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Zwiastowanie śmierci Pana •  Ratujmy swoich pastorów, póki jeszcze są
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Tytułem wstępu

Włodek Tasak

Już po napisaniu artykułu  .... byłem świadkiem sytuacji, która sporo 
mówi o tym, jaką pozycję ma pastor w naszych zborach. Po skończo-
nym nabożeństwie, podczas którego głosiłem kazanie, podszedł do mnie 
nieznany mi brat. Trzymając w rękach otwartą Biblię poprosił mnie, 
abym przeczytał wskazany przez niego tekst. Już po pierwszych słowach 
zrozumiałem jego intencję. Chciał mi pokazać, jak bardzo się myliłem  
w jednej z kwestii, którą poruszyłem w kazaniu. Naszą krótką rozmowę, 
podczas której potwierdził moje przypuszczenia, zakończył ostrzeże-
niem z księgi Objawienia Jana, mówiącym o tym, co czeka tych, którzy 
zmieniają coś w Bożym Słowie. 

Pewnie niejeden z pastorów zna takie historie z własnego doświadcze-
nia. Co one pokazują? Między innymi to, że pastorzy w naszym Kościele 
nie cieszą się autorytetem  Wcale mi nie tęskno do wprowadzenia zasady 
nieomylności urzędu nauczycielskiego, bo nie jest to ani potrzebne, ani 
właściwe. Nie jest jednak dobrze, kiedy pastor, który najczęściej w zbo-
rze pełni rolę nauczyciela Słowa Bożego, nie jest traktowany, jak ten, kto 
przekazuje Boże objawienie, ale jak ktoś, kogo się traktuje na zasadzie 
instruktora bhp – musi być, musi mówić, a my i tak zrobimy po swoje-
mu. 

Jeszcze raz powtórzę: ani mi w głowie zadekretowanie autorytetu pa-
stora (bo i jak to w praktyce osiągnąć?). Jeśli jednak pozwolimy sobie 
na utrzymywanie obyczaju traktowania pastora, kaznodziei, głównego 
nauczającego w zborze, jak człowieka, który ma za zadanie do nas mó-
wić, a my mamy prawo zupełnie go nie słuchać, nie poddawać się jego 
nauczaniu, do niczego jako zbór nie dojdziemy. On szybko ulegnie fru-
stracji, z tego powodu, że jego słowa nie są poważnie traktowane, a my 
będziemy uprawiać zabawę w szkołę: byle do dzwonka. 

Nie jest sztuką dostrzec problem. Jest nią poszukanie jego rozwiąza-
nia. 

Co w tej sytuacji moglibyśmy zrobić? Jako słuchacze - kilka rzeczy. Po 
pierwsze, obdarzyć swojego pastora zaufaniem – na początku nawet na 
kredyt – że wie, dokąd chce nas zaprowadzić, wie, jak to zrobić i wie, 
że to jest dobry kierunek. Po drugie, pozwolić mu nie być bezbłędnym, 
zamiast pilnie potencjalnych pomyłek wypatrywać, by użyć ich przeciw 
niemu. To, co dla nas jest rażącym błędem, wcale nie musi nim być, bo 
przecież mogliśmy go źle zrozumieć, mógł swoją myśl niejasno wyrazić, 
mając na uwadze coś innego, niż my usłyszeliśmy. Jeśli nawet zrobił 

błąd – nie przypierajmy go do muru. Człowiek w ta-
kiej sytuacji często się broni nie bacząc ani na styl, 
ani na skutki. Lepiej dajmy mu szansę się z niego ho-
norowo wycofać, zamiast go zmuszać do kapitulacji. 
Po trzecie, być gotowym się zmieniać pod wpływem 
usłyszanych słów. Bóg naprawdę posługuje się dru-
gim człowiekiem, kiedy chce do nas dotrzeć. 

A co powinniśmy zrobić jako pastorzy? Również 
mamy kilka zadań do wykonania. Po pierwsze, nie 
uważajmy się za nietykalnych. Jeśli ktoś zwróci nam 
uwagę, nie traktujmy tego z góry jako osobisty za-
mach na nasz niepodważalny autorytet.  Zobaczmy, 
jakie racje stoją za naszym rozmówcą. Rozmawiajmy, 
zamiast kontratakować. Po drugie, uczmy się. Uczmy 
się na błędach, uczmy się poprzez zbieranie doświad-
czeń, uczmy się od innych. Zgódźmy się z tym, że 
nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy nieomylni, nie 
jesteśmy jedyni w swoim rodzaju na całym świecie. 
Na razie zadowalajmy się tym, że jesteśmy mądrzej-
si niż wczoraj. Po trzecie, nie wypatrujmy wrogów. 
Nie każdy gest, słowo, reakcja są tym, czym nam się 
wydają. 

Z czasem, wraz z nabywanym doświadczeniem, wy-
daje mi się, że jedną z najważniejszych cech potrzeb-
nych w każdym zborze po obu stronach kazalnicy jest 
miłość do ludzi. Jakie to banalne, prawda? A jak wiele 
wyjaśnia i jak wiele umożliwia. 
Nic dziwnego, że i Pan Jezus 
zwrócił na to uwagę mówiąc: 
Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, z całego serca swego  
z i całej duszy swojej, i z całej 
myśli swojej. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. A dru-
gie podobne temu: Będziesz 
miłował bliźniego swego jak 
siebie samego (Mt 22:37-39).

Nie będziesz pouczał 
pastora swego
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Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

Stany Zjednoczone 
– emigranci karaib-
scy zakładają własne 
stowarzyszenie bapty-
styczne 

W dniu 30 marca br. na nabożeństwie 
w Nowym Jorku powołano do życia Sto-
warzyszenie Duchownych Baptystycz-
nych Diaspory Karaibskiej (SDBDK). 
Odbyło się ono w zborze składającym 
się z imigrantów wysp karaibskich. 
Według pastora Alfreda Johnsona, któ-
ry wcześniej był pastorem na Jamajce, 
a obecnie jest pastorem zboru w New 
Jersey, w czasach obecnych zauważa się 
stały dopływ do Stanów ludzi z Kara-
ibów. „Zawsze byliśmy przychodniami 
w obcym kraju, żyjąc jak na wygnaniu, 
z dala od swojego domu i rodzimej 
wspólnoty baptystycznej” - przyzna-
je. Pomysł na utworzenie karaibskiej 
wspólnoty baptystycznej narodził się 
w 1993 roku. Po konferencji misyjnej 
w Ocho Rios w 2003 roku Wydział Mi-
syjny Unii Baptystycznej na Jamajce 
postanowił uczestniczyć w misji wśród 
diaspory ludzi z Karaibów. Postanowio-
no prowadzić służbę wśród tych ludzi  
w ich kontekście kulturowym. W zało-
życielskim spotkaniu nowego stowarzy-
szenia wzięli udział: Eron Henry, redak-
tor kwartalnika Światowego Związku 
Baptystycznego „Baptist World”, Peter 
Pinder, sekretarz i skarbnik Karaibskiej 

Federacji Baptystycznej i Stephen Jen-
nings, przewodniczący Unii Baptystów 
Jamajki (bwa. org).

Sudan – północ łączy się 
z południem 

Sudański Kościół Wewnętrzny (SIM) 
powstał w 1963 roku, ale podzielił się ze 
względu na trwającą od 1983 do 2005 roku 
wojnę domową, w której zginęło ponad dwa 
miliony ludzi, a dwa razy tyle musiało opuś-
cić miejsce swego zamieszkania. Sudań-
skie zbory baptystyczne pojawiły się więc  
w wielu obozach dla uchodźców w Etiopii  
i Kenii. Rozproszenie Kościoła  spowo-
dowało utworzenie jego drugiego ośrodka 
w Nairobi, w Kenii. Podział nastąpił wy-
łącznie z powodów administracyjnych, 
aby lepiej służyć zborom na południu. Sam 
Kościół nie podzielił się, lecz dostosował 
się do zaistniałych warunków. Zjednocze-
nie Kościoła baptystycznego nastąpiło po 
wielu spotkaniach, począwszy od kwietnia 
2007. Po drugim spotkaniu w listopadzie, 
trzecie miało miejsce w dniach 1-5 kwietnia 
br. w południowosudańskim mieście Renk, 
podczas którego doszło do połączenia połu-
dniowego Kościoła z północnym. Ramadan 
Chan został wybrany sekretarzem general-
nym tego Kościoła.  Chrześcijaństwo jest 
w Sudanie głęboko zakorzenione. Od V do 
XIV wieku  stanowiło ono większość reli-
gijną. Świadectwo baptystyczne dotarło do 
tego kraju w 1893 roku. Mimo wojen i kon-

fliktów chrześcijaństwo, włącznie ze 
zborami baptystycznymi, przeżywa roz-
wój. W 2000 roku Kościół baptystycz-
ny północy liczył 15 tys. ochrzczonych 
członków. W 2007 roku było ich już 21 
tys. W Chartumie, stolicy kraju, znajdują 
się 33 zbory. Połączony Kościół stano-
wią 225 zborów o łącznej liczbie ponad 
40 tys. ochrzczonych wierzących. Zbo-
ry gromadzą się w zbombardowanych 
budynkach, domach prywatnych, pod 
otwartym niebem. Prowadzą one szero-
ką działalność społeczną. W Chartumie 
znajduje się ośrodek opieki nad chłop-
cami ulicy, teologiczna szkoła Gedeona 
przygotowuje pastorów i ewangelistów. 
W 2000 roku Kościół Baptystyczny 
Sudanu stał się członkiem Światowego 
Związku Baptystycznego, który wydał 
wiele rezolucji na temat sytuacji w Suda-
nie (bwa.org).  

Błędny kurs Kościoła 
Rzymskokatolickiego 

„Tomasz Węcławski uważa, że chrześ-
cijaństwo bardzo wcześnie wybrało błęd-
ną drogę zbyt głębokiego kompromisu ze 
świecką historią i instytucjami społecz-
nymi. Akceptacja dla feudalizmu, nad-
mierne upodobnienie się do feudalnych 
instytucji władzy sprawiły, że już późno-
średniowieczny Kościół utracił większą 
część etycznego potencjału, jaki niosło 
ze sobą Objawienie. Zamiast doskonalić 
sumienia, Kościół stał się strażnikiem 
politycznego i społecznego status quo, 
a jego kapłani i hierarchowie nauczyli się 
ze swojej pozycji korzystać. Także pol-
ski Kościół uczestniczył w tym błędzie 
ochoczego podążania śladem świeckiej 
władzy i świeckich instytucji społecz-
nych. Polska reformacja przegrała tylko 
dlatego, że już wcześniejsza polska re-
ligijność była obrzędowa i płytka... Co 
wyznacza dziś kierunek postępowania 
hierarchii? Duchowość? Idea Jezusowa? 
Chciałbym w to wierzyć, ale już nie mogę 
w nieskończoność odmawiać racji temu, 
co widzę. A widzę, że idzie o władzę i jej 
środki. Mówiąc brutalnie, to się skończy 
dopiero w momencie, gdy skończą się 
pieniądze” (Dziennik z 19.04. br.).

Anglia – wzrost liczby 
niezależnych zborów 

Liczba chrześcijan nie związanych z ja-
kąkolwiek denominacją w ostatnich 10 
latach wzrosła w tym kraju dwukrotnie. 
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Natomiast w tym samym czasie spadło 
członkostwo w historycznych denomi-
nacjach – proporcjonalnie do liczby lud-
ności należącej do jakiejkolwiek grupy 
religijnej. Dane te pochodzą z niedawno  
opublikowanego dorocznego zestawienia 
statystycznego. Zestawienie to wykazu-
je, że liczba ludności uważającej się za 
chrześcijańską, ale nie należącą do żad-
nej denominacji, wzrosła z 4,7 procent 
w 1996 roku do 9 procent w roku 2006. 
W tym samym czasie  liczba anglikanów 
spadła z 29 do 22 procent. Ale nieco wzro-
sła liczba rzymskich katolików – z 8,9 do 
9 procent. Baptyści wraz z metodystami 
spadli z 3 do 2,4 procent. W 2006 roku 
ponad połowa ludności Wielkiej Brytanii 
należała do jakiejś grupy religijnej – o 3 
procent mniej niż w 1996 roku. 48 procent 
z nich to chrześcijanie. Drugą najwięk-
szą grupą wyznaniową są muzułmanie 
– 3 procent. Wszystko wskazuje na to, 
że następuje wzrost niezależnych zborów 
chrześcijańskich, z których większość ma 
charakter ewangelikalny (The Baptist Ti-
mes z 1.05. br.). 

Ewangelizacja Pro-
Christ w Polsce 

Jak donosi niemiecki sprawozdawca 
Wolfgang Polzer, ewangelizacja Pro-
Christ w Katowicach wywołała niezwy-
kle pozytywny skutek – w czasie pierw-
szego wieczoru ponad 1000 mężczyzn 
i kobiet wyszło do przodu, aby w ten spo-
sób odpowiedzieć na wezwanie ewange-
listy. Spotkania w Spodku w Katowicach 
trwały od 6 do 13 kwietnia i były trans-
mitowane do 103 miejsc w całej Polsce. 
W czasie pierwszego wieczoru 3500 
obecnych słuchało ewangelizacyjnego 
poselstwa. Na wezwanie niemieckiego 
ewangelisty Ulricha Parzany ponad 1000 
osób stanęło u stóp krzyża na przedzie 
audytorium. 400 z nich poprosiło o du-
chową poradę. Jak powiedział Michael 
Klitzke, w czasie wszystkich spotkań 
liczba obecnych osiągnęła 9000 osób. 
Ewangelizacja ProChrist w Polsce była 
wspólnym wysiłkiem Kościołów: lu-
terańskiego, reformowanego, metody-
stycznego i baptystycznego we współ-
pracy z regionalnym oddziałem Polskiej 
Rady Ekumenicznej oraz katolickim ru-
chem ludowym „Światło i Życie”. Miej-
scowe kościoły Katowic oraz niemieckie 
ProChrist poniosły finansowe koszty 
tego przedsięwzięcia. Polskie kościoły 
zapewniły program, tylko kazania Pa-

rzanego były tłumaczone na język polski. 
Ewangelizacja ProChrist miała swój począ-
tek w 1993 roku, gdy Billy Graham głosił 
kazania w Essen, w Niemczech. Od tego 
czasu pięć razy Parzany prowadził podob-
ne międzynarodowe ewangelizacje. W 2006 
roku jego ewangelizacja z Monachium była 
transmitowana do 1.250 różnych miejsc 
w Europie.  
Bangladesz – prześladowa-

nia baptystów w tym kraju 

We wtorek 20 kwietnia br. w górzystej 
miejscowości Chittagong w Bangladeszu 
spalono ponad 130 domów, a przynajmniej 
dziewięć osób zostało rannych. Społecz-
ność Baptystycznego Kościoła Bangladeszu 
(SBKB), będąca członkiem Światowego 
Związku Baptystycznego poinformowała, że 
wśród tych, którzy stracili swoje domy, było 
sześć rodzin baptystycznych, został spalony 
też jeden baptystyczny dom modlitwy. Atak 
ten był skutkiem napięć między bengalski-
mi mieszkańcami tego rejonu a emigranta-
mi z innych rejonów. Bengalczycy stanowią 
98 procent ludności Bangladeszu. Reszta 
to biharscy emigranci i miejscowe grupy 
plemienne. Trzynaście grup plemiennych 
zamieszkuje właśnie górzyste miejscowości 
Chittagong. Chociaż chrześcijanie stanowią 
mniej niż jeden procent ludności Banglade-
szu, chrześcijaństwo, włącznie z baptysta-
mi, ma wielkie wpływy wśród tych wiej-
skich grup. Bengalczycy przenoszą się na te 
wiejskie tereny i wypierają plemienne grupy 
z ich posiadłości, tworząc napięcia. Dennis 
Dilip Datta, były przewodniczący SBKB 
oświadczył, że przywódcy jego wspólnoty 
omówią tę sprawę na najbliższym spotka-
niu. Zwrócił się on do baptystów o pomoc 
i modlitwę (bwa.org). 

 
Baptyści na pomoc Bir-
mie i Chinom 

Członkowie Baptystycznego Wydzia-
ły Pomocy (BWAid), zespół poszukiwań, 
ratownictwa i pomocy, otrzymali wizy do 
wyjazdu do Birmy i Chin, by nieść pomoc 
ofiarom cyklonu i trzęsienia ziemi. Pod 
przewodnictwem Węgierskiego Zespołu 
Ratowniczego obydwie grupy znalazły się 
w obu krajach już 15 maja. Inni członkowie 
tego zespołu mieli wkrótce, po otrzymaniu 
wiz wjazdowych, dołączyć do niego. Są to 
wolontariusze z Północnej Karoliny i Wirgi-
nii w USA, z Singapuru, Australii i Węgier. 
Wkrótce dołączyło do nich siedmiu bapty-
stów z Teksasu. Laszlo Pavelcze, koordy-
nator tego przedsięwzięcia wraz z innymi 

w imieniu Wydziału Pomocy przekazał 
poszkodowanym namioty, koce, środki 
medyczne i żywność.  Ponadto BWAid 
przekazało urządzenie do oczyszczania 
wody, mogące w czasie godziny oczyś-
cić 4500 litów wody lub 100 tys. paczek 
wody dziennie. Na terenie Birmy bap-
tyści nawiązali kontakt z tamtejszymi 
baptystami oraz koordynatorami pomo-
cy. W dniu 24 maja specjalne spotkanie 
baptystów w Bangkoku było poświęcone 
niesieniu pomocy Birmańczykom. Zai-
nicjowane przez Paula Montecute spot-
kanie zgromadziło baptystów z Tajwanu, 
Singapuru, Hong Kongu, Japonii, Ma-
lezji, Australii, Węgier, Szwecji i USA. 
Głównym celem tej konsultacji było 
rozpoznanie sytuacji w Birmie i orga-
nizowanie szybkiej pomocy. Tragiczny 
cyklon w Birmie 3 maja spowodował 
śmierć ponad 100 tys. ludzi. Ponad 2,5 
miliona innych zostało poważnie do-
tkniętych tą tragedią. Trzęsienie ziemi 12 
maja w Chinach było przyczyną śmierci 
dziesiątek tysięcy, a tysiące innych uwa-
ża się za zaginionych (bwa.org).

Chile – uroczystości 
stulecia ruchu bapty-
stycznego 

W dniach od 9 do 12 stycznia Kościół 
Baptystów tego południowoamerykań-
skiego kraju świętował stulecie swego 
istnienia. Uroczystości odbywały się  
w Baptystycznej Akademii w Temuco, od-
były się specjalne nabożeństwa, zbiorowy 
chór wykonał Mesjasza Haendla. Częścią 
uroczystości było przejście od Akademii 
na Centralny Plac Anibal Pinto. Ostatni 
dzień uroczystości odbywał się w mieście 
Cajon, gdzie w 1908 roku zostało zapo-
czątkowane baptystyczne świadectwo. 
W pobliskiej rzecze odbył się chrzest, 
po którym nastąpiła Wieczerza Pańska. 
Wśród gości był Dawid Coffey, prezydent 
ŚZB, Alberto Prokopchuk z Argentyny, 
sekretarz generalny Unii Baptystów Ła-
cińskiej Ameryki (UBLA) i regionalny 
sekratarz BWA na Cantralną i Południową  
Amerykę. Na czele uroczystości jubileu-
szowych stał Raquel Contreras, przewod-
niczący UBLA i przewodniczący Unii 
Ewangelicznych Zborów Baptystycznych 
w Chile. W 1908 roku powstało w regio-
nie Temuca 5 zborów baptystycznych. 
W kraju tym, liczącym ponad 15 mln 
mieszkańców, działają dwa kościoły bap-
tystyczne. Wspólnie liczą one prawie 30 
tys. członków w prawie 370 zborach (The 
Baptist World, 2/08). 
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Słowa z Ewangelii wg św. Jana: Ja żyję i wy będziecie 
żyć (J 14:19) są hasłem tegorocznych Ekumenicznych 
Dni Biblijnych. Organizując te Dni chcieliśmy przypo-
mnieć o wadze i znaczeniu Słowa Bożego w życiu czło-
wieka. „Tylko bowiem dzięki temu Słowu życie ludz-
kie nabiera głębszego, wiecznego sensu. Piękne, godne 
i wartościowe życie może trwać i spełniać się tylko mocą 
Słowa życia, Słowa prawdy, Słowa łaski” – czytamy 
w „Słowie” na tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne, 
przygotowanym tym razem przez Kościół Rzymsko-
katolicki (co roku bowiem takie wezwanie przygoto-
wuje jeden z Kościołów członkowskich Towarzystwa). 
W Warszawie w ramach Dni tradycyjnie już przez cały 
maj odbywały się ekumeniczne spotkania i nabożeń-
stwa. M.in. we wtorek, 13 maja, Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie zaprosił na konferencję naukową pt. „Autorytet 
Pisma Świętego w Kościele”. Podczas sesji teologowie 
różnych wyznań zastanawiali się nad znaczeniem Biblii 
w ich Kościołach, a także w dialogu ekumenicznym.

W Warszawie centralnym wydarzeniem tegorocznych 
Dni Biblijnych było – zorganizowane po raz pierwszy 
– Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. W sobotę, 
17 maja, na pl. Zamkowym stanęła scena, na której od 
godz. 12:00 do 17:00 aktorzy czytali teksty biblijne 
i świadectwa różnych ludzi na temat Pisma Świętego. 
Wystąpili także soliści, chóry i zespoły muzyczne z róż-
nych Kościołów. Udział wzięli aktorzy: Joanna Jeżew-

ska, Andrzej Blumenfeld, Marcin Hycnar, Łukasz Lewandowski i Marcin 
Przybylski. Śpiewali  soliści Mirosław Karauda i Dariusz Górski, Chór 
Dziecięcy przy Rzymskokatolickiej Parafii Najczystszego Serca Maryi, 
Chór Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego św. Grzegorza, Prawo-
sławny Chór Warszawskich Szkół Teologicznych, Chór Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego, chór Sienna Gospel oraz zespoły Leitmotiv-Jesus 
i Via Fides. Koncert poprowadziła Iwona Schymalla. Impreza zakończyła 
się nabożeństwem ekumenicznym w katedrze św. Jana o godz. 17:30.

Towarzystwo Biblijne zorganizowało Święto Biblii na Placu Zamko-
wym, aby wyjść ze Słowem Bożym do każdego człowieka, nie tylko 
aktywnego uczestnika nabożeństw i wydarzeń kościelnych. Chcieliśmy 
przypomnieć Słowo tym, którzy o Nim zapomnieli, chcieliśmy zachęcić 
do sięgania po dalsze, inne fragmenty Starego i Nowego Testamentu, 
chcieliśmy też pokazać, na przykładach życia różnych ludzi, jaką moc 
ma to Słowo, a także jak wspaniale zainspirowało artystów, których 
utwory były prezentowane.

Jako pracownicy Towarzystwa Biblijnego i organizatorzy Ekume-
nicznego Święta Biblii przyłączamy się do modlitwy św. Augusty-
na z Hippony i mamy nadzieję, że stanie się ona modlitwą wielu: 
„Panie! Niech czystą będzie dla mnie radość czerpania z Twojego 
Pisma. Niechaj sam się nie mylę i drugich w błąd nie wprowadzam. 
Panie, usłysz i zlituj się. Panie, Boże mój, światło niewidomych i siło 
słabych, spojrzyj na mnie i usłysz wołającego z głębokości. Użycz 
nam czasu na wgłębianie się w tajniki Twego Słowa i nie zamykaj Go 
przed pukającymi do Niego”.

Towarzystwo Biblijne w Polsce
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Nabożeństwem w kościele 
ewangelicko-augsburskim 
Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie 5 maja rozpoczęły się 
tegoroczne Ekumeniczne Dni Biblijne, 
organizowane już od kilkunastu lat 
przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. 
Ważnym wydarzeniem w tym roku 
było zorganizowane po raz pierwszy 
Warszawskie Ekumeniczne Święto 
Biblii – koncert na pl. Zamkowym 
i nabożeństwo ekumeniczne 
w katedrze św. Jana

Ekumeniczne Dni Biblijne
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11 i 12 kwietnia w Poznaniu odbyły się spotkania koncertowo-warszta-
towe z udziałem Jeffreya Jonesa – młodego mistrza bębnów ze Stanów 
Zjednoczonych. Jeffrey ma 29 lat, pochodzi ze stanu Oklahoma. Na per-
kusji gra od 9 roku życia i jest wprost zakochany w tym instrumencie. 
Pomimo młodego wieku jest cenionym muzykiem sesyjnym – jest także 
autorem wielu książek poświęconych technikom gry na perkusji, współ-
pracownikiem renomowanych firm produkujących instrumenty perku-
syjne tj. Sabian i Sonor, Vater. 

Jego style muzyczne to głównie jazz, fusion, latino, ale także i rock. Jef-
frey pochodzi z rodziny chrześcijańskiej i od dzieciństwa wpajano mu te 
wartości, które wypływają z nauki Chrystusa. Jeffrey sam o sobie mówi: 
„Kiedy byłem nastolatkiem, buntowałem się  przeciwko temu, ale z cza-
sem zrozumiałem, że to właśnie Bóg dał mi ten talent, umiejętność grania. 
Skoro mi go dał, to nie tylko, żebym grał dla ludzi,  ale także mówił im  
o Nim. I czuję, że jest to bardzo ważna część tego, kim jestem i co tutaj, na 
ziemi, robię”. Prócz pracy zawodowej Jeffrey posługuje także swym talen-
tem w rodzimym zborze. Wykorzystuje też każdą nadarzającą się okazję, 
by mówić ludziom o Bogu – tak było także w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie z gościem odbyło się 11 kwietnia w sali koncer-
towej kina „Dąbrówka”. Drugie natomiast następnego dnia, w klubie 
„Barak” przy ul. Grunwaldzkiej. Oba cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Wzięło w nich udział dziesiątki osób, przede wszystkim 
perkusistów, ale także wielu znakomitych  muzyków. „Byliśmy nasta-
wieni na imprezę bardzo kameralną. Te spotkania nie były nawet re-
klamowane na mieście. Promowaliśmy je jedynie w internecie, na na-
szych stronach i w kręgu znajomych muzyków, ale nie było żadnych 
plakatów rozwieszonych w mieście. To, co się zdarzyło na scenie 
kina Dąbrówka, przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania, bo tyl-
ko wokół klubu było kilka plakatów, a tymczasem przyszło napraw-
dę dużo ludzi. My myśleliśmy, że muzycy, którzy przyjdą, usiądą na 
scenie i będziemy razem jamować*, tymczasem scena kinowa okazała 
się za mała, musieli wszyscy siedzieć na widowni, bo po prostu nie 
było szans na to, aby się zmieścić!” – mówią organizatorzy koncertu 

Chrześcijański mistrz bębnów
Marcin Woźniak

* Jam session – rodzaj zbiorowego muzykowa-
nia polegającego na improwizacji, szczególnie 
popularny w jazzie.

** Strona internetowa agencji  
Music & Art for Christ Europe -  
http://tl.art.pl/mafc/

*** Strony internetowe zespołu -  
http://www.myspace.com/lightcoorporation

Zespół Light Corporation
Grają mieszankę kilku stylów. Tak naprawdę eks-
perymentują bardzo dużo z dźwiękiem. Używają 
starych analogów, różnych dziwnych efektów. 
Mieszają style muzyczne – takie, jak: rock progre-
sywny, awangarda jazzu, elektronikę z brzmieniem 
trąbki i skrzypiec.

Muzycy tworzą wszystko na żywo – mają przy-
gotowany „temat muzyczny”, jednak na koncertach 
poszczególne utwory są zawsze rozwijane do im-
prowizacji, za każdym razem dany utwór jest tro-
chę inny. Tak samo było także podczas wspólnego 
grania z Jeffreyem. Jest on muzykiem bardzo ela-
stycznym i świetnie się wpasował w klimat muzy-
ki granej przez Light Coorporation. „Granie z Jef-
freyem było bardzo ekscytujące – mówią muzycy. 
– Było to wspaniałe doświadczenie. Musieliśmy się 
zmierzyć z postacią, która jest muzykiem światowej 
klasy. Jeffrey gra z naprawdę wielkimi artystami. 
Musieliśmy się przygotować na wysoko ustawioną 
poprzeczkę i zdawaliśmy sobie z tego sprawę”. Ten 
trudny „egzamin” Light Coorporation „zaliczyło” 
– bowiem mistrz bębnów nie szczędzi im pochwał.

z agencji artystycznej Music & Art for Christ Eu-
rope**, która działa przy poznańskim zborze bap-
tystycznym K5N. Dla muzyków była to znakomita 
okazja, by podpatrzeć „warsztat mistrza” i nauczyć 
się czegoś nowego. Między innymi uczyli się róż-
nych technik gry na perkusji w zależności od stylu 
muzyki, jaką się wykonuje. Była to także dla nich 
okazja wspólnego muzykowania z mistrzem w du-
ecie.

Warsztaty były połączone z koncertami. Jeffrey Jones 
zaprosił do wspólnego grania poznańską formację Light 
Coorporation.*** Koncerty brzmiały niesamowicie cie-
kawie, ponieważ były zagrane na dwa zestawy perku-
syjne.



Jezus powiedział: Ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie prze-
mogą go (Mt 16:18). Wiodącym wydarzeniem Wielkiego Tygodnia był 
dokonany przez papieża chrzest wybitnego pisarza egipskiego, który 
nawrócił się z islamu na katolicyzm. Chrzest ten jest jedynie wierzchoł-
kiem góry lodowej.

Mimo wielu wiadomości z Afganistanu, Iraku i Bliskiego Wschodu, 
jedna wielka wiadomość nie jest podawana przez główne środki prze-
kazu. Chodzi mianowicie o setki tysięcy muzułmanów, którzy nawrócili 
się na ewangeliczne chrześcijaństwo i mimo powszechnego prześlado-
wania z narażeniem życia po raz pierwszy obchodzili w tym roku Święta 
Wielkanocne. 

Zaczęło się to od wywiadu z kilkoma Arabami, irańskimi pastorami  
i przywódcami ewangelicznego chrześcijaństwa w Stanach Zjednoczo-
nych. Jednak w ciągu ostatnich trzech lat miałem przywilej podróżo-

wania po Iraku, Jordanii, Egipcie, Zachodnim Brzegu, 
Turcji i Maroku. A co więcej, miałem zaszczyt spoty-
kać się i rozmawiać z ponad 200 Arabami, Irańczy-
kami, Kurdami, Sudańczykami i innymi pastorami  
i chrześcijańskimi przywódcami. Gdy ma się więcej 
danych, sytuacja staje się wyraźniejsza, a wiadomość 
jeszcze bardziej ekscytująca. 

Bóg Biblii potężnie działa na Środkowym 
Wschodzie, w dużej liczbie pociągając do swego 
serca mężczyzn, kobiety i dzieci i włączając ich do 
swojej rodziny. Więcej muzułmanów przyszło do 
wiary w Jezusa Chrystusa w ciągu ostatnich trzydzie-
stu lat – a szczególnie w czasie ostatnich  siedmiu do 
dziesięciu lat – niż w w jakimkolwiek innym okresie 

Przemilczane fakty  
z Bliskiego Wschodu
Thomas Cosmades 
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Jednym z najbardziej 
dramatycznych powodów 
nawrócenia tak wielu 
muzułmanów na Bliskim 
Wschodzie, a nawet 
w Stanach Zjednoczonych 
jest to, że w swoich snach 
i widzeniach spotykają 
się z Jezusem. Przychodzą 
do zborów i mówią, że 
już są nawróceni i teraz 
proszą o Biblię i pomoc 
w naśladowaniu Jezusa
historii. Trwa duchowe przebudzenie wśród historycznych Kościołów: 
katolickim, koptyjskim i chaldejskim. W dzisiejszych czasach Kościół w 
krajach swoich początków naprawdę zmartwychwstaje.  A teraz  przyj-
rzyjmy się niektórym faktom.

W Afganistanie przed atakiem Al-Kaidy na Stany Zjednoczone w 2001 
roku wiadomo było tylko o 17 ewangelikalnych chrześcijanach. Obecnie 
jest ponad 10 tys. afgańskich naśladowców Chrystusa, a ich liczba szyb-
ko rośnie. Przywódcy kościelni powiadają, że afgańscy muzułmanie są 
jak nigdy dotąd otwarci na słuchanie poselstwa ewangelicznego. Każde-
go tygodnia udziela się wielu chrztów. Ludzie wyrywają sobie z rąk Bi-
blie i inne chrześcijańskie książki, gdy tylko ukażą się one w druku lub 
zostaną sprowadzone z zagranicy. Film JEZUS, przedstawiający życie 
Chrystusa na podstawie Ew. Łukasza, został nawet pokazany w pew-
nym mieście, zanim policja nie zamknęła całej stacji telewizyjnej. „Bóg 
tak szybko działa w Afganistanie, że z trudnością za Nim nadążamy. 
Teraz największą naszą potrzebą jest przygotowanie przewodników. Po-
trzebujemy pastorów, którzy troszczyliby się o tych wszystkich nowych 
wierzących” - powiedział mi, prosząc o anonimowość, pewien wierzący 
Afgańczyk.

W Uzbekistanie przed 1990 rokiem nie wiedziano o żadnym nawróco-
nym na chrześcijaństwo muzułmaninie. Obecnie jest ich tam 30 tys.

W Iraku, gdy w 1979 roku pełną władzę przejął Saddam Hussajn, była 
tylko nieliczna grupka tych, którzy z islamu nawrócili się na chrześci-
jaństwo. Obecnie ponad 70 tys. tamtejszych wierzących w Jezusa po-
chodzi ze środowiska muzułmańskiego, a prawie 50 tys. przyszło do 
wiary w Chrystusa w Jordanii, gdy znaleźli się tam jako uciekinierzy po 
pierwszej wojnie w Zatoce w latach 1990-91. Dalsze 20 tys. uwierzyło 
tam w Chrystusa od czasu upadku Saddama. Wraz z Johnem Moserem, 

dyrektorem Funduszu Jozuego, niedawno wróciliśmy 
z dziewięciodniowej podróży po pięciu prowincjach 
Iraku. Spotkaliśmy się z 19 ewangelikalnymi przy-
wódcami irackimi. Miałem przywilej głosić Słowo  
w ponad 100-osobowym zborze w Bagdadzie, zborze, 
który nie istniał nawet w 2002 roku przed wyzwole-
niem. Mieliśmy też przywilej rozmawiać z byłymi 
islamskimi terrorystami dżihadu, którzy nawrócili się 
do Chrystusa i obecnie są pastorami i misjonarzami.  

W Kazachstanie przed upadkiem Związku Radzie-
ckiego w 1991 roku znano tylko trzech ewangeli-
kalnych chrześcijan. Obecnie jest tam ponad 15 tys. 
kazachskich chrześcijan i ponad 100 tys. chrześcijan 
innych narodowości.

W Egipcie w czasie ostatnich dziesięciu lat, jak 
twierdzą przywódcy egipskiego kościoła, ponad 
milion osób powierzyło swoje życie Chrystusowi. 
W Egipskim Towarzystwie Biblijnym powiedzia-
no mi, że na początku lat 90. rocznie sprzedawano 
prawie 3000 kopii filmu JEZUS. Ale w 2005 roku 
sprzedano 600 tys. kopii filmu, 750 tys. sztuk Biblii 
na kasetach w języku arabskim oraz pół miliona kopii 
Nowego Testamentu w języku arabskim. „Egipcjanie 
są coraz bardziej spragnieni Słowa Bożego” – powie-
dział mi egipski przywódca chrześcijański. W czasie 
ostatniego Bożego Narodzenia  miałem przywilej być 
w największym zborze na Bliskim Wschodzie, który 
spotyka się w ogromnej pieczarze na przedmieściach 
Kairu. Przy końcu każdego tygodnia gromadzi się tam 
na nabożeństwa prawie 10 tys. wierzących. Zorgani-
zowana w maju 2005 roku konferencja modlitewna 
zgromadziła ponad 20 tys. wierzących.
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W Iranie, gdy w 1979 roku Ajatolach Chomeini zapoczątkował rewo-
lucję islamską, było tylko 500 nawróconych na chrześcijaństwo muzuł-
manów.  Obecnie, rozmawiając z irańskimi pastorami i przywódcami 
kościelnymi, dowiadujemy się, że ponad milion szyickich muzułmanów 
nawróciło się na chrześcijaństwo.

W Sudanie, mimo zawziętych walk wewnętrznych, ludobójstwa i po-
wszechnych prześladowań religijnych, szczególnie w rejonie Darfuru – 
a może z powodu tych tragedii – jak powiedzieli mi przywódcy kościelni, 
od 2001 roku ponad milion Sudańczyków postanowiło pójść za Jezusem 
Chrystusem. Od początku lat 90. ponad 5 milionów Sudańczyków stało 
się naśladowcami Jezusa. Zajęcia seminaryjne, przygotowujące tak bar-
dzo potrzebnych pastorów, odbywają się w górskich pieczarach. Powsta-
ło setki nowych zborów i tysiące małych grup studium biblijnego, które 
potajemnie spotykają się w całym kraju.

W grudniu 2001 roku, szeik Ahmad Al Qataani, wiodący duchowny 
saudyjski, w wywiadzie telewizji satelitarnej Aldżazira powiedział, 
że muzułmanie w wielkiej liczbie nawracają się do Jezusa. „Każdej 
godziny 667 muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo – ostrze-
gał Al Qataani. – Każdego dnia 16.000 muzułmanów nawraca się na 
chrześcijaństwo. Każdego roku 6 milionów muzułmanów nawraca 
się na chrześcijaństwo”. Zaskoczony pracownik telewizji zapytał: 
„Chwileczkę, proszę mi wyjaśnić. Czy naprawdę każdego roku tra-
cimy cześć milionów muzułmanów, którzy nawracają się na chrześ-
cijaństwo?”. Al Quataani powtórzył swoje stwierdzenie. „Każdego 
roku - powiedział duchowny, dodając – jakże wielka dokonuje się 
tragedia”.

Jednym z najbardziej dramatycznych powodów nawrócenia tak wielu 
muzułmanów na Bliskim Wschodzie, a nawet w Stanach Zjednoczonych 
jest to, że w swoich snach i widzeniach spotykają się z Jezusem. Przy-
chodzą do zborów i mówią, że już są nawróceni i teraz proszą o Biblię 
i pomoc w naśladowaniu Jezusa. Jest to wypełnienie biblijnego proro-
ctwa. Starotestamentowy prorok mówi, że w dniach ostatecznych wyleję 
mojego Ducha na wszystkich ludzi. Wasi synowie i wasze córki proroko-
wać będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widze-
nia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha... 
I każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony (Joel 3:1-5).

W swojej książce „Dlaczego niepokoje na Bliskim Wschodzie zmienią 
twoją przyszłość?”, cały rozdział poświęciłem tym dramatycznym wyda-

rzeniom, które sprawiają tak liczne nawrócenia wśród 
muzułmanów. Obecnie pracuję nad opartą na faktach 
książką i filmem dokumentalnym pod tytułem „We-
wnątrz rewolucji”, który ma być gotowy do Wielkano-
cy 2009. Będzie on zawierał więcej szczegółów na ten 
temat, włącznie z osobistymi świadectwami byłych 
terrorystów muzułmańskich, którzy stali się apostoła-
mi Pawłami naszych czasów – religijnych gorliwców 
muzułmańskich, którzy otrzymali wizje Jezusa Chry-
stusa i teraz są pastorami, ewangelistami, założyciela-
mi nowych zborów i chrześcijańskimi przywódcami. 
Inne książki na ten temat, które polecałbym, to „Siła 
światła: wzruszająca opowieść o Kościele w krzy-
żowym ogniu na Bliskim Wschodzie”, którą napisał 
Brother Andrew i „Skryci wierzący: co się staje, gdy 
muzułmanie wierzą w Chrystusa” Ala Jansena.  

Czy życie nowo nawróconych muzułmanów jest ła-
twe? Pod żadnym względem. Są wyrzucani ze swoich 
rodzin. Są prześladowani przez swoje wspólnoty re-
ligijne. Wyrzucani z pracy. Są więzieni przez swoje 
państwa. Narażają się na tortury, a nawet na śmierć 
z rąk muzułmańskich ekstremistów. A mimo wszystko 
idą za Chrystusem. Są przekonani, że Jezus naprawdę 
jest Drogą, Prawdą i Życiem i że do Ojca w niebie 
przychodzi się tylko przez śmierć Chrystusa na krzyżu 
i moc Jego zmartwychwstania. 

Jednym z powodów mego zaangażowania w Fun-
dusz Jozuego jest informowanie Kościoła na całym 
świecie o tym, czego Bóg Biblii dokonuje na Bli-
skim Wschodzie. Chcemy organizować powszechny 
ruch modlących się chrześcijan za tych drogich braci 
i siostry. Chcemy szukać sposobów wspierania i po-
silania ich. Chcemy dostarczać im Biblie i literaturę 
chrześcijańską wraz z pomocą humanitarną, aby mo-
gli oni okazywać miłość swoim bliźnim, jak Jezus im 
to przykazał. Ich życiowe historie są przekazywane 
w różnych środkach masowego przekazu. Świadczą 
one o wielkości naszego dobrego Boga.

 
tłum. kw
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CZEGO UCZY NAS LIŚĆ?
Eric E. Wright

W każdym liściu stale dokonuje się cud – w liściu dębu, w 
igłach sosny, w płatkach trawy na naszym trawniku. Liście 
czynią nasz krajobraz zielonym. Tworzą nam cień. Może-
my miękko po nich stąpać. Upiększają nasz ogród. A nie-
które z nich nawet dodają smaku naszej herbacie. Ale czy 
wiemy o tym, że chronią one nas przed trucizną?

Mark Buchanan pisze: „Dokładnie przyjrzyj się pojedyn-
czemu liściu... Połóż go na swojej dłoni. Jest doskonały jak 
pierwszy uśmiech. Weź go w dwa palce i spójrz pod świat-
ło, a zobaczysz jego krwiobieg. Jego żyłki są jak szkielet 
jakiejś sylwetki. Ten jeden listek, podłączony do drzewa, 
spija truciznę z powietrza, oddając w zamian życiodajny 
tlen. Listek ten nachyla się ku słońcu, a korzystając z jego 
ciepła i światła, przekazuje to ciepło i światło w dół do pnia 
i korzeni, a potem znowu w górę do gałęzi. Zacienia zie-
mię. Karmi ciebie i mnie”.

Uczenie się kochać
Lekcja płynąca z liścia! Zamiast wydalać dwutlenek wę-

gla, dwutlenek kwaśnej siarki i inne szkodliwe składniki, li-
ście zamieniają te toksyny na tlen i pożywienie. Gdybyśmy 
się nauczyli robić to samo!

Jezus powiedział: Miłujcie waszych wrogów. Dobrze 
czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was 
znieważają... Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz 
Ojciec (Łk 6:27-28.36).

Jak Ojciec sprawia, że słońce świeci nad sprawiedliwymi  
i niesprawiedliwymi, Jego deszcz pada na wszystkich, a Jego 
dobre dary są dawane wszystkim bez różnicy, tak chce On, 
abyśmy nienawiść i przekleństwa zamieniali na uczynki mi-
łości i błogosławieństwa. Zamiast szukać zadośćuczynienia, 
zamierzać zemstę i oddalać się od tych, którzy źle nas trak-
tują, powinniśmy odpłacić naszym krzywdzicielom – cze-
go oni nie oczekują – uprzejmością i miłością.

Gdyby powyższe słowa Ewangelii nie wystarczyły, Jezus 
jeszcze wyraźniej formułuje tę rewolucyjną zasadę: Temu, 
kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto za-
biera ci płaszcz, pozwól wziąć także koszulę... od tego, kto 

zabiera twoją własność, nie żądaj zwrotu (Łk 6:29-30). 

Rewolucyjna reakcja
Panie, to trudne! Jak mogę życzyć sąsiadowi miłego dnia, gdy jest taki pod-

ły? Jak mogę przebaczyć osobie, gdy jest tak bezmyślna? Jak mogę okazywać 
miłość, gdy ktoś postępuje wobec mnie tak przewrotnie? Czy przez to nie będę 
utrwalał niesprawiedliwości? Czy nie przyczynię się do większych nadużyć?  
Czy nie zostanę potraktowany jak mięczak? Panie, to nienaturalne!

I oto chodzi. Królestwo Boże nie polega na tym, aby być naturalnym i po-
stępować tak jak wszyscy. Jezus powiedział: Jeśli kochacie tych, którzy was 
kochają, co to za łaska? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują. 
Jeżeli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, co to za łaska? Przecież 
grzesznicy postępują tak samo (Łk 6:32-33).

To prawda, Jezus miał na uwadze odwrócenie naturalnego porządku – ustano-
wienie rewolucyjnej reakcji wobec innych, odpłacając im dobrem za zło. Jednak 
panujący zwyczaj skłania mnie do ograniczenia swojej reakcji do odpłacania 
dobrem za dobro.

Chodzi o to, że zapraszamy na obiad kogoś, kto już zaprosił lub w przyszłości 
zaprosi nas do siebie na obiad; wysyłamy pozdrowienia do tych, od których 
takowe otrzymaliśmy; miłego dnia życzymy tym, którzy i nam takiego dnia ży-
czą; dopomagamy tym, którzy są za to nam wdzięczni.

Ale Chrystus wzywa mnie, abym poszedł krok dalej – wysłał kartkę z pozdro-
wieniami do tych, od których nigdy nie otrzymałem pozdrowień; podzielił się 
talerzem zupy z tymi, którzy są biednymi sąsiadami i zadzwonił do tych, którzy 
nigdy o mnie nie myślą.

Zasada Królestwa
Taka reakcja wymaga nadprzyrodzonego przeorientowania swego życia. Nic 

dziwnego, potrzebujemy stałego posilenia przez Ducha Świętego.
Wyobraźmy sobie, że każdy chrześcijanin, jak każdy liść, oddaje dobrym za 

zło – kierowcy przestają nerwowo trąbić na przechodzących przez jezdnię, są-
siedzi pożyczają narzędzia potrzebującym, chociaż ci często zwracają je popsute 
(ale nie zawsze tak jest). A gdyby tak chrześcijanie zaczęli się modlić za dzienni-
karzy, którzy nie wierzą w Chrystusa, rodzice nadal kochali swoje zbuntowane 
dzieci, a dorosłe dzieci wybaczyły swoim rodzicom ich zaniedbania?

Panie, miliardy liści to robią. Na pewno my też, z Twoją pomocą, moglibyśmy 
robić to samo.  Dopomóż nam tak stosować zasadę Twego Królestwa, jak Ty ją 
stosowałeś wobec tych, którzy tak źle odnosili się do Ciebie.

Lesson from a leaf, Evangelical Times 7/05, (tłum. kw).  
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Ważne książki

Człowiek żyjący w danym kraju ma pokusę, by myśleć, że cały świat wygląda tak 
samo, jak to, co go otacza. Ewangelicznie wierzący chrześcijanin w Polsce, obser-
wując życie swojego zboru i Kościoła może czuć się przygnębiony, myśląc, że dziś 
ludzie nie garną się do Boga. A jeśli nawet, to jest ich niewielu. Niewiele wiemy 
o rozwoju Kościoła na świecie, który jest tak różny od naszego rodzimego do-
świadczenia. Na szczęście niedawno, staraniem misjonarza International Mission 
Board SBC Stevena Reece’a, ukazała się książka „Ruchy Zakładania Zborów”. 
Pozycja ta, chociaż starannie wydana, na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie ma-
teriału szkoleniowego dla misjonarzy. Nic bardziej mylnego.  Jest to książka, która 
zawiera w sobie potężny ładunek zachęty, podając liczne przykłady oszałamiają-
cego działania Boga we współczesnym świecie. Ale jest coś jeszcze, co sprawia, 
że uważam ją za jedną z ważniejszych książek, jakie czytałem w ostatnich latach. 
To nowatorskie podejście do idei Kościoła, które prezentuje autor. I to nie takie, 
które jest efektem jego koncepcyjnych dywagacji, ale obserwacji przywiezionych 
z różnych zakątków świata. 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to relacje na temat zdumiewają-
cego Bożego działania i poświęcenia Jego ludzi, na różnych kontynentach (na-
wet w Europie, którą właściwie już pogrzebaliśmy dla chrześcijaństwa). W trzech 
wcześniejszych numerach „Słowa Prawdy” (7-8/2007, 10/2007 i 2/2008) prezento-
wane były jej fragmenty. W książce jest ich o wiele więcej. Takich, które pokazują 
nam triumfalny pochód Kościoła Chrystusa przez poszczególne kontynenty na-
szej planety. Towarzyszy mu poświęcenie, a nawet męczeństwo, jakie przekracza 
nasze wyobrażenie o cenie bycia uczniem Chrystusa. Autor jednak nie przytacza 
tych historii, aby kogokolwiek oskarżyć, czy choćby przywieść o zawstydzenie. 
Przeciwnie, pisze to, aby nas podnieść i zachęcić. Pokazać, że Chrystus ma realną 
moc przekształcającą tysiące, tysiące ludzi na całym świecie. A także, by pokazać, 
że Kościół Chrystusa to organizm o niezwykłej witalności i energii. Choćby i na 
przekór temu wszystkiemu, co nam się wydaje, na podstawie własnego doświad-
czenia. Bez najmniejszej przesady powiem, że z książki tej poznamy współczesny 
świat w krajach islamu, w Afryce, w Azji czy Ameryce Łacińskiej, o istnieniu któ-
rego nie mieliśmy pojęcia. Świat krok po kroku przekształcany przez Słowo i moc 
Chrystusa.

Kilka lat temu ogromne kontrowersje w niektórych środowiskach kościelnych wy-
wołał film „Przemienione miasta”. Książka „Ruchy Zakładania Zborów” przytacza 
bardzo podobne historie, a przecież została napisana przez misjonarza z konserwa-
tywnej Południowej Konwencji Baptystycznej! 

Druga część książki może nie jest tak pobudzająca i budująca, jak pierwsza, 
ale dopełnia obraz nowego Kościoła. Autor poświęcił ją opisaniu fundamentów 
tego nowego Kościoła. Pisząc „nowy Kościół”, nie mam na myśli żadnych „po-

Kościół w swoim 
rozkwicie
Włodek Tasak 

z książki tej poznamy współczesny 
świat w krajach islamu, w Afryce, 
w Azji  czy Ameryce Łacińskiej, 
o istnieniu którego nie mieliśmy 
pojęcia

dejrzanych” nowinek teologicznych ani „wywrotowych” 
koncepcji. No chyba że za takie uznać pełny udział kobiet  
w służbie Kościoła albo odejście od idei stawiania „za-
wodowych” pastorów na czele zborów. Ale skąd ich brać, 
skoro w takich północnych Indiach w ciągu zaledwie 10 lat 
powstało 4000 nowych zborów, a w Chinach w ciągu roku 
chrzci się 100 tys. ludzi. Książka ta pokazuje, jak bardzo 
niewydolny w sytuacji ewangelizacyjnej eksplozji jest nasz 
zachodni Kościół. Stworzony do trwania na wcześniej zdo-
bytych pozycjach, skupiony na ich obronie i pozyskiwaniu 
pojedynczych osób. Łudzimy się, że w sytuacji przyszłego 
przebudzenia w Polsce nasze zbory szybko urosną i w ten 
sposób Kościół stanie się mocny. Obawiam się, że nasze 
zbory nie tyle urosną, ile spuchną. Dlaczego? Przez całą 
masę naszych przyzwyczajeń dotyczących funkcjonowa-
nia Kościoła. Dla nas jego esencją są trzy rzeczy: kaplica, 
etatowy pastor i niedzielne nabożeństwo. David Garrison 
pokazuje chrześcijański świat, który świetnie się bez nich 
obchodzi. Nie dlatego, że są złe – bo nie są. Ale dlatego, że 
zapewnienie ich pochłania masę energii i środków, których 
nie wystarcza już na to wszystko, co jest o wiele ważniej-
sze. 

Powtórzę, celem autora książki nie jest krytykowanie. On 
tylko próbuje uświadomić swoim czytelnikom, jak bardzo 
ogranicza nas to wszystko, co uznaliśmy za nieodzowne 
dla funkcjonowania Kościoła. A co wcale takim nie jest. 
Przeciwnie, uwolnienie się od tego, uwalnia rozwój. No, 
w każdym razie tam, gdzie Kościół się rozwija. Ciekawae 
dlaczego najlepiej rozwija się właśnie tam?

David Garrison, Ruchy Zakładania Zborów, 
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Ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujcie, 
aż przyjdzie (1 Kor 11:26).

Wieczerza Pańska nazywa się też pamiątką. To widzialny znak do pamię-
tania o Tym, którego nadal kochamy, choć Go nie widzimy. Jakże często 
różne pamiątki o tych, którzy byli nam tak bliscy, ale już od nas odeszli, 
bardzo nam o nich przypominają. Będąc na cmentarzu i czytając napisy na 
krzyżach, przypominamy sobie wygląd tych osób, różne sytuacje ze spot-
kań z nimi, a nawet barwę ich głosu. Również przeglądając albumy z foto-
grafiami, oczami wspomnień przybliżamy się do tych, którzy tak niedawno 
z nami byli. Na pomnikach poległych są wypisane imiona i nazwiska tych, 
którym tak wiele zawdzięczamy.

 W swoich sercach przechowujemy pamięć i obraz tych, których 
kochaliśmy, którzy byli naszymi przyjaciółmi. Nasza pamięć o kimś jest 
proporcjonalna do szlachetności jego charakteru i tego, ile dobroci nam 
okazał. Taki przyjaciel często jest obecny w naszych myślach, co skłania 
nas do pójścia na jego grób, by uronić niejedną łzę. A jakże często wspomi-
namy swoich rodziców, którzy już od nas odeszli. Im starsi jesteśmy, tym 
wyraźniej i częściej o nich myślimy.

Co Wieczerza Pańska mówi o śmierci Chrystusa?
Pan Jezus nakazał nam obchodzenie Wieczerzy Pańskiej jako pamiątki 

Jego miłości do nas i śmierci za nas. Powinniśmy to czynić aż do Jego 
powrotu na ziemię. Powinniśmy zwiastować śmierć Pana, która obdarzy-
ła nas życiem. Przez to zwiastujemy Zbawiciela, który pokonał grzech 
i śmierć, powstał z grobu i obdarzył wiecznym życiem wszystkich tych, 
którzy w Niego uwierzyli. 

Konstanty Wiazowski

Moc Wieczerzy Pańskiej 
polega na obecności 

ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego Chry-
stusa, który przez Du-

cha Świętego działa w 
sercach jej uczestników
A zatem Wieczerza mówi nam, że śmierć Chrystusa 

była Jego wielkim dziełem. Jego narodzenie i ziemska 
służba byłyby niczym, gdyby nie Jego śmierć na krzyżu. 
To był cel Jego przyjścia na ten świat. To Jego śmierć 
zapewnia zgubionym ludziom odkupienie. Betlejem 
było pierwszym wystrzałem, natomiast Golgota była 
zwycięską bitwą. Dlatego śmierć Jezusa jest tak ważna 
dla naszego zbawienia. Na nic zda się otaczanie czcią 
dzieciątka w żłóbku czy rozkoszowanie się Kazaniem 
na Górze, jeżeli nie pojmujemy wielkości odkupienia 
przez krew Chrystusa. Lekceważymy Ewangelię i od-

Zwiastowanie śmierci Pana

SŁOWO PRAWDY • Numer 6 | czerwiec 2008 • 1�



wracamy się od Chrystusa, jeżeli odrzucamy koniecz-
ność Jego śmierci jako ofiary za nasz grzech i warunku 
naszego zbawienia. 

Cokolwiek myśleli o tym Żydzi i Piłat, skazując 
Chrystusa na ukrzyżowanie, Bóg włożył ciężar naszych 
grzechów na swego Jednorodzonego Syna. Wziął On 
na siebie gniew swego Ojca, zapewniając nam przeba-
czenie, usprawiedliwienie i nowe życie.

Wieczerza Pańska mówi nam też o nowym przymie-
rzu. Jezus umarł i powstał z martwych jako pośrednik 
lepszego przymierza (Hbr 8:6). Wszyscy, włączeni 
z Nim do tego przymierza, przez wiarę dostępują prze-
baczenia i oczyszczenia. 

Symbole chleba i wina wyraźnie wskazują na Chrystu-
sa, jako wystarczającą ofiarę za grzech. Nie trzeba jej 
powtarzać, jak dzieje się to w niektórych wspólnotach 
kościelnych, ponieważ „On złożył raz na zawsze jedną 
ofiarę za grzechy” i tą jedną ofiarą uczynił na zawsze 
doskonałymi tych, którzy są uświęceni (Hbr 10:12.14). 

Czym jest zwiastowanie śmierci Chrystusa przy Stole 
Pańskim?

Rozumienie znaczenia Wieczerzy Pańskiej to jedno, 
ale zwiastowanie tej prawdy przed Bogiem, zborem 
i światem, to coś zupełnie innego. To postawa pokory 
grzesznika i jego wdzięczności za Bożą łaskę. Branie 
do ręki chleba i kielicha to wydawanie publicznego 
świadectwa o swojej wierze i oddaniu ukrzyżowane-
mu i zmartwychwstałemu Chrystusowi. Nie wystar-
cza sam rytuał tego obrzędu. Trzeba stale łączyć się 
ze śmiercią Jezusa Chrystusa, aby Jego życie w nas 
było obfitsze. Bo jeżeli z nim umarliśmy, z nim też 
żyć będziemy (2 Tm 2:11). Jakże trudno jest przyzna-
wać się do swoich grzechów, ale przy Stole Pańskim 
trzeba to czynić. Stale powinno towarzyszyć nam po-
czucie grzechu i duch pokuty. Potrzebujemy smutku 
zgodnego „z wolą Bożą”, który owocuje nawróce-
niem ku zbawieniu (2 Kor 7:10). Najlepiej pamiętamy 
ukrzyżowanego Chrystusa, gdy jesteśmy razem z Nim 
ukrzyżowani (Ga 2:20), gdy nasze serce obumiera dla 
grzechu, gdy zastosowujemy śmierć Chrystusa w swo-
im życiu. Umieranie z Chrystusem to zachowywanie 
Jego przykazań. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, 
jak mało trzeba człowiekowi, nawet ewangelicznie 
wierzącemu, aby wbić się w pychę, stać się niezależ-
nym od Boga, a przystępowanie do Wieczerzy uważać 
jedynie za zwyczaj społeczny czy rytuał kościelny. 
Dlatego pamiątka Wieczerzy jest nam potrzebna do 
równoważenia naszego życia materialnego z ducho-
wym, wartości doczesnych z wiecznymi, elementów 
ludzkich z boskimi. 

 
Społeczny wymiar Wieczerzy Pańskiej
Paweł pisał Pierwszy List do Koryntian, aby pomóc 

im, jak mają radzić sobie z problemami w swoim zbo-
rze. Mówił o podziałach i frakcjach, a potem niegod-
nym zasiadaniu do wspólnego posiłku. Uczta miłości 
ma łączyć ze sobą ludzi, którzy wyznają tego samego 
Pana. Czyż takie obchodzenie Wieczerzy Pańskiej, jak 

w zborze korynckim podoba się Bogu i udziela im błogosławieństwa? Ta-
kie traktowanie śmierci Chrystusa było poniżeniem Zbawiciela. Wieczerza 
Pańska nie może być dla nich pustym rytuałem, udawaniem, że są jednością 
z Chrystusem, podczas gdy ich serca są daleko od Niego i siebie nawzajem. 
Wieczerza ma być środkiem łaski, a nie panoszeniem się egocentryzmu.

Jednocząc się duchowo z Chrystusem, jednoczymy się ze sobą. Bo je-
żeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą 
(1 J 4:20). I dalej: „Kto miłuje tego [tj. Boga], który go zrodził, miłuje też 
tego, który się z niego [tj. Boga] się narodził (1 J 5:1). Czyli dwie osoby 
miłujące tego samego Boga powinny się wzajemnie miłować. Tak jak dwa 
instrumenty harmonizujące z trzecim, muszą też harmonizować ze sobą. 
Przystępując do Wieczerzy Pańskiej, trzeba być pojednanym z tymi, któ-
rzy nas skrzywdzili czy tymi, których my sami skrzywdziliśmy. Tylko czy 
wcześniej o tym pomyśleliśmy? Czy potrafiliśmy przełamać swój wstyd  
i pychę, by przyznać się do swego błędu czy niewłaściwego postępowania? 
Czy wystarczało nam do tego odwagi?

Nieraz usługując przy Wieczerzy Pańskiej widzę, jak wielu członków 
zboru nie przystępuje do niej. Nie byli do niej przygotowani? Przecież 
wcześniej wiedzieli, że w tę niedzielę uroczystość ta będzie miała miejsce! 
Często mówimy o nagłym i niespodziewanym przyjściu Jezusa Chrystusa, 
o gotowości na Jego przyjście w każdej chwili. I nie jesteśmy na tę niezna-
ną nam chwilę gotowi. Bo skoro nie jesteśmy gotowi na określony czas, na 
z góry znany dzień Wieczerzy Pańskiej, to któż uwierzy w to, że jesteśmy 
gotowi na powtórne przyjście naszego Pana? Przygotowanie i uczestnicze-
nie w Wieczerzy Pańskiej jest dowodem gotowości na spotkanie z Panem 
w każdej chwili. Bo kto może być pewny tego, że nie jest to dla niego 
ostatnia pamiątka Wieczerzy?

Co otrzymujemy w czasie Wieczerzy Pańskiej?
 Przy Wieczerzy na pierwszym miejscu jest działanie Boże, a nie ludz-

kie. To Boża inicjatywa, Boże błogosławieństwo i Jego łaska. Boża łaska 
to Jego charakterystyczna cecha (1 P 5:10), Jego stosunek do człowieka 
(Łk 1:30) i niezasłużona przychylność w usprawiedliwieniu grzesznika 
(Ef  2:8). A subiektywnie łaska Boża to Jego moc doświadczalna w na-
szych sercach. Przez Ducha Świętego przekonuje nas ona o grzechu, doko-
nuje nawrócenia, zmienia i umacnia w Ewangelii Chrystusowej. 

Jezus jest chlebem Bożym, który zstępuje z nieba i daje światu życie  
(J 6:33). W czasie Wieczerzy Chrystus posila wierzącego chlebem i wi-
nem. Jest to duchowa społeczność posilania Chrystusem przez Ducha 
Świętego i wiarę grzesznika. Nasza społeczność przy Stole Pańskim jest 
przedsmakiem Jego Królestwa, wesela Baranka (Obj 19:7), które odbędzie 
się w niebie.  

Wieczerza Pańska jest uroczystym przyjęciem, radosnym świętowa-
niem. Jeżeli smutek koncentruje się na grzechu, wiara koncentruje się na 
Zbawicielu, który obdarza nowym życiem. Cieszymy się i radujemy, po-
nieważ wierzymy, że Jego śmierć prowadzi nas do wyzwolenia. Cieszy-
my się, ponieważ Oblubieniec w szczególny i osobisty sposób jest z nami 
(Mk 2:19). Łzy pokuty zostają zastąpione łzami radości.  Radujemy się w 
Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyska-
liśmy pojednanie (Rz 5:11). Gdzie w świecie może być większa radość 
zbawionych przez Chrystusa niż przy Stole Pańskim? Atmosfera Wiecze-

Fizyczna przyczyna powoduje fizyczny, 
doczesny skutek, zaś przyczyna ducho-

wa rodzi duchowy, wieczny skutek
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rzy Pańskiej jest przedsmakiem tej, jaka będzie panowała w niebie, jest 
początkiem trwającej wiecznie społeczności z naszym Zbawicielem.

Widzialne znaki są tylko symbolami duchowej rzeczywistości 
Chleb i wino są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski. Natura ludz-

ka skłonna jest czcić swoje tradycje, podania, pamiątki i symbole. Atrak-
cyjność elementów magicznych wydaje się być nieodparta. Na przykład 
Święta Ziemia (Izrael), święte miejsca (Jerozolima, Częstochowa) i „ojciec 
święty” (papież), święte obrazy, zdają się być otoczone aurą bliskiej i cu-
downej świętości. Pociągają one ku sobie miliony ludzi, kształtują polity-
kę, a nawet wywołują wojny. A jednak z perspektywy biblijnej nie mają 
one żadnego znaczenia. Teraz mamy dostęp do Boga na każdym miejscu 
i o każdym czasie. Minęły już czasy świętych miejsc i pielgrzymek, czasy 
szczególnie podobających się Bogu świąt i odpustów (patrz J 4:21-24).

Jeżeli chodzi o Wieczerzę Pańską, zwaną też komunią świętą, to jej świę-
tość nie zawiera się w substancji chleba i wina. Chleb i wino nadal pozo-
stają chlebem i winem, nie zmieniają swego wyglądu i smaku. Gdy Jezus 
biorąc chleb, wypowiadał słowa: „to jest ciało moje” i dawał go swoim 
uczniom, nie dokonywał się cud przeistoczenia, ponieważ sam we włas-
nym ciele siedział obok swoich uczniów. Zresztą ludożerstwo było surowo 
zakazane i jest czymś odrażającym. Dawany przez Niego uczniom chleb 
nadal pozostawał chlebem. Paweł pisze: Ilekroć ten chleb jecie... ktokol-
wiek by jadł chleb (1 Kor 11:26-27). Skoro sam święty Paweł tak uważał, 
to kimże ty jesteś, aby uważać inaczej? 

Jezus porównuje siebie do chleba z nieba, który w przeciwieństwie 
do manny, daje życie wieczne (J 6:51). Spożywanie tego chleba, czy-
li przychodzenie do Jezusa z wiarą, na zawsze zaspokaja ludzkie łak-
nienie  i pragnienie (J 6:35). Mówiąc o spożywaniu swego ciała i piciu 
swojej krwi nie miał na uwadze fizycznego jedzenia i picia. Podobnie 
powiedział o zburzeniu świątyni (J 2:19-21). W obu przypadkach Jego 
słuchacze potraktowali te wypowiedzi dosłownie, w znaczeniu fizycz-
nym, materialnym. Jako znawcy zakonu powinni byli wiedzieć, że krew, 
jako siedlisko życia, nadaje się tylko na ofiarę (3 M 17:11), ale widocznie 
nie docierało to do nich jako typowych materialistów. Jezus powiedział:  
Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, pozostaje (mieszka) we Mnie,  
a Ja w nim (J 6:56) – co nie może być rozumiane dosłownie, w znaczeniu 
fizycznym. Oznacza to duchową jedność z Panem, która gwarantuje życie 
wieczne. Posiłek fizyczny, choćby była to manna z nieba, nie gwarantuje 
uniknięcia fizycznej śmierci. Fizyczna przyczyna powoduje fizyczny, do-
czesny skutek, zaś przyczyna duchowa rodzi duchowy, wieczny skutek. 
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem 
jest (J 3:6). Spożywający rzekomo fizyczne ciało Chrystusa jednak fi-
zycznie umierają, a zatem słowa Jezusa: kto spożywa ciało moje i pije 
krew moją, ten ma żywot wieczny (Jan 6:54) nie odnoszą się do spożywa-
nia Jego „fizycznego” czy „przemienionego” przez kapłana ciała. Złożo-
ne na ofiarę ciało i wylana na krzyżu krew Chrystusa wzbudza i podtrzy-
muje duchowe życie wierzącego człowieka i zapewnia mu życie wieczne. 
Skoro skutek jest duchowy, duchowa jest również jego przyczyna. Życia 
wiecznego nie zawdzięczamy jakiemukolwiek jedzeniu czy piciu 

Moc Wieczerzy Pańskiej polega na obecności ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego Chrystusa, który przez Ducha Świętego działa w sercach 
jej uczestników. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest 
wspólnotą (społecznością, udziałem w) Krwi Chrystusa? Chleb, który ła-
miemy, czy nie jest wspólnotą Ciała Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, 
my, liczni, jesteśmy jednym ciałem... Wy zaś jesteście Ciałem Chrystusa,  
a z osobna członkami (1 Kor 10:16-17; 12,27).

Danuta Dutka 
(1938-2008)

W dniu 15 lutego 
tego roku odeszła do 
Pana Danuta Dutka, 
małżonka przewodni-
czącego Zboru Bapty-
stycznego w Krynicy 
Zdroju. Siostra Da-
nuta urodziła się 27 
maja 1938 roku w ro-
dzinie baptystycznej  
w Krynicy. W zwią-
zek małżeński wstą-
piła 14 września 1960 
r. z Adolfem Dutką,  
a chrzest święty wraz 
z mężem przyjęła w sierpniu 1963 roku. Udzielił go im 
prezbiter Aleksander Kircun sen.

Do końca była aktywnym członkiem zboru krynickie-
go, podejmowała wiele inicjatyw, dbała o całą rodzinę 
duchową, odwiedzała chorych i pomagała potrzebują-
cym. Wzorowo prowadziła dom rodzinny, starała się 
krzewić w nim prawdy Boże, zabiegała o dobro dla 
wszystkich. Takimi samymi cechami wyróżniała się 
w pracy zawodowej. Jako dietetyczka z wykształcenia 
i jako kierowniczka żywienia, przez 40 lat pracowała 
w sanatorium „Silesia”, a następnie w Centrum Reha-
bilitacji i Wypoczynku „Damis”. Dbała o kuracjuszy, 
służyła im radą i zawsze tworzyła wokół siebie rodzinną 
atmosferę. 

W 2003 roku zachorowała, poddała się operacji i po 
dłuższym leczeniu wszystko wskazywało na pełne wy-
zdrowienie. Jednak w 2007 roku choroba wróciła i druga 
operacja i dalsze leczenie nie przyniosły oczekiwanej po-
prawy zdrowia. 

Pozostawiła pogrążonych w smutku rozłąki, ale i w na-
dziei zmartwychwstania, męża Adolfa, córkę Ewę, syna 
Krzysztofa i synową Bernardetę oraz wnuki Arkadiusza 
i Marcina.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 18 lute-
go w Krynicy. Przewodniczył jej i główne kazanie na 
temat Ew. św. Jana 11:25-26 wygłosił prezb. Zbigniew 
Mielczyk. W uroczystości tej wzięli udział również 
prezb. Ireneusz Skoczeń z Tarnowa, brat Jan Kołodziej 
z Krakowa, wielu wierzących z zaprzyjaźnionych z na-
mi zborów w Wysowej, Wisłoczku, Sanoku oraz przy-
jaciół i sąsiadów z Krynicy. I usłyszałem głos z nieba 
mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, któ-
rzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpocz-
ną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi 
(Obj 14:13).
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Teologia

Maria w pismach  
chrześcijańskich  
I i II wieku
cz. II
Ryszard Tyśnicki

Pierwsi teolodzy 
interesują się 
Marią jedynie 
w kontekście Jezusa 
i Jego Boskiej 
natury. Dziewictwo 
Marii ma jeden cel: 
pokazanie Jezusa 
Mesjasza, Boga 
wcielonego

Maria w dziełach Ojców Apostolskich
Materiał nowotestamentowy wydaje się obfity w porównaniu z tym, co 

o Marii mówi pierwsze pokolenie teologów. Tak zwani Ojcowie Apostolscy 
nie poruszają tematu Marii, a jeśli już, to epizodycznie i zawsze w związku 
z osobą Jezusa. Ich świadectwo jest istotne, gdyż w swoich listach odwoływali 
się do jeszcze „świeżej” tradycji, bezpośrednio przekazanej przez apostołów, 
których niektórzy z nich znali osobiście, a też żyli problemami i tematami, 
które bezpośrednio były związane z nauczaniem apostolskim. 

W liście Ignacego Antiocheńskiego do Kościoła w Efezie czytamy:

„Jeden jest Lekarz cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, 
przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie prawdziwe, zrodzony z Maryi  
i zrodzony z Boga, najpierw podległy cierpieniu, a teraz mu już podlegający, 
Jezus Chrystus, nasz Pan”1.

Ignacy opisując osobę Jezusa posługuje się przeciwstawnymi porównania-
mi. Cielesny – duchowy, zrodzony – niezrodzony, zrodzony w Marii – zro-
dzony z Boga. Każde z tych porównań wskazuje nam na tajemnicę wcielenia 
i tajemnicę pochodzenia Jezusa. Natura Jezusa ma dwa oblicza: naturalne, 
materialne i nadprzyrodzone – wieczne. Jedno i drugie jest realne, prawdzi-
we, a nie pozorne. Jezus nie jest jedynie człowiekiem, ale też nie jest jedy-
nie Bogiem, w Nim doszło do specyficznego połączenia obu natur. Później 
teologowie tę myśl rozwiną, tu jedynie dowiadujemy się, że natura ludzka 
pochodzi z Marii. Jest ona tutaj wymieniona w kontekście tajemnicy Jezusa 
i nic więcej. Ignacy nie przypisuje jej żadnej szczególnej roli w Kościele, tę 
rolę ma jedynie Jezus i tylko On. 
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W liście do Kościoła w Efezie Ignacy w dalszej jego czę-
ści ponownie zapisał odniesienie do Maryi matki Jezusa: 

„Bóg nasz, bowiem, Jezus Chrystus, począł się w łonie 
Maryi zgodnie z planem Bożym, z rodu Dawida i z Ducha 
Świętego. Oto to urodził się i został ochrzczony, aby 
oczyścić wodę przez swoją mękę. Nie pojął tego książę 
tego świata dziewictwa Maryi ani jej macierzyństwa, 
podobnie jak i śmierci Pana, owych trzech głośnych tajem-
nic, które dokonały się w ciszy Boga”2.

Ponownie Maria jawi się tutaj jako matka dziewica. 
Szatan nie pojął tej wielkiej tajemnicy narodzin Jezusa 
i dlatego przeciwko niemu wystąpił. Dziewictwo połą-
czone z macierzyństwem ukazuje nadprzyrodzone pocho-
dzenie Jezusa. Prawda ta ukryta przed władcą tego świata 
sprawiła, że Jezus nie został rozpoznany. Zwróćmy uwagę 
ponownie na fakt, że Maria i jej dziewictwo to jedynie tło 
wydarzeń, a nie sedno. 

Meliton z Sardes w Homilii paschalnej tak pisze:

„On to jest barankiem niemym,
On jest barankiem zabitym,
On narodził się z Maryi, pięknej owieczki,
On to został wzięty ze stada
I na ofiarę prowadzony”3.

„Homilia paschalna” jest specyficznym dziełem, gdyż 
prawie w całości jest rymowana. Tu Maria nazwana jest 
piękną owieczką, która wydaje na świat Jezusa w pełni 
przynależnego do stada, a który z tego stada został wzięty 
na ofiarę. Ten obraz ponownie odnosi się do Marii, jako 
przedstawicielki ludzkości wydającej Mesjasza, ale to 
nie ona jest tutaj istotna i ważna, ale Jezus, który staje się 
owieczką, barankiem niemym zabitym za grzechy świata. 
Ponosi śmierć w imieniu całego stada, w zastępstwie te-
goż stada. Trudno w stwierdzeniu „Maryja piękna owiecz-
ka” doszukać się kultu jej osoby, co najwyżej jest tutaj 
wyrażony podziw dla jej macierzyństwa. Jej wyjątkowość 
polega na tym, że to ona wydała na świat tę szczególną 
„owieczkę”, ale z tego faktu nic nie wynika odnośnie jej 
pozycji w „stadzie owieczek”. 

Dalej zaś czytamy w tej samej homilii: 

„Oto Ten, który stworzył niebo i ziemię,
I ukształtował od początku człowieka.
On to zapowiedziany przez Prawo i Proroków,
On przyjął ciało z Dziewicy”4.

Podobnie jak pisał Ignacy czy ewangeliści ważnym 
elementem jest to, iż Jezus przyjął realne ciało z Ma-
rii dziewicy. Był naturalnym, pełnym człowiekiem, 
zapowiedzianym przez proroków, oczekiwanym przez 
ludzi. Jednak Maria nie jest tutaj pierwszoplanpwą po-
stacią, ale jest jedynie osobą, dzięki której Zbawiciel 
mógł przyjąć ludzkie ciało. Nie wynika z tego nic, poza 
aktem wcielenia. Nie nadaje to Marii żadnych przywi-
lejów ani nie czyni to jej osoby godnej szczególnego 
kultu, ta myśl jest obca Melitonowi z Sardes.

W piśmie „Do Diogeneta” czytamy: 

„Niechaj poznanie będzie twoim sercem, a Słowo Prawdy, na które się 
otwierasz, twoim życiem. Jeśli takie drzewo w tobie wyrośnie i jeśli zaprag-
niesz jego owoców, zawsze będziesz zbierał to, co chcesz otrzymać od Boga, 
to, czego wąż nie może dosięgnąć ani jego podstęp skazić. Już Ewa nie 
ulega grzechowi, lecz Dziewica wyznaje swą wiarę. Zbawienie się ukazuje. 
Apostołowie obdarzeni są zrozumieniem, Pascha Pana nadchodzi, czasy 
się wypełniają, a dostrajając harmonię kosmiczną Słowo z radością naucza 
świętych. Przez Syna uwielbionego jest Ojciec, któremu chwała na wieki. 
Amen”5.

Tekst ten ukazuje dość interesujące porównanie. Autor sięga ogrodu Eden, 
aby ukazać w sposób alegoryczny istotę uwierzenia w zbawcze dzieło Je-
zusa. To tam, w ogrodzie Eden szatan sięgnął serca Ewy i doprowadził ją 
do upadku. W Jezusie zaś mamy odwrócenie trendu. Gdy pierwsza Ewa 
uległa grzechowi, tak druga Ewa, Dziewica wydaje na świat Jezusa, Mesja-
sza i Zbawiciela, który pokonał grzech. To właśnie przez czyn drugiej Ewy 
Pascha zbawienia staje się udziałem nas, ludzi. Rola Marii w tym tekście 
ma wymiar alegoryczny. Z Ewy narodził się grzech, z Marii narodziło się 
zbawienie. Przyczyną grzechu w przypadku Ewy był szatan, a przyczyną 
zbawienia w przypadku Marii był Jezus. Każda z nich odgrywa swoistą rolę  
w realizacji Bożego planu zbawienia świata. 

Podsumowując tę część rozważań, należy jednoznacznie zauważyć, że 
jakikolwiek kult Marii był obcy Ojcom Apostolskim. Jeśli ją wymieniają 
w swoim dziełach, to jedynie po to, aby podkreślić rolę i znaczenie Jezusa 
Mesjasza będącego w pełni człowiekiem, jak i Bogiem. To On, a nie Jego 
matka jest centralną postacią ich narracji. 

Gdy spojrzymy za chwilę do apokryfów, zobaczymy, dlaczego tak mocno 
podkreślano realność narodzin Jezusa, przyjęcia przez niego ludzkiego ciała 
z Marii dziewicy. W apokryfach widać bowiem tendencję do uduchowienia 
i odmaterializowania osoby Jezusa. 

Maria w apokryfach 
Apokryfy stanowią literaturę, która nie była poważana jako źródło wiedzy 

w Kościele. Są to pisma funkcjonujące na obrzeżach chrześcijaństwa, pro-
pagujące idee ruchów nieortodoksyjnych, które były w opozycji do wiary 
Kościoła. Są to też pisma, których celem było wspieranie gnozy i innych 
herezji, jakie funkcjonowały w chrześcijaństwie. Próbowano osiągnąć tutaj 
sukces poprzez podszywanie się pod pisma ortodoksyjne. 

Drugim problemem tego rodzaju literatury jest zagadnienie wiarygodności 
zachowanego tekstu. W przypadku apokryfów nikt nie brał odpowiedzial-
ności za wierność kopiowania. W sumie nie wiemy, czy teksty z I i II wieku 
nie były poprawiane w późniejszym okresie, z tego też powodu tak do końca 
nie wiemy, czy poniższe cytaty powstały w I i II wieku, choć wiele wskazuje 
na to, iż tak było. Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy przypatrzeć się 
literaturze około chrześcijańskiej i zobaczyć, czy w tej literaturze znajdują 
się jakieś przejawy kultu Maryjnego. 

Pierwszy cytowany tutaj tekst pochodzi z „Testimonów” z I w. Teksty te 
stanowią zbiór cytatów służących do dyskusji z Żydami6. Są to teksty za-
czerpnięte ze Starego Testamentu, ale też są to cytaty z innych nieznanych 
źródeł. O Marii jest tam napisane: 

„«W czasach ostatecznych zrodzi się dziecko z Ducha Świętego, Jego Matka 
nie zna męża i nikt nie oświadcza, że jest Jego ojcem»” i znowu mówi: «Zrodziła i 
nie zrodziła»i znowu «To nie mała sprawa walczyć przeciw wam. Oto dziewicza 
pocznie w łonie». I inny jeszcze Prorok mówi o uczczeniu Ojca. «Nie usłyszeliśmy 
Jego krzyku ani nie interweniowała akuszerka». Inny jeszcze prorok mówi: «Nie 
jest zrodzony z łona kobiety, ale zstąpił z miejsca niebiańskiego»”7 .
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Autor odwołuje się tutaj do tradycji prorockiej, podkreślając fakt naro-
dzin Jezusa z Marii dziewicy. To przesłanie jest w pełni zgodne z tym, 
co o narodzinach mówi Nowy Testament, jak i Ojcowie Apostolscy. Jed-
nak tu mamy też i inny wątek, pokazujący odmienny sposób pojawienia 
się Jezusa na ziemi. Nie urodził się On przy pomocy akuszerki, ale bez-
pośrednio zstąpił z miejsca niebiańskiego – to zaś zaprzecza przesłaniu 
ewangelicznemu. Jeśli zaś chodzi o Marię, to i tu jest ona jedynie tłem 
wydarzeń i w zasadzie poza odwołaniem do proroków nie spełnia żadnej 
roli w procesie przyjścia Jezusa na ziemię. 

Następny tekst pochodzi z „Wniebowstąpienia Izajasza”, który wyraźnie 
przesiąknięty jest myślami neoplatońskimi, ukazuje narodziny Jezusa w spo-
sób nienaturalny, pozorny: 

„Ja zaś ujrzałem niewiastę z rodu proroka Dawida, której na imię Maryja. 
A byłą dziewicą i została poślubiona mężowi, któremu na imię Józef, cieśla. 
[…] Nie zbliżał się do Maryi i zachował ją, jako dziewicę świętą, choć byłą 
brzemienna i nie mieszkał z nią przez dwa miesiące. A po dwóch miesiącach 
czasu Józef był w domu i Maria jego małżonka, oboje byli sami. Stało się, 
gdy byli sami, że Maryja spojrzała swoimi oczami i zobaczyła małe dziecko  
i przestraszyła się. Potem jak się zmieszała, jej łono stało się jak było przedtem, 
zanim poczęła”8. 

Dalej zaś czytamy, że Jezus ssał matkę jedynie pozornie, aby zachować 
w tajemnicy swoje pochodzenie. Tu dość jednoznacznie widzimy z jednej 
strony dziewictwo Marii i wstrzemięźliwość płciową Józefa, przez okres 
dwóch miesięcy, a nie dziewięciu. Według tego tekstu Jezus narodził się po 
dwóch miesiącach ciąży w sposób nadprzyrodzony, bez bólu i bez tradycyj-
nych narodzin. W pewnym momencie pojawił się, jako realna osoba z pomi-
nięciem procesu ciąży i narodzin. Niechęć neoplatonizmu do materialnego 
życia doprowadziła tutaj do próby uniknięcia fizycznych narodzin Jezusa.  
W ten sposób Jezus jest złudzeniem, a nie realnym człowiekiem. Jakże bar-
dzo to przesłanie różni się do przesłania ewangelicznego, ale nawet tu Maria 
pozostaje kobietą z cienia, nie odgrywa znaczącej roli, jest jedynie kamufla-
żem dla nadprzyrodzonego przyjścia Jezusa. 

Z „Ód Salomona” pochodzi cytat dotyczący narodzin Jezusa z Marii: 

„Dziewica stała się matką wśród wielkiej miłości. Stała się brzemienną, 
zrodziła Syna i nie cierpiała”9.

Ten piękny werset stwierdza jednoznacznie fakt narodzin Jezusa z Marii, 
ale dodaje, że odbyło się to bez bólów porodowych. Maria urodziła Jezusa 
inaczej niż pozostałe kobiety bez towarzyszących porodowi bólów. Tu moż-
na się doszukać pewnego wywyższenia Marii ponad inne kobiety rodzące, 
choć trudno byłoby na tym budować jakąkolwiek współczesną teologię ma-

ryjną. Już nie mówiąc o tym, że przekaz ewangeliczny 
nic nie wspomina o bezbolesnym porodzie. Tu może po-
brzmiewać echo neoplatońskiego przekonania, chcącego 
wywyższyć Jezusa jako postać nieskażoną materią. 

„Protoewangelia Jakuba” pochodzi z II wieku, a jej 
najstarszy zachowany rękopis z III wieku. A zatem jest 
to okres, który w tym opracowaniu nas interesuje. Tekst 
ten sięga do narodzin Marii i ukazuje jej rodziców, po-
dając ich imiona: Joachim i Anna. Według tej księgi 
Joachim miał być bogatym pasterzem owiec10. Joachim 
i Anna nie mieli dzieci i Bóg ich w starości obdarzył po-
tomstwem. Autor „Protoewangelii Jakuba” stwierdza, 
że to anioł przemówił do Anny i ona poczęła Marię, któ-
rą następnie została przeznaczona do życia w świątyni. 
Po narodzinach Maria znalazła się w świątyni i anioły 
ją karmiły. Kapłani zaś zapowiadali jej sławną przy-
szłość. Gdy zaś dziewczę ukończyło 12 lat, arcykapłani 
w cudowny sposób wybrali dla niej męża, którym został 
wdowiec, starzec Józef. W tej legendzie oczywiście po-
jawia się też element zwiastowania: 

„I spojrzała Maryja na prawo i lewo, skąd pochodził ten 
głos. I cała drżąca weszła do swego domu i postawiwszy 
dzban wzięła purpurę, i siadla na tronie i przędła purpurę. 
I oto stanął przed nią anioł, mówiąc «Nie lękaj się, Maryjo, 
znalazłaś, bowiem łaskę wobec wszechwładnego Pana 
wszechrzeczy. Poczniesz za sprawą Jego Słowa»”11.

W dalszej części opowiadania pojawia się Ananiasz 
i Rada świątyni, która bada sprawę zajścia w ciążę Maryi 
i posądza Józefa o złamanie obowiązku zachowania Marii 
w dziewictwie. Oskarżenie arcykapłanów brzmi:

„Józef skalał dziewicę, którą wziął od ołtarza Pańskie-
go, i podstępem wymógł od niej dopełnienie małżeństwa, 
i zataił to przed synami Izraela”12.

W dalszej części znajduje się opis narodzin Jezusa, jed-
nak w tym opisie Zbawiciel nie rodzi się w sposób natu-
ralny, ale zjawia się w chmurze otaczającej jaskinię. Zaś 
Salome – położna sprawdza dziewictwo Marii ręką, którą 
następnie uzdrawia w cudowny sposób narodzone dzie-
cię13.

„Protoewangelia Jakuba” tworzy mit dotyczący Maryi 
i narodzin Jezusa, podkreśla bardzo mocno dziewictwo, 
nadprzyrodzone pojawienie się Jezusa i poddaje w wąt-
pliwość naturalne narodziny. W tym tekście występuje 
wiele nieprawdziwych faktów, sprzecznych z tradycją 
Izraela i faktami opisanymi w Nowym Testamencie. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że choć ten tekst podkre-
śla dziewictwo Marii, to jednak jest ona nadal zwykłą 
kobietą, zaś cała cześć i kult kieruje się w stronę Jezusa. 
Dość wyraźnie widać w tym opisie neoplatońską nie-
ufność wobec ciała i materii. Jezus, choć materialny, 
pojawia się tutaj w sposób niematerialny, Maria, choć  
w ciąży, nie rodzi, ale Jezus zjawia się na ziemi z pomi-
nięciem naturalnego porządku. Wszystko to ma służyć 
jednemu celowi – pokazaniu nadprzyrodzoności Jezusa 
i Jego wyjątkowej pozycji w świecie materialnym. Jak-
że dalekie jest to wszystko od obrazu ewangelicznego,  
w którym Jezus rodzi się tak, jak każdy z nas i jest real-

To wszystko mija się z prawdą i z 
tym, co wiemy na temat pozycji 
kobiety w Izraelu i pozycji Józefa 
i Marii. Trzeba jednak przyznać, że 
ta legenda tworzy podstawy do 
późniejszego kultu Marii
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nym człowiekiem, choć też i Bogiem. 
Tekst ten został niewątpliwie napisany przez kogoś, kto 

słabo znał tradycję judaistyczną. Maria i Józef nie są tu-
taj ubogimi krewnymi króla Dawida, ale Maria zasiada 
na tronie, zajmuje się tkaniem najdroższej tkaniny, jaką 
była purpura, służy przy ołtarzu w świątyni, co sugeruje 
jej kapłaństwo. To wszystko mija się z prawdą i z tym, co 
wiemy na temat pozycji kobiety w Izraelu i pozycji Józe-
fa i Marii. Trzeba jednak przyznać, że ta legenda tworzy 
podstawy do późniejszego kultu Marii, nie jest ona zwy-
kłą kobietą, ale kobietą blisko Boga, poczętą w sposób 
nadprzyrodzony, zasiadającą na tronie jeszcze przed po-
częciem Jezusa. 

W księdze „Listy Apostołów” czytamy o Marii i poczę-
ciu Jezusa: 

„Jego głosili Apostołowie i uczniowie dotykali. Pan Bóg, 
Syn Boży – wierzymy: Słowo, które stało się ciałem ze 
świętej Dziewicy Maryi; w jej łonie był noszony, z Ducha 
Świętego poczęty i nie z żądzy ciała, lecz z woli Boga 
narodził się, został owinięty w pieluszki w Betlejem, 
objawił się i wychował i wzrósł na naszych oczach”14.

Tekst „Listów Apostołów” wspomina też braci Jezusa 
„Potem było wesele w Kanie Galilejskiej; zaproszo-
no Go z Jego Matką i Jego braćmi i przemienił wino 
w wodę”15.

W zasadzie tekst ten jest w pełni zgodny z przesłaniem 
ewangelicznym i być może z tego źródła autor czerpie 
swoje słowa. Tekst ten w żaden sposób nie wywyższa 
Marii, ale pokazuje ją jako dziewicę, matkę Jezusa, i tylko 
tyle. Mamy tutaj też rodzeństwo Jezusa, a więc potomków 
Marii i Józefa. 

Autor „Wniebowstąpienia Izajasza” pisze o Marii: 

„I rozeszła się wieść o dziecku w Betlejem. I byli tacy, 
którzy mówili: «Maryja dziewica urodziła zanim upłynęły 
dwa miesiące, od kiedy została poślubiona» i mówiło 
wielu: Nie zrodziła ani nie przyszła położna16.

Tekst ten we wcześniejszych słowach powtarza teorię o 
narodzinach Jezusa po dwóch miesiącach ciąży w sposób 
nadprzyrodzony, w sumie te narodziny są pozorne, a nie 
faktyczne. 

„Widzenie świętego Pawła Apostoła” napisane prawdo-
podobnie na przełomie II i III wieku zawiera podobne my-
śli dotyczące Maryi, tym razem Paweł jest oprowadzany 
po zaświatach. Ten tekst zawiera stwierdzenie: 

Anioł „rzekł do «Są to ci wszyscy, którzy nie wyznali, 
że Chrystus przyszedł w ciele i że zrodziła go Dziewica 
Maryja…»17.

Brak wiary w narodziny z ciała jest tu przedstawiony 
jako błąd, jako powód nagany. Widać więc, że w nurcie 
gnostyckim ten pomysł musiał być dość mocno obecny, 
skoro jest tu z taką mocą podkreślony. Dalej czytamy 
rozmowę Maryi z Pawłem. Zawarte tam są pewne nie-
pokojące elementy:
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1 Anna Świderkówna (przekład), Marek Staro-
wieyski (komentarz), Pierwsi świadkowie. Pisma 
Ojców Apostolskich,  wyd.II, Wydawnictwo M, 
Kraków, str. 115.
2 Tamże, str. 118.
3  Tamże, str. 323.
4  Tamże, str. 330.
5 Tamże,  str. 347-348.
6  Marek Wielowieyski (redaktor), Apokryfy Nowego 
Testamentu t.1, WAM Kraków 2003, str. 147.
7  Tamże, str. 147.
8  Tamże, str. 148-149.
9  Tamże, str. 155.
10 Tamże, str. 268-269.
11 Tamże, str. 277.
12 Tamże, str. 280.
13 Tamże, str. 285nn.
14 Wielowieyski Marek (redaktor), Apokryfy 
Nowego Testamentu. Listy i Apokalipsy Chrześ-
cijańskie t. 3, WAM, Kraków 2003, str.30.
15 Tamże, str. 30.
16 Tamże, str. 161.
17 Tamże, str. 270.
18 Tamże, str. 274.
19 Tamże, str. 275.

„Gdy ja jaszcze przyglądałem się drzewu, ujrzałem dziewicę, która 
przychodziła z daleka i dwunastu aniołów przed nią śpiewało hymny. 
I spytałem i rzekłem «Panie, kim jest ta, którzy przychodzi z tak wielką 
chwałą?» Rzekł do mnie «To jest Maryja dziewica, matka Pana» 18.

W tym samym tekście dalej czytamy: 

„I oto wszyscy sprawiedliwi postępując za mną wyszli na twoje spotkanie. 
Mówię tobie, Pawle, że ja pierwsza wyszłam na spotkanie tym, którzy czynią 
wolę Syna mojego i Pana mojego, Jezusa Chrystusa; ja im pierwsza wychodzę 
na spotkanie i nie opuszczam ich, gdy są jeszcze, jako pielgrzymi, dopóki nie 
wejdą do pokoju”19

Zetknięcie się z Marią w „Widzeniu Pawła’ nie jest jego jedynym spotka-
niem. Naprzeciw mu wychodzą też i inni, w tym patriarchowie Izraela. Nie 
należy więc w tym fakcie dopatrywać się jakiegoś szczególnego przesła-
nia dla Kościoła. Raczej tekst ten podkreśla fakt, iż to Jezus jest Panem, a 
wszyscy inni sługami, w tym szczególna rola przypada apostołowi Pawłowi.  
W apokalipsach apokryficznych zawsze pojawia się jakaś osoba, która opro-
wadza po niebie, jest to najczęściej anioł lub prorok. W tej apokalipsie osobą 
tą jest Maria, matka Jezusa i jest to zrozumiałe w tej konwencji opowiadań, 
gdyż Maria zasługiwała na przywilej przewodniczki. 

Niepokojące są jednak hymny śpiewane przy tej okazji, pokazanie wielkiej 
chwały Marii – elementy te nie świadczą o kulcie Marii, ale być może go 
zapowiadają. Być może w oparciu o tego rodzaju apokryficzne przesłanie  
z czasem ta chwała przybierze postać kultu oddawanego osobie Marii. 

Podsumowanie
Przyglądając się zaprezentowanym tekstom źródłowym pochodzącym z I 

i II wieku widzimy w nich bardzo wyraźnie Marię jako osobę szczególną, 
związaną ze zbawczym planem zbawienia świata. Niewątpliwie od przesła-
nia ewangelicznego aż do przesłania apokryfów Maria jest pokazywana jako 
osoba wyraźnie wyróżniona w świecie. Maria jest osobą, na której spoczę-
ła  znaczna odpowiedzialność. Szczególnej wagi nabiera tutaj podkreślanie 
jej dziewictwa. To właśnie ten fakt ma niezmiernie ważne znaczenie, nie ze 
względu na Marię, ale ze względu na Jezusa. Syn Marii może być tym, za 
kogo się podawał jedynie wtedy, gdy źródło Jego poczęcia znajdowało się  
poza ziemskim, biologicznym porządkiem. Podkreślanie dziewictwa Marii 
do czasu narodzenia Jezusa jest kluczowym zagadnieniem. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt dość jednoznacznie podkreślanej okreso-
wej wstrzemięźliwości płciowej Józefa, aż do narodzin Jezusa, potem, w na-
turalny sposób pojawiają się bracia i siostry Jezusa. Dla ludzi pierwszego 
wieku dalsze potomstwo Marii nie stanowiło przeszkody, było traktowane 
jako coś naturalnego. 

Pierwsi teolodzy interesują się Marią jedynie w kontekście Jezusa i Jego 
Boskiej natury. Dziewictwo Marii ma jeden cel: pokazanie Jezusa Mesja-

sza, Boga wcielonego. Dla nich Maria jest ważna jedynie  
w kontekście faktu wcielenia i poza tym ich nie intere-
suje. 

Sytuacja zmienia się w apokryfach. To tu Maria i Jezus 
jawią się w mitologicznym świetle. Gnoza, neoplato-
nizm poddawały w wątpliwość sens naturalnego pocho-
dzenia Jezusa. Ponownie Maria jawi się tutaj jako osoba 
dziewicza, czysta, w nadprzyrodzony sposób poczęta  
i rodząca w sposób „wirtualny”, jak byśmy to dzisiaj po-
wiedzieli. Jezus jest tu ważny, a teksty próbują udowod-
nić, iż nie miał on nic wspólnego z ciałem materialnym, 
gdyż neoplatończycy traktowali materię jako przejaw 
grzechu i zła, a Jezus pochodził ze świata duchowego, 
więc nie mógł naturalnie się narodzić. 

Generalnie Maria w nauczaniu I i II wieku występuje 
jako kobieta żyjąca w cieniu wielkich wydarzeń. Nie ma 
żadnych wątpliwości, iż kult Maryjny w tym okresie nie 
występował. Ani przesłanie Nowego Testamentu, ani na-
uczanie Ojców Apostolskich, a nawet apokryfy nie wspo-
minają o takim kulcie i takiej czci. 

Kult ten pojawia się znacznie później i z tego też 
powodu jest on niebiblijny i nieuzasadniony. Jest to 
kult, który narodził się jako element synkretyzmu reli-
gijnego, jako kult zapożyczony, a więc nie mający nic 
wspólnego z wolą Bożą. 

WCZASY SENIORA W RADOŚCI 2008

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku są planowane Wczasy w Radości. 
Jednak odbędą się one w końcu lipca, a mianowicie w dniach od 20 do 
30 lipca. Rozpoczną się 20 lipca w niedzielę, kolacją o godz. 17.00 i za-
kończą 30 lipca w środę, obiadem o godz.13.00. Koszt pobytu wynosi 
500 zł od osoby. Zgłoszenia do połowy lipca należy kierować na adres: 
Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne, ul. Szczytnowska 35-
39, 04-812 Warszawa,  z dopiskiem: Wczasy Seniora. tel. 022 6150526 
lub 692009944. Serdecznie zapraszamy.
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Piotr Dajludzionek - 
jubilat niezwyczajny
Andrzej Seweryn

Krajowej Konferencji Kościoła we Wrocławiu w paź-
dzierniku 1991 roku został wybrany przez aklamację 
Prezbiterem Honorowym Kościoła, a później Honoro-
wym Prezbiterem zboru w Białymstoku. 

Do dziś podziwiam Jego nadzwyczajne poczucie 
humoru świadczące o wielkiej pogodzie ducha, któ-
ra być może jest wytłumaczeniem Jego wciąż do-
brej kondycji. Opowiadane przez Niego anegdoty 
i żartobliwe powiedzenia nie tylko rozweselają do 
dziś nasze serca, ale świadczą o mądrości życiowej 
i zdolności patrzenia z dystansem na trudności i bo-
lączki życia, a także z przymrużeniem oka na sa-
mego siebie. To wielka sztuka i ….tajemnica Jego 
pastorskiej długowieczności. Do historii przejdzie 
chociażby Jego riposta na wypowiedź pewnej Sio-
stry ze zboru, która zauważyła – kiedy wrócił ze 
szpitala po przeżyciu kłopotów z sercem – że tak 
dobrze wygląda. „Bo ja jestem chory na serce, a nie 
na twarz” – odpowiedział z rozbrajającą szczeroś-
cią.

Pogodna twarz, szlachetna siwizna i wciąż zatro-
skane o sprawy Kościoła serce - to atrybuty niepo-
wtarzalnej osobowości Dostojnego Jubilata, który 
godzien jest nie tylko wspaniałej nagrody od Pana 
Kościoła - Jezusa Chrystusa, ale również naszego 
szacunku. 

Drogi Bracie Dajludzionek – dziękujemy Bogu 
za Twoje dotychczasowe życie i wierną służbę  
w Kościele. Ciesz się szacunkiem szczególnie tych, 
którym z takim oddaniem służyłeś, a także tych, 
którym przypadło w udziale kontynuować dzieło, 
które było pasją Twojego serca. Życzymy Ci dalej 
dobrego zdrowia i nie trać dobrego humoru oraz po-
gody ducha – one wyraźnie Ci służą i odmładzają.

                                                                              
                                          

Duszpasterze nie zaliczają się raczej do osób długowiecznych. Szczególnie ci 
wyjątkowo oddani Bogu, bo zazwyczaj eksploatują swoje życie ponad miarę 
w służbie innym. Obchodzący w tym roku jubileusz 80-lecia urodzin prezbiter 
Piotr Dajludzionek nie należy bynajmniej do mniej oddanych pracowników na-
szego Kościoła, a mimo to Pan Bóg pozwala Mu cieszyć się zdrowiem i długim  
życiem, co z pewnością jest darem Bożym dla Jego rodziny oraz całego Kościoła 
Baptystycznego w Polsce, z którym jest związany od wczesnej młodości.

W tym miejscu można by podać standardową biografię Jego życia, ale 
ponieważ pomieściłem ją w mojej książce „Leksykon baptystów w Pol-
sce po 1945 roku”, więc chciałbym raczej podzielić się z Czytelnikami 
„Słowa Prawdy” moimi osobistymi doświadczeniami, jakie zebrałem 
jako młodszy pracownik Kościoła, obserwując Jego życie i służbę.

Wszystko zaczęło się dość niefortunnie, choć darzyłem Go należnym sza-
cunkiem od dawna, o czym świadczy fakt, że w 1978 roku wraz z moją na-
rzeczoną Ewą  zwróciłem się do Niego z prośbą, by udzielił nam ślubu i ku 
naszemu zaskoczeniu ten zawsze miły i przyjazny Brat w Chrystusie…. po 
prostu nam odmówił. Przebaczyliśmy, ale pamiętamy! Nie był to jednak do-
wód nieżyczliwości względem nas, lecz przeciwnie. Swą odmowę uzasadnił 
tym, że był zbyt blisko związany z nami oraz rodzicami Ewy i dlatego oba-
wiał się zbyt silnego wzruszenia, nie mając zaufania do wytrzymałości swo-
jego serca – już wtedy. Dziś, po 30 latach od tamtego momentu, serce Brata 
Piotra nadal bije raźnie. Widocznie symulował, ale na weselu był i wraz ze 
swoją rodziną życzył nam wszystkiego najlepszego.

Nie przypuszczał jednak, że nieco ponad dwa lata później zostanę Jego na-
stępcą na stanowisku pastora zboru w Białymstoku, któremu poświęcił 30 
najlepszych lat swojego życia. On – utytułowany i zasłużony pastor, a wtedy 
już Prezes Naczelnej Rady Kościoła i ja – młody, początkujący, bez kazno-
dziejskiego doświadczenia i ukończonych jeszcze studiów teologicznych.  
Z klasą i nadzwyczajną starannością przekazał mi zbór, wszystkie dokumen-
ty i uprawnienia. A najważniejsze było to, co powiedział wtedy do mnie, jako 
świeżo upieczonego kaznodziei dużego zboru: „Możesz być pewny, że nie 
będę się wtrącał i utrudniał ci pracy, ale jeśli będziesz potrzebował ode mnie 
jakiejkolwiek pomocy, możesz zawsze na mnie liczyć”. I słowa dotrzymał. 
Nigdy nie odmawiał, ani nie narzucał swojego zdania. Czasem głosił kaza-
nia, a kiedy zdarzało się, że pod moją nieobecność w zborze umierali starsi 
członkowie lub pensjonariusze w Domu Opieki, wtedy zastępował mnie pro-
wadząc pogrzeby i żartując sugerował, że powinienem podzielić się z Nim 
moją pensją. Nie zrobiłem tego, a odsetki lecą…

Miałem kilka razy okazję słuchać Jego unikalnych opowiadań z czasów, kiedy 
bycie kaznodzieją nie było takie bezpieczne jak dzisiaj. Jego zaufanie do Boga 
i odwaga, z jaką poruszał się w tamtej mrocznej i niepewnej rzeczywistości, w 
tym także osobiste zaangażowanie i poświęcenie w czasie budowy nowej kapli-
cy przy ulicy Kujawskiej 22 – budzą we mnie wielki szacunek i uznanie. A potem 
tysiące kilometrów przemierzane od zboru do zboru w czasie stanu wojennego 
– jako Prezes Naczelnej Rady Kościoła – świadczyły o Jego wielkim oddaniu dla 
sprawy całego naszego Kościoła. Nie przypuszczałem wtedy, że po kilkunastu 
latach pójdę w Jego ślady i posmakuję także tej niełatwej służby…

Mimo piastowania najgodniejszego stanowiska w Kościele zachował do 
dzisiaj prawdziwą pokorę i szacunek względem wszystkich – w tym również 
względem młodszego pokolenia pastorów. Nie przypadkiem więc na XXVII 
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Karen z Azji Środkowej opowiada o życiowej dro-
dze jednego małego dziecka 

W międzynarodowym szpitalu, w którym pracuję, 
urodziła się dziewczynka. Ważyła tylko 800 gramów. 
Jej matka i ojciec musieli wrócić do wioski, by obsiać 
pola, matka zresztą i tak była zbyt słaba, żeby zaopie-
kować się dzieckiem. Usłyszałem: „Chcemy zatrzy-
mać dziecko w szpitalu przez miesiąc lub dwa, aż jego 
waga dojdzie do dwóch kilogramów. Czy mogłabyś 
przychodzić do szpitala codziennie, żeby się nią za-
opiekować?”. 

Zawsze lubiłam niemowlęta. Uwielbiam ich zapach, 
miękką skórę i ich cichutki płacz. Nie mam nawet nic 
przeciwko nocnym karmieniom i stosom brudnych 
rzeczy do prania. Można powiedzieć, że wyssałam to  
z mlekiem matki. W ciągu ostatnich trzydziestu pięciu 
lat moi rodzice opiekowali się jako rodzina zastępcza 
stu dwudziestoma dziewięcioma noworodkami i nie-
mowlętami. W duchu rodzinnej tradycji, przed wyjaz-
dem na misje, mój mąż i ja też zaopiekowaliśmy się 
kilkoma maluszkami. Kiedy więc położna z międzyna-
rodowego szpitala w naszym mieście powiedziała mi  
o tym noworodku, nie było mi trudno podjąć decyzję. 

Gdy pierwszy raz ujrzałam małą Marefat, zaniemó-
wiłam. Nigdy do tej pory nie widziałam tak małego 
dziecka. Bałam się jej dotknąć. Ręce i nogi Marefat 
wyglądały jak długie patyki wystające z ciała. Widać 
było wszystkie jej żebra, a oczy wydawały się o wiele 
za duże w porównaniu do malutkiej główki. Do klatki 
piersiowej, rąk i nóg miała przymocowane przewody, 
w nosie tkwiła rurka do podawania pokarmu. 

Marefat była trzynastym dzieckiem swoich rodziców. 
Pierwsze żyło trzy lata - umarło w wyniku poparzenia. 
Wszystkie pozostałe dzieci umarły w trakcie ciąży albo 
przy porodzie. Gdy mama Marefat nosiła ją w ciąży, 
podobnie jak w trakcie swoich innych ciąż, pojawił się 
u niej stan przedrzucawkowy, który utrudniał rozwój 
płodu i stanowił zagrożenie dla życia matki. Po urodze-
niu się Marefat odkryto, że ma krew Rh-,  co stanowiło 
kolejny czynnik zagrażający jej życiu. Na Zachodzie 
łatwo zapobiega się mu przez transfuzję krwi. Oba te 
problemy prawdopodobnie były przyczyną śmierci je-
denaściorga jej rodzeństwa. 

W wyniku tych komplikacji ciężarna mama Mare-
fat była bliska śmierci, gdy dwóch lekarzy ze szpi-
tala międzynarodowego akurat odwiedzało jej wio-
skę. Była sparaliżowana, nie mogła chodzić, mówić, 
nawet samodzielnie jeść. Lekarze zaopiekowali się 
matką i dzieckiem. Zorganizowali jej transport do 
naszego miasta. Choć sądzili, że dziecko nie prze-

żyje na tym etapie rozwoju, wiedzieli, że muszą wywołać poród, by ocalić 
życie matki. Dziecko jednak walczyło o życie - i Bóg miał lepszy plan. 

Misja chrześcijańska CURE International buduje i prowadzi szpitale w roz-
wijających się krajach świata. Jej celem jest medyczne i duchowe uzdrowienie 
niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Mama Marefat urodziła ją w szpitalu 
CURE w naszym mieście i została w nim jeszcze dziesięć dni, by odzyskać 
siły. Po dziesięciu dniach ojciec Marefat zdecydował, że musi wracać do wio-
ski, by obsiać pola. Matka odzyskała już władzę w nogach, ale dalej była bar-
dzo chora i nie mogła sama zatroszczyć się o swoje potrzeby, a tym bardziej  
o potrzeby dziecka. Ona też wróciła do domu, a dziecko zostało w szpitalu. 

Badania wykazały, że jeżeli fizyczne potrzeby noworodka są zaspokojo-
ne, ale nie jest ono przytulane i dotykane, jeżeli nikt do niego nie mówi, 
może nawet umrzeć. Tak więc dziesięć dni po urodzeniu Marefat znalazłam 
się na oddziale intensywnej opieki nad noworodkami, troszcząc się o naj-
mniejsze dziecko, jakie kiedykolwiek urodziło się w CURE. Każdego ran-
ka przychodziłam do niej i przez półtorej godziny głaskałam ją po główce, 
masowałam jej rączki, karmiłam ją i kąpałam, śpiewałam jej i modliłam 
się za nią i jej rodzinę. Widziałam jej pierwszy uśmiech i czułam, jak sła-
by uchwyt jej palców robi się każdego dnia silniejszy. Cieszyłam się za 
każdym razem, gdy pielęgniarki mówiły mi, że przybrała kilka gramów na 
wadze. Widziałam, jak jej żebra powoli znikają pod warstwą dziecięcego 
tłuszczu, który zaczął pojawiać się pod skórą. 

Któregoś dnia, miesiąc po tym, gdy zaczęłam przychodzić do Marefat, pie-
lęgniarki powiedziały mi, że są przekonane, że dziecko rozwijałoby się szyb-
ciej, gdyby było u kogoś w domu. Marefat była już teraz całkowicie zdro-
wa, potrzebowała tylko nieco urosnąć. Tego wieczoru przygotowałam małe 
posłanie dla Marefat na fotelu w salonie i ponownie rozpoczęłam program 
wstawania co trzy godziny w nocy, by opiekować się niezwykłym, małym 
dzieckiem.

Trzy tygodnie później ojciec Marefat przyjechał po córkę - teraz już niemal 
pulchną, ważącą dwa i pół kilograma. Ich spotkanie było bardzo wzruszające 
- trudno by było znaleźć szczęśliwszego i dumniejszego ojca! Lekarz towa-
rzyszył Marefat i ojcu w drodze powrotnej do domu i był świadkiem radości 
matki z odzyskania córki. Powiedział nam też, że cała wioska była poruszona 

Historia 
Marefat

Nigdy do tej pory nie widziałam tak 
małego dziecka. Bałam się jej do-
tknąć. Ręce i nogi Marefat wygląda-
ły jak długie patyki wystające z ciała
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tym, że obcy ludzie tak bardzo zatroszczyli się o tę rodzinę. 
Śmiertelność matek i noworodków w tym kraju na południu Azji Środkowej jest 

tak wysoka, że tylko w jednym państwie na świecie, w Liberii, jest gorzej. Rodzina 
Marefat mieszka w wiosce położonej z dala od szlaków komunikacyjnych, na ob-
szarze, na którym śmiertelność matek i noworodków jest wyższa niż zarejestrowa-
na dotychczas w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Złe tradycje, przesądy 
i brak wiedzy o podstawowych zasadach troski o zdrowie przyczyniają się rok po 
roku do śmierci tysięcy kobiet i dzieci tylko w tej jednej prowincji. Często dziew-
częta są wydawane za mąż i rodzą dzieci w tak młodym wieku, że ich organizm nie 
jest jeszcze do tego przygotowany. Gdy dziecko „utknie” w kanale rodnym, nie ma 
w pobliżu nikogo, kto mógłby pomóc - i matka, i dziecko umierają... 

Historia Marefat to wspaniała opowieść o cudach i interwencjach Boga. 
Taka, które wszyscy lubimy - i spodziewamy się, że zakończy się klasycz-
nym bajkowym: „i żyli długo i szczęśliwie”. A jednak... trzy tygodnie po 
tym, jak opisałam jej historię, moje serce zamarło, gdy dowiedziałam się, że 
Marefat zmarła w wyniku biegunki i odwodnienia. Mój duch jęczał, gdy by-
łam cała pogrążona w żalu, ale i tak mój ból musiał być niczym w porówna-
niu z żalem i cierpieniem jej rodziców, którzy stracili wszystkie trzynaścio-
ro swoich dzieci. Czasami żal i współczucie mieszały się z gniewem: „Jak 
ktoś może być tak głupi, by pozwolić dziecku umrzeć z powodu biegunki!”.  
Potem skruszona wołałam do Boga z desperacją, szukając pomocy dla tych 
cennych w Jego oczach ludzi, a tak bardzo potrzebujących pomocy: „W jaki 
sposób kilkoro z nas może zmienić coś w kraju, którego podstawowe potrze-
by wydają się niezmierzone? Co może zmienić moja obecność tutaj dla tych 
dwudziestu ośmiu milionów ludzi, pośród których są tacy, co wieszają swoje 

Interserve
Służyć Chrystusowi - wśród ludzi różnych kultur * Być misjonarzem i pracować we własnym zawodzie.

Interserve - ponadwyznaniowa organizacja misyjna, założona w 1852 przez dwie chrześcijanki z Wielkiej Brytanii. Celem In-
terserve jest niesienie Ewangelii i praktycznej pomocy mieszkańcom krajów Azji i Bliskiego Wschodu. Interserve współpracuje 
obecnie z około 700 partnerami -  wykwalifikowanymi pracownikami chrześcijańskimi z całego świata.

Sposób działania:
Interserve pomaga w znalezieniu pracy, która odpowiada kwalifikacjom kandydata do wyjazdu na misję. Wybór zawodów jest 

bardzo szeroki, m.in. nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, informatyk. Następnie Interserve przygotowuje kandydata do wyjazdu na 
misję, a już na miejscu zapewnia mu odpowiednią opiekę duchową i pomoc praktyczną. Możliwy jest wyjazd krótkoterminowy (do 
roku) lub długoterminowy. Interserve ściśle współpracuje ze zborem wysyłającym, do którego należy misjonarz. Interserve kładzie 
nacisk na służbę holistyczną, tzn. służbę, w której materialne, społeczne i duchowe potrzeby ludzi są traktowane jednakowo. 

Wizja:
Ujrzeć zmianę w życiu ludzi i całych społeczeństw na skutek ich spotkania z Jezusem Chrystusem. 

Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem na Europę lub osobą kontaktową w Polsce.

Biuro na Europę (obsługuje kraje w Europie, które nie mają swojego własnego biura):

adres pocztowy:
Interserve Europe
Molenwal 47  
3421 CM Oudewater  
Holandia

kobiety za pięty do góry nogami lub kołyszą nimi 
w powietrzu na prześcieradle podczas porodu, albo 
przewiązują pępowinę dziecka sznurem zrobionym 
z krowiego nawozu powodując tężec! Czuję się taka 
mała i przytłoczona!”.

I wtedy cichy, spokojny głos delikatnie przypomi-
na mi, że to On jest Bogiem, który nakarmił tysiące 
ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami 
posłusznego chłopca. On jest Bogiem nadziei. On 
jest nadzieją narodów. 

Źródło: „Marefat’s Story”,  
czasopismo „Go” wydawane  

przez misję Interserve.

e-mail: iseur@planet.nl
tel.:  +31 348 560822 
strona internetowa: www.interserve.eu

Kontakt w Polsce:
adres pocztowy:
ul. Bema 55a
82-300 Elbląg 
e-mail: interserve@wp.pl
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Moim zdaniem

Ratujmy swoich 
pastorów, póki 
jeszcze są
Włodek Tasak

pastorzy nie zawsze mają rację 
narzekając na to, że zbyt mało 
zarabiają, w sytuacji, kiedy 
ich praca niewiele wykracza 
poza niedzielne kazania, grupę 
domową w tygodniu i spotkanie 
rady zborowej raz czy dwa razy 
w miesiącu. Nie zawsze zresztą 
jest to ich winą – są zbory, którym 
odpowiada taki „tryb życia”

W ciągu ostatnich kilku lat wyjechało z Polski tak 
wielu fachowców z różnych dziedzin, że teraz na 
polskim rynku brakuje pracowników o niektórych 
specjalnościach. Obserwując sytuację w naszym 
Kościele, zaczynam się obawiać, że szybciej, niż 
się to wielu z nas wydaje, może zacząć brakować 
nam... pastorów. Choć oczywiście z całkiem in-
nych powodów. 

Na razie problemu nie widać, bo zaledwie parę 
zborów nie ma pastora. I właściwie taka sama licz-
ba wakatów utrzymuje się od lat. A jednak w ciągu 
ostatnich pięciu lat straciliśmy – z bardzo różnych 
powodów -  całkiem znaczące grono duchownych. 
I znowu – ktoś powie, że to nic nowego, bo prze-
cież zawsze co jakiś czas ktoś odchodzi ze służby. 
To prawda, ale musimy sobie postawić pytanie, 
czy stać nas, jako Kościół, na to, aby odchodził 
ktokolwiek,  a my nie postawimy nawet sobie py-
tania, dlaczego to zrobił. 

 Myślę, że nie trzeba robić dogłębnej analizy, aby 
stwierdzić, że są trzy powody, które stoją u pod-
staw takich – dramatycznych często decyzji. Jest 
to: brak satysfakcji, brak szacunku i brak pienię-
dzy.  I na dobrą sprawę wszystkie one występują 
wspólnie i niemal niepodzielnie. 

Brak satysfakcji
Zawsze znajdą się ludzie, którzy są w stanie pełnić służbę Bożą z niskich 

pobudek ambicjonalnych czy chęci łatwego życia (bo przy złym nastawie-
niu do bycia pastorem jest to praca dająca takie możliwości). Na szczęście 
w naszym Kościele stanowią oni zupełny margines. Pozostają więc ludzie, 
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którym zależy. Tacy, którzy mają szczere pragnienia i na początku sporą dozę 
zapału (... i zupełnie różny poziom obdarowania czy kwalifikacje do tej pra-
cy -  ale to zupełnie inna kwestia). 

Niestety praca misyjna w Polsce dostarcza często więcej zgryzoty niż 
satysfakcji. A z pracą duszpasterską bywa podobnie. Nie ma chyba pasto-
ra, który nie zaczynałby pracy w zborze nie mając nadziei, że przyniesie 
ona znaczące efekty. Będą się nawracali ludzie, a wierzący, którzy popadli 
w kłopoty, podniosą się i ich życie zostanie znacząco i pozytywnie od-
mienione. Niestety nie zawsze się tak dzieje, że dane jest mu obserwować 
realizację tych pragnień. Często bywa tak, że człowiek, który wydawał się 
być zainteresowany poznaniem Chrystusa, po jakimś czasie odchodzi, a ci, 
którym chcieliśmy pomóc, wcale tej pomocy nie chcą przyjąć. Miał na-
dzieję przynieść do miasta i tamtejszego zboru duchową rewolucję, a tym-
czasem nierzadko jedyne, co ogląda, to piętrzące się przeszkody. Tadeusz 
J. Zieliński w swoim niezwykle cennym i trafnym artykule „Co dalej, Koś-
ciele Baptystyczny w Polsce? Refleksje przedsynodalne”, zamieszczonym 
w numerze 4/2007 „Słowa Prawdy”, pisał o typowej służbie pastorskiej: 
„Powstaje coś, co w codzienności kościelnej nazywamy »teatrem jednego 
aktora«. Krytykowany przez zborowników, nie posiadający kontaktów to-
warzyskich poza zborem, słabo uposażony, poddany presji ze strony dzieci, 
którym trudno – ze względu na kondycję materialną rodziców - realizować 
swoje naturalne aspiracje, przekonany nierzadko, że nie czyni rzeczy zna-
czących, tak mocno przywiera do swoich zadań, że z prawdziwym trudem 
przychodzi mu odstąpić którąkolwiek ze swoich prerogatyw członkom zbo-
ru. Ponieważ jedynym obszarem życiowego realizowania się jest dla niego 
zbór, przyjmuje, że działania w zborze to dla niego »jedyne, co mam«”.

I tak pastor nasz gorzknieje, stopniowo, choć niechętnie wyzbywa się idea-
łów, a dodatkowo jeszcze szuka winnych takiej sytuacji.  We wspomnianym 
tekście  Tadeusz J. Zieliński pisze: „Przeciętny polski pastor baptystyczny 
znajduje się pośród narzuconych mu (przez ogólną sytuację w Kościele) 
okoliczności, które prędzej czy później – przy braku środków zaradczych – 
prowadzić go będą do poważnych frustracji. A sfrustrowany pastor frustruje 
(czasem nawet kaleczy) swoją rodzinę i frustruje (czasem 
nawet rani) swój zbór”. 

Brak szacunku
Nie jest to jednak wszystko, co go może spotkać w jego 

pracy. Może przecież trafić na środowisko, które Tadeusz 
J. Zieliński określa jako „religijność arogancko-agre-
sywną”. To ludzie, którzy lubią pastorowi przypominać, 
że jest on „sługą zboru”, z naciskiem na słowo „sługa”, 
rozumianym w sposób tradycyjny, a nie w znaczeniu bi-
blijnym. 

Zaryzykuję bardzo radykalne stwierdzenie: w naszym 
Kościele pastor nie jest szanowanym człowiekiem. 
Kimś, kogo się obdarza respektem, i czyjego autoryte-
towi się poddaje. Przypuszczam, że to efekt pewnej hy-
brydowości naszego Kościoła. Najpierw był on ruchem 
przebudzeniowym, w którym duszpasterze i kaznodzieje 
wyrastali z grona członków danego zboru. Od pewne-
go zaś czasu stał się Kościołem aspirującym do bycia 
„poważnym” wyznaniem, gdzie pastor powinien mieć 
wyższe wykształcenie teologiczne i zostać zatrudniony.   
Kiedy jednak tak się staje, stare przyzwyczajenia jakby 
zdawały się brać górę, w myśl polskiej zasady: „szlach-
cic na zagrodzie równy wojewodzie” – i znów staje się 
on jednym z nas. Chcę być dobrze zrozumiany. Nie uwa-
żam, że pastor to duchowy nadczłowiek, mający status 
nietykalności. Jednak nie powinno być też tak, że traktu-

jemy go jak zwykłego pracownika najemnego. 
Mam wrażenie, że nasza demokracja bapty-

styczna nie ma wiele wspólnego z jej oryginalnym 
fundamentem zachodnim, wywodzącym się ze 
społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wybieral-
ni urzędnicy cieszą się szacunkiem. U nas jest to 
chyba jakaś dziwna pochodna czegoś w rodzaju 
rad robotniczych. Wybieramy kogoś, ale on nie 
staje się tym, kto ma nam przewodzić, tylko kimś, 
kim my chcemy rządzić, wciąż podkreślając, że 
jest przecież jednym z nas i w dodatku od nas do-
staje pieniądze. 

W naszych domach bez ogródek krytykuje się 
pastorów przy swoich dzieciach, przez co wyra-
stają one w atmosferze braku szacunku do nich, 
powielając następnie ten sam błędny model wo-
bec własnych dzieci. Dlatego też problem ten  
w największym stopniu dotyczy ludzi z tzw. bap-
tystycznych rodzin. Jednak nie są od niego do 
końca wolni ludzie, którzy przychodzą  do zboru 
z katolickiego środowiska. Oni z kolei chętnie 
odreagują nadmierne wywyższenie duchownych 
obowiązujące w ich dawnym Kościele.

Brak pieniędzy
Trzeci problem to sytuacja finansowa na-

szych pastorów. Nigdy nie zarabiali oni wiele. 
Tyle że w czasach PRL ich małe uposażenie nie 
odbiegało aż tak bardzo od pensji większości 
członków zboru. A na dodatek niektórzy z nich 
otrzymywali czasem jakieś wsparcie z Zacho-
du, które mogło być znaczącą pomocą. Po 1989 
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roku sytuacja ekonomiczna Polski radykalnie 
się zmieniła. Nie zmieniło się jednak myślenie 
w naszych zborach. Ludzie zarabiający znacznie 
powyżej „średniej krajowej” potrafili (i potra-
fią) bez zmrużenia oka proponować pastorowi 
pensję w wysokości najniższych poborów z hi-
permarketu. Nie wierzę, że jest to tylko i wy-
łącznie spowodowane możliwościami finanso-
wymi zboru. Niestety często wynika to właśnie 
z braku szacunku do pastora, traktowanego jak 
„sługa” zboru.  Zapytałem kiedyś młodego czło-
wieka, który był managerem średniego szczebla 
w dużej sieci handlowej, ile jego zdaniem po-
winien zarabiać pastor. Próbował to obliczać  
w oparciu o koszt utrzymania! A przecież koszt 
utrzymania szeregowego pracownika jego firmy 
jest porównywalny do jego własnego, choć ich 
uposażenie różni się kilkakrotnie. Coś dziwne-
go jest w naszym patrzeniu na Kościół, że nawet 
młodzi ludzie sobie z tym nie radzą. 

Przez te wszystkie lata, jakie upłynęły od nie-
normalnych ekonomicznie czasów PRL, nie 
nauczyliśmy się, jako członkowie Kościoła, 
okazywania szacunku naszym pastorom, także 
poprzez uznanie  finansowe. Czy to dlatego, że 
pieniądze są dla nas czymś „brudnym”, „grzesz-
nym” i chcemy mieć z nimi jak najmniej do czy-
nienia? 

Można odnieść wrażenie, że płacimy mało, bo 
uważamy, iż praca pastorów ma niewielkie zna-
czenie. Niewiele im płacimy, bo tak naprawdę 
niewiele od nich oczekujemy. A że niewiele ocze-
kujemy, to niewiele płacimy. Koło się zamyka. 

A gdyby spojrzeć na to inaczej? Chcemy, żeby 
pastor był dobrym kaznodzieją, dobrym duszpa-
sterzem i dobrym administratorem (żeby poprze-
stać na tym). To może powinniśmy mu zapłacić 
tyle, ile wynosi etat nauczyciela (za kazania), le-
karza (za duszpasterstwo) i managera (za zarzą-
dzenie)? Skoro ma wykonywać trzy różne etaty, 
to może powinien zarabiać, jak ktoś, kto pracu-
je w trzech miejscach? Oczywiście wiem, że to 
nierealne, ale to powinno nam pomóc oszacować 
pracę dobrego, kompetentnego pastora. Zsumuj-
my płace tych trzech i podzielmy przez trzy.  Tyle 
jest warta jego praca w kategoriach wymiernych. 

Dlaczego to Bóg ma płacić za nas rachunki, a nasz pastor ma żyć perspek-
tywą sutej niebiańskiej emerytury? 

Co z tym zrobić? 
Nie jestem fantastą. Zdaję sobie sprawę z ograniczeń, w jakich żyjemy.  

Nie jest łatwo zmienić naszą mentalność tak, aby każdy członek zboru od-
dawał dziesięcinę. Dlatego chciałbym poddać nam wszystkim pod rozwa-
gę potrzebę odejścia od schematu, w jakim wychowaliśmy się od pokoleń. 
Pełnoetatowy pastor nie jest rozwiązaniem na dzisiejsze czasy! Spośród 
ponad siedemdziesięciu zborów, które tworzą nasz Kościół, nie więcej niż 
piętnaście liczy ponad stu członków. I na dobrą sprawę tylko te zbory stać na 
utrzymanie  pełnoetatowego pastora. Co więcej, niewiele zborów liczących 
mniej niż 100 członków potrzebuje pastora na pełnym etacie. Jeśli zbór nie 
prowadzi jakiejś rozbudowanej, stałej działalności charytatywno-społecznej 
bądź misyjnej, w którą mocno zaangażowany jest pastor, same wymogi pra-
cy kaznodziejskiej i duszpasterskiej nie pociągają za sobą potrzeby takiego 
zaangażowania się ze strony pastora, które wymaga ponad 40-godzinnej pra-
cy w ciągu tygodnia. I co za tym idzie, w wielu zborach nie ma pracy wartej 
uposażenia, o którym wyżej pisałem. Ale są też i takie, w których jeden pra-
cownik nie podoła. 

Wiem, że pisząc to wszystko, poważnie narażam się kolegom pastorom, 
którzy zapewne mają zupełnie odmienne zdanie. Zdarzyło mi się być pasto-
rem w zborze ponad 200-osobowym, 40-osobowym, jak i takim, który liczył 

nie można wymagać 
pełnego zaangażowa-
nia od kogoś, komu 
płaci się niewiele, by 
nie powiedzieć: sym-
bolicznie
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kilkanaście osób. Nie jestem teoretykiem, który nie wie, co mówi. 
Nasza służba pastorska w Polsce przypomina pracę małorolnego chłopa, 

który prowadzi gospodarkę ekstensywną: wiele ciężkiej pracy, niewielkie 
plony. W dzisiejszym świecie rację bytu ma rolnictwo intensywne: dużo zie-
mi, dużo środków, duże plony. Ci, których na to nie stać, mogą pracować 
najwyżej na własne potrzeby, a prawdziwe dochody powinni czerpać z in-
nego źródła. 

Jeszcze raz zacytuję Tadeusza J. Zielińskiego, który we wspomnianym prze-
ze mnie artykule napisał, że „na przemyślenie zasługuje rozpowszechnianie 
modelu pastora łączącego pracę duszpasterską z pracą zawodową poza zbo-
rem (w literaturze angielskojęzycznej liderzy tacy noszą miano »bivocational 
pastors«– »dwupowołaniowi«). Jest to szczególnie ważne w warunkach zbo-
rów słabych liczebnie i stąd materialnie oraz ze względu na potrzebę uchro-
nienia młodych ludzi odczuwających powołanie do służby duszpasterskiej 
(np. absolwenci WBST) przed znalezieniem się w opisywanej tutaj pastor-
skiej pułapce egzystencjalnej”.

Nasze zbory muszą w końcu stawić czoło prawdzie: nie można wymagać 
pełnego zaangażowania od kogoś, komu płaci się niewiele, by nie powie-
dzieć: symbolicznie. Jeśli nie stać nas na utrzymanie pastora na całym etacie, 
musimy się zgodzić na to, aby poszedł do pracy i zborem zajął się dodatkowo. 
Ale i pastorzy nie zawsze mają rację narzekając na to, że zbyt mało zarabiają, 
w sytuacji, kiedy ich praca niewiele wykracza poza niedzielne kazania, grupę 
domową w tygodniu i spotkanie rady zborowej raz czy dwa razy w miesiącu. 
Nie zawsze zresztą jest to ich winą – są zbory, którym odpowiada taki „tryb 
życia”. Może lepiej, żeby tacy pastorzy poszukali sobie pracy, która uwolni 
ich od różnorakich frustracji.

Ma to zresztą dla obu stron swoje dobry strony i nie należy tego traktować 
w kategoriach porażki. 

Pożytki płynące ze „świeckiej” pracy pastora
Bardzo często jest tak, że pastor nigdy nigdzie 

poza Kościołem nie pracował. Jedyny  świat, jaki 
zna po skończeniu szkoły  średniej, to świat życia 
kościelnego. Nikt chyba nie powie, że to dobra sy-
tuacja, a jednak wszystko robimy, aby tak właśnie 
wciąż było. 

Tymczasem pastor, który idzie do pracy poza-
kościelnej, wreszcie zaczyna żyć trybem życia 
członków swojego zboru. Wstaje rano, aby na 
określoną godzinę zdążyć do pracy. Codziennie 
samochodem w korkach czy środkami komunika-
cji miejskiej w tłoku zmierza do jej miejsca.  Tam, 
poddany jest wszystkim napięciom i wyzwaniom, 
jakie codziennie są udziałem ludzi z jego zboru. 
Ma swojego szefa, któremu musi się podporząd-
kowywać. Może słyszeć pochwały, jakich nigdy 
nie słyszał w zborze, albo przygany, których też 
mógł tam nigdy nie doświadczyć. W końcu wie, 
co to znaczy po ciężkim dniu wracać do domu, 
by musieć jeszcze wyruszyć na spotkanie biblijne 
czy nabożeństwo środowe. Może wtedy inaczej 
spojrzy na ludzi, którzy czują się zbyt zmęczeni, 
aby po pracy, czy po ciężkim tygodniu – w nie-
dzielę wybrać się na nabożeństwo. Może wów-
czas łatwiej będzie mu zrozumieć, że ludzie ci, 
którzy coś poświęcili, aby na to spotkanie dotrzeć, 
oczekują, że otrzymają tam coś wartościowego, co 
uzasadni ich wysiłek. 
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Ogólnopolska Konferencja Kobiet
Poznań 3-5 października 2008 

Temat: „Zabierzmy się do budowy! I przyłożyli ręce do dobrego dzieła” (Neh 2:18b).
W programie Konferencji:
Interesujące wykłady i warsztaty, czas modlitwy, czas relaksu: zwiedzanie Starówki poznańskiej lub Palmiarni, wieczór poezji, 

loteria fantowa oraz wybory do Rady Służby Kobiet.

Koszt:
Przy zgłoszeniu do 31.08.2008 – 120 zł
- przedpłata (do 30.06.2008) – 50 zł
- druga wpłata (do 31.08.2008 – 70 zł
Przy zgłoszeniu po 31.08.2008 – 140 zł

Wpłata na konto:
KCHB I Zbór, Poznań ul. Grunwaldzka 53
39 1240 1747 1111 0000 1848 9363 
z dopiskiem „Konferencja Kobiet”

Zgłoszenia wraz z dowodem przedpłaty należy przesłać na adres:
Dorota Marciniak, ul Osiedlowa 6/10, 62-030 LUBOŃ, tel 501408705 lub e-mail: Irena.borowska@poczta.onet.pl
W przypadku rezygnacji z konferencji przedpłata nie ulega zwrotowi
Wersja internetowa ogłoszenia na stronie  internetowej Kościoła 

Po drugie, dla takiego pastora zbór nie jest je-
dynym źródłem czerpania osobistej satysfakcji 
i poczucia wartości. To, ilu ludzi przyjdzie na na-
bożeństwo, ilu powie coś miłego po kazaniu tego 
pastora, ilu nawróci się w ciągu roku, nie będzie 
jedynym wyznacznikiem wartości jego osoby, 
a nawet jego życia. Może dobrze jest robić do-
datkowo coś wymiernego, choć o wartości czy-
sto doczesnej, żeby uwolnić się od tego ciągłego 
ścigania się, by osiągnąć nawet niekoniecznie 
sukces zawodowy w postaci rosnącego zboru, ale 
świadomość tego, że moja praca ma sens, czemuś 
służy i komuś pomaga. Jak wielu ludzi w zbo-
rach zastanawia się nad tym, jak bardzo pastorzy 
potrzebują od nich takiego potwierdzenia, że ich 
praca ma sens, że dobrze ją wykonują, że ktoś to 
dostrzega i docenia? 

Po trzecie, pastor niewielkiego, albo nierucha-
wego zboru, przestając pracować tam na pełnym 

etacie nie musi doświadczać dyskomfortu z po-
wodu małej ilości zajęć. Przejawiającego się 
w  zadawaniu sobie niekiedy pytania: za co ja 
właściwie biorę pieniądze? Nie każdy bowiem 
łatwo sobie wytłumaczy, że jego kazania są tak 
wartościowe, iż wymagają kilku dni przygo-
towań. A co jeśli jest człowiekiem modlitwy  
i zacznie się zastanawiać, czy to w porządku, 
że ktoś mi płaci za czas spędzony z Bogiem? 

Po czwarte, chodzący do pracy pastor sty-
ka się z problemami „zwykłych ludzi”, bo 
jest jednym z nich. Może przestanie głosić 
kazanie pełne okrągłych, poprawnych nawo-
ływań do moralnego, poświęconego życia, 
które płyną ponad głowami słuchaczy, bo nie 
mają odniesienia do konkretnych sytuacji, 
w których trzeba dokonać poważnych wy-

borów. Bo nie uwiarygodniają ich jego własne doświadczenia i zwycię-
skie potyczki (albo porażki, bo te wbrew pozorom nie gorzej potrafią nas 
uwiarygodnić). Może wówczas jego nauczanie oczyści się z martwego 
języka „kościoła”, a nasyci się językiem codziennego życia? Nie chcę 
być źle zrozumiany. Mówiąc o „martwym języku kościoła”, mam na my-
śli  zespół pojęć, które nie istnieją w takiej postaci w normalnym życiu. 
Tam wystarczy operowanie frazami z Biblii, zamiast nazywania rzeczy 
po imieniu. 

Po piąte, pastor uczy się bycia z ludźmi „niekościelnymi”. Przebywa z nimi 
nie od święta, ale całymi dniami. Jest na nich skazany – na ich towarzystwo, 
współpracę, niewyszukany język.

To może dostarczyć ciekawego doświadczenia. Pokazać nierealność świa-
ta „grzeszników”, który przedstawiało się w swoich kazaniach – a przez to 
– również świata chrześcijan. Ten pierwszy lubimy bowiem demonizować, 
a drugi idealizować.  Natomiast ludzie „ze świata” mogą się okazać cał-
kiem mili, uczynni, serdeczni, gotowi do poświęceń... Zupełnie inni niż  ci 
ze starych kazań. Również na ich stosunek do Boga, specyficzną katolicką 
religijność może spojrzymy wówczas z większym zrozumieniem i z miłoś-
cią, w miejsce  dotychczasowego wyrzekania. 
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Po szóste, pastor wie, do czego wysyła swoich wiernych i czego naprawdę 
od nich wymaga. Łatwo jest wzywać ludzi do „bycia świadectwem” w miejscu 
swojej pracy, zapraszania swoich znajomych do zboru, odważnego piętnowa-
nia zła i przeciwstawiania się pokusom świata – wtedy, kiedy  jest się od tego 
wszystkiego z dala i samemu nie trzeba stawić czoła własnym wyzwaniom 
rzucanym z wysokości  kazalnicy. Jak sami staniemy oko w oko z tego rodza-
ju wyzwaniami, będziemy mogli uczciwie się zastanawiać razem z ludźmi ze 
swojego zboru, jak pokonywać swoje lęki, opory itp. przeszkody.

Po siódme, pastor nie jest zakładnikiem swojego zboru czy miejsca pra-
cy. To jest problem, który wymaga szerszego potraktowania (zresztą nie 
tylko ten), a najlepiej podjęcia dyskusji. Czyż nie zdarza się tak, że pastor 
pracuje w danym zborze, ale z różnych powodów służba ta nie układa się 
dobrze. Co może w tej sytuacji zrobić? Najprościej jest odpowiedzieć: 
odejść do innego zboru. Nie zawsze jest to możliwe, nie każdy taki pastor 
jest „chciany” w różnych innych miejscach. Bywa tak, że nie ma swojego 
mieszkania, na utrzymaniu rodzinę – i nie bardzo ma co ze sobą zrobić. 
Zostaje więc w tym samym miejscu za cenę wielu kompromisów, np. wy-
cofując się z rozwiązania problemów, które wywołałoby napięcie, stając 
się zakładnikiem wpływowych ludzi, których postawa jest nieakcepto-
wana według biblijnych standardów, czy wreszcie po prostu nie mając 
przekonania ani powołania do kontynuowania służby w danym miejscu 
czy w ogóle. Pastor, który pracuje poza Kościołem, zawsze ma więcej 
możliwości wybrnięcia z takiej trudnej sytuacji, niż taki, który jest na 
pełnym utrzymaniu zboru. 

I na koniec jeszcze dwa połączone ze sobą skutki pójścia pastora do pra-
cy, ważne nie tyle dla niego, ile dla zboru. Pierwszy: taki zbór musi się 
zaangażować w swoje życie, bo pastor nie żyje już tylko dla nich. Potrzeba 
rozłożyć różne obowiązki, które dotąd spoczywały na nim (bo my pracu-
jemy – a on nie). Przez to ludzie muszą się zaktywizować w wypełnianiu 
luk, które powstaną po pastorze, który jest teraz w pracy. Czasem sam pa-
stor ich blokował, chcąc mieć poczucie robienia wielu ważnych rzeczy na 
rzecz zboru, chcąc mieć poczucie bycia potrzebnym. I drugi: Kościół wra-
ca wówczas do swojego prawdziwego powołania: bycia wspólnotą, a nie 
punktem usługowym. Dla wielu współczesnych członków zboru jest on 
niestety tym drugim. Przychodzą tam po to, by człowiek, któremu płacą, 
zaspokoił ich potrzeby duchowe, pocieszył, nakarmił Słowem Bożym, wy-
myślił i zorganizował różne aktywności społecznościowe. A Kościół nie 
po to został powołany do życia. Nie taki Kościół nazwany jest w Biblii 
Oblubienicą Chrystusa. Nie ma już usługującego wszystkim, są usługujący 
sobie nawzajem.  

Nie chcę powiedzieć, że każdy pastor, który pracuje tylko w Kościele, „nie 
zna życia”, bo byłoby to dla wielu z nich krzywdzące. Nie napisałem też 
kilku powyższych akapitów po to, by kogokolwiek skrytykować. Napisa-
łem je dlatego, by pokazać, że wyjście ze świata kościelnego może pomóc  
w lepszym pełnieniu służby.

Wnioski, które kiedyś wreszcie trzeba wyciągnąć
Taka sytuacja może też być wstępem do konieczności postawienia sobie 

przez zbór i jego pastora kilku ważnych pytań, na które powinno się szukać 
odpowiedzi. Pytań, które pomogą: 

– określić sobie, kim ma być pastor – w ogóle i danym miejscu;
– oszacować, ile warta jest jego praca;
– zastanowić się, ile on sam jest dla nas warty, jako człowiek.
Myślę, że już najwyższy czas, by skończyć ze starymi schematami -  Koś-

ciół XXI wieku wymaga nowego zdefiniowania samego siebie.

Wiem dobrze, że nie jest łatwo pogodzić pracę zawodową z prowadzeniem 
zboru. Ale i to zdarzyło mi się w życiu robić, więc wiem, że jest możliwe. 

Nie każdy rodzaj pracy na to pozwoli. Ale tak na-
prawdę, wiele zależy od naszej umiejętności znaj-
dowania rozwiązań dla trudnych sytuacji. Również 
takich, które wymagają wyrzeczeń. Są one możli-
we, trzeba się tylko postarać. 

Oczywiście znacznie łatwiej o to, komuś, kto 
ma drugie wykształcenie, poza teologicznym. I tu 
dotykamy jeszcze jednego problemu. Czy ma sens 
przygotowywanie ludzi do służby pastorskiej, któ-
rzy idą do seminarium prosto po maturze? I póź-
niej, może nawet po wielu latach, nagle stają przed 
dramatycznym pytaniem: co dalej? Ale to już te-
mat na inne opowiadanie.

Kościół wraca wówczas 
do swojego prawdzi-
wego powołania: bycia 
wspólnotą, a nie punk-
tem usługowym
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Wyznam na początku, że jestem fanem symboli. 
Symbol to obrazowe, artystyczne wyrażenie war-
tości i przekonań. O przekonaniach i wartościach 
można pisać, ale mało kto to przeczyta. Poza tym 
nie wyobrażam sobie człowieka, który chodziłby z 
karteczką „moje wartości” przyczepioną do klapy 
marynarki. Byłoby to niepraktyczne i śmieszne. 

Po to są znaczki, logotypy, symbole. Czyli prze-
kaz w języku obrazu, a nie słowa. Przekaz często 
mocniejszy, a na pewno bardziej zwięzły. 

Podstawowym symbolem chrześcijaństwa jest 
krzyż. Wiemy jednak, że z czasem stracił swą wy-
mowę. Nie dlatego, że krzyż stracił moc, ale dla-
tego, że krzyżyki noszą ludzie, którzy z krzyżem 
Chrystusa nic nie mają wspólnego. Nosząc krzy-
żyk na szyi nic ludziom nie komunikujemy. Czym 
innym jest krzyż w klapie marynarki czy kostiumu 
– to miejsce nie na ozdobę, ale znak firmy, którą 
ktoś reprezentuje. Nie uzyskamy jednak przez to 
efektu powiązania nas ze świadomym chrześcijań-
stwem. Raczej wtedy ludzie mogą uznać takiego 

mężczyznę za księdza w cywilu. A kobietę za zakonnicę lub członkinię Koła 
Różańcowego. 

Symbolem powszechnie używanym przez ewangelicznych chrześcijan 
jest rybka. Warto tu wspomnieć o historii tego znaku. Greckie słowo RYBA 
– IHTYS -  to akronim (czyli: słowo powstałe przez skrócenie wyrażenia 
złożonego z większej ilości słów) pierwszego wyznania chrześcijan: Iesous 
Hristos Theou (h)Yios Soter – Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Wyry-
sowanie znaczka rybki było więc wyznaniem wiary – bardzo konkretnym 
opisaniem własnej tożsamości. 

Jak to jest dzisiaj? Różnie. Rybka dziś oznacza bardzo wiele odcieni chrześ-
cijaństwa. Z pewnością rybki nosić nie będzie człowiek, któremu chrześci-
jaństwo jest obojętne (chyba że kupił auto z nalepką rybki od chrześcijanina  
i myśli, że to symbol wędkarzy, którego mu się zdrapywać nie chce). Ale staje 
się bardzo nośnym znakiem w różnego rodzaju stowarzyszeniach katolickich, 
z którymi prawdopodobnie w dużej mierze nie czujemy wspólnej tożsamości. 

A po to przede wszystkim jest logo. By w jasny sposób wskazać ma i wyrazić 
swoją tożsamość. Dlaczego młodzież nosi znaczki z ulubionymi zespołami? 
Właśnie po to. Słuchanie określonej muzyki jest dla nich sposobem samookre-
ślenia się, pokazania, kim są, co dla nich jest ważne. Dlaczego nosimy w kla-
pie marynarek to, co nosimy? Więcej, dlaczego zwracamy uwagę na logotypy 
firm, w których się ubieramy? Dlaczego kibice noszą szaliki klubowe? 

Pragnienie tożsamości jest w nas głęboko wpisane przez Boga. To, za kogo 
się uważamy, jest dla nas ważne, niezależnie od tego, czy istotne jest dla nas 
komu kibicujemy, jakiej muzyki słuchamy, w jakiej pracujemy firmie, gdzie 
robimy zakupy czy jak i jakiego czcimy Boga.

Dlatego nie raz myślałem o symbolu, który graficznie wyrażałby moją 
tożsamość – moją wiarę. Myślałem głównie o połączeniu krzyża ze 
zwojem – taki symbol wskazywałby na dwie podstawowe dla mnie war-
tości: zbawienie dokonane przez Chrystusa i Jego Słowo, jako zasadę 
mojego życia. Szło mi różnie, bo wbrew pozorom, stworzenie dobrego 
loga to bardzo trudne zadanie. Trzeba sprzęgnąć ze sobą zdolności ar-
tystyczne ze świadomością wartości, które chce się wyrazić. W końcu, 
śmiem twierdzić, po prostu potrzeba do tego łaski Bożej, iskry natchnie-
nia, która ożywia myśl twórcy i sprawia, że to, co powstaje, faktycznie 
mówi prawdę. 

Takie właśnie jest nowe logo naszego Kościoła. Im dłużej na nie patrzę, 
im dłużej chodzę z nim w klapie marynarki, tym bardziej dochodzę do 
wniosku, że wszystkie skojarzenia, które budzi, w wyraźny sposób wyraża-
ją moją wiarę i to, w jaki sposób chcę być przez ludzi rozumiany. 

Zachęcam, by mu się przypatrzeć. Co w nim widzimy?

Po pierwsze, widzimy jedną kreskę, którą wyrysowano całość. Ta jedna kres-
ka wskazuje na  niemożliwość oddzielenia od siebie wyrysowanych nią kształ-

Sedno jedną kreską, 
czyli o nowym znaku Kościoła

Pragnienie tożsamo-
ści jest w nas głęboko 
wpisane przez Boga. 
To, za kogo się uważa-
my, jest dla nas ważne, 
niezależnie od tego, 
czy istotne jest dla nas 
komu kibicujemy, ja-
kiej muzyki słuchamy, 
w jakiej pracujemy fir-
mie, gdzie robimy za-
kupy czy jak i jakiego 
czcimy Boga

Mateusz Wichary
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tów (i kryjących się za nimi treści). Stanowią jedną,  nierozerwalną całość. Jed-
ną wiarę, jedną pobożność. I tak właśnie jest z chrześcijaństwem. Wszystko, 
co ważne, stanowi jedną w nim całość. Nie można być tylko skierowanym na 
Biblię albo tylko na Chrystusa, albo tylko na Kościół, albo tylko na Ducha. To 
wszystko się łączy w jedną całość. Jak w naszym nowym logu. 

Po drugie, jest to kreska zdecydowana, nie bojąca się ostrych rogów, 
skrętów, załamań. Kreska, która „wie”, co chce wyrysować i robi to od-
ważnie i konkretnie. Dlatego znak ten bije zdecydowaniem, wyrazistoś-
cią, pewną wewnętrzną spójnością i twardością. To jednak nie przeczy 
jego wieloznaczności. Wręcz przeciwnie, właśnie ową wieloznaczność 
uzyskujemy ową zdecydowaną kreską. Znów, widzę w tym odzwiercied-
lenie Bożej rzeczywistości. Chrześcijaństwo jest wiarą Bożą, wiarą osa-
dzoną w Bożej chwale i wielkości, która wymyka się ogarnięciu przez 
ludzki umysł. Choć widzimy pewne zdecydowane zarysy, to nie jesteśmy 
w stanie wyczerpać głębi znaczeń, jakie kryją się w Bogu i Jego Słowie. 
Boże zdecydowanie w objawieniu się nie przeczy bogactwu prawdy; jej 
konkretność nie przeczy jej głębi. Dokładnie tak, jak w naszym nowym 
znaku. 

Po trzecie, przypatrzmy się, CO zostało tą kreską wyrysowane? Trzy narzu-
cające się kształty, to:

− krzyż w centrum. Chwała Bogu! Cóż innego może być w centrum naszej 
wiary?

− otwarta Biblia. Znów: chwała Bogu! Cóż inne-
go jak nie otwarta Biblia prowadzi do Chrystusa? 
I na odwrót – do czego innego jak nie do otwar-
tej Biblii prowadzi nas Chrystus? Tak jak w rze-
czywistości duchowej, w znaku tym krzyż jest 
wpisany nierozerwalnie jednym ściegiem wiary 
w otwarte Słowo; tak właśnie jest i inaczej być nie 
może. Mówiąc językiem teologii systematycznej 
jest to formalna i materialna zasada protestanty-
zmu spleciona w jedną rzeczywistość. Trzymamy 
się otwartej Biblii (zasada formalna), która mówi  
o Chrystusie (to jej treść – zasada materialna), 

− okno. Owa otwarta Biblia ze swym przesłaniem 
Krzyża wyrysowuje okno, czyli: daje NADZIE-
JĘ, nowe życie, nowe spojrzenie, sięgnięcie dalej, 
wolność. Te wszystkie skojarzenia znów są słuszne 
– po to Bóg się objawia, po to Chrystus umarł, aby 
dać nam przez to i w tym właśnie nowe życie. 

W znaku tym można doszukać się jeszcze kilku 
innych kształtów. Na przykład, można zobaczyć 
Kościół – lewa połowa „krzyża” jest jego wieżą  
i dachem, a dolna lewa ćwiartka „okna” jego głów-
ną nawą. I znów – wspaniale! Biblia, Chrystus, 
nowe życie – to wszystko łączy się nierozerwalnie 
z Kościołem Bożym, którego częścią z dumą jeste-
śmy. Można również dopatrzeć się dwóch otwar-
tych książek – co może wskazywać na oparcie w 
Starym i Nowym Testamencie – czyli całej Biblii. 
Znów, tak dokładnie jest i musi być – Chrystus nie 
„urwał się z choinki”, ale był obiecanym i zapowie-
dzianym w Starym Przymierzu Mesjaszem. 

Podsumowując, doczekałem się znaku, który 
wyraża moją tożsamość. I bardzo przy tym się 
cieszę, że Bóg zrządził, iż jest to znak wybrany 
na logo mojego Kościoła. Zachęcam Was, drodzy 
Bracia i Siostry, byście również z radością i chlubą 
nosili ów znaczek, jako znak waszego związania z 
Chrystusem, Biblią, nowym życiem i Kościołem. 
Czyli z tym wszystkim, co od zawsze w baptyzmie 
było najlepsze, trwałe i Boże. 
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