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Tytułem wstępu

Włodek Tasak

Dziś nie chcę sięgać do tematów i spraw wielkich. Tym razem wolę te 
małe, codzienne. 

Weźmy dobrze znane słowa Jezusa: Nie sądźcie, abyście nie byli są-
dzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą 
mierzycie, taką i wam odmierzą (Mt 7:1-2). Jakże oczywiste, a jednocześ-
nie trudne do codziennego stosowania. Ale gdybyśmy się tak zawzięli w 
chęci ich przestrzegania, mogłyby przynieść rewolucyjne skutki w na-
szym życiu.  

Słowa Jezusa brzmią radykalnie (co akurat u Niego nie jest niczym wy-
jątkowym), nawet aż za bardzo. Bo przecież są sytuacje ewidentne, zasłu-
gujące na potępienie.  A jednak Jezus nie daje nam możliwości wybiera-
nia, kiedy możemy, a kiedy nie powinniśmy osądzać innych. Chciałoby 
się powiedzieć: Dlaczego, Panie, przecież to nierealistyczne! 

Burzymy się, bo... lubimy krytykować innych. Lubimy im przypinać łatki, 
wyrażać swoją dezaprobatę dla ich postępowania, czasem nawet odwrócić 
się od nich i potępić. To przychodzi nam niejako naturalnie. Bez wysiłku. 
A Jezus, wypowiadając swoje słowa, chce nas zmusić do zastanowienia. 
Tak, jak w sytuacji kobiety złapanej na cudzołóstwie, którą do Niego przy-
prowadzono. Zastanów się, dlaczego to zrobiła? Zastanów się, jak byś się 
zachował(a) na jej miejscu? Na miejscu osoby, którą osądzasz, krytykujesz, 
przekreślasz... Czy wiesz wszystko o jej motywach, powodach takiego a nie 
innego zachowania? 

Ktoś krytykuje pastora za to, że ma kiepskie kazania albo nie ma nowych 
pomysłów w swojej służbie zborowi. A może on przechodzi przez jakieś 
trudności w swoim życiu – duchowe czy rodzinne, może finansowe? I 
jego myśli błąkają się gdzie indziej. Albo odwrotnie, to pastor patrzy z 
wyrzutem na członka zboru, że jego postępowanie nie jest zgodne z jego 
oczekiwaniami. Zamiast pomyśleć: dlaczego on nie zachowuje się tak, 
jak należy, może należałoby zastanowić się, co takiego dzieje się w jego 
życiu, co wpływa na takie zachowanie? Jak mu pomóc? 

Francuzi mawiają: „Zrozumieć – znaczy wybaczyć”. Co znaczy: jeśli 
spróbujesz kogoś zrozumieć, wczuć się w jego sytuację, łatwiej będzie ci 
mu przebaczyć. Dostrzeżesz pewne okoliczności łagodzące oceny czyjegoś 
postępowania. Ktoś nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, bo cho-
ruje ktoś z jego bliskich. Ktoś jest niemiły czy nieufny, bo został poważnie 
zraniony. Ktoś nas niewłaściwie potraktował, bo sam został wprowadzony 
w błąd na nasz temat. Nie znaczy to, że mamy wszystko, wszystkim odpusz-
czać, pozwalając na wszystko. Chodzi jedynie o to, by nie być pochopnym. 

Nie wyrywać się z oceną czyjegoś postępowania w sytua-
cji, kiedy nie zna się wszystkich okoliczności. Bo bardzo 
łatwo jest kogoś skrzywdzić nierozważnym osądem. 

Naszym udziałem może być jeszcze inna sytuacja. Może 
najtrudniejsza. Kiedy to Bóg jest Osobą, którą mamy chęć 
osądzić. Kiedy nas zawiódł lub jedynie rozczarował. Dziw-
ne? Ale prawdziwe. Dla wielu chrześcijan. I tu odpowiedź 
jest najtrudniejsza. Bo Bóg nie ma przecież problemów 
rodzinnych, zdrowotnych czy finansowych, które mogły-
by Go jakoś bronić w danych okolicznościach. Przyzwy-
czailiśmy się myśleć o Nim w kategoriach definitywnych: 
wszechmocny, wszechwiedzący, doskonale kochający itd. 
Co znaczy, że chcielibyśmy, aby każdy z tych, prawdziwych 
przecież, atrybutów Jego Boskości znajdował zastosowanie 
w naszym życiu, kiedy tylko tego potrzebujemy. Tak się 
jednak nie dzieje. Spadają na nas problemy, przed którymi 
Bóg powinien nas bez problemu ustrzec, nie otrzymujemy 
czegoś, co On bez trudu powinien móc nam dać. Jesteśmy 
zdezorientowani, bo wcześniej wielokrotnie dawał nam 
dowody swojej miłości i troski, ale oto natknęliśmy się 
na sytuację, w której czujemy się opuszczeni w potrzebie. 
Chciałbym umieć to wyjaśnić, niestety nie potrafię. Musi mi 
więc wystarczyć to, czego nauczyłem się o Nim dotąd. To, 
że Bóg staje zawsze po mojej stronie, nigdy zaś przeciwko 
mnie. I to, że nigdy o żadnej okoliczności nie wiem tyle, ile 
On o niej wie, a całą swoją wiedzę na jej temat wykorzysta 
na moja korzyść, a nie przeciwko mnie. 

Druga część nauczania Jezusa 
sprowadza się do prostej zasady 
wzajemności: bezlitośni zostaną 
potraktowani bez litości, nato-
miast współczujący spotkają się 
ze współczuciem. Jakby chciał 
powiedzieć tym pierwszym: jeśli 
oczekujecie od innych doskona-
łości, lepiej sami tacy bądźcie, bo 
inni, prędzej czy później zażąda-
ją tego od was samych.  k

Prosta zasada
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Wiadomości ze świata

Dział „Wiadomości” przygotowuje Konstanty Wiazowski

Azerbejdżan – areszto-
wania wierzących 

W piątek 20 czerwca br., w dalekiej 
wiosce Aliabad, został aresztowany pa-
stor Hamid Szabanow. Milicja twierdzi, 
że w jego domu znaleziono karabin. 
Stało się to trzy miesiące po zwolnieniu 
z więzienia innego pastora tego wiej-
skiego zboru, Zaura Bielajewa. W liście 
e-mailowym do Europejskiej Federacji 
Baptystycznej Elnur Jabijew, sekretarz 
Kościoła Baptystycznego Azerbejdża-
nu powiedział, że celem ataków jest 
tamtejszy zbór. To sama milicja podło-
żyła broń, aby oskarżyć pastora. Celem 
władz jest ograniczenie pracy baptystów 
i zamknięcie ich zboru w Aliabadzie. 
Życie chrześcijan w Azerbejdżanie staje 
się coraz bardziej niebezpieczne. David 
Coffey, prezydent Światowego Związku 
Baptystycznego, zapewnił, że Związek 
ten nagłośni tę sprawę w światowej ro-
dzinie baptystycznej, mobilizując ją do 
wstawienniczej modlitwy o zwolnienie 
pastora Szabanowa (The Baptist Times 
z 26.06. br.). 

Birma powoli dźwiga 
się z nieszczęścia 

Sytuacja po cyklonie Nargis, który 
nawiedził ten kraj z 2 na 3 maja tego 
roku, nadal jest trudna. Jak donosi bap-
tystyczny zespół Rescue24, Wydział Po-

mocy i Rozwoju ŚZB, istnieją tam jeszcze 
„ogromne niezaspokojone potrzeby ofiar 
tego kataklizmu”. W dokładnym 25-stroni-
cowym sprawozdaniu tego zespołu mówi 
się, że „wiele rodzin mieszka w prowizo-
rycznych szałasach, wykonanych z odzieży, 
gałęzi, lub kryje się w ruinach”. Większość 
zbiorników wody nie nadaje się do użytku 
lub jest zanieczyszczona rozkładającymi 
się ciałami zwierząt i ludzi. Najbardziej po-
trzebna jest żywność, woda pitna, artykuły 
higieniczne i wsparcie psychiczne. Sytuacja 
pogarsza się ze względu na porę deszczową, 
która trwa od maja do listopada. Zespół Re-
scue24 współpracuje z tamtejszą konwencją 
baptystyczną, która codziennie zaopatruje 
w wodę pitną, odzież i środki medyczne 
prawie 100 tys. ofiar tego nieszczęścia. Sza-
cunkowe dane wskazują, że ta największa 
katastrofa w Birmie spowodowała śmierć od 
134 tys. do jednego miliona ludzkich ofiar. 
Potwierdzono śmierć ponad 10 tys. bapty-
stów, a nad 94 tys. baptystów straciło swoje 
domy i pola uprawne. Choć Birma jest kra-
jem w przeważającej mierze buddyjskim, to 
jednak w małych etnicznych i językowych 
grupach baptyści liczą tam ponad 1,1 mln 
członków w 4500 zborach (bwa.org). 

Honduras – pięćdziesię-
ciolecie Kościoła Bapty-
stycznego 

W dniach od 7 do 8 lutego tego roku, 
w Tegucigalpa, stolicy kraju, odbyła się 

konferencja Narodowej Konwencji Zbo-
rów Baptystycznych w Hondurasie. W 
czasie jej trwania świętowano pięćdzie-
siątą rocznicę ruchu baptystycznego w 
tym kraju. Głównym mówcą na tej uro-
czystości był Gilberto Gutierez, pastor 
zboru baptystycznego Horeb w mieście 
Meksyk i były przewodniczący Narodo-
wej Konwencji Baptystycznej w Mek-
syku. Sławny muzyk honduraski, Migu-
el Angel Guerra, prowadził uwielbienie 
w czasie nabożeństw. W konferencji tej 
wzięło udział pięćset osób, natomiast 
nabożeństwa wieczorowe były tłumnie 
odwiedzane. W uroczystości uczestni-
czył Raguel Contreras, prezydent Unii 
Baptystycznej Ameryki Łacińskiej i 
wiceprezydent Światowego Związku 
Baptystycznego. Narodowa Konwencja 
Zborów Baptystycznych Hondurasu po-
siada 444 zbory o łącznej liczbie prawie 
25 tys. ochrzczonych członków (Baptist 
World, 2/08).  

Irlandia Północna 
– ewangelizacja Fran-
klina Grahama 

Przez trzydzieści lat trwała tam wojna 
domowa między lojalistami (protestanta-
mi), którzy chcieli, aby Północna Irlandia 
pozostała częścią Anglii, a republikana-
mi (katolikami), dążącymi do połączenia 
tego kraju z katolicką Irlandią. W czasie 
wielu zamachów zginęło ponad 3000 lu-
dzi, by w  Wielki Piątek 1998 roku obie 
strony mogły podpisać zawieszenie broni. 
W tym okresie całe pokolenie odwróciło 
się od chrześcijaństwa. W czasie trwają-
cej trzy dni ewangelizacji (4-6 kwietnia 
br.), Franklin Graham powiedział: „Wie-
lu strasznych rzeczy dokonano w imieniu 
religii. Religia nie jest odpowiedzią. Re-
ligia nie może cię zbawić. Jestem tutaj, 
aby mówić o pokoju, który jest skutkiem 
społeczności z Synem Bożym, Jezu-
sem Chrystusem”. W ewangelizacji na 
Odyssey Arena wzięło udział ponad 31 
tys. osób. W czasie trzech nabożeństw 
ponad 2400 osób oddało swoje życie 
Chrystusowi, a 900 osób uczyniło to w 
czasie przygotowań do tego wydarzenia. 
Przewodniczący Aliansu Ewangeliczne-
go tego kraju, Stephen Cave, powiedział, 
że w Irlandii Północnej średni zbór liczy 
150 członków, to jakby w ciągu jednego 
weekendu liczba zborów wzrosła o 20. 
Ponad 88 procent zainteresowanych 
Ewangelią było w wieku do18 lat (Deci-
sion, 06.08).
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Pakistan – śmierć mi-
sjonarza 

Pakistański chrześcijanin, pracujący 
w misji pomocy i rozwoju „Schronisko 
Teraz” został zamordowany w Pesza-
warze. 29-letni Sajeed Williams był w 
drodze do domu, gdy człowiek w ma-
sce otworzył ogień i zastrzelił go, jak 
powiedział dyrektor niemieckiego od-
działu tej misji, Udo Stolte. Williams 
zostawił żonę i 18-miesięczną córkę. 
Kierował biurem tej misji w regionie 
Peszawar. Organizacja ta realizuje tam 
dwa projekty – gospodarstwo rybne 
i budowę 105 szkół, które zostały zbu-
rzone w czasie trzęsienia ziemi w Paki-
stanie w 2005 roku. Działa ona w tym 
kraju już od 25 lat. Od 1988 roku ta 
chrześcijańska organizacja realizuje 
różne projekty w sąsiednim Afgani-
stanie. W 2001 roku talibowie porwali 
ośmiu jej zagranicznych pracowników. 
Po 102 dniach więzienia cudem udało 
im się uciec. Niektórzy z nich wrócili 
do Afganistanu, by kontynuować tam 
swoją charytatywną działalność (idea, 
1-2/08). 

Rosja – liderzy bapty-
styczni spotykają się 
z przedstawicielami 
parlamentu 

W dniach 16-18 czerwca br. z oka-
zji wizyty Nevilla Callama, sekreta-
rza generalnego Światowego Związku 
Baptystycznego, doszło do spotkania 
przedstawicieli rosyjskiego parlamentu 
z baptystami. Według Siergieja Popo-
wa, przewodniczącego Dumy do spraw 
stowarzyszeń społecznych i organizacji 
religijnych, minęły czasy „walki z wła-
dzą państwową. Teraz w programie dnia 
jest współpraca. Nie chcemy już zaka-
zywać waszej działalności, chcemy ją 
popierać”. W spotkaniu wziął też udział 
Aleksander Torszin, zastępca przewod-
niczącego Rady Federacji. Aleksander 
Kudriawcew, przewodniczący Wydzia-
łu polityki humanitarnej, złożył wizytę 
w biurze rosyjskich baptystów i nazwał 
ich „zawsze otwartymi i gotowymi na 
okazywanie pomocy i rozwiązywanie 
problemów”. Wysoko oceniono pracę 
baptystów i stabilność ich rodzin. Tor-
szin zaprosił Callama na dłuższą wizy-
tę. Powiedział: „Potrzebujemy dobrze 
wykwalifikowanych kaznodziejów po-

selstwa Chrystusa. Jesteśmy zaintereso-
wani tym, aby w naszym kraju było wiele 
baptystycznych zborów. Musimy wspierać 
organizacje religijne, inaczej nasze wysił-
ki będą bezowocne. Ale niczego nie moż-
na osiągnąć bez solidnej pracy, a baptyści 
umieją pracować” (baptist-ru.org).

Rosja – coraz trudniej-
sza sytuacja protestan-
tów 

Protestanci w Rosji napotykają coraz 
większe trudności ze strony Kościoła Pra-
wosławnego i państwa. Ostatnio, jak dono-
si New York Times, w mieście Stary Oskoł 
służby porządkowe „odwiedziły” mały zbór 
metodystyczny. Pastorowi zakomunikowa-
no, że wkrótce protestantyzm w Rosji zu-
pełnie zaniknie. Władze uważają bowiem, 
że grupa ta jest „obcym elementem”, któ-
ry nie wróży nic dobrego. W tym samym 
mieście policja przerwała nabożeństwo ad-
wentystów, a baptystom wymówiono miej-
sce spotkań. Ksiądz prawosławny, Aleksiej 
Zorin, w wystąpieniu telewizyjnym powie-
dział, że protestanci „dzielą szatę Jezusa”. 
Baptystów, zielonoświątkowców i innych 
porównał do rzymskich żołnierzy, którzy 
ukrzyżowali Jezusa. Michaił Odincow, po-
wołany przez prezydenta Władimira Putina 
przedstawiciel administracji rosyjskiej na 
Kremlu, powiedział, że nie ma politycz-
nej woli do przestrzegania wolności reli-
gijnej. Według ostatnich badań 71 procent 
ze 142 milionów obywateli Federacji Ro-
syjskiej przyznaje się do prawosławia. W 
2003 roku było ich 59 procent. Rosyjscy 
protestanci (baptyści, zielonoświątkowcy, 
charyzmatycy, luteranie, metodyści i ad-
wentyści) liczą w przybliżeniu milion osób 
(idea, 1-2/08).

Rosja – ograniczenie 
wolności medialnej 

Trans World Radio nadaje swoje chrześ-
cijańskie programy od 1954 roku. Posiada 
ponad 2000 ośrodków na całym świecie, 
włącznie z 14 międzynarodowymi stacjami 
nadawczymi. Jego programy są nadawane 
w ponad 225 językach i dialektach i obej-
mują ponad 160 krajów świata.  Zespół 
pracowników TWR składa się z ponad 2000 
osób, współpracuje on z partnerskimi orga-
nizacjami w 40 krajach. W 2007 roku orga-
nizacje te otrzymały prawie 15600 listów od 
słuchaczy w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. 
Jednak pod koniec 2007 roku, po 15 latach 
nadawania programów w języku rosyjskim, 

władze tego kraju zdjęły programy TWR 
ze swoich anten. Ponadto lokalny wy-
dział TWR nie otrzymał pozwolenia na 
nadawanie swoich programów w St. Pe-
tersburgu. Od początku tego roku zdjęto 
programy TWR ze stacji w Grigoriopolu. 
W tej sytuacji niektóre programy TWR 
zostaną przeniesione do Estonii (info-
SERV, 2/08).

Rumunia – zakładanie 
nowych zborów 

Przewodniczący Rady Kościoła Bap-
tystycznego w Rumunii, dr Otniel Bu-
naciu, mówi o ruchu baptystycznym 
jako o „biblijnie wierzących ludziach, 
których celem jest niesienie Ewangelii 
potrzebującemu światu”. Dlatego regu-
larnie odwiedza on zbory, by pomagać 
im w realizacji tego zadania. W okresie 
komunistycznym baptyści rumuńscy 
byli poddani surowym prześladowa-
niom, dopiero ostatnia dekada ubiegłe-
go wieku przyniosła im wolność. Naj-
większy zbór baptystyczny w Oradei 
liczy ponad 3000 członków, wiele zbo-
rów liczy ponad 1000 członków. Latem 
tego roku ewangelizację w Rumunii 
będzie prowadził Franklin Graham. W 
swoim sprawozdaniu z maja br. Daniel 
Trusiewicz, koordynator misji z Ra-
mienia EFB, przedstawia misjonarzy 
zakładających zbory baptystyczne w 
Rumunii. Jednym z nich jest Todor, 
który zrezygnował ze swojej pracy cie-
śli, by przewodzić małemu zborowi w 
Viseu de Sus przy granicy z Ukrainą. 
Mimo nasilającej się emigracji zarob-
kowej zbór ten nadal się rozwija i za-
kłada swoją placówkę w oddalonym o 
30 km mieście Borsa. Inny misjonarz, 
Jakob, w 2006 roku zaczął zakładać 
nowy zbór w Miercurea Nirajului. 
Jako młody małżonek i ojciec, pracu-
je przede wszystkim wśród młodych 
małżeństw. Jak sam mówi, zapraszanie 
ludzi na nabożeństwa nie zdaje egza-
minu, trzeba iść do tych ludzi. Trzeci 
misjonarz, Janos, regularnie odwiedza 
miasto Chisineu Cris, głosi tam Ewan-
gelię, rozpowszechnia traktaty. Kościół 
baptystyczny w Rumunii jest trzecim 
pod względem wielkości kościołem 
baptstycznym w Europie. Tworzą go 
1722 zbory liczące razem prawie 100 
tys. członków. W Rumunii jest też Koś-
ciół Węgierskich Baptystów – prawie 
9000 członków w 240 zborach (IPM 
news, maj 08).
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Solistka chóru Gospel Joy

The Jackson Singers
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Niewielki Osiek - położony na obrzeżach Borów Tucholskich, nieopodal 
Skórcza - latem każdego roku, od dwunastu już lat staje się polską stoli-
cą muzyki gospel. Mieszkańcy tej miejscowości przywykli już do widoku 
ciemnoskórych gości przyjeżdżających nieraz z drugiego końca świata. O 
ile zapoczątkowanie fali popularności gospelu w naszym kraju wiąże się 
– i to zupełnie słusznie – z filmem „Sister in Act” (polski tytuł – „Zakonni-
ca w przebraniu”) z Whoopi Goldberg w roli głównej, o tyle faktem jest, że 
fala ta narosła i nabrała bardziej konkretnego kierunku właśnie w Osieku i 
odbywającym się tam festiwalom. 

Tegoroczny festiwal był bardzo szczególny – ze względu na pogodę. 
Całość imprezy miała się odbyć jak zwykle w tzw. „amfiteatrze łąko-
wym”, ale pierwszy raz w historii festiwalu zdarzyło się, że dosłownie 
niemal cały czas lało. Akustykom zamókł sprzęt, a zabawa i uwielbienie 
na obficie nawodnionej łące też raczej nie należałyby do przyjemności. 
W ostatniej chwili więc zdecydowano się całą imprezę przenieść do 
kościoła parafialnego (organizatorem festiwalu jest miejscowa parafia 
rzymsko-katolicka). A ponieważ wszystko trzeba było zrobić szybko, 
pierwszego wieczora była jedna wielka prowizorka – nagłośnienie usta-
wione tak, żeby „nie było źle”, oświetlenie estradowe w wersji „absolut-
nie niezbędne minimum” i całkowity brak tzw. „odsłuchów”. Artyści po 
prostu się nie słyszeli, a i nagłośnienie pozostawiało, niestety, wiele do 
życzenia. Nie brzmiało to tak, jak brzmieć powinno, ale...

Na przekór przeciwnościom
„Gospelową ucztę” zapoczątkował wybitny polski wokalista jazzowy, Ma-

rek Bałata. Śpiewa on także pieśni gospel – m.in. brał udział w niezwykle 
interesującym projekcie artystycznym i nagraniu „Missa gospel’s” Wło-
dzimierza Szomańskiego, zrealizowanym w 2001 roku, a będącym próbą 
dostosowania muzyki gospel do wymogów liturgii katolickiej (projekt ten – 
wypada dodać – zrodził się przed laty właśnie w Osieku!). Wykonał on wią-
zankę pieśni gospel i tradycyjnych katolickich „pieśni eucharystycznych”, 
jednak w nowych, zupełnie niestandardowych aranżacjach. Po nim wystąpił 
poznański chór Gospel Joy, dla którego największym problemem była zbyt 
mała dla kilkudziesięciu śpiewaków przestrzeń wewnątrz kościółka. Tylko 
część z nich zmieściła się w prezbiterium, przy ołtarzu, reszta musiała stanąć 

w nawie. Skutkiem tego dyrygentka, Agnieszka „Baca” 
Górska-Tomaszewska, „niezupełnie” widziała wszyst-
kich chórzystów i na odwrót. „Trudno, najwyżej będę 
skakać” – skomentowała. Pomimo trudności, udało im 
się dać piękny koncert połączony z głoszeniem zgroma-
dzonym o wspaniałych rzeczach, jakie dla ludzi czyni 
Bóg.

Najwięcej problemów i powodów do narzekań mia-
ła zaproszona wielka artystka polskiej estrady, Alicja 
Majewska, występująca wraz ze znakomitym kompo-
zytorem, Włodzimierzem Korczem i Strzyżowskim 
Chórem Kameralnym. Kilkakrotnie przerywała swój 
śpiew, nie będąc pewną, czy dobrze ją słychać i czy 
brzmi właściwie. Z „prowizorką” poradziła sobie na-
tomiast znakomicie Ewa Uryga. Artystka ta – wielka 
gwiazda polskiego jazzu, śpiewająca także gospel i 
blues – cechuje się pięknym i mocnym głosem oraz 
wyjatkową charyzmą. Dała wraz ze swoim zespołem 
wspaniały, bardzo „klimatyczny” koncert – mieszając 
standardy jazzowe z pięknymi utworami gospel. 

Pierwszy wieczór zakończył się wspólnym koncer-
tem uczestników towarzyszącego festiwalowi war-
sztatów wokalnych, pod kierunkiem instruktorów 
warsztatowych: Wandy i Carmy Reese (USA), Petera 
Steinvinga (Dania) oraz Solomona Faceya (Anglia). Z 
powodu nietypowych warunków koncert był tak samo 
nietypowy – chórzyści stanowili większość (słucha-
czy była ledwie garstka); stali przodem do ołtarza,  
a tyłem do publiczności. Śpiewali chyba wszyscy 
zgromadzeni, a niejeden też zaczął tańczyć – bowiem 
radość płynąca z muzyki gospel bardzo łatwo wlewa 
się do ludzkich serc. Gospel to bardzo żywiołowy styl 
uwielbienia, „pulsujący”. I to pulsowanie było czuć! 

Na przekór przeciwnościom wieczór był naprawdę 
wspaniały. Młodzi jeszcze dość długo po tym, jak 

Gospel na niepogodę
Marcin Woźniak



Ewa Uryga
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Modlitwa aż do łez
Do Osieka co roku przyjeżdżają bardzo różni ludzie, z różnych Koś-

ciołów. Katolicy, baptyści, charyzmatycy... Ich serca łączy wiara i prag-
nienie, by wyśpiewać Bogu chwałę. Wszystkie te problemy z pogodą, 
przeniesienie imprezy do kościoła i zmiany programowe miały też dobre 
skutki. Pierwszy to całkowity niemal zanik rozgraniczenia pomiędzy ar-
tystami a słuchaczami – na łące jednych od drugich dzieliłoby minimum 
kilkanaście metrów odległości, w kościele zaś mogła być to relacja bar-
dzo bezpośrednia. Innym pozytywnym skutkiem zmian był nieplanowa-
ny wspólny wieczór uwielbienia, który miał zapełnić „ubytki programo-
we”. Zapełnił! I to jeszcze jak! 

Wspólne uwielbienie poprowadziły czarnoskóre siostry Wanda i Car-
my Reese. Kościół wypełniła modlitwa i śpiew, jakie w kościołach ka-
tolickich rzadko się widuje, a przy tym tak żarliwe, jak nawet w zborach 
ewangelicznych rzadko się zdarza. Tego wieczora wielu, modląc się, po 
prostu zaczęło płakać. Płakały też liderki uwielbienia. Bóg może dotknąć 
ludzi naprawdę potężnie bez względu na to, w jakim są Kościele. Co czy-
nił tego wieczora w ludzkich sercach? Tylko On to wie, ale zapewne dla 
wielu ludzi to muzyczno-modlitewne spotkanie i cały festiwal były na-
prawdę błogosławionym czasem. To piękne przeżycie pokazuje, że takie 
„Boże jam session” warto na stałe wprowadzić do programu festiwalu, 
gdyż stało się w tym roku jednym z najpiękniejszych jego elementów. To 
było poza programem wymyślonym przez ludzi – Bóg miał widocznie 
własny pomysł na program i być może deszcz był Panu naszemu po-
trzebny, by wszystko potoczyło się tak, jak On chciał.

Pasjonatów gospel nie odstraszyła pogoda. Naprawdę cudowni są ci 
„gospelowi ludzie”, z którymi można nie tylko wspólnie śpiewać, ale 
też przegadać po koncertach choćby i pół nocy – oczywiście głównie 

o muzyce gospel, o Bogu, ale i o życiu! Gospel jednoczy ludzi różnych 
wyznań i o różnych poglądach. Starczy przyjechać raz, by przekonać się, 
że jest się wśród przyjaciół, choć wiele kwestii wyznaniowych – nawet 
bardzo zasadniczych – nas dzieli. Ci wspaniali ludzie współtworzą ten 
festiwal i jego klimat i to oni tak naprawdę wygrali w tym roku z marną 
pogodą! Ulewy nie zagłuszyły śpiewu ani nie przygasiły „gospelowego 
ognia” w ich sercach! 

Czy warto wracać do Osieka? Też pytanie!... Oczywiście, że tak. I to 
pomimo tego, że festiwal robią katolicy, że impreza zaczyna się i kończy 
mszą i jest jeszcze kilka innych rzeczy, z którymi niewątpliwie trudno się 
pogodzić. Wielu jest takich – także spośród ewangelicznie wierzących 
chrześcijan – którzy wracają tam każdego roku.  k

koncert się skończył, wielbili Pana śpiewem przed 
kościołem, pomimo nocnej pory. Życie w Osieku w 
tych dniach zawsze jest nieco inne, więc i tych śpie-
wów raczej nikt im nie miał za złe.

„Śpiewane kazanie”
Kolejny dzień przyniósł poważne zmiany programo-

we. Miał wystąpić Zbigniew Wodecki. Zapowiadane 
było także wystawienie oratorium Ernesta Brylla i 
Włodzimierza Korcza pt. „Woła nas Pan” w „gwiaz-
dorskiej obsadzie”. Nie było to jednak możliwe ze 
względu na szczupłość przestrzeni w kościele. Można 
jednak było wysłuchać koncertu Opole Gospel Choir i 
największej gwiazdy tegorocznego festiwalu – znako-
mitej amerykańskiej grupy The Jackson Singers. 

Zespół The Jackson Singers powstał w roku 1982 w 
Indianapolis. Założył go zmarły przed sześcioma laty 
Bob Jackson. Obecnie w podstawowym składzie śpiewa 
piątka czarnoskórych wokalistów pochodzących z USA, 
Trynidadu i Afryki: Carolyne Pirulli, Joyce Lyle, Nina 
Nyambwe, Brad Summers i Fitzroy Burroughs (szef 
zespołu), którym towarzyszy trzech instrumentalistów. 
Pasjonatom muzyki gospel zapewne nie trzeba ich bliżej 
przedstawiać. Mniej zorientowanym zaś za gwarancję 
jakości artystycznej zespołu niech starczy fakt, że „Śpie-
wacy Jacksona” mają na koncie występy z tak wielkimi 
sławami estrady, jak Paul Anka, Jose Carreras czy grupa 
Smokie. „Fortepian, bębny, gitara basowa oraz śpiew na 
pięć głosów tworzą muzyczny język, który wzywa do 
przeciwstawienia się szarości życia i próby odnalezienia 
Boga w swoim życiu” – można przeczytać w materia-
łach dostępnych w internecie. I to jest prawda.

Ich posługę trafnie określa sformułowanie „śpiewane 
kazanie”, bo koncentrują się na tym, by mówić ludziom 
o Bogu. Zresztą mówią nie tylko poprzez pieśni, ale także 
pomiędzy pieśniami, budując duchowo swych słuchaczy. 
Takie są ich koncerty i nie inaczej było także w Osieku. 
Wyśpiewali oni wiele pięknych i słynnych pieśni, nie tyl-
ko z gatunku gospel, ale także praise & worship. Można 
było usłyszeć m.in.: „Let it shine”, „Soon and very soon” 
(niejeden spośród słuchaczy włączył się zapewne śpie-
wając polską wersję tej pieśni: „Wnet nadejdzie dzień, 
gdy ujrzymy Króla chwał...”), „You are good” („We 
worship You, hallelujah, hallelujah...” – tu znów niemal 
cały kościół śpiewał wraz z nimi), „You are almighty 
God”, „He’s got a whole world in his hands”, „Oh, when 
the saints go marchin’ in” czy „How I got over”, które 
przerodziło się na koniec w piękną, wyśpiewaną mod-
litwę: „Thank You, Jesus. Thank You for Poland all... 
Thank you for children... thank you for mothers...” etc. 
(„Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy za całą Polskę, za 
dzieci, za matki...” itd.). Śpiewom towarzyszyła ekspre-
sja typowa dla „czarnych Kościołów” – artyści nawet 
tańczyli na cześć Pana pośrodku kościoła!

Gdy goście skończyli śpiewać, przyszedł czas na 
wyłonienie zwycięzców festiwalowego konkursu. Za 
najlepszych młodych wykonawców gospel uznano w 
tym roku Szczecin Gospel Choir. Nagrodę odebrali oni 
z rąk ks. Zdzisława Ossowskiego, inicjatora festiwalu.



Prapoczątki
Drugi dzień wykładów rozpoczęło seminarium dla liderów, które odby-

ło się w kaplicy II zboru baptystów. Jako pierwszy wystąpił Paul Garner, 
który omówił jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów – nawet 
dla samych chrześcijan - kwestię wieku świata, a konkretnie dowody na 
młodą ziemię. 

Na początku podjął próbę wykazania, że biblijny opis stworzenia świata 
wcale nie jest symboliczny – jak się powszechnie uważa. „Tekst biblijny 
mówi nam, że Bóg stworzył cały wszechświat w zaledwie sześć dni. Ale 
co oznacza słowo »dzień«? Niemal przez cały okres historii Kościoła 
ludzie odczytywali ten tekst w jego najbardziej dosłownym znaczeniu, 
ale wraz z pojawieniem się nowoczesnych teorii geologicznych i (...) 
przekonania, że świat jest dużo starszy, niż wcześniej uważano, wielu 
chrześcijan zaczęło czuć się onieśmielonych tymi argumentami. I mieli 
potrzebę przeinterpretowania ich dotychczasowego rozumienia tego, co 
mówi Biblia. Zasugerowano, że termin »dzień« jest tylko symbolicznym 
wyrażeniem i być może słowo to odnosi się do dłuższego okresu cza-
su”. Hebrajskie słowo „yom”, podobnie jak angielskie „day” czy polskie 
„dzień” może mieć różne znaczenia i w opisie stworzenia świata mamy 
dwa: od wschodu do zachodu słońca i okres 24 godzin (dzień i noc). Wy-
kladowca zwrócił jednak uwagę, że „w Starym Testamencie, ile razy sło-
wo »dzień« jest podawane wraz z liczbą, to pada zawsze w kontekście 

zwyczajnego dnia i nie ma od tego żadnego wyjątku. 
Wydaje się, że autor bardzo jasno tu przedstawia, że 
ma na myśli zwyczajne dni – takie, jakie znamy. Zwrot 
nastał wieczór i nastał poranek także jest bardzo istot-
ny, ponieważ kiedy w innych miejscach Starego Te-
stamentu jest użyte wyrażenie wieczór i poranek wraz 
ze słowem »dzień«, to zawsze odnosi się to do zwy-
czajnego dnia. (...) Jest wiele innych hebrajskich słów, 
którymi określić można dłuższy okres czasu”. Uważa 
on, że gdyby chodziło w tym opisie o coś innego niż 
zwykły dzień, to Duch Święty natchnąłby autora, aby 
użył właśnie słów odnoszących się do dłuższego okre-
su czasu. Zresztą dosłowne rozumienie tego słowa po-
twierdza zapis przykazania, że ludzie mają pracować 
sześć dni, bo Bóg tak pracował, a siódmego dnia mają 
odpoczywać, bo i Bóg odpoczął.

P. Garner przedstawił, w jaki sposób kreacjoniści 
oszacowali wiek Ziemi. „Wiemy, że pierwszy czło-
wiek, Adam, został stworzony dnia szóstego. Jeśli dni 
stworzenia były normalnymi, 24-godzinnymi odcin-
kami czasu i możemy dojść do tego, kiedy względem 
naszego czasu został stworzony Adam, to możemy też 
odczytać, kiedy został stworzony świat. Biblia daje 
nam informacje, których potrzebujemy – w Księdze 
Rodzaju mamy dwie listy genealogii rodzinnych. (...) 
Niektórzy argumentowali, że nie są pełne, że braku-
je paru pokoleń. Nie widzę jednak, żeby argumenty 
te były bardzo silne”. Ponieważ trzeba by dodać do 
nich aż 300 pokoleń, aby dołożyć zaledwie 10000 lat, 

Jak było naprawdę  
z dziejami Ziemi?
Konferencja kreacjonistyczna w Poznaniu
część druga

Paul Garner Dr Geoff Bernard

Marcin Woźniak
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argumentacja ta prowadzi jego zdaniem do absurdu. 
„Możemy patrzeć na te genealogie, żeby oszacować z 
grubsza, kiedy został stworzony Adam. (....) Zgodnie 
z tekstem Biblii czas od Adama do Abrahama to było 
ok. 2000 lat, od Abrahama do Chrystusa ok. 2000 lat 
i od Chrystusa do naszych czasów kolejne 2000 lat.  
(...) A zatem Adam pojawił się na ziemi ok. 6000 lat 
temu. A ponieważ Biblia uczy nas, że świat jest tylko 
o kilka dni starszy od Adama, to możemy założyć, że 
jest to biblijny wiek świata” – tłumaczył.

Miliardy lat czy zaledwie tysiące?
„Oczywiście takie wyliczenie jest bardzo zaskaku-

jące dla większości ludzi, ponieważ według konwen-
cjonalnej geologii świat ma przynajmniej 4,5 miliar-
da lat. (....) Musimy przemyśleć bardzo dokładnie i 
ostrożnie to, co nauka mówi na ten temat. Czy są ja-
kiekolwiek dowody, które popierałyby biblijny wiek 
ziemi?” – było to kluczowe pytanie tego wystąpienia. 
Prelegent zwrócił uwagę, że ponad 90 proc. spośród 
setek fizycznych procesów, które bada się, aby usta-
lić wiek świata, wcale nie wskazuje na to, by można 
go było liczyć w miliardach lat. Podkreślił, że wiele z 
nich sugeruje właśnie młody wiek ziemi. Zaznaczył 
jednocześnie, że „większość z tych procesów nie da 
nam dokładnego wieku ziemi czy świata. To, co one 
nam dają, to dopuszczalny zakres, a w szczególności 
przedstawiają górną granicę wieku świata”. Inaczej 
mówiąc – świat może być młodszy, ale na pewno nie 
starszy niż na to wskazuje dany proces. Dowody, ja-
kich dostarczają nam te procesy, wskazują, że datowa-
nie wieku świata, jakie podają nam ewolucjoniści, jest 
po prostu niemożliwe. 

Spośród bardzo wielu procesów, jakie wskazują na 
dużo młodszy wiek Ziemi, niż twierdzą ewolucjoni-
ści, P. Garner wybrał zaledwie kilka, by je skrótowo 
omówić. 

Jednym z najpiękniejszych i najbardziej spektakular-
nych obiektów astronomicznych są galaktyki spiralne. 
Zalicza się do nich najprawdopodobniej także nasza ga-
laktyka. P. Garner tłumaczył: „Gwiazdy w takiej spiral-
nej galaktyce obracają się (...) wokół jej osi. (...) Mają 
one zróżnicowaną szybkość – gwiazdy bliżej osi obra-
cają się szybciej niż te na »ogonach«, i dzieje się tak, że 
ramiona spiralnej galaktyki zaczynają się skręcać. (...) 
Możemy wyliczyć, jak szybko gwiazdy te się obraca-
ją, wrzucić te dane do komputera i odtworzyć przebieg 
tych ruchów. Szybkość poruszania się tych gwiazd jest 
tak duża, że okazuje się, że już po 200 milionach lat ta 
spiralna struktura by się całkowicie skręciła! Tak cias-
no by się zwinęły te ramiona. A po 2 miliardach lat nie 
byłoby już żadnej struktury spiralnej! (...) Ale twierdzi 
się, że te galaktyki są w wieku około 10 miliardów lat”. 
Badacz podkreśla, że astronomowie są świadomi tego 
problemu i wiele wysiłku wkłada się, by go rozwikłać. 
Pojawiła się teoria „fal gęstości materii”, przemieszcza-
jących się w dysku, zaburzających materię, powodują-
cych kolejne zagęszczenia na tyle duże, by możliwe 
było formowanie się obłoków protogwiazdowych. Ale 

ta skomplikowana teoria w rzeczywistości nie daje wytłumaczenia, a nowe 
odkrycia mnożą tylko problemy z nią związane. Teoria ta nie tłumaczy, 
jak ta delikatna struktura mogła się tak długo utrzymać. „Co z tego można 
wywnioskować? Nasza galaktyka – jak się zakłada – ma 10 miliardów lat, 
ale ta spiralna struktura mówi nam, że ona nie może być starsza niż 200 
milionów lat! Pamiętajcie, że to jest tylko górny limit, bo Bóg mógł stwo-
rzyć ją częściowo skręconą!”.

Z wiekiem wszechświata, jaki szacują ewolucjoniści, nie zgadzają się 
też fakty dotyczące komet. Składają się one zasadniczo z lodu i pyłu kos-
micznego. Uważa się je za pozostałości po materii, z której uformował 
się wszechświat i zakłada się, że są one równie stare. Gdy kometa zbliża 
się do Słońca, pojawia się ogon – jest to materia, która z niej odparo-
wuje. Obliczono, że każda kometa, ilekroć zbliża się do Słońca, traci 
od 10 do 15 procent swojej masy! „Krótkoterminowe” komety obiegają 
Słońce w ciągu 200 lat lub częściej. Ich żywot jest krótki. Aby wyjaś-
nić rozbieżności pomiędzy żywotnością komety a jej domniemanym 
wiekiem, stworzono teorię mówiącą, że Układ Słoneczny zasilany jest 
ciągle nowymi kometami. Zakładano, że musi być bardzo wiele takich 
lodowych obiektów na obrzeżach Układu Słonecznego, które od czasu 
do czasu wtrącone zostają do niego i stają się kometami. Najnowsze ba-
dania jednak nie potwierdzają tej teorii. Miast miliardów takich obiek-
tów, których należało się spodziewać, odkryto zaledwie... kilkaset. „Nie 
ma wystarczającej liczby takich obiektów, żeby cały czas zasilać nasze 
niebo kometami! (...) Zakłada się, że komety mają ok. 4,6 miliarda lat, 
ale w rzeczywistości okazuje się, że ich wiek to maksymalnie 10000 lat. 
I znów mamy tutaj wiek bardzo bliski do biblijnego wieku świata – 6000 
lat!” – stwierdził naukowiec.

Kolejne argumenty za młodym wiekiem świata, jakie wskazał, nie 
są już nad naszymi głowami, w odległym kosmosie, ale w oceanach i 

Paul Garner wygłosił wykład na temat 
gwałtownego wybuchu wulkanu św. 
Heleny (stan Waszyngton, zachodnia 
część USA), do którego doszło 18 maja 
1980 roku. Eksplozja wulkanu dosłownie 
rozerwała go – w jej wyniku góra, 
sięgająca wcześniej wysokości 2.950 m. 
n.p.m., straciła aż 400 metrów wysokości! 
Eksplozja miała moc równoważną 20 
milionom ton trotylu. Wybuch trwał 
9 godzin, w trakcie których wulkan 
wydzielił tyle energii, że odpowiadało 
to 43000 bomb atomowych zrzuconych 
na Hiroszimę! 400 km2 lasu zostało 
zmiecionych z powierzchni ziemi. Do 
sąsiadującego z wulkanem jeziora 
osunęły się wielkie masy ziemi i skał, 
wywołując gigantyczną falę. Słup dymu i 
pyłu sięgał 18 kilometrów 
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na ich dnie. Każdego roku na dnie oceanów pozostaje ok. 25 mld ton 
osadów, naniesionych przez deszcz, wiatr i rzeki, z tego najwyżej jeden 
miliard ton usuwany jest w procesie subdukcji, gdy płyty dna ocea-
nicznego wsuwają się pod płyty kontynentu. Średnia grubość warstwy 
osadowej na świecie to zaledwie 400 metrów. Jest to w istocie bardzo 
mało, jeśli przyjmie się, że ich wiek to 200 milionów lat – jak to za-
kładają ewolucjoniści. „Jeśli założylibyśmy, że ilość wypłukiwanych z 
powierzchni ziemi osadów była w historii taka sama, jak obecnie (...), 
to okazuje się, że czas nagromadzenia takiej ilości osadów to jest mak-
simum 12 milionów lat! (...) Dlaczego nie ma dużo więcej tego osadu, 
w ciągu tych brakujących 188 milionów lat? Jest to niemożliwe, żeby 
wszystek ten osad został usunięty w wyniku procesu subdukcji! (...) 
Powinniśmy oczekiwać, że warstwa osadu powinna być na grubość od-
powiadającą 200 milionom lat. Ale jej tam nie ma!”. Ale i w tym wy-
padku trzeba pamiętać – podkreślił badacz – że 12 milionów lat to jest 
maksymalna granica czasowa, a w rzeczywistości czas ten mógł być 
znacznie krótszy. Wielką ilość osadu w bardzo krótkim czasie naniós-
łby taki kataklizm, jakim był potop za czasów Noego! 

Nie zgadza się też poziom zasolenia oceanów! Rocznie trafia do nich 
400 milionów ton soli – z tego na skutek różnych zjawisk ubywa zale-
dwie 27 proc. Oceany z roku na rok stają się coraz bardziej słone. Jeśli 
oceany byłyby tak stare, jak się obecnie sądzi, to powinny być tak nasy-
cone solą, że przypominałyby Morze Martwe. Nawet gdyby pierwotnie 
nie było wcale soli w oceanach (co jest raczej nieprawdopodobne), to 
obecny poziom jej stężenia zostałby osiągnięty po minimum 37 a maksi-
mum 62 milionach lat. I znów - potop by to znacznie przyspieszył. Stąd 
wniosek, że oceany mają nie więcej niż 62 miliony lat!

Brakujące groby
„Niektórzy myślą, że liczba ludzi, którzy żyją obecnie na Ziemi, jest 

problemem dla Biblii. I często ludzie zadają mi pytanie, w jaki sposób 
możemy mieć sześć miliardów ludzi żyjących obecnie, skoro zaczęliśmy 
parę tysięcy lat temu z jedną parą ludzi. – mówił P. Garner przedstawiając 
kolejny argument za młodą Ziemią. - W rzeczywistości jeśli policzyć po-
stęp geometryczny, można szybko wyliczyć, że jeżeli mielibyśmy roczny 
przyrost na poziomie zaledwie 0,5 proc. to jedna para w zaledwie 4000 
lat wygenerowałaby obecną liczbę ludzi. (...) Tak naprawdę ten argument 

możemy odwrócić. Jeśli współczesny człowiek, homo 
sapiens, pojawił się przynajmniej 100 tys. lat temu, a 
niektórzy mówią, że nawet 150 tys., to jak to jest moż-
liwe, że mamy obecnie tak mało ludzi?”. 

100 tysięcy lat to 4000 pokoleń, jeśli przyjąć (bardzo 
ostrożnie!), że jedno pokolenie to 25 lat. Ewolucjo-
niści zakładają, że przez większość tego okresu licz-
ba ludności utrzymywała się na poziomie 1 miliona 
osób. Wzrost ich zdaniem rozpoczął się niewiele ty-
sięcy lat temu, gdy ludzkość odkryła rolnictwo. Przy 
tych założeniach w ramach tych 4.000 pokoleń mu-
siało żyć ok. 4 mld ludzi. Paul Garner zwrócił uwagę, 
że w takim razie „obecnie powinny przypadać jedne 
szczątki z neolitu na każdą żyjąca osobę. Gdzie są ich 
groby? W rzeczywistości znaleziono bardzo niewiele 
grobów!”. Twierdzenie, że nie zachowały się one do 
naszych czasów, nie jest zadowalające, gdyż znalezi-
ska takie – statystycznie rzecz biorąc – powinny być 
znacznie częstsze.

„W rzeczywistości okres kamienny był znacznie 
krótszy – może zaledwie 500 lat. W obrazie biblijnym 
ten okres kamienny pojawia się zaraz po rozprosze-
niu ludzi spod wieży Babel. (...) Wtedy musieli z ko-
nieczności żyć w bardzo prymitywnych warunkach, 
ale stopniowo zorganizowali się, rozwinęli kulturę i 
miasta. (...) I to bardzo dobrze pasuje do znalezisk i 
dowodów archeologicznych. (...) Przyrost populacji 
ludzkiej i ilość miejsc pochówku wskazuje na to, że 
ludzkość jest młoda”.

„Mamy bardzo młody świat! Dowody przemawiają-
ce za młodym światem znacznie przewyższają ilość 
dowodów przemawiających za tym, że świat jest sta-
ry. Te argumenty, które by wskazywały, że świat jest 
starszy, bardzo często znajdują dobre kontrargumenty 
w ramach myślenia przeciwnego. Wniosek? Możemy 
mieć zaufanie do tego, co mówi Biblia. Jeśli możemy 
mieć zaufanie do Biblii w tak kontrowersyjnej dzie-
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dzinie, możemy z pewnością zaufać Biblii w każdej 
innej sprawie, co do której się wypowiada” – podsu-
mował P. Garner.

Małpa czy człowiek?
Bardzo ciekawy okazał się wykład dr.  Geoffa Ber-

narda, który postanowił słuchaczy zabrać w „podróż” 
przez dzieje ludzkości. „Pochodzenie człowieka, 
przeznaczenie człowieka” – taki był tytuł jego wystą-
pienia, a jego założeniem było podejście do problemu 
pochodzenia człowieka z punktu widzenia biblijnego. 
Druzgocącej krytyce poddał jednak przede wszystkim 
tradycyjny sposób przedstawiania historii ludzkości, 
w tym także sposób interpretacji znalezisk rzekomych 
szczątków przodków człowieka współczesnego. Wy-
punktował zwłaszcza wiele pomyłek, czy zwykłych 
nadużyć, których dopuścili się ewolucjoniści.

I tak w 1856 roku w dolinie Neander koło Düseldorfu 
odkryto pierwszy szkielet człowieka „neandertalskie-
go”. W 1908 roku znaleziono kolejne szczątki które 
przypisano do tej grupy. Tym razem był to prawie 
kompletny szkielet. Budowa ciała „neandertalczyka” 
cechowała się masywnością i mocno przerośniętymi 
łukami brwiowymi. Nie było i nie ma wątpliwości, że 
są to szczątki ludzkie. Inne odkrycia jednak są bardzo 
wątpliwe. W roku 2002 w Czadzie (centralna Afryka) 
odkryto czaszkę datowaną konwencjonalnymi me-
todami na 6 do 7 milionów lat. Znalezisko nazwano 
„człowiekiem z Czadu” i określono jako najbardziej 
antycznego przodka hominida. Od początku pojawiły 
się wątpliwości, bo część naukowców orzekła, że to 
czaszka szympansa, inni zaś, że samicy goryla. I rze-
czywiście, choć są pewne różnice względem czaszek 
współczesnych goryli, to nie sposób nie dostrzec po-
dobieństwa. Wielkie poruszenie w świecie naukowym 
wywołały szczątki określone jako Ardipithecus rami-
dus, odkryte po raz pierwszy w 1992 roku w Etiopii. 
Są one jednak nadzwyczaj podobne do kości czaszki 
współczesnego... szympansa. 

Dalej wymienił kompletny w 40 proc. szkielet Au-
stralopithecus afarensis, znany jako „Lucy”, a odkry-
ty w 1974 roku w północnej Etiopii. I tu były rozbież-
ności w interpretacji, przede wszystkim jeśli chodzi 
o wygląd – czy była to małpa, czy człowiek. Twier-
dzono, że miała małe nóżki odpowiadające ludzkim, 
za to bardziej małpie, zakrzywione paluszki. Tymcza-
sem  szkielet nie miał ani stóp, ani dłoni, które się 
nie zachowały; ponadto był kompletny w mniej niż 
połowie, a czaszka przypomina czaszkę współczes-
nego szympansa, znacząco różniąca się jednak uzę-
bieniem. Na podstawie tej różnicy także i inne, po-
dobne czaszki przypisano Australopithecus afarensis, 
określając jako szczątki hominidów a nie antycznych 
małp. Szczątki te datowano na ponad 3 miliony lat. W 
opinii dr. Bernarda – i wielu innych naukowców – jest 
to w rzeczywistości mieszanina kości ludzkich i mał-
pich. Faktem jest, że „Lucy” mogła chodzić w pozycji 
wyprostowanej. Na podstawie innych znalezisk twier-
dzi się, że kości stopy były podobne do szympansich. 

Naukowcom nie przeszkadza fakt, że w Laetoli (Tanzania) znaleziono 
datowane na ten sam okres odciski stóp o formie takiej samej jak nasze 
stopy. Przypisano je jednak... Australopithecus afarensis. Zadziwiająca 
niekonsekwencja! „Warto się zastanowić, dlaczego każda skamielina 
szympansopodobna lub gorylopodobna jest przypisana do rodu ludzkie-
go? Dlaczego nie jest możliwe rozpoznanie skamielin i artefaktów, takie 
jak ślady w Latetoli, które są w oczywisty sposób śladami ludzkimi?” 
– zastanawiał się naukowiec.

Dalej wspomnił Australopithecus africanus, odkryty w 1924 roku przez 
Raymonda  Darta w Taung (RPA). I ponownie różnice z czaszką gibbona 
polegające przede wszystkim na uzębieniu. Wreszcie też o Australopit-
hecus Bonsai, którego czaszka bardzo przypomina czaszkę... orangutana. 
Tyle, że znów jest odmienne uzębienie. Na podstawie wykładu można 
zadać sobie pytanie: czy te podobieństwa to tylko przypadek, czy jednak 
mamy tu do czynienia z małpami a nie przodkami współczesnych ludzi, 
jak się głosi?

Biblia a nauka
„Biblia mówi, że kiedy Bóg stwarzał człowieka, uczynił go na własne 

podobieństwo. Stworzył mężczyznę i kobietę, i błogosławił im. Kiedy 
zostali stworzeni, nazwał ich człowiekiem. (...) Jako biochemik mogę 
stwierdzić, że człowiek miał doskonałą biochemię i był doskonałego 
zdrowia. Całe stworzenie było bardzo dobre. I z tą doskonałą biochemią i 

doskonałą »konstrukcją genetyczną« człowiek mógł żyć wiecznie w cie-
le. Biblia mówi nam, że cała natura była wegetariańska. (...) Ale potem 
miała miejsce tragedia – raj został utracony na skutek upadku człowieka. 
W Piśmie Świętym jest to odnotowane jako zdarzenie, które miało kon-
sekwencje dla świata naturalnego. Natura zaczęła swoją walkę o istnie-
nie. Rozpoczyna się czas przetrwania najlepiej dostosowanych; zmiany 
adaptacyjne zachodziły szybko. Natura stała się drapieżna. Czy nie jest 
ciekawe, że gdy porównujemy antyczne skamieliny ze współczesnymi 
czaszkami, główne zmiany zachodzą w uzębieniu?”. Równocześnie czło-
wiek zaczyna umierać – bez jedności z Bogiem nie mógł utrzymać swej 
doskonałej genetyki i biochemii. Na początku ludzie żyli znacznie dłużej 
niż obecnie. Po potopie długość życia ludzkiego zaczęła się gwałtownie 
kurczyć. Nasz układ genetyczny stawał się coraz gorszy. 

Dr Bernard zwrócił dalej uwagę na kolejne bardzo ciekawe fakty. 
„Abraham żył 175 lat. Jego synowie – Izaak i Ismael – pochowali go... 
w jaskini. Ciekawy wątek – znajdujemy antyczne kości w jaskiniach! 

Wykładów z uwagą słuchali także nauczyciele i najmłodsi
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Człowiek antyczny był dużo bardziej krzepkiej postury, miał większy 
mózg, charakterystyczne łuki brwiowe... Chociaż większość naszych 
kości przestaje rosnąć, to jednak w miarę starzenia się nasze kości czasz-
kowo – mózgowe (...) rosną. Jeśli żyliśmy do 930 roku życia, mieliśmy 
bardzo wyraźne łuki brwiowe. Pytanie: jak wyglądał Adam?”. Zdaniem 
dr Bernarda w starości mógł przypominać... „neandertaczyka”.

Dr Bernard przyznał, że w jednym Karol Darwin miał rację, tytułu-
jąc jedną ze swoich książek – „Zejście człowieka” (1871 rok) „To jest 
zejście człowieka, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Ale darmowym 
darem z łaski Bożej jest życie wieczne, przez Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana”. Biblia mówi o zmartwychwstaniu ciała, o tym, że dostaniemy 
nowe ciała. Zdaniem dr. Bernarda to odnowienie dokona się przez odno-
wienie biochemiczne.

Kataklizm w „miniaturze”
To wystąpienie dr Bernard powtórzył także tego samego dnia podczas 

sympozjum dla nauczycieli. Paul Garner natomiast wygłosił wykład na 
temat gwałtownego wybuchu wulkanu św. Heleny (stan Waszyngton, 
zachodnia część USA), do którego doszło 18 maja 1980 roku. Eksplozja 
wulkanu dosłownie rozerwała go – w jej wyniku góra, sięgająca wcześniej 
wysokości 2.950 m. n.p.m., straciła aż 400 metrów wysokości! Eksplozja 
miała moc równoważną 20 milionom ton trotylu. Wybuch trwał 9 godzin, 
w trakcie których wulkan wydzielił tyle energii, że odpowiadało to 43000 
bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę! 400 km2 lasu zostało zmie-
cionych z powierzchni ziemi. Do sąsiadującego z wulkanem jeziora osu-
nęły się wielkie masy ziemi i skał, wywołując gigantyczną falę. Słup dymu 
i pyłu sięgał 18 kilometrów. Pył osiadł na sześć stanów. Największe straty 
spowodowały lawiny błota o konsystencji cementu, które popłynęły w dół 
wulkanu i dalej korytami rzek, zgarniając po drodze wszystko. Zniszczo-
nych zostało 250 domów, a 57 osób straciło życie.

Zdarzenie to stało się jakby „laboratorium”, który pomógł lepiej zro-
zumieć funkcjonowanie ziemi. Erupcja i jej skutki rzuciły wyzwanie 
jednemu z najbardziej hołubionych poglądów na temat tego, jak przebie-
gają procesy formujące ziemię, a w szczególności niektórych koncepcji 
mówiących o jej przeszłości. Była to nowa lekcja na temat formowania 
się warstw skalnych. Przekonano się, że mogą one tworzyć się bardzo 
szybko, a datowanie ich jest zawodne. W 1996 roku pobrano próbki czap 
skalnych, które utworzyły się podczas wypływu lawy w roku 1986. Pod-
dano je badaniom, m.in. pod katem tych procesów, na podstawie, które 
badane są celem ustalenia wieku skał. Tradycyjne metody datowania wy-
kazały, że próbki skał mają od 35 tys. Do 2,8 mln lat! A tymczasem była 
to skała utworzona ledwie 10 lat wcześniej! Pozwala to poddać w wąt-
pliwość wyniki stosowanych obecnie metod datowania! Stwierdzono też 
gwałtowne formowanie się warstw skalnych. Przekonano się, że war-
stwy, o których sądzono, ze gromadzą się w ciągu tysięcy i milionów lat, 
mogą tak naprawdę pojawiać się znacznie szybciej. Przekonano się, że 
także erozja może zachodzić szybciej niż sądzono. W ciągu jednego dnia 
powstały wspaniałe kaniony bardzo przypominające Wielki kanion Ko-
lorado, którego powstanie podobno trwało miliony lat. Katastrofa rzuciła 
też nowe światło na tajemnicę „skamieniałych lasów”. 

Choć trudno w to uwierzyć potwierdzenie zyskała też nowa teoria w jaki 
sposób powstały pokłady... węgla kamiennego. Dotąd sądzono, że jest on 
pozostałością roślinności rosnącej na ogromnych trzęsawiskach, gdzie 
tworzyła stopniowo grube warstwy torfu, który przez długi okres czasu 
się gromadził, a następnie, pod wpływem czynników zewnętrznych, prze-
kształcił się w węgiel. Teoria ta zyskała popularność, choć węgiel ma inną 
strukturę niż torf – jest warstwowy. Pojawiła się teoria, że węgiel powstał 
w znacznej mierze z kory drzew, która pod wpływem tarcia obłupywała 
się z pni unoszonych przez wodę skutkiem kataklizmu. Jest możliwe, że 

wody potopu zmyły roślinność, która zaczęła się unosić 
na wodzie pod postacią plątaniny roślinności, a obłupa-
na kora opadała na dno. Ta teoria znalazła częściowe 
potwierdzenie w wyniku erupcji Góry św. Heleny. Na 
dnie jeziora, na którym unosiły się pnie powalonych 
podczas wybuchu drzew, znaleziono metrową warstwę 
kory i torfu! Katastrofa była też lekcją tego, w jaki spo-
sób żyjące organizmy reagują na wielkie kataklizmy, 
jak na tereny dotknięte nią wraca życie. 

P. Garner swój wykład zilustrował pokazem slajdów. 
Słuchacze mieli okazję zobaczyć unikalne zdjęcia wul-
kanu przed, po i – przede wszystkim – w trakcie eks-
plozji. „Jako chrześcijanin i jako geolog, jestem bardzo 
zainteresowany tymi lekcjami, których się nauczyliśmy 
po wybuchu Góry św. Heleny. Ponieważ jesteśmy tak 
nastawieni, aby zawsze myśleć w kategoriach powol-
nych procesów i milionów lat. Przykład ten uczy nas, 
że czasami dane zjawiska następowały dużo szybciej, 
niż byśmy myśleli. To przypomina mi, że niektóre 
wydarzenia mogły być podobne do tych, które towa-
rzyszyły potopowi za czasów Noego”. Wykładowca 
podkreślił, że takie zdarzenia uświadamiają, że to Bóg 
trzyma stery wydarzeń. Wskazując na biblijny potop 
przypomniał, że świat ponownie zostanie zniszczony 
przy końcu świata, a „arką” dla ludzi będzie wówczas 
osoba Jezusa Chrystusa.

Tegoroczna konferencja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Dzięki niej wielu ludzi nie tylko pogłębiło 
wiedzę, poznając alternatywną wersję zdarzeń z dzie-
jów, ale także słuchało poselstwa Ewangelii. Była też 
okazja do zadawania pytań wykładowcom, z czego 
skwapliwie skorzystano. Organizatorzy zapowiadają, 
że nagrania wykładów będą dostępne na stronie www.
stworzenie.org  k
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Niniejszy artykuł nakreśla wizję, która moim zdaniem 
może być nam bardzo przydatna. Jej autor, Abraham 
Kuyper urodził się  w 1837 roku, a zmarł w 1920 roku. 
Był synem pastora reformowanego;  ukończył studia z 
zakresu literatury (1857) i filozoficzne (1858) na Uniwer-
sytecie w Leiden, następnie seminarium w tym samym 
mieście z tytułem doktorskim (1862). Początkowo ulega 
sceptycznym poglądom wykładanym na uniwersytecie i 
sam zaczyna je promować. Dzięki jednak świadectwu i 
modlitwom swej pobożnej narzeczonej, młody wybitny 
teolog nawraca się do prostego oddania Chrystusowi. Zo-
staje ordynowany w Nederlandse Hervormde Kerk (Ho-
lenderskim Kościele Reformowanym) w 1863 r. i skiero-
wany do małej miejscowości Beest. Tam, pod wpływem 
świadectwa prostej wiary ubogich parafian jednoznacznie 
opowiada się za twardą pobożnością i surowym reformo-
wanym wyznaniem wiary. Jego więzi z pogardzaną bie-
dotą (hol. Kleine luyden) pójdą zresztą dalej – do histo-
rii przejdzie jako „premier prostaczków” - ich obrońca i 
edukator. 

W 1867 r. przenosi się stamtąd na pastorat do Utrechtu, 
i w końcu do stołecznego Amsterdamu (1870 r.). Kuy-
per przewodził w swym wyznaniu frakcji Dolerenden 
(zasmuconych), która w obliczu kryzysu wiary wśród za-
równo duchownych, jak laikatu postulowała konieczność 
zgody na wyznanie wiary jako warunek zarówno ordyna-
cji na urząd pastora, jak członkostwa w kościele. Z tego 
powodu w 1886 r. wraz z 80 innymi pastorami zostaje 
zawieszony, a w 1889 r. zakłada  Nederduitsche Gerefor-
merde Kerken – wyznanie rozpoczynające istnienie z po-
nad 200 zborami, 180 tys. członków i 80 pastorami. 

W Amsterdamie zaczyna pracę publicystyczną: za-
kłada własny dziennik De Standaard (1872) oraz mie-
sięcznik De Heralt. Poznaje działacza protestanckiego, 
Groena van Prinsterera, który zaraża go wizją chrześci-
jańskiego uprawiania polityki. Kandyduje jako poseł do 
parlamentu i w 1874 zostaje wybrany. Rozpoczyna bły-

Wszystko dla Chrystusa
Abraham Kuyper i Jego wizja panowania 
Chrystusa nad światem i życiem
Mateusz Wichary

Nie istnieje nawet ziarenko piasku w kos-
mosie, o którym Chrystus, suwerenny Pan 
wszystkiego, nie mówi: ono należy do mnie!

Abraham Kuyper 

skotliwą karierę polityczną (wielo-
krotnie ponownie wybierany przez 
3 dziesięciolecia). W 1879  przejmuje 
po Groenie przywództwo w Partii Anty-
Rewolucyjnej, sprzeciwiającej się wyob-
cowaniu chrześcijaństwa w wizji uprawiania 
polityki (jest to partia jednoznacznie reformowana w swej wizji świata i 
działania). 

Pomimo, iż jego poglądy dla wielu były radykalne, okazał się bardzo sku-
tecznym politykiem. Zwieńczeniem jego kariery  były lata 1901-1905, kie-
dy po wygranych wyborach został holenderskim premierem, a stworzona 
przez niego koalicja rządowa z partią rzymskokatolicką zdołała utrzymy-
wać się przy władzy od 1888 aż do 1938 r. Był architektem tzw. pilaryzacji 
(filaryzacji) społeczeństwa, czyli tworzenia instytucji społecznych i edu-
kacyjnych równolegle przez grupy o różnych zapatrywaniach religijnych 
i światopoglądowych, na zasadzie równouprawnienia. Gorliwy rzecznik 
koncepcji niezależności edukacji od państwa, o którą rozpoczął walkę 
i którą wprowadził w końcu w Holandii jako prawo. W 1880 r. zakłada Vri-
je Universiteit (Wolny Uniwersytet), reformowaną uczelnię, której przewo-
dzi, na której wykłada teologię, i która istnieje do dziś. 

W 1898 r. zostaje zaproszony na prestiżowe Stone Lectures do Semi-
narium w Princeton w USA. Wygłasza 6 wykładów o kalwinizmie, które 
wpływają w istotny sposób na kształt przede wszystkim  kalwinizmu, ale 
i w ogóle ewangelikalnego świata w następnym stuleciu. Dlaczego? Jego 
słowa miały moc praktycznego przełożenia na życie. Przemawiał nie tylko 
jako teoretyk, ale i praktyk. Słowami G. Harincka, „powodem, dla które-
go Kuyper cieszy się dziś większym zainteresowaniem niż wszyscy inni 
chrześcijańscy teoretycy społeczni jest fakt, iż nie tylko przedstawił pewne 
interesujące myśli, ale również wcielił je w czyn” . 

Niniejszy artykuł streszcza jego całościową wizję kalwinizmu, której po-
święcił pierwszy wykład wygłoszony w USA. W skrócie, i zgodnie z ty-
tułem, jest on drogą, czy sposobem życia.  Aby osoby nie uznające się 
za kalwinistów nie zniechęciły się do czytania, dodam, że kalwinizm dla 
Kuypera nie jest jedynie kontrowersyjną dla wielu niekalwinistów nauką 
o predestynacji, ale raczej całościową chrześcijańską wizją świata, w której 
króluje Chrystus. Takiemu kalwinizmowi właśnie poświęcił swój cykl wy-
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kładów, i z pewnością może odnaleźć w nim zachętę i inspirację również 
każdy oddany Chrystusowi chrześcijanin i protestant. Kto wie, może na-
wet z takim kalwinizmem znajdzie wiele wspólnego. 

W końcu, wydaje się, że słowa Kuypera są dziś równie aktualne, co 
sto lat temu. Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z kolizji, w jaką 
zaczynają wchodzić ze sobą najważniejsze religie świata. Postawa post-
modernistyczna, która próbowała załagodzić wszelkie konflikty, rozmy-
wając dystynktywność religijnych przekonań, wydaje się raczej naiwna 
i w świetle narastających spięć iluzoryczna w swej funkcji panaceum 
na wszelkie zło. Być może rację miał polski wieszcz, iż choć „pokój 
szczęśliwość” to „bojowanie byt nasz podniebny”, i lepiej się na tą ewen-
tualność przygotować. 

  
Walka systemów
Istnieje konflikt pomiędzy modernizmem, którego źródłem jest rewolucja 

francuska, a chrześcijańskim dziedzictwem cywilizacji europejskiej. Walka 
toczy się pomiędzy wszystko obejmującymi systemami życia – bo taka jest 
natura modernizmu. „Nie ma cienia wątpliwości, że chrześcijaństwo stoi 
przed wielkim niebezpieczeństwem. Dwa systemy życia walczą ze sobą 
w śmiertelnym pojedynku. Modernizm pragnie zbudować własny świat 
w oparciu o zdolności naturalnego człowieka 
oraz stworzyć człowieka samego, w oparciu 
o naturę; z drugiej strony, wszyscy ci, którzy 
z pokorą klękają przed Chrystusem i czczą 
go jako Syna żywego Boga i Boga samego, 
zmuszeni są walczyć o swe chrześcijańskie 
dziedzictwo. Oto walka w Europie, oto walka 
w Ameryce, i również walka w moim rodzin-
nym kraju, w której sam uczestniczę wytęża-
jąc swe siły przez prawie 40 lat”. 

Jeśli chcemy prowadzić tę walkę „z nadzieją 
zwycięstwa”, powinniśmy przeciwstawić za-
sadę zasadzie; „musimy rozumieć, że w mo-
dernizmie walczy z nami siła wszystko-ogar-
niającego światopoglądu, a więc powinniśmy 
rozumieć, że musimy stanąć w światopoglą-
dzie o równie wszechogarniającej i daleko-
siężnej mocy”. On już istnieje  - i jest nim kal-
winizm. „W kalwinizmie moje serce znalazło 
ukojenie. Z kalwinizmu czerpię inspirację, 
pewność i odwagę, by stanąć na swym stano-
wisku w owym wielkim boju zasad. (...) Kalwinizm jako jedyny rozstrzy-
gający, właściwy i spójny sposób obrony protestanckich narodów przeciw 
wślizgującemu się wszędzie i obezwładniającemu modernizmowi”.  

Definicja kalwinizmu
Kalwinizm należy oczywiście zdefiniować. Można rozumieć go jako 

wyznanie, jako czyjeś poparcie dla predestynacji, a nawet jako bycie 
ofiarą dogmatycznego ciemnogrodu czy niebezpieczeństwa dla moral-
ności. Można rozumieć również jako bycie zwolennikiem kalwińskiego 
skrzydła w baptyzmie (jak Spurgeon) czy metodyzmie (jak Whitefield). 
W końcu, można kalwinizm postrzegać w aspekcie historycznym, filo-
zoficznym i politycznym:

− historycznie, chodzi o skrzydło protestantyzmu  nie-luterańskie, nie-
anabaptystyczne i nie-socyniańskie;

− filozoficznie, chodzi o system przekonań, który pod wpływem myśli 
Kalwina okazały się istotne w kilku sferach życia. 

− politycznie, jako ruch, który gwarantował wolność 
narodu przez rządy konstytucyjne - najpierw w Ho-
landii, następnie w Anglii i w końcu w USA. 

W szerokim sensie kalwinizm to również anglikanizm, 
independentyzm. Wszystko, co pozostaje w cieniu re-
formacji i nie jest ani luterańskie ani socyniańskie – jest 
zdominowane przez zasady kalwińskie. Ta różnorod-
ność wynika z wolnościowego charakteru kalwinizmu, 
w przeciwieństwie do katolickiej unifikacji przez jedną 
hierarchię, czy luterańskie poddanie władzy świeckiej. 
„Kalwinizm jest zakorzeniony w formie religii swoistej 
dla siebie, i z owej własnej, określonej religijnej świa-
domości rozwinęła się określona teologia, następnie 
porządek kościelny i następnie sposób społecznego i 
politycznego istnienia, interpretacja świata moralnych 
zasad, relacji pomiędzy naturą i łaską, chrześcijaństwem 
i światem, Kościołem i państwem, i ostatecznie sztuki i 
nauki”. Jako taki „stoi w jednej linii z innymi wielkimi 
systemami ludzkiej egzystencji, znanymi jako pogań-
stwo, islam i religia rzymska”.

A co z luteranizmem i prawosławiem? Prawosławie, 
ze względu na zdominowanie władzą świecką, „jesz-
cze nie wytworzyło formy życia z swego mistycznego 
korzenia. W krajach luterańskich wpływ władzy świe-
ckiej zagrodził drogę ujawnieniu się duchowej zasady. 
Stąd jedynie o rzymskokatolikach można powiedzieć, 
że wcielili swą myśl życiową w świat pojęć i instytucji 
charakterystycznych dla siebie. Ale obok wiary rzym-
skiej, w opozycji do niej, pojawił się kalwinizm, nie 
jedynie jako inny ustrój Kościoła, ale zupełnie inna 
forma życia człowieka, która dostarcza społeczności 
ludzkiej innej metody istnienia, i zaludnia świat serc 
ludzkich innymi ideałami i pojęciami”. 

W powyższym wywodzie Kuypera widać nacisk na 
holistyczność wiary. System wiary musi się „wcielić” 
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przez wykształcenie swoistych sobie pojęć, norm, in-
stytucji, zwyczajów, etyki. Bez tego jest bezbronny, 
wchłaniany przez inne, silniejsze, bądź marginalizo-
wany. Protestantyzm, w jakiejś swojej wersji, musi 
być czymś takim, albo nie jest niczym istotnym. Kuy-
per pokazuje, że właśnie w swym kalwińskim wyda-
niu protestantyzm czymś takim się okazał.

Potrzeba całościowej wizji
Kalwinizm zajął się nie tylko teologią, ale „życiem”.  

Narody kalwińskie (Szkoci, Holendrzy, Szwajca-
rzy) są praktyczne, nie filozofujące. Ich przekonania 
sprzęgały się bardzo mocno ze sposobem życia; nie 
pozostawały jedynie czczą teorią. Obecnie jednak ist-
nieje potrzeba „spojrzenia na nasze istnienie w lustrze 
naszej świadomości” ze względu na zanik owej wi-
zji, jaką cechowali się kiedyś świadomi protestanci, 
odpowiedzialni za wytyczenie dzisiejszych szlaków 
wiary i działania:

„W Kościele katolickim wszyscy [wierni] wiedzą, po 
co istnieją, ponieważ doświadczają owoców rzymskiej 
spójności systemu życia. Nawet w islamie znajdujemy 
tę samą siłę przekonania, czym jest życie, ze względu 
na wpływ jednej zasady. Jedynie protestantyzm błą-
dzi po pustyni bez celu i kierunku, idąc to tu, to tam, 
bez żadnego postępu. Spowodowane jest to faktem, 
iż pośród protestanckich narodów panteizm, zrodzony 
przez nową niemiecką filozofię i zawdzięczający swą 
podstawę koncepcji ewolucji Darwina, rości sobie co-
raz większe prawa do przewodzenia w każdej sferze 
życia ludzkiego, nawet w teologii. Pod różnymi pre-
tekstami próbuje zniszczyć podstawy naszych chrześ-
cijańskich tradycji, decydując się nawet na zamianę 
dziedzictwa naszych ojców na beznadziejny współ-
czesny buddyzm. Wiodące koncepcje powstałe przez 
rewolucję francuską przy końcu poprzedniego oraz w 
łonie filozofii niemieckiej w trakcie obecnego [XIX 
– przyp. MW] wieku wspólnie formują ogląd świata 
całkowicie opozycyjny do tego naszych ojców”. 

Dalej Kuyper pyta: „Dlaczego więc my, chrześcija-
nie, stoimy tak słabi wobec tego modernizmu? Cze-
mu nieustannie ustępujemy pola?”. Oto dlaczego: 
„Po prostu dlatego, że nie posiadamy żadnej równie 
spójnej koncepcji istnienia, która jedynie dodałaby 
nam  owej niepohamowanej energii zdolnej odrzucić 
przeciwnika z linii frontu”. Oto nasza największa po-
trzeba; własne źródło duchowej i kulturowej energii, 
która jest w stanie zasilić szeregi protestantów w chę-
ci, siłę i metodę dla swoistego sobie działania. 

To źródło w protestantyzmie znajdujemy jedynie 
w kalwinizmie: „Owej jedności pojmowania życia jed-
nakowoż nigdy nie odnajdziemy w niejasnym pojęciu 
protestantyzmu, unoszącego siebie lada wiatrem, miota-
jącego na różne strony, ale odnajdziemy w owym potęż-
nym procesie dziejowym, który kalwinizm wykopał jako 
kanał przeznaczony dla własnych strumieni życia. Jedy-
nie poprzez ową jedność spojrzenia, którą spotykamy w 

kalwinizmie, wy – w Ameryce i my – w Europie możemy być wyposażeni 
jeszcze raz, by stanąć do walki, obok rzymian [rzymskich katolików - red.], 
w walce ze współczesnym panteizmem. Bez owej jedności punktu wyjścia 
i spójności spojrzenia na życie na pewno stracimy moc zachowania włas-
nego, niezależnego podejścia, a nasza energia, niezbędna, by stawić opór, 
zaniknie... Kalwinizm nie jest częściowym ani nie był jedynie czasowym 
fenomenem, ale jest tego rodzaju wszystko-ogarniającym układem zasad, 
gdyż – zakorzeniony w przeszłości –  jest w stanie wzmocnić nas dzisiaj i 
napełnić nadzieją na przyszłość”.

Trzy podstawowe wytyczne życia
Co to znaczy? Otóż wszystko-ogarniający układ zasad jakiegokolwiek 

rodzaju, charakteryzuje się własnym, swoistym ujęciem „trzech funda-
mentalnych odniesień wszelkiego istnienia ludzkiego” (20), mianowicie: 
względem Boga, względem człowieka i względem świata. 

Relacja względem Boga
Punktem wyjścia jest tu relacja do Boga; „nie przypadkowo, ale impe-

ratywnie”. Dzieje się tak ponieważ, jeśli coś ma „wycisnąć swe piętno 
na całości naszego życia, musi wyłonić się z tego miejsca naszej świa-
domości, w którym nasze życie wciąż jest nierozczłonkowane i jest sca-
lone w swej jedności – nie w rozchodzących się pędach winorośli, ale 
w korzeniu, z którego wszystkie się rozchodzą. Ten punkt, oczywiście, 
tkwi w kontraście pomiędzy wszelką ograniczonością naszego życia oraz 
nieograniczonym, które jest poza nim. Tu jedynie odnajdujemy wspólne 
źródło, z którego różnorakie strumienie naszego istnienia wytryskują i 
zaczynają własny bieg. (...) A zatem wielkie ruchy przemian w histo-
rii, które nie wytryskują z tego najgłębszego źródła, zawsze są jedynie 
częściowe i przemijające, a znów jedynie owe historyczne dzieła, które 
powstają z tych najgłębszych źródeł istnienia człowieka, angażują całość 
jego życia i przez to posiadają konieczną trwałość”. 

Tak więc pogaństwo widzi i czci boga w naturze – czy jest to prosty 
animizm, czy wyrafinowany buddyzm. Dlatego, iż wyraźnie definiuje 
owo własne źródło, „jest w stanie wytworzyć własną formę dla całości 
istnienia ludzkiego życia”.  Podobnie islam, w którym Bóg jest absolut-
nie inny od stworzenia oraz rzymski katolicyzm, w którym Bóg „wcho-
dzi w więź ze stworzeniem poprzez mistyczne pośredniczące połączenie, 
którym jest Kościół – nie jako mistyczny organizm, ale jako widzialna, 
namacalna, wyraźna instytucja”.  

Bezpośredni kontakt z Bogiem
Otóż, „obok i w kontraście do tych trzech, kalwinizm zajmuje swe miejsce 

z fundamentalną myślą jednakowo doniosłą. Nie szuka Boga w stworze-
niu, jak poganizm; nie izoluje Boga od stworzenia, jak islam; nie mianuje 
się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, jak uważają rzymianie; 
ale ogłasza wyjątkową myśl, iż – choć wywyższony w majestat ponad 
wszelkie stworzenie – Bóg wchodzi w bezpośrednią więź ze stworzeniem 
jako Bóg Duch Święty”. Nie istnieje więc „inna łaska oprócz tej, która 
przychodzi do nas bezpośrednio od Boga. W każdym momencie naszego 
istnienia całość naszego duchowego życia znajduje się w Bogu samym”. 
Właśnie dla zagwarantowania owej bezpośredniości i natychmiastowości 
łaski predestynacja jest doktryną tak w kalwinizmie podkreślaną: „nie dla 
oddzielania człowieka od człowieka ani ze względu na naszą własną py-
chę, ale by zagwarantować, od wieczności na wieczność, naszej najgłęb-
szej istocie, bezpośrednią i natychmiastową komunię z Żywym Bogiem”  
Kościół więc, w przeciwieństwie do rzymskiego katolicyzmu, nie jest tu 
pośrednikiem, ale raczej sam beneficjentem łaski, stojąc „w wierze [i dzię-
ki niej jedynie] w kontakcie z Wszechmocnym”. 
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Kuyper odpowiada następnie na dwa możliwe zastrzeżenia. Po pierw-
sze, dlaczego przypisuje ową zasadę kalwinizmowi, a nie protestanty-
zmowi w ogóle? Otóż, „Luter, tak jak Kalwin, mówił o bezpośrednim 
kontakcie z Bogiem, ale Luter ujął go z subiektywnej, antropologicznej 
strony, nie z obiektywnej, kosmologicznej, jak Kalwin. Punktem wyj-
ścia dla Lutra była wyjątkowo soteriologiczna zasada usprawiedliwiają-
cej wiary; podczas gdy zasada Kalwina rozciągała się znacznie szerzej, 
wyszedł on bowiem od ogólnej kosmologicznej zasady suwerenności 
Boga”.  Z tego powodu Luter wciąż postrzegał Kościół jako „nauczy-
ciela” stojącego między Bogiem a wiernym, podczas gdy „Kalwin był 
pierwszym, który szukał Kościoła w samych wiernych”. Luter, na ile 
potrafił, zachował rzymską sakramentologię, „podczas gdy Kalwin był 
pierwszym, który wyrysował linię rozciągającą się bez pośredników od 
Boga do człowieka i od człowieka do Boga”. W końcu, reformacja luter-
ska za źródło miała władzę książęcą, skutkiem czego od niej stała się w 
pełni zależna i „dlatego nie była w stanie zmienić ani socjalnie, ani poli-
tycznie życia zgodnie ze swą zasadą. Luteranizm ograniczył się wyłącz-
nie do wymiaru eklezjalnego i teologicznego, podczas gdy kalwinizm 
wycisnął swój wzorzec w i poza Kościołem, na wszelkich dziedzinach 
ludzkiego życia”. 

Po drugie, jeśli każdy wszystkoogarniający układ zasad rozpoczyna od 
Boga, to co z modernizmem, który z religią zerwał? Oto odpowiedź. „Jeśli 
wyłączysz ze swych pryncypiów wszelkie wzmianki o Żywym Bogu, jak 
to widać w wołaniu »ni Boga, ni pana«, z pewnością tworzysz zdecydowa-
nie określone stanowisko własnej relacji do Boga” (23). Była to deklaracja, 
iż „odtąd Bóg jest traktowany jako siła wroga, jako trup, jeśli jeszcze nie 
dla serc, to przynajmniej dla państwa, społeczeństwa i nauki. Z pewnością, 
przechodząc z francuskich do niemieckich rąk modernizm nie mógł zado-
wolić się tą prostą negacją; ale rezultaty pokazują, jak od tego momentu 
ubrał się czy to w panteizm, czy agnostycyzm, i w każdym z tych przebrań 
dalej zachowuje Boga z daleka od praktyki i teorii życia” (23-24). 

Warto dodać – mówi Kuyper – że kalwiniści swej zasady sobie nie wy-
koncypowali gdzieś w zaciszu bibliotek. „Bóg sam zasiał ją w sercach 
jego bohaterów i głosicieli. (...) Kalwinizm nigdy nie spalał kadzidła na 
ołtarzykach geniuszu, nie budował pomników swym bohaterom, rzadko 
kiedy wskazuje ich z nazwiska. (...) Kalwinizm pojawił się we wszystkich 
krajach Europy Zachodniej, a pojawił się pośród tych narodów nie dlatego, 
że po ich stronie był Uniwersytet albo dlatego, że naukowcy poprowadzili 
ludzi, albo ponieważ władze świeckie do tego ich przymusiły, ale wypły-
nął z serc samych ludzi, rzemieślników i rolników, handlowców i sług, ko-
biet i panien; i w każdym przypadku okazywał te same cechy, mianowicie 
silną pewność zbawienia wiecznego, nie tylko bez interwencji Kościoła, 
ale często nawet wbrew Kościołowi. Serce ludzkie doszło do pojednania 
ze swym Bogiem; posilone tą społecznością odkryło swe wysokie i święte 
powołanie, by uświęcać każdą dziedzinę życia oraz wysiłek przez ofiaro-
wanie ich Bogu; i dlatego kiedy [byli oni] zmuszani do wyparcia się swej 
wiary, okazywało się to dla nich niemożliwe, by zaprzeć się ich Pana; (...) 
nie Kalwin był tego autorem, ale Bóg”.  

Relacja względem drugiego człowieka
Drugą fundamentalną cechą ogarniającego wszystko sposobu myślenia 

jest własne ujęcie relacji międzyludzkich. I tak w pogaństwie, gdzie Bóg 
przebywa w stworzeniu, następuje przebóstwienie różnic społecznych, 
„boska wyższość przejawia się we wszelkiej ludzkiej wielkości”. W isla-
mie uwypuklono drastycznie różnice między mężczyzną a kobietą.   Kato-
licyzm, „zakorzeniony w chrześcijańskiej ziemi, przezwycieża absolutny 
charakter różnic, i traktuje je względnie, aby interpretować wszelkie relacje 

międzyludzkie hierarchicznie. Istnieje hierarchia po-
między aniołami Boga, hierarchia w Bożym Kościele 
i również hierarchia pomiędzy ludźmi, co prowadzi do 
całkowicie arystokratycznego pojmowania życia, jako 
wcielenia ideału”. Dalej, „modernizm, zaprzeczając i 
niszcząc wszelką różnorodność, nie spocznie, dopóki 
nie zrobi z mężczyzny kobiety i z kobiety mężczyzny, 
zrównując wszelkie różnice do jednej klasy, nie zabije 
życia zakazując wszystkiego, czego nie da rady przy-
kroić  do jednej uniwersalnej miary. Jeden rodzaj musi 
być odpowiedzią na wszystko; jednorodność wszelkich 
form; jeden stan i jeden i ten sam model rozwoju życia 
dla wszystkiego; a cokolwiek wykracza albo nie mie-
ści się w tym jednym schemacie, jest postrzegane jako 
obraza dla powszechnej świadomości”.  

Równość w różnorodności
A jaką logiką kieruje się kalwinizm? „Skoro kalwinizm 

umieszcza nasze całe ludzkie istnienie bezpośrednio 
w Bożej ręce, to wynika z tego, że wszyscy mężczyźni 
i kobiety, bogaci czy biedni, słabi czy silni, tępi i utalen-
towani, jako stworzenia Boże i jako zatraceni grzesznicy, 
nie mogą sobie w żaden możliwy sposób  rościć prawa 
do panowania jeden nad drugim. Stąd stoimy przed Bo-
giem jako równi, i skutkiem tego jako równi również 
przed sobą nawzajem. Nie możemy więc rozpoznawać 
jakichkolwiek innych różnic między ludźmi, prócz tych, 
które zostały narzucone przez Boga samego, przez które 
nadał autorytet jednym nad drugimi, lub pobłogosławił 
jednych większą ilością talentów niż innych, aby czło-
wiek mający ich więcej służył temu, który ma ich mniej, 
i w tym służył swemu Bogu”. Tak więc kalwinizm 
„związał się, by wyrazić się w demokratycznym pojmo-
waniu życia, w ogłaszaniu wolności narodów i nie spo-
cząć, dopóty tak politycznie, jak społecznie każdy czło-
wiek, po prostu ze względu na fakt, iż jest człowiekiem, 
nie będzie traktowany z szacunkiem i jako stworzony na 
podobieństwo Boże”. 

Relacja względem świata
Trzecie fundamentalne odniesienie w systemie 

światopoglądu to postawa do świata. Pogaństwo 
„szacuje świat zbyt wysoko, dlatego do pewnego 
stopnia zarówno się jego obawia, jak i się w nim 
gubi”. Z przeciwnej strony „islam szacuje świat zbyt 
nisko, drwi sobie zeń i tryumfuje nad nim przez się-
ganie ku wizji świata zmysłowego raju”. Rzymski 
katolicyzm postrzega „Kościół i świat jako zwró-
cone przeciw sobie, pierwszy jako uświęcony, a 
drugi jako wciąż pozostający pod przekleństwem. 
Wszystko poza wpływem Kościoła pozostaje pod 
wpływem demonów, dopiero egzorcyzm wyrzu-
ca owe demoniczne siły z wszystkiego, co Kościół 
wziął pod swą opiekę, wpływ i inspirację. Stąd w 
chrześcijańskim kraju całe życie społeczne musi być 
otoczone skrzydłami Kościoła. Władze muszą  być 
namaszczone i związane wyznaniem wiary; sztuka i 
nauka znajdują się pod zachętą, ale i cenzurą; handel 
i przemysł są związane z Kościołem przez istnienie 
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gildii; od kołyski do grobu życie rodziny znajduje się 
pod kościelną strażą” . 

Suwerenność różnorodnych sfer życia
Kalwinizm natomiast również ten wymiar umieszcza 

„przed Bożym obliczem”, przez co wskazuje na źród-
ło szacunku ku niemu jako Bożemu stworzeniu, „i od 
razu dowiódł wielkiej zasady, że istnieje specyficzna 
łaska, która powoduje zbawienie, ale istnieje rów-
nież łaska powszechna, przez którą Bóg, utrzymując 
życie świata, uwalnia okowy przekleństwa, które na 
nim ciąży”. Stąd „Kościół ustępuje, aby być niczym 
więcej ani mniej niż zgromadzeniem wiernych; a w 
każdej dziedzinie życie świata nie emancypuje się od 
Boga, ale od panowania Kościoła. Stąd życie rodzin-
ne odzyskuje swą niezależność; handel i rzemiosło 
uświadamia sobie swą siłę w wolności; sztuka i nauka 
zostają uwolnione z wszelkich kościelnych okowów 
i przywrócone do własnych inspiracji, a człowiek 
zaczyna rozumieć poddanie sobie wszelkiej natury z 
jej ukrytymi siłami i bogactwami jako święte powoła-
nie, nałożone na niego przez pierwotne przykazanie z 
Raju: »panuj nad nimi«.  Stąd przekleństwo już dłużej 
nie spoczywa na świecie samym, ale na tym, co w nim 
jest grzeszne, i zamiast uciekania od świata do klasz-
torów pojawia się w nim obowiązek służenia Bogu w 
świecie, na każdym możliwym miejscu. Uwielbienie 
Boga w Kościele a służba Jemu w świecie – to sta-
ło sie inspirującym impulsem, przy czym w Kościele 
sił nabiera się właśnie po to, aby odeprzeć pokusy i 
grzech w świecie. W ten sposób purytańska powścią-
gliwość idzie ręka w rękę z rekonkwistą całości życia 
i świata”. 

Anabaptyzm jest odpowiedzią skrajnie różną – roz-
poczyna od tej samej ucieczki co klasztory, rozciągając 
ją jedynie na wszystkich wierzących. Królestwo Boże 
jest tylko w Kościele; zasada brania całości życia pod 

skrzydła Kościoła jest dobra, problemem w Kościele rzymskim była jedy-
nie jakość Kościoła. Podsumowując więc perspektywę kalwińską, uważa 
ona, iż „w całym świecie przekleństwo jest powstrzymywane przez łaskę, 
życie świata należy szanować w jego niezależności, oraz iż w każdej dzie-
dzinie musimy odkrywać bogactwa i rozwijać potencjał ukryty przez Boga 
w naturze i życiu człowieka”. 

Kalwinizm a logika dziejów
Podsumowując, kalwinizm spełnia więc kwalifikacje niezbędne dla sy-

stemu zasad ogarniających całość egzystencji. Dlaczego jednak miałby być 
lepszy, słuszniejszy niż pozostałe? Kuyper argumentuje: dowodzi tego miej-
sce w wielowiekowym ruchu postepu. „Istnieje tylko jeden strumień świata, 
szeroki i życiodajny, który od początku niesie w sobie obietnicę przyszłości” 
(32). To strumień wypływający z Bliskiego Wschodu, i cały czas posuwa-
jący się ze Wschodu na Zachód. Z starożytnych cywilizacji, przez Grecję, 
Rzym, Europę zachodnią i północną, do Stanów Zjednoczonych. I „choć 
sekret przyszłości wciąż spowija mgła tajemnicy, kierunek tej światowej 
rzeki ze wschodu na zachód jest nie do podważenia. Dlatego mam prawo 
stwierdzić, że pogaństwo, islam i religia rzymska są trzema następującymi 
po sobie formacjami, które ów ruch osiągał, podczas gdy dalsze jego nastę-
powanie przeszło w ręce kalwinizmu, oraz iż kalwinizm jest obecnie wy-
pierany przez przewodni wpływ modernizmu, córki francuskiej rewolucji”. 
Rozwój ów nie jest automatyczny, raczej organiczny, wypływający ze staro-
żytnych, istniejących od dawna źródeł. Największe współczesne osiągnięcia 
zawdzięczamy niemniej nie „Hiszpanii ani Austrii, ani nawet Niemcom, ale 
kalwińskim narodom Holandii i Anglii XVI w.”. Obecna sytuacja to walka 
„energii kalwinizmu, pochodzącej sprzed Bożego tronu, posiadającej swe 
źródło w Słowie Bożym, (...) oraz jego karykatury w rewolucji francuskiej, 
która ogłasza swą niewiarę w »Boga ni pana«”. Kalwinizm jest więc jedną 
z ostatnich faz rozwoju ludzkości, której „wysokim powołaniem jest wciąż 
wpływać na przyszły rozwój żywota ludzkości”. 

Kalwinizm a samodzielność człowieka
Dalej, „kalwinizm powstał wśród ludzi”. Wskazuje to jego wyjątkową w 

nich i dla nich funkcję: „W krajach luterańskich to władze świeckie pro-
wadziły przemiany społeczne, ale w Szwajcarii, pomiędzy hugenotami, w 
Belgii, Holandii, w Szkocji i również w Ameryce ludzie sami wywołali 
ów impet zmian. Wydaje się, że dojrzali, że osiągnęli wiek dorosły”. Kal-
winizm jest więc ruchem dorosłej, dojrzałej ludzkości, która odnajdując 
bezpośredni kontakt z Bogiem jest w stanie wziąć odpowiedzialność za 
swą egzystencję we wszelkich sferach stworzonego świata. Jest nie tylko 
jedną z wielkich form istnienia obok poganizmu, islamu i drogi rzymskiej, 
„ale również spełnia wszelkie warunki dla rozwinięcia ludzkości ku na-
stępnemu etapowi”. Kuyper jego wizji nam nie przybliża, ale na pewno 
jest to rozwój ku dalszej dojrzałości. Co ważne, kalwinizm nie tylko ów 
potencjał posiada, również wie, jak go ziścić. „Tylko kalwinizm uzbraja 
nas w niezmienną zasadę, przez siłę której gwarantuje nam pewne, choć 
dalekie od łatwego, zwycięstwo”.  

Podsumowanie
Kalwinizm jest więc przemieniającą wizją istnienia na tym świecie, wi-

zją zasianą przez Ducha w sercach ludzi oddanych Chrystusowi. Tymi 
słowami kończy się pierwszy z wykładów Abrahama Kuypera, wygło-
szony 110 lat temu. Kolejne rozwijały ową wizję w konkretnych aspek-
tach - dotyczyły relacji kalwinizmu do religii, polityki, nauki, sztuki 
i przyszłości. Wszystkich zainteresowanych odsyłam  do wskazanego 
źródła. Mam również nadzieję, iż ów artykuł zachęcił Czytelników do 
odkrywania znaczenia swego życia w tak wspaniały sposób dotkniętego 
przez Boga oraz odważnego konfrontowania innych „zasad życia”.  k
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Kazanie

Pewna kobieta wspominała, jak w dzieciństwie chodziła z rodzicami na 
lody. Jej tata często pytał swoją żonę, jakie smaki lodów ma jej zamówić. 
Jej mama często odpowiadała mężowi słowami: „Zaskocz mnie”. Mąż 
wybierał takie lody, które najczęściej okazywały się miłymi niespodzian-
kami dla jego żony, którą kochał.

W pewnym krótkim rozważaniu biblijnym autorka zapytała: „Czy 
lubisz niespodzianki? Czy kiedykolwiek odważyłbyś się powiedzieć 
Bogu: „Zaskocz mnie”? Wielu z nas bałoby się to uczynić. Oczywiście 
wierzymy, że Bóg jest dobry i że nas kocha. Mimo to obawiamy się, że 
nie spodoba nam się to, co Bóg dla nas wybierze”. 

Cytowane na wstępie słowa samego Boga zapisane w Księdze Izajasza 
w sposób nie budzący wątpliwości przekonują nas, że Boża wyobraźnia 

jest większa od naszej, a Boże możliwości są również 
o wiele większe od naszych. To Pan Bóg jest i może 
być autorem największych niespodzianek i zaskoczeń, 
ponieważ Jego myśli i Jego drogi są zupełnie inne niż 
nasze myśli i nasze drogi! Czy w takiego Boga wie-
rzymy?

Kiedy czytamy Pismo Święte, możemy bardzo 
wyraźnie zaobserwować, że Pan Bóg tak często był 
mistrzem niespodzianek, zaskakując zarówno po-
szczególnych ludzi, jak i całe zbiorowości ludzkie. 
Pierwszy przykład pochodzi z 2 Księgi Mojżeszowej 
3:10-12, gdzie czytamy słowa skierowane do Mojże-
sza: Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wy-
prowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. A Moj-
żesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do 
faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I 
odpowiedział (Bóg): Będę z tobą, a to będzie dla cie-
bie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz 
lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Mu-
simy zdać sobie sprawę, jak niezwykłą i zaskakującą 
propozycję złożył Mojżeszowi Pan Bóg. Człowiek 
ten bowiem spędził 40 lat na pustyni (Dz. 7:30), wy-
ciszył się i stał się pasterzem trzody swojego teścia 
Jetry, kapłana Midianitów (2 M 3:1). Ponadto posu-
nął się w latach, bo w momencie niespodziewanego 
spotkania z Bogiem przy płonącym krzewie miał 80 
lat (2 M 7:7). Zapewne myślał sobie: już tak wie-
le dobrych i złych chwil przeżyłem, a teraz przeży-
wam jesień swojego życia. To, co najlepsze mam już 
za sobą, bo trudno w tym wieku snuć jakieś plany 
i myśleć o jakichś nowych rzeczach. Tymczasem w 

Zaskocz mnie, Panie!
Bo myśli moje, to nie myśli 
wasze, a drogi wasze, to nie 
drogi moje – mówi Pan. Lecz 
jak niebiosa są wyższe niż 
ziemia, tak moje drogi są 
wyższe niż drogi Wasze i myśli 
moje niż myśli wasze  
(Iz 55:8-9).

Andrzej Seweryn

1� • SŁOWO PRAWDY • Numer 8 | wrzesień 2008



jego życie wkracza  Pan Bóg – mistrz niespodzia-
nek, i stawia przed Mojżeszem wielkie wyzwanie i 
wielkie zadanie: wyprowadzić lud izraelski z Egip-
tu i przewodzić mu w czasie wędrówki po pustyni! 
Mojżesz był totalnie zaskoczony i przekonany, że do 
tego zadania zupełnie się nie nadaje. Dlatego zaczął 
się wymawiać, że nie jest człowiekiem wymownym 
i widział zapewne jeszcze wiele innych własnych 
ograniczeń, skoro w końcu sprzeciwił się Bogu 
i powiedział: Proszę, Panie, poślij kogoś innego                   
(2 M 4:13). Pan Bóg rozgniewał się na niego, ale 
nie zrezygnował ze swoich dalekosiężnych planów 
i nie zwolnił Mojżesza z tego zadania. Jak bardzo 
zmieniło się odtąd życie tego męża Bożego! Bo myśli 
moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi 
moje – mówi Pan – który zaskakuje nas na przekór 
naszych ograniczeń i obaw.

Drugi przykład dotyczy całego narodu izraelskie-
go, który wyszedł z Egiptu pod wodzą Mojżesza 
i znalazł się na pustyni. Egipcjanie szybko zmienili 
zdanie i zaczęli ścigać Izraelitów, doganiając ich nad 
Morzem Czerwonym. W 2 Księdze Mojżeszowej 
czytamy: A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy 
podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną 
za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izra-
elscy do Pana (…). Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie 
bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, 
której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj 
oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za 
was walczyć będzie, wy zaś milczcie! (2 M 14:10-14). 
Trzeba w tym miejscu zauważyć, że strach, wręcz 
przerażenie Izraelitów było w tym momencie najzu-
pełniej uzasadnione. Przecież wychodząc z niewoli 
złupili Egipcjan, pożyczając od nich wiele szat oraz 
srebrnych i złotych przedmiotów (2 M 12:35-36). A 
teraz rozwścieczeni wrogowie nadciągali i sytuacja 
wydawała się po ludzku beznadziejna: za plecami 
mieli armię egipską, a przed sobą morze. Tymczasem 
Pan Bóg totalnie zaskoczył Mojżesza i cały naród 
izraelski. W dalszej części biblijnej opowieści czyta-
my: Potem rzekł Pan do Mojżesza: Dlaczego wołasz 
do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty 
zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad 
morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środ-
kiem morza po suchym gruncie (2 M 14:15-16).

Naród wybrany znalazł się w sytuacji bez wyjścia. 
Ale dla Boga nieograniczonych możliwości nic nie jest 
niemożliwe, więc powiada do Mojżesza i Izraelitów: 
Idźcie! To ja sprawię, że nawet morze nie będzie dla 
was przeszkodą nie do przebycia, a wasi wrogowie zgi-
ną i nie zobaczycie ich więcej! Boże drogi to nie drogi 
nasze! Jego myśli i plany przekraczają nasze najśmiel-
sze oczekiwania! Pan Bóg potrafi totalnie zaskoczyć!

Podobnie było z prorokiem Jonaszem, który sprze-
ciwił się woli Bożej i nie chciał pójść do Niniwy 
– stolicy Asyrii ze złą nowiną o zaplanowanej przez 
samego Boga zagładzie miasta z powodu grzechu 
jego mieszkańców. Uciekł więc sprzed oblicza Pana i 
udał się w rejs statkiem na drugi koniec świata. Wtedy 

rozpętał się straszny sztorm i pasażerowie odkryli, że stało się to z po-
wodu nieposłuszeństwa proroka. Rzekli więc do niego: Co poczniemy z 
tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas? (…). Wtedy rzekł do nich 
(Jonasz): Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i za-
niecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza 
(Jon 1:11-12). Jonasz był świadomy swojej winy i szczerze krytyczny 
wobec siebie. Zasłużył na śmierć i był gotowy ponieść słuszną karę, by 
jednocześnie uratować niewinnych ludzi, którzy razem z nim płynęli. 
Kara została wykonana, ludzie wyrzucili go za burtę w fale rozszalałego 
morza, które przestało się burzyć. Ale czy był to koniec historii Jonasza? 
Przecież nie miał szans przeżyć! Ale drogi Boże są inne niż nasze, więc 
Stwórca zaskoczył Jonasza totalnie i to trzy razy! Pierwszy raz, kiedy 
wyznaczył wielką rybę, która połknęła Jonasza i Pan Bóg zachował go 
w ten sposób przy życiu (Jon 2:1). Drugi raz, kiedy ponownie wezwał 
Jonasza: Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mu 
poselstwo, które ci przekazuję (Jon 3:2). Poselstwo to brzmiało bardzo 
groźnie: pozostało zaledwie 40 dni do zburzenia Niniwy!! Tak postano-
wił Bóg i teraz Jonasz ogłosił to w stolicy swoich wrogów z niezwykłą 
odwagą i determinacją! Nie był to jednak koniec Bożych niespodzianek, 
bo kiedy minęło 40 dni, Niniwa nie została jednak zburzona! Dlaczego? 
Czyżby Bóg nie dotrzymał słowa i naraził na szwank reputację i wiary-
godność proroka, którego powołał do tego trudnego zadania? Otóż – jak 
czytamy w Księdze Jonasza – wszyscy mieszkańcy Niniwy uwierzyli w 
Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali (…). A gdy 
Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy 
użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił 
tego (Jon 3:10). 

Prorok liczył na Bożą zemstę na wrogach, a tymczasem Bóg im przeba-
czył! Zaskoczenie było tak wielkie, że Jonasz obraził się na Boga i wyrzu-
cał Bogu jego niekonsekwencję, zamiast cieszyć się z faktu, że był spraw-
cą największej i najbardziej spektakularnej ewangelizacji, której owocem 
było nawrócenie setek tysięcy ludzi! Bo myśli moje, to nie myśli wasze 
– mówi nam dzisiaj Bóg Wszechmogący, który jest Bogiem o czułym ser-
cu; sercu, które przebacza wszystkim szczerze pokutującym grzesznikom.  

Pan Bóg zaskakiwał ludzi także w epoce Nowego Testamentu. Podam 
tylko jeden przykład z księgi Dziejów Apostolskich, kiedy to Pan Bóg 
rzekł do bogobojnego Ananiasza z Damaszku: Wstań i idź na ulicę Pro-
stą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu; oto właśnie się modli (…). 
Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile 
złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie 
od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia 
twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzę-
dziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów 
Izraela  (Dz 9:11.13-15). Myślę, że w opinii Ananiasza, jak i wszystkich 
chrześcijan w Damaszku, Saul z Tarsu był ostatnim człowiekiem, o któ-
rym ktokolwiek mógł wtedy pomyśleć, że zostanie przez Boga zbawio-
ny i powołany do służby zwiastowania Ewangelii wśród możnych tego 
świata! A jednak Bóg zaskoczył swój Kościół i wybrał wielkiego wroga 
Kościoła, oprawcę i zagorzałego fanatyka prześladującego chrześcijan 
– na swojego ambasadora i apostoła! 

„Moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wa-
sze” – mówi nasz Bóg, który zaskakuje i jest Bogiem wielkich nie-
spodzianek! To On zaskakiwał poszczególnych ludzi – jak Mojżesza 
czy Jonasza – mimo ich słabości i ograniczeń. To nasz Bóg zaskakiwał 
całe narody czy grupy ludzi (jak naród izraelski czy mieszkańców Ni-
niwy), zsyłając ocalenie i sprawiając duchową oraz moralną odnowę! 
To Pan Bóg potrafił wielokrotnie zaskoczyć, doprowadzając do pokuty 
i zbawiając ludzi (jak Saula z Tarsu), których może skreśliliśmy jako 
tak zdeprawowanych i tak grzesznych, że niegodnych zbawienia, które 
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wydawało się niemożliwe w ich przypadku! Bo Boże myśli i Boże dro-
gi są inne od naszych ludzkich myśli i ludzkich dróg!!! 

Apostoł Paweł napisał w Liście do Efezjan, że Bogu należy się chwa-
ła w Kościele, ponieważ Pan Bóg potrafi daleko więcej uczynić ponad to 
wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy (Ef 3:20-21). Czy tak jest 
rzeczywiście i czy w takiego Boga wierzymy? Czy Stwórca zaskoczył już 
ciebie osobiście? Czy zaskoczył twój zbór czy Kościół? Czy nasz Bóg za-
skoczył nasz naród? I czy zaskoczy nas jeszcze? Jak myślisz – i …czy 
wierzysz w Boże niespodzianki, które ciebie czekają jeszcze w życiu?

Doświadczamy oczywiście w naszym życiu różnych niespodzianek: 
pozytywnych i negatywnych. Posłużę się przykładem z dziedziny sportu. 
Spodziewaliśmy się jako Polacy, że nasza piłkarska reprezentacja wy-
padnie dobrze na Mistrzostwach Europy w 2008 roku. Spotkała nas jed-
nak przykra niespodzianka. Kto jednak jeszcze tak niedawno śnił o tym, 
że polski kierowca Robert Kubica będzie się ścigał w gronie najlepszych 
kierowców świata Formuły 1, a Agnieszka Radwańska znajdzie się w 
gronie dziesięciu najlepszych tenisistek świata? Pozytywne niespodzian-
ki zawsze bardzo nas cieszą, negatywne nie są przez nas mile widziane!

Pan Bóg jednak zaskakuje ludzi wierzących przede wszystkim pozy-
tywnie, bo ma wobec nich swoje niesamowite czasem plany i zamiary. 
Czy w takiego Boga wierzysz? A może boisz się Bożych niespodzia-
nek i raczej wolałbyś, aby realizował tylko twoje przemyślane zamiary 
i pomysły oraz wyśnione przez ciebie marzenia? Bo nie masz do Boga 
zaufania, albo po prostu brak ci wiary! Sam Pan Jezus powiedział: Za-
prawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to 
powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic 
niemożliwego dla was nie będzie (Mt 17:20). 

Czy masz odwagę dzisiaj zawołać do Boga w modlitwie: „Panie, za-
skocz mnie?”. Zaskocz mnie w moim osobistym życiu! Może będzie to 
zmiana miejsca zamieszkania, może porzucenie dotychczasowego trybu 
życia i przyjęcie powołania do służby Bogu, może całkowita odmiana 
mojej bierności i poświęcenie swojego życia służbie dla innych? Za-
skocz mnie, Panie i odmień życie mojego małżeństwa i mojej rodziny 

– czy taka modlitwa może wypłynąć z twojego serca 
dzisiaj?

Czy masz wreszcie odwagę i pragnienie modlitwy o 
to, by Pan zaskoczył twój zbór czy Kościół nowymi 
możliwościami misyjnymi i przebudzeniem w twoim 
otoczeniu, co sprawi, że puste miejsca Pan zapełni, 
a obojętne serca ożywi swoim Duchem?

Czy jesteś w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg za-
skoczy, zmieniając totalnie życie wielu niewierzących 
ludzi – zbawiając ich i włączając do służby Chrystu-
sowi? Ludzi, o których się modlisz jak i tych, których 
skreśliłeś jako zupełnie nie nadających się do zbawie-
nia. Pan Bóg jest w stanie sprawić przebudzenie i du-
chową odnowę naszego narodu – czy zaskoczy nas 
jeszcze? Czy w to wierzysz, czy o tym marzysz, czy 
za tym tęsknisz? Bóg nasz jest w stanie dokonać na 
naszych oczach rzeczy wielkich i niewyobrażalnych, 
bo Jego myśli to nie myśli nasze, a drogi nasze, to nie 
Jego drogi! Nie ograniczajmy Boga i nie sprowadzaj-
my Go do naszych wymiarów, ani nie myślmy, że jest 
w stanie uczynić tylko to, co istnieje w ramach naszej 
wyobraźni. On jest ponad tym wszystkim jako Pan 
Bóg Wszechpotężny i władca wszechświata!

Stojąc przed Jego obliczem dzisiaj, zawołajmy do 
Niego w modlitwie i powiedzmy: Panie, usuń z na-
szych serc strach przed Twoim działaniem w naszym 
życiu! Panie, zabierz z naszych serc nieufność wzglę-
dem Ciebie, niewiarę i duchową ciasnotę naszych ho-
ryzontów! Panie, usuń nasze własne ograniczenia po 
to, abyśmy zobaczyli Twoje nieograniczone możliwo-
ści! Panie, zaskocz nas jeszcze nie raz i niech dzieje 
się wola Twoja, a nie nasza - tak w niebie, jak i na 
ziemi. Amen.  k
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Przy końcu lutego br. zostałem poproszony, aby w ciągu miesiąca 
marca przygotować artykuł dotyczący jakiegoś wycinka działalności 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Zastanawiałem się na róż-
nymi tematami, choćby ważniejszymi wydarzeniami w tym Kościele 
w ostatnim półwieczu. Jednak ograniczenie czasowe skłoniło mnie do 
obrania nieco łatwiejszego i bliższego mi, ale mniej znanego młodsze-
mu pokoleniu, tematu. A mianowicie chodzi o przestawienie naszego 
wyznaniowego zmagania z cenzurą, z czym osobiście miałem do czy-
nienia. Ponieważ będą to moje osobiste doświadczenia, pozwolę sobie 
przedstawić je w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Kiedyś opowie-
działem o tym komuś z zagranicy, czym bardzo się zdziwił i prosił, aby 
to jakoś zapisać i przedstawić tym, którzy dzisiaj już nie mają żadnego 
pojęcia o trudnościach wydawniczych z tamtego okresu. Dlatego przy-
szedł mi na myśl właśnie ten temat.  

Gdy w okresie transformacji końca lat 80. jadąc samochodem z Bra-
tem Igorem Barną do Białegostoku usłyszeliśmy, że polski Sejm zniósł 
cenzurę, byliśmy niezmiernie tym ucieszeni. Trudno mi było sobie 
wyobrazić, jak będziemy pracowali bez cenzury, czy rzeczywiście bę-
dziemy mogli publikować to, co tylko zechcemy? Czy można będzie 
kupować papier bez prośby o przydział? Czy rzeczywiście będziemy 
mogli swobodnie pisać o naszych współwyznawcach w Związku Ra-
dzieckim, co dotąd było ściśle tajne?

Dlatego pragnę pokrótce przedstawić naszą pracę wydawniczą mie-
sięcznika „Słowo Prawdy” i pozycji książkowych. Ponieważ czas mo-
jej pracy przypada na końcowy okres działania cenzury, na początku 
pragnę wspomnieć o wcześniejszym okresie jej obowiązywania. Urząd 
sprawujący cenzurę oficjalnie nazywał się Głównym Urzędem Kontro-
li Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) i mieścił się w Warszawie 
przy ulicy Mysiej 5.

Zezwolenia na wydawanie pisma
Jak o tym wiadomo, zaraz po wojnie Kościół nasz stanowił jedną 

wspólnotę z innymi ewangelicznymi Kościołami w Polsce i w latach 
1946-1947 wydawał swój miesięcznik „Chrześcijanin”. A stało się to 
możliwe dzięki „Zezwoleniu na wydawanie czasopism nr 535” wyda-
nemu przez Urząd Kontroli Prasy z dnia 24 kwietnia 1946. W podpisie 
Dyrektor T. Zabłudowski. Miesiąc później Ministerstwo Informacji 
i Propagandy, Departament Prasy i Publikacji  przy ul. Rakowieckiej 
4 przypomniało Polskiemu Kościołowi Ewangelicznych Chrześcijan 
Baptystów „o stałym obowiązku punktualnego przesyłania 5 egzem-
plarzy” „Chrześcijanina” do tego Departamentu. W dniu 28 listopada 
1946 roku Szef biura Dyrekcji Głównego Urzędu Kontroli Prasy P. 
i W. T. Karpowski  udziela Kościołowi zezwolenia na zwiększenie 
nakładu „Chrześcijanina” do 5000 egzemplarzy. A już w 1948 roku, 
gdy inne Kościoły ewangelikalne opuściły Polski Kościół Ewange-
licznych Chrześcijan Baptystów i powołały do życia Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, Urząd Kontroli Prasy P. i W. pismem dnia 
7. lutego 1948 r. „udziela zezwolenia na zmianę tytułu czasopisma 

„Chrześcijanin” na „Słowo Prawdy”. Przy końcu 
następnego roku Urząd ten „udziela zezwolenia 
na zmianę formatu miesięcznika „Słowo Prawdy” 
z 21x31 na 17,5x 24,5 cm”.

Po przerwie w wydawaniu naszego miesięcznika 
w latach 1950-1956 Centralny Urząd Wydawnictw 
Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, Departa-
ment Wydawniczy pismem z dnia 13.XII.1956 
roku „udziela Naczelnej Radzie Polskiego Kościoła 
Chrześcijan Baptystów zezwolenia na wydawanie 
miesięcznika p.n. „Słowo Prawdy” w objętości 
24 stron formatu B-5 i nakładzie jednorazowym 
2000 (słownie: dwa tysiące) egzemplarzy. Papier 
na druk: własny Wydawcy. Do wiadomości: GU-
KPPiW. Prezes U. Zaremba”. Natomiast już GU-
KPPiW pismem z dnia 24 czerwca 1958 r. „wyraża 
zgodę na wydawanie miesięcznika „Słowo Praw-
dy” w zwiększonym nakładzie 3000 egzemplarzy. 
Dyrektor Departamentu W. Figlewski”. Znowu pis-
mem z dnia 28. X.1961 Wojewódzki Urząd Kontro-
li Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie (tam 
bowiem mieściło się Wydawnictwo „Słowa Praw-
dy”) „powiadamia, że z dniem 28.II 1961 r. upływa 
ostateczny termin odnowienia zezwoleń na wyda-
wanie czasopism. W związku z powyższym uprzej-
mie prosimy o nadesłanie na nasze ręce pisma (w 
dwóch egzemplarzach) uzasadniającego celowość 

W gorsecie cenzury  
Polski Ludowej
Konstanty Wiazowski
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dalszego ukazywania się Waszego czasopisma. Naczelnik WUKP-
Kraków, B. Gutkowski”. 

W związku z wybudowaniem w Warszawie Domu Administracyjne-
go Wydawnictwo nasze przeniosło się z Krakowa do Warszawy. Już 
grudniowy numer „Słowa Prawdy” z 1961 roku został wydany w War-
szawie. Pismem z dnia 25.III.1963 r. Główny Urząd Kontroli PPiW 
przesłał zezwolenie na wydawanie miesięcznika „Słowo Prawdy” z 
małym dodatkiem:  „Jednocześnie anuluje się wszystkie poprzednie 
zezwolenia. Oryginały tych zezwoleń należy zwrócić G.U.K.P.P. i W. 
– Referat Czasopism – pokój 3. Prezes Cz. Skonecki”. Nie posiadano 
wtedy kserokopiarek, stąd trudno było skopiować oryginały tych ze-
zwoleń, dlatego tak mało mogło zachować się tych dokumentów.

Czasem nawet warunki atmosferyczne wpływały na politykę wy-
dawniczą władz Polski Ludowej. Oto Minister Kazimierz Rusinek pis-
mem okólnym nr. 3 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 lutego 1963 
roku nakazuje: „Trwające mrozy spowodowały zakłócenia w życiu 
gospodarczym, tak na odcinku produkcji jak i transportu. Zakłócenia 
i ograniczenie produkcji oraz dostaw wystąpiły w przemyśle papier-
niczym, zagrażające poważnie realizacji przydzielonej ilości papieru. 
W związku z tą sytuacją polecam ograniczyć objętość wydawanych 
czasopism (tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki) przez 
poszczególne wydawnictwa i instytucje o jedną trzecią na przeciągu 
trzech miesięcy. Polecenie obowiązuje z dniem podpisania. Zobowią-
zuję Dyrektorów Wydawnictw oraz osoby odpowiedzialne za wydawa-
ne przez organizacje czasopisma do wydania odpowiednich zarządzeń 
i przesłanie meldunków do dnia 15 lutego br. do Departamentu Wy-
dawnictw Ministerstwa Kultury i Sztuki podając na każdy tytuł ilość 
i asortyment zaoszczędzonego papieru”. Choć „surowa zima” dawno 
minęła, mimo usilnych starań naszych braci o przywrócenie objętości 
„Słowa Prawdy” do 24 stron, od kwietnia 1963 do grudnia 1965 roku 
twarda decyzja ministra została utrzymana, nasze pismo ukazywało 
się w objętości 16 stron. Dopiero pismem z dnia 31 grudnia 1965 r. 
Prezes GUKPPiW Józef Siemek wydał Naczelnej Radzie zezwolenie 
„na wydawanie miesięcznika „Słowo Prawdy” w nakładzie 3000 egz. 
w formacie B-5 i objętości 24 str.”. Ale dodał: „Zezwolenie ważne jest 
do dnia 31.XII.1966 r.”. Nawet na druk listowników, po przedstawie-
niu wzoru, ilości i formatu, trzeba było, w dziale tzw. druków małych, 
uzyskać zezwolenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-
dowisk (patrz pismo z 15.11.1966).  

Za niektóre zezwolenia trzeba było płacić. I tak pis-
mem z dnia 1.X.1976 roku Naczelny Zarząd Wydaw-
nictw „w oparciu o postanowienia par. 3  ust. 2 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 
r. (Dz. U. Nr 49, poz. 297) zawiadamia, że została 
podjęta decyzja wydania zezwolenia na prowadze-
nie działalności wydawniczej przez Radę Naczelną 
Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w War-
szawie, ul. Waliców 25. Zezwolenie zostało wydane 
pod warunkiem uiszczenia opłaty ustalonej w par. 7 
ww. rozporządzenia w kwocie 6 000 zł w terminie 
do dnia 15 X 1976 r. na konto Ministerstwa Kultury 
i Sztuki... Jednocześnie należy nadesłać do Centra-
li NZW opłatę skarbową w kwocie 300 zł (znaczki 
skarbowe)”.  

Przytoczyłem tylko niektóre fakty związane z trud-
nościami na linii wydawnictwo–cenzura, ale była 
jeszcze batalia o zwiększenie objętości i nakładu na-
szego miesięcznika, ze względów „czysto technicz-
nych”,  do 32 stron. Gdy taką zgodę otrzymaliśmy,  
staraliśmy się o wydanie numerów specjalnych o 
zwiększonej objętości z okazji stulecia ruchu bapty-
stycznego w Polsce (9/1958), otwarcia Domu Mod-
litwy w Warszawie (9-10/1961), Jubileuszu 400-le-
cia chrztu wiary na ziemiach polskich (7-8/1965), 
Światowej Konferencji Młodzieży Baptystycznej 
(10/1968), Kongresu Europejskiej Federacji Bapty-
stów (10/1979), wizyty Billy’ego Grahama w Polsce 
(2/1979), Kongresu Światowego Związku Baptystów 
(10/1970 i 10/1980). Numery podwójne zawsze mia-
ły 64 strony, wykorzystywaliśmy każdą okazję do 
zwiększenia możliwości drukowanego słowa. Trze-
ba też było walczyć o przedłużenie wydawanych na 
określony czas zezwoleń, pisanie sprawozdań czy 
corocznego wypełniania kart informacyjnych odnoś-
nie czasopisma. Nawet w czasie stanu wojennego, 
gdy na kilka miesięcy została zawieszona wszelka 
działalność wydawnicza, po jej odwieszeniu wydali-
śmy wszystkie (choć podwójne) numery z ubiegłych 
miesięcy. Chociaż wielkość Kościoła wahała się w 
granicach 2500 ochrzczonych członków, od począt-
ku 1967 roku nakład naszego miesięcznika stale wy-
nosił 3500 egzemplarzy. A pismem z dnia 5. XI 1984 
roku nawet zwróciliśmy się do Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy „z uprzejmą prośbą o zezwolenie na 
zwiększenie nakładu naszego organu »Słowo Praw-
dy« z 3500 egz. na 10000 egz. Format i objętość 
pozostają bez zmian.  Od kilku lat odczuwamy po-
trzebę zwiększenia nakładu, obecnie sprawa ta sta-
je się dosyć paląca. Kościół pragnie część nakładu 
przeznaczyć na rozpowszechnienie przez »Ruch«”. 
Prośba ta po raz drugi 2.08.1985 r została skierowa-
na do Urzędu Kontroli Prasy. Pisaliśmy wtedy: „Do 
wyznaczonego przez nas nakładu 10000 egz. będzie-
my dochodzić stopniowo – może w przeciągu kilku 
lat. Jeszcze w tym roku wydrukujemy 5 tys., a w na-
stępnym 7,5 tys. egz”. Wicedyrektor R. Raczkowski 
odpowiedział, że „ze względu na nieudokumentowa-
ne źródła nabywania papieru... nie wyrażam zgody 

22 • SŁOWO PRAWDY • Numer 8 | wrzesień 2008



na zwiększenie nakładu czasopisma”. Natomiast 
Stanisław Kosicki pismem z dnia 2.09.85 zezwolił 
na „wydawanie miesięcznika „Słowo Prawdy” w na-
kładzie do 7,500 egz.”. 

Praca redakcyjna nad miesięcznikiem  
„Słowo Prawdy”
Po nakreśleniu ogólnych ograniczeń w wydawaniu 

naszego miesięcznika, przejdę do swoich własnych 
doświadczeń w tym zakresie. A zatem po otrzyma-
niu zezwolenia na wydawanie pisma, należało do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki zgłosić roczne zapo-
trzebowanie na papier. Papier drukowy był w tym 
okresie limitowany, nie można go było kupować ani 
sprzedawać. Przyłapani na tym procederze byli ka-
rani więzieniem. Ministerstwo Kultury i Sztuki na 
prośbę upoważnionej przez władze państwowe do 
działalności wydawniczej instytucji, przydzielały jej 
odpowiednią ilość papieru, za który oczywiście trze-
ba było płacić. W zamówieniu trzeba było powołać 
się na zezwolenie na wydawanie 
czasopisma i dokładnie określić 
ilość zamawianego papieru. 

Jeżeli chodzi o jakość papieru, 
to zwykle przydzielano nam pa-
pier piątej klasy, ten najgorszy o 
brązowym zabarwieniu – patrz 
numery z lat 1946–1965 i dalsze. 
W rocznikach z tych lat są pewne 
białe „prześwity”, a w później-
szych latach drukowaliśmy już na 
lepszym, białym papierze. Działo 
się tak dlatego, że w późniejszym 
okresie wydawaliśmy wiele pozy-
cji książkowych, na które sprowa-
dzaliśmy papier z zagranicy. Na 
tym lepszym papierze drukowali-
śmy nasz miesięcznik, natomiast 
ten gorszy, z krajowego przydzia-
łu, przeznaczaliśmy na wydanie 
jakiejś pozycji książkowej.

Po zatwierdzeniu przez Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki i przy-
dzieleniu przez Naczelny Zarząd 
Wydawnictw odpowiedniej drukarni, dostarczało 
się tam opisane wcześniej maszynopisy. Musiały 
one być dosyć czyste, inaczej drukarnia odpowied-
nio podnosiła koszt składu. Najpierw obsługiwała 
nas drukarnia na ul. Smolnej, potem na ul. Ordona. 
W drukarni na Ordona posługiwano się linotypem 
i zajmowano się tylko tekstem. Ilustracje należało 
dostarczyć do pracowni fotograficznej Expresu Wie-
czornego przy Al. Jerozolimskich. Tam otrzymywało 
się odlewy metalowe ilustracji i ich odbitki na papie-
rze. Po złożeniu w długie paski tekstów na Ordona 
i przyniesieniu odlewów i odbitek ilustracji z Alej, 
można było przystąpić do robienia makiety.

Było to ekscytujące i bardzo twórcze zajęcie. Po-
wstawał nowy numer „Słowa Prawdy”. Brat Stankie-

wicz brał wtedy nożyce i klej, jeden egzemplarz poprzedniego numeru 
bezlitośnie ciął, ponieważ jak mawiał, jeden musi „umrzeć”, aby tysią-
ce innych otrzymało „życie”. Następował proces porządkowania kolej-
ności artykułów, wycinanie tekstów z wydrukowanych pasków, cięcie 
i klejenie, dopasowywanie ilustracji, kombinowanie, aby zmieściła się 
całość tekstu. Jeżeli go brakowało, miejsce to należało wypełnić czymś 
z zapasów lub po prostu dopisać. Gotową makietę trzeba było opisać, 
na oddzielnej kartce wypisać wszystkie tytuły, wskazać krój i wielkość 
ich czcionki. Na drugiej kartce wypisać wszystkie podpisy pod ilustra-
cjami i wszystko to wraz z odlewami ilustracji dostarczyć do drukarni. 
Czasem nad makietą trzeba było pracować kilka dni, a nieraz nie został 
wykonany czy zagubił się jakiś odlew! Wtedy było naprawdę trudno. 
Pomagał nam w tym fachowo nasz redaktor techniczny pan Jan Wiś-
niewski. 

Po otrzymaniu z drukarni szpalt (wydruki oddzielnych stron), dwa ich 
egzemplarze zanosiłem do cenzury na Mysią 5, trzeci był do korekty dla 
siebie. Po kilku dniach trzeba było za pokwitowaniem odebrać z cenzu-
ry zatwierdzony egzemplarz, którego każda szpalta była potwierdzona 
parafką cenzora, z pieczątką ZEZWOLENIE NA DRUK. Jeżeli były 
ingerencje, pozwolenia nie dawano, tekst trzeba było wziąć ze sobą, 

przeredagować lub wstawić na wykreślone miejsce inny tekst, zanieść 
tę stronę do drukarni, dopilnować, aby została ona „wyczyszczona” 
i całość ze stronami z ingerencją cenzury znowu należało dostarczyć do 
Urzędu Kontroli. Jeżeli okazało się to zadowalające, otrzymywało się 
parafowaną czystą stronę wraz z całością z pieczątką zezwalającą na 
druk, natomiast strona z ingerencją pozostawała w archiwach cenzury. 
W ten sposób redakcja była pozbawiona dowodów ingerencji (jak już 
wspomniałem, nie było jeszcze kopiarki). 

Delikatną sprawą było pisanie na temat baptystów Związku Radzie-
ckiego. Gdy w jednym z numerów zamieściłem statystykę Światowego 
Związku Baptystów według krajów, włącznie ze Związkiem Radzie-
ckim, cenzor był tak uprzejmy, że zadzwonił do mnie, prosząc, abym 
zamieścił statystykę tylko według kontynentów. Trochę się z nim dro-
cząc powiedziałem: to chyba Rumunia wam się nie podoba. A on na to: 
ależ nie. Wtedy ja: w takim razie dane z Europy podam bez Związku 
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Radzieckiego. - W żadnym wypadku, powiedział stanowczo. Wtedy na 
dwie strony trzeba było szybko przygotować materiał zastępczy. Innym 
razem zamieściłem grupę nowo ochrzczonych w jednym ze zborów 
baptystycznych Związku Radzieckiego. Dosyć wielka grupa szczęśli-
wych ludzi, każdy z  bukietem kwiatów, którą to ilustrację cenzor prze-
kreślił. Na miejscu zacząłem się z nim sprzeczać, że przecież to bardzo 
piękne zdjęcie, ludzie uśmiechnięci, ładnie ubrani, dlaczego pan ich nie 
lubi. Wtedy ten młody człowiek powiedział mi szczerze: „Proszę pana, 
to nie ja usunąłem to zdjęcie, mój szef to zrobił. Widzi pan te czerwone 
linie, ja piszę ciemnym długopisem, a szef czerwonym. Nic nie pora-
dzę, tak musi być”. A zatem w cenzurze istniała podwójna kontrola. 
Podziękowałem mu za szczerość, wziąłem tekst, a w drodze powrotnej 
zacząłem zastanawiać się, czym wypełnię puste miejsce (zdaje się, że 
dałem tam jakiś wiersz).

Po dostarczeniu egzemplarza z cenzury do drukarni i naniesieniu 
przez nią naszej korekty, najczęściej było tak, że trzeba było osobiście 
udać się do drukarni, przeczytać całość jeszcze raz i na miejscu podpi-
sać numer do druku. Jakże miło było później wziąć do ręki egzemplarz 
tak „wymęczonego” pisma! Dlatego ma-
teriały do kolejnego numeru zawsze przy-
gotowywaliśmy dwa miesiące wcześniej. 
Chociaż wszystkie materiały dostarczyli-
śmy do drukarni z wyprzedzeniem, mia-
ła ona jednak swój harmonogram pracy 
i przystępowała do pracy nad danym pis-
mem w obranej przez siebie kolejności. 
Czasem trzeba było dosyć długo czekać 
na swoją kolejkę, mimo to „Słowo Praw-
dy” ukazywało się regularnie i na czas 
było dostarczane czytelnikom.

Tematyka „Słowa Prawdy” to inny, do-
syć obszerny temat, który należałoby po-
ruszyć przy innej okazji. Różnorodność 
form i treści, opowiadania, artykuły o 
treści biblijnej, wiadomości z  poszcze-
gólnych zborów i reportaże z uroczy-
stości ogólnokościelnych, a szczególnie 
świadectwa z cyklu: Moje nawrócenie, 
uczyniły to pismo ważnym dokumentem 
życia i pracy naszego Kościoła. Zamiesz-
czaliśmy w nim też kazania, teksty audy-
cji „Słowo Prawdy z Warszawy” i całe książki w odcinkach („Kondor 
dżungli” (7/70 – 7-8/71), „Sadhu Sundar Singh – wybraniec Boży” 
(12/71 – 11/73), „Przebudzenie w Kanadzie” (12/74 – 7-8/75), „Duch 
Święty w dzisiejszym świecie” (7-8/76 – 4/79). W tym czasie nikogo 
nie pytaliśmy o zezwolenie na tłumaczenie i publikowanie książek w 
języku polskim, zresztą ich autorzy byli z tego tylko zadowoleni. 

Publikacja pozycji książkowych
W okresie powojennym, a szczególnie od roku 1961 rozpoczęła się 

dosyć ożywiona działalność Wydawnictwa „Słowa Prawdy”. W tym 
czasie wydaliśmy wiele pozycji książkowych. Pierwszymi z nich były: 
„30 lat w niewoli Strażnicy” J. Schnella i „Twoje dziedzictwo” G. Russ-
linga. Pierwsza z nich była wcześniej publikowana w formie wkładki w 
kolejnych numerach Słowa Prawdy. 

W planach wydawniczych na rok 1958/59 znajdują się dwie pozycje 
książkowe: „Śpiewnik kościelny” i „Mała historia baptystów”. Na kopii 
pisma, skierowanego w tej sprawie do Urzędu Kontroli Prasy, brat M. 
Stankiewicz własnoręcznie napisał: 1. zrealizowano w 1959 rok, „Głos 

Wiary”. 2. upadła – autor nie przygotował. Najpraw-
dopodobniej miała to być praca magisterska Bohdana 
Jaroszewicza traktująca o historii baptystów w Polsce. 
Wstęp do niej (o Braciach Polskich) miał opracować 
M. Stankiewicz, a brat Z. Pawlik miał dołączyć infor-
mację o ruchach przedreformacyjnych, na co widocz-
nie B. Jaroszewicz nie wyraził zgody i stąd praca ta do 
dzisiaj nie została opublikowana, a szkoda.  

Proces wydawniczy rozpoczynał się od złoże-
nia planu wydawniczego do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Departamentu Wydawnictw. Zawierał on 
wykaz poszczególnych pozycji książkowych z krót-
kim omówieniem ich treści, podaniem wysokości 
nakładu i ilością stron. W planie wydawniczym na 
rok 1964 wśród 5 pozycji książkowych na drugim 
miejscu znajduje się książka T. M. Białowieskiego 
pt. „Trzy strugi”, nakład 5000 egz. stron ok. 120. W 
krótkiej charakterystyce tej pozycji podano: „Ksią-

żeczka ma charakter reportażu literackiego, który 
kreśli życie pewnej rodziny podczas okupacji. Autor 
pokazuje pomieszanie pojęć dawno ustalonych przez 
chrześcijaństwo z doczesnym życiem”. Ministerstwo 
przyjęło ten plan do realizacji, więc dwa egzempla-
rze jej maszynopisu zostały 22.06.1964 dołączone 
do prośby skierowanej do Urzędu Kontroli Prasy z 
prośbą o zezwolenie na skład. Na piśmie tym później 
brat M. Stankiewicz (który najprawdopodobniej był 
autorem tej książki, pochodził bowiem z Białowie-
ży i miał bogate doświadczenie z okresu okupacji 
na tym terenie) własnoręcznie napisał: „Kontrola 
Prasy, konfiskata książki, 3.9.64 r.”. A zatem nigdy 
nie ujrzała ona światła dziennego, a na pewno była 
ciekawa i pożyteczna. Nie wiadomo też, czy ocalał 
chociaż jeden egzemplarz jej maszynopisu.

To samo stało się z piątą pozycją tego planu wy-
dawniczego: L. Bednarczyk – „Chodźcie, posłu-
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chajcie”. Wybór opowiadań dla dzieci i młodzieży, 
zebrała Ludmiła Bednarczyk. Na kopii pisma skiero-
wanego do Urzędu Kontroli Prasy z prośbą na skład 
tej pozycji, brat M. Stankiewicz własnoręcznie napi-
sał: „Konfiskata książki, Kontrola Prasy, 20. czerw-
ca 1964 r.”.  To samo spotkało takie pozycje jak 600 
kart świątecznych, „Pieśni chrystianina” (śpiewnik 
bez nut do użytku naszych zborów na Białostocczyź-
nie) i przedruk powieści z życia słowackich chrześci-
jan „Odszczepieńcy” (wszystkie trzy pozycje z planu 
wydawniczego na 1966 rok). Cenzura nie zezwalała 
na publikowanie beletrystyki czy jakichkolwiek po-
zycji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
i młodzież przynajmniej w ten sposób były wyłączo-
ne spod wpływów Kościoła. Można było publikować 
tylko pozycje niezbędne do funkcjonowania Kościo-
ła: śpiewniki, komentarze biblijne, z wyłączeniem 
jakichkolwiek pozycji poruszających zagadnienia 
społeczne, a tym bardziej polityczne. Pracownik 
Urzędu do Spraw Wyznań przekonywał mnie, że na-
kłady naszych pozycji książkowych są zbyt wysokie, 
ponieważ jedna książka przypada na dwóch człon-
ków Kościoła, a czasem nawet na kilka egzemplarzy 
na jedną osobę, tymczasem u prawosławnych – jed-
na przypada na 500 osób. W czasie jednej z wizyt 
w Urzędzie do Spraw Wyznań brat M. Stankiewicz 
przyznał, że nasz Kościół pragnąłby rozpocząć pra-
cę wśród więźniów. Na to dyrektor Dusik: „Ależ to 
dobra myśl. Wspaniale. Jeżeli macie w więzieniach 
swoich wiernych, to jak najbardziej...” Ogólnie po-
wiadano: dbajcie o samych siebie, zostawcie innych 
w spokoju.

Proces wydawniczy rozpoczynał się złożeniem rocz-
nego planu wydawniczego do Ministerstwa Kultury i 
Sztuki, Departamentu Wydawnictw w Warszawie na 
Krakowskim Przedmieściu. W piśmie tym należało 
przedstawić swój plan wydawniczy na następny rok 
z krótką charakterystyką każdej pozycji. Już Mini-
sterstwo pomijało w tym planie niektóre pozycje. 
I tak w planie na rok1969 pominięte zostały dwie 
pozycje Billy’ego Grahama („Tajemnica szczęścia” i 
„Świat w płomieniach”) oraz „Nasza poezja” (miano 
ją wydać na powielaczu). Billy Graham był w tym 
czasie nie do zaakceptowania, ponieważ był to okres 
zimnej wojny. Mimo to jego „Tajemnicę szczęścia” 
wraz z trzema innymi anonimowymi opowiadania-
mi (najprawdopodobniej autorstwa Bakhta Singa) 
udało nam się wydać w 1971 roku bez nazwiska w 
książce pt. „Źródło naszego szczęścia”. („Tajem-
nica szczęścia”, jako oddzielna pozycja książkowa 
Billy’ego Grahama została przez nas wydana  1985 
roku). Również w późniejszych latach niektóre po-
zycje książkowe znikały już na poziomie Minister-
stwa Kultury i Sztuki (np. „Trzy kwiaty” – wiersze 
Marii Bagsik z planu wydawniczego na 1976 r., ale 
później zostały one włączone do Kalendarza „Słowa 
Prawdy” w postaci książkowej). Przeglądając plany 
wydawnicze na kolejne lata można wyraźnie zauwa-
żyć, że wiele ze zgłoszonych pozycji nigdy nie zo-
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stało opublikowanych, albo później ukazało się w innej postaci pod 
innymi tytułami.  

Następnie, powołując się na decyzję Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
należało zwrócić się do Naczelnego Zarządu Wydawnictw z prośbą 
o przydział papieru. W załączeniu trzeba było podać w pięciu egzem-
plarzach tytułowy plan wydawniczy publikacji nieperiodycznych na 
dany rok. Składał się on nie tylko z podania autora i tytułu każdej po-
zycji książkowej, należało też podać jej format, ilość stron, ilość arku-
szy wydawniczych, wysokość nakładu, rodzaj oprawy, nazwę drukarni, 
cenę za egz., zużycie papieru i kartonu (rodzaj, klasa, gramatura i ilość 
w kg).

Każdego roku, zawiadamiając o włączenie do planu wydawniczego 
tych pozycji książkowych, Naczelny Zarząd Wydawnictw zobowią-
zywał wydawcę do „bezwzględnego przestrzegania  Zarządzenia Nr 
135 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31. X. 68 r. w sprawie oszczędno-
ści papieru (klasy, gramatury, zadruku); podania w stosunku do każdej 
pozycji nazwy drukarni, w której będzie ona drukowana. Lokalizacja 
produkcji  wydawniczej  przewidziana do realizacji w drukarniach pod-
ległych Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego, winna być  z a a k c e 
p t o w a n a  i potwierdzona  przez to zjednoczenie; szczególną uwagę 
należy zwrócić  na prawidłowe wyliczenie zużycia papieru na poszcze-
gólne tytuły, z zachowaniem maksymalnej oszczędności; przysyłania 
natychmiast po ukazaniu się 2 egz. okazowych z rozliczeniem zuży-
tego papieru; opracowania i nadsyłania obowiązujących sprawozdań 
w oznaczonych terminach”. Poza tym co roku sporządzano remanent 
zapasów papieru drukowego oraz znajdujących się w magazynach po-
zycji książkowych.

A zatem teraz praca szła w dwóch kierunkach: szukania drukarni 
i załatwiania zezwolenia na druk w Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk. Znalezienie drukarni, która zgodziłaby się na druk i opra-
wę jakiejś religijnej pozycji też nie było łatwe. Decydowało o tym 
Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego na ulicy Jasnej 26. Tę sprawę 
załatwiał nam pan Jan Wiśniewski, pełnoetatowy redaktor Wydawni-
ctwa „Znaki Czasu”, u nas pracujący na pół etatu. To on nawiązywał 
dobre relacje z szefami Zjednoczenia i dyrektorami drukarń w całym 
kraju. Jego żona Emilia kiedyś powiedziała: mąż załatwia sprawy, a ja 
pracuję. Zjednoczenie przydzielało różnym drukarniom do wykona-
nia dane pozycje książkowe, choć ich dyrektorzy, pełniący poważne 
funkcje partyjne i mający odmienne przekonania światopoglądowe, nie 
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zawsze godzili się na drukowanie literatury religijnej, ponieważ oni 
też rozliczali się ze swojej pracy przed swoimi partyjnymi zwierzchni-
kami. Jak powiadał pan Wiśniewski, trudno było znaleźć wykonawcę 
na druk książki „Nauki Pisma Świętego” Zachariasza Łyki z Kościoła 
Adwentystów. Dlatego w oficjalnym piśmie do drukarni posłużono się 
jej roboczym tytułem „Praca doktora Łyki”, co sugerowałoby, że jest 
to książka medyczna. W ten sposób drukarnia wyraziła zgodę na jej 
druk.

Nasze pozycje książkowe drukowaliśmy więc w Warszawie, Rado-
miu, Olsztynie, Zielonej Górze, Poznaniu, Pabianicach, Białymstoku, 
Łodzi, Wrocławiu. Było to związane z wieloma trudnościami. Zatwier-
dzony do składu maszynopis najpewniej było przekazać osobiście. Po 
złożeniu odbitki szczotkowe przesyłano nam pocztą lub przez kuriera 
(czasem spóźniały się lub ginęły). Drukarnia wyznaczała terminy ich 
zatwierdzenia do druku i zwrotu, ponieważ obowiązywał tam ustalony 

harmonogram pracy nad daną pozycją. Jeżeli wszystko poszło dobrze, 
trzeba było na czas dostarczyć tam papier, a później odebrać towar.  

Jeżeli Ministerstwo Kultury i Sztuki zatwierdziło plan wydawniczy, 
następnym „sitem” był Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, 
który, jak już wspomniałem, po przeczytaniu maszynopisu książki le-
piej orientował się w jej treści i decydował, czy nadaje się ona do pub-
likacji. A zatem najpierw trzeba było złożyć w tym Urzędzie pismo 
przewodnie z powołaniem się na decyzję Ministerstwa Kultury i załą-
czeniem maszynopisu w dwóch egzemplarzach z prośbą na skład danej 
książki. Po uzyskaniu takiej zgody, mając przydział przez Zjednocze-
nie Przemysłu Poligraficznego jakiejś drukarni, z pisemną prośbą, po-
wołując się na decyzję Ministerstwa i Urzędu, należało zwrócić się do 
tej drukarni z prośbą o wykonanie składu książki. W załączeniu trzeba 
było przekazać egzemplarz maszynopisu z pieczątką Urzędu ZEZWO-
LENIE NA SKŁAD i trzeci (roboczy) maszynopis tej pozycji. Egzem-
plarz z cenzury pozostawał w drukarni jako dokument zezwalający na 
rozpoczęcie pracy. Zresztą w każdej drukarni znajdowało się biuro cen-
zora, który na miejscu zatwierdzał zezwolenie na rozpowszechnienie 
prasy i książek.

Po złożeniu szpalt książki, odbierało się ich wydruk w pięciu egzem-
plarzach. I znowu, załączając dwa egzemplarze szczotek, należało spe-
cjalnym pismem prosić Urząd o zezwolenie na druk. Każda strona była 
wtedy uważnie czytana przez cenzora i stawiana na niej jego paraf-
ka. Oddzielnym pismem do drukarni znowu trzeba było prosić o druk 

danej pozycji książkowej, dołączając do tego pisma 
zezwolenie Urzędu Kontroli na druk. Trzeba też było 
dostarczyć odpowiednią ilość papieru i kartonu. Jak 
wspomniałem, papier otrzymywaliśmy od Świato-
wego Związku Baptystów lub Europejskiej Federacji 
Baptystów, był on sprowadzany z Zachodu i prze-
chowywany w na korytarzach Domu Administracyj-
nego przy ul. Waliców 25, w garażu i w kaplicy. 

Trzecie zezwolenie dotyczyło rozpowszechnienia. 
Robił to już cenzor w drukarni. Po prostu porów-
nywał zatwierdzony przez Urząd Kontroli Prasy 
egzemplarza z wydrukowaną pozycją i zezwalał 
na rozpowszechnienie. Zdarzyło się jednak tak, że 
drukarnia nie usunęła ingerencji cenzury w książce 
Billy’ego Grahama „Musicie się na nowo narodzić”. 
Chodziło o dwa wyrazy w kilku miejscach, więc w 
egzemplarzu roboczym dla drukarni osobiście je 
usunąłem. Cenzor na miejscu w Białymstoku (bo 
tam miał miejsce druk tej pozycji) zatrzymał cały 
nakład 5000 egz. A wizyta Billy’ego Grahama w 
Polsce już trwała. Urząd w Warszawie poinformo-
wał, że może dopuścić do jej rozpowszechnienia, 
ale wskazany pracownik Wydawnictwa musi wziąć 
na siebie za to odpowiedzialność. Brat Stankiewicz 
poprosił mnie o to, więc napisałem do Urzędu, że 
to moja wina, przepraszam, więcej się to nie powtó-
rzy itp. Wtedy zniesiono „areszt” wydanej z okazji 
wizyty ewangelisty jego książkę. Zdążyliśmy ją 
rozprowadzać, ale już tylko w Warszawie, w czasie 
zakończenia wizyty. Ostatnio otrzymałem fragment 
notatki z „Planu pracy Departamentu IV MSW na 
lata 1972-1979” (IPN), w którym mówi się, że nale-
ży skoncentrować się na „spowodowaniu zmian na 
stanowisku redaktora „Słowa Prawdy” i wprowa-
dzić na tę funkcję osobę związaną z naszą służbą”. 
Nie wiem, o kogo to mogło chodzić. Od początku 
(1956) do swojej śmierci (1985) redaktorem Wy-
dawnictwa „Słowa Prawdy” był Michał Stankie-
wicz, prezes Naczelnej Rady Kościoła. Ja natomiast 
od listopada 1969 r. pełniłem funkcję sekretarza re-
dakcji i byłem odpowiedzialny za przygotowanie 
materiałów do naszego miesięcznika, kontakty z 
cenzurą, drukarniami i innymi związanymi z tym 
sprawami. 

Mimo tych trudności Kościół nasz nie tylko regu-
larnie wydawał miesięcznik „Słowo Prawdy” , ale 
też kilkadziesiąt poważnych pozycji książkowych, 
włącznie z wielotomowym komentarzem Nowego 
Testamentu Williama Barclaya, co na tamte czasy 
było wielkim osiągnięciem. Niektóre pozycje były 
również wznawiane. 

Własny sprzęt poligraficzny
I oto nastały zupełnie nowe czasy. Pod koniec lata 

80., dzięki pomocy i pośrednictwu pana J. Wiśniew-
skiego, który kupował sprzęt poligraficzny dla wy-
dawnictwa adwentystycznego i drukarń katolickich, 
udało się nam nabyć własny składopis CRTronic 
360, a później maszynę drukarską Romayor 314. Już 



styczniowy numer „Słowa Prawdy” z 1990 roku był 
składany u nas na Waliców. Cóż to była za radość: wy-
razistość czcionki i ilustracji i szybkie przygotowywa-
nie materiałów do druku. 

I w końcu zniesienie cenzury. Papier można kupować 
na rynku, jak każdy towar. Zaprosiliśmy do pracy w 
swojej drukarni brata Tomasza Marcyniaka z Kłodzka, 
który do dziś zajmuje się tą sprawą. 

Swoje uwagi w oparciu o dostępne dokumenty spisa-
łem po to, aby współcześni wiedzieli, jak kiedyś praco-
wano, a mimo to wyniki były zadowalające.  

Pisząc do różnych urzędów i uzasadniając potrzebę 
wydawania naszego miesięcznika, zawsze podkreśla-
liśmy, że jest to nasze jedyne pismo kościelne, jedyny 
łącznik między zborami i poszczególnymi członkami 
naszego Kościoła. Zresztą odbiorcami „Słowa Praw-
dy” byli ludzie z innych wspólnot kościelnych. Nasze 
pismo było i jest czynnikiem integrującym wspólnotę 
kościelną. Niekoniecznie musi to być dziedzina działal-
ności dochodowej czy nawet opłacalnej. Należy mod-
lić się o to, aby kolejni przywódcy naszego Kościoła 
mogli właściwie ocenić rolę drukowanego słowa nie 
tylko w sferze duchowej, ale i historycznej. Mówione 
słowa ulatują i są zapominane, ale słowo drukowane 
pozostaje i inspiruje nawet następne pokolenia.

Kończąc należałoby wraz z psalmistą powiedzieć: 
Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu daj 
chwałę, za Twoją łaskawość, za Twoją wierność! (Ps 
115:1).  k

Wszystkie wspomniane i cytowane pisma znajdują 
się w archiwum Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
Syg.1/147, 1/148 i  149.
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Leksykon nazw własnych w Nowym Testamencie 
(cz. I)

Krzysztof Sielicki
AKWILA

Imię łacińskie Aquila. Znaczenie: orzeł. Imię wskazuje na rzymskie ko-
notacje. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że Akwila był Żydem, jednakże 
przemilczana jest narodowość Pryski, mogła być ona Rzymianką. 

Żyd z Pontu, mąż Pryski (Dz 18:2). Po zarządzeniu cesarza Klaudiusza 
(49-50 r.), kiedy to wszyscy Żydzi musieli opuścić Rzym, wraz z żoną za-
mieszkali w Koryncie. Tam też spotkali apostoła Pawła, który – tak jak 
oni – był rzemieślnikiem wykonującym namioty. Razem pracowali (Dz 
18:2). Kiedy po mniej więcej 2 latach pobytu w Koryncie Paweł postano-
wił wyruszyć do Syrii Akwila wraz z żoną pojechali z nim (Dz 18:18). Po 
przybyciu do Efezu zadomowili i zaangażowali się w życie tamtejszego 
kościoła. Swój dom uczynili miejscem chrześcijańskich spotkań (Rz 16:5; 
1 Kor 16:19). Pomagali innym, na przykład Apollosowi, lepiej zrozumieć 
naukę apostolską (Dz 18:26). Jeżeli brać słowa apostoła Pawła dosłownie 
w Rz 16:4, to Akwila i Pryska byli gotowi poświęcić życie dla apostoła 
Pawła i dla Ewangelii. 

Charakterystyczne jest, że imiona Akwili i Pryski wymieniane są w NT 
razem. Pryska zazwyczaj jest wymieniana jako pierwsza. Istnieje kilka hi-
potez takiej kolejności: 1. to ona pierwsza została chrześcijanką; 2. lepiej 
była obeznana z nauką chrześcijańską; 3. miała znaczącą funkcję w Koś-
ciele. 

Miejsca występowania w NT: Dz 18:2,18,26; Rz 16:3; 1 Kor 16:19; 2 
Tm 4:19.

APFIA

Imię nie ma związku z łacińską nazwą Appia, która zawsze występuje z 
dwoma pp w zapisie. Inna spotykana forma to avffi,a.

Chrześcijanka, którą pozdrawia apostoł Paweł w Liście do Filemona. Po-
chodziła z Kolosów lub Laodycei. Według tradycji była żoną Filemona i 
matką Archipposa.

Miejsce występowania w NT: Flm 1:2.

AMFIPOLIS

Nazwa składa się z dwóch członów: avmfi, po obu stronach, dookoła i 
polij miasto. Ze względu na różne znaczenia przyimka avmfi, podaje się 
dwa różne znaczenia nazwy: 1. miasto otoczone. Miasto otaczała z trzech 
stron rzeka Strymon; 2. miasto po obu stronach. Miasto znajdowało się po 
obu stronach rzeki Strymon. 

Miasto w Macedonii. Zostało zbudowane przez Ateńczyków 5 wieków 
p.n.e. na tarasowych wzgórzach nad ujściem rzeki Strymon. Pierwotnie  
występowało po nazwą „Dziewięć Traktów” z powodu wielu dróg, które 
tam się zbiegały. W czasach Cesarstwa Rzymskiego Amfipolis było stolicą 
jednego z czterech okręgów, na które podzielona była ówczesna Macedo-
nia. 

Paweł i Sylas wędrując z Filippi do Tesalonik przechodzili przez Amfipolis. 

Miejsce występowania w NT: Dz 17:1.



Mam dwie siostry i młodszego brata. Kiedy byłem dzieckiem, miesz-
kaliśmy w jednym domu wraz z babcią, dziadkiem, siostrą mamy czyli 
ciocią i jej dwoma synami i z bratem mamy. Mieszkałem z rodzicami i 
rodzeństwem w jednym pokoju, ale nie przejmowałem się za bardzo tym, 
że było tak ciasno. Atmosfera w domu nie była zbyt ciekawa. Wujek był 
nałogowym alkoholikiem, często wszczynał awantury. Niektóre z kłótni 
kończyły się na bijatykach między wujem a jego ojcem (moim dziadkiem). 
Zawsze, kiedy wuja był pijany, bardzo się go baliśmy. W jednej z awantur 
dziadek nie wytrzymał nerwowo i ugodził wuja nożem w brzuch, kiedy 
indziej złapał nogę z połamanego taboretu i zadał nią parę ciosów w głowę 
wuja. Kółkiem, którym była zakończona noga taboretu, zrobił kilka dziur 
w jego głowie. Ten upadł na ziemię i leżał tam w kałuży krwi. Dziadek nie 
wszczynał awantur, był człowiekiem cichym i spokojnym. Problem z al-
koholem nie leżał tylko w naturze wuja, również mój ojciec był uwiązany 
nałogiem. Od najmłodszych moich latach ojciec bardzo ciężko pracował 
i szpony alkoholu dosięgały go rzadko, co jakiś czas. Ojciec był nietypo-
wym alkoholikiem, nie popijał codziennie, natomiast kiedy zaczynał pić, 
zapominał o całym świecie, o nas; potrafił przez trzy tygodnie bez przerwy 
być upojonym, robił się agresywny i niebezpieczny. Czuliśmy przed nim 
lęk i strach, kiedy zaczynał się awanturować. Wtedy był nieobliczalny. Po 
skończonym okresie upojenia wracał do swoich zajęć, znowu pracował, 
częściowo nas utrzymując, częściowo odkładając na kolejny mityng alko-
holowy. Mama pracowała od rana do wieczora. Musiała nas wszystkich 
utrzymać, praktycznie sama miała nas na głowie. Matka jest bardzo praco-
witą osobą, starała się, i nadal ciężko pracuje. I tak dorastałem. Można po-
wiedzieć, że bez większego wychowania ze strony rodziców. Więcej czasu 
poświęcała nam babcia, natomiast babcia nie mogła sobie z nami wszystki-
mi poradzić. Im byłem starszy, tym bardziej byłem nieposłuszny, czasami 
kiedy nie zgadzałem się z rodzicami, buntowałem się i uciekałem z domu, 
chcąc pokazać, że jestem niezależny i sam decyduję o tym, co robię. Kiedy 
miałem  osiem lat, wyprowadziliśmy się do własnego domu. Nowy dom 
znajdował się dwie ulice dalej. Do babci nie miałem daleko i wolny czas 
spędzałem tam na zabawie, ponieważ był tam piękny i duży ogród. Często 
w tym ogrodzie wujek wraz ze znajomymi spożywali alkohol, opowia-
dał mi o różnych bójkach i swoich przygodach. A był człowiekiem, który 

nikogo się nie bał. Bardzo mnie inspirowało to, że był 
tak odważny. Pokazywał mi też gazety pornograficzne, 
czym również byłem zaciekawiony. Kontakt z wujem był 
całkiem dobry.

Latem, bodajże 1995 roku zginął dziadek. Pamiętam 
z opowiadania babci, że dziadek wiedział, że umrze. 
Będąc u kuzynki, zapytano go, czy napije się kawy, od-
mówił, po czym poprosił o filiżankę mówiąc, że i tak 
to jest jego ostatnia. Chodził przygnębiony i zmartwio-
ny. Następnego dnia wybrał się w odwiedziny do swo-
jego znajomego, który mieszkał kilka ulic dalej. Już 
nie wrócił do domu. Zginął w drodze powrotnej. Zna-
leziono go leżącego na chodniku. Jak zmarł, nie wia-
domo, ponieważ nie zgodziliśmy się na sekcję zwłok.  
Dwa lata później zmarł wujek - również na ulicy. Tylko 
tu wiadomo, że zamarzł wracając pijany do domu.

W tamtym czasie miałem trzynaście lat. Mama 
z ojcem coraz bardziej oddalali się od siebie.  
Alkohol niszczył naszą rodzinę. Matka ojcu często prze-
baczała, natomiast z biegiem czasu czuła do niego co-
raz większą niechęć i brakowało jej zaufania. Do tego 
jeszcze buntowaliśmy się przeciw ojcu i napieraliśmy 
na matkę, aby dała sobie z nim spokój. Im bardziej do-
rastałem, tym większą miałem nienawiść do mego taty. 
Będąc w szóstej klasie szkoły podstawowej zacząłem 
opuszczać się w nauce. Coraz więcej czasu spędzałem 
poza domem przebywając z kolegą. Często upijaliśmy 
się piwem i innym alkoholem. I tak się to rozwijało, że 
coraz bardziej szukałem rozrywek i przyjemności tego 
świata, odrzucając przy tym szkołę, to, co dobre i to, co 
buduje. Cieszyło nas to, kiedy mogliśmy coś zniszczyć, 
pobić kogoś. Byliśmy z siebie dumni, kiedy ktoś od nas 
oberwał. Po ukończeniu podstawówki dostałem się do 
liceum zawodowego. Tam również bardziej interesowa-
łem się towarzystwem kolegów i koleżanek aniżeli na-
uką. Po niecałym roku zostawiłem tę szkołę. Zacząłem 
uczęszczać do zawodówki. Oczywiście po to poszedłem, 
żeby mieć mniej nauki i żeby cokolwiek ukończyć.

Chciałbym jeszcze cofnąć się  o rok. W tym czasie wraz 
z moim przyjacielem postanowiliśmy spróbować czegoś 
innego niż alkohol, a było nam wiadomo od starszych to-
warzyszy o narkotykach. Postaraliśmy się o działkę „ma-
ryśki” (marihuany). Po jej wypaleniu bardzo się nam spo-
dobało. Zaczęliśmy częściej palić. Po jakimś roku palenia 
nie było to już nic fajnego, stało się to rutyną. A więc trze-
ba było spróbować czegoś innego. Tym razem zakoszto-
waliśmy tabletek ekstazy. Jak to się nam spodobało! Do 
tego wychodziły cotygodniowe wypady na dyskoteki.  
Łykanie tabletek, palenie „marychy”, do tego kilka pi-
wek, czasami amfetamina i kokaina i impreza w jakimś 
klubie techno. Stało się to dla mnie sposobem na życie. 
W tygodniu zbierało się pieniądze i czekało się z nie-
cierpliwością na weekend, żeby tylko udać się na zabawę 

Świadectwo
Wyprowadził mnie ze świata niewoli 
Krzysztof  Kaczmarek 

Krótko po filmie, będąc na 
zakupach w centrum handlowym, 
wstąpiłem do sklepu z książkami 
i kupiłem Pismo Święte. Kiedy 
zacząłem czytać Biblię, słowa 
Jezusa zrobiły na mnie takie 
wrażenie, jak nic wcześniej w 
życiu, nic jeszcze mnie tak mocno 
nie poruszyło
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- o ile w ogóle można to nazwać zabawą. Imprezy techno 
pełne są ludzi szukających bijatyk, królują tam narkotyki, 
dealerzy, roi się tam od prostytutek, gangsterów. Ogółem 
całe elity nocnego świata i czarnych interesów tam się 
znajdują. W takich klubach rządzi inne prawo. Prawo pię-
ści, siły, pozycji, znajomości. Gdy dochodzi do bijatyki, 
przeważnie ktoś trafia do szpitala. Wiele też razy docho-
dzi do morderstw, gwałtów itp. Ale o tym za głośno się 
nie mówi, wiadomo - po co sobie psuć reputację. Sam 
noszę pamiątki po takich bójkach (mam krzywo zrośnięty 
palec, który był połamany, i skrzywione przegrody w no-
sie). I tak wciągałem się w ten klimat.

Trzeba było też jakoś wyglądać i dopasować się do tamte-
go otoczenia. Zaczęła się siłownia. Na siłowni oczywiście 
środki wspomagające wzrost i siłę, tzw. sterydy. Jakie to 
było zadowalające, gdy po dwumiesięcznej kuracji przyby-
wało dziesięć kilogramów mięśni i jeszcze raz tyle siły. Pod 
wpływem sterydów wystarczała mała drobnostka, żeby 
w napadzie wściekłości kogoś pobić lub coś rozwalić. Głu-
poty przybywało coraz więcej. To było coś dziwnego, wie-
działem, że coraz bardziej głupieję, tracę zdrowy rozsądek, 
nerwy mam w rozsypce i nie szło się od tego uwolnić, brnie 
się w to coraz bardziej. Strasznie to wciąga, ale jeszcze 
straszniej niszczy, i to nie tylko ciało, ale serce, sumienie, 
duszę i rozum. Na świat patrzy się innym wzrokiem, peł-
nym nienawiści, niechęci, podejrzeń, zazdrości, chciwości, 
smutku, rozpaczy, żalu, poczucia bezsensowności. Właśnie 
tym było wypełnione moje serce. Rzeka tych rzeczy pory-
wa, i to z bardzo silnym nurtem. A z drugiej strony jest ona 
bardzo dobrze ukryta, gdyż na zewnątrz wszystko wydaje 
się w porządku, ale w środku rozgrywa się realna tragedia.  
Osoby z zewnątrz tego nie dostrzegają. Mało tego - innym 
imponuje taka postawa. Choroba głupoty rozprzestrzenia 
się jak wirus. We wnętrzu człowieka rodzi się wyniosłość, 
pycha i niechęć dzielenia się z problemami, a także niechęć 
ostrzegania innych przed realnym niebezpieczeństwem. 
Ale mimo problemów brnie się w to nadal. Biblia nazywa 
taki stan niewolą grzechu. 

Kiedy powoli spowszedniały sterydy i imprezy, spodo-
bały mi się bijatyki. Powrót do domu bez bicia się z kimś 
był czasem straconym. Ale jeszcze, jakim się było dum-
nym, kiedy się komuś wlało. Uczestniczyłem też w tzw. 
„ustawce”, czyli walce z inną grupą kibiców. I od czasu 
do czasu jeździłem towarzyszyć w takich bijatykach. 
Muszę też dodać, że moje relacje z ojcem były w bardzo 
złym stanie. Kilka razy go pobiłem.

Niedobrze mi się robi, kiedy wspominam te czasy. Na jed-
nej z imprez poznałem moją obecną żonę. Zakochałem się 
w niej. Powoli mniej czasu spędzałem z kolegami. Już tak 
często nie jeździłem do klubów. Coraz więcej czasu spę-
dzałem razem z ukochaną. Przez dwa lata naszego związku 
było bardzo fajnie, ale później przyszedł kryzys. Zacząłem 
się robić podejrzliwy, zazdrosny, chociaż nie miałem po-
wodów. W mojej głowie same się rodziły powody, mno-
żyły się i nie dawały nam one spokojnie żyć. Stało się to 
nie do zniesienia, bardzo to nas niszczyło. Brak zaufania 
to jeden z najgorszych przeciwników związków. W bar-
dzo szybkim tempie pożera on zdrowe relacje, miłość.  
Moja żona bardzo mnie kochała i wytrzymała to wszyst-

ko. Przyznam się, że ją podziwiam. Później do naszego już i tak kalekiego 
związku wdarła się pornografia. Zaczęło się od obejrzenia jednego filmu. 
Oczywiście wszystko z mojej winy. I jak się okazało był to kolejny gwóźdź 
do trumny. Szybko mnie to wciągnęło.

 Dziewczyna zaszła w ciążę. Pobraliśmy się. Od tego czasu moje życie 
zaczęło zmieniać się na lepsze. Urodziła się nam córeczka. Wszystko się 
zmieniło. Jednak nie minęło pół roku, jak odezwały się stare sentymenty. 
I tak powoli, ale w trochę inny sposób zaczął powracać do mojego życia 
szatan. Moje zepsute wnętrze zaczęło się odradzać. W ogóle nie byłem 
szczęśliwy, cały czas nosiłem ciężar na swoim sercu. Depresja, złość, 
niechęć do świata – wszystko to nie chciało mnie opuścić. 

I tak nosząc ten ciężar win, w moim sercu rodziła się myśl, aby ku-

pić Pismo Święte. Dodam, że nigdy nie słyszałem o jakimś świade-
ctwie nawrócenia, nikt też mi nie mówił, co tak naprawdę znajduje 
się w Biblii. Wiedziałem tylko o tym, jak jest w kościele katolickim.  
Ale jakoś nie było czasu, żeby kupić Biblię, lub żal było pieniędzy. A co 
tydzień chodziliśmy do kina i wypożyczaliśmy różne filmy. Na co wy-
dawałem niemało kasy. Podczas jednego z seansu, na który wybraliśmy 
się z przyjaciółmi, a był to horror o opętaniu dziewczyny przez szatana, 
zatytułowany „Egzorcyzmy Emily Rose”, coś głęboko do mnie dotarło, a 
mianowicie realność świata demonów. Również wcześniej nie raz budzi-
łem się zlany potem czując jakąś złą obecność nie z tego świata. Wiedzia-
łem, że istnieją demony. Ten film bardzo mnie przestraszył. Jakoś krótko 
po filmie, będąc na zakupach w centrum handlowym, wstąpiłem do sklepu 
z książkami i kupiłem Pismo Święte. Kiedy zacząłem czytać Biblię, sło-
wa Jezusa zrobiły na mnie takie wrażenie, jak nic wcześniej w życiu, nic 
jeszcze mnie tak mocno nie poruszyło. Zaczęło się zmieniać moje mysle-
nie i postępowanie. „Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, 
a potem przejrzysz, będziesz mógł wyciągnąć drzazgę z oka swego brata” 
- mówię, kim ja jestem, żeby ciągle czepiać się swojej żony i wszystkich 
wokół, święta prawda, to mnie dotyczy, jestem takim obłudnikiem. O jaki 
ja byłem szczęśliwy i spokojny, kiedy zajrzałem do tej Świętej Księgi, i 
do dziś jestem. Nie znając innego kościoła, jak tylko katolicki, natych-
miast poszedłem do spowiedzi. Lecz Jezus zaprowadził mnie do kościo-
ła nie sakramentów i katechizmu wymyślonego przez ludzi, ale takiego, 
gdzie Słowem jest tylko i wyłącznie Biblia. I tak znalazłem się w Kościele 
Chrześcijan Baptystów, w którym przyjąłem chrzest. Wcześniej w ogóle 
nie wiedziałem o istnieniu takich Kościołów, wszystkie inne wyznania niż 
katolickie kojarzyły mi się z sektami. 

Od czasu, kiedy przeczytałem Słowa Jezusa, zajaśniało w moim życiu. 
Wszystko się zmieniło. Pogodziłem się z moim Tatą. Mamy bardzo do-
bre relacje. Naprawiłem dużo starych błędów. Czuję się po prostu wolny. 
Chcę lepiej poznawać mojego Pana Jezusa. Być może komuś wyda się to 
śmieszne, ale niech wie, że teraz bardziej mnie cieszy uwielbianie Jezusa 
śpiewem niż impreza pod wpływem koksu lub tablet na występie Carla 
Coxa. Tamten świat to jest zupełnie co innego, to jest świat niewoli. Każdy, 
kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Ale pamiętajcie, że jest wolność. 
Może ci ją dać tylko Jezus Chrystus.   k
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Zbór baptystyczny w Kętrzynie doczekał się pięknego opracowania 
swojej historii. Andrzej Seweryn, jego obecny pastor, na okoliczność 
110. rocznicy istnienia i działalności tego zboru i 20. rocznicy otwarcia 
nowego Domu Modlitwy w Kętrzynie, przygotował solidnie napisaną 
książkę (161 stron) pt. „Historia Kościoła Baptystycznego w Kętrzynie 
w latach 1898-2008”. 

Opis historii tego zboru Autor rozpoczyna od krótkiego przedsta-
wienia dziejów miasta Kętrzyna i działających tam wspólnot koś-
cielnych. Potem przechodzi do pojawienia się baptystów na terenie 
obecnych Mazur. Pierwszy zbór baptystyczny powstał tam w 1861 
roku w Rumach. Najpierw działali w Prusach Wschodnich, między 
innymi w Stolzenbergu, skąd jak wiemy już w 1858 roku dotarli na 
polskie tereny pod zaborem rosyjskim, do Fryderyka Alfa w Adamo-
wie koło Pułtuska. A dziesięć lat później ślady swojej działalności 
pozostawili już w Kętrzynie, by po trzydziestu latach powstał tam ich 
samodzielny zbór. 

W swojej dobrze udokumentowanej pracy brat Seweryn przedstawia 
kolejne etapy historii tego zboru, jego niezwykły rozwój w czasach 
przedwojennych, gdy liczył 272 członków (1939 r.), 
i powojennych, gdy z powodu zawieruchy wojennej 
zmalał do 36 członków. Wtedy przybyli tu nasi współ-
wyznawcy przesiedleni ze wschodnich terenów. Ist-
nienie tego zboru pomogło im przeżyć te trudne czasy 
i stać się zwycięską w Jezusie Chrystusie wspólnotą.

Dalsze dzieje tego zboru zostały podzielone na okre-
sy pracy jego poszczególnych pastorów: Stanisława 
Wojciechowskiego i Jana Włocha (1945-1954), Alek-
sandra Kondraciuka (1954-1977), Piotra Zareckiego 
(1978-1991), Andrzeja Seweryna (1991-1999), Marci-
na Górnickiego (1999-2005) i znowu  Andrzeja Sewe-
ryna (od 2005 roku). 

W zakończeniu zamieszczono wywiady z pięcio-
ma osobami ze zboru, które swoimi wspomnieniami 
wzbogaciły zawarty w książce materiał. Tę część 
zamyka lista kaznodziejów zboru w Kętrzynie od 
1898 roku oraz bibliografia. W całej książce znajdu-
je się 10 ilustracji budynków kościelnych różnych 
wyznań w Kętrzynie oraz 47 historycznych ilustra-
cji z życia zboru. Czyni to ją interesującą i łatwą w 
czytaniu.

Przedmowę do książki napisał Włodek Tasak, któ-
ry urodził się i wychował w kętrzyńskiej wspólno-
cie zborowej i uważa ją za wyjątkową i niezwykłą. 
Chyba każdy z nas to samo mógłby powiedzieć o 
tych, którzy kształtowali naszą duchowość, głosili 
nam Słowo Boże i umacniali nas w wierze. Czyż nie 
warto o takich ludziach pisać i dziękować za nich 
Bogu? Każdy duszpasterz zboru powinien postarać 
się o to, aby zachować pamięć o tych, którzy two-
rzyli jego wspólnotę zborową i w trudnych czasach 

Historia zboru w Kętrzynie 
pomogli jej przetrwać. Należy gromadzić wszelkie 
dokumenty na ten temat (pisane kroniki i dokumen-
ty zborowe, opisane fotografie, wspomnienia), by 
pozostać wiernym Słowu Bożemu, które mówi: Za-
chowaj w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, 
prowadził cię (5 M 8:2) oraz Pamiętajcie o swo-
ich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boga, 
rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę 
(Hbr 13:7).

Niech „Historia Kościoła Baptystycznego w Kę-
trzynie” będzie dobrym przykładem dla wszystkich 
innych zborów i stanie się zachętą do pisania o boha-
terach wiary, którzy byli przed nami, ale i tych, którzy 
są jeszcze wśród nas. Cieszę się, że taka publikacja, 
chyba jako pierwsza, powstała, i oczekuję solidnych 
monografii o innych zborach. Pilnie poszukujmy tych, 
którzy się tym zajmują i dziękujmy Bogu za tych, któ-
rych już mamy.  k

Konstanty Wiazowski

Ważne książki
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W tym roku Wczasy Seniora w Radości przypadły na ostatnią dekadę 
lipca. Ze względu na remont budynku seminaryjnego wszyscy uczestni-
cy Wczasów zamieszkali w budynku kolonijnym. Tym razem było nas 
nieco mniej niż w latach poprzednich. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy śniadaniem, a potem wspólnym śpiewem 
i modlitwą. Po wykładzie biblijnym wychodziliśmy na podwórko, aby 
poddawać się ćwiczeniom fizycznym. Prowadziła je Halina Klotz z War-
szawy. Po obiedzie udawaliśmy się na zorganizowane spacery dróżkami 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który ze wszystkich stron otacza 
nasz Ośrodek. Silniejsi fizycznie pokonywali dłuższe odcinki, a słabsi 
– krótsze. Zresztą spacerowaliśmy od wczesnego rana do późnego wie-
czora. Po południu dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami wiary, czyta-
liśmy wiersze Władysława Babisa, Marii Bartikowskiej i Marii Bagsik, a 
następnie słuchaliśmy wykładów dr. Józefa 
Prokopczuka. Pogodę mieliśmy zmienną 
– na początku padały deszcze, a potem do-
grzewało nas słońce. 

Zajęcia biblijne prowadzili: Gustaw Cie-
ślar, Michael Bocheński i Steven Reece. 
Brat Cieślar czytał i komentował kolejne 
rozdziały księgi Dziejów Apostolskich. 
Zwracał naszą uwagę na ważność aktyw-
nego oczekiwania na wypełnienie Bożych 
obietnic. Obecność Ducha Świętego – jak 
widzieliśmy to w tekście tej księgi – wyra-
ża się w odważnym świadectwie o Jezusie 
Chrystusie. Pierwszy zbór chrześcijański 
w Jerozolimie wielką uwagę przywiązywał 
do szczerości i uczciwości. Wiele mówili-
śmy o potrzebie finansowego wspierania 
Kościoła, dbania o jego pracowników.

Brat Bocheński opowiedział nam historię 
swojej rodziny oraz swoją drogę do wia-
ry w Chrystusa. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy migawki z jego ostatniej 
podróży do Malezji, gdzie prowadził zajęcia w seminarium. Następnie 
przypomniał nam o pięciu gładkich kamieniach, które Dawid podniósł 
z potoku, aby zmierzyć się z Goliatem. Jeden z tych kamieni zmienił 
bieg historii narodu wybranego. Na powierzchni życia pojawił się Da-
wid, późniejszy król i protoplasta Chrystusa. Takimi mało czytanymi, 
a jakże ważnymi „kamieniami”, są następujące księgi biblijne: Estery, 
Ruty, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei Salomona oraz Treny.

Misjonarz Steven Reece opowiedział nam o swoim powołaniu do służ-
by misyjnej. Był dziennikarzem, ale zostawił tę dobrze płatną pracę, aby 
pójść do seminarium i wraz z rodziną zamieszkać i zakładać nowe zbory w 
Polsce. Bożym programem, zgodnie z tekstem Obj 7:9-10 jest, aby Polacy 
poznali Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. Dlatego nowo powstały zbór 
w Otwocku zakłada już trzy swoje placówki. Wraz z innymi brat Steven 
organizuje spacery modlitewne w różnych miastach Mazowsza, modląc 
się o ich mieszkańców i oczekując na możliwość zwiastowania tam Ewan-
gelii. Jego zdaniem każdy zbór powinien zainteresować się ludźmi ze swe-
go najbliższego otoczenia, poznać ich potrzeby i w odpowiednim czasie 
zwiastować im Jezusa. Zakładanie nowych zborów jest wolą Bożą, którą 
powinniśmy realizować. Wspólnie modliliśmy się o Boże wsparcie dla mi-
sjonarzy i też o to, abyśmy wspólnie z nimi wypełniali to Boże zadanie.

Wczasy Seniora w Radości
Osobnym i niezwykle ważnym tematem naszych 

Wczasów były wykłady dr. Józefa Prokopczuka. Z za-
interesowaniem słuchaliśmy jego uwag na temat dbania 
o swój układ  kostny. Potem były wyjaśnienia związane 
ze wzrokiem. Innym tematem była powodowana stre-
sem depresja. Dobra wspólnota zborowa – mówił nasz 
wykładowca – jest najlepszym lekarstwem na stres. 
Kolejny temat to tajemnicze działanie naszej pamię-
ci. W dużym stopniu decyduje o tym sposób naszego 
odżywiania się i zdrowy tryb życia. I cała gama uza-
leżnień – również od jedzenia, od kumputera i różnych 
gadżetów. Mózg narkomana i osoby otyłej ma takie 
same właściwości. Uzależnienie sprawia uczucie przy-

jemności, potem następuje zaburzenie oceny. Bardzo 
ważnym przy tym jest chwila opamiętania i uświado-
mienie sobie zagrożenia. Najlepszą dietą jest dieta 6U: 
urozmaicona, umiarkowana, uregulowana, uprawianie 
ruchu, unikanie używek, uśmiech. 

W sobotę w radościańskiej kaplicy byliśmy świad-
kami zaślubin Marcina Korowaja, absolwenta tu-
tejszego seminarium. W niedzielę wzięliśmy udział 
w nabożeństwie miejscowego zboru. A następnie w 
otoczeniu wspaniałych róż i tłumów słuchaczy, przy 
pięknej słonecznej pogodzie, w Łazienkach Kró-
lewskich wysłuchaliśmy Koncertu Chopinowskiego 
w wykonaniu Japonki Eri Iwamoto. Było to bardzo 
ciekawe i budujące doświadczenie. Wzorem lat ubie-
głych zebraliśmy też ofiarę na Seminarium. 

Po dziesięciu dniach z trudnością rozstawaliśmy się 
ze sobą, dziękowaliśmy Bogu za wspólnie spędzony 
czas i obiecaliśmy sobie, że z nadzieją będziemy pa-
trzeć w przyszłość i cieszyć się każdym darowanym 
nam dniem, ponieważ wesołe serce jest najlepszym 
lekarstwem (Prz 17:22).  k

Konstanty Wiazowski 




