im towarzyszących i to zachęciło go do dalszych działań, o których 
w tej pieśni wspomina. Bóg jest kimś niezwykle aktywnym. Mówi o sobie: Bogiem 
wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje (Iz 40:28). 
Działa wciąż, i do tego samego wzywa nas. Nigdy nie zgadzał się ze stwierdzeniem 
Tomasza z Akwinu: „Życie kontemplatywne lepsze jest niż aktywne”. Jego dewizą 
jest dokładna odwrotność tych słów. Czemu daje wyraz w naszym tekście. 

Przyjrzyjmy się kontekstowi wydarzenia opisanego w 1 Księdze Kronik. Słowa 
te odnoszą się do sytuacji  dziejącej się po tym, jak Dawid sprowadził Skrzynię 
Przymierza do Jerozolimy. To był wielki dzień dla Izraela. Dzień wielkiej radości. 
Wówczas została ułożona pieśń dziękczynna na cześć Pana. Przyjrzyjmy się bliżej 
wezwaniom Dawida:

1. Wysławiajcie Pana.
Upraszczając sprawę, można by powiedzieć, że połowa tych punktów mówi o uwiel-

bieniu. Ale to byłoby duże spłycenie problemu, takie, jakim bywa uwielbienie w Koś-
ciele polegające po prostu na śpiewaniu większej liczby pieśni. 

Wysławiajcie Pana – to wezwanie, by mówić o Nim z uznaniem, nie szczędząc po-
chwał. Wychwalając Go za to, jaki jest, a nie za to, co zrobił. To drugie jest łatwiejsze, 
ale pierwsze – bardziej twórcze i przemieniające. A to dlatego, że  uświadamia nam, 
kim jest nasz Bóg, jaki jest w swojej naturze, a nie tylko co, Jemu zawdzięczamy. Na to 
zresztą też przyjdzie czas. Rozpamiętywanie tego, jaki jest nasz Bóg bardzo nam poma-
ga w przeróżnych sytuacjach. Kiedy wiemy, że Bóg jest dobrym, troskliwym, pamię-
tającym o nas Ojcem, odnoszącym się z miłością do swoich dzieci, wówczas nie damy 
się oszukać  niepomyslnym okolicznościom naszego życia. takim, które będą próbowa-
ły pozbawić nas pokoju i radości, próbując zastąpić je troska i rozczarowaniem.

Ruszmy się 
z miejsca! 
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2. Wzywajcie imienia jego.
Na starożytnym Bliskim Wscho dzie duże znaczenie przywiązywano do imion, 

ponieważ objawiały one charakter, to żsamość i określały egzystencję. Imiona osób 
pokazywały, kim one są, jak postępują i jak żyją. Objawienie imienia jakiegoś bóstwa 
i je go stałe używanie miało istotne znaczenie, ponieważ umożliwiało kontakt z bó-
stwem i jego poznanie. Imię było kluczem do obja wienia.

Imię Jahwe - chociaż występuje najczęściej - nie jest jedynym imieniem Boga w 
Starym Testamencie. Często imieniu Jahwe przypisany jest epitet Sabaoth (Pan Za-
stępów). Wielokrotnie Bóg nazywany jest imieniem El, Elohim, Eloah, El-szaddaj 
(Bóg wszechmogący), El-olam (Bóg wieczny), El-Elyon (Bóg Najwyższy), El-Roj 
(Bóg widzący), El-Haj (Bóg żywy). Często Bóg nazywany jest Adon, Adonai (mój 
wielki Pan). 

Wypowiadanie imienia Jahwe towarzyszyło składanym przysięgom: Będziesz się 
bał Jahwe, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał” (5 
M 6:14). Przysięga religijna to wezwanie imienia Bożego na poświadczenie swojej 
prawdomówności. Dlatego gdyby człowiek postąpił inaczej, niż przysiągł, a więc 
gdyby popełnił krzywoprzysięstwo, nie tylko popełniłby grzech kłamstwa lub złama-
nia danej obietnicy, lecz znieważyłby samego Boga, posługując się Jego imieniem 
dla wprowadzenia innych w błąd. 

Wezwanie imienia Jahwe było gwarancją otrzymania Bożej pomocy, ocalenia, a 
nawet wiecznego zbawienia: Każdy jednak, który wezwie imienia Jahwe, będzie zba-
wiony  (Jl 3:5a). 

3. Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!
Nie zachowujmy tylko dla siebie Prawdy o Bogu. O ile fraza: Wysławiajcie Pana 

odnosi się raczej do nabożeństwa, czyli spotkania chrześcijan dla uwielbienia Boga, 
to tu mowa jest o pozakościelnym mówieniu o Bogu. Dzisiaj Bóg nie ma najlepszej 
prasy, nie ma dobrej atmosfery dla mówienia o Bogu w sposób emocjonalnie zaan-
gażowany. To wygląda podejrzanie, niemądrze – taka religijna egzaltacja, dla niektó-
rych wręcz sekciarstwo. Spróbujcie mówić, że Bóg uzdrawia, rozwiązuje problemy, 
wyraźnie działa w naszym życiu, mówi do nas – popatrzą na nas z politowaniem. 
Co więc zrobić? Mówić o Bogu w sposób odpowiedni dla naszych czasów? Istota 
transcendentnie immanentna? 

„Nie można więc sobie wyobrażać stworzenia świata w taki sposób, jak gdyby Bóg 
-- istniejący w jakiejś niewyobrażalnej dla nas przestrzeni pozakosmicznej -- rzucał 
świat w nieskończenie od Niego odległą przestrzeń kosmiczną, zachowując tylko 
sobie możliwość zewnętrznej ingerencji w jego dzieje. Pan Bóg jest bowiem wobec 
świata transcendentnie immanentny, stwarza go niejako od wewnątrz, jako Wszech-
obecny, tzn. jako Ten, który zawsze jest wszędzie, ale zarazem absolutnie przekra-
cza wszelkie miejsce i czas. Jego działanie stwórcze nie ogranicza się bynajmniej 
do pierwszego momentu, w którym powołuje do istnienia coś, czego dotychczas nie 
było. Wszechobecny jest nieustannym źródłem istnienia wszystkiego, co istnieje” 
(ojciec Jacek Salij). 

To mądre słowa, ale jakby mało zrozumiałe dla zwyczajnego człowieka. Nie jestem 
pewny, czy o takie ogłaszanie dzieł Jego chodziło Dawidowi. Co więc robić? Mówić 
o Bogu, który ma moc uzdrawiania, leczenia zranień i zerwanych relacji, podnosze-
nia do życia, pocieszania i przemawiania wprost do człowieka. A wszystko po to, by 
jego życie mogło być zmienione. 

Brzmi dziwnie? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego 
Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwia-
stowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 
my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla 
pogan głupstwo, natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chry-
stusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1:21-24). 

4. Śpiewajcie mu i grajcie.
Czasem jest tak, że jakiś utwór muzyczny lub jego wykonanie jest dedykowane 

jakiejś szczególnej osobie lub ludziom. Aby ich uczcić: ofi ary lub bohaterów.   Np. 
ofi ary zamachu  z 11 września 2001 roku. Właściwie nie wiemy jak uczcić – jakoś 

szczególnie - Jezusa podczas naszych nabożeństw. Na szczęście 
Jemu nie zależy na etykiecie, wyszukanych formach, gestach i 
dekoracjach, ale wystarczającą radość przynosi Mu nasza szcze-
rość i wdzięczność. Pragnienie podkreślenia Jego znaczenia dla 
nas.  Można je odda poprzez znakomitą muzykę, ale także po-
przez prosty śpiew, przez który przebija się nasze uczucie. 

5. Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!
Nie bójmy się i nie wstydźmy się cudowności Bożej. Nie 

uciekajmy od ponadnaturalnego działania Boga. Nie ograni-
czajmy Go do rozwiązań czysto racjonalnych. Przecież to On 
ustala zasady gry. To On jedynie może stwierdzić, co jest głu-
pie, a co mądre, co właściwe, a co nie. Odbierając Bogu Jego 
cudowność, komunikujemy Mu: „Panie, przykro nam, ale  w 
takiej postaci jesteś reliktem przeszłości. Albo się zmodernizu-
jesz, albo nie masz czego szukać na ziemi”. Już to widzę, jak 
zawstydzony takim dictum, czerwieni się i wycofuje. 

Dlatego tak mówi Pan: Po tym poznasz, żem Ja Pan: Oto Ja 
uderzę laską, którą mam w ręku, wody Nilu, a zamienią się w 
krew (2 M 7:17). 

Po drugie – opowiadanie o Bożych dziełach buduje naszą 
wiarę i zachęca nas, podnosi na duchu i umacnia. 

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego z cudami dziś jest nie-
tęgo? To nie Jego wina. („Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż 
taki sam, Jeśli wczoraj miał moc to i dzisiaj ją ma” - mówi stara 
pieśń młodzieżowa). To nasze postoświeceniowe chrześcijań-
stwo odwróciło się od Boga cudów. W Afryce ich wciąż nie bra-
kuje. No, ale my jesteśmy cywilizowaną Europą, Zachodem.  

Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, a w zamysłach two-
ich wobec nas nikt ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić 
i ogłosić, są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć (Ps 40:6).  I 
nic się nie zmieniło od tamtej pory! 

6. Chlubcie się świętym jego imieniem.
To jest bardzo trudne – do wypowiedzenia. Bądźmy dumni z 

tego, jakiego Boga mamy. Jako chrześcijanie nie musimy mieć 
żadnych kompleksów. Może brakować nam argumentów w 
dyskusji z przeciwnikami chrześcijaństwa, ale to w niczym nie 
pomniejsza naszego Boga. 

Całe to wezwanie jest bardzo niepoprawne politycznie: wyno-
szenie się, poczucie wyjątkowości – świat najchętniej zepchnął-
by nas z powrotem do katakumb. 

Ale co tam! Bądźmy dumni z naszego Boga. 
 Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieśl-

nika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przy-
ozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, 
aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie 
mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, 
bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. To-
bie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy 
twoje imię (Jer 10:3-6). 

7. Niechaj się raduje serce szukających Pana!
Bądźmy radośni, cieszmy się mając takiego Boga. To niezwy-

kłe, że  Bogu zależy na tym, abyśmy byli radośni. Nie – poważni, 
skupieni, z pobożnym grymasem na twarzy – ale właśnie: weseli, 
szczęśliwi, śmiejący się, żartujący. Tak jak nasz Bóg, który stworzył 
różne śmieszne zwierzęta dając tym dowody swojego poczucia hu-
moru: hipopotama, misia koala, pandę, zebrę i wiele innych. 
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Ale mamy przecież także – powiedziałbym - poważniejsze 
powody do radości. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy 
są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w 
niebie są zapisane (Łk 10:20). 

Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą 
radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym? 
(1 Ts 3:9) – Bóg sprawia, że sami dla siebie jesteśmy powodem 
do radości. Bóg stworzył Kościół także i po to, abyśmy sobie 
mogli dostarczać radości. Pomyślmy, o ile uboższe byłoby na-
sze życie, gdybyśmy nie poznali się, gdyby Bóg nas ze sobą nie 
połączył. 

8. Szukajcie Pana i mocy jego.
Punkt 8 to kulminacja tego wyliczenia. To jest sedno wezwa-

nia Dawida. Sensem naszego życia tak naprawdę jest szukanie 
Pana. Nie jest nim założenie rodziny, posiadanie dzieci, zbudo-
wanie domu czy kupienie mieszkania. Jezus powiedział: Ale 
szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a 
wszystko inne będzie wam dodane (Mt 6:33). My przerobiliśmy 
to po swojemu: „szukajcie najpierw wszystkiego innego, a Kró-
lestwo Boże i sprawiedliwość jego i tak  będzie wam dodane”. 
Nigdy nie osiągniemy pełni, jeśli nie postawimy Jezusa na cze-
le naszych największych wartości. Jeśli zaś będziemy z całym 
przekonaniem szukać Pana, to - czy po drodze osiągniemy te 
wszystkie rodzinno—prestiżowo- majątkowe  cele, czy też nie 
– i tak będziemy zaspokojeni. 

Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, 
albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej 
więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie 
moc Chrystusowa (2 Kor 12:9). Może są to twarde słowa, ale 
jasno pokazują, co Bóg uważa za istotę naszego  życia. Jest nią 
– doświadczanie Jego łaski, czyli pozostawanie na całkowitym 
utrzymaniu Boga, w całkowitej od Niego zależności. 

Ten werset przenosi nas od razu do drugiej części tego wezwa-
nia – aby szukać mocy Jego. 

Z szukaniem Bożej mocy jest u nas dokładnie tak, jak z szuka-
niem cudów. Bo też i jedno z drugim nierozerwalnie się wiąże. 
Nasze zachodnie chrześcijaństwo bardzo mocno nastawiło się 
na samodzielność człowieka. Uznając, że już jesteśmy duzi i 
nie możemy ciągle Bogu zawracać głowy. Wystarczy, że ma 
tych swoich dziecięco niedojrzałych chrześcijan w Afryce czy 
Ameryce Południowej. Nastawiliśmy się na uświęcenie, które 
polega na mozolnym kształtowaniu dojrzałych postaw metodą 
ćwiczeń duchowych, treningów i programów szkoleniowych. 
Bardzo dobrych zresztą. A jednak są chwile, kiedy człowiek 
dochodzi do ściany – dalej już nie jest w stanie iść o własnych 
siłach. To go przerasta. 

Dlatego Jezus, kiedy postawił przed apostołami i uczniami zadanie budowania 
Kościoła, powiedział im: 

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami 
w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1:8). 

Dopiero wyposażeni w moc Ducha Świętego mogli sprostać zadaniu. Wcześniej 
siedzieli wystraszeni w mysiej dziurze, bojąc się wyściubić nos na zewnątrz. I w po-
rządku – bać się - to ludzka rzecz. Jezus nie kazał im trenować asertywności, woli 
walki, pewności siebie i czegoś tam jeszcze, zanim pójdą głosić Ewangelię. Tylko 
powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. Wzięli – i wiemy, 
co było dalej. Weźmy i my – a zobaczymy, jak zmieni to nasze życie i naszą służbę. 

Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, 
której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 
Jego jest chwała i moc na wieki wieków (1 P 4:11) . 

Dla niektórych chrześcijan doświadczanie mocy Bożej jest celem samym w sobie, ale tu 
tak nie jest: punkt 8b (szukajcie mocy Jego) jest otoczony pozostałymi. I tak musi być. 

9. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego!
To chyba jedyne miejsce, gdzie Biblia Gdańska brzmi niemal nowocześniej niż Bi-

blia Warszawska. Tam jest po prostu:  szukajcie oblicza jego zawżdy. Co to znaczy? 
Jeśli nam na kimś nie zależy, możemy oglądać jego plecy, albo nie widzieć go wca-

le. Ale jeśli ktoś jest dla nas ważny, chcemy patrzeć na jego twarz. Szczególnie, gdy 
rozmawiamy z kimś. Albo gdy jest to ktoś, kogo kochamy, albo – jedno i drugie. 

A jak to jest z Bogiem? Przecież nie jesteśmy w stanie Go widzieć. Dlatego wszyst-
kie te znaczenia będą metaforyczne.

Mamy szukać Bożego oblicza – bo jest piękne. Jest w nim nieskończona dobroć i 
łaskawość, miłość i czułość, troska i zainteresowanie.

Mamy szukać Bożego oblicza – by słuchać Boga. Bóg ma nam wiele do powiedze-
nia. Chce do nas mówić. Chce z nami rozmawiać – tzn. chce żebyśmy my mówili 
też do Niego. 

10. Wspominajcie cuda jego, których dokonał, dziwne dzieła jego, wyroki ust jego.
To właściwie już było. Tyle że tym razem mowa jest zarówno o tym, czego Bóg 

dokonał, jak i co powiedział. Jedno drugie wskazuje na słowa Pawła:
Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezany-

mi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na 
ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy 
przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale 
teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 
krew Chrystusową (Ef 2:11-13).

Pamiętajmy o tym, czego Bóg już dokonał w naszym życiu. Pamiętajmy na to, 
jakim było nasze życie bez Boga. Pamiętajmy, ile się zmieniło, odkąd Go poznaliśmy. 
A to niech nam uświadamia, jak wiele możemy oczekiwać od Boga, który takich 
dzieł dokonuje. 

Podsumowując – nie tkwijmy w miejscu, czekając na Boga. Wyruszajmy Mu na-
przeciw. W ten sposób szybciej się spotkamy z Jego działaniem w naszym życiu i 
pełniej Go doświadczymy. 

O G Ł O S Z E N I E

W roku jubileuszowym baptyzmu na ziemiach polskich Zbór w Kętrzynie zaprasza wszyst-
kich byłych członków, przyjaciół i sympatyków na uroczystość podwójnego jubileuszu: 110-
lecia istnienia zboru baptystycznego w naszym mieście oraz 20. rocznicy otwarcia nowej ka-
plicy przy ul. Słowackiego 11. Uroczystość odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2008 roku. 

Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                              Zbór w Kętrzynie
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Niewielu po 25 latach pracy misyjnej może poszczycić się założeniem 250 zborów, 
gromadzących 45 tys. członków, pochodzących ze środowiska wyznawców hindui-
zmu. A jest to jeden z wielu aspektów służby pastora A. Stefana. Trzeba było zapłacić 
za to wysoką cenę, ale jak on sam mówi, warto było ją zapłacić. Jest to wspaniała 
historia, dlatego dobrze jest przyjrzeć się jej i zobaczyć, jak Bóg prowadził człowieka, 
który trzymał Go za słowo. Wiele możemy nauczyć się od tego sługi Pana.

Najpierw spotkałem 17-letniego Stefana na konferencji Organizacji Mobilizacji 
(OM) w Bangalore. Wtedy dowiedziałem się, że pochodził ze środowiska hin-
duistycznego i po uwierzeniu w Chrystusa został wyrzucony ze swego domu. 
Jego ulubionym tekstem, który często cytował w swoim świadectwie, były słowa: 
Choćby mnie opuścili ojciec i matka, to Pan mnie przygarnie (Ps 27:10).

Powiedział, że nie miał kontaktu ze swoim ojcem, który był bardzo surowy, i nie 
miał pokoju w swoim sercu; nie znał celu swego życia i dlatego zamierzał skoń-
czyć z nim. Zaciskając pętlę na swojej szyi, usłyszał głos, który powiedział: „Bę-
dziesz miał pokój, będziesz miał pokój”. Zaraz wyszedł z domu na ulicę i spotkał 
człowieka, który przekazał mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Po przyjęciu 
Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela jego relacje z ojcem i resztą rodziny  nie 
polepszyły się. Został wydziedziczony i wyrzucony przez swego ojca. Wyszedł z 
domu tylko w tym, co miał na sobie.

Wyzwanie
Łańcuch wydarzeń sprawił, że usłyszał wezwanie Georga Verwera i postano-

wił przyłączyć się do OM. Stał się wyjątkiem w zasadach pracy OM, która przyj-
mowała nowych pracowników po pewnym okresie ich przebywania w zborze. 
Wkrótce został wysłany na konferencję, gdzie przygotowywał się do wyjazdu do 
północnych rejonów Indii. Częścią tego przygotowania była ewangelizacja na za-
tłoczonych ulicach. Wtedy po raz pierwszy widziałem, jak Stefan cieszył się, gdy 
wracał z policji, która zatrzymała go z powodu głoszenia Ewangelii i rozdawania 
chrześcijańskiej literatury.

Później był wysłany z zespołami OM do Radżastanu, Biharu, Bengalu, Orissy 
i Utar Pradesz. Gdy Stefan odpowiadał za finanse zespołu, gdyż prowadziliśmy 
wspólną kasę, ja byłem odpowiedzialny za rozpowszechnianą literaturę. Była to 
wielka praca, ponieważ zawsze wieźliśmy ze sobą w ciężarówce od dwóch do 
trzech ton Ewangelii, traktatów, Nowych Testamentów, Biblii i innej literatury w 

językach hindi, urdu i angielskim. Co miesiąc uzupełnialiśmy 
swoje zapasy. Moje uznanie dla Stefana wzrosło jeszcze bar-
dziej, gdy pomagał mi w załadunku samochodu.

Człowiek z wizją
Wkrótce przekonaliśmy się, że Stefan kieruje się nie tyle 

programem, co wizją. Przyjął on wizję OM-u ewangelizacji 
całych Indii. Bolał nad losem zgubionych. Wizji i strategii 
OM nie ograniczał do pięciu godzin ewangelizacji na ulicy 
lub określonego czasu na modlitwę i studiowanie Słowa. 
Pewnego wieczoru w małym bengalskim mieście, po wie-
czornym posiłku w tanim barze przy drodze, Stefan zaprosił 
nas na chai (herbatę). Gdy szliśmy do wiejskiego sklepu na 
herbatę, Stefan zauważył w oddali  blade światła domów, w 
których, jak uważał, mieszkają potrzebujący Ewangelii. Po-
biegł w ich kierunku, wskoczył na dużą stertę śmieci i zaczął 
głośno cytować Ewangelię Jana 3:16. Setki ludzi wyszło ze 
swoich domów, nie wiedząc o co chodzi. Stefan głosił im 
Ewangelię. Pamiętam, że lider naszego zespołu, Anglik John 
Hymus, tak był tym przejęty, że zamiast iść na herbatę, wrócił 
do miejsca postoju zespołu na modlitwę.

Na miesięcznej konferencji OM w Patna, Stefan nie mógł 
usiedzieć na miejscu, widzieliśmy jak pości i modli się, a w 
środku nocy wychodzi na stację kolejową, by głosić tym, 
którzy oczekiwali na spóźnione o kilka godzin pociągi. Pa-
miętam, jak pewnego dnia o świcie wrócił z hinduskim sadhu 
(świętym), by kontynuować rozmowę na temat Ewangelii. 
Kiedyś nawet nauczył małpę rozdawać traktaty, ale George 
Verwer nie był przekonany, że małpa ta ma misyjne powoła-
nie, choć nie miał wątpliwości, że Stefan je miał.

Święta odwaga
Stefanowi nigdy nie brakowało odwagi – powiedziałbym: 

świętej odwagi. Był podobny do Szczepana z Nowego Te-

Otwarte możliwości dla milionów
Chacko Thomas
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stamentu. Wiele razy Bóg uratował mu życie z rąk przeciw-
ników Ewangelii. Zawsze bardziej słuchał Boga niż ludzi. 
Nie zna on żadnego innego imienia pod niebem, przez które 
ludzie mogliby zostać zbawieni.

Pewnego dnia pewien Amerykanin odwiedził Rona 
Penny’ego, naszego koordynatora w jego biurze w Kalkucie. 
Stefan został poproszony, aby usłużył mu za przewodnika po 
mieście. Po powrocie gość był wielce zdziwiony i zaskoczony, 
mówiąc: „Ten młody człowiek pokazał mi nie tylko pewne 
miejsca, ale też duszę Kalkuty”. Wyjechał z Indii z przekona-
niem, że miliony mieszkańców Indii potrzebują Chrystusa.

Później, po rozstaniu się z OM, Stefan otrzymał od tego 
Amerykanina bilet lotniczy i zaproszenie do odwiedzenia 
Ameryki. Stefan z podnieceniem udał się do konsulatu w 
Madrasie po amerykańską wizę. Jednak bardzo zdecydowa-
nie mu jej odmówiono. Kilka dni później, w czasie medytacji 
przeczytał, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jego wia-
ra została wystawiona na próbę odnośnie otrzymania wizy. 
Postawił zatem sobie pytanie: Jaką miałem wiarę, gdy sta-
rałem się o wizę?  Usiadł przy swojej maszynie do pisania i 
napisał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Napisał w 
nim: „Drogi Panie Nixon, pragnę przybyć do Stanów Zjed-
noczonych, aby głosić Ewangelię. Wasza ambasada odmó-
wiła mi wizy...”

List ten nieoczekiwanie dostał się do rąk pani Nixon. Na-
pisała do konsulatu, aby wydano Stefanowi wizę. Urzędnik, 
który jej wcześniej odmówił, nawet nie patrząc na Stefana, 
natychmiast ją przyznał. Stefan był zbudowany wizytą w 
Stanach, wrócił stamtąd bardzo zadowolony.

Pewnego dnia nawiedziła Stefana myśl, aby na stacjach 
kolejowych zorganizować wystawę, na której można by 
było zaprezentować Biblię w różnych językach Indii. Na 
niektórych stacjach co jakiś czas  odwracano w Biblii kart-
ki, aby ludzie mogli ją czytać dalej. Niektóre teksty biblijne 
widziałem na wielkich skałach i bilbordach wzdłuż dróg do 
Tamilandu i Karnataki; cieszył się, że w ten sposób mógł 
Bogu służyć. Kiedyś wspomniał, że pewien amerykański 
turysta widział te teksty, odszukał go i wspomógł jego służ-
bę finansowo.  

Zakładanie zborów
Wkrótce rozpoczął on swoją własną służbę, bardzo po-

dobną do OM, polegającą na pracy zespołowej, rozpo-
wszechnianiu chrześcijańskiej literatury z pokazami filmów 
w czasie masowych ewangelizacji. Do służby tej dodał 
nowy wymiar, nie będący w programie OM, a mianowicie 
zakładanie nowych zborów. W ten sposób chciał zachować 
owoc ewangelizacji. Na nowo ożyła przed nim księga Dzie-
jów Apostolskich. Skoro jego słuchaczami byli wyznawcy 
hinduizmu, jego pomocnicy organizowali zbory wyłącznie 
dla nich i w ten sposób pomnażali liczbę chrześcijan pocho-
dzących ze środowisk hinduistycznych.

Wkrótce uświadomił sobie potrzebę tożsamości dla swo-
jej służby. Dlatego powołał „Cornerstone World Challenge” 
(Światowe wyzwanie Kamienia Węgielnego), co przypo-
minało mu, komu służy, zakres tej służby i w jaki sposób, 
mimo przeciwności, Pan go wspiera. Jako człowiek wizji, 
wiary i gorliwego działania, Stefan bardzo przejmuje się 
wielkimi potrzebami, które widzi wokół siebie. 

Duża grupa współpracowników
Chociaż w swojej suwerennej woli Bóg postanowił działać przez Stefana, dał 

On mu prawie 300 współpracowników, którzy w małych, mobilnych grupach roz-
prowadzają literaturę chrześcijańską, organizują pokazy filmów i głoszą Ewange-
lię pod gołym niebem. Troszczy się on o zaspokajanie ich materialnych potrzeb, 
szczególnie zaopatruje w czystą wodę pitną przy pomocy swojej maszyny do 
wiercenia studzien głębinowych. Dba również o ich zdrowotne potrzeby. Właś-
ciwie przy granicy Karnataki z Keralą posiada on w pełni wyposażony szpital dla 
tamtejszych ludzi. 

Ostatnio głosiłem Słowo w jednym z jego zborów w Karnataka. W mieście tym był 
wielki sprzeciw wobec zwiastowania i rozpowszechniania literatury OM i organizacji 
„Każdy dom dla Chrystusa”. Obecnie tamtejszy zbór liczy prawie 200 osób wielbią-
cych Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy wcześniej byli wyznawcami hinduizmu. 

Teraz jest on przekonany, że choć dotąd pracował w izolacji i często był źle ro-
zumiany, powinien należeć do szerszego ciała Chrystusa. Poza Ośrodkiem Kon-
ferencyjnym na 200 łóżek, z którego korzysta wiele zborów i chrześcijańskich 
organizacji, Stefan posiada również wspaniale wyglądającą wieżę modlitwy z 
pojedynczymi pokojami, wykorzystywanymi dla osobistej modlitwy. Bo Stefan 
poznał wartość modlitwy w pokonywaniu niemożliwego dzieła niesienia miłości 
Jezusa swemu narodowi. Tej jednej rzeczy nauczył się on od George’a Verwera. 
Jego wizja rozpowszechnienia literatury jest odzwierciedleniem wiary Gorge’a 
Verwera w moc drukowanego słowa. Stefan z zadowoleniem oświadczył mi, że 
do dzisiejszego dnia pozostał „prawdziwym OM-owcem”. 

Stefan jest żonaty, jego żona zawsze była kobietą, która stała za mężczyzną, któ-
rego Bóg tak cudownie użył w naszym kraju. Zostali oni obdarzeni dwójką dzieci, 
córką i synem. Dziękuję Bogu za nich, za wszystkich ich współpracowników i 
sponsorów. Niech Bóg da nam więcej takich Stefanów, którzy służąc ludziom wo-
kół siebie, będą służyli Głównemu Węgielnemu Kamieniowi.

Chacko Thomas, Opportunity for millions to live, w „Light of Life”, 9/2005, Indie (tł. kw). 

W 2005 roku staraniem
 Agencji Wydawniczo – Hand-

lowej CEF PRESS ukazał się „Pro-
myczek” - śpiewniczek z 57 krót-
kimi pieśniami chrześcijańskimi 
dla dzieci (4-12 lat).
Dzięki Bogu, po dwóch latach, 

wsparciem Fundacji Promocji 
Literatury Chrześcijańskiej 
„ujrzało światło dzienne” na-
granie do „Promyczka”- kom-
plet 2 płytek CD:
- pierwsza płytka to wyko-

nanie 57 pieśni (śpiew dzieci z 
akompaniamentem)
- druga płytka to wdzięczny, miły dla ucha akompaniament do pieśni
Słowa pieśni zawierają treści ewangelizacyjne, doktrynalne, o życiu 

chrześcijańskim, bohaterach biblijnych a także świąteczne (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc) i do „Książeczki bez słów”. Nagranie przeznaczone jest do indywid-
ualnego słuchania przez dziecko, jak też do pracy w grupach. 
“Modlę się o to i pragnę z całego serca, by dzieci śpiewały Bogu na chwałę. 

By od najmłodszych lat poznawały Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrys-
tusa.” 
W imieniu zespołu pracującego nad płytką  
Nelly Cenian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
zamówienia:
Fundacja Promocji Literatury Chrześcijańskiej 
www.wydawnictwo-theologos.pl                 
zamowienia@wydawnictwo-theologos.pl              
tel. 089-6460820
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Świadectwo

OBÓZ DLA DZIECI
„ULICZKAMI KRÓLESTWA BOŻEGO”

Świętajno, 12 – 25 lipca 2008 r.

Z wielką przyjemnością zapraszamy dzieci w wieku 7 -12 lat na wakacyjną przygodę 
do Świętajna koło Szczytna.

Organizator: Kościół Chrześcijan Baptystów – Duszpasterstwo dzieci i młodzieży
Kierownicy: Anna Kuźnik – Zbór w Krakowie (kom. 0-608-311-836; e-mail: anna.

kuznik@wp.pl )
Małgorzata Poterewicz – Zbór w Chełmie (tel. 0-82/5690978, kom.0-504079339); 

e-mail: poterki@op.pl 
Koszt: 620,-

Zgłoszenia i przedpłaty w wysokości 200,- prosimy wysyłać na adres podany w Karcie Kwalifikacyjnej do dnia 15 czerwca 2008 r. 
(Karta w załączeniu lub na www.swietajno.org.pl)

Program przewiduje:
• Codzienną wędrówkę uliczkami Bożego Królestwa
• Wyprawy do lasu, nad jezioro, do rezerwatu dzikich zwierząt, rejs statkiem
• Ciekawe zajęcia wg zainteresowań: sportowe, plastyczne, konstruktorskie, dziennikarskie, leśnych szperaczy
• Dużo śpiewu
• Dużo zabawy
• Dużo śmiechu

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość 
wzajemną mieć będziecie (J 13:35)

Gdy pierwszy raz przyszłam do I Zboru Baptystów we Wroc-
ławiu, mieścił się on w maleńkiej kaplicy w najgorszej dziel-
nicy miasta. Ponure otoczenie, fatalna pogoda i film, na który 
zostałam zaproszona nie zachęcały do ponownej wizyty. Cze-
kałam z niecierpliwością, kiedy będę mogła wyjść. Gdy zapa-
lono światło, ze zdumieniem zobaczyłam w kaplicy mnóstwo 
ludzi w różnym wieku, wszystkich radosnych i przyjacielskich. 
Zupełnie jakby w ich świecie była wiosna, a nie ponury listopa-
dowy dzień w komunistycznym kraju. Rozglądałam się wokół 
usiłując zrozumieć, co ich tak rozpromienia? Od tej pory coraz 
częściej pojawiałam się na nabożeństwach szukając odpowiedzi 
na to pytanie. Któregoś dnia odkryłam: urzekła mnie wzajemna 
miłość Bożej rodziny, która nieustannie wskazywała na Jezusa. 

Pełnię tej miłości poznałam, gdy w niecały rok po moim 
chrzcie pożar zniszczył doszczętnie nasze mieszkanie. Sąsiedzi 
nie mogli się nadziwić życzliwości i trosce, jaką otoczył nas 
Zbór. Podobną opiekę i wsparcie dostrzegałam zawsze, kiedy 
zjawiała się choroba lub gdy nieszczęście dotykało zborową 
rodzinę. Sama doświadczałam cudownej bliskości Boga, kiedy 
zbór trwał w modlitwie o moje zdrowie. 

Podobnie, jak w każdej rodzinie, tak i tutaj przychodziły nie-
porozumienia i kryzysy, prowadzono trudne rozmowy. Jednak 
modlitwa wycisza emocje, a zawirowania i życiowe burze 
wzmacniają ludzi. Członkowie Zboru trwając w społeczności 
z Bogiem są oparciem dla siebie nawzajem i służą rozlicznymi 
darami „z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, zno-
sząc jedni drugich w miłości”. To miłość i dobra wola w oparciu 
o Słowo Boże są potencjałem tego Zboru i pozwalają mu żyć 
pełnią życia chrześcijańskiego, dając każdemu możliwość roz-
woju duchowego i poczucie wspólnoty. 

Ula Nowak, 
I Zbór Baptystów we Wrocławiu

Niezwykłe zimowisko 2008 
W czasie ostatnich ferii zimowych wyjechaliśmy z dziećmi z Klubu „Talencik” na 

zimowisko do Bielic, w Kotlinie Kłodzkiej. Pośród ok. 50 uczestników zimowiska 
była również grupa młodzieży, która służyła pomocą w organizowaniu zajęć, zabaw, 
konkursów i nauki jazdy na nartach.

Zimowisko odbywało się pod hasłem „Festiwal Kolorów”. Każdy dzień upływał 
pod znakiem innego koloru, a każdy reprezentował jedną prawdę biblijną. W ten spo-
sób dzieci mogły poznać wszystkie prawdy Ewangelii. Wielką radością dla nas był 
fakt, że ok. 15 starszych dzieci w wieku ok. 12 lat podjęło świadomą decyzję powie-
rzenia swego życia Bogu! 

Oprócz ciekawych lekcji biblijnych i społeczności wieczornych spędzaliśmy dużo 
czasu z dziećmi na świeżym powietrzu. Dzieci zjeżdżały na sankach i nartach, bawi-
ły się w podchody, odbyła się przejażdżka kuligiem, a młodsze dzieci miały okazję 
jeździć wierzchem na kucyku.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za piękne miejsce, jakim są Bielice, miejsce w którym 
możemy odpoczywać, bawić się, poznawać się lepiej oraz przekazywać dzieciom 
wiarę w Boga. 

     Genia Trusiewicz 

Klub „Talencik”
Świetlica środowiskowa przy I Zborze KChB we Wrocławiu skupia dzieci z róż-

nych środowisk: z rodzin uboższych, jak i środowisk chrześcijańskich. Jej misją jest 
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecz-
nej i moralno-duchowej, jak również:

- zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i wspieranie osób z indywidualnymi problemami; 
- rozwijanie zainteresowań i zdolności;
- zachęcanie do twórczego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku;
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych;
- propagowanie wartości ogólnoludzkich w oparciu o standardy chrześcijańskie.
Klub realizuje te zadania poprzez zajęcia sportowe i gry świetlicowe, różnorodne 

warsztaty plastyczne, fotograficzne i muzyczne. Dla młodszych dzieci prowadzona 
jest lekcja biblijna, zaś dla starszych grupa dyskusyjna. Ważnym elementem służby 
Klubu są wycieczki, kolonie i zimowiska.
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W ostatnich latach Kościoły w Polsce przeżywają spore problemy 
związane z kryzysem przywództwa, zmniejszającą się liczbą członków, 
a także – kwestia, której nie można pominąć  – faktem, że wiele starych 
form przestało się sprawdzać w XXI wieku. W postmodernistycznym 
świecie największym wyzwaniem dla przywódców chrześcijańskich sta-
je się zachęcenie szeregowych członków kościołów lokalnych do aktyw-
ności wewnątrz społeczności, a także na zewnątrz. Tutaj również należy 
upatrywać nadziei na ich rozwój.

W tym kontekście warto przedstawić I Zbór Baptystów we Wrocławiu, 
który – choć jeden z największych w Polsce – jest mało znany.

Kościół wrocławski posiada bardzo wielu obdarowanych, doświad-
czonych i, co należy podkreślić, oddanych służbie liderów. Prowadzo-
ne służby są nieraz oddolną inicjatywą, narodzoną z potrzeby chwili i 
prowadzoną siłami garstki zapaleńców. Wśród aktywności zboru można 
wymienić m.in.:

- klub środowiskowy dla dzieci;

- służba muzyczna: chór męski, dwa zespoły uwielbie-
niowe, dwoje dyrygentów; 

- służby prowadzone wśród dzieci, młodzieży i studen-
tów; 

- działania misyjne na placówkach, w punktach misyj-
nych i za granicą;

- udział w misji „Gwiazdkowa Niespodzianka”;
- misja Gedeonitów;
- akcje ewangelizacyjne prowadzone przez grupę stu-

dentów;
- wzorowo zorganizowana służba wśród seniorów;
- służba kobiet;
- nabożeństwa ekumeniczne;
- Szkoła Językowa, ciesząca się opinią jednej z lep-

szych szkół we Wrocławiu;
- filia księgarni CLC, a także rozgłośnia regionalna ra-

dia TWR.

Sięgając do ponad 60-letniej historii tego zboru, nie 
sposób pominąć jego udziału w tworzeniu lub wyodręb-
nieniu się licznych zborów we Wrocławiu, Wałbrzychu, 
Głogowie, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu, a także placó-
wek na terenie Dolnego Śląska. 

Trzeba wspomnieć, że wielu członków zboru inicjuje i 
angażuje się w szereg innych działań ogólnokościelnych 
i misyjnych, np. misja wśród Romów, chór duszpaster-
stwa akademickiego, koncerty ewangelizacyjne m.in. w 
więzieniach, działalność w Europejskiej Federacji Bap-
tystycznej, Misji Na Wschód czy w Samaritan’s Purse.

Potencjał kościoła we Wrocławiu to głównie jego 
członkowie, choć nie tylko. To również zaplecze loka-
lowe, socjalne i noclegowe – tutaj odbywają się liczne 
konferencje, nie tylko baptystyczne.

Zaplecze zboru to także dom zborowy w Bielicach oraz 
teren zabawy i wypoczynku na działce przylegającej do 
kościoła. Z boisk, placu zabaw i miejsca piknikowego 
korzystają również okoliczni mieszkańcy.

Mieszkając we Wrocławiu trzeba być nastawionym 
na ciągły rozwój. To akademickie miasto tętni życiem, 
przyciąga gości, jest też miejscem wielkich inwestycji. 
Wrocławski zbór jest wpisany w te przemiany. Rosnący 
odsetek jego członków to osoby dobrze wykształcone, 
a dla licznych zagranicznych gości nabożeństwa są na 
bieżąco tłumaczone na język angielski. Kościół współ-
pracuje też od wielu lat z Ewangelikalną Wyższą Szkołą 
Teologiczną (wcześniejsze BST).

Obecnie zbór wrocławski jest na etapie poszukiwania 
pastora. Pragniemy znaleźć nauczyciela i jednocześnie 
lidera, który poprowadzi nas, pomagając nadać wspólny 
cel naszym służbom i na nowo spojrzeć na misję świad-
czenia o Chrystusie w świecie XXI wieku. Jest to z pew-
nością wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim ocean 
możliwości.

Zachęcamy wszystkich Czytelników „Słowa Prawdy” 
do odwiedzenia nas we Wrocławiu i koniecznie w naszym 
kościele. Wrocław to piękne miasto, a wizyta tutaj może 
być również okazją do doświadczenia duchowego.

Do zobaczenia!

Kościół 
z potencjałem
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